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Овај 26-ти по ре ду те мат ски број ча со пи са По ли тич ка ре ви ја 
(М-51), по кла па се, не слу чај но, са успе шним за вр шет ком про јек-
та: Де мо крат ске и по ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја у Ср би ји (бр. 149057) ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар-
ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је (1995-2010). 
Ре зул тат је пе то го ди шњег, на пор ног и пре да ног тим ског, на уч ног и 
ис тра жи вач ког ра да ис тра жи ва ча Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
у Бе о гра ду, а огле да се у ква ли тет ним и у на уч ној јав но сти до бро 
при хва ће ним мо но гра фи ја ма, сту ди ја ма, као и за па же ним ме ђу на-
род ним ску по ви ма на пример о са вре ме ној др жа ви и на ци о нал ном 
иден ти те ту, одр жа ном у То по ли, ок то бра 2010. го ди не.

Сва ка ко, не спо ран је те мељ ни рад, пре све га с мла дим ис тра-
жи вач ки ма, њи хо во уте ме ље ње у обла сти по ли тич ких на у ка све у 
ци љу до сти за ња пре по зна тљи вог иден ти те та Ин сти ту та за по ли-
тич ке сту ди је у на уч ној за јед ни ци Ср би је, и шире.

Овај те мат ски број ина че по све ћен по ли тич ким ин сти ту ци ја ма 
у по ли тич ком си сте му Ср би је је сте син те за до са да шњих ис тра жи-
вач ких ак тив но сти, али и пред у слов за успе шну ре а ли за ци ју но вог 
про јек та у про јект ном ци клу су 2010-2015. го ди не. Он зна чи ви-
ше не го са да, пред мет ну и са др жин ску окре ну тост те ми про јек та, 
строго при др жа ва ње пла но ва про јект них ак тив но сти, а пре све га 
– пре да ност на уч ном ра ду.

Ра до ве за на ред ни број при ма мо до по ло ви не фе бру а ра 2011. 
го ди не, и тре ба да су те мат ски окре ну ти новом Про јек ту ис тра жи-
ва ња: Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти-
ту ци ја Србије у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја.

Бе о град, 29. но вем бар 2010.

    Глав ни и од го вор ни уред ник 
      Проф. др Дра ган Су бо тић, 
           на уч ни са вет ник  
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ДушанВучићевић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА КРОЗ ИЗБОРЕ  
- ИЗБОРНИ АУТОРИТАРИЗАМ У СРБИЈИ* - 

Са же так:
Појавановихобликаауторитаризмакојиусебиком
бинују демократске и ауторитарне елементе, фор
мално демократска правила и процедуре и аутори
тарнуполитичкупраксу,отежалајеоцртавањегра
нице концепта демократије и приморала академску
јавностдапреиспитаиреформулишедотадастече
назнањаизобластиполитикологије.Ауторучланку
излажеосновнепоставкеконцептаизборногаутори
таризмакојисеодзатворенихнедемократскихрежи
маразликујепоредовномодржавањувишепартијских
и компетитивнихизбора, али сеизбориодржавају у
условимакојинисуслободниипоштени,штогадифе
ренцираодизборнихдемократија.Утврђујућистан
дарде„слободнихипоштених“избораианализирају
ћињиховуиспуњеностнаизборимауСрбијиодобнове
политичкогплурализмааутордаједоприносрасправи
оприродиикарактеруМилошевићевогрежимакојасе
неколикопоследњихгодинаводиусрпскојполитичкој
науци.
Кључнеречи:избори,изборниауторитаризам,избор
надемократија,Србија

Pр ву по ло ви ну де ве де се тих го ди на 20. ве ка обе ле жи ли су уру-
ша ва ње то та ли тар них и ауто ри тар них ре жи ма ши ром све та и 

три јумф де мо кра ти је. Тре ћи та лас де мо кра ти за ци је (Хан тинг тон, 
* Ис тра жи вач Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАКРОЗИЗБОРЕ...ДушанВучићевић

2004) за по чет у Пор ту га лу „ре во лу ци јом ка ран фи ла“ 1974. го ди не, 
да би пре ко Шпа ни је, Грч ке и Ла тин ске Аме ри ке кра јем осам де-
се тих за пљу снуо ко му ни стич ки свет, де ло ве Ази је и суб са хар ску 
Афри ку, ин спи ри сао је оду ше вље ње мно гих и на вео их на за кљу-
чак о на ста ја њу ли бе рал ног свет ског по рет ка и „кра ја исто ри је“ 
(Fu kuyama, 1992). По ка за ло се, ме ђу тим, да је де мо крат ски оп ти-
ми зам био пре те ран. Оп ста нак ауто ри та ри зма у фор ми јед но пар-
тиј ских ре жи ма (Ки на, Се вер на Ко ре ја, Ку ба, Ли би ја, Си ри ја), 
вој них ре жи ма (Па ки стан, Ми јан мар, Су дан) и тра ди ци о нал них 
мо нар хи ја у арап ском све ту, с јед не, и за стој у про це су тран зи ци-
је ка де мо кра ти ји и ра ђа ње но вих фор ми ауто ри та ри зма у по је ди-
ним пост ко му ни стич ким, африч ким и азиј ским др жа ва ма, са дру ге 
стра не, при мо ра ли су ака дем ску јав ност да пре и спи та и ре фор му-
ли ше до та да сте че на зна ња у обла сти по ли ти ко ло ги је.

Но ви об ли ци ауто ри та ри зма кри ли су се иза де мо крат ске фа са-
де и фор мал но де мо крат ских пра ви ла и про це ду ра, а по пла ва ауто-
ри тар них ре жи ма са де мо крат ском одо ром из ба ци ла је у пр ви план 
пи та ње „[ш]та де мо кра ти ја је сте... а шта ни је“ (Schmit ter, Karl, 
1991). Зби ва ња у са вре ме ном све ту оте жа ла су оцр та ва ње гра ни ца 
кон цеп та де мо кра ти је. Ви ше ни је би ло до вољ но по пи са ти ка та лог 
тер ми на ко ји су су прот ста вље ни де мо кра ти ји – ти ра ни ја, де спо ти-
зам, дик та ту ра, ап со лу ти зам, ауто ри та ри зам, то та ли та ри зам, ауто-
кра ти ја – и утвр ди ти да „сва ки ре жим чи ји „кон трол ни“ по ли тич ки 
ка дар би ва би ран на сло бод ним, так ми чар ским и по ште ним из бо-
ри ма, тре ба кла си фи ко ва ти као де мо крат ски, (док), на су прот то ме, 
сва ки ре жим чи ји кон трол ни ка дар ни је про шао из бо ре тре ба кла-
си фи ко ва ти као не де мо кра ти ју.“ (Сар то ри, 2001:175).

Уве ћа ње бро ја „де мо кра ти ја са при де ви ма“ (Col li er & Le vitsky, 
1997) до го ди ло се без об зи ра на те жње ни за те о ре ти ча ра да стан-
дар ди зу ју ми ни мал не кри те ри ју ме за про це њи ва ње де мо кра тич-
но сти др жа ва. Ком пе ти ци ју ин ди ви дуа и ор га ни зо ва них гру па за 
по зи ци је у вла сти ко ја ис кљу чу је при ме ну си ле, по ли тич ку пар ти-
ци па ци ју гра ђа на и гра ђан ска и по ли тич ка пра ва (Дал, 1999:308-
309), утвр ди ле су као стан дар де, ма кар фор мал но-прав но, број не 
др жа ве ко је су за др жа ле ауто ри тар ну фор му вла да ви не. Због то га 
све ви ше ис тра жи ва ча ука зу је на по тре бу да се на пу сти ди хо том на 
по де ла на ауто ри та ри зам и де мо кра ти ју и ис пи та „хи брид ни“, од-
но сно ме шо ви ти ка рак тер мно гих по ста у то ри тар них ре жи ма (Karl, 
1995; Di a mond, 2002). 
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Хи брид ни ре жи ми ком би ну ју ауто ри тар не и де мо крат ске 
еле мен те, па сто га спа да ју у „по ли тич ки си ву зо ну“ (Ca rot hers, 
2002:9). У њи ма су ауто ри тар ни ли де ри при хва ти ли уну тра шње, 
и још че шће, спо ља на мет ну те зах те ве за де мо кра ти за ци јом, те су 
сто га до зво ли ли по сто ја ње опо зи ци о них пар ти ја и одр жа ва ње ре-
гу лар них из бо ра, али су ра ди оп стан ка на вла сти скло ни че стим 
ма ни пу ла ци ја ма де мо крат ског про це са. Ре зул тат та кве стра те ги је 
је ам би ва лен тан спој де мо крат ских про це ду ра и ауто ри тар не прак-
се. И ма да по ли тич ка аре на у хи брид ним ре жи ми ма ни је до вољ но 
отво ре на и сло бод на, по бе да опо зи ци је ни је не мо гу ћа али „зах те ва 
ни во мо би ли за ци је, је дин ства, ве шти не и хе ро и зма опо зи ци је ко ји 
да ле ко над ма шу је оно што би нор мал но би ло по треб но за по бе ду у 
де мо кра ти ји“ (Di a mond, 2002:24). 

Хи брид ни ре жи ми пред ста вља ју „ме ђу ка те го ри ју“ (Munck, 
2006) ко ја се опи ре пре ци зном ме ре њу што оте жа ва раз ли ко ва ње 
хи брид них у од но су на дру ге ре жи ме. Ле ри Дај монд у де мо крат ске 
ре жи ме убра ја ли бе рал не де мо кра ти је, у ко ји ма су све де мо крат ске 
уста но ве кон со ли до ва не, и из бор не де мо кра ти је, ко је су ка рак те ри-
стич не по одр жа ва њу сло бод них и фер из бо ра. На дру гој стра ни су 
не де мо крат ски ре жи ми у ко је спа да ју по ли тич ки за тво ре ни ауто-
ри тар ни ре жи ми и они ко ји до зво ља ва ју од ре ђе ни об лик ви ше пар-
тиј ског из бор ног так ми че ња (хи брид ни). Хи брид не ре жи ме да ље 
мо же мо по де ли ти на так ми чар ски и не так ми чар ски, хе ге мо ниј ски 
из бор ни ауто ри та ри зам (Di a mond, 2002:25-33). 

Слич ну ти по ло ги ју ре жи ма, по зи ва ју ћи се на сте пен уче шћа и 
отво ре но сти из бор не утак ми це, да ју и Марк Ха у ард и Фи лип Ре-
слер (гра фи кон 1). По њи ма, у за тво ре ном ауто ри та ри зму ли де ри 
ни су иза бра ни во љом гра ђа на, опо зи ци о не пар ти је су за бра ње не, 
док је упо тре ба ре пре си је уоби ча је на, па не ма про сто ра за раз вој 
сло бод них ме ди ја и ци вил ног дру штва. Хе ге мо ниј ски ауто ри тар-
ни ре жи ми одр жа ва ју ре дов не из бо ре, али због уче ста лог кр ше ња 
људ ских, гра ђан ских и по ли тич ких пра ва из бо ри ни су так ми чар-
ски те кан ди дат или пар ти ја на вла сти од но се убе дљи ву по бе ду. У 
ком пе ти тив ном ауто ри та ри зму по сто је так ми чар ски из бо ри у ко ји-
ма опо зи ци ја нај че шће узи ма уче шће, али власт пре ва ром, ре пре-
си јом и дру гим не де мо крат ским сред стви ма оства ру је пред ност у 
од но су на опо зи ци ју. Из бор не де мо кра ти је су ка рак те ри стич не по 
из бо ри ма ко ји се од ви ја ју у сло бод ним и фер усло ви ма, док ли бе-
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рал не де мо кра ти је иду ко рак да ље и обе ле жа ва их вла да ви на пра ва 
и стрикт но по што ва ње уста ва, хо ри зон тал на од го вор ност иза бра-
них функ ци о не ра, за шти та плу ра ли зма, пра ва и сло бо да гра ђа на, 
као и не по сто ја ње „ре зер ви са них до ме на“. 
Гра фи кон 1. По ли тич ки ре жи ми по раз ли чи тим ди мен зи ја ма 

де мо кра ти је (Ho ward, Ro es sler, 2006:367)

 4

            Режими 

 
                                                          Избори        ДА    НЕ                 Затворени ауторитаризам 

 
                           Такмичарски избори           ДА   НЕ                 Хегемонијски ауторитаризам 

 
            Слободни и поштени избори         ДА  НЕ                    Компетитивни ауторитаризам 

 
Слобода, плурализам, владавина права  ДА  НЕ                                     Изборна демократија 
 
 
                                                   Либерална демократија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ка ко је основ но обе леж је и ком пе ти тив ног и хе ге мо ниј ског 
ауто ри та ри зма одр жа ва ње из бо ра, што их раз ли ку је од за тво ре них 
ре жи ма, али из бо ра ко ји се не од ви ја ју у сло бод ним и фер усло ви-
ма, што их раз ли ку је од де мо кра ти ја, Дај монд, Ха у ард и Ре слер ова 
два ти па ре жи ма убра ја ју у јед ну ши ру ка те го ри ју, из бор ни ауто-
ри та ри зам.

КОНЦЕПТИЗБОРНОГАУТОРИТАРИЗМА

По ја ва но вих об ли ка ауто ри та ри зма ко ји ком би ну ју де мо крат-
ске и не де мо крат ске атри бу те до ве ла је до пот пу не тер ми но ло шке 
збр ке у по ли тич ким на у ка ма. Dic ta blan da, de moc ra du ra (O’Don nell 
& Schmit ter, 1986), “de le ga ti ve” де мо кра ти ја (О’Don nell, 1994), 
огра ни че на (il li be ral) де мо кра ти ја (Za ka ria, 2003), хи брид ни ре жим 
(Karl, 1995; Di a mond, 2002), се ми де мо кра ти ја (Ca se, 1993), се ми а у-
то ри та ри зам (Ot ta way, 2003), псе у до де мо кра ти ја (Di a mond, Linz & 
Lip set, 1995), так ми чар ски ауто ри та ри зам (Le vitsky & Way, 2002), 
из бор ни ауто ри та ри зам (Sche dler, 2002a), итд., са мо су не ки од на-
зи ва за ре жи ме ко је је те шко кла си фи ко ва ти у јед ну од ба зич них 
ка те го ри ја, де мо кра ти ју или ауто ри та ри зам. На ве де не ре жи ме Ан-
дре ас Ше длер свр ста ва у три гру пе: де фект не де мо кра ти је у ко је 
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спа да ју „ре ду ко ва ни под ти по ви“ де мо кра ти је (Col li er & Le vitsky, 
1997), тзв. „де мо кра ти је са при де ви ма“, по пут огра ни че не, кон тро-
ли са не, оли гар хиј ске, твр де и сл. ко је ука зу ју на не ки де мо крат ски 
не до ста так или сла бост; хи брид не ре жи ме ко ји се на де мо крат ском 
кон ти ну у му на ла зе из ме ђу де мо кра ти ја и не де мо крат ских по ре да-
ка; и но ве фор ме ауто ри та ри зма ко је пред ста вља ју при ме ре не де-
мо крат ске вла да ви не, али на на чин ко ји се раз ли ку је од до та да по-
зна тих ти по ва ауто ри тар не вла сти (Sche dler, 2006:4-5). У по след њу 
гру пу спа да ју из бор ни и так ми чар ски (ком пе ти тив ни) ауто ри та ри-
зам.

Кон цепт из бор ног ауто ри та ри зма се од за тво ре них не де мо-
крат ских ре жи ма раз ли ку је по ре дов ном одр жа ва њу ви ше пар тиј-
ских и ком пе ти тив них из бо ра на ко ји ма гра ђа ни са уни вер зал ним 
пра вом гла са вр ше ода бир функ ци о не ра ко ји ће за у зе ти нај ви ше 
др жав не по ло жа је. Ме ђу тим, из бо ри су оно што хи брид не ре жи ме 
ди фе рен ци ра и од из бор них де мо кра ти ја. За раз ли ку од по то њих, у 
ко ји ма је из бор на утак ми ца сло бод на и по ште на, из бор но над ме та-
ње у ре жи ми ма из бор ног ауто ри та ри зма је пред мет озбиљ них, си-
сте мат ских и ра ши ре них ма ни пу ла ци ја те се не мо же сма тра ти де-
мо крат ским. У њи ма ауто ри тар на власт из бо ри ма при бе га ва ка ко 
би одр жа ла при вид де мо крат ског ле ги ти ми те та, али је без об зи ра 
на кон тро лу над из бо ри ма њи хов ис ход не из ве стан, јер је по на ша-
ње би ра ча не пред ви дљи во. „Као по сле ди ца, ма ни пу ли са ни из бо ри 
спа да ју у си ву зо ну ин сти ту ци о нал не ам би ва лен ци је ко ја ле жи из-
ме ђу пот пу не ауто ри тар не кон тро ле и пот пу не де мо крат ске не из-
ве сно сти“ (Sche dler, 2002a:109).

Обе леж је из бо ра у ре жи ми ма из бор ног ауто ри та ри зма је бор ба 
вла сти и опо зи ци је на два ни воа. Док се у ста рим де мо кра ти ја ма 
она сво ди на при до би ја ње по ве ре ња би ра ча, так ми чар ски ауто ри-
та ри зам зах те ва од ме ра ва ње сна га на још јед ном, „ме та-ни воу“, на 
ко ме се у пи та ње до во де са ма пра ви ла игре ко ја уре ђу ју из бор ну 
тр ку. Те жња ауто ри тар них вла да ра је да над ме та ње са опо зи ци јом 
пре ба ци у из бор ну аре ну у ко јој су про це ду ре и пра ви ла по де ше на 
та ко да обез бе ђу ју њи хо ву си гур ну по бе ду. Са дру ге стра не, стра-
те ги ја опо зи ци о них пар ти ја је да про ши ри бор бу и по ве ћа улог та-
ко што ће у пи та ње до ве сти из бор на пра ви ла и зах те ва ти из бор ну 
ре фор му ко ја ће им омо гу ћи ти и оси гу ра ти по ште ну бор бу на ни-
жем, ни воу бор бе за гла со ве. У тој ис пре пле те ној игри („ne sted ga-
me“) око гла со ва и пра ви ла, ак те ри ма су на рас по ла га њу раз ли чи те 
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стра те ги је и ди ле ме – (не)спро во ђе ње из бор них ре фор ми; бој кот 
или уче шће опо зи ци је; очу ва ње ин те гри те та из бо ра или из бор на 
пре ва ра; при хва та ње ре зул та та или про те сти (Sche dler, 2002a:112-
118), па је и ре зул тат де мо кра ти за ци је пу тем из бо ра не пред ви дљив 
– одр жа ње sta tu sa quo, ре а у то ри та ри за ци ја по ли тич ког си сте ма или 
до се за ње из бор не де мо кра ти је.

Из бор ни ауто ри та ри зам спа да у ком пе те ти тив не ре жи ме за то 
што де мо крат ске ин сти ту ци је не пред ста вља ју пу ку фа са ду, већ их 
опо зи ци о не сна ге мо гу ефи ка сно ко ри сти ти на пу ту осва ја ња вла-
сти. Ипак, из бор ни ауто ри та ри зам не при па да де мо крат ским по ре-
ци ма. Иако по сто ја ње де мо крат ских пра ви ла и про це ду ра до зво-
ља ва ствар ну ком пе ти ци ју ме ђу стран ка ма, пра ви ла игре се кр ше 
у то ли кој ме ри да је та кво над ме та ње не по ште но, па опо зи ци о не 
пар ти је у из бор ни ду ел ула зе озбиљ но хен ди ке пи ра не и са зна чај но 
ма њим шан са ма за по бе ду од пред став ни ка вла сти. „Ком пе ти тив-
ни ауто ри тар ни ре жи ми не за до во ља ва ју баремједан(...)од три од-
ре ђу ју ћа обе леж ја де мо кра ти је: сло бод не из бо ре; ши ро ку за шти ту 
људ ских пра ва; и ујед на че не усло ве за игру (even playing fi eld)“ 
(Le vitsky & Way, 2006:2). Пре ма Ле вит ском и Уеју, до вољ но је да 
са мо је дан од атри бу та де мо кра ти је не до ста је да је дан ре жим де фи-
ни ше мо као не де мо крат ски. Уко ли ко из бо ри ни су сло бод ни и фер, 
ако се људ ска пра ва уче ста ло кр ше и уко ли ко власт и опо зи ци ја 
не ма ју јед на ке усло ве за так ми че ње го во ри мо о ре жи му из бор ног 
ауто ри та ри зма. Не јед на ки усло ви за игру од но се се, пре све га, на 
при ступ др жав ним ре сур си ма, ме ди ји ма и не јед нак трет ман у пра-
во суд ном си сте му, а ре зул ти ра ју у зло у по тре би др жав них ин сти ту-
ци ја у пар тиј ске ци ље ве, у си сте мат ском фа во ри зо ва њу вла сти на 
ра чун опо зи ци је и сма ње ној мо гућ но сти опо зи ци о них пар ти ја да 
се ор га ни зу ју и успе шно так ми че на из бо ри ма.

Кон цепт из бор ног ауто ри та ри зма је очи глед но лак ше де фи ни-
са ти, док је знат но те же утвр ди ти при ро ду по ли тич ког си сте ма по-
је ди нач них др жа ва. По вла че ње гра ни це из ме ђу из бор них де мо кра-
ти ја и из бор ног ауто ри та ри зма пред ста вља ком пли ко ван за да так 
што је и основ ни раз лог не сла га ња раз ли чи тих ауто ра у по гле ду 
бро ја др жа ва ко је спа да ју у хи брид не ре жи ме, као и не скла да у 
од ре ђе њу пе ри о да у ко ме су по је ди не др жа ве иза шле из ам би ва-
лент ног ста ња ин сти ту ци о нал не не из ве сно сти ка рак те ри стич ног 
за хи брид не ре жи ме. Чак се и кри те ри ју ми ко је по ста вља ју Ле вит-
ски и Уеј, а ко ји на пр ви по глед из гле да ју до вољ но ја сни и чвр сти, 
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мо гу оспо ра ва ти. Ни уста ље не, ду го го ди шње де мо кра ти је ни су 
иму не на бољ ке из бор ног ауто ри та ри зма. Кон тро ла над ме ди ји ма 
и не јед на ка ме диј ска за сту пље ност, не јед на ке по чет не по зи ци је у 
при ку пља њу сред ста ва за фи нан си ра ње из бор не кам па ње, кр ше ње 
људ ских пра ва и су жа ва ње сло бо да соп стве них гра ђа на за рад по-
сти за ња „ви шег ци ља“, бор бе про тив те ро ри зма, про ме не из бор-
ног си сте ма без до го во ра са опо зи ци јом, са мо су не ке од си ту а ци ја 
у ко ји ма се де мо крат ске др жа ве при бли жа ва ју кон цеп ту из бор ног 
ауто ри та ри зма. До дат ни про блем пред ста вља и чи ње ни ца да је со-
фи сти ци ра не ме то де из бор не ма ни пу ла ци је те шко пре по зна ти и 
до ка за ти.

Так ми чар ски из бо ри одр жа ни у не де мо крат ским усло ви ма не-
ће да ти ре зул та те ко ји се у пот пу но сти по кла па ју са пре фе рен ци ја-
ма би ра ча. На про тив, ре зул та ти из бо ра ће пред ста вља ти ме ша ви ну 
из бор не ма ни пу ла ци је и во ље на ро да. Уко ли ко са v озна чи мо гла-
со ве, са iин те гри тет из бо ра, а са p из бор но опре де ље ње гра ђа на 
до би ће мо фор му лу:

v = p × i
У де мо крат ским ре жи ми ма очу ван је ин те гри тет из бо ра (i = 

1), па из бор ни ис ход од го ва ра во љи гра ђа на. Са дру ге стра не, у 
ре жи ми ма из бор ног ауто ри та ри зма скло ним из бор ним ма ни пу ла-
ци ја ма (i ≠ 1), пре фе рен ци је би ра ча ни су иден тич не из бор ном ре-
зул та ту (Sche dler, 2006:8). Не по зна ва ње две ва ри ја бле у јед на чи ни, 
ни воа и оби ма из бор них ма ни пу ла ци ја (ин те гри те та из бо ра) и из-
вор ног опре де ље ња гра ђа на, и по се до ва ње по да та ка о јед ној ва-
ри ја бли, из бор ном ре зул та ту, ко ји је нај че шће ве штач ки про из вод 
не ре гу лар них усло ва у ко ји ма се од ви ја из бор на утак ми ца, глав-
ни су раз лог ко ји оте жа ва кла си фи ка ци ју не де мо крат ских ре жи ма  
Слу чај Ср би је оту да не пред ста вља из у зе так и из не на ђе ње. На кон 
што је сре ди ном пр ве де це ни је два де сет пр вог ве ка кон цепт из бор-
ног ауто ри та ри зма „уве ден“ у срп ску по ли тич ку на у ку (Па вло вић, 
Ан то нић, 2007), на ста ла су и не сла га ња ме ђу срп ским по ли ти ко-
ло зи ма по пи та њу пе ри о да у ко ме је Ср би ја при па да ла ре жи му из-
бор ног ауто ри та ри зма.

ИЗБОРНИАУТОРИТАРИЗАМУСРБИЈИ

Из бор ни ауто ри та ри зам као тип хи брид ног ре жи ма сре ди ном 
де ве де се тих го ди на ни је по сто јао ни у ан гло сак сон ској по ли тич кој 
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на у ци, па не чу ди лу та ње срп ске по ли ти ко ло ги је у по гле ду од ре-
ђе ња ка рак те ра и кла си фи ко ва ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Ди ја-
ме трал но су прот ни ста во ви, од сул та ни зма (Па вло вић, 2001; Ан-
то нић, 2002) и це за ри зма (Ан то нић, 1995) до не до вр ше не др жа ве 
(Ди ми три је вић, 2003) и пар ла мен тар не де мо кра ти је у „по чет ној 
фа зи ста би ли за ци је“ (Го а ти, 1996:9), по сле ди ца су хи брид ног ка-
рак те ра по ли тич ких уста но ва у Ср би ји. Кон сти ту ци о на ли за ци ја 
на че ла на ко ји ма се за сни ва ју кла сич не де мо кра ти је – су ве ре ност 
гра ђа на, вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, стра нач ки плу ра ли зам, 
при ват на сво ји на, људ ска и ма њин ска пра ва, итд. – с по чет ка де ве-
де се тих и ре дов но одр жа ва ње так ми чар ских из бо ра, с јед не стра-
не, и ауто ри тар на по ли тич ка прак са уну тар се та де мо крат ских по-
ли тич ких уста но ва и фла грант но кр ше ње из бор не во ље гра ђа на у 
дру гој по ло ви ни де ве де се тих, са дру ге, на ве ли су ис тра жи ва че Ми-
ло ше ви ће вог ре жи ма на раз ли чи те за кључ ке ко ји су се кре та ли на 
ли ни ји од ис ти ца ња до пот пу ног не ги ра ња ње го вог де мо крат ског 
ка рак те ра. 

Тек са по ја вом књи ге Консолидација демократских устано
ва уСрбији после 2000. године Ду ша на Па вло ви ћа и Сло бо да на 
Ан то ни ћа 2007. го ди не срп ска по ли тич ка на у ка при хва та кон цепт 
из бор ног ауто ри та ри зма. Ме ђу тим, по ље ра зи ла же ња да нас по ста-
је утвр ђи ва ње пе ри о да у ко ме Ср би ју мо же мо кла си фи ко ва ти као 
хи брид ни, ауто ри тар ни ре жим са де мо крат ском одо ром, ре жим ко-
ји не бе жи од ре дов ног одр жа ва ња из бо ра, али у ко ме се из бор на 
утак ми ца не мо же ока рак те ри са ти као „сло бод на и по ште на“. Та-
ко по ме ну ти ауто ри твр де да су „уста но ве хи брид ног ре жи ма ко је 
су на ста ле за вре ме вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у пе ри о-
ду 1990-2000. го ди не и оп ста ле јед но вре ме и по сле 2000. го ди не“ 
(Па вло вић, Ан то нић, 2007:287). И док је на кон па да Ми ло ше ви ћа, 
па све до 2003. го ди не не ста ла пр ва из бор на ма на, не тач но бро ја ње 
гла со ва, па се сто га из бо ри мо гу про гла си ти по ште ним, дру га ма на 
– кон тро ла вла сти над ме ди ји ма – оста ла је при сут на све до пар-
ла мен тар них из бо ра 2003, те из бо ри због то га ни су би ли сло бод-
ни (Исто, 85-86). Осим то га, Па вло вић и Ан то нић ука зу ју на низ 
де мо крат ских не до ста та ка у ра ду пар ла мен та, ме ша ње из вр шне 
вла сти у рад пра во су ђа у пе ри о ду 2000-2003, те твр де да је Ср би-
ја та да при па да ла по себ ном ти пу хи брид ног ре жи ма ко ји про ла зи 
кроз ди на мич не про ме не у ко ји ма се вла да од лу чу је за отва ра ње и 
пре ла зак у де мо крат ски по ре дак. Тач ку пре ла ска у из бор ну де мо-
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кра ти ју пред ста вља ју де цем бар ски из бо ри 2003. го ди не, што до ка-
зу ју при ка зом функ ци о ни са ња из бо ра, ме ди ја, пар ла мен та, суд ства 
и не за ви сних ре гу ла тор них те ла (Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген-
ци ја) на кон 2003. го ди не (Исто, 105-124).

Пре ма Ми ла ну Јо ва но ви ћу оштар тест „сло бод них и по ште-
них“ из бо ра ко ји по ста вља ју Ан то нић и Па вло вић, а по ко ме „не 
по сто ји не ки уна пред од ре ђе ни број обла сти у ко ји ма је по треб но 
да до ђе до кр ше ња из бор них про це ду ра ко је би ква ли фи ко ва ле ре-
жим као об лик из бор ног ауто ри та ри зма, [већ је] до вољ на и јед на 
област, ако је кр ше ње озбиљ но“ (Исто, 81) не би про шао ни је дан 
из бор ни ци клус од 1990. го ди не, па би праг то ле ран ци је шта су 
„сло бод ни и фер“ из бо ри мо рао би ти ни жи, ма кар за из бор не ци-
клу се ко ји има ју прет кон сти ту тив ни ка рак тер. Јо ва но вић не твр-
ди да ни је би ло ра зних мањ ка во сти из бор ног по ступ ка и из бор них 
ма ни пу ла ци ја ко је су на ру ша ва ле стан дар де „сло бод них и по ште-
них“ из бо ра то ком де ве де се тих го ди на, али „они не оста вља ју ме-
ста тврд њи да су свииз бо ри у том пе ри о ду „би ли пу ка фа са да“ и 
„увек са мо фор мал ност“, од но сно да су по кра де ни, а то се у јав-
но сти узи ма као ак си ом“ (Јо ва но вић, 2008:65). По Јо ва но ви ћу, три 
из бор на ци клу са – 1990, 1992. и 1993. го ди не – се мо гу сма тра ти 
при хва тљи вим, иако не ис пу ња ва ју све кри те ри ју ме „сло бод них и 
фер из бо ра“, па је при ме ре ни је Ср би ју свр ста ти у ре жим из бор ног 
ауто ри та ри зма у пе ри о ду 1996-2000.

Тач ка пре ла ска Ср би је из ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма у 
из бор ну де мо кра ти ју – 2003. го ди на – пред мет је оспо ра ва ња од 
стра не Сла ви ше Ор ло ви ћа. Ор ло вић кон ста ту је да је Ср би ја по-
ста ла из бор на де мо кра ти ја већ 2000. го ди не, при че му се по зи ва 
на оце не свет ских ева лу а то ра (Fre e dom Ho u se ин декс гра ђан ских 
и по ли тич ких сло бо да, Bar tels mann Tran sfor ma tion In dex), као и 
на не по сто ја ње раз ли ка у функ ци о ни са њу по ли тич ких уста но-
ва у пе ри о ду 2000-2003. го ди не и пе ри о ду на кон 2003. го ди не. По 
Ор ло ви ћу, функ ци о ни са ње пар ла мен та – за ви сност по сла ни ка од 
из вр шне вла сти, под ре ђе ност Вла ди у до но ше њу за ко на, кр ше ња 
пар ла мен тар ног по ступ ка – као и од нос Вла де пре ма ме ди ји ма ни-
су из ме ње ни ни на кон 2003. го ди не (Ор ло вић, 2008:79-84). То га 
ипак не на во ди на за кљу чак да Ср би ја при па да ре жи му из бор ног 
ауто ри та ри зма и у пе ри о ду по сле 2003. го ди не, већ до тврд ње да 
до про ме не ре жи ма до ла зи 2000. го ди не, сеп тем бар ским пар ла мен-
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тар ним и пред сед нич ким из бо ри ма на са ве зном ни воу и улич ним 
про те сти ма ко ји су их пра ти ли 5. ок то бра.

При ка за на раз ми мо и ла же ња срп ских по ли ти ко ло га про из вод 
су не по сто ја ња ја сних кри те ри ју ма за про це ну шта кон цепт из бор-
ног ауто ри та ри зма пред ста вља и ко је је стан дар де по треб но ис пу-
ни ти да би мо гли да го во ри мо о „сло бод ним и по ште ним“ из бо ри-
ма ко ји и чи не срж из бор не де мо кра ти је и гра ни цу пре ко ко је се 
пре ла зи у из бор ни ауто ри та ри зам. Због то га Па вло вић и Ан то нић 
гре ше ка да у ци љу про це не тре нут ка ка да је Ср би ја пре шла из ре-
жи ма из бор ног ауто ри та ри зма у из бор ну де мо кра ти ју про у ча ва ју 
функ ци о ни са ње пар ла мен та, пра во су ђа, не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла. По ло жај и рад на ве де них уста но ва нам по ка зу је ка ко де мо-
кра ти ја функ ци о ни ше у ме ђу и збор ном пе ри о ду и да ли се де мо-
крат ска кон со ли да ци ја про ду бљу је, али по ди за ње ка па ци те та де-
мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји не пред ста вља праг пре ко ко га 
се ула зи у ред из бор них де мо кра ти ја. Је ди но ме ри ло за про це ну 
је сте ква ли тет из бор ног про це са. 

Чак и ка да би при хва ти ли ме ри ла Па вло ви ћа и Ан то ни ћа је-
ди ни за кљу чак до ко га би до шли је да Ср би ја и да нас при па да 
ре жи му из бор ног ауто ри та ри зма. До ми на ци ја ег зе ку ти ве над ле-
ги сла ти вом и на Уста ву за сно ва на пот чи ње ност пар ла мен та ра ца 
стра нач ким вођ стви ма у фор ми пот пи си ва ња блан ко остав ки ко је 
стра нач ке цен тра ле мо гу ак ти ви ра ти у би ло ко је вре ме „не по слу-
шним“ по сла ни ци ма и ар би трар не про це не Ад ми ни стра тив ног од-
бо ра На род не скуп шти не РС о то ме ко ме при па да ман дат, по сла ни-
ку или пар ти ји, а ко је у нај ве ћој ме ри за ви се од то га шта од го ва ра 
скуп штин ској ве ћи ни по ка зу ју да срп ски пар ла мент функ ци о ни ше 
по ис тој ма три ци као и до 2003. го ди не.1) И ста ње у пра во су ђу је 
да ле ко од за до во ља ва ју ћег. По сту пак ре и збо ра су ди ја кри ти ко ван 
је од стра не Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе, а зах тев за пре-
и спи ти ва њем из бо ра но си ла ца пра во суд них функ ци ја упу тио је и 
1)  Блан ко остав ке Ксе ни је Ми ли во је вић и Го ра на Па у но ви ћа, по сла ни ка Г17+, ак ти ви ра-

не су 2006. го ди не. Две го ди не ка сни је од лу че но је да ман да ти по сла ни ка ко ји су на пу-
сти ли СРС и фор ми ра ли но ви по сла нич ки клуб „На пред Ср би јо“ не при па да ју стран-
ци, већ по сла ни ци ма, док се у то ку 2010. сед ни це Ад ми ни стра тив ног од бо ра на ко ме се 
од лу чу је о пре стан ку ман да та Дра га ну Шор ма зу, по сла ни ку ДСС-а, већ не ко ли ко пу та 
од ла жу. Ко нач но, Устав ни суд Ср би је је про гла сио не у став ним од ред бе за ко на ко јим је 
омо гу ће но пот пи си ва ње блан ко остав ки и сло бо дан из бор кан ди да та са из бор не ли сте 
ко ји ће ући у пар ла мент на ло кал ном ни воу.



стр:128.

- 11 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

пред сед ник Европ ске ко ми си је, че му се мо гу до да ти и по је ди нач ни 
при ти сци ко је пред став ни ци из вр шне вла сти вр ше на пра во су ђе.2) 

Слич на си ту а ци ја је ви дљи ва и ка да је у пи та њу функ ци о ни са-
ње „че твр те гра не“ вла сти, не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Та ко су 
по сла ни ци но вим скуп штин ским по слов ни ком, од лу ком вла да ју ће 
ве ћи не и без са гла сно сти опо зи ци је, до би ли мо гућ ност да по кре ну 
по сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти пред став ни ка ре гу ла тор них 
те ла. С об зи ром на чи ње ни цу да су кри ти ке од стра не За штит ни ка 
гра ђа на, По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја, Аген ци је 
за бор бу про тив ко руп ци је све уче ста ли је и да су са њи хо ве стра-
не по кре ну ти по ступ ци за оце ну устав но сти за ко на пред Устав ним 
су дом ко је је скуп штин ска ве ћи на из гла са ла упр кос про ти вље њу 
струч не јав но сти, из ме не по слов ни ка отва ра ју мо гућ ност за об ра-
чун са не за ви сним ре гу ла тор ним те ли ма.3)

СТАНДАРДИ„СЛОБОДНИХИПОШТЕНИХ“ИЗБОРА

На ме ра сту ди је је да се у ци љу утвр ђи ва ња раз до бља у ко ме је 
Ср би ја при па да ла ре жи му из бор ног ауто ри та ри зма, за раз ли ку од 
Па вло ви ћа и Ан то ни ћа ко ји про ши ру ју кон цепт из бор ног ауто ри-
та ри зма, у фо кус про у ча ва ња по ста ве „сло бод ни и по ште ни“ из бо-
ре и ин те гри тет из бор ног про це са, па се пра во суд ни си стем сма тра 
ва жним за кла си фи ко ва ње ре жи ма у из бор ни ауто ри та ри зам или 
из бор ну де мо кра ти ју са мо у обла сти за шти те из бор ног пра ва и кр-
ше ња по је ди них по сту па ка из бор ног про це са. При то ме за у зи ма мо 
став да из бор не не ре гу лар но сти ко је су по сле ди ца не ком пе тент-
но сти ак те ра и не до стат ка ре сур са тре ба раз ли ко ва ти од оних ко је 
су ре зул тат на ме ра ва ног де ло ва ња, а од ба цу је мо ри ги дан став да 
би ло ко ја не пра вил ност ауто мат ски до во ди у пи та ње ле ги ти ми тет 
и де мо крат ски ка рак тер из бор ног про це са. У ту свр ху утвр ђу је мо 
че ти ри гру пе кри те ри ју ма за про це ну до сти за ња стан дар да „сло-
бод ни и фер“ из бо ри на осно ву ко јих ће мо ана ли зи ра ти из бор не 
ци клу се у Ср би ји. 
2)  Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству прав де, Сло бо дан Хо мен, је на кон до но ше ња не-

пра во сна жне пре су де по ко јој су осло бо ђе на ше сто ри ца ху ли га на ко ји су пре ти ли но-
ви нар ки Б92 из ја вио да је нео п ход но пре и спи та ти рад су ди је што пред ста вља не до пу-
сти во ме ша ње из вр шне вла сти у рад пра во су ђа.

3)  Устав ни суд Ср би је про гла сио је про тив у став ним се дам од ред би За ко на о ин фор ми са-
њу у по ступ ку ко ји је по кре нуо ом буд сман, а на ја вље на је и оце на устав но сти још че-
ти ри за ко на чи јем су се до но ше њу ре гу ла тор на те ла про ти ви ла, За ко на о елек трон ским 
ко му ни ка ци ја ма, БИА, вој ним слу жба ма без бед но сти и За ко на о Аген ци ји за бор бу 
про тив ко руп ци је.
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Пр ва гру па – при хва та ње из бор них ре зул та та и ле ги ти ми тет 
из бо ра – се од но си на став уче сни ка из бор ног про це са у по гле ду 
ин те гри те та из бо ра, а сле де ће три – из бор ни дан и гла са ње; из бор-
ни си стем; боч не аре не из бор ног си сте ма – се за сни ва ју на про-
це на ма не у трал них по сма тра ча. У по след њу гру пу, боч не аре не 
из бор ног си сте ма, убра ја мо фи нан си ра ње из бор них кам па ња, рав-
но мер ну за сту пље ност у др жав ним ме ди ји ма и (зло)упо тре бу др-
жав них ре сур са, и праг то ле ран ци је у по гле ду ис пу ње но сти стан-
дар да „сло бод ни и по ште ни“ из бо ри у њој мо ра би ти флу ид ни ји, 
јер је не мо гу ће по сти ћи ап со лут но „јед на ке усло ве за игру“ за све 
из бор не ак те ре. Са дру ге стра не, сва ко кр ше ње из бор них пра ви ла 
и про це ду ра у ма кар јед ној од пре о ста лих обла сти до вољ но је да 
се утвр ди по сто ја ње ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма, чак иако су 
пра ви ла у свим дру гим ис по што ва на.

Про це на де мо крат ског ква ли те та из бор ног про це са ни је јед но-
став на. То ме до при но си и по сто ја ње че ти ри па ра док са: па ра док-
са ка па ци те та, јер се нај ве ће из бор не пре ва ре до га ђа ју у др жа ва ма 
у ко ји ма су опо зи ци о не пар ти је и по сма тра чи из бо ра сла бо ор га-
ни зо ва ни, те је те шко утвр ди ти по сто ја ње из бор не ма ни пу ла ци је; 
па ра док са об у хват но сти, јер се ши ре њем под руч ја по сма тра ња са 
из бор ног да на на сет струк тур них про бле ма ко ји се мо гу ја ви ти 
да ле ко пре са мих из бо ра обез бе ђу је ши ра осно ва за про це ну ин те-
гри те та из бо ра, али гу би спо соб ност да се утвр ди ко ли ки је  ути цај 
ма ни пу ла ци је струк тур ним еле мен ти ма на из бор не ре зул та те; па-
ра док са про це ду рал них про це на, јер су из бор ни ак те ри спрем ни да 
при хва те ре зул та те, чак и ка да су ма ни пу ла ци је би ле зна чај не, али 
уко ли ко не ути чу на ис ход из бо ра; и па ра док са кон вер ген ци је, јер 
са гла сност пар ти ја и по сма тра ча у по гле ду ин те гри те та из бо ра не 
мо ра би ти ре зул тат објек тив не про це не, већ по сто ја ња за јед нич ких 
ин те ре са (Hartlyn & McCoy, 2006:47-54). 

Ако на ве де ним па ра док си ма до да мо да на ме шта ње из бо-
ра у ве ћи ни слу ча је ва ни је пре суд но за из бор ни ис ход (Le ho ucq, 
2003:251), као и да по је ди ни ауто ри зах те ва ју да се при ли ком при-
ме не ми ни мал не гру пе стан дар да ко ји чи не „сло бод не и по ште не“ 
из бо ре у про це ни ква ли те та из бор ног по ступ ка во ди ра чу на и о 
кон тек сту, те да због то га тре ба узе ти у об зир ни во раз во ја др жа ве, 
ад ми ни стра тив не ка па ци те те или исто ри ју про це са де мо кра ти за-
ци је (пре ма: Hartlyn & McCoy, 2006:44) по ста је ја сно да ни ме ђу 
во де ћим ино стра ним ана ли ти ча ри ма из бо ра не по сто ји кон сен зус 
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о то ме ка ко ме ри ти обим и ин тен зи тет из бор них пре ва ра и утвр ди-
ти да ли је ути цај ма ни пу ла ци је из бор ним про це сом до вољ но јак 
да би се мо гло го во ри ти о по сто ја њу ре жи ма из бор ног ауто ри та ри-
зма. Оту да и ши рок спек тар гле ди шта шта су де мо крат ске нор ме 
ко је у из бор ном про це су јед на др жа ва мо ра да ис пу ни да би је од-
ре ди ли као из бор ну де мо кра ти ју.

Ан дре ас Ше длер утвр ђу је сед мо чла ни „ла нац де мо крат ског 
из бо ра“ и „ме ни ма ни пу ла ци је“ ко ји из бор ним ак те ри ма сто ји на 
рас по ла га њу и од чи је упо тре бе за ви си ин те гри тет из бор ног про-
це са. Де мо крат ски ла нац чи не: 1) пуномоћје гра ђа на да пре не су 
ауто ри тет за до но ше ње од лу ка на иза бра не пред став ни ке; 2) сло
бода снабдевања, тј. мо гућ ност гра ђа на да сло бод но фор ми ра ју, 
при кљу че се и по др жа ва ју ри вал ске пар ти је, кан ди да те и по ли ти-
ке; 3) слободазахтева, тј. мо гућ ност гра ђа на да уз по моћ ал тер на-
тив них из во ра ин фор ми са ња сло бод но фор ми ра ју пре фе рен ци је; 
4) инклузија, уни вер зал но и јед на ко пра во гла са; 5) изолација, сло-
бо да из ра жа ва ња пре фе рен ци је; 6) интегритет, јед на кост пра ва 
гла са и ком пе тент ни и не у трал ни из бор ни ор га ни; и 7) иреверзи
билност, пре у зи ма ње функ ци ја од стра не иза бра них пред став ни ка. 
Из бо ри су де мо крат ски са мо ако су све ка ри ке у лан цу по ве за не, а 
ауто ри тар ним вла да ри ма је на рас по ла га њу ди ја па зон раз ли чи тих 
по сту па ка ко јим ве зе мо гу пре ки ну ти: 1) очу ва ње резервисанихпо
зиција чи ји но си о ци ни су под ло жни из бо ру и резервисанихдомена
ко ји ма се иза бра ним пред став ни ци ма оне мо гу ћу је да ефек тив но 
вр ше власт; 2) искључењеифрагментацијаопо зи ци о них пар ти ја; 
3) репресија, огра ни че ње гра ђан ских и по ли тич ких пра ва, и непра
ведност, огра ни че ње у при сту пу ме ди ји ма и нов цу; 4) формалнои
неформалнолишавањеизборногправа; 5) принуда, за стра ши ва ње 
би ра ча, и корупција, ку по ви на гла со ва; 6) изборнапревараод стра-
не из бор них ор га на и институционална пристрасност у фор ми 
„по де ше них“ из бор них пра ви ла; и 7) старатељство, пот чи ње-
ност иза бра них пред став ни ка „го спо да ри ма из сен ке“, и преокрет 
ко јим се по бед ни ци спре ча ва ју да пре у зму функ ци ју (Sche dler, 
2002b:39-46).

Ел клит и Реј нолдс де ле из бор ни про цес у два на ест ба зич них 
ко ра ка у ко ји ма мо ра ју би ти до стиг ну ти де мо крат ски стан дар ди: 
прав ни оквир; из бор ни ме наџ мент; де мар ка ци ја из бор них је ди ни-
ца и би рач ких ме ста; еду ка ци ја би ра ча; ре ги стра ци ја би ра ча; но ми-
но ва ње и ре ги стра ци ја пар ти ја и кан ди да та, при ступ ди зај ну гла-
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сач ких ли сти ћа; из бор не кам па ње; гла са ње; бро ја ње гла со ва и об ја-
вљи ва ње из бор них ре зул та та; ре ша ва ње из бор них спо ро ва и жал-
би, ве ри фи ка ци ја ко нач них ре зул та та; им пле мен та ци ја из бор них 
ре зул та та; по сти збор не про це ду ре (El klit & Reynolds, 2002:92-96). 
Нај ва жни ју уло гу у очу ва њу ин те гри те та из бо ра, пре ма Ел кли ту и 
Реј нолд су, има из бор на ад ми ни стра ци ја. Са дру ге стра не, Ел клит 
у не што ста ри јој сту ди ји де ли де мо крат ске стан дар де „сло бод них 
и по ште них“ из бо ра у три фа зе из бор ног про це са – пре из бо ра, на 
дан из бо ра и по сле из бо ра – и раз ли ку је две ди мен зи је де мо крат-
ског из бор ног про це са: сло бод не из бо ре ко ји се сво де на кор пус 
гра ђан ских и по ли тич ких пра ва и по ште не из бо ре ко ји об у хва та-
ју го то во све еле мен те из бор ног си сте ма, од ре ги стра ци је би ра ча 
до об ја вљи ва ња ре зул та та, и по ка зу ју нам да су за кон ске нор ме 
по што ва не и да су сви уче сни ци у из бор ној тр ци рав но прав ни. У 
за ви сно сти од до сти за ња на ве де них стан дар да мо гу ће је иден ти-
фи ко ва ти три вр сте из бо ра: из бо ре ко ји не ис пу ња ва ју стан дар де 
ни јед не ди мен зи је; из бо ре ко ји има ју мањ ка во сти у свим кри те ри-
ју ми ма, али ко ји се сма тра ју при хва тљи вим јер пред ста вља ју ко рак 
ка де мо кра ти ји; и оне ко ји ис пу ња ва ју све стан дар де „сло бод них и 
по ште них“ из бо ра (El klit, 2000). 

Као што ви ди мо пре ци зност у по гле ду од ре ђе ња кри те ри ју ма 
за про це ну ин те гри те та и де мо крат ског ква ли те та из бо ра не по сто-
ји, иако је ве ли ки број ауто ра по ку шао да до ђе до ре ше ња из бор не 
сла га ли це и де фи ни ше праг при хва тљи во сти из бо ра као „сло бод-
них и по ште них“. Сто га ће мо у ци љу ана ли зе из бо ра у Ср би ји у 
пе ри о ду од 1990. го ди не при ла го ди ти Упутствозаоценуправног
оквиразаизборе ко је је раз вио Ме ђу на род ни ин сти тут за де мо кра-
ти ју и из бор ну аси стен ци ју и ана ли зи ра ти при ме ну из бор них стан-
дар да ко ји су у Упутству по де ље ни у пет на ест обла сти у из бор-
ној прак си Ср би је (In ter na ti o nal IDEA, 2002). При то ме раз ви ја мо 
4 гру пе кри те ри ју ма, од ко јих у по след њој праг то ле ран ци је по ди-
же мо на ви ше јер је очу ва ње јед на ких усло ва за све из бор не ак те ре 
нај че шће не до сти жно и у уста ље ним де мо крат ским др жа ва ма.

Пр ви кри те ри јум, при хва та ње из бор них ре зул та та и ле ги ти-
ми тет из бо ра, је нај лак ши за про це ну јер се за сни ва на по на ша-
њу по ли тич ких пар ти ја и њи хо вој про це ни ин те гри те та из бор ног 
про це са. Из бо ри се сма тра ју успе шним уко ли ко нај зна чај ни је пар-
ти је, би ло да су на вла сти или у опо зи ци ји, уче ству ју у из бор ном 
про це су и по шту ју из бор ни ис ход. По сле ди ца ма ни пу ла ци је из бо-
ри ма од стра не ауто ри тар них вла да ра мо же би ти бој кот из бо ра и 
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не при хва та ње из бор них ре зул та та од стра не опо зи ци је, али је, са 
дру ге стра не, мо гу ће и да глав не опо зи ци о не пар ти је не уче ству ју 
у из бор ном про це су све сне да не ма ју шан си за из бор ну по бе ду, као 
и да оспо ра ва ју ис ход из бо ра иако у то ку из бор ног по ступ ка ни је 
би ло кр ше ња де мо крат ских нор ми. У оба слу ча ја из бо ри не ма ју 
де мо крат ски ле ги ти ми тет, а је дан од два су прот ста вље на из бор на 
та бо ра фла грант но кр ши из бор ну во љу гра ђа на, те се не мо же го-
во ри ти о из бор ној де мо кра ти ји.

Дру ги сет стан дар да се по сред но и не по сред но од но си на сам 
чин гла са ња. Свим гра ђа ни ма, без об зи ра на ра су, пол, ре ли гиј ску и 
на ци о нал ну при пад ност мо ра би ти га ран то ва но пра во да би ра ју и 
бу ду би ра ни, као и пра во да уче ству ју у из бор ним рад ња ма без ика-
кве дис кри ми на ци је. Осим то га, прав ним ак ти ма и у прак си мо ра ју 
би ти за га ран то ва на основ на лич на и по ли тич ка пра ва – сло бо да 
удру жи ва ња, сло бо да оку пља ња, сло бо да штам пе, сло бо да ми сли и 
јав ног из ра жа ва ња, итд. – а свим по ли тич ким пар ти ја ма и кан ди да-
ти ма оси гу ра на мо гућ ност да уче ству ју на из бо ри ма. На би рач ким 
ме сти ма, ко ја мо ра ју би ти до ступ на свим гра ђа ни ма, нео п ход но је 
обез бе ди ти тај ност гла са ња, као и не при стра сне и тран спа рент не 
про це ду ре гла са ња, бро ја ња гла со ва и утвр ђи ва ња ко нач них ре-
зул та та из бо ра. Свим из бор ним ак те ри ма мо ра би ти га ран то ва на 
мо гућ ност да по сма тра ју из бор ни про цес, а при ти сци на би ра че и 
ку по ви на гла со ва без у слов но за бра ње ни и ка жња ва ни.

Тре ћу гру пу стан дар да са чи ња ва ју пра ви ла ко ја уре ђу ју нај-
бит ни је еле мен те из бор ног си сте ма и обез бе ђу ју рав но прав ност 
из бор них уче сни ка у ши рем про сто ру из бор ног над ме та ња. У овој 
гру пи, као и у прет ход ној, не сме ју по сто ја ти дис кри ми на тив не из-
бор не нор ме ко је би фа во ри зо ва ле јед ну од стра на у из бор ној тр ци. 
Иако не по сто ји са вр шен из бор ни си стем, те жња кре а то ра из бор-
ног мо де ла тре ба ло би да бу де по сти за ње кон сен зу са ре ле вант них 
по ли тич ких ак те ра о ње го вим основ ним еле мен ти ма – из бор ним 
је ди ни ца ма, кан ди до ва њу и из бор ној фор му ли – а про ме не из бор-
ног си сте ма, из бор на арит ме ти ка и ге о ме три ја, ко је ини ци ра вла-
да ју ћа ве ћи на, без са гла сно сти опо зи ци је, не би сме ле да је до ве ду 
до си стем ске пред но сти ко ја би озна ча ва ла бо љу по чет ну по зи ци ју 
у из бор ном над ме та њу. Гра ни це из бор них је ди ни ца тре ба да бу ду 
по ву че не та ко да се обез бе ди јед на ка вред ност свих гла со ва свих 
би ра ча, што зна чи да је дан пред став ник мо ра да се би ра на при бли-
жно јед нак број би ра ча. У ту свр ху, по треб но је из бе ћи ис цр та ва ње 
гра ни ца из бор них је ди ни ца по кри те ри ју му стра нач ких ин те ре са, 
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ge rryman de ring, ка ко би се кон цен три са ло вла сти то би рач ко те ло, а 
не у тра ли сао гла сач ки по тен ци јал по ли тич ких ри ва ла. Из бор ни ор-
га ни мо ра ју да бу ду осно ва ни и да функ ци о ни шу на на чин ко ји ће 
оси гу ра ти не при стра сно, не за ви сно и про фе си о нал но упра вља ње 
из бор ним про це сом, укљу чу ју ћи ту, ако је та ко за ко ном од ре ђе но, 
де ли ми та ци ју из бор них је ди ни ца, пре ци зно и тран спа рент но ру ко-
во ђе ње би рач ким спи ско ви ма, ди зајн гла сач ких ли сти ћа, за шти ту 
из бор ног пра ва и раз ма тра ње из бор них жал би, итд.

По след њи сет стан дар да пред ста вља ју боч не аре не из бор ног 
си сте ма, сло бо дан при ступ јав ним ме ди ји ма под јед на ким усло ви-
ма за све ак те ре и ба лан си ра но из ве шта ва ње, фи нан си ра ње пред-
из бор них и ре дов них ак тив но сти по ли тич ких пар ти ја, упо тре ба 
др жав них ре сур са и др жав ни мар ке тинг. Зна чај за кон ских од ред би 
ко је ре гу ли шу боч не аре не из бор ног си сте ма је сте у то ме да ни јед-
на пар ти ја или кан ди дат не бу ду фа во ри зо ва ни, фи нан сиј ски или 
кроз упо тре бу др жав них сред ста ва, ка ко би сви уче сни ци из бор ног 
про це са има ли јед на ке шан се за успех. Ме ђу тим, ап со лут ну рав но-
прав ност свих из бор них так ма ца у овој обла сти је те шко по сти ћи, 
па тре ба би ти оба зрив у до но ше њу су до ва о (не)по сто ја њу „јед на-
ких усло ва за све“ (even playing fi eld). У скла ду са тим нео др жи ва 
је и тврд ња да „ако до ђе до озбиљ ног кр ше ња [из борних процеду-
ра] у са мо јед ној од на бро ја них обла сти, то је већ до вољ но да се 
ка же ка ко по сто ји из бор ни ауто ри та ри зам, чак иако су пра ви ла у 
оста лим обла сти ма у пот пу но сти ис по што ва на“ (Па вло вић, Ан то-
нић, 2007:81). У том слу ча ју, зло у по тре ба јед ног јав ног пред у зе ћа, 
ПТТ Ср би ја, и ди стри бу ци ја ла жних уплат ни ца са ло гом Срп ске 
на пред не стран ке уочи ван ред них ло кал них из бо ра у Бо ру би ла би 
до во љан раз лог да Ср би ју 2010. го ди не свр ста мо у ре жи ме из бор-
ног ауто ри та ри зма. Због то га у ана ли зи са ве зних, ре пу блич ких и 
нај зна чај ни јих ло кал них из бо ра у Ср би ји од об но ве по ли тич ког 
плу ра ли зма 1990. го ди не по ла зи мо од пре ми се по ко јој у ре жи ме 
из бор ног ауто ри та ри зма спа да ју др жа ве ко је не ис пу ња ва ју стан-
дар де у три на ве де не обла сти – при хва та ње из бор них ре зул та та и 
ле ги ти ми тет из бо ра, из бор ни дан-гла са ње, из бор ни си стем – а да у 
че твр тој обла сти – боч ним аре на ма из бор ног си сте ма – стан дар де 
„фер“ из бо ра те шко до сти жу и уста ље не де мо кра ти је, па тре ба из-
бе ћи ола ко до но ше ње су до ва да Ср би ја ни је из бор на де мо кра ти ја 
уко ли ко, на при мер, стран ке ко је се на ла зе на вла сти има ју ви ше 
вре ме на у то ку пред из бор не кам па ње у ме ди ји ма под др жав ном 
кон тро лом. 
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ИЗБОРИУСРБИЈИ19902008.–„СЛОБОДНИИ
ПОШТЕНИ“?

Пр ви кри те ри јум, де мо крат ски ле ги ти ми тет и ин те гри тет из-
бор ног про це са као по сле ди ца уче шћа ре ле вант них стра на ка на 
из бо ри ма и при хва та ња из бор них ис хо да, не ис пу ња ва ју из бо ри 
одр жа ва ни од но вем бра 1996. до сеп тем бра 2000. го ди не. Кра јем 
1996. го ди не одр жа ни су из бо ри за Ве ће гра ђа на Са ве зне скуп шти-
не, пар ла мен тар ни из бо ри (у Цр ној Го ри) и ло кал ни из бо ри – оп-
штин ски, град ски и по кра јин ски. Успех Ко а ли ци је „За јед но“ на ло-
кал ном ни воу – град ском и оп штин ском – пре и на чен је од лу ка ма 
су до ва и из бор них ко ми си ја што је иза зва ло се ри ју ма сов них про-
те ста у де цем бру 1996. и ја ну а ру 1997. го ди не, да би тек на кон ин-
тер вен ци је ОЕБС-а На род на скуп шти на РС до не ла за кон ко јим је 
при зна ла, нај пре од у зе ту, из бор ну по бе ду опо зи ци је у спор ним оп-
шти на ма и гра до ви ма Ср би је. У то ку 1997. го ди не одр жа ни су пар-
ла мен тар ни из бо ри и два пу та пред сед нич ки из бо ри, јер на пр вим 
(21. сеп тем бра и 5. ок то бра) ни је иза бран пред сед ник Ре пу бли ке. 
Не за до вољ ни усло ви ма одр жа ва ња из бо ра два на ест опо зи ци о них 
пар ти ја, ме ђу ко ји ма и пар ла мен тар не стран ке ДС, ДСС и ГСС, 
до не ле су од лу ку да бој ко ту ју из бо ре што је угро зи ло ре пре зен та-
тив ност ре пу блич ког пар ла мен та и окр њи ло де мо крат ски ле ги ти-
ми тет иза бра них ин сти ту ци ја. И на кра ју, 2000. го ди не рас пи са ни 
су из бо ри за Ве ће гра ђа на и Ве ће ре пу бли ка Са ве зне скуп шти не, 
пред сед ни ка СРЈ, као и ло кал ни и по кра јин ски из бо ри, ко ји су ре-
зул ти ра ли из бор ном по бе дом опо зи ци о ног ДОС-а и по ку ша ји ма 
до та да вла да ју ће ве ћи не да по ни шти из бор ну во љу гра ђа на и уз 
по моћ Са ве зне из бор не ко ми си је рас пи ше дру ги круг пред сед нич-
ких из бо ра. То је до ве ло до гра ђан ске не по слу шно сти и ма сов них 
де мон стра ци ја гра ђа на 5. ок то бра ко ји су „при мо ра ли“ Са ве зни 
устав ни суд да по ни шти од лу ке СИК-а и прак тич но про гла си Во ји-
сла ва Ко шту ни цу за пред сед ни ка СРЈ (Го а ти, 2001:243-246). 

Очи то је да је не при хва та ње из бор них ре зул та та и не из ла зак 
на из бо ре опо зи ци о них пар ти ја у пе ри о ду од 1996. до 2000. го ди не 
по сле ди ца из бор них ма ни пу ла ци ја и на ру ша ва ња стан дар да „сло-
бод них и по ште них“ из бо ра из дру ге гру пе кри те ри ју ма, из бор ни 
дан-гла са ње. Док је на из бо ри ма 1996. и 2000. из бор на во ља гра-
ђа на пре кра ја на на кнад но, од лу ка ма из бор них ко ми си ја и су до-
ва, пред сед нич ки из бо ри одр жа ни де цем бра 1997. го ди не би ли су 
пред мет ди рект ног „фри зи ра ња“ из бор них ре зул та та. Ком па ра тив-
на ана ли за из бор не пар ти ци па ци је у дру гом кру гу сеп тем бар ских 
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и де цем бар ских пред сед нич ких из бо ра у по је ди ним из бор ним је-
ди ни ца ма на Ко со ву и Ме то хи ји ко ју је оба вио Цен тар за сло бод-
не из бо ре и де мо кра ти ју по ка зу је да је раз ли ка у из ла зно сти би ла 
огром на у де ло ви ма ју жне срп ске по кра ји не на ста ње не ал бан ским 
ста нов ни штвом, иако су ал бан ци бој ко то ва ли све из бор не ци клу се 
у Ср би ји (Це СИД, 1997).

За раз ли ку од из бо ра одр жа них од 1996. до 2000. го ди не, на 
пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из бо ри ма 1990. го ди не ни је би-
ло кри во тво ре ња из бор них ре зул та та. Убе дљи ву по бе ду у пр вом 
кру гу са 65,34% гла со ва од нео је Сло бо дан Ми ло ше вић. Ме ђу тим, 
стан дар ди „сло бод них и по ште них“ из бо ра на ру ше ни су у тре ћој 
обла сти, при ли ком кон стру и са ња из бор ног мо де ла по ко ме су се 
од ви ја ли из бо ри за На род ну скуп шти ну РС. Во де ћи се стра нач ким 
ин те ре си ма у рас пра ви о мо де лу за пр ве ви ше стра нач ке из бо ре све 
по ли тич ке пар ти је за у зе ле су оче ки ва не по зи ци је. СПС, ко ји је на-
сле дио по ли тич ку ин фра стук ту ру Са ве за ко му ни ста и по се до вао 
раз ви је ну ор га ни за ци о ну мре жу, ма те ри јал на и фи нан сиј ска сред-
ства и ис ку сни је ка дро ве, оп ти рао је за ве ћин ски, док су се но-
во фор ми ра не опо зи ци о не пар ти је, го то во јед но гла сно, за ла га ле за 
про пор ци о нал ни из бор ни си стем, са јед ном из бор ном је ди ни цом 
и што ни жим из бор ним цен зу сом. При ме на дво кру жног ве ћин ског 
из бор ног си сте ма про из ве ла је оче ки ва не по сле ди це, фа бри ко ва ње 
пар ла мен тар не ве ћи не, па је СПС са 46,08% гла со ва осво јио 194 
ман да та, од но сно 77,6%. Да је усво јен про пор ци о нал ни мо дел за 
ко ји се за ла га ла опо зи ци ја СПС би осво јио од 121 до 148 ман да та, 
у за ви сно сти од при ме ње не фор му ле за тран спо но ва ње гла со ва у 
ман да те (Јо ва но вић, 1997:153). Осим то га, „кро је њем“ из бор них 
је ди ни ца на ру шен је прин цип јед на ко сти би рач ког пра ва. Са мо је 
107 (42 од сто) из бор них окру га фор ми ра но та ко да об у хва та ју при-
бли жно јед нак (± 10%) број гра ђа на са би рач ким пра вом, а ра спон у 
ве ли чи ни из бор них је ди ни ца је до сти зао 7,5 (Јо ва но вић, 1997:134).

Бор ба вла сти и опо зи ци је око из бор них пра ви ла на ста вље на 
је и ка сни је. Нај пре су опо зи ци о не пар ти је – ДС, СПО – од би ле да 
уче ству ју на са ве зним из бо ри ма ма ја 1992. го ди не одр жа ним по 
ме шо ви том, „ро вов ском“ из бор ном си сте му  у ко ме се јед на по ло-
ви на по сла ни ка би ра ла по си сте му сра змер ног пред став ни штва, а 
дру га на јед но кру жним ве ћин ским из бо ри ма. Ка сни је, то ком го-
ди не, на пу штен је ком би но ва ни из бор ни си стем на стао као плод 
до го во ра вла да ју ћих пар ти ја у Ср би ји и Цр ној Го ри, те је на Окру-
глом сто лу вла сти и опо зи ци је из ме ње но и, по кључ ним из бор ним 
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ин сти ту ти ма, ујед на че но из бор но за ко но дав ство на са ве зном и ре-
пу блич ком ни воу. Усту пак вла сти свео се на од у ста ја ње од ве ћин-
ског из бор ног мо де ла, док су се нај жуч ни је по ле ми ке во ди ле око 
бро ја из бор них је ди ни ца. До го вор је пред ста вљао ком про мис два 
пред ло же на ре ше ња, опо зи ци о ног пред ло га о Ср би ји као јед ној из-
бор ној је ди ни ци и на цр та СПС-а ко јим би Ср би ја би ла по де ље на на 
ве ћи број ма њих из бор них је ди ни ца. Ре зул тат Окру глог сто ла био 
је про пор ци о нал ни из бор ни мо дел са де вет ве ли ких из бор них је-
ди ни ца, у ко ји ма се би ра ло од 22 до 29 по сла ни ка, са из у зет ком из-
бор не је ди ни це 1 „Бе о град“ у ко јој је до де љи ва но 46 по сла нич ких 
ман да та, чи ме је пот пу но очу ва на про пор ци о нал ност из ме ђу бро ја 
осво је них гла со ва и ман да та. По та квом из бор ном мо де лу одр жа-
на су два из бор на ци клу са (1992, 1993) на ко ји ма је СПС осва јао 
ре ла тив ну ве ћи ну ман да та – 101 и 123 – али је успе вао да за др жи 
по лу ге вла сти нај пре кроз ма њин ску вла ду уз по др шку СРС-а, а 
за тим кроз ко а ли ци о ну вла ду са Но вом де мо кра ти јом, чла ни цом 
пред из бор не ко а ли ци је ДЕ ПОС. У оба слу ча ја ва ри јан та са јед ном 
из бор ном је ди ни цом не би зна чај ни је ме ња ла из бор ни ис ход, па би 
у за ви сно сти од ко ри шће не фор му ле за тран спо но ва ње гла со ва у 
ман да те СПС осва јао од 99 до 118 – 1992. го ди не – од но сно од 92 
до 110 ман да та – 1993. го ди не (Јо ва но вић, 1997:190, 226).

Ме ђу тим, из бор ни мо дел је про ме њен на са ве зним – 1996. го-
ди не – и ре пу блич ким из бо ри ма – 1997. го ди не – по ве ћа њем бро ја 
из бор них је ди ни ца. Ка ко сте пен про пор ци о нал но сти ди рект но за-
ви си од ве ли чи не из бор не је ди ни це, ма ле из бор не је ди ни це до ве ле 
су до дис тор зи је при тран спо но ва њу гла со ва у ман да те што ова кав 
из бор ни мо дел при бли жа ва по сле ди ца ма ка рак те ри стич ним за ве-
ћин ски из бор ни си стем. По ве ћа ње бро ја из бор них окру га би ло је 
и је дан од раз ло га бој ко та пар ла мен тар них из бо ра 1997. од стра-
не не ких опо зи ци о них пар ти ја. Ма ни пу ла ци је из бор ним си сте мом 
би ло је и на из бо ри ма за По кра јин ску скуп шти ну 1996. го ди не. 
Пре ма тој ва ри јан ти дво кру жног ве ћин ског си сте ма, сма тра се иза-
бра ним кан ди дат ко ји је осво јио ап со лут ну ве ћи ну гла со ва у пр вом 
кру гу, а ако то ни ко ме не по ђе за ру ком до ла зи до дру гог кру га у 
ко ме уче ству је тро је нај у спе шни јих кан ди да та. Циљ је био раз би-
ја ње гла со ва опо зи ци о них пар ти ја у дру гом кру гу, у ко ме би се, 
пре ма оче ки ва њи ма, на шао је дан кан ди дат СПС-а и два кан ди да та 
опо зи ци је. Ова кав из бор ни мо дел при ме њен је и на по кра јин ским 
из бо ри ма 2000. го ди не.
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Из бор не ге о ме три је ни су би ли по ште ђе ни ни из бо ри за Са ве-
зну скуп шти ну сеп тем бра 2000. го ди не. Број из бор них је ди ни ца 
сма њен је са 29 на 26, а 12 ман да та ко ји су при па да ли из бор ним 
је ди ни ца ма са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је при до да то је из бор-
ним је ди ни ца ма „Про ку пље“ и „Вра ње“ ко је су то ком де ве де се тих 
ва жи ле за  гла сач ке твр ђа ве вла да ју ћег СПС-а. Осим то га, из бор-
ним за ко ном оформ ље на је Са ве зна из бор на ко ми си ја са ста вље на 
од де сет чла но ва ко је би ра Са ве зна скуп шти на и осам ко је би ра ју 
пред ла га чи из бор них ли ста, а ко ја је све од лу ке, па и ону о об ја-
вљи ва њу ко нач них ре зул та та из бо ра, до но си ла ве ћи ном гла со ва, 
што је отво ри ло мо гућ ност за пре гла са ва ње (Го а ти, 2001:238).

Не ко ли ко да на на кон ок то бар ских про ме на до нет је, на пред лог 
Срп ске ра ди кал не стран ке, но ви За кон о из бо ру на род них по сла-
ни ка ко јим је чи та ва те ри то ри ја Ср би је пре тво ре на у јед ну из бор-
ну је ди ни цу. Иако је и но ви за кон имао ма ње не до стат ке (Це СИД, 
2001:19-24), опо зи ци о не пар ти је то ком пр ве де це ни је 21. ве ка ни су 
има ле при го во ре на ба зич не из бор не ин сти ту те де фи ни са не за ко-
ном, па се и је ди на ње го ва из ме на све ла на уки да ње пе то про цент-
ног из бор ног пра га за стран ке на ци о нал них ма њи на 2003. го ди не. 

Ка ко смо при ка за ли, у пе ри о ду од 1990. до 2000. го ди не бор ба 
опо зи ци је и вла сти во ди ла се на два ни воа. Сна ге су се од ме ра ва ле 
на под руч ју при до би ја ња по ве ре ња би ра ча, али и на „ме та-ни воу“ 
у ко ме су се у пи та ње до во ди ла и са ма пра ви ла игре ко ја уре ђу ју 
из бор ну утак ми цу. Стра те ги је вла сти и опо зи ци је те жи ле су утвр-
ђи ва њу из бор них пра ви ла ко ја би од го ва ра ла вла сти тим стра нач-
ким ин те ре си ма, и у тој ис пре пле те ној игри око гла со ва и пра ви ла 
ве ћи успех је имао СПС. Ако по сма тра мо из бор не ци клу се од 1990. 
до 2000. го ди не са мо су из бо ри из де цем бра 1992. и 1993. го ди не 
одр жа ни по из бор ном мо де лу ко ји ни је фа во ри зо вао јед ну од ри-
вал ских стра на, док су сви оста ли да ва ли по чет ну пред ност вла-
да ју ћој пар ти ји због че га и не ис пу ња ва ју стан дар де „сло бод них и 
по ште них“ из бо ра.

Рав но прав ност из бор них так ма ца од ус по ста вља на ви ше стра-
нач ја би ла је на ру ше на и у боч ним аре на ма из бор ног си сте ма. СПС 
је ко ри стио др жав не ре сур се, а из ве шта ва ње о пред из бор ним ак-
тив но сти ма вла сти и опо зи ци је ни је би ло ба лан си ра но. До ми на ци-
ја СПС-а у ме диј ској сфе ри на ро чи то је би ла ви дљи ва на кон 1998. 
го ди не ка да су вла да ју ће пар ти је по ја ча ле кон тро лу не са мо над 
зва нич ним, већ и над не за ви сним ме ди ји ма. Фи нан сиј ске ка зне и 
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дру ги об ли ци при ти са ка до ве ли су до га ше ња ве ћег бро ја ан ти-
ре жим ских ме ди ја и си сте мат ског гу ше ња сло бо де ме ди ја. То ком 
пр ве по ло ви не де ве де се тих си ту а ци ја је би ла под но шљи ви ја, али 
је у елек трон ским и штам па ним сред стви ма ин фор ми са ња под др-
жав ном кон тро лом СПС имао по вла шће ни по ло жај што по твр ђу ју 
ре зул та ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња пра ће ња из бор них кам па ња 
у ре ле вант ним сред стви ма ин фор ми са ња (Го а ти, 2001:38-39, 97-
98,109-110, 123-124). 

По сле пе то ок то бар ских про ме на до го ди ле су се по зи тив ни 
по ма ци у по гле ду ба лан си ра ног из ве шта ва ња о пред из бор ним ак-
тив но сти ма по ли тич ких опо не на та, па су јав ни ме ди ји на де цем-
бар ским из бо ри ма 2000. го ди не ма хом по што ва ли рав но прав ну 
за сту пље ност стра на ка у „из бор ном вре ме ну“. Ме ђу тим, по ло жај 
ко а ли ци је ДОС био је фа во ри зо ван усту па њем мар ке тин шког про-
сто ра и вре ме на не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко је су је по др жа ва ле, 
а ме ди ји ни су би ли иму ни ни на кр ше ње из бор них оба ве за у вре-
ме из бор не ти ши не (Го а ти, 2001:262-263). Иако би би ло оче ки ва но 
да је на кон ско ро де це ни је од ру ше ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма 2008. го ди не, ста ње у ме диј ској сфе ри 
из ме ње но, ем пи риј ска ана ли за пра ће ња из бор них кам па ња у сред-
стви ма ин фор ми са ња по ка зу је да су не га тив на кам па ња, при стра-
сност од ре ђе них ме ди ја и др жав ни мар ке тинг и да ље део срп ске 
ме диј ске ствар но сти (Ми ли во је вић, Кла чар & Ни ко лић, 2008:92-
102). На кон 2000. го ди не је до шло до про ме не, али у ре до сле ду 
до де љи ва ња уло га. Глав не ме диј ске уло ге при па ле су не ка да шњој 
опо зи ци ји, а спо ред не пар ти ја ма ко је су то ком де ве де се тих пред-
ста вља ле ре жи се ре ме диј ског не ба. Ап со лут на јед на кост из бор них 
усло ва, ко ју зах те ва ју по је ди ни ис тра жи ва чи из бо ра, сто га пред-
ста вља уто пи ју. Због то га смо се у ана ли зи до сти за ња стан дар да 
„сло бод ни и по ште ни“ из бо ри кон цен три са ли на уче шће на из бо-
ри ма и при хва та ње из бор них ре зул та та, ка ко од стра не из бор них 
по бед ни ка, та ко и по ра же них, про цес гла са ња и ба зич не из бор не 
ин сти ту те, а ума њи ли зна чај „боч них аре на“ из бор ног си сте ма. 

Ис пи ти ва ње на ве де них ва ри ја бли (Та бе ла 1) по ка за ло је да је 
ин те гри тет из бор ног про це са у Ср би ји, у ма њој или ве ћој ме ри, 
био спо ран у пе ри о ду од де цем бра 1990. (ре пу блич ки – пар ла мен-
тар ни и пред сед нич ки из бо ри) до ма ја 1992. (са ве зни – пар ла мен-
тар ни из бо ри), као и од но вем бра 1996. (по кра јин ски, град ски и 
оп штин ски; са ве зни – пар ла мен тар ни из бо ри) до сеп тем бра 2000. 
(по кра јин ски, град ски и оп штин ски; са ве зни – пар ла мен тар ни и 
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пред сед нич ки из бо ри). Ме ђу тим, ре пу блич ки пар ла мен тар ни из-
бо ри из де цем бра 1992. и 1993. го ди не за до во ља ва ју ми ни мал не 
де мо крат ске стан дар де, иако је би ло не до ста та ка и не пра вил но сти 
у обла сти ме диј ског из ве шта ва ња. О ис пу ње но сти стан дар да све-
до че и по ли тич ке по сле ди це из бо ра. Да су опо зи ци о не пар ти је, уз 
ве ћи ну по сла нич ких ман да та ко је су осво ји ле, би ле сло жни је СПС 
је већ та да мо гао да из гу би власт. Са дру ге стра не, ис пу ње ност 
стан дар да „сло бод ни и фер“ из бо ри ни је спор на на кон сеп тем бар-
ских из бо ра 2000. го ди не ма да су се од ре ђе ни из бор ни ци клу си 
од ви ја ли у ат мос фе ри ко ја ни је обе леж је уста ље них де мо кра ти-
ја – дис курс кон флик та, пред ста вља ње из бо ра као суд бин ских и 
за стра ши ва ње гра ђа на по бе дом из бор них ри ва ла – уз по вла шћен 
по ло жај кан ди да та вла да ју ћих пар ти ја и по вре ме ну зло у по тре бу 
др жав них ре сур са.
Та бе ла. 1. Стан дар ди „сло бод них и по ште них“ из бо ра у Ср би ји – 

1990-2008.

из бо ри ле ги ти ми тет 
из бо ра из бор ни дан-гла са ње из бор ни 

си стем
дец. 1990 да да не
мај 1992. не да не
дец. 1992. да да да
дец. 1993. да да да
нов. 1996. не де не
сеп. 1997. не не не
сеп. 2000. не не не
дец. 2000. да да да
је сен 2002. да да да
је сен 2003. да да да
јун 2004. да да да
јан. 2007. да да да
јан. 2008. да да да
мај 2008. да да да

Ана ли за ин те гри те та из бор ног про це са у Ср би ји од об но ве 
по ли тич ког плу ра ли зма је по ка за ла да кри те ри ју ме „сло бод них и 
фер“ из бо ра ис пу ња ва ју два из бор на ци клу са то ком де ве де се тих – 
де цем бар 1992. и 1993. – и сви из бо ри од де цем бра 2000. го ди не. 
На кон 2000. го ди не три пу та су одр жа ни пар ла мен тар ни из бо ри 
(2003, 2007, 2008) и чак пет пу та пред сед нич ки из бо ри (два пу та 
2002, 2003, 2004, 2008). Сви они ис пу ња ва ју три ба зич на кри те ри-
ју ма за про це ну де мо крат ског ква ли те та из бор ног про це са, из бор-
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ни ак те ри су при хва та ли из бор не ре зул та те, ни је би ло из бор них 
кра ђа, ни ти ма ни пу ла ци ја ба зич ним ин сти ту ти ма из бор ног си сте-
ма ко је би у по вла шћен по ло жај до ве ле не ке од уче сни ка из бор ног 
про це са. Ме ђу тим, у ме диј ској обла сти ни у јед ном од из бор них 
ци клу са ни су по сто ја ли јед на ки усло ви за све, што је, по на ма, и 
не мо гу ће, иако се на из бо ри ма одр жа ним у је сен 2003. го ди не – 
пред сед нич ки у но вем бру, пар ла мен тар ни у де цем бру – оти шло 
нај да ље у по гле ду рав но прав ног трет ма на свих из бор них ак те ра у 
сред стви ма ин фор ми са ња и ба лан си ра ног из ве шта ва ња о пред из-
бор ним ак тив но сти ма (Це СИД, 2003; Це СИД, 2004).

На ла зи до ко јих смо до шли раз ли ку ју се од про це на срп ских 
по ли ти ко ло га ко ји су се до са да ба ви ли про бле ма ти ком из бор ног 
ауто ри та ри зма. И док су они из бор ни ауто ри та ри зам до во ди ли 
у ве зу са са мо јед ним раз до бљем у са вре ме ној срп ској исто ри ји 
– 1990-2003. (Ан то нић, Па вло вић), 1990-2000. (Ор ло вић), 1996-
2000. (Јо ва но вић) – ми шље ња смо да стан дар де „сло бод них и по-
ште них“ из бо ра, на шта сво ди мо раз ли ку из ме ђу из бор ног ауто ри-
та ри зма и из бор не де мо кра ти је, ис пу ња ва ју из бо ри одр жа ни у пе-
ри о ду де цем бар 1992-1993. и сви из бо ри од де цем бра 2000. го ди не, 
па Ср би ју кла си фи ку је мо као ре жим из бор ног ауто ри та ри зма у два 
раз ли чи та пе ри о да – 1990-1992, 1996-2000. 

При ка за на раз ми мо и ла же ња раз ли чи тих ауто ра у по гле ду раз-
до бља у ко ме је Ср би ја при па да ла ре жи му из бор ног ауто ри та ри зма 
ни су по ка за тељ сла бо сти по ли ти ко ло ги је и ње не не мо ћи да до ђе 
до уни вер зал не исти не за сно ва не на ста во ви ма ко ји су при хва тљи-
ви за све. Не сла га ња су, пре све га, по сле ди ца од ре ђе ња дру га чи јих 
ва ри ја бли и кри те ри ју ма на осно ву ко јих ће се про це њи ва ти сте пен 
оства ре но сти де мо крат ских из бор них стан дар да. Ле стви ца на ко-
јој по ста вља мо гра ни цу из ме ђу из бор ног ауто ри та ри зма и из бор не 
де мо кра ти је ствар је про це не и ра су ђи ва ња ауто ра, а не пре ци зног 
ме ре ња. Због то га ће ком пли ко ва ни слу ча је ви, ка кав је и Ср би ја, и 
да ље иза зи ва ти кон тро вер зе.

Du san Vu ci ce vic
De moc ra ti za tion thro ugh elec ti ons

Elec to ral aut ho ri ta ri a nism in Ser bia
Sum mary 

The emergence of new forms of authoritarianismwhich
are combining democratic and authoritarian elements,
formal democratic rules and procedures and authorita
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rianpoliticalpractices,aggravateddelineationoflimitof
theconceptofdemocracyandforcedtheacademicpublic
toreviewandreformulatepreviouslyacquiredknowledge
in thefieldofpolitical science.Theauthorprovidesba
sicassumptionsof theconceptofelectoralauthoritaria
nismwhichdiverge fromclosednondemocraticregimes
bytheregularmaintenanceofmultipartyandcompetitive
elections,butelectionsheldinconditionsthatarenotfree
andfairiswhatdifferentiatedEAregimesfromtheelecto
raldemocracy.Establishingstandardsof“freeandfair”
electionsandanalysingtheircompliancewiththeSerbian
electionssincetherestorationofpoliticalpluralism,aut
horprovidescontributiontoongoingdebateaboutthena
tureandcharacterofMilosevic’sregime.
Кeywords:elections,electoralauthoritarianism,electo
raldemocracy,Serbia
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Re su me
The survival of authoritarianism in the form of single
partyregimes,militaryregimesandtraditionalmonarchi
es,aswellasdelayintheprocessoftransitiontodemoc
racyandthebirthofnewformsofauthoritarianismhave
shown that the democratic optimism caused by the col
lapseofauthoritarianandtotalitarianregimesaroundthe
worldwasexcessive.Newformsofauthoritarianismwere
hidingbehindademocraticfasadeandformaldemocratic
rulesandprocedures,andthefloodofauthoritarianregi
meswithdemocraticgarbthrewintheforefrontquestion
ofwhatdemocracyisandwhatisnot.Meantime,emergen
ceofnewformsofauthoritarianismwhichcombinesde
mocraticandundemocraticattributesresultsincomplete
terminologicalconfusion inpolitical science.Dictablan
da,democradura,delegativedemocracy,illiberaldemoc
racy, hybrid regime, semidemocracy, semiauthoritari
anism, pseudodemocracy, competitive authoritarianism,
electoralauthoritarianism,areonlysomeofthenamesfor
regimesthataredifficulttoclassifyintooneofthebasic
categoriessuchasdemocracyorauthoritarianism.Hen
ce, it is no surprisewandering serbianpolitical science
intermsofdeterminingthecharacterandclassificationof
theMilosevicregime,becausetheelectoralauthoritaria
nismasasortofhybridregimeofthemidninetiesdidnot
existevenintheanglosaxonpoliticalscience.
OnlywiththeappearanceofDusanPavlovicandSlobo
danAntonic’s book The consolidation of democratic in
stitutions in Serbia after 2000 in 2007Serbianpolitical
scienceacceptstheconceptofelectoralauthoritarianism.
The concept of electoral authoritarianism distinguished
fromclosednondemocraticregimesbytheregularmain
tenanceofcompetitiveandmultipartyelectionsinwhich
citizenswithuniversalsuffragemadetheselectionofoffi
cialswhowilloccupythehighestgovernmentalpositions.
However,electionsarewhatdifferentiatesthehybridregi
mesfromelectoraldemocracy.Unlikethelatter,inwhich
the election free and fair games, election contest in the
electoralauthoritarianismregimesisasubjectofserious,
systematicandwidespreadmanipulationandcannotbe
considereddemocratic.Whilemostpoliticalexpertsagree
thatMilosevicregimebelongstotheregimesofelectoral
authoritarianism, the point of divergence now becomes
determiningtheperiodinwhichSerbiacanbeclassified
as a hybrid, an authoritarian regimewith a democratic
robe, a regimewhichdoes not avoid regular holdingof
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elections,but inwhichelectoralcontestcannotbecha
racterizedasa«freeandfair.»
Inthisarticleauthorcreatesanalitycalframeworktome
asure«freeandfair»electionsthatformthecoreofelec
toral democracy and the frontier beyond it degenerates
intotheelectoralauthoritarianism.Forthisgoal,author
analyzeallelectoralcyclesinSerbiasincetherestoration
ofpoliticalpluralismonfourdifferentlevelstheaccep
tance of election results and the legitimacy of the elec
tions, electionday  voting, the electoral system, lateral
arenasofelectoralsystem.Anyviolationofelectionrules
andproceduresinoneofthefirstthreeareasissufficientto
identifytheformsofelectoralauthoritarianism,eventho
ughtherulesinothersarerespected.Ontheotherhand,
inthelastgroupofcriteria,lateralarenasofelectoralsys
tem,which include the financing of election campaigns,
equitablerepresentationinstatemediaandthe(mis)useof
stateresources,thresholdsintermsofmeetingstandards
of“freeandfair”electionsshouldbemorefluid,because
it is impossible toachieveabsoluteeven“playingfield”
forallelectoralstakeholders.

 Овај рад је примљен 12. априла 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 15. 
новембра 2010. године.



УДК: 
321.64:316.42(497.11)

 
Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=26
Бр. 4 / 2010.
стр. 29-52.

- 29 -

  

- 29 -

Саша Јованчевић

Бе о град

ЕФЕКАТ АУТОРИТАРНИХ ТЕНДЕНЦИЈА У 
СРБИЈИ 90–ИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Сажетак
Све што се зби ва ло у по след њој де це ни ји XX ве ка у Ср
би ји, на рав но, ни је би ло слу чај но, већ у ди рект ној за ви
сно сти од дру штве ног ка рак те ра дру штва у Ср би ји 
ко јим су до ми ни ра ли, пре све га, ауто ри тар ни еле мен
ти! Да кле, иако су у срп ском дру штву кра јем 80их го
ди на XX ве ка, пред сам пад ко му ни зма, из ве сни ма њин
ски де ло ви ин те лек ту ал не ели те за и ста би ли до вољ но 
де мо крат ски ори јен ти са ни да по ве ду Ср би ју прав цем 
да ље ли бе ра ли за ци је, на род је пре мо гао да раз у ме и 
при хва ти го вор ауто ри тар них во ђа или тач ни је јед ног 
ко ји се сво јим ауто ри тар ним ка па ци те том на ме тао 
као «је ди ни, пра ви из бор». Жи ве ћи ско ро по ла ве ка у 
то та ли тар ном ко му ни стич ком по ли тич ком ре жи му, 
ши ро ким на род ним сло је ви ма је, од јед ном да та плу
ра ли стич ка по ли тич ка оп ци ја са пра вом сло бо де ре чи, 
удру жи ва ња, де ло ва ња и по ли тич ког из бо ра, те уз то 
још и тр жи шна при вре да, де ло ва ла као за стра шу ју
ће бре ме шо кант но пре ве ли ке до зе сло бо де. Не зна ње 
вла да ња у та квој кон сте ла ци ји иза зва ло је стра шну 
на пе тост, за пра во страх од сло бо де, од соп стве ног 
од лу чи ва ња и од го вор но сти.
По Фро му, са чи јим ми шље њем се сла жем, до сво је вр
сног «бек ства од сло бо де» уз по моћ ауто ри тар но сти 
до ла зи увек кад се ин ди ви дуи до де ли пре ви ше сло бо де 
за ко ју још ни је спрем на, са ко јом још ни је у ста њу да 
се но си. Услед то га се код та квих љу ди, ја вља сна жан 
им пулс – да на пу сте сва ко стре мље ње ка ин ди ви ду
ал но сти и по но во се уто пе у «то пли ну ауто ри тар не 
уљуљ ка но сти» жи вље ња по пра ви ли ма ко ја је у на
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пред по ста вио не ко дру ги. Ово је си гур но је дан од на
чи на на ко ји се мо же об ја сни ти за што су му шкар ци и 
же не у Ср би ји  по чет ком 90их по ну ђе но пра во из бо ра 
(уво ђе ње по ли тич ког плу ра ли зма и тр жи шне при вре
де), па ра док сал но, ис ко ри сти ли да од ње га по бег ну у 
“то пли ну” ауто ри тар не оту ђе но сти. 
У сва ком слу ча ју, упра во ова кав ауто ри тар ни тип 
лич но сти, из ра стао на под ло зи ауто ри тар ног дру
штве ног ка рак те ра, глав ни је ак тер у дру штве ним 
зби ва њи ма у Ср би ји 90их. 
Кључ не ре чи: Ср би ја 90их, ауто ри тар ност, суб
ми сив ност, до ми нант ност, “бек ство од сло бо де”, 
дру штве ни ка рак тер, ко лек тив на свест, дру штве на 
струк ту ра, ур ба но, ру рал но, мо дер но, тра ди ци о нал но

O 90-им го ди на ма XX ве ка у Ср би је је већ до ста ре че но и на пи-
са но, али с об зи ром на да ле ко се жност дру штве них по сле ди ца 

ко је и дан да нас од ре ђу ју на шу дру штве ну ствар ност, мо же се ре ћи 
да ни је на од мет и сва ка но ва ана ли за.

У овом ра ду ћу се те о риј ски усред сре ди ти на ауто ри тар ност 
и то вр ло спе ци фич но, у на сто ја њу да ре зи ми рам ефе кат ауто ри-
тар них тен ден ци ја на све што се у Ср би ји де ша ва ло у по след њој 
де це ни ји XX ве ка. По јам ауто ри тар но сти ко ји ће би ти ко ри шћен у 
ра ду је кла си чан, сво јим је те о риј ским по ре клом, пре све га бли зак 
по став ка ма, нај пре Фро ма, а за тим, Адор на и са рад ни ка. Да кле, 
мо је по ла зи ште за ана ли зу ко ја ће би ти из не та би ће нај пре Фро мо-
во од ре ђе ње ауто ри тар но сти као цр те ко ју чи ни двој ност исто вре-
ме ног при су ства ауто ри тар не суб ми сив но сти и ауто ри тар не до ми-
нант но сти, али та ко ђе и осо би не “ауто ри тар не лич но сти” ка ко их 
опи су је Адор но са са рад ни ци ма. Ова ко од ре ђе на аута ри тар ност, 
ем пи риј ски је по твр ђе но, на ла зи се у из ра зи тој ко ре ла тив ној ве зи 
са чи та вим ни зом раз ли чи тих ко лек тив них, кул тур но вред но сних 
ори јен та ци ја с ко ји ма чи ни ауто ри тар ни син дром. О ње му, да кле, 
мо же би ти реч кад се уз ауто ри тар ност по ја вљу је ко лек ти ви зам, 
на ци о на ли зам, ксе но фо би ја, хи је рар хи зам, не кри тич ност, не то ле-
рант ност, тра ди ци о на ли зам, па три јар хал ност, ета ти зам, кон фор-
ми зам, пред ра суд ност и су бјек тив на пре кон по зи ци ја ствар но сти 
- се бе и дру гих…

На та ко кон стру и са ним те о риј ским осно ва ма, и уз прет по став-
ку да је та ква ауто ри тар ност ема на ци ја ко лек ти ви стич ки фун ди-
ра не дру штве не струк ту ре, од но сно та ко ђе, до ми на ци је не све сних 
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са др жа ја у ко лек тив ном пси хич ком жи во ту, при сту пи ћу кон крет-
ној ана ли зи дру штве них при ли ка у Ср би ји на кра ју XX ве ка. 

* * *
Ка да се 1989-91. го ди не по сте пе ним уки да њем ко манд но-план-

ске ре гу ла ци је, пр вим ус пе си ма еко ном ске ре фор ме под вођ ством 
са ве зног пре ми је ра Ан те Мар ко ви ћа, по сти гао зна ча јан ис ко рак 
из со ци ја ли стич ког на чи на про из вод ње дру штва, и кад се ујед но, 
пре шло на плу ра ли стич ку по ли тич ку па ра диг му, оче ки вао се да-
љи раз вој гра ђан ског дру штва. Ме ђу тим, сна га ци ви ли те та се ипак 
ис по ста ви ла пре сла бом да би се кре ну ло тим пу тем, чак и да би 
се спре чи ла ре а ли за ци ја рат не вер зи је рас па да СФРЈ. Пер фид ним 
по ли тич ким ма ни пу ла ци ја ма, ру рал не вред но сти су по но во афир-
ми са не и ши ро ке на род не ма се су још јед ном ин стру мен та ли зо ва-
не у свр си очу ва ња по ли тич ке вла сти ква зи де мо крат ских, по пу ли-
стич ких, ха ри змат ских, на ци о нал них во ђа. Јед на ко лек ти ви стич ка 
ле ги ти ма циј ска па ра диг ма, “брат ства и је дин ства” и «јед на ко сти», 
за ме ње на је дру гом, на ци о на ли стич ком. Кад су ста ре – на ци о нал не 
ко му ни стич ке ели те по тра жи ле но ву осно ву ле ги ти ми те та у на ци-
о на ли стич кој иде о ло ги ји, би ло је ја сно да ће ове иде је ба че не на 
тло бо га то из ра зи том на ци о нал ном хе те ро ге но шћу и исто риј ском 
тра ди ци јом на ци о нал них су ко ба и не тр пе љи во сти, си гур но про из-
ве сти еруп тив не дез ин те гра ци о не про це се, и то упра во она ко ка-
ко се то за пра во и зби ло – ра том, на нај кр ва ви ји мо гу ћи на чин, у 
фор ми и са др жа ју ви ше го ди шњег be lum om ni um con tra om nes. У 
да тим усло ви ма, ис ход је био не из бе жан. Ако се «пу то ва ње ка ци-
ви ли за ци ји по сма тра као спо ра али ис трај на ели ми на ци ја на си ља 
из људ ских од но са»1), он да се про стор еx-Ју го сла ви је 90-их у свом 
рас по ма мље но нео б у зда ном из ли ву сва ко вр сне агре сив но сти из ве-
сно од јед ном на шао на по чет ку, а не на кра ју ИИ ми ле ни ју ма.   

Да кле, мо жда ова кав ис ход – екс тре ми стич ки на ци о на ли зам 
и стра хо ви тост рат них стра да ња, и ни је то ли ко чу дан след до га ђа-
ја ако се пој ми сте пен раз ви је но сти ауто ри тар но сти у ов да шњем 
дру штве ном ка рак те ру. Н. Рот и М. Ха вел ка2) су још 1973. го ди не, 
ис тра жи ва њем ко је је об ја вље но  као сту ди ја “На ци о нал на ве за-
ност и вред но сти код сред њо школ ске омла ди не”, ту ма чи ли на ла зе 
(до би је не Адор но вом ска лом) о из ра зи то ви со ком сте пе ну ауто ри-
1) Ke a ne, John, Ci vil So ci ety, Cam brid ge: Po lity Press, 1998, стр. 117. На ве де но пре ма: Па-

вло вић, Ву ка шин, Ци вил но дру штво и де мо кра ти ја, Бе о град, Чи го ја, 2004, стр. 151
2) О њи хо вом ис тра жи ва њу  ви де ти у: Рот, Ни ко ла, Осно ви со ци јал не пси хо ло ги је, Бе о-

град, За вод за на став на сред ства и уџ бе ни ке (9. изд.), 1994,  стр. 395.
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тар но сти код кра гу је вач ких сред њо шко ла ца (јед ном од нај ви ших у 
до та да спро во ђе ним ис тра жи ва њи ма ауто ри тар но сти). Ова дво ји-
ца ис тра жи ва ча су том при ли ком оспо ри ли  да  је  у  овом  слу ча ју  
Адор но ва  ска ла  у  ста њу  да  по ка же фа ши стич ке ауто ри тар не 
ин кли на ци је, па су по ла зи ште за об ја шња ва ње сво јих ем пи риј ских 
на ла за  про на шли  у  ин ди ви ду ал но  пси хо ло шким  ме ха ни зми-
ма  раз во ја  лич но сти у спе ци фич ној тра ди ци о нал ној кул ту ри. И 
оста ли ис тра жи ва чи (нпр. Пан тић, 1977., 1981., 1990.; Ку зма но вић, 
1987., 1994.;…) на ла зе да је ауто ри тар ност у Ср би ји ве о ма ви со ка и 
те мељ ни је се ба ве ћи њо ме, от кри ва ју ње ну по ве за ност са сте пе ном 
обра зо ва ња, за ни ма њем, слој ном и ре ги о нал ном при пад но шћу. “У 
ис тра жи ва њу дру штве них сло је ва у Ср би ји, Пан тић, на при мер, 
кон ста ту је да је ауто ри тар ност нај ма ње ра ши ре на код ху ма ни стич-
ке ин те ли ген ци је (23%), да је ви ша код ру ко во ди ла ца (41%), по том 
код при ват ни ка (54%) и зе мљо рад ни ка (60%),  а нај ви ша код се ља-
ка-рад ни ка (68%) и НКВ град ских рад ни ка (66%). У ис тра жи ва њу 
омла ди не је по твр ђе но да је ауто ри тар ност ве ћа уко ли ко је сте пен 
обра зо ва ња и ква ли фи ка ци је ни жи, али је уста но вље но да је овај 
син дром по ве зан  и  са  сте пе ном  обра зо ва ња  и  слој ном  при пад-
но шћу  ро ди те ља (Пан тић, 1981.). Ка ко са оп шта ва аутор, из над-
про сеч на ра ши ре ност ауто ри тар но сти утвр ђе на је код мла дих чи ји 
је отац по љо при вред ник  или  НКВ рад ник (60%), док је  из над про-
сеч на  не а у то ри тар ност  на ђе на  код  мла дих чи ја је мај ка струч њак 
(59%), што  је  ви ше  не го  код  ис пи та ни ка  ко ји  су  са ми  ди пло-
ми ра ли  на фа кул те ту (46%)”3). У  об ја шња ва њу  ауто ри тар но сти   
у   на шем  дру штву, Го а ти (1991)4) су ге ри ше да је со ци ја ли за ци-
ја ауто ри тар ног ти па лич но сти ко јом се на ме ће пре до ми нант ност 
огра ни че ног, пред ра суд ног до жи вља ја све та узро ко ва на не де мо-
крат ским ауто ри тар но устро је ним дру штвом и ње го вом ви ше де-
це ниј ском, оли гар хиј ском по ли тич ком ор га ни за ци јом. Пре ма ауто-
ру, ов де је, у ства ри, реч о ауто ри тар ним об ли ци ма по на ша ња ко ји 
се пре но се (ге не ра ли за ци ју) са јед не обла сти дру штве ног жи во та 
(по ли ти ке) на све дру ге. Ку зма но вић ко ји је во дио ис тра жи ва ње а 
про пос ауто ри тар но сти из 1993. на во ди на ла зе по ко ји ма је у овом 
пе ри о ду ауто ри тар ност у Ср би ји и ве ћа но у прет ход ном пе ри о ду. 
3) Ку зма но вић, Бо ра, “Вред но сне ор јен та ци је - Ауто ри тар ност” у: Ра за ра ње дру штва, 

ју го сло вен ско дру штво у кри зи 90их, прир. Мла ден Ла зић, Бе о град: Фи лип Ви шњић, 
1994,  стр. 157-158

4) Ви де ти у: Го лу бо вић, За гор ка, Ку зма но вић, Бо ра, Ва со вић, Мир ја на, Дру штве ни ка
рак тер и дру штве не про ме не у све тлу на ци о нал них су ко ба, Бе о град, Ин сти тут за дру-
штве ну на у ку и фи ло зо фи ју, Фи лип Ви шњић, 1995,  стр. 44.
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Го то во не ве ро ва тан број, убе дљи во «нај ве ћи про це нат ис пи та ни-
ка се сло жио са тврд њом: «По слу шност и по што ва ње ауто ри те та 
су нај ва жни је вр ли не ко је де ца тре ба да на у че» - укуп но 83%, при 
че му се 54,5% (да кле, ви ше од по ло ви не) сла же у пот пу но сти... 
Сле де ћа по сте пе ну при хва ће но сти би ла је тврд ња: «За успех не ке 
гру пе нај ва жни је је на ћи енер гич ног и пра вед ног во ђу ко га ће сви 
по што ва ти и слу ша ти», ко ју при хва та 80,5% ис пи та ни ка (од ба цу је 
са мо 14%).»5) У да љем из ла га њу на ла за Ку зма но вић от кри ва да је 
де тек то ва на укуп на ауто ри тар ност зна чај но под ути ца јем чи ни о ца 
ме ста ро ђе ња ис пи та ни ка, те на во ди «да се глав не раз ли ка ја вља ју 
из ме ђу ис пи та ни ка са се ла и из Бе о гра да (51,5% : 20,3% ауто ри-
тар них), а по том се као зна ча јан чи ни лац ја вља ма ли град (39,1%), 
док су оста ле ва ри ја ци је у ве ли чи ни ме ста ма ње ва жне.»6) Истим 
ис тра жи ва њем је уста но вље но да ауто ри тар ност сна жно по ве за на 
са чи ње ни цом обра зо ва ња ис пи та ни ка и обра зо ва ња ње го вих ро-
ди те ља, и то у сми слу ко ре ла ци је ве ћег обра зо ва ња у оба ова слу-
ча ја и ма ње ауто ри тар но сти, с на гла ском да ве ћи на обра зо ва них 
по ти че из гра ђан ских по ро ди ца. Та ко ђе, «зна тан сте пен по ве за но-
сти је утвр ђен из ме ђу ауто ри тар но сти и рад ног ме ста ис пи та ни-
ка. Ја ку ауто ри тар ност у нај ве ћем про цен ту ис по ља ва ју по љо при-
вред ни ци (58,9%), по том сле де пен зи о не ри (51,8%), НКВ рад ни ци 
(50,5%) КВ рад ни ци (44,5%), ди рек то ри (32,5%), слу жбе ни ци са 
сред њом струч ном шко лом (28,8%), не за по сле ни (21,7%) и струч-
ња ци (21,1%) – (ко ји опет сво јим по ре клом при па да ју гра ђан ском 
сло ју – под ву као С.Ј.).»7) 

И по ми шље њу З. Го лу бо вић, на осно ву ис тра жи ва ња спро ве-
де ног 1993. го ди не у Ср би ји је ши ро ко рас про стра њен ауто ри тар-
ни мен та ли тет ко га ка рак те ри ше ја ка ко лек тив на иден ти фи ка ци ја, 
не кри тич ко при хва та ње сва ког, а на ро чи то по ли тич ког ауто ри те та, 
ан ти-ин ди ви ду а ли зам, ри гид ни на чин ми шље ња. Код ауто ри тар-
них лич но сти је сма ње на спо соб ност кри тич ког ра су ђи ва ња, јер се 
у сво јим су до ви ма ру ко во ди су до ви ма ауто ри те та, а не прин ци пом 
ар гу мен та. Али је за то уве ћа на скло ност ка при хва та њу ет нич ких 
и дру гих пред ра су да и сте ре о ти па. На тој осно ви се упра во и раз-
ви ја ани мо зи тет и не то ле ран ци ја пре ма при пад ни ци ма дру гих на-
5) Кузмановић, Бора, “Вредносне орјентације - Ауторитарност” у: Разарање друштва, 

југословенско друштво у кризи 90-их, прир. Младен Лазић, Београд, Филип Вишњић, 
1994.,  стр. 161-162.

6) Исто, стр. 164.
7) Исто, стр. 167.
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ци о нал них за јед ни ца. Ем пи риј ски по да ци до ко јих је ова аутор ка 
до шла по ка зу ју да је две тре ћи не ис пи та ни ка при вр же но лич но сти 
и ауто ри те ту во ђе, а ско ро че ти ри пе ти не њих сма тра да су по слу-
шност и по што ва ње ауто ри те та вр ли не ко је де ца тре ба да на у че и 
усво је.8) 

Све што се зби ва ло у по след њој де це ни ји XX ве ка у Ср би ји, 
а реч је и о «бло ка ди про це са тран сфор ма ци је, јер је до та да шња 
вла да ју ћа дру штве на гру па ци ја ус пе ла да ус по ста ви ши ро ку до ми-
на ци ју над по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним под си сте ми ма 
дру штва»9), на рав но, ни је би ло слу чај но, већ у ди рект ној за ви сно-
сти од дру штве ног ка рак те ра ко јим су до ми ни ра ли, пре све га, ауто-
ри тар ни еле мен ти! Да кле, иако су у срп ском дру штву кра јем 80-их 
го ди на XX ве ка, пред сам пад ко му ни зма, из ве сни ма њин ски де ло-
ви ин те лек ту ал не ели те за и ста би ли до вољ но де мо крат ски ори јен-
ти са ни да по ве ду Ср би ју прав цем да ље ли бе ра ли за ци је, на род је 
пре мо гао да раз у ме и при хва ти го вор ауто ри тар них во ђа или тач-
ни је јед ног ко ји се сво јим ауто ри тар ним ка па ци те том на ме тао као 
«је ди ни, пра ви из бор». Жи ве ћи ско ро по ла ве ка у то та ли тар ном ко-
му ни стич ком по ли тич ком ре жи му, на ро ду је од јед ном да та плу ра-
ли стич ка по ли тич ка оп ци ја са пра вом сло бо де ре чи, удру жи ва ња, 
де ло ва ња и по ли тич ког из бо ра, де ло ва ла као за стра шу ју ће бре ме 
шо кант но пре ве ли ке до зе сло бо де. Не зна ње вла да ња у та квој кон-
сте ла ци ји иза зва ло је стра шну на пе тост, за пра во страх од сло бо де, 
од соп стве ног од лу чи ва ња и од го вор но сти.    

Та ко се за нај ве ћи број љу ди ис по ста ви ло да не ма ју до вољ но 
сна ге у сво ме лич ном Ја да при хва те сво је спон та но ис по ља ва ње 
соп стве но сти тј. сло бо ду, те се као ре ак ци ја у њи ма ство рио из у зет-
но сна жан осе ћај не мо ћи и не спо кој ства. За та кве љу де, да по но во 
на ве де мо Фро ма, не мо гу ће  је да по ста ну ин ди ви дуе (да кле и сло-
бод ни), јер су пре сла би за су о че ње са мно го број ним и над моћ ним 
аспек ти ма све та. Услед то га се код та квих љу ди (фак тич ки, нај ве-
ћег де ла срп ског на ро да) по ја вио сна жан им пулс – да на пу сте сва ко 
стре мље ње ка ин ди ви ду ал но сти и по но во се уто пе  у не што што 
ће их си гур но во ди ти и од лу чи ва ти у њи хо во име. Ова тен ден ци-
ја, као што је на гла сио Фром, су штин ски су прот на ин ди ви ду а ци ји, 
8) Голубовић, Загорка, «Традиционализам и ауторитарност као препреке за развој 

цивилног друштва у Србији» у: Павловић, Вукашин (ед.), Потиснуто цивилно друштво, 
Београд, Еко Центар, 1995, стр. 64.

9) Лазић, Младен, «(РЕ)Структуирање друштва у Србији током 90-их» у: Болчић, Силвано 
... et al., Србија крајем миленијума: Разарање друштва, промене и свакодневни живот, 
Београд, Институт за социолошка истраживања, 2002, стр. 24.
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не ми нов но  по при ма ка рак тер пот чи ња ва ња  си ла ма  ко је  чо ве ка 
чи не још  не моћ ни јим и не си гур ни јим. Као цен трал ни ме ха ни зам 
«бек ства од сло бо де», и у на шем слу ча ју на мет ну ла се ауто ри тар-
ност. То на рав но ни је би ло те шко, јер смо исто риј ски ба шти ни ли 
ве ли ки по тен ци јал у том сми слу, а де сни чар ска иде ја на ци о на ли-
зма и ле ви чар ска иде ја со ци ја ли зам су по слу жи ли са мо као до бра 
(атрак тив на – при влач на) при ча у по год ном тре нут ку. Уоста лом, 
на ци о нал-со ци ја ли зам се већ исто риј ски по ка зао као успе шна 
ауто ри тар на фор му ла. У сва ком слу ча ју, ви ше го ди шњи рат дао је 
пу ну при ли ку да се ис по љи сав ар се нал  са ди стич ких звер ста ва  
по мах ни та ле ауто ри тар не до ми нант но сти, а пот пу ним  пот чи ња-
ва њем су ма ну тој во љи ауто ри тар ног во ђе, за до во ље ни су крај њи 
до ме ти че жње за ма зо хи стич ким по ни жа ва њем здра ве па ме ти, што 
је био, par exel lan ce, екла тан тан при мер из у зет но раз ви је них ма зо-
хи стич ких тен ден ци ја ауто ри тар не суб ми сив но сти. На рав но, овај 
обра зац имао је мно штво «кре а тив них» ва ри ја ци ја, те су при ме ри 
на док на ђи ва ња сла бо сти  лич ног ин те гри те та прак сом сим би о зе са 
објек том сво је до ми на ци је  или   пот чи ња ва ња, би ли део «оп штег 
ме ста» сва ко дне ви це 90-их.

Да кле, у из ве сним окол но сти ма де ша ва се вра ћа ње на ни же 
ступ ње ве са мо све сти што ап со лут но зна чи исто риј ско хо да ње у на-
зад, кад кад и по не ко ли ко сте пе ни ца, а то, прак тич но зна чи по вра-
так на ста ро, што им пли ци ра на рав но зна чај ну ре а у то ри та ри за ци ју 
дру штва. Раз ло зи за та кве по ја ве ле же у дру штве ним ком плек си ма. 
Као и пер со нал ни и дру штве ни ком плек си су ком пен за ци ја за по-
гре шне ста во ве све сти, по сле ди ца де при ва ци је и не ус кла ђе но сти 
же ља и тре нут них мо гућ но сти(спо соб но сти) да се же ља оства ри. 
Као што у ин ди ви ду ал ној пси хо ло ги ји лич ност не све сно пред у зи-
ма ре гре си ју на прет ход но упе ча тљи ва фик си ра на енер гет ска ме-
ста  соп стве ног пси хич ког раз во ја, та ко и дру штво при ме њу је исти 
обра зац: дру штве на свест де гра ди ра и ко лек тив ни пси хич ки жи вот 
се кри ста ли зу је на прет ход ним исто риј ским ступ ње ви ма ду хов ног 
раз во ја дру штва, на ме сти ма древ них ар хе тип ских ми то ва чи јом је 
енер ги јом уве ћа ног не све сног ка па ци те та на из глед лак ше пре вла-
да ти пат ње и те ско бе ко је су за де си ле дру штво (рат, бо ле сти, роп-
ство, дез ин те гра ци ја, смрт,...). Да кле, “мо же се ре ћи да је оп ште 
пра ви ло да се по нов на по тре ба за хе рој ским сим бо ли ма ја вља ка да 
је егу по треб но ја ча ње – ка да је, да та ко ка жем, све сном уму по-
треб на по моћ у не ким за да ци ма ко је не мо же да оба ви без ослон ца 
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на из вор не сна ге ко је ле же у не све сном”10). Да под се ти мо, ми то ло-
шки хе рој увек спа ша ва чак и ако сам на стра да. Об ре ди по нов ног 
прак ти ко ва ња ми та да ју сна гу и пру жа ју дру штву и по је дин цу мо-
гућ ност да се иден ти фи ку је са хе ро јем. То је упра во на чин да се 
дру штво и оби чан чо век у ње му ли ше сва ке сво је не мо ћи и бе де. 

Еви дент но је да се Ко сов ски мит, по сво јој исто риј ској зна-
чај но сти и енер гет ском емо тив ном на бо ју, при род но на мет нуо и 
пред о дре дио да за у зме ме сто ми та о хе ро ју, али је исто та ко па-
ра диг ма тич ни мо дел раз ре ше ња хе ро је ве бор бе у ње му, у чи јој је 
осно ви све сна жр тва и “не бе ска Ср би ја” – за пра во, ра ци о на ли за-
ци ја по ра за и исто риј ске тра ге ди је. Та кав ис ход хе рој ског ми та – 
го то во су прот но оно ме што ова кав мит тре ба да пред ста вља, ну ди 
мо дел ко ји, у су шти ни, не да је кон крет ну сна гу и узор ни пу то каз за 
си гур но пре ва зи ла же ње ка сни јих дру штве них и исто риј ских кри-
за, већ пре на ме ће же љу за су бјек тив ном пре ком по зи ци јом ствар-
но сти у сти лу: ми смо ве чи те жр тве, из че га се, вр ло че сто мо же 
про ис хо ди ти мо тив за стал ном осве том (Ко со ва) и ис пра вља њем 
исто риј ских не прав ди на не тих срп ском на ро ду. 

Да кле, ја сно је да не спо соб ност зре лог од го во ра на про блем-
ску си ту а ци ју ра ђа фру стра ци ју и про цес ре гре си је на прет ход но 
исто риј ски фик си ра но не све сно ар хе тип ско ми то ло шко древ но 
енер гет ско ме сто ду хов ног раз во ја. Сва ка та ква фру стра ци ја има 
за по сле ди цу сна жан ко лек тив но-пси хо ло шки по ре ме ћај, по го то ву 
ако се ра ди о ре гре си ји на мит ски са др жај прет ход но на гла ше не 
ка рак те ро ло ги је. У сва ком слу ча ју, симп то ма тич но па то ло шко дру-
штве но по на ша ње чи ни ма сов на хи сте ри ја или не ки дру ги об лик 
ма сов ног лу ди ла ко јем у скла ду са ре гре сив ним про ме на ма по нов-
не до ми на ци је ути ца ја ко лек тив но не све сних фор ма тив них са др-
жа ја дру штве ног ка рак те ра ко ре спон ди ра сна жна еруп ци ја ауто-
ри тар но сти, тј. нај пре стра сти, си ро ве си мул та не во ље за до ми на-
ци јом и под ре ђе но сти, пре све га, во ђе ном агре сив ним по на ша њем 
ко је у крај њој ин стан ци уз ра ста до ни воа ма сов ног оте ло тво ре ња 
рат нич ког ду ха спрем ног да си лом за до би је оно што се све шћу и 
ра зу мом ис по ста ви ло не мо гу ћим. Та ко је упра во и би ло! Рат је но-
сио сву бру тал ност стра сти да се ис пра ве све не прав де, да се осве-
те све жр тве, да се осве ти са мо Ко со во на ко јем су, ве ро ва ло се, све 
не прав де и по че ле. Све сит не ауто ри тар не ин ди ви ду ал не не зре ло-
10) Јунг, Карл Гу став, Чо век и ње го ви сим бо ли, Бе о град, На род на књи га – Ал фа, 1996, стр. 

133.
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сти и су ко би на ли ни ји ни сам ја крив/а – же на је, муж је, де те је, 
ро ди тељ је, ком ши ја је, не ко дру ги је - у сва ком слу ча ју ни сам ја, 
ја сам жр тва; на шле су из раз у су бли ми ра ној за јед нич кој ауто ри-
тар ној дру штве ној не зре ло сти и ко лек тив ној крив њи дру ге на ци је 
и чак чи та ве Ме ђу на род не за јед ни це (ни смо ми кри ви – они су, ми 
смо жр тве)!    

По вољ ној кли ми под сти ца ја раз во ја ауто ри тар них тен ден ци ја 
по го до ва ла је и ре ко лек ти ви за ци ја дру штве не струк ту ре.

У усло ви ма рас па да по ли тич ке за јед ни це, осло нац и по ве ре ње 
ко ји су на тај на чин из гу бље ни, на ђе ни су, уз фре не тич не апла у зе 
и оп се сив но «све на род но је дин ство», у ли ку и де лу но вог во ђе. 
С пу ним на род ним ле ги ти ми те том пар ла мен та ри зам и по ли тич ки 
плу ра ли зам по сто ја ли су са мо фор мал но, као ма ска ра да ета ти стич-
ке др жа ве иза (ис пред) ко је је, у су шти ни, вал дао са мо је дан чо век 
уз по моћ уске оли гар хиј ске струк ту ре, по ли циј ске др жа ве и спре-
ге са кри ми на лом; на са мо во љан и не за ко нит на чин, у соп стве ном 
ин те ре су («у име свих нас»). Сва ка де ко лек ти ви за ци ја по ли тич ког 
под си сте ма, од но сно плу ра ли за ци ја по ли тич ке ели те 90-их го ди на 
у нај ве ћој ме ри је би ла спре ча ва на, јер је вла да ју ћа гру па ци ја по ли-
тич ку до ми на ци ју оси гу ра ва ла, не са мо та ко што је оне мо гу ћа ва ла 
рав но прав ност у из бор ном так ми че њу, већ и су ро вим про го ни ма и 
за тва ра њи ма опо не на та, не ис кљу чу ју ћи чак и из во ђе ње по ли тич-
ких уби ста ва. Сле де ћи Блон дел-ова пи та ња (Ко вла да? На ко ји на-
чин?  и У чи јем ин те ре су?) од го во ри иду у при лог за кључ ку да се 
по ли тич ки си стем 90-их у Ср би ји мо гао свр ста ти у ред ауто ри тар-
но-ине га ли та ра них, али са сна жним по пу ли стич ким еле мен ти ма, 
јер се ра ди о сво је вољ ном до бро вољ ном ауто ри тар ном да ри ва њу 
сло бо де на ро да на рас по ла га ње во ђи - «Оцу на ци је».

Кад је реч о еко ном ској сфе ри, на су прот де кла ра тив не по др-
шке при ва ти за ци ји11), чи јим би се ствар ним спро во ђе њем ина че 
истин ски ишло у прав цу ре а фир ма ци је тр жи шног по сло ва ња и 
пред у зет нич ке ети ке, др жа ва, од но сно, клеп то крат ска струк ту ра 
мо ћи у ње но име, ни је до зво ља ва ла из ми ца ње еко ном ских по лу га 
из соп стве них «ру ку» ко манд не при вре де, те је чак и до шло до још 
11) Пре ма на ла зи ма ис тра жи ва ња Ин сти ту та за со ци о ло шка ис тра жи ва ња из пе ри о да пр ве 

по ло ви не 90-их, ве ћи на за по сле них (пре ко 80%) ло ци ра на је и да ље у тзв. «дру штве-
ним фир ма ма». Бол чић, Сил ва но, «Из ме ње на сфе ра ра да» у: Дру штве не про ме не и сва
ко днев ни жи вот: Ср би ја по чет ком 90их, Бе о град, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи-
ва ња, 2002. (II изд,), стр. 104.



- 38 -

ЕФЕКАТ АУТОРИТАРНИХ ТЕНДЕНЦИЈА ...Саша Јованчевић

ја че «пре вла сти по ли ти ке над еко но ми јом»12). У усло ви ма огром-
не еко ном ске кри зе, до шло је до сна жног ра сло ја ва ња дру штва јер 
је ма њи на из ре до ва кри ми на ли зо ва не оли гар хи је бли ске во ђи, из 
да тог ста ња из вла чи ла екс тра про фит енорм но бо га те ћи се13). Сим-
би о за, углав ном очу ва не, дру штве но-др жав но-еко ном ске и по ли-
тич ке сфе ре, за ин те ре со ва на за оп ста ја ње по сто је ћег ста ња, ра ђа ла 
је еко ном ску ели ту ко ја ни је мо гла за у зе ти про гре сив ну дру штве но 
тран зи циј ску по зи ци ју, већ је пре, на сто је ћи да очу ва сво ју ауто-
ри тар но до ми нан тан по ло жај, би ла је дан од кру ци јал них чи ни ла-
ца «бло ки ра не тран зи ци је». Дру ги пол ауто ри тар не оту ђе но сти, 
ка ри ку ауто ри тар не суб ми сив но сти, чи ни ла је оси ро ма ше на ма са 
рад ни ка еко ном ског си сте ма чи ја је при вре да би ла у пот пу ном ко-
лап су. Ма сов но си ро ма штво је до се гло гра ни це бор бе за пре жи-
вља ва ње и не гда шњи, ка кав та кав, ни во еко ном ске не за ви сно сти 
гра ђа на пре 90-их, дра стич ном и ма сов ном па у пе ри за ци јом пот-
пу но је обе сми шљен. Тр бу хом за кру хом, ве ли ки број гра ђа на се 
об рео на ули ци, тра же ћи спас у «си вој еко но ми ји». Су прот но свим 
оче ки ва њи ма, ауто ри тар ни обра зац се на мет нуо као нео до љи ви 
пла у зи бил ни мо дус из ла же ња на крај са муч ним, не при јат ним осе-
ћа њи ма и ми сли ма – ка ко са чу ва ти го лу ег зи стен ци ју. Оси ро ма ше-
на по пу ла ци ја је и да ље да ва ла не сум њи во им по зан тан по ли тич ки 
ле ги ти ми тет «во ђи» ко ји је ста јао на че лу по рет ка ко ји је иза звао 
ра за ра ње дру штва. 

Кул тур на вред но сна ма три ца је де ге не ри зо ва на. Услед еро зи је 
и рас па да ве ли ког со ци ја ли стич ког вред но сног си сте ма «брат ства 
и је дин ства» (у чи јем сре ди шту се, и по ред иде о ло шке функ ци-
је, на ни воу ме ђу људ ске ко му ни ка ци је на ла зи ла ре ла тив но ко хе-
рент на ху ма ни стич ка плат фор ма со ли да ри стич ког му ту а ли те та 
и ко лек ти ви стич ке ин те гра ци је), огро ман број гра ђа на осе ћао је 
не си гур ност, дез о ри јен та ци ју, ано ми ју, оту ђе ност, за пра во, не-
спо соб ност да се са мо стал но но си са но во на ста лом си ту а ци јом. 
Ова ква кон сте ла ци ја и но во про кла мо ва на вред ност по се би: на ци-
о на ли зам, би ли су иде ал на под ло га за сна жно уз ра ста ње ауто ри-
12) Бол чић, Сил ва но, «Пост-со ци ја ли стич ка тран зи ци ја: кон текст про ме на дру штва Ср-

би је по чет ком 90-их» у: Дру штве не про ме не и сва ко днев ни жи вот: Ср би ја по чет ком 
90их, Бе о град, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002. (II изд.), стр. 26.

13) О из ра зи то ви шој дру штве ној не јед на ко сти не го у свим дру гим «зе мља ма  пост-со-
ци ја ли зма» го во ри Бол чић на во де ћи ком па ра тив не по дат ке из 1996. Ви де ти: Бол чић, 
Сил ва но, «Пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја и дру штве не не јед на ко сти у Ср би ји 
у ком па ра тив ној пер спек ти ви» у: Бол чић, Сил ва но ... et al., Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма: 
Ра за ра ње дру штва, про ме не и сва ко днев ни жи вот, Бе о град, Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња, 2002.
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тар но сти ко ја се ис по ста ви ла као «си гур но» при бе жи ште од свих 
те го ба жи вље ња. Сред ство ане сте зи ра ња бо ли ма те ри јал не и ду-
хов не оску ди це, би ла је иде о ло ги зи ра на и ре тра ди ци о на ли зо ва на 
кул ту ра мо де ла «удри бри гу на ве се ље» - ни ко нам ни шта не мо же. 
Ма те ри јал је би ла узор на тра ди ци ја, али пер вер ти ра на до крај њих 
гра ни ца из о па че не фор ме тра ди ци о на ли зма. «До бри Ср бин» је у 
сва ком слу ча ју био па три о та (на ци о на ли ста) ко ји је по но во от крио 
пра во сла вље (чи је прак ти ко ва ње до ду ше ни је има ло ве зе са су-
штин ском ве ром и хри шћан ством, већ је би ло пу ки фор ма ли зам 
оби ча ја); Ако је са се ла био је то вр ли, вред ни до ма ћин – основ 
«До ма ћин ске Ср би је» и ва зда «око сни ца срп ске ју нач ке вој ске»; 
Ако је из гра да, био је узор ни «са мо све сни» ле во ори јен ти са ни 
рад ник са мо у пра вљач, спре ман на од ри ца ња – ка ко и при ли чи; Ме-
ђу ста са ва ју ћом омла ди ном идо ли су би ли тзв.. «ди зе ла ши» - кри-
ми на ли зо ва ни, ма чо-спорт ски ти по ви у тре нер ка ма, увек спрем ни 
на де мон стра ци ју фи зич ког на си ља.  Њи хо ва по пу лар ност се вр ло 
ла ко ши ри ла – с јед не стра не, због кри ми на ла ко ји је на мно штву 
при ме ра «моћ них, чвр стих мо ма ка» вр ло бр зо пре по знат као но-
ви и ефи ка сни «ка нал дру штве не по кре тљи во сти»; с дру ге стра не, 
због ма чи зма ко ји је пред ста вљен и усво јен као ста ра до бра па три-
јар хал на вред ност у но вим (мо дер ним) усло ви ма. Ин те лек ту ал ци 
и сту ден ти ни су мно го зна чи ли, сем као «осве до че ни из дај ни ци и 
пе то ко ло на ши», те су јав но пред ста вља ни као ре ме ти лач ки фак тор 
ко ји би тре ба ло нај о штри је су зби ти! На су прот њи ма, ма си на ро да 
тре ба ло је «хле ба и ига ра», не што од че га се ане те зи ра бол, од че-
га се за бо ра вља сва му ка пре жи вља ва ња, те је до жи вљај све оп ште 
вред но сне и дру штве не хи по кри зи је, упор но за кла њан фа во ри зо-
ва њем «ве се ле нон ша лан ци је за бо ра ва» сна жно под стак ну те кич 
тур бо-фолк про дук ци је но во ком по но ва ног му зич ког опу са. Игра и 
пе сма су про мо ви са ни као пр кос сви ма ко ји су се за ве ри ли про тив 
нас, ко ји су нам «хлад но крв но» учи ни ли «то ли ке» не прав де, због 
ко јих смо жр тве, али и на спрам ко јих  ће «не ви ни и прав до љу би ви 
срп ски на род» пре жи ве ти и по бе ди ти, ја чи не го ика да! 

У ем пи риј ском ис тра жи ва њу до ми нант них вред но сних ори-
јен та ци ја дру штва у Ср би ји пр ве по ло ви не 90-их, С. Гре дељ је 
уста но вио да «ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка у пот пу но сти при-
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хва та тра ди ци о на ли стич ку14), не што пре ко тре ћи не хо ли стич ку15) 
и не што пре ко јед не пе ти не ли бе рал ну16) ори јен та ци ју.»17) Пре ма 
на ла зи ма, док су се ља ци ли стом тра ди ци о на ли стич ког опре де ље-
ња, а рад ни ци упа дљи во ин кли ни ра ју хо ли стич ким тен ден ци ја ма, 
струч ња ци (ин те лек ту ал ци гра ђан ског по ре кла) пре фе ри ра ју ли-
бе рал ну про ви ни јен ци ју. Део истог ис тра жи ва ња под вођ ством Б. 
Ку зма но ви ћа ко ји је био по све ћен ет нич кој дис тан ци, за бе ле жио је 
дра го це не уви де у рас про стра ње ност ет но цен три зма тих го ди на у 
Ср би ји. Та ко, «ве ли ку дис тан цу пре ма Хр ва ти ма по ка зу је 66% ис-
пи та ни ка ко ји жи ве у се лу, 54,5% из ма лог гра да, 50,4% из сред њег 
гра да, 38,7% из ве ћег гра да, 35,4% из ве ли ког гра да и 41,8% из Бе-
о гра да»18) у ко ме се, ка ко на во ди аутор, због ве ћег при ли ва из бе гли-
ца очи то на ру ша ва ја сно очи то ва ни тренд: ве ћа ур ба ност => ма ња 
ет нич ка дис тан ца. Ре зи ми ра ју ћи ис тра жи вач ке на ла зе Ку зма но вић 
за кљу чу је да се на осно ву ем пи риј ске де тек ци је: ли не ар ног ти па 
по ве за но сти из ме ђу ауто ри тар но сти и ет нич ке дис тан це; за тим, 
ви со ке ко ре ла ци је из ме ђу ауто ри тар но сти и тра ди ци о на ли зма; те 
по ве за но сти дис тан це са тра ди ци о на ли змом и ко лек ти ви змом; мо-
же за кљу чи ти да је дру штву у Ср би ји свој ствен из ве стан мен тал ни 
склоп, тзв. тра ди ци о на ли стич ко-ауто ри тар ни мен та ли тет.

Истом те мом, не га тив ним ути ца јем тра ди ци о на ли зма и ауто-
ри тар но сти на де мо крат ски раз вој, ба ви се и За гор ка Го лу бо вић. 
Она не га тив не по сле ди це тра ди ци о на ли зма пра ти на два ни воа. 
На пр вом, реч је о на сле ђе ном тра ди ци о на ли зму не раз ви је ног се-
о ског дру штва ко је је као та кво успе шно и ла ко оства ри ло спој са 
ко лек ти ви стич ким кон цеп том ауто ри тар ног со ци ја ли зма и ко му-
ни зма. На дру гом, она ана ли зи ра про це се ре тра ди ци о на ли за ци је 
14) Тра ди ци о на ли зам је у овом ис тра жи ва њу опе ра ци о на ли зо ван као вред но сна ори јен та-

ци ја ко ју чи ни ор га ни ци зам, па три јар ха ли зам, со ли да ри зам, изо ла ци о ни зам и ксе но-
фо би ја. Гре дељ, Стје пан, “До ми нант не вред но сне ор јен та ци је” у: Ра за ра ње дру штва, 
ју го сло вен ско дру штво у кри зи 90их, прир. Мла ден Ла зић, Бе о град, Фи лип Ви шњић, 
1994, стр. 181.

15) Исто, стр. 180. Хо ли зам је у овом ис тра жи ва њу опе ра ци о на ли зо ван као вред но сна ори-
јен та ци ја ко ју чи ни ко лек ти ви зам, ега ли та ри зам, те жња ка «ре ду и по рет ку», ан ти плу-
ра ли зам и ан ти пар ла мен та ри зам

16)  Исто, стр. 182. Ли бер ли зам је у овом ис тра жи ва њу опе ра ци о на ли зо ван као вред но сна 
ори јен та ци ја ко ју чи ни Ин ди ви ду а ли зам, те жња за ауто но ми јом, ути ли та ри зам, фа во-
ри зо ва ње сво јин ских пра ва, при хва та ње кон ку рен ци је као по жељ не у сва ком сми слу, 
по жељ ност пар ти ци па ци је у по ли тич ком жи во ту као на чи на сти ца ња «по зи тив не сло-
бо де».

17) Исто, стр. 186. 
18) Ку зма но вић, Бо ра, “Со ци јал на дис тан ца пре ма по је ди ним на ци ја ма (ет нич ка дис тан-

ца)” у: Ра за ра ње дру штва, ју го сло вен ско дру штво у кри зи 90их, прир. Мла ден Ла зић, 
Бе о град, Фи лип Ви шњић, 1994, стр. 238.
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срп ског дру штва у кон тек сту бу ђе ња на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. 
И ре зул та ти ње них ис тра жи ва ња из 1993. го ди не по твр ђу ју ви сок 
сте пен тра ди ци о на ли зма у по пу ла ци ји Ср би је: сва ки дру ги ис пи-
та ник фа во ри зу је па тер на ли стич ку др жа ву ко ја тре ба да бри не о 
ег зи стен ци ји по је дин ца; од сва ких де сет, де вет ис пи та ни ка при-
хва та тра ди ци о нал ну вред ност жр тво ва ња по је дин ца за по ро ди цу; 
исто то ли ко га ји при вр же ност оби ча ји ма; а две тре ћи не њих да је 
пред ност по што ва њу тра ди ци је пре да ка.19) Тра ди ци о нал но па три-
јар хал но дру штво и ауто ри тар ни по ли тич ки си стем у Ср би ји ути-
ца ли су бит но, пре ма уви ду З. Го лу бо вић, на фор ми ра ње дру штве-
ног ка рак те ра чи ја је глав на од ли ка ауто ри тар на лич ност, од но сно 
ауто ри тар ни мен та ли тет.  

Та ко је, у дру штве ном ам би јен ту ра та, санк ци ја, ин фла ци је, не-
за по сле но сти, си ро ма штва и екс пан зив не ауто ри тар не дру штве не 
кли ме, ур ба ни (гра ђан ски, ли бе рал ни) еле мент у дру штве ном ка-
рак те ру срп ског дру штва ис пр ва био по но во, пот пу но мар ги на ли-
зо ван. Ме ђу тим, по сле не ко ли ко го ди на кон фу зи је, као да је до шло 
до ка на ли са ња по је ди нач них људ ских не за до вољ ста ва и бор ба за 
гра ђан ске сло бо де по при ми ла је ор га ни зо ва ни ји об лик. Ру ди мен-
ти ци вил ног дру штва ко ји су по чет ком 90-их би ли тек не знат ни, 
по ти сну ти у ма ла острв ца ауто ном ног дру штве ног жи во та, већ по-
сле не ко ли ко го ди на по сте пе но бу ја ју у чи та ве ар хи пе ла ге са да већ 
остр ва ци ви ли те та ко ја су се ста ви ла из ван кон тро ле по ли ти ке и 
др жа ве. Ма сов ни, ви ше ме сеч ни сту дент ски20) и гра ђан ски21) про-
те сти из 1996/97. по ка за ли су озбиљ ност и ве дри ну ци вил ног ли це 
Ср би је у пу ном све тлу свог им по зант ног уз ра ста ња, по ка за ли су 
да је Бе о град и да је Ср би ја «СВЕТ», тј. да гра ђа ни Ср би је при па-
да ју кру гу мо дер не европ ске и свет ске кул ту ре и ци ви ли за ци је, те 
да је па то ло шко и хи по кри зиј ско ста ње у Ср би ји у нај ве ћем де лу 
из раз узур па ци је, дик та ту ре и те ро ра ауто крат ског и ауто ри тар-
ног ре жи ма ко ји се на вла сти одр жа ва ма ни пу ла ци ја ма и за во ђе-
њем на ро да, те из бор ним и дру гим кра ђа ма. На из не на ђе ње свих 
19) Го лу бо вић, За гор ка, «Тра ди ци о на ли зам и ауто ри тар ност као пре пре ке за раз вој ци вил-

ног дру штва у Ср би ји» у: Па вло вић, Ву ка шин (еди тор), По ти сну то ци вил но дру штво, 
Бе о град: Еко Цен тар, 1995, стр. 61

20) О сту дент ском про те сту 1996/97. ви де ти у: Ми лић, Ан ђел ка, Чич ка рић, Љи ља на, Ге
не ра ци ја у про те сту: со ци о ло шки про фил уче сни ка сту дент ског про те ста 96/97 на 
Бе о град ском Уни вер зи те ту, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 1998.

21) О гра ђан ском про те сту 1996/97. ви де ти у: Ба бо вић, М., Бла го је вић, М., Бог да но вић, М., 
Цве јић, С., Чич ко вић, Љ., Илић, В., Јо јић, М., Ла зић, М., Ку зма но вић, Б., По па дић, Д., 
Shrest ha, M., Ву јо вић, С., Ву ле тић, В., ‘Ај’мо, ‘Ај де, Сви у Шет њу, Бе о град, Ин сти тут 
за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 1997. 
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(укљу чу ју ћи и са ме гра ђа не), ис по ста ви ло се да ци вил но дру штво 
по ста је ре спек та би лан по ли тич ки фак тор јер се по ка за ло да су гра-
ђа ни, при бе га ва ју ћи ра зним ви до ви ма гра ђан ске не по слу шно сти, 
упор но и до след но тра же ћи оства ре ње сво јих зах те ва, ипак ус пе ли 
да на кра ју, по сле три ипо ме се ца шет њи ули ца ма Бе о гра да, по-
ни ште из бор ну кра ђу на ло кал ним из бо ри ма. За то се овај про тест 
мо же сма тра ти пре крет ни цом у по сто ја њу и да љем раз во ју ци вил-
ног дру штва у Ср би ји. По ка за ло се да гра ђан ска не по слу шност, 
као екс трем ни из раз ци вил ног дру штва пред ста вља нај сна жни ји 
из вор об ли ко ва ња по ли тич ке кул ту ре от по ра за сно ва не на не на си-
љу и на прин ци пу вла да ви не пра ва и де мо крат ске ле ги тим но сти. 
Иако су до ме ти про те ста би ли скром ни ји, еви дент но је да му је 
су штин ски ин хе рен тан крај њи зах тев за об но ву др жа ве и дру штва, 
за оба ра ње по рет ка и ре жи ма, за ра ди кал ну про ме ну ти па јав но сти 
и по ли тич ке кул ту ре - те се у том сми слу про тест мо же сма тра ти 
из у зет но зна чај ним јер се ње го вим де ша ва њем по пр ви пут ује-
ди ње но мно штво ин ди ви ду ал них не за до вољ ста ва ис пла ти ло, те је 
та ко ме ђу соб ном гра ђан ском по др шком и со ли дар но шћу фак тич ки 
из во је ва на пр ва по бе да над ауто ри тар ним ре жи мом ко ји до та да 
ни је по ка зи вао зна ке од сту па ња.    

Ме ђу тим, про те сти из 96/97 по ка за ли су и не што дру го, по-
го то ву кад је ре жим по се гао за ор га ни зо ва њем «кон тра ми тин га». 
По ка за ло се да је дру штво у Ср би ји ду бо ко по де ље но сна жа но по-
ла ри зо ва ним со ци јал ним рас це пом22) на ли ни ји опо зи ци је: ауто ри-
тар но (=> тра ди ци о нал но и ру рал но) – ли бе рал но (=> мо дер но и 
ур ба но)23). С јед не стра не, оно још увек из ра зи то ма њин ско - ли-
бе рал но и ур ба но24), што у ње му по сто ји, са свим је мо дер но или 
22) «У по ку ша ју да се син те ти зу ју раз ли чи та од ре ђе ња, за со ци јал не рас це пе мо же да се 

ка же да увек по чи ва ју на те ме љи тим со ци јал ним раз ли ка ма из ко јих на ста ју ста бил не 
со ци јал не струк ту ре. Со ци јал ни рас це пи су, да кле, увек сна жно струк ту ри ра не по де-
ле – има ју пре по зна тљи ве, пре ци зно од ре ђе не со ци јал не но си о це.» На ве де но пре ма: 
Ком шић, Јо ван, Пан тић, Дра го мир, Сла ву је вић, Зо ран Ђ., Основ не ли ни је пар тиј ских 
по де ла и мо гу ћи прав ци по ли тич ког пре гру пи са ва ња у Ср би ји, Бе о град: Fri drich Ebert 
Stif tung & Ин сти тут Дру штве них На у ка, 2003, стр. 11

23) На рав но, де мар ка ци о но раз гра ни че ње ни је до след но од сеч но, па се мо жда пре мо же 
го во ри ти о сво је вр сном ин тен зив ном ру рал-ур бан кон ти ну ум.

24) Иако је Ср би ја, сход но ре зул та ти ма по пи са из 1991. го ди не ко јим је нај зад де тек то ва-
на нат по ло вич ност (53%) град ског ста нов ни штва у укуп ном ста нов ни штву, ко нач но и 
зва нич но, ба рем де мо граф ски гле да но, по ста ла ур ба но дру штво, град ска ма са ста нов-
ни штва и да ље је би ла пре скло на  ма ло гра ђан ским ма ни фе ста ци ји а ма «па ла нач ког 
ду ха», па је с ход но тој чи ње ни ци ли бе рал но и ур ба но с пра вом на зва но ма њин ским. 
Ина че, кад је реч о сте пе ну де мо граф ске ур ба ни за ци је по чет ком 90-их «и да ље се на-
ла зи мо на за че љу ли сте сред ње е вроп ских и ис точ но е вроп ских, од но сно бив ших со ци-
ја ли стич ких зе ма ља (Бу гар ска – 69%, Ма ђар ска – 66%, Че хо сло вач ка (79%), Пољ ска 
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чак и пост мо дер но у не ким сво јим сег мен ти ма. С дру ге стра не, из-
ра зи том, ве ћин ском ка рак те ри за ци јом услед за ка сне лих  про це са 
мо дер ни за ци је, са да шње дру штво у Ср би ји, по сво јим бит ним осо-
бе но сти ма, још је до ми нант но ауто ри тар но и ру рал но, а то зна чи и 
тра ди ци о нал но и па три јар хал но, и то се ис по ља ва, из ме ђу оста лог, 
и у сна жном при хва та њу па тер на ли стич ког ти па др жа ве и у ко лек-
ти ви стич ком ето су ко ји по ти ску је ис по ља ва ње ин ди ви ду ал но сти 
и зах те ва под ре ђи ва ње по је ди на ца ко лек тив ном ен ти те ту (пар ти-
ја, др жа ва, на ци ја,…). Да кле, док је на стра ни ур ба ног при мет на 
ин кли на ци ја ка  пер со нал ној еман ци па ци ји и ин ди ви ду а ли стич-
ким вред но сти ма, што во ди осно ва ма ин ди ви ду ал ног и гра ђан ског 
иден ти те та, на стра ни ру рал ног, до бро бит за јед ни це, за јед нич ки 
ин те рес и, пре (и из над) све га, на ци о нал на еман ци па ци ја има ју 
пред ност над ин те ре си ма и по тре ба ма по је ди нач них људ ских би-
ћа, па се мо же ре ћи да се ко лек ти ви стич ки етос(+ па тос)  на ме ће 
“као им пе ра тив на дру штве на нор ма ко ја ста нов ни штво ори јен-
ти ше ка груп ној иден ти фи ка ци ји”25). У ме ђу про сто ру из ме ђу два 
по ла ова ко ус по ста вље них (иде ал но тип ских) иден ти те та, на ла зе 
се по је дин ци ко ји у за ви сно сти ко јем су по лу бли жи са др же сра-
змер ну при сут ност по ме ша них свој ста ва ових крај но сти со ци јал-
ног рас це па, те је и њи хов со ци јал ни иден ти тет фор ми ран сход но 
тој чи ње ни ци.

По мо ме ми шље њу, из ме ђу две опи са не крај но сти со ци јал ног 
рас це па мо гу ће је де тек то ва ти две ре ла тив но ко хе рент не со ци јал-
но пре по зна тљи ве гру пе. Јед на је бли жа ауто ри тар ном (тра ди ци-
о нал ном и ру рал ном) по лу  и чи не је «рад ни ци по лу та ни» ко ји су 
сво јим сва ко днев ним од ла сци ма у град ипак, ма кар и са мо ми ни-
мал но, упи ли не што од «сли ке гра да», од но сно, од оних ин ди ви-
ду а ли стич ких вред но сти ко је су ин хе рент не аутен тич но ур ба ном. 
Дру га је за ни јан су ма ње бли жа крај но сти ауто ри тар ног по ла со ци-
јал ног рас це па о ко јем го во ри мо. Njу чи не сви они ко је смо прет-
ход но на зва ли «ма ло гра ђа ни ма». То је, за пра во, по пу ла ци ја трај но 
пре се ље них из се ла у град, оних ко ји су има ли при ли ке да град и 
из бли же упо зна ју, те да по ред зна чај ног очу ва ња свог ауто ри тар-

– 63%, Ру му ни ја – 55%, Со вјет ски Са вез -67%)» - На ве де но пре ма: Ву јо вић, Сре тен, 
«Ур ба на сва ко дне ви ца де ве де се тих го ди на» у: Дру штве не про ме не и сва ко днев ни жи
вот: Ср би ја по чет ком 90их, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002. (II 
изд.), стр. 112-113.

25) За гор ка Го лу бо вић, Стран пу ти це де мо кра ти за ци је у пост со ци ја ли зму, Бе о град, Би-
бли о те ка круг, 1999, стр. 104.
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ног и тра ди ци о нал ног  «по гле да на свет», при ме и по не што ви ше 
од оби ча ја и ду ха град ског жи во та.

Обе ове со ци јал не гру па ци је, за јед но са сви ма они ма ко ји при-
па да ју крај но сти ауто ри тар ног по ла со ци јал ног рас це па о ко јем је 
реч, ин кли ни ра ју сна жној не га ци ји гра да као пре би ва ли шта про-
це са ра ци о на ли за ци је; ме ста из ко јег зра чи кул ту ра, ци ви ли за ци ја, 
исто риј ска ини ци ја ти ва, ре во лу ци ја, про из вод ња зна ња, од но сно, у 
крај њој ли ни ји са ма сло бо де и ње но уз ра ста ње. Ова по тре ба ауто-
ри тар них да, за пра во, ду бо ко пре зи ру све што је у ве зи са гра дом, 
по ти че из њи хо ве не све сне мр жње ур ба ног због за ви сти на усу ђе-
но сти и од ва жно сти, али и спо соб но сти гра ђан ског да ра зум ски 
пр ко си «не из мер ној сна зи суд би не». За то је ауто ри тар ни ма омра-
же на сва ка ма ни фе ста ци ја ур ба ног, а по себ но: раз ли чи то сти; мул-
ти кул ту рал на, мул ти ет нич ка и мул ти кон фе си о нал на ко ег зи стен-
ци ја; ко смо по лит ска ори јен та ци ја; ди ја лог; то ле ран ци ја; ем па ти ја. 
Пот пу но на тра гу ов де из не тог од ре ђе ња ауто ри тар но сти ко ја је у 
ве зи са ур ба ни те том као ду хов ном ка те го ри јом, пи ше и Ра до мир 
Кон стан ти но вић још по чет ком 80-их у сво јој «Фи ло зо фи ји па лан-
ке». Од ре ђу ју ћи дух па лан ке Кон стан ти но вић пи ше: «Па ла нач ки 
дух је дух јед но о бра зно сти, пре све га го то вог ре ше ња, обра сца, ве-
о ма од ре ђе не фор ме ... У све ту па лан ке ва жни је је до бро се др жа ти 
уста ље ног оби ча ја не го би ти лич ност … Дух тра ди ци о на ли зма је 
основ ни из ра жај па ла нач ког ду ха … Па лан ка не во ли не по зна то, 
у на че лу: то је јед на од основ них ње них озна ка, ко јом се од ли ку је 
ње на исто ри ја, кул ту ра, њен мен тал ни жи вот ... Дух па лан ке је дух 
пле ме на у аго ни ји.»26)

Има и слич них по ку ша ја да се сва ра зно вр сност вред но сних 
ори јен та ци ја у Ср би ји и пре ци зни је од ре ди. Та ко је основ ни на лаз 
Д. Пан ти ћа да је Ср би ја по чет ком 90-их по де ље на на три де ла, или 
«три Ср би је» у вред но сном сми слу. Пр ва је пред мо дер на и пре ма 
раз ли чи тим ин ди ка то ри ма об у хва та јед ну тре ћи ну по пу ла ци је Ср-
би је, а ло ци ра на је пре те жно у ру рал ној по пу ла ци ји, на ју го-ис то-
ку, у брд ско-пла нин ском по ја су. Njу до ми нант но са чи ња ва нај ма ње 
обра зо ва ни део ста нов ни штва, ко ји до ми нант но при па да ста ри јим 
ге не ра ци ја ма. Дру га Ср би ја је не до вр ше но мо дер на у вред но сном 
сми слу и об у хва та го то во по ло ви ну ста нов ни штва, ло ци ра ног 
углав ном у цен трал ном де лу ре пу бли ке. Njу до ми нант но са чи ња ва 
ни же и сред ње обра зо ва но ста нов ни штво, ве ћи ном са ста вље но од 
26) Кон стан ти но вић, Ра до мир, Фи ло зо фи ја Па лан ке, Бе о град, Но лит, 1981, стр. 7,10, 11,15.
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рад ни ка и слу жбе ни ка, ко ји пред ста вља ју пр ву ге не ра ци ју оних ко-
ји су на пу сти ли се ло, као и део мла ђег се ља штва. Тре ћа Ср би ја се 
услов но мо же ква ли фи ко ва ти као пост мо дер на. Она укљу чу је нај-
ви ше јед ну пе ти ну ста нов ни штва, а чи не је пред став ни ци ве ћи ном 
мла ђе и обра зо ва не ге не ра ци је до че тр де сет го ди на. То су ста нов-
ни ци се ве ра Ср би је и ве ћих ур ба них на се ља, а пре све га Бе о гра да 
и ве ћих уни вер зи тет ских цен та ра.27)

У сва ком слу ча ју, оста ло је за па же но да су про те сти из овог 
пе ри о да би ли чи ста ин ди ви ду а ли стич ка ини ци ја ци ја ис кљу чи во 
ма њин ских гра ђан ских еле ме на та28), те да оста ли де ло ви по пу ла-
ци је не да ни су би ли рав но ду шни пре ма овим зби ва њи ма, већ су 
ис по љи ли ви сок сте пен ауто ри тар ног ка па ци те та спрем но сти да 
се и агре сив но, ако је по треб но, су зби ја сва ка ис по љи вост «по губ-
ног»  «ан ти срп ског» ин ди ви ду а ли зма (реч је сва ка ко нај кон крет ни-
је о кон тра-ми тинг29), али и не са мо о ње му, већ и о сва ко днев ним 
по ја ва ма раз ви је ног ан та го ни зма пре ма све му гра ђан ском). 

Упр кос све му, по зи тив на ин ди ви ду а ли стич ка енер ги ја уз ра ста-
ла је сва ким но вим да ном. Све ја сни је је го во ри ла је зи ком са мо о-
све шће ног гра ђан ског ак ти ви зма спрем ног да упор но и не на сил но 
27)  Пан тић, Дра го мир, «До ми нант не вред но сне ори јен та ци је у Ср би ји и мо гућ но сти на-

стан ка ци вил ног дру штва» у: Па вло вић, Ву ка шин (ед.), По ти сну то ци вил но дру штво, 
Бе о град: Еко Цен тар, 1995, стр. 78-91.

28) И ем пи риј ски на ла зи ис тра жи ва ња про те ста 1996/97 по твр ђу ју «да је сред њи (ур ба ни) 
слој чи нио со ци јал но сре ди ште по кре та. Струк ту ра уче сни ка пре ма обра зо ва њу ука-
зи ва ла је на из ра зи то не про пор ци јал но уче шће сред ње (48,4%) и ви со ко обра зо ва них 
(48,9%). Со цио про фе си о нал на струк ту ра је по ка за ла над про сеч но уче шће струч ња ка 
и слу жбе ни ка, ко ји су за јед но чи ни ли ви ше од по ли ви не уче сни ка, а за јед но са сту-
ден ти ма чак 2/3 уче сни ка у про те сту. С дру ге стра не, де тек то ва но је из ра зи то ни ско 
уче шће три ве ли ке дру штве не гру пе: рад ни ка, пен зи о не ра и по љо при вред ни ка, што је 
по ка за ло да је со ци јал на осно ва по кре та ре ла тив но уска и хо мо ге на.» - На ве де но пре-
ма: Ма ри ја, Ба бо вић, «Ак те ри бло ка де дру штве них про ме на и ак те ри тран сфор ма ци је» 
у: у: Бол чић, Сил ва но ... et al., Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма: Ра за ра ње дру штва, про ме не 
и сва ко днев ни жи вот, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002, стр. 72-
74.

29) О не ве ро ват ној ап сурд но сти ауто ри тар не за ту ца но сти уче сни ка кон тра-ми тин га све до-
чи и лич ни при мер јед ног сту ден та, при а те ља мог при ја те ља. За лу тав ши у ма су кон-
тра-ми тин га ша са све зна ме њи ма сту дент ског про те ста, до тич ни мла ди го спо дин се 
на шао окру жен при ста ли ца ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа при спе лим у Бе о град из уну-
тра шњо сти! Кад је из гле да ло да ће ма са кре ну ти у су ро ви фи зич ки об ра чун са сту ден-
том, нај ста ри ји од кон тра-ми тин га ша из обру ча ин си сти рао је да се ухва ће ни и с тро же 
ка зни: не фи зич ки, већ мо рал но, ка ко би се по сти ђен евен ту ал но «при брао па ме ти». 
На сту ден то во из не на ђен ње, тај ста ри ји чо век, са еле мен ти ма тра ди ци о нал не на род не 
но шње у свом обла че њу, по чео је да, упи ру ћи пр стом у ње га (сту ден та), ге сти ку ла тив-
но скан ди ра «Шва бо, Шва бо!» Сви из обру ча при хва ти ли су по клик и ге сти ку ла ци ју, 
и сту дент је на кра ју, по сле 15 ми ну та « сра мље ња » про шао са мо са лак шим те ле сним 
по вре да ма и аутен тич ном спо зна јом ко су и ка кви су за пра во кон тра-ми тин га ши, при-
ста ли це С. Ми ло ше ви ћа.
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де мон стри ра сво ју од луч ну ре ше ност да се Ср би ја на по кон ус по-
ста ви као де мо крат ско и гра ђан ско дру штво. На осно ве тог но вог 
сло бод ног дру штва ко је тре ба да за ме ни по сто је ће - узур пи ра но 
дру штво, ука зи вао је чи тав низ по зи тив них прин ци па на ко ји ма су 
све мно го број ни је не-вла ди не ор га ни за ци је (НВО) ба зи ра ле сво је 
де ло ва ње: ауто но ми ја, асо ци ја тив ност, плу ра ли зам (дру штве ни и 
ин те ре сни), ин ди ви ду а ли тет и са мо и ни ци ја ти ва, со ли дар ност, са-
мо ор га ни за ци ја и до бро вољ ност, јав ност, ху ма ност, са мо по моћ и 
мно ге дру ге вред но сти де мо крат ског дру штва.  Мо же се ре ћи да 
тих го ди на, по го то во у ур ба ној пре сто ни ци Ср би је и да ље, и то све 
ин тен зив ни је, ја ча «сфе ра гра ђан ске јав но сти ко ја де ли гра ђан ске 
вред но сти ком па ти бил не с ли бе рал но-де мо крат ским по рет ком, од-
но сно уз га ја по ли тич ку кул ту ру при ме ре ну по ме ну том по рет ку».30) 
Да кле, стра те шки циљ сна га уз ра ста ју ћег ци вил ног дру штва био 
је, пре све га, усме рен ка по сте пе ном ши ре њу но вог си сте ма со ци-
јал них, ли бе рал них и ху ма них вред но сти као основ не прет по став-
ке бу ду ћих де мо крат ских про ме на и из град ње отво ре ног и то ле-
рант ног дру штва. Та ко су се већ 1997. го ди не, упр кос бло ки ра ној 
тран зи ци ји на зи ра ли не ки ма ли, али зна чај ни аспек ти из ме ње но-
сти дру штве не струк ту ре у сме ру де ко лек ти ви за ци је. 

Осва ја њем ло кал не вла сти у ве ли ким гра до ви ма, опо зи ци ја је 
ко нач но на ру ши ла мо но лит но је дин ство Ми ло ше ви ће ве вла сти, те 
се та ко ушло у про цес истин ске плу ра ли за ци је по ли тич ког жи во та 
у Ср би ји.  

С дру ге стра не, и еко ном ска сфе ра  оди ше по сте пе ном, сла ба-
шном, али ка квом-та квом за ме ном ко манд них ре гу ла ци о них прин-
ци па тр жи шним. На при мер, до ла зи до из ве сне «еман ци па ци је» 
пред у зет ни штва од бли ске за ви сно сти и кон тро ле вла сти. Док је 
1993. го ди не по ло жај уну тар вла да ју ће ели те бив шег со ци ја ли-
стич ког дру штва још увек имао пре су дан зна чај за за у зи ма ње по ло-
жа ја у ра сту ћем при ват ном сек то ру еко но ми је,  јер је «2/3 при пад-
ни ка овог сло ја до сво јих по ло жа ја до шло не ком вр стом кон вер зи је 
по зи ци о не мо ћи у при ват ни ка пи тал»31), 1997. го ди не је овај ре гру-
30) Оперативна дефиниција цивилног друштва коју је дао хрватски друштвени научник 

– Лино Вељак. Наведено према: Вујадиновић, Драгица, «Појам цивилног друштва 
у савременом контексту» у: Вујадиновић, Драгица, Вељак, Лино, Гоати, Владимир, 
Павићевић, Веселин (уредници), Између ауторитаризма и демократије: Србија, Црна 
Гора и Хрватска – Цивилно друштво и политичка култура, Београд: ЦЕДЕТ, 2004, стр. 
32-33.

31) Лазић, Младен, «(РЕ)Структуирање друштва у Србији током 90-их» у: Болчић, Силвано 
... et al., Србија крајем миленијума: Разарање друштва, промене и свакодневни живот, 
Београд, Институт за социолошка истраживања, 2002, стр. 26.



стр: 2952.

- 47 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2010 год. (XXII) IX vol=26

та циј ски мо дел из вор ста ту са за «45% пред у зет ни ка (до ду ше оних 
нај круп ни јих – под ву као С. Ј), јер су ва жну уло гу по че ли да игра ју 
и дру ги ре сур си: при ват ни ка пи тал (ма њих раз ме ра, ко ји се вре ме-
ном уве ћа ва), код успо на сит ни јих пред у зет ни ка, и кул тур ни ка пи-
тал (обра зо ва ње, пре све га) код успо на струч ња ка»32). Да кле, иако 
су сви они кон зер ва тив ни пред став ни ци еко ном ске ели те ре гру то-
ва ни из кон зер ва тив не по ли тич ке ели те свој успех и да ље ба зи ра-
ли на ста ром схва та њу за ви сно сти еко ном ске сфе ре од по ли тич ког 
ути ца ја, нај ши рем кру гу све ве ћег бро ја сит них, али уз ра ста ју ћих 
пред у зет ни ка по че ла је да «не до ста је» вла да ви на за ко на као прет-
по став ка да љег на прет ка у по слу. Не по мир љи вост са окол но сти ма 
огра ни ча ва ња ве ћег на пре до ва ње у по слу прет по ста вље ним учла-
ње ње њем у вла да ју ћу стран ку или фи нан си ра њем стран ке (што је 
фак тич ки би ла не ка вр ста до бро вољ ног «пла ћа ња ре ке та»), би ла је 
чи ње ни ца ко ја је уз ра ста ју ћу про гре сив ну пред у зет нич ку ели ту у 
стар ту чи ни ла же сто ким про тив ни ци ма по сто је ћег ре жи ма. 

И кад је реч о кул ту ри, де ша ва ју се очи глед не про ме не. Чи та ва 
кул тур на ели та већ је та да нај ве ћим бро јем би ла, упра во стуб ан ти-
си стем ског и про-ли бе рал ног ми шље ња и де ло ва ња, што је сла ло 
сна жну по ру ку јав но сти вр ше ћи зна ча јан ути цај на ши ру по пу ла-
ци ју. Све ово зна чи да се «упр кос бло ки ра ној тран зи ци ји у Ср би ји 
то ком 90-их од ви ја ла – иако знат но успо ре но не го у оста лим пост-
ко му ни стич ким зе мља ма – од ви ја ла адап тив на (де ко лек ти ви за циј-
ска – под ву као С.Ј.) ре кон струк ци ја чи та вог дру штва.»33) 

Да кле, и по ред чвр сте кон тро ле по ли тич ке вла сти (укљу чу ју-
ћи прак су ре пре сив не по ли циј ске др жа ве), уки да ње мо но по ла над 
кон тро лом дру штве не ре про дук ци је осло бо ди ло је де ло ва ње по ли-
тич ке, еко ном ске и кул тур не кон ку рен ци је, те је по сте пе на де ко-
лек ти ви за ци ја дру штве не струк ту ре би ла не ми нов на. То је сва ка ко 
ишло у при лог да љем бу ђе њу ко лек тив не све сти34) о по тре би сло-
бо де!  
32) Исто, стр. 27.
33) Исто, стр.  28.
34) Чак се и ре ли ги о зност сма њи ла са 71% из 1993. на 59% у 1999. ... Нај ви ше ре ли ги о зних 

има, што смо и оче ки ва ли ме ђу по љо при вред ни ци ма (пре ко 80%), рад ни ци ма ко ји ра де 
у по љо при вре ди и до ма ћи ца ма – око 2/3 ре ли ги о зних. Сле де ... рад ни ци у услу га ма, 
ин ду стриј ски рад ни ци, сту ден ти, тр гов ци и слу жбе ни ци, тех ни ча ри, па при ват ни пред-
у зет ни ци и ру ко во ди о ци: код ко јих се ре ли ги о зност кре ће од 53,5% - 58,5%. Је ди ни 
са ре ли ги о зно шћу ис под по ло ви не ис пи та ни ка су: струч ња ци, умет ни ци и ни жи ру-
ко во ди о ци.» На ве де но пре ма: Ћи па ри зо вић, Дра ги ца Ра ди са вље вић, «Ре ли ги ја и сва-
ко днев ни жи вот: ве за ност љу ди за ре ли ги ју и цр кву у Ср би ји де ве де се тих» у: Бол чић, 
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Вр ло бр зо, мре жа раз ли чи тих дру штве них по кре та и Не-Вла-
ди них Ор га ни за ци ја (НВО) по ста ја ла је све гу шћа и ши ра. Та ко 
је, нео че ки ва но бр зо, кон сти ту и шу ће  ци вил но дру штво у Ср би-
ји по ста ло нај ва жни ји ин стру мент бор бе за еман ци па ци ју. Та ко ђе, 
од дру ге по ло ви не 90-их све је ве ћи број не за ви сних ме ди ја ко-
ји иако су же ним оп се гом фре квен ци ја ипак успе ва ју да ши ро ком 
ауди то ри ју му пред ста ве и ре ал ну сли ку ста ња у Ср би ји. Ре ла тив на 
сло бо да не за ви сних ме ди ја и њи хо ва кри тич ка ори јен та ци ја пре ма 
вла да ју ћем по рет ку, кра јем 90-их, по ка зу је се као из у зет но зна ча-
јан кон тра ба ланс, ко ји све успе шни је успе ва да па ри ра ме диј ском 
мра ку ТВ Ба сти ље. 

У та квој кон сте ла ци ји и да ље ја ча сна га ин ди ви ду ал не гра ђан-
ске ини ци ја ти ве. Чак и син ди кал ни по крет ко ји је тра ди ци о нал но 
био под сна жним ути ца јем др жа ве и вла да ју ће струк ту ре по ка зу је 
зна ке по сте пе не еман ци пу је. Удру же ни гран ски син ди ка ти – «Не-
за ви сност», ко ји су се кра јем 1991. го ди не одво ји ли од тзв. др жав-
ног син ди ка та (Са ве за син ди ка та Ср би је), оку пља ли су све ве ћи 
број рад ни ка. З. Сто иљ ко вић оце њу је да је фор ми ра ње овог син-
ди ка та био екла тан тан из раз те жње да се син ди кат еман ци пу је од 
по ло жа ја тран сми си је вла да ју ће пар ти је. То по твр ђу је и про грам 
овог син ди ка та ко ји се, по ред кла сич них рад нич ких зах те ва за - 
со ци јал но еко ном ских пра ва за по сле них, пра во на пар ти ци па ци-
ју за по сле них и рад нич ко ак ци о нар ство, као и пра во на сло бод-
но син ди кал но ор га ни зо ва ње и за шти ту  од се лек тив не при ме не 
и угро жа ва ња син ди кал них пра ва и сло бо да; сво јим про грам ским 
ци ље ви ма де ло ва ња опре де љу је и за де мо крат ски раз вој и ор га ни-
за ци ју дру штва, уз пу но ус по ста вља ње и за шти ту људ ских сло бо да 
и пра ва за све гра ђа не.35) 

У опо зи ци ју по сто је ћој по ли тич кој дик та ту ри и иде о ло ги ји 
свр ста ва ло се све ви ше љу ди. Ур ба но по но во пре у зи ма ини ци ја-
ти ву. По сле 1999., рат них стра да ња под бом бар до ва ња Ср би је од 
стра не НА ТО али јан се, нај ве ћи део гра ђа на осве шће но уви ђа да 
је ауто ри тар ни ре жим од го во ран за те жак по ло жај зе мље. Иако су 
ма сов не де мон стра ци је 5 ок то бра 2000. го ди не на по кон зба ци ле 
дик та тор ски ре жим, бор ба за  де а у то ри та ри за ци ју дру штве ног ка-

Сил ва но ... et al., Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма: Ра за ра ње дру штва, про ме не и сва ко днев ни 
жи вот, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002, стр. 224, 226.

35) Сто јиљ ко вић, Зо ран, «(Не)мо гућ ност ауто ном ног де ло ва ња син ди ка та у Ср би ји» у: Па-
вло вић, Ву ка шин (еди тор), По ти сну то ци вил но дру штво, Бе о град,  Еко Цен тар, 1995, 
стр. 495.
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рак те ра,  овим чи ном, тек је ушла у фа зу отва ра ња ши рих раз вој-
них пер спек ти ва. Тран зи ци ја је има ла тек да поч не, а но ве(ста ре) 
те го бе и пре пре ке дру штве ног раз во ја на ста ви ле су да ти ште, и то 
тач но оно ли ко ко ли ко су гра ђа ни то омо гу ћа ва ли и до зво ља ва ли!!!

Sasa Jovancevic
THE EF FECT OF AUT HO RI TA RIAN TEN DEN CI ES  

IN SER BIA DU RING THE NI NE TI ES  
OF TWEN TI ETH CEN TURY

Summary
Everything that has been go ing on in the last de ca de of 
the twen ti eth cen tury in Ser bia was not an ac ci dent, but it 
was di rectly re la ted to a so cial cha rac ter of Ser bia do mi
na ted by aut ho ri ta ri a nism! Alt ho ugh in the end of 1980s 
in the pe riod slightly be fo re the fall of com mu nism the
re was a cer tain mi nor part of in tel lec tual eli te that was 
de moc ra ti cally ori en ted to the ex tent of be ing ca pa ble of 
le a ding Ser bia in to the pro cess of furt her li be ra li za tion, 
the pe o ple we re mo re ori en ted to un der stand and ac cept 
the ap pro ach of aut ho ri ta rian le a ders, or mo re pre ci sely 
said, the ap pro ach of one of the le a ders that im po sed him
self as “the only and the right one” cho i ce thro ugh his 
own aut ho ri ta rian ca pa city. Li ving al most fifty years in a 
to ta li ta rian com mu nist po li ti cal re gi me, the mas ses we re 
sud denly gi ven a plu ra li stic po li ti cal op tion with the rights 
and fre e dom of the spe ech, as so ci a tion, ac tion and po li ti
cal cho i ce and al so the mar ket eco nomy and it se e med to 
them to be a frig hte ning bur den of a shoc kingly gre at do se 
of fre e dom. The lack of know led ge on the ru ling in such 
con stel la tion pro vo ked a ter ri ble an xi ety or the fe ar of fre
e dom and one’s own de ci sionma king and re spon si bi lity.
Ac cor ding to Erich From, and I agree with his opi nion, so
me sort of “esca pe from fre e dom” with the help of aut ho ri
ta ri a nism hap pens when one in di vi dual is gi ven too much 
fre e dom for which he/she is not ready yet and is not ca pa
ble of de a ling with it. As a con se qu en ce such in di vi du als 
gain a strong im pul se to get rid off any aspi ra tion to ward 
in di vi du a lity and go back to “the warmth of aut ho ri ta rian 
lull” of li ving un der the ru les im po sed by so me body el se. 
This is cer ta inly one of the ways to ex pla in why the men 
and wo men in Ser bia at the be gin ning of the 1990s pa ra
do xi cally used the of fe red right of cho i ce (im ple men ta tion 
of po li ti cal plu ra lism and mar ket eco nomy) to esca pe out 
from it in to “the warmth” of aut ho ri ta rian ali e na tion.
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In any ca se, it is exactly this aut ho ri ta rian so cial cha rac
ter that was the ba sis for the ap pe a ran ce of an aut ho ri
ta rian type of per so na lity and it was the main ele ment of 
so cial hap pe nings in Ser bia in 1990s.  
Key Words: Ser bia in 1990s, aut ho ri ta ri a nism, sub mis
sion, do mi na tion, “esca pe from fre e dom”, so cial cha rac
ter, col lec ti ve con sci en ce, so cial struc tu re, ur ban, ru ral, 
mo dern, tra di ti o nal
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Resume
In my opinion, between the two abovementioned polarized 
extremes in  the social gap, it is possible to point out two 
relatively coherent socially recognizable groups. One of 
them is much closer to an authoritarian (traditional and 
rural) pole and is consisted of “workers “polutani” – 
“coming from rural areas”)who, having been exposed to 
daily commuting to the cities, even to a minimum extent, 
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have absorbed something out of “the city picture”, that is, 
those individualistic virtues that are inherent to authentic 
urban ones. The other group is to some extent less close to 
the authoritarian pole in the abovementioned social gap. It 
is consisted of all the people who were previously labeled 
as “malogradjani”. This notion is related to the popula
tion of permanent immigrants from villages to cities, who 
have had opportunities to closely get to know the cities 
and to add something of the spirit, manners and customs 
of urban life to their significantly preserved authoritarian 
and traditional “views on the world”.
In any case, it has been observed that the protests dat
ing from this period were a purely individualistic initiation 
of exclusively minority citizen subjects and that the other 
parts of the population not only that were not indifferent 
toward these happenings, but also did exhibit a high level 
of authoritarian capacity of readiness to even aggressive
ly, if necessary, suppress any expression of “disastrous” 
“antiSerbian” individualism (the word here is certainly 
and most concretely about a contrameeting, and not only 
it, but also about some daily phenomena of the developed 
antagonism toward anything citizenlike.)

 Овај рад је примљен 11. септембра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.
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I.НАСТАНАКИРАЗВОЈИНСТИТУЦИЈЕОМБУДСМАНА

Oм буд сман је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни ор ган ко ји, по 
пра ви лу, би ра пар ла мент у ци љу за шти те људ ских пра ва и 

вр ше ња над зо ра над јав ном упра вом.1)  Од уво ђе ња пр вог ом буд-
сма на је про те кло ви ше од два ве ка, а да нас је при су тан у ве ћи ни 
зе ма ља у све ту.2) И тај про цес ни је окон чан, већ се на ста вља.3) У 
ме ђу вре ме ну, у окви ру Ује ди ње них на ци ја и Европ ске уни је, про-
кла мо ва ни су стан дар ди уста но вља ва ња и де ло ва ња ом буд сма на. 
По пу лар ност и при влач ност ом буд сма на је и у чи ње ни ци да, упр-
кос окол но сти да не рас по ла же кла сич ним овла шће њи ма др жав не 
вла сти, бла го твор но де лу је на раз вој дру гих др жав них ин сти ту ци ја 
и де мо крат ских про це са.4)

Је дин стве ни мо дел функ ци о ни са ња и ор га ни за ци је ом буд сма-
на  не по сто ји, већ сва ка др жа ва на сто ји да ње гов ка рак тер и при-
ро ду при ла го ди сво јим по тре ба ма. Те раз ли ке се ис по ља ва ју већ 
на пр ви по глед, у на зи ву овог ор га на (за штит ник гра ђа на, на род ни 
пра во бра ни лац, ме ди ја тор, пра во бра ни лац пра ва гра ђа на, ом буд-
сман за пра ва гра ђа на, пар ла мен тар ни по ве ре ник за упра ву итд), 
оп се гу овла шће ња и над ле жно сти, у усло ви ма и на чи ну из бо ра 
(из бор од стра не пар ла мен та или из вр шне вла сти) и уре ђи ва њу 
дру гих пи та ња (ман дат и јем ства не за ви сно сти, по сту пак по при-
ту жби итд.). 

По тре ба за ре гу ли са њем не за ви сних ре гу ла тор них те ла, као 
што је ом буд сман, по себ но је из ра же на у тзв. пост ко му ни стич ким 
зе мља ма. Тран зи ци о ни про це си пре о бра жа ја ко манд не у тр жи шну 
при вре ду, јед но пар тиј ског у ви ше пар тиј ски си стем, ре пре сив не 
по ли циј ске др жа ве у прав ну др жа ву и ко му ни стич ког прав ног по-
рет ка у си стем вла да ви не пра ва по ве за ни су с број ним не га тив ним 
по ја ва ма. У ва ку у му тран зи ци је, ка да је ауто ри тет др жав не ре пре-
си је не стао а ни је уста но вљен кре ди би ли тет и ин те гри тет јав них 
1) O то ме и ви ше: L. C. Re if, „In tro duc tion“, in: L. C. Re if (ed.), TheInternationalOmbud

smanAnthology,SelectedWritingsfomtheInternationalOmbudsmanInstitute,In ter na ti o nal 
Om bud sman In sti tu te, The Ha gue, 1999, стр. ХХII.

2) Од 47 чла ни ца Са ве та Евро пе са мо две чла ни це ни су уста но ви ле на ци о нал ног или 
ре ги о нал ног ом буд сма на. У Европ ској уни ји од 27 чла ни ца, две чла ни це не ма ју ом-
буд сма на на на ци о нал ном ни воу. Ви де ти: G. Kuc sko-Stadlmayer (ed.), EuropeanOmbud
sman–Institutions,Sprin ger Wi en–New York, 2008, стр. 2.

3) Ом буд сман по сто ји у ви ше од 130 зе ма ља у све ту, а не дав но је и Тур ска, на кон усва ја ња 
устав них аманд ма на, пред ви де ла ње го во уво ђе ње.

4) S. V. An der son, Ombudsmanreadings,In ter na ti o nal Re se arch In sti tu te, Ed mon ton, Ca na da, 
1980, стр. 32–35.
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ин сти ту ци ја и уста но ва, но ва „пра ви ла игре“ на ро чи то зло у по тре-
бља ва по ли тич ка власт. Оли че на у вла ди и јав ној упра ви, скло на 
је сва ко вр сним об ли ци ма га же ња етич ких и прав них нор ми, по пут 
ко руп ци је и не по ти зма. За да так ом буд сма на је да се су прот ста ви 
та квом по на ша њу. Вр ше њем основ не функ ци је, кон тро лом за ко-
ни то сти и це лис ход но сти ра да јав не упра ве, ом буд сман по сред но 
ути че и на по што ва ње на че ла устав но сти и за ко ни то сти и по де ле 
вла сти, кре и ра ње прав ног по рет ка и ја ча ња по ли тич ке све сти гра-
ђа на. Упо зна те с та квом при ро дом и ка рак те ром ове ин сти ту ци је, 
пост ко му ни стич ке др жа ве су из вр ши ле ње го ву кон сти ту ци о на ли-
за ци ју и им пле мен ти ра ње у сво је ин сти ту ци о нал не си сте ме. Ср би-
ја је то учи ни ла као јед на од по след њих европ ских др жа ва.

У Ср би ји је ин сти ту ци ја ом буд сма на по пр ви пут за кон ски 
уре ђе на 2002. го ди не, нај пре на ло кал ним ни во и ма (у је ди ни ца-
ма ло кал не са мо у пра ве и Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни), а три 
го ди не доц ни је и ре пу блич ким за ко ном о За штит ни ку гра ђа на. У 
ме ђу вре ме ну, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на про сто ру Ко со ва 
и Ме то хи је, од сре ди не 2000. го ди не је уре ђе на ин сти ту ци ја ме-
ђу на род ног ом буд сма на (Om bud sper son in sti tu tion in Ko so vo) под 
ју рис дик ци јом УН МИК-а (Uni ted Na ti ons In ter im Ad mi ni stra tion 
Mis sion in Ko so vo).5)

Ом буд сман је кон сти ту ци о на ли зо ван тек Уста вом од 2006. го-
ди не. Иза бра ни су и ом буд сма ни у обла сти ма за за шти ту пра ва 
на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја и за шти ту 
рав но прав но сти а у по ступ ку је и уста но вља ва ње де чи јег ом буд-
сма на.6) Под на зи вом ом буд сман, ин сти ту ци ја  на ме ње на за шти-
ти пра ва сту де на та и про фе со ра и по ди за њу ква ли те та обра зов ног 
про це са ин сти ту ци ја је уре ђе на у окви ру Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
и по је ди ним ње го вим фа кул те ти ма.

Пре ма те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји раз ли ку је мо:
– ре пу блич ког или на ци о нал ног ом буд сма на (За штит ник 

гра ђа на)
– по кра јин ског (ре ги о нал ног) ом буд сма на и

5) За пр вог ом буд сма на је иза бран Ма рек Ан то ни Но виц ки, пољ ски адво кат, ко ме ман дат 
од 2005. го ди не ни је про ду жен већ је ова ин сти ту ци је пре не та у над ле жност тзв. ло-
кал них ор га на вла сти. О то ме ви ше: М. Ра до је вић, „За шти та људ ских пра ва на Ко со ву 
– ис ку ства ме ђу на род ног ом буд сма на“, Херетикус,бр. 3–4/2007, Цен тар за уна пре ђи-
ва ње прав них сту ди ја, стр. 72–84; J. Stern, „Ser bia“, in: G. Kuc sko-Stadlmayer (ed.), Euro
peanOmbudsman–Institutions,стр. 380–385.

6) Ом буд сман за пра ва де те та је пред ви ђен у Пред ло гу за ко на о За штит ни ку пра ва де те-
та, ко ји се у скуп штин ској про це ду ри на ла зи од де цем бра 2008. го ди не. Ви де ти: http://
www.par la ment.rs/con tent/lat/ak ta/pred za ko ni.asp 
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– ло кал не ом буд сма не (за штит ни ци гра ђа на у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве).

Пре ма раз ли чи тим обла сти ма де ло кру га за шти те по сто је:
– ом буд сма ни оп штег ти па,
– спе ци ја ли зо ва ни и
– сек тор ски ом буд сма ни. 

Прак са, ис ку ства и про бле ми ових ом буд сма на су ра зно ли ки, 
али се мо гу све сти и на за јед нич ке од ли ке. Њи хо во уре ђи ва ње је би-
ло не ко ор ди ни са но, оте жа но не до стат ком ка дров ских, тех нич ких и 
ма те ри јал них усло ва. По ред по чет них про бле ма у ра ду, ом буд сма-
ни су се су о ча ва ли и с не по зна ва њем ње го ве уло ге и над ле жно сти 
од стра не гра ђа на. Сход но по ра сту бро ја при ту жби и при сут но сти 
у јав но сти, при мет но је да њи хо ва уло га по ста је све зна чај ни ја. 
Исто вре ме но, ом буд сма ни се су сре ћу и са от по ри ма и при ти сци ма 
у ло кал ним сре ди на ма али и др жав ним ин сти ту ци ја ма. 

II.ДОСАДАШЊАИСКУСТВА

1.Заштитникграђана

За ко ном од 2005. го ди не уста но вљен је ом буд сман пар ла мен-
тар ног ти па под на зи вом – За штит ник гра ђа на. За штит ник гра ђа на 
је уре ђен и устав ном нор мом го ди ну да на доц ни је.7) У скла ду с кла-
сич ном ом буд сман ском кон цеп ци јом,8) он је „не за ви сан др жав ни 
ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад ор га на др жав не 
упра ве, ор га на над ле жног за прав ну за шти ту имо вин ских пра ва и 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, као и дру гих ор га на и ор га ни за ци ја, 
пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња”. 

За штит ник гра ђа на кон тро ли ше за ко ни тост и це лис ход ност 
јав не упра ве, али су нај ви ши др жав ни ор га ни из ван ње го вог  над-
зо ра. На род на скуп шти на, пред сед ник Ре пу бли ке, Вла да, Устав ни 
суд и пра во су ђе (су до ви и јав на ту жи ла шта ва) су из у зе ти од ом-
буд сман ске кон тро ле (члан 138, став 2. Уста ва РС).9) Та кво ста но-
ви ште бра ни се по тре бом за по што ва њем на че ла по де ле вла сти и 
не за ви сно сти суд ства и при хва ће но је у ве ћи ни др жа ва. Из у зе ци 
су, ре ци мо, Швед ска где је ом буд сма ну до зво ље но да кон тро ли ше 
7)  Ви де ти: чл. 55. став 5, члан 99. став 2. тач ка 5, члан 105. став 2. тач ка 14. чл. 107. и 138.
8)  Ви де ти: Д. Мил ков, „Пред го вор”, у: ЗаконоЗаштитникуграђана, ЈП „Слу жбе ни гла-

сник“, Бе о град, 2005, стр. 20. 
9)  Ви де ти у ве зи са чла ном 17, став 3. За ко на о За штит ни ку гра ђа на.
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рад су до ва, а фин ском Пар ла мен тар ном ом буд сма ну је устав ном 
од ред бом до зво ље но да вр ши над зор над за ко ни то шћу од лу ка и 
ак тив но сти Вла де, ми ни ста ра и пред сед ни ка Ре пу бли ке.10)

Ом буд сман је др жав ни ор ган ко ји је ор га ни за ци о но и функ ци-
о нал но из дво јен из упра ве, а чи ја је не за ви сност и са мо стал ност 
обез бе ђе на и од го ва ра ју ћим јем стви ма. За ко но да вац је из ри чи том 
нор мом од ре дио да на рад и по сту па ње За штит ни ка гра ђа на ни-
ко не ма пра во ути че, као и да он сво ју функ ци ју оба вља у окви-
ру до ма ћих прав них про пи са и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра 
и оп ште при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва (члан 2. ЗоЗГ). 
Не за ви сност За штит ни ка гра ђа на је, ме ђу тим, до ве де на у пи та ње 
устав ном дик ци јом по ко јој он за свој рад од го ва ра На род ној скуп-
шти ни (члан 188. став 5), као и пра вом вр ше ња над зо ра при ли ком 
под но ше ња ње го вих из ве шта ја.11) Рас пра ва о из ве шта ју отва ра вра-
та по ли тич ком ути ца ју на не за ви сност и са мо стал ност ом буд сма-
на.  

Вр ше ње функ ци је За штит ни ка гра ђа на је не спо ји во са члан-
ством у по ли тич ким стран ка ма (члан 55. став 1. Уста ва). Он ужи ва 
иму ни тет у истом оби му и под истим усло ви ма као и на род ни по-
сла ни ци (члан 105. став 2. тач ка 7. Уста ва). О иму ни те ту од лу чу-
је На род на скуп шти на ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка. 
Не за ви сност ом буд сма на је под у пр та и фи нан сиј ском и ре ла тив-
ном ор га ни за ци о ном са мо стал но шћу (чл. 37–38. ЗоЗГ). Ме ђу тим, 
ње го ва ор га ни за ци о на са мо стал ност је огра ни че на пра вом На род-
не скуп шти не да да је са гла сност на оп ште ак те о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва струч не слу жбе, а фи нан сиј ска не за ви-
сност у прак си ни је у по ступ но сти ус по ста вље на.12)

На род на скуп шти на би ра и раз ре ша ва про стом ве ћи ном на-
род них по сла ни ка За штит ни ка гра ђа на (члан 99. тач ка 5. и члан 
138. ст. 3. и 4. Уста ва). Устав ном нор мом је де ро ги ра на за кон ска 
од ред ба по ко јој се За штит ник гра ђа на би рао про стом ве ћи ном 
при сут них по сла ни ка, али ни су при хва ће не при мед бе екс пе ра та 
да се утвр ди ква ли фи ко ва на пар ла мен тар на ве ћи на за ње гов из-
бор. Ква ли фи ко ва на ве ћи на је у функ ци ји ле ги тим но сти и не за ви-
10) Упор.: чл. 112 и 113. Уста ва Фин ске од 1999. го ди не и члан 1. За ко на о пар ла мен тар ном 

ом буд сма ну од 2002. го ди не.
11) Члан 237. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, 

бр. 52/10.
12) Ви ше о то ме: За штит ник гра ђа на, Редованизвештај за2009. годину,Бе о град, 2010, 

стр. 130 (штам па но из да ње).
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сно сти ом буд сма на и сти ца ња ње го вог ауто ри те та пред др жав ном 
упра вом и гра ђа ни ма. Ом буд сман не сме да бу де ин стру мент по ли-
тич ке во ље вла да ју ће ве ћи не, па се и у упо ред ном за ко но дав ству 
по ве ре ње бу ду ћем ом буд сма ну из ра жа ва по ли тич ким кон сен зу сом 
у ви ду ква ли фи ко ва не ве ћи не.

С об зи ром на то да За штит ник гра ђа на ни је био иза бран до до-
но ше ња Уста ва, иако је За кон уре дио да се то учи ни до 24. мар та 
2006. го ди не, Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је је про пи са но да На род на скуп шти на у то ку пр вог за се да ња 
ускла ди ма тич ни за кон и иза бе ре ом буд сма на (члан 5. став 1). И 
ови ро ко ви су пре ко ра че ни, па је пр ви За штит ник гра ђа на иза бран 
тек сре ди ном 2007. го ди не.13) 

Ин сти ту ци ја За штит ни ка гра ђа на на пр ве те шко ће је на и шла 
при ли ком кон сти ту и са ња али и обез бе ђи ва ња ка дров ских (из бор 
за ме ни ка и дру гих за по сле них) и тех нич ких усло ва (про стор, ин-
фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на струк ту ра, тран спорт) и фи нан сиј-
ских сред ста ва за рад. За штит ник гра ђа на не ис пу ња ва ње ових за-
кон ских оба ве за ни је при пи сао не до стат ку по ли тич ке во ље или 
објек тив ним те шко ћа ма, већ „не си сте ма тич но сти, нео р га ни зо ва-
но сти, нео д го вор но сти и ко руп ци ји на раз ли чи тим ни во и ма из вр-
шног апа ра та“.14) 

У ци љу оства ри ва ња сво је суп стан ци јал не над ле жно сти, кон-
тро ле по што ва ња пра ва гра ђа на, За штит ник гра ђа на има пра во: 
на за ко но дав ну ини ци ја ти ву (члан 107. став 2. Уста ва); да под не се 
ини ци ја ти ву за из ме ну или до пу ну за ко на, дру гих про пи са и оп-
штих ака та; да да је ми шље ње Вла ди и На род ној скуп шти ни на 
пред ло ге за ко на и дру гих про пи са (члан 18. ЗоЗГ); да по кре не по-
сту пак пред Устав ним су дом за оце ну устав но сти и за ко ни то сти за-
ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та ко ји ма се уре ђу ју пи та ња ко-
ја се од но се на сло бо де и пра ва гра ђа на (члан 168. став 1. Уста ва); 
да пре по ру чи раз ре ше ње функ ци о не ра ко ји је од го во ран за по вре-
ду пра ва гра ђа на, од но сно да ини ци ра по кре та ње ди сци плин ског 
по ступ ка про тив за по сле ног у ор га ну упра ве ко ји је не по сред но 
од го во ран за учи ње ну по вре ду; да под не се зах тев над ле жном ор-
га ну, од но сно при ја ву за по кре та ње кри вич ног, пре кр шај ног или 
дру гог од го ва ра ју ћег по ступ ка ако на ђе да у рад ња ма функ ци о не ра 
13) За из бор Са ше Јан ко ви ћа, пр вог За штит ни ка пра ва гра ђа на, гла са ло је 143 на род на по-

сла ни ка. Он је сту пио на ду жност 23. ју ла 2007. го ди не. 
14) За штит ник гра ђа на, Извештајза2007.годину, Бе о град, 15. март 2008, стр. 11 (штам па-

но из да ње).
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или за по сле них у ор га ни ма упра ве има еле ме на та кри вич ног или 
дру гог ка жњи вог де ла (члан 20. ЗоЗГ). За штит ник гра ђа на де лу је 
и пре вен тив но, па у ци љу уна пре ђе ња упра ве и за шти те људ ских 
пра ва, пру жа и до бре услу ге, по сре ду је у од но си ма из ме ђу ор га на 
упра ве и гра ђа на, да је са ве те и ми шље ња о пи та њи ма из сво је над-
ле жно сти (члан 24. став 2. ЗоЗГ).

По вре де пра ва гра ђа на утвр ђу ју се у по себ ном, фор мал ном 
по ступ ку. По сту пак се по кре ће по при ту жби гра ђа на или по соп-
стве ној ини ци ја ти ви. На осно ву до са да пре зен ти ра них го ди шњих 
из ве шта ја ом буд сма на, у пе ри о ду од 2007. до 2009. го ди не, кван-
ти та тив ни по ка за те љи (по раст бро ја под не тих при ту жби и обра ћа-
ња) по ка зу је по раст по тре бе гра ђа на за овим мо де лом ин сти ту ци-
о нал не за шти те сво јих пра ва. С дру ге стра не, За штит ник гра ђа на 
је кон ста то вао да ин сти ту ци ја ни је у мо гућ но сти да у при ме ре ним 
ро ко ви ма од го во ри на при ту жбе гра ђа на због не а де кват них ка па-
ци те та. Од нос др жав не ад ми ни стра ци је пре ма гра ђа ни ма ни је за-
до во ља ва ју ћи.15)

У вр ше њу нор ма тив не де лат но сти, За штит ник гра ђа на је имао 
ве о ма ак тив ну уло гу на ро чи то то ком 2009. го ди не. Он је под нео ви-
ше ини ци ја ти ва за из ме ну За ко на и под за кон ских ака та, аманд ма на 
на пред ло ге по је ди них за ко на и ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и 
дао ви ше ми шље ња на пред ло ге за ко на и дру гих про пи са. На род-
на скуп шти на и ми ни стар ства су де ли мич но усво ји ле ини ци ја ти ве, 
аманд ма не и ми шље ња. 

За штит ник гра ђа на је у свом по след њем го ди шњем об ја вље-
ном из ве шта ју по звао др жав не ор га не на пот пу ну са рад њу и да 
„спро во де пре по ру ке, ми шље ња и дру ге ак те тог и дру гих не за ви-
сног др жав ног ор га на“, као и да се под стак не ши ре ње мре же ло-
кал них ом буд сма на.

2.ЛОКАЛНИОМБУДСМАНИ

2.1.Покрајинскиомбудсман

По кра јин ски ом буд сман за Вој во ди ну је уре ђен За ко ном о 
утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти Ауто ном не По кра ји не Вој во-
15) За штит ник гра ђа на, Редованизвештајза2009.годину, Бе о град, 2010, стр. 11 (штам па-

но из да ње).
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ди не16) и Од лу ком о По кра јин ском ом буд сма ну.17) Се ди ште по кра-
јин ског ом буд сма на је у Но вом Са ду, а ње го ве ло кал не кан це ла ри-
је су у Су бо ти ци и Пан че ву. За пр вог по кра јин ског ом буд сма на је 
иза бран Пе тар Те о фи ло вић ко ји је сту пио на ову ду жност 30. сеп-
тем бра 2003. го ди не. На кон ис те ка ње го вог ман да та, ко ји за раз ли-
ку од на ци о нал ног ом буд сма на из но си шест го ди на, Де јан Јан ча је 
пре у зео функ ци ју. Он је пре ми нуо у ју ну 2010. го ди не. 

Ро ко ви за из бор пр вог По кра јин ског ом буд сма на су пре ко ра-
че ни, као и у слу ча ју ре пу блич ког За штит ни ка гра ђа на. По кра јин-
ски ом буд сман, ипак, иза бран је ква ли фи ко ва ном дво тре ћин ском 
ве ћи ном, што је тре ба ло да на ја ви и спрем ност по ли тич ке вла сти 
да пру жи пу ну по др шку овој ин сти ту ци ји.18) Иако прав ни фа кул тет 
ни је услов за из бор ом буд сма на, оба по кра јин ска ом буд сма на су 
ис пу ња ва ла и овај не пи са ни зах тев.

По кра јин ски ом буд сман је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни 
ор ган, чи ја је над ле жност те ри то ри јал но оме ђе на на над зор и кон-
тро лу ра да по кра јин ских и оп штин ских ор га на и упра ва, ор га ни-
за ци ја и јав них слу жби чи ји је осни вач По кра ји на. Де ло круг над-
ле жно сти и по сту пак су од ре ђе ни у стан дар ди ма ом буд сман ског 
по ло жа ја. 

Про бле ми, ко ји су се ка сни је ја ви ли у ра ду ре пу блич ког За-
штит ни ка гра ђа на, пра ти ли су и пр ве ко ра ке уста но вља ва ња и ус-
по ста вља ња По кра јин ског ом буд сма на. По себ на вр ста про бле ма 
за По кра јин ског ом буд сма на је ње гов нор ма тив ни по ло жај. На и ме, 
Од лу ка о По кра јин ском ом буд сма ну ни је ускла ђе на с дру гим по-
кра јин ским про пи си ма, што до во ди до про бле ма у ње го вом од но су 
с по кра јин ским ор га ни ма вла сти. Но ва вр ста про бле ма је пре кла-
па ње над ле жно сти и ко ор ди на ци ја ра да са ре пу блич ким ом буд сма-
ном. У том сми слу, По кра јин ски ом буд сман по сту па и као пр ви, 
основ ни сте пен ом буд сман ске за шти те.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, број обра ћа ња и при ту жби 
гра ђа на По кра јин ском ом буд сма ну сма њио се у раз до бљу од 2004. 
до 2006. го ди не, што се об ја шња ва ло и чи ње ни цом да су гра ђа-
16) Чла ном 54–ч. За ко на је про пи са но је да „Ауто ном на по кра ји на, пре ко сво јих ор га на, 

уста но вља ва функ ци ју по кра јин ског гра ђан ског бра ни о ца (ом буд сман), као и ње го ва 
овла шће ња и на чин њи хо вог оства ри ва ња“, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 
6/02.

17) Ви де ти: „Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, бр. 23/02, као и Одлукуоизменамаидопуна
маОдлукеопокрајинскомомбудсмануод 8. апри ла 2004. го ди не.

18) Ви де ти: члан 5. став 1. Од лу ке о По кра јин ском ом буд сма ну.



стр:5376.

- 61 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

ни бо ље упо зна ти с над ле жно сти ма ове ин сти ту ци је.19) У на ред-
ном пе ри о ду до шло је до по ве ћа ња бро ја пред став ки, али је и да ље 
при ме тан про блем с не на дле жним и не бла го вре ме ним пред став-
ка ма.20) Нај ве ћи број пред став ки се од но си на обла сти ур ба ни зма, 
про стор ног пла ни ра ња, за шти те жи вот не сре ди не и ко му нал них 
де лат но сти ра да и со ци јал не по ли ти ке, као и за шти те пра ва из рад-
ног од но са и со ци јал них пра ва. Ом буд сман је, том при ли ком, скре-
нуо па жњу на не е фи ка сно и спо ро ре ша ва ње ор га на ло кал не са мо-
у пра ве по зах те ви ма гра ђа на. На ве де ни за кљу чак све до чи у ко рист 
ши ре ња мре же ом буд сма на на ло кал ном ни воу.

2.2.Локалниомбудсмани

Мо гућ ност уста но вља ва ња ом буд сма на (гра ђан ског бра ни о ца) 
на ло кал ном ни воу је пред ви ђе на чла ном 126. За ко на о ло кал ној са-
мо у пра ви од 2002. го ди не.21) Гра ђан ски бра ни лац, у скла ду с тра ди-
ци о нал ном уло гом ом буд сма на, шти ти ин ди ви ду ал на и ко лек тив на 
пра ва гра ђа на и вр ши оп шту кон тро лу ра да упра ве и јав них слу-
жби. О по ја ва ма не за ко ни тог и не пра вил ног ра да ло кал не упра ве, 
гра ђан ски бра ни лац упо зо ра ва упра ву и јав не слу жбе, упу ћу је им 
пре по ру ке и кри ти ке и о то ме оба ве шта ва скуп шти ну је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. За ко но да вац је од ре дио и да су ор га ни упра ве 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жни да гра ђан ском бра ни о цу да ју 
по дат ке и ин фор ма ци је од зна ча ја за вр ше ње ње го вих овла шће ња. 
Гра ђан ског бра ни о ца би ра скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве „из ре да углед них и по ли тич ких не при стра сних лич но сти“. 
Ста ту том и дру гим оп штим ак том је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
уре ђу ју се над ле жност и овла шће ња, на чин по сту па ња и из бо ра и 
пре ста нак ду жно сти гра ђан ског бра ни о ца.

Ре стрик ти ван при ступ за ко но дав ца уре ђи ва њу нор ма тив ног 
по ло жа ја ло кал ног ом буд сма на је био оправ дан са ста но ви шта 
флек си бил но сти и не до стат ка срод ног ин сти ту ци о нал ног окру же-
ња. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су има ле екс тен зив ну мо гућ ност 
при ме не раз ли чи тих ре ше ња у ре гу ли са њу ове ин сти ту ци је. С дру-
ге стра не, оба зри вост за ко но да ва ца је мо ти ви са на и чи ње ни цом да 
19) Упо ре ди ти: П. Те о фи ло вић, „По кра јин ски ом буд сман АП Вој во ди не – пр ве три го ди-

не“, у: С. Ли лић, W. Kälin, Локалниомбудсман,упореднаискуства:Србија,Боснаи
ХерцеговинаиШвајцарска,Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др-
шке оп шти на ма, Кра ље во, 2007, стр. 50.

20) ИзвештајПокрајинскогомбудсманаза2009.годину,стр. 6, до ступ но на: http://www.
om bud smanpv.org

21) СлужбенигласникРС, бр. 9/02.
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је то ин сти ту ци ја ко ја се по пр ви пут уво ди у прав ни си стем Ср-
би је. Екс пе ри мен ти са ње у овој обла сти, мо гло би до при не ти ве ћој 
ште ти не го ко ри сти. Сто га се оче ки ва ло да би но вим про пи си ма 
(уста вом и за ко ном о ре пу блич ком ом буд сма ну) би ли ис пра вље ни 
не до ста ци, као и да би би ла уре ђе на пи та ња о од но су ре пу блич-
ког и ло кал ног ом буд сма на и раз гра ни че не њи хо ве над ле жно сти. 
Ме ђу тим, то не ће би ти учи ње но ни пар го ди на ка сни је. По ло жај 
за штит ни ка гра ђа на је и у но вом За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви 
„остао не до ре чен“.22)

Но вим за ко ном о ло кал ној са мо у пра ви од 2007. го ди не про-
ме њен је на зив ло кал них ом буд сма на у скла ду са Уста вом, су жен 
је де ло круг њи хо вог ра да и уре ђе на је мо гућ ност кон сти ту и са ња 
за јед нич ког ом буд сма на за две или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве. (члан 97).23) Ом буд сман у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве је 
по на зи ву упо до бљен са ин сти ту ци јом ом буд сма на на ре пу блич ком 
ни воу, ка ко би се от кло ни ле тер ми но ло шке не ја сно ће.24) За штит ни-
ци гра ђа на у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве (оп шти на ма, гра до-
ви ма и гра ду Бе о гра ду, прим. ауто ра) су над ле жни да:

– кон тро ли шу по што ва ње пра ва гра ђа на и
– утвр ђу ју по вре де учи ње не ак ти ма, рад ња ма или не чи ње-

њем ор га на упра ве и јав них слу жби под усло вом да се ра-
ди о по вре ди про пи са и оп штих ака та је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве.

Ло кал ни ом буд сма ни гра ђа на кон тро ли шу за ко ни тост и це лис-
ход ност ор га на упра ве у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Прет-
ход ни за ко но да вац је због не пре ци зне нор ме дао мо гућ ност ши рег 
ту ма че ња де ло кру га ом буд сма на. За штит ник гра ђа на кон тро ли ше 
рад упра ве у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, ко му нал на пред у-
зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је ко је вр ше јав ну слу жбу, као и 
вр ши о це по ве ре них по сло ва.25) Да кле, он не мо же да по сту па по 
при ту жба ма про тив  по сту па ња и не чи ње ња ре пу блич ких ор га на и 
ор га ни за ци ја. Оба за кон ска ре ше ња не са др же оп шту кла у зу лу као 
и га ран ци јене за ви сно сти и са мо стал но сти ом буд сма на у је ди ни-
ца ма ло кал не са мо у пра ве. 
22)  Б. Ми ло са вље вић, СистемлокалнесамоуправеуСрбији,Стал на кон фе рен ци ја гра до-

ва и оп шти на, Бе о град, 2009, стр. 90.
23)  За кон о ло кал ној са мо у пра ви,СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
24)  Ви де ти и члан 52. За ко на о глав ном гра ду, СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
25)  Упо ре ди ти: члан 7. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви. 
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Кон сти ту и са ње ло кал них за штит ни ка гра ђа на је фа кул та тив-
но, као и по ста ром за ко ну, али је за ко но да вац са да пред ви део мо-
гућ ност да две или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уста но ве 
за јед нич ког ом буд сма на. По ме ну то ре ше ње је у прак тич ном сми-
слу оправ да но, јер се на тај на чин пре ва зи ла зе про бле ми у фи нан-
си ра њу ове ин сти ту ци је. Упра во је ова вр ста про бле ма, не до ста-
так сред ста ва у бу џе ти ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, од но сно 
„про фе си о нал ни и фи нан сиј ски ка па ци те ти“, на ве де на као јед на 
од основ них пре пре ка или оправ да ње за спор тем по ус по ста вља-
ња ло кал них ом буд сма на или ве о ма ма ли број оп шти на у ко ји ма је 
уста но вљен за штит ник гра ђа на.26) 

Ве ћи на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је пред ви де ла уста но-
вља ва ње ом буд сма на у сво јим ста ту ти ма још 2002. го ди не,27) али 
то пра во не ће ко ри сти ти. У ме ђу вре ме ну, до ју ла 2010. го ди не, за-
штит ник гра ђа на је уве ден у гра ду Бе о гра ду и ње го ве че ти ри од 
укуп но ше сна ест град ских оп шти на (Во ждов цу, Вра ча ру, Гроц ки 
и Ра ко ви ци), је да на ест од 23 гра да (Вра њу, Зре ња ни ну, Кра гу јев цу, 
Кра ље ву, Ниш, Но ви Сад, Пан че ву, Сме де ре ву, Сом бо ру, Су бо ти ци 
и Шап цу) и че ти ри од укуп но 150 оп шти на (Бач кој То по ли, Бе че ју, 
До љев цу и Сме де рев ској Па лан ци). 

„Ма па“ ус по ста вља ња ло кал них ом буд сма на на во ди на сле-
де ће за кључ ке. Пр во, по пра ви лу је уз из ве сне из у зет ке из о ста ло 
њи хо во им пле мен ти ра ње у на ци о нал но ме шо ви тим сре ди на ма. 
То по себ но за бри ња ва, јер би у овим сре ди на ма ње го во де ло ва-
ње би ло дра го це но у прав цу от кла ња ња евен ту ал не ма јо ри за ци је 
по на ци о нал ном осно ву и дру гих об ли ка дис кри ми на ци је. Дру го, 
они су иза бра ни у ве ћим на се ље ним ме сти ма и ни је ис ко ри шће на 
мо гућ ност уста но вља ва ња за јед нич ких ом буд сма на за ви ше ма њих 
ло кал них сре ди на ма.

Те шко ће у кон сти ту и са њу ло кал них ом буд сма на ре зул тат су и 
не до стат ка во ље ло кал них ор га на вла сти да уре де не за ви сна те ла 
кон тро ле из вр шне вла сти. Та ко су у по је ди ним оп шти на ма, уме сто 
ста ту ти ма, ре гу ли са ни од лу ка ма о ор га ни за ци ји упра ве. То из ви то-
26)  P. Di mi tri je vić, „Do We need Lo cal Om bud sman – Pro tec tor of Hu man Rights“, FactaUni

versistatis,LawandPolitics,Vol. 3, N°1, 2005, Niš, str. 29; Д. Вуј чић, „Ло кал ни ом буд-
сман у Ср би ји (са по себ ним освр том на оп шти ну Кра ље во), у: С. Ли лић, W. Kälin, 
Локалниомбудсман,упореднаискуства:Србија,БоснаиХерцеговинаиШвајцарска,
Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др шке оп шти на ма, Кра ље во, 
2007, стр. 40–41.

27)  Пре у зе то од: Ј. Је ри нић, „Но ва ин сти ту ци ја: гра ђан ски бра ни лац“, Локалнасамоупра
ва,прописиипракса,бр. 2/2008, стр. 52.
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пе ру је пра ви сми сао ин сти ту ци је ом буд сма на, јер он по ста је ор га-
ни за ци о ни део упра ве уме сто да бу де ор ган ње ног пар ла мен тар ног 
над зо ра. У по је ди ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве је уре ђе но 
да је у де ло кру гу из вр шне вла сти пра во да дâ прет ход ну са гла сност 
на ак те о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста у струч ној слу жби бра ни о ца. То је кр ше ње на че ла по де ле вла-
сти и у не скла ду је с ме ђу на род ним стан дар ди ма са мо стал но сти 
ом буд сма на.28) Нео п ход но је да за ко но да вац из ме на ма про пи са уре-
ди га ран ци је не за ви сно сти ло кал них ом буд сма на, али и обли га тор-
ни ка рак тер њи хо вог уво ђе ња у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

По ред про бле ма при ли ком кон сти ту и са ња, при сут на је и прак-
са оп струк ци је па и вр ше ња при ти са ка на по сту па ње ом буд сма на. 
У по је ди ним слу ча је ви ма, су коб ом буд сма на са ор га ни ма ло кал-
не са мо у пра ве ре зул ти рао би и ње го вом сме ном. Та ко је ло кал ни 
за штит ник гра ђа на у Кра гу јев цу раз ре шен ду жно сти због „пре ко-
ра че ња овла шће ња ло кал ног ом буд сма на“, на кон што је град ска 
упра ва од би ла да му пру жи ин фор ма ци ју о бро ју за по сле них у 
град ској упра ви.29) По ред на ве де них про бле ма, по сто је и про бле ми 
са обез бе ђи ва њем аде кват них тех нич ких усло ва за сме штај и про-
сто ри ја за рад, на бав ке опре ме и ка дро ва у струч ној слу жби ом буд-
сма на, па и ис пла те њи хо вих за ра да. Због су ко ба с пред сед ни ком 
оп шти не, за штит ни ку гра ђа на у јед ној оп шти ни ви ше ме се ци ни је 
ис пла ћи ва на за ра да.

Гра ђа ни се нај че шће обра ћа ју ло кал ним ом буд сма ни ма с ци-
љем ре ша ва ња раз ли чи тих ко му нал них про бле ма, као што су ви-
си на ра чу на за ко му нал не тро шко ве, про блем бес прав не град ње, 
за шти та жи вот не сре ди не, али и за шти та њи хо вих пра ва из рад ног 
од но са и упо тре бе је зи ка и пи сма у на ци о нал ном ме шо ви тим сре-
ди на ма.30) 

До са да шња прак са ло кал них ом буд сма на до ка зу је прет по став-
ку да су гра ђа ни ма по треб ни до дат ни ме ха ни зми за шти те људ ских 
пра ва на ло кал ном ни воу. Гра ђа ни се у ве ли ком бро ју слу ча је ва 
обра ћа ју ло кал ним ом буд сма ни ма. Њи хо ва пред ност у том слу ча ју 
28)  И. Ми лин ко вић, нав.дело, стр. 237.
29) Ви де ти: http://www.ercbgd.org.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=60 

&Ite mi. .. (пре у зе то 25. сеп тем бра 2010).
30) Ви де ти: В. Ар сић, „Ис ку ства оп шти не Зре ња нин – ис ку ства“, у: С. Ли лић, W. Kälin, 

Локалниомбудсман,упореднаискуства:Србија,БоснаиХерцеговинаиШвајцарска,
Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др шке оп шти на ма, Кра ље во, 
2007, стр. 65–67; ИскустваЗаштитникаграђанаградаСуботицеузаштитнициљуд
скихимањинскихправаулокалнојзаједници, стр. 4–8; 
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је у то ме што су они бли жи гра ђа ни ма и бо ље по зна ју ло кал не при-
ли ке и про бле ме од ре пу блич ког За штит ни ка гра ђа на. У са рад њи 
са цен трал ним ом буд сма ном, они мо гу ефи ка сно пред у пре ди ти не-
за ко ни та по на ша ња др жав не упра ве и спре чи ти кр ше ња људ ских 
пра ва. 

3.ПОВЕРЕНИКЗАЗАШТИТУРАВНОПРАВНОСТИ

За бра на дис кри ми на ци је је јед но од те мељ них људ ских пра ва 
чи ја је за шти та пред ви ђе на ни зом ме ђу на род них прав них ин стру-
ме на та. У прав ном по рет ку Ср би је, по ред устав не нор ме о за бра ни 
дис кри ми на ци је (члан 21), усво јен је и ма тич ни за кон у овој обла-
сти.31) За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је је уре ђен по се бан, са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган за за шти ту рав но прав но сти 
(члан 1. став 2). По сво јој прав ној при ро ди, По ве ре ник за за шти ту 
рав но прав но сти је спе ци ја ли зо ва ни ом буд сман чи ја је област за-
шти та рав но прав но сти.32) 

По ве ре ни ка би ра и раз ре ша ва На род на скуп шти на ве ћи ном 
гла со ва свих на род них по сла ни ка. Пра во на под но ше ње пред ло га 
за из бор има сва ка по сла нич ка гру па, али ко на чан пред лог утвр ђу-
је од бор над ле жан за устав на пи та ња ве ћи ном сво јих чла но ва. За-
кон је као усло ве за из бор По ве ре ни ка на вео од го ва ра ју ћу струч ну 
спре му (ди пло ми ра ни прав ник), рад но ис ку ство (нај ма ње 10 го ди-
на ра да на прав ним по сло ви ма у обла сти за шти те људ ских пра ва) 
и по доб ност (да по се ду је „ви со ке мо рал не и струч не ква ли те те.“). 
На ве де ни кри те ри ју ми за из бор По ве ре ни ка ни су до вољ но пре ци-
зни, па „до пу шта ју про из вољ но ту ма че ње“.33)

Ман дат По ве ре ни ка је пет го ди на с мо гућ но шћу ре и збо ра 
(члан 29). Оба вља ње ње го ве ду жно сти је ин ком па ти бил но с вр ше-
њем дру гих јав них или по ли тич ких функ ци ја или про фе си о нал не 
де лат но сти. За ко ном су уре ђе не и дру ге га ран ци је не за ви сног по-
ло жа ја овог ор га на, као што је фи нан сиј ска и ор га ни за ци о на са мо-
стал ност. 

Над ле жно сти По ве ре ни ка су ши ро ко по ста вље не и так са тив-
но на ве де не у чла ну 33. За ко на. По ве ре ник по сту па по при ту жба-
31) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, СлужбенигласникРС, бр. 22/09. 
32) Упо ре ди ти: чл. 28–40, члан 43. ст. 1–3. и 5, члан 46. став 1, чл. 48–49. и чл. 61–62. За ко-

на о за бра ни дис кри ми на ци је.
33) Д. Ми лен ко вић, ВодичкрозЗаконозабранидискриминације,Хел син шки од бор за људ-

ска пра ва, Бе о град, 2010, члан 46.
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ма, али има и функ ци ју пру жа ња бес плат не прав не по мо ћи (empo
werment)од но сно да ва ња са ве та (члан 33. тач ка 2). Спе ци фич ност 
овог ор га на, у од но су на пар ла мен тар ног ом буд сма на оп штег ти па 
је да не ма суп си ди јар но сти. Да кле, он не по сту па по при ту жби тек 
по што су ис цр пље на дру га прав на сред ства (члан 36. став 1). Та-
ко ђе, По ве ре ник мо же да под не се ту жбу су ду ко јом мо же тра жи ти 
за бра ну из вр ше ња рад њи од ко јих пре ти дис кри ми на ци ја, за бра-
ну да љег вр ше ња рад ње дис кри ми на ци је, утвр ђе ње да је ту же ни 
дис кри ми на тор ски по сту пао пре ма ту жи о цу или пре ма дру го ме; 
из вр ше ње рад ње ра ди укла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ског 
по сту па ња и об ја вљи ва ње пре су де по во дом ту жбе (члан 33. тач ка 
3. и члан 43. ст. 1–3. и 5). По сту пак пред По ве ре ни ком, ме ђу тим, 
ни је пре ци зно уре ђен та ко да оста вља мо гућ ност про из вољ них и 
не пре ци зних ту ма че ња.  

Кри ти ка по сто је ћем нор ма тив ном мо де лу ин сти ту ци је По ве-
ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је ви ше стру ка. Нај пре, иако 
пар ла мен тар ни ом буд сман има сво је за ме ни ке за за шти ту у обла-
сти род не рав но прав но сти и пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, за шти-
те пра ва де це и за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на, за ко но да вац 
се од лу чио да уве де по себ ну ин сти ту ци ју за за шти ту рав но прав но-
сти. На тај на чин, раз дро бља ва се функ ци о нал но и ор га ни за ци о но 
је дин ство ин сти ту ци је пар ла мен тар ног за штит ни ка гра ђа на и по-
сто ји мо гућ ност пре пли та ња ње го вих над ле жно сти с По ве ре ни ком 
за рав но прав ност.34) За тим, на чин из бо ра По ве ре ни ка обез бе ђу је 
пар ла мен тар ној ве ћи ни од лу чу ју ћу уло гу при ли ком из бо ра. Та ко 
је и би ло при ли ком име но ва ња пр вог По ве ре ни ка.35) Иза бра на По-
ве ре ни ца не са мо да ни је има ла по др шку опо зи ци је, већ је и не вла-
дин сек тор био про тив ње ног из бо ра.36) Иако је про тив кан ди дат, 
фор мал но по др жан од јед не пар ла мен тар не опо зи ци о не стран ке, 
ис пу ња вао све на ве де не усло ве за раз ли ку од оста лих кан ди да та, 
он ни је био иза бран у пр вом тур ну су.
34) Ре пу блич ки ом буд сман сма тра да не ни је по треб но осни ва ти спе ци ја ли зо ва не пар ла-

мен тар не ом буд сма не „јер то во ди ин фла ци ји и сни жа ва њу ауто ри те та нај ви ших кон-
трол них ин сти ту ци ја, збу њи ва њу гра ђа на, пре ба ци ва њу од го вор но сти са из вр шне вла-
сти на ин сти ту ци је без из вр шних овла шће ња, и зах те ва ве ли ке тро шко ве.“ За штит ник 
гра ђа на, Редован годишњиизвештај за 2009,Бе о град, стр. 135 (штам па но из да ње). 
До ступ но и на веб-сај ту: www.om bud sman.rs

35) По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је иза бра на 5. ма ја 2010. го ди не, али је 2. мар та 
ис те као за кон ски рок у ко ме је тре ба ло оба ви ти овај из бор (ви де ти члан 61. За ко на)

36) „Из бор по ве ре ни ка за рав но прав ност“, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=923365
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4.Повереникзаслободанприступинформацијамаодјавног
значајаизаштитуподатакаоличности

Од го вор на вла да и за шти та пра ва и сло бо да гра ђа на мо гу ћи су 
са мо ако је власт тран спа рент на, ако су по да ци о ра ду др жав них 
ор га на вла сти до ступ ни гра ђа ни ма. Ус по ста вља ње ова квог мо де ла 
де ло ва ња у од но си ма из ме ђу вла сти и гра ђа на спре ча ва на ста нак 
ко руп ци је и зло у по тре бу вла сти. Пра во на сло бо дан при ступ ин-
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја је пра во гра ђа на да, без дис кри ми-
на ци је, тра жи и до би је ин фор ма ци је од др жав них ор га на, што је 
јед но од уни вер зал них људ ских пра ва.37) По себ ним За ко ном о сло-
бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја за шти та овог 
пра ва је уре ђе на у Ре пу бли ци Ср би ји од 2004. го ди не.38) За шти ту 
овог пра ва обез бе ђу је и по се бан По ве ре ник за за шти ту пра ва на 
сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. Ње го ва над ле-
жност и на зив су про ме ње ни на кон по чет ка при ме не За ко на о за-
шти ти по да та ка о лич но сти од 1. ја ну а ра 2009. го ди не. По ве ре ник 
за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка (у да љем тек-
сту: По ве ре ник) вр ши и  над зор и за шти ту по да та ка о лич но сти.39)

По ве ре ник је са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган, ко га би-
ра На род на скуп шти на ве ћи ном свих гла со ва на род них по сла ни-
ка на пред лог од бо ра над ле жног за ин фор ми са ње. За По ве ре ни ка 
мо же би ти иза бра но ли це ко је је за вр ши ло прав ни фа кул тет, има 
нај ма ње де сет го ди на рад ног ис ку ства и ис пу ња ва усло ве за рад у 
др жав ним ор га ни ма. По ред фор мал них усло ва, за ко но да вац од ре-
ђу је да кан ди дат за По ве ре ни ка бу де ли це с при зна тим угле дом и 
струч но шћу у обла сти за шти те и уна пре ђе ња људ ских пра ва. Ман-
дат по ве ре ни ка је се дам го ди на и он мо же би ти ре и за бран. 

За раз ли ку од кла сич не ом буд сман ске функ ци је, По ве ре ник 
по сту па као дру го сте пе ни ор ган у по ступ ку по жал би на ре ше ње 
ор га на вла сти. На овај по сту пак се при ме њу ју и оп ште од ред бе 
За ко на о управ ном по ступ ку, из у зев ако За кон о сло бод ном при сту-
пу ин фор ма ци ја ма уре ђу је дру га чи је. На и ме, ако је жа ли лац не за-
до во љан ре ше њем др жав ног ор га на ко јом је тра жио ин фор ма ци ју, 
он мо же из ја ви ти и жал бу По ве ре ни ку из у зев про тив ре ше ња нај-
37) Ви де ти: члан 19. Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ских пра ва.
38) За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, СлужбенигласникРС, 

бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10.
39) Упо ре ди ти: члан 44. За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти, СлужбенигласникРС, бр. 

97/08.
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ви ших др жав них ор га на (На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу-
бли ке, Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Вр хов ног су да Ср би је, Устав ног 
су да и Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца). У дру гом слу ча ју по кре ће се 
управ ни спор, о че му суд оба ве шта ва По ве ре ни ка.  

У по ступ ку по жал би ако утвр ди да је осно ва на, По ве ре ник 
мо же до не ти и ре ше ње ко јим на ла же ор га ну вла сти да тра жи о цу 
омо гу ћи сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма (члан 24). По ве ре ник 
у овом слу ча ју по сту па и као ор ган ин стан ци о не кон тро ле хи је-
рар хиј ски ви шег ор га на над ни жим.40) Про тив ре ше ња По ве ре ни-
ка мо же се по кре ну ти управ ни спор. Ре ше ња По ве ре ни ка су оба-
ве зу ју ћа, ко нач на и из вр шна (члан 27). На ње гов зах тев, Вла да је 
оба ве зна да пру жа по моћ у по ступ ку ад ми ни стра тив ног из вр ше ња 
ре ше ња. 

По ве ре ник, за раз ли ку од „кла сич ног ом буд сма на“, не са мо да 
упо зо ра ва, опо ми ње и пред ла же већ има и ре пре сив но овла шће-
ње да на ре ди пред у зи ма ње од ре ђе них рад њи др жав ним ор га ни ма 
и спро во ди по сту пак ад ми ни стра тив ног из вр ше ња у ко ме мо же из-
ре ћи и при нуд не ме ре од но сно нов ча не ка зне. С дру ге стра не, он 
ни је ор ган упра ве већ је не за ви сан и са мо стал ни др жав ни ор ган. 
Он оба вља низ дру гих над ле жно сти ко је су свој стве не и За штит-
ни ку гра ђа на. С об зи ром на то да је По ве ре ник уста но вљен у ци љу 
за шти те по себ не вр сте пра ва, ње го ва пра ва при ро да је бли ска спе-
ци ја ли зо ва ном ом буд сма ну.41)  

По ве ре ник се у до са да шњем ра ду су сре тао с раз ли чи тим про-
бле ми ма. Пр во, ње му су по ве ћа не над ле жно сти, али не и ње го ви 
ка па ци те ти (по ве ћа ње бро ја за по сле них, сред ства и обез бе ђи ва ње 
тех нич ких усло ва). Дру го, др жав ни ор га ни у ве ли ком бро ју при ме-
ра су ис ка за ли не спрем ност да по шту ју пра во на сло бо дан при ступ 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.42) Та ко ђе, Вла да ни је у ви ше де-
се ти на слу ча је ва ис пу ња ва ла сво ју за кон ску оба ве зу да обез бе ди 
40) Д. Ми лен ко вић, ПриручникзаприменуЗаконаослободномприступуинформацијама

одјавногзначаја,По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка, Бе-
о град, 2010, стр. 104. 

41) О то ме ви ше: С. Ли лић, „Ом буд сман за за шти ту по да та ка – DataprotectionOmbudsman,
у: С. Ли лић, Д. Ми лен ко вић, Б. Ко ва че вић-Ву чо, Омбудсман,међународнидокументи,
упоредноправо,законодавствоипракса,Бе о град, Ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, 
2002, стр. 168–172.

42) „У прак си По ве ре ни ка за ин фор ма ци је би ло је мно го слу ча је ва ко ји по ка зу ју да су 
ор га ни вла сти скло ни да тај ном шти те ин те ре се ко ји не са мо да не би тре ба ло да бу-
ду за шти ће ни, не го су и че сто и пот пу но не ле ги тим ни. Р. Ша бић, „За кон о сло бод ном 
при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја – ис ку ства из тро го ди шње прак се“, Ревија
забезбедност,Цен тар за без бед но сне сту ди је, бр. 4/07, стр. 32.



стр:5376.

- 69 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

из вр ше ње ре ше ња По ве ре ни ка.43) Тре ће, нор ма тив ни оквир функ-
ци о ни са ња По ве ре ни ка ни је пот пу но ком пле ти ран. Још ни су усво-
је ни за ко ни ко ји га ран ту ју да се пра во на сло бо дан при ступ ин фор-
ма ци ја ма и за шти ту по да та ка о лич но сти мо гу ефи ка сно за шти ти.

5.ОМБУДСМАНИУДРУГИМОБЛАСТИМА
(СЕКТОРСКИОМБУДСМАНИ)

Прак са у све ту по ка зу је да се ом буд сма ни мо гу уста но вља ва ти 
у раз ли чи тим обла сти ма. Та кво ис ку ство, до ду ше у скром ним раз-
ме ра ма, по сто ји и у Ре пу бли ци Ср би ји. Ом буд сман Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду је иза бран у мар ту 2009. го ди не, у ци љу за шти те пра ва 
и ин те ре са чла но ва уни вер зи тет ске за јед ни це, као и уна пре ђе ња 
ква ли те та обра зов ног про це са.44) Ње го ва уло га је да за шти ти пра ва 
сту де на та, али и на став ни ка на Бе о град ском фа кул те ту. Уни вер зи-
тет ски ом буд сман је не за ви сна и не при стра сна ин сти ту ци ја ко ју 
би ра Са вет Уни вер зи те та ве ћи ном гла со ва свих чла но ва. Уни вер-
зи тет ски ом буд сма ни уста но вље ни су и на по је ди ним фа кул те ти-
ма, као што је то слу чај с Ме ди цин ским фа кул те том у Бе о гра ду од 
2007. го ди не45) и Ме ди цин ским фа кул те том Уни вер зи те та у Кра-
гу јев цу (2010), али и сту дент ским ом буд сма ном Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Раз лог за по ја ву уни вер зи тет ских ом буд сма на мо же-
мо тра жи ти и у уру ша ва њу кре ди би ли те та и ин те гри те та на уч них 
уста но ва у Ср би ји. То ме је на ро чи то до при не ло и афе ра „Ин декс“ 
– ко руп ци ја на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу.

Из прет ход но на ве де них раз ло га, а у ци љу очу ва ња „До бре на-
уч не прак се“ (Good Sci en ti fic Prac ti se) и по што ва ња ко дек са на уч-
но и стра жи вач ког ра да, по треб но је уве сти ом буд сма на и у на уч ним 
ин сти ту ти ма (ом буд сма ни за на уч но и стра жи вач ки рад). То би би ле 
не за ви сне и ком пе тент не осо бе ко је би име но ва ла на уч на ве ће ин-
сти ту та. По во дом при ту жбе за по сле них у на уч ним ин сти ту ти ма, 
ови ом буд сма ни би спро во ди ли по сту пак утвр ђи ва ња чи ње ни ца 
да ли је до шло до по вре де пра ви ла етич ких на че ла „До бре на уч не 
прак се“. Етич ки ко дек си и ом буд сма ни у обла сти на уч но и стра жи-
вач ког ра да ус по ста вље ни су у мно гим на уч ним уста но ва ма у све-
43) Р. Ша бић, нав.дело,стр. 33.
44) Ви де ти: члан 58. Ста ту та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
45) Ви де ти: члан 108. Ста ту та Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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ту, по себ но у обла сти при род них на у ка. Та кво ис ку ство пре но си се 
и у на шој сре ди ни,46) на да мо се уско ро и у дру штве ним на у ка ма.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У Ср би ји, у по след њих не ко ли ко го ди на, иза бра но је ви ше де-
се ти на ом буд сма на на раз ли чи тим ни во и ма вла сти, за раз ли чи те 
обла сти и у раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма. Они су ор га ни ино ко сног 
ка рак те ра, чи ја је основ ни де ло круг ра да за шти та људ ских пра ва. 
Њи хо ве дру ге над ле жно сти, као и по ло жај се раз ли ку ју. Уво ђе ње 
ин сти ту ци је ом буд сма на ни је би ло ко ор ди ни са но по те ри то ри-
јал ном прин ци пу. Ом буд сман је нај пре уста но вљен у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве, а не ко ли ко го ди на доц ни је и на цен трал ном 
ни воу. На тај на чин, гра ђа ни у Ре пу бли ци Ср би ји су до ве де ни у 
не рав но пра ван по ло жај.

1. Републички Заштитник грађана је пар ла мен тар ни ом буд-
сман оп штег ти па. Од ре ђе не ин су фи ци јен ци је у устав ном и за ко-
но дав ном нор ми ра њу мо гу ути ца ти и на не за ви сност и са мо стал-
ност овог ор га на. С дру ге стра не, по сто ји про блем обез бе ђи ва ња 
од го ва ра ју ћих ре сур са за нео ме та но и ефи ка сно оба вља ње функ-
ци је За штит ни ка гра ђа на. Тек три го ди не на кон до но ше ња За ко на 
обез бе ђе ни су ми ни мал ни усло ви за рад За штит ни ка гра ђа на. На 
осно ву ем пи риј ских по ка за те ља и ак тив но сти у јав но сти за кљу чу-
је мо да је За штит ник сте као по ве ре ње јав но сти, еман ци по вао се од 
мо гу ћих по ли тич ких ути ца ја, ис по љио ви сок сте пен кре ди бил но-
сти и ауто ри те та. 

2. Покрајинскиомбудсманје над ле жан у Ауто ном ној По кра ји-
ни Вој во ди ни. Он се би ра ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, а ње гов ман-
дат је шест го ди на. Из ње го вог до са да шњег ис ку ства при мет но је 
да се су сре тао са слич ним про бле ми ма као и ре пу блич ки За штит-
ник гра ђа на, али да је ње го во функ ци о ни са ње би ло оте жа но због 
не ус кла ђе но сти по кра јин ских про пи са. Ме ђу на род ни ом буд сман 
УН МИК-а, чи ја је над ле жност пре не та на тзв. ло кал не ор га не вла-
сти, из ван је на ше ана ли зе услед не ле гал но сти и не ле ги тим но сти 
тзв. др жа ве Ко со во.

3. У Ре пу бли ци Ср би ји је за ко но да вац од ре дио оп шти нор ма-
тив ни оквир ом буд сма на на ло кал ном ни воу. Је ди ни це ло кал не са-
46) Упо ре ди ти: члан 7. Ом буд сман за на уч но ис тра жи вач ки рад у: Добранаучнапракса,

етичкикодекснаучноистраживачкограда,Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, 2004.
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мо у пра ве, ко је су у сво јим ста ту ти ма уре ди ле по ло жај и ор га ни за-
ци ју за штит ни ка гра ђа на, не ма ју оба ве зу да  из вр ше ње гов из бор. 
У тим сре ди на ма по сто ји и „су штин ско не ра зу ме ва ње по ло жа ја и 
уло ге ло кал ног ом буд сма на“, а си стем ски про блем је не до ста так 
струч них и фи нан сиј ских ре сур са, на ро чи то у ма њим оп шти на-
ма.47) То се из ра жа ва у огра ни че ној над ле жно сти и су же ном про-
сто ру за не за ви сност и са мо стал ност ло кал них за штит ни ка гра-
ђа на. При то ме се не ко ри сте мо гућ но сти осни ва ња ре ги о нал них, 
за јед нич ких ом буд сма на. Нор ма тив на ре ше ња ве за на за ин сти ту-
ци ју и де ло ва ње ло кал них ом буд сма на ва ља уни фи ци ри ти по ста-
вља њем оба ве зног мо де ла. 

4. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је је уста но вљен спе ци ја-
ли зо ва ни ом буд сман с ци љем да за шти ти гра ђа не од свих об ли ка, 
вр ста и слу ча је ва дис кри ми на ци је. По себ но те ло за за шти ту рав-
но прав но сти (Com mis si o ner for Equ a lity) по сто ји у ве ли ком бро ју 
чла ни ца Са ве та Евро пе. У том сми слу, Ср би ја је из бо ром По ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти ис пу ни ла и је дан од ме ђу на род-
них стан дар да у обла сти за бра не дис кри ми на ци је. 

5. По ве ре ник за при ступ ин фор ма ци ја ма и за шти ту по да та ка 
има спе ци фи чан по ло жај и рас по ла же ре пре сив ним овла шће њи ма. 
Ње го ва из вор на над ле жност је про ши ре на на кон усва ја ња За ко на о 
за шти ти по да та ка о лич но сти. За шти та ком плек сних пра ва на при-
ступ ин фор ма ци ја ма и за шти ту по да та ка зах те ва ја ча ње ка па ци те та 
и ства ра ње од го ва ра ју ћег ам би јен та тран спа рент ног ра да др жав не 
упра ве. 

Раз вој на тен ден ци ја ом буд сман ске функ ци је ука зу је на мо гу-
ће по ве ћа ње и ши ре ње мре же ло кал них, спе ци ја ли зо ва них и тзв. 
сек тор ских ом буд сма на. С дру ге стра не, уоча ва се и опа сност да се 
не при ме ре ним уво ђе њем спе ци ја ли зо ва них ом буд сма на уру ша ва 
зна чај по сто је ћих кон трол них ин сти ту ци ја. У том сми слу, огра ни-
ча ва ју ћи фак тор је и хро ни чан про блем не до стат ка фи нан сиј ских 
и ка дров ских по тен ци ја ла. У на ред ном пе ри о ду, оче ку је мо да се 
ефи ка сан рад ом буд сма на ре флек ту је и на по ди за ње ква ли те та ра-
да упра ве и за шти те пра ва гра ђа на.

47) За ла же мо се за ман дат ко ји би био ду жи од од бор нич ког ман да та (пет го ди на, као у 
слу ча ју ре пу блич ког ом буд сма на), као и ре и збо ру. Упо ре ди ти: Б. Ми ло са вље вић, нав.
дело,стр. 90–91.
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THEEXPERIENCEOFOMBUDSMANINSERBIA

Summary
Inthispaperauthoranalyzedthepracticeandinstitutional
modelsofOmbudsman’sfunctionintheRepublicofSerbia.
Ombudsmanisoneofmodelsofinstitutionalprotectionof
therightsand freedomsandcontrolof thestategovern
ment.Therehavebeeninstalledabout30ombudsmansin
variousterritoriallevelsandindifferentfieldsofthego
vernment.Theirstatusisdifferentone,buttheexperience
isthesame.Statisticdatahaveshownthatthenumberof
complaintsandmakinganappealtotheOmbudsmanhas
been increased.However, insufficient capacities (theca
dre,technicalandfinancialones)andthefailingswithin
thenormativeorderhaveprevented theOmbudsmans to
workwithmoreeffectswithintheirjurisdiction.Intheup
comingperioditisnecessarythatindependenceandauto
nomyoftheOmbudsmanarefullyguaranteed,thatthere
areprovidedconditionsfortheirunobstructedfunctioning
andthattherearetakenmeasuresthatarenecessaryfor
thereformoftheadministrationandlegalsystem.
KeyWords:ombudsman,protectionofhumanrights,de
mocracy, rule of law, sharing of government, control of
administration,citizen’sprotector,provincialombudsman,
localombudsman,commissionerforequality,commissio
nerforfreeapproachtotheinformationofpublicimpor
tance,universityombudsman
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Resume

Ombudsman is a special, independent and autonomous
statebodythatcontrolspublicadministrationandprotects
civilrightsandfreedoms.Itsroleisparticularlyimportant
forrespectoftheruleoflawandincreaseofcivilaware
ness. In thisway, theOmbudsman isoneof institutional
pillarsofdemocracy.
AfterproclamationoftheConstitutiontheRepublicofSer
biaandotherlawstheRepublicofSerbiahasregulatedthe
ombudsmansoncentralandlocalterritoriallevel,aswell
as in variousfields.From2002 therehavebeen elected
about30ombudsmansinSerbia.Specializedombudsmans
havebeenelectedinthefieldofprotectionoftherighton
privacy, theright toobtaining informationandpersonal
data. In theParliamentprocedure therehavebeenacti
vitiesgoingoninrelationtotheproclamationoftheLaw
on the children’sombudsman.Therehavebeendifferent
normative statuses, the rangseofwork,experiencesand
problemsoftheombudsmaninSerbia.Inthispaperaut
hormadeconclusionsrelatedtothetopicofresearchon
thebasisoftheanalysisofthethemeaspresentedinthe
ombudsman’sreports.
Generalproblemsregardingactivityof theombudsmans
in Serbia have been the following ones: the lack of ful
fillment of basic conditions that are necessary for their
unobstructedfunctioning(thecadre,financialandtechni
cal resources); ignoring the significanceand roleof the
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ombudsmanbytheexecutivepower;thelackofknowledge
onthecharacterandcompetenciesoftheombudsmanin
thepublic;theombudsman’s(lackof)coordinationinacti
vitiesonvariouslevelsandnonstabilizedandincoherent
legalorder.
Basicdirectionofdevelopmentof theombudsman’s fun
ctioninupcomingperiodisincreaseandwideningofthe
networkoftheombudsmans.Strengtheningoftheroleand
function of the ombudsman in domestic legal orderwill
haveimpactontheincreaseofqualityoftheadministra
tion and protection of civil rights aswell. In this sense
goodpoliticalwilloftheexecutivepowerwillbeneeded,
aswellasprovisionofnecessarydevelopmentalcapacities
andgainingthetrustofthepublic.
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Сажетак
Уовомчланкуауторразматраулогуиважностин
ституцијауразвојуселауСрбијикрозисторију,по
свећујућипосебнупажњусадашњемибудућемстању
пољопривреде у држави. Након сагледавања узрока
стагнацијеипропадањаселауСрбијикрозисторију
којасудовеладосадашњеглошегположајапољопри
вредникаудруштву,ауторуказујенадодатнеузроке
еколошке, политичке, економске и културне природе
којиспречавајубољуорганизацијуиинституционали
зацијупољопривреде.Накрајутекстаауторпредла
женекемогућесмерницезаинституционалноуста
новљавање одрживог развоја пољопривреде, а тиме
иосталихпривредних грана удржавиипобољшање
животаирада у селима уруралнимподручјимаСр
бије.
Кључне речи: пољопривреда, институције, образова
ње,екологија,развојселаипољопривреде

Sта ти стич ки по да ци из обла сти по љо при вре де го во ре ко ли ко је 
она ва жна за раз вој јед ног дру штва. Пре ма та квим по да ци ма из 

2008. го ди не ви ди се да је дан по љо при вред ник у Ср би ји про из во-
ди хра ну за шест љу ди, у Ру му ни ји за осам, у Ма ђар ској за де вет, 
у Бу гар ској за ше сна ест, у Ита ли ји и Аустри ји за два де сет и дво је 
љу ди, у Фран цу ској за три де сет и пе то ро, а у Не мач кој за чак че тр-
* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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де сет и пет љу ди.1) Али, упр кос зна ча ју ко ји је по љо при вре да има-
ла и још увек има за раз вој јед ног дру штва, па ра док сал но је да је 
чо век ко ји об ра ђу је зе мљу у том дру штву и др жа ви у мно гим слу-
ча је ви ма кроз исто ри ју оста јао на њи хо вим мар ги на ма, не до вољ но 
обра зо ван и за не ма рен у њи хо вом укуп ном по ли тич ком, кул ту ро-
ло шком и еко ном ском жи во ту. Та кав је слу чај и са по љо при вре дом 
у Ср би ји, ко ја се на свом раз вој ном пу ту кроз исто ри ју су сре та-
ла са број ним еко ном ским, ге о стра те шким, по ли тич ким, кул ту-
ро ло шким и дру штве ним про бле ми ма. И по ред ин ди ви ду ал них и 
здру же них на по ра се ља ка да се у у про це су раз во ја по љо при вре де 
са мо ор га ни зу ју кроз исто ри ју, за по љо при вре ду Ср би је ка рак те ри-
стич но је ду го ве ков но не по сто ја ње зна чај но ор га ни зо ва не и успе-
шне аграр не по ли ти ке и еко но ми је. Уло га др жав них ин сти ту ци ја 
у све му то ме је кроз исто ри ју за ви си ла од раз ли чи тих ге о стра те-
шких, по ли тич ких и еко ном ских фак то ра. 

Узро ци за раз вој или на за до ва ње по љо при вре де у не кој др жа-
ви ни су са мо њен (не)по во љан ге о стра те шки по ло жај и при род ни 
по тен ци ја ли, не го и ин сти ту ци о на ли за ци ја и усме ра ва ње људ ских 
и при род них ре сур са у др жа ви. Нај ва жни ји про бле ми у по љо при-
вре ди нај бо ље од сли ка ва ју ста ње од го вор но сти при пад ни ка свих 
дру штве них сло је ва, на ро чи то ин те лек ту а ла ца и при пад ни ка за ко-
но дав не и из вр шне вла сти, за  раз вој по љо при вре де, а ти ме и дру-
штва и др жа ве. Као по пра ви лу, раз ви је не др жа ве има ју раз ви је ну 
по љо при вре ду, по чев ши од раз ви је них ин ду стри ја ли зо ва них до ба-
ра до да ва ња мо гућ но сти за успе шан рад и пред у зет ни штво сво јим 
по је дин ци ма по љо при вред ни ци ма. У та квим др жа ва ма ин сти ту ци-
је над ле жне за раз вој по љо при вре де да ју под сти цај про из вод њи, 
пре ра ди и пла сма ну тра же них по љо при вред них про из во да. Уз то, 
њи хо ве ин сти ту ци је над ле жне за раз вој по љо при вре де у са рад њи 
са ин сти ту ци ја ма из дру гих ре со ра по ку ша ва ју да по бољ ша ју ква-
ли те ту жи во та по љо при вред ни ка из град њом до брих са о бра ћај них 
ве за, ин фра струк ту ре, елек три фи ка ци јом, ме ха ни за ци јом и тех но-
ло ги за ци јом се о ских до ма ћин ста ва и ору ђа за рад, те из град њом 
здрав стве них и обра зов них уста но ва и уста но ва за кул ту ру и спорт 
ко је свр сис ход но омо гу ћа ва ју одр жи ви раз вој ста нов ни штва у се-
ли ма. У да на шњем вре ме ну убр за не тех но ло ги за ци је, сци ен ти за-
ци је и уоп ште ин тен зив них ин те гра ци о них про це са у све ту, по љо-
при вред ник у Ср би ји се су о ча ва са за о ста ја њем у обра зо ва њу и 
1) Бра ни мир Гу лан,„Мо гућ но сти де мо граф ског раз во ја се ла Ср би је“, 26. ок то бра, 2008. 

го ди не,http://www.agro press.org.rs/tek sto vi/10132.html.
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жи вот ном стан дар ду за при пад ни ци ма дру гих дру штве них сло је ва 
у вла сти тој др жа ви, као и са за о ста ја њем за при пад ни ци ма вла сти-
тог дру штве ног сло ја у раз ви је ним др жа ва ма. При то ме узрок овог 
про бле ма ни је у ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма или мен та ли те ту 
ста нов ни штва Ср би је, јер се они у слу ча ју исе ља ва ња у раз ви је не 
др жа ве ла ко укла па ју и до при но се на уч ном и еко ном ском раз во ју 
тих др жа ва или успе шно уче ству ју на ра зним на уч ним ску по ви ма 
и так ми че њи ма у све ту. За што је жи вот на се лу у Ср би ји то ли ко 
лош да је у по след њих пе де сет го ди на из се ла у град се исе ли ло 
осам ми ли о на љу ди (у дру гим де ло ви ма све та за та кав про цес би ло 
би по треб но око сто пе де сет го ди на)2)? Ма сов ни ви ше де це ниј ски 
нео ме та ни бег љу ди са се ла у ве ће гра до ве и у ино стран ство мо ра 
да иза зо ве чу ђе ње, по го то во ка да се узме у об зир зва нич ни по да так 
из На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње од бли зу 800.000 не за по-
сле них ли ца и по да так но ви на ра Бра ни сла ва Гу ла на да би од де сет 
рад ни ка ко ји су оста ли без по сла бар пет њих мо гло да на ђе за по-
сле ње у ру рал ним де ло ви ма Ср би је, и то у по љо при вре ди (ра тар-
ству, сто чар ству, шу мар ству, ли ва дар ству са па шња штвом, во ћар-
ству, ри бар ству и до ма ћој пре ра ди по љо при вред них про из во да), 
во до при вре ди, услу жним де лат но сти ма (ту ри зму, уго сти тељ ству, 
тр го ви ни), са о бра ћа ју, ин ду стри ји, бан кар ству, гра ђе ви нар ству, за-
нат ству и по је ди ним не при вред ним де лат но сти ма. Но ви нар Гу лан, 
ко ји ду ги низ го ди на ис тра жу је про бле ме у по љо при вре ди, сма-
тра да би по ли ти ка раз во ја по љо при вре де и раз во ја си ро ма шних 
обла сти тре ба ло да бу де трај но опре де ље ње др жа ве и да би она у 
по чет ку тре ба ло да бу де ко ор ди на тор раз во ја по је ди них оп шти на и 
фи нан си јер ожи вља ва ња опу сте лих се ла.3)

САДАШЊЕЛОШЕСТАЊЕУПОЉОПРИВРЕДИ

Про бле ми у раз во ју по љо при вре де (ра тар ства, сто чар ства, ли-
ва дар ства са па шња штвом, во ћар ства, ри бар ства, те до ма ће и ин-
ду стриј ске пре ра де по љо при вред них про из во да), не са мо у Ср би-
ји, не го и у дру гим др жа ва ма, као по пра ви лу ука зу ју на про бле ме 
дру штва у тим др жа ва ма. Чи ни се да те шки дру штве ни и ма те ри-
јал ни усло ви у ко ји ма жи ве по љо при вред ни ци у Ср би ји од сли ка-
ва ју ду бо ку дру штве ну кри зу кроз ко ју де це ни ја ма про ла зе др жав-
2) Бра ни слав Гу лан, „Не ста нак се ла га си Ср би ју“, Актер, 1. фе бру ар, 2010. го ди не, http://

www.ak ter.co.rs/in dex.php/po li ti ka print/2183-ne sta nak-se la-ga si-sr bi ju.html
3)  Бе та,Пословнимагазин, „Срп ско се ло – из у ми ре“, 14. де цем бра, 2006. го ди не,  http://

www.po slov ni ma ga zin.biz/ma ga zin/pri vre da/srp sko-se lo-iz u mi re-30-131
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ни апа рат и ста нов ни ци Ср би је под јед на ко. Раз вој по љо при вре де 
у Ср би ји, о че му го во ре нај но ви ји ста ти стич ки по да ци о ње ном 
ста њу, од ви ја се вр ло спо ро ако се има у ви ду да је реч о др жа ви 
ко ја је ве ћим де лом кроз сво ју исто ри ју би ла аграр на зе мља и у 
чи јим се ли ма и да нас жи ви го то во по ло ви на ста нов ни штва, од ко-
јих че тр де сет про це на та чи не мла ди љу ди. Кра јем сеп тем бра 2010. 
го ди не При вред на ко мо ра Ср би је је об ја ви ла по да так да се, на кон 
ви ше де це ни ја еко ном ског и де мо граф ског про па да ња, у Ср би ји 
га си сва ко че твр то се ло, а на ро чи то брд ско-пла нин ска се ла. На овај 
по да так на до ве зу је се из ја ва пред сед ни ка За во да за про у ча ва ње се-
ла проф. др. Ђу ре Сте ва но ви ћа на ме ђу на род ном на уч ном ску пу о 
жи во ту на се лу Власинскисусрети у ор га ни за ци ји Срп ског удру-
же ња за со ци о ло ги ју се ла и по љо при вре ду и Бал кан ске асо ци ја ци-
је за со ци о ло ги ју се ла, да у да на шњим се ли ма Ср би је жи ви го то во 
по ло ви на ста нов ни штва, са око 40 од сто мла дих у др жа ви, а од тог 
бро ја 60 од сто њих се не ба ви по љо при вре дом као основ ном де лат-
но шћу. У се ли ма жи ви 260.000 мо ма ка ко ји ни су за сно ва ли по ро-
ди це. Се ла то ли ко про па да ју да се пред ви ђа да ће од њих 4.600, чак 
че твр ти на не ста ти ре ла тив но бр зо, за две де це ни је. Пре ма ре чи ма 
Сте ва но ви ћа, др жа ва не ма раз у ме ва ња за ре ша ва ње про бле ма де-
мо граф ског и еко ном ског из у ми ра ња се ла и по треб но је хит но до-
но ше ње стра те ги је раз во ја се ла, ко ју би до след но про во ди ла сва ка 
власт без об зи ра на по ли тич ко опре де ље ње. Он тра жи и ан га жо ва-
ње др жа ве у ства ра њу ин фра струк ту ре и бо љих усло ва за жи вот 
на се лу. На ску пу је ис так ну то и да је Ср би ја по след ња зе мља у 
ре ги о ну ко ја је до не ла Стратегијуруралногразвоја–национални
програмразвојапољопривредеисеоскихподручја, али и да она, по 
оце ни струч ња ка, још увек по сто ји са мо на па пи ру.4) Уме сто то га, 
за раз ли ку од сво јих ко ле га по љо при вред ни ка у раз ви је ним др жа-
ва ма Евро пе, ко ји су суб вен ци о ни са ни са око пе де сет ми ли јар ди 
евра го ди шње и за шти ће ни број ним ца рин ским и ван ца рин ским 
ин сти ту ци о нал ним и ва нин сти ту ци о нал ним ба ри је ра ма, по љо при-
вред ни ци у Ср би ји, иако „ла тент но не за по сле ни“, не ма ју тих по-
год но сти, ни ти пра во да се ја ве на за вод за за по шља ва ње, па не мо-
гу оства ри ти би ло ка кав об лик со ци јал них при ма ња. Ве ли ки број 
њих, због не мо гућ но сти да пла те по рез, а што је услов за ко ри ште-
ње под сти цај них ме ра у по љо при вре ди, ис кљу чен је од до би ја ња 
4) Тан југ, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, Политика, 30. сеп тем бра, 2010. 

го ди не, та ко ђе ви де ти Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html



стр:77106.

- 81 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

та квих суб вен ци ја.5) Пра во на суб вен ци је, као прав на ли ца, не ма ју, 
осим у огра ни че ном бро ју слу ча је ва, ни по љо при вред не за дру ге, 
ни по љо при вред на пред у зе ћа. Због то га је, пре ма ре чи ма аграр ног 
еко но ми сте Ми ла ди на Ше вар ли ћа, за ни ма ње по љо при вред ни ка 
по ста ло нај ма ње ис пла ти во за ни ма ње и мно го љу ди од у ста је од 
ба вље ња по љо при вре дом.6) Уз то, по љо при вред ни ци се жа ле и да 
је у њи хо вом окру же њу ве ли ки број по ре за, про блем нео д ре ђе ног 
тр жи шта и нео д ре ђе но сти це на, пре про да ва ца, ка шње ња са ис пла-
та ма или не ис пла та за ис по ру че ну ро бу, не до ста так про тив град не 
за шти те и оста лог ору ђа и сред ста ва за ефек тив ну про из вод њу и 
пре ра ду пре храм бе них про из во да, за шти те усе ва од при род них не-
по го да и оста лих про бле ма слич не вр сте. Ни шта бо ља си ту а ци ја 
ни је ни у сто чар ству. Пре ма нај но ви јем из ве шта ју При вред не ко-
мо ре Бе о гра да уку пан број гр ла сто ке у Ср би ји у од но су на рас-
по ло жи ве об ра ди ве по вр ши не из но си 0,3 гр ла по хек та ру, што је 
три пу та ма ње не го у Европ ској Уни ји. Ка ко на во ди се кре тар Удру-
же ња по љо при вред не и пре храм бе не ин ду стри је При вред не ко мо-
ре Бе о гра да Ми о драг Ве се ли, је дан од по ка за те ља ло шег ста ња у 
срп ском сто чар ству је и уче шће вред но сти сто чар ске про из вод ње 
у укуп ној по љо при вред ној про из вод њи од три де сет од сто, што је 
дво стру ко ма ње не го у зе мља ма Европ ске Уни је.7) Слич но је ста ње 
у свим гра на ма по љо при вре де. С дру ге стра не, о сво јим ра та ри ма 
и сто ча ри ма не бри ну се са мо европ ске, не го и раз ви је не др жа ве у 
раз ли чи тим де ло ви ма све та. Та ко др жа ве као Ја пан, Ки на и Ко ре-
ја тра ди ци о нал но те же да по љо при вре да бу де за шти ће но под руч-
је њи хо вих еко ном ских и по ли тич ких стра те ги ја. У њи ма тра ди-
ци о нал ни пре храм бе ни про из во ди као што је пи ри нач, на осно ву 
суб вен ци ја, га ран ци ја и за шти те вла де, има ју ве ћу це ну не го на 
5) Здрав ко Ша ја то вић, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз–

виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

6) Ви шња Ви шњић, Ја сна Гли шић, Ма ја Ми хај ло вић, Рад ми ло Мар ко вић,ко ор ди на тор
Зо ран Мај дин,„Ве ли ка де пре си ја“, „Пу те ви и стран пу ти це срп ске по љо при вре де, Вре
ме, бр. 1010, 13. мај, 2010. го ди не:  Пре ма ре чи ма аграр ног еко но ми сте Ми ла ди на Ше-
вар ли ћа усло ви за суб вен ци је су та кви да је те шко и мла ди ма и ста ри ма да их до би ју. 
Си стем је та кав да се кре ди ти те шко до би ја ју, да се љак тре ба да из ми ри оба ве зе пре ма 
др жа ви, да му до ма ћин ство бу де у од го ва ра ју ћем ста њу и да уло жи у ме ха ни за ци ју, а 
и ка да све то оба ви, не мо же би ти си гу ран да ће за и ста би ти ис пла ћен. По љо при вред-
на про из вод ња би би ла мно го успе шни ја ка да би се по љо при вред ни ци удру жи ва ли и 
за јед нич ки на сту па ли у про из вод њи и та ко по ста ли кон ку рент ни ји у на бав ци ин пу та, 
сма ње њу тро шко ва и пла сма ну про из во да на тр жи ште.

7) Бе та, Пословнимагазин, „Сто чар ство Ср би је у кри зи“, 30. сеп тем бра, 2010. го ди не, 
http://www.po slov ni ma ga zin.biz/ma ga zin/sto car stvo-sr bi je-u-kri zi-30-2697
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свет ском тр жи шту и пред ста вља ју не ку вр сту на ци о нал ног по но са 
ста нов ни ка ових зе ма ља. 

За раз ли ку од раз ви је них и ин сти ту ци о нал но ефек тив них др-
жа ва у све ту, ло ша са да шња си ту а ци ја у по љо при вре ди Ср би је је 
по сле ди ца ви ше го ди шњег и ви ше де це ниј ског по ли тич ког, еко ном-
ског и кул ту ро ло шког за не ма ри ва ња раз во ја се ла и гра до ва у уну-
тра шњо сти Ср би је од стра не ло кал них и др жав них ин сти ту ци ја, 
од но сно од стра не ло кал не по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не ели те 
до тог сте пе на да се чак мо же го во ри ти и о угро жа ва њу људ ских 
пра ва на жи вот и рад при пад ни ка јед ног дру штве ног сло ја у др жа-
ви. Пр ви и основ ни про блем са ко јим се да на шњи по љо при вред-
ник, се љак, и уоп ште чо век ко ји жи ви у уну тра шњо сти Ср би је су-
о ча ва су те шко ће у са вла да ва њу основ ног обра зо ва ња. Мно га де-
ца да на шњих по љо при вред ни ка у ру рал ним де ло ви ма Ср би је још 
увек уче као у де вет на е стом ве ку ка да је Уста вом из 1888. го ди не 
у зе мљу пр ви пут уве де но бес плат но основ но шко ло ва ње. Све до 
Дру гог свет ског ра та мно га се ла ни су има ла сво је шко ле, те су де ца 
ишла у нај бли же шко ле пе ша че ћи днев но и по де се так ки ло ме та-
ра.8) Да нас на ис те ку пр ве де це ни је XXI. ве ка, у по тра зи за сти-
ца њем основ ног обра зо ва ња, не ка де ца још увек пе ша че у рет ке 
пре о ста ле по лу пра зне основ не шко ле у се ли ма, и то у про се ку око 
2.000 ки ло ме та ра го ди шње. У мно гим основ ним шко ла ма још увек 
не ма то а ле та ни те ле фо на, ни ти ор га ни зо ва ног школ ског пре во за, а 
ком пју те ри су још увек не по зна ни ца. При то ме Ми ни стар ство про-
све те још увек не ма пре ци зних по да та ка у ка квим усло ви ма уче та 
де ца.9) Иако се по ме ну та де ца – дру штве ни аут сај де ри не пре да ју 
у сво јој же љи да се обра зу ју и на тај на чин учи не не што од сво јих 
жи во та, не из ве сно је ка ква ће би ти њи хо ва суд би на по пре стан ку 
основ ног шко ло ва ња, без об зи ра да ли ће се од лу чи ти за жи вот на 
се лу или ће се да ље шко ло ва ти, тј. за по сли ти у гра ду. Сле де ћи ве-
ли ки про блем је те шко оствар љи ва мо гућ ност да љег обра зо ва ња и 
уса вр ша ва ња у обла сти по љо при вре де, од но сно еко но ми је. Про-
блем је и ка ко у до са да шњем кул тур ном обра сцу уоп ште ног „шко-
ло ва ња ка дро ва за из воз“10) струч но и ин сти ту ци о нал но про на ћи 
8) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела–достигнућа,проблемии

перспективесоцијализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 17; 26
9) Алек сан дра Бр кић,„Пе ша ци ђа ци или учи те љи“, По ли ти ка, 17. април, 2007. го ди не;

Алек сан дра Бр кић,„Још има шко ла без то а ле та и те ле фо на“, Политика, 27. но вем бра 
2008. го ди не;Бо шко Ло мо вић, „Пут до зна ња од 2.000 ки ло ме та ра“, Политика, 22. 
март, 2008. го ди не, Бе о град, Ср би ја 

10) Сан дра Гу ци јан, „У хи ља ду евра“, По ли ти ка, 07. ок то бра, 2010. го ди не, Бе о град
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и при ме ни ти од го ва ра ју ће по ли тич ке, прав не и еко ном ске ме ре за 
успе шан раз вој по љо при вре де и по бољ ша ње ква ли те та и стан дар-
да жи во та по љо при вред ни ка. Мно ги про бле ми не раз ви је них др жа-
ва се мо гу ре ши ти пу тем обра зо ва ња, али, пре ма ре чи ма со ци о ло га 
Ми ле та Не на ди ћа,  „ка ко не по сто ји де мо крат ско обра зо ва ње си ро-
ма шних ко је би по ла зи ло од „кул ту ре си ро ма штва“, не го де мо крат-
ско обра зо ва ње бо га тих ко је по ла зи од „по тро шач ког дру штва“, све 
што се на шло из ван кру га ур ба ног и ин ду стриј ског оста ло је нео-
бра зо ва но“.11)  Од но сно, пре ма ре чи ма со ци о ло га Дра га на Мар ко-
ви ћа, „си стем кла сне и ко ло ни јал не екс пло а та ци је ко јој је из ло жен, 
не под но си обра зо ва ног и са мо стал ног се ља ка, скло ног ме ђу соб-
ном по ве зи ва њу и удру жи ва њу ра ди осло ба ђа ња од екс пло а та ци је 
и угње та ва ња. С об на вља њем кла сне и ко ло ни јал не екс пло а та ци је 
сла би обра зов на ак тив ност, па и са ма мо ти ва ци ја за обра зо ва ње, 
ни во обра зо ва но сти се сма њу је, а струч ња ци на пу шта ју се ло и по-
љо при вре ду.“12) Су клад но са ло шим ста њем у шко ла ма, и упо тре-
ба ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја је на вр ло ни ском 
ни воу, за раз ли ку од раз ви је них европ ских др жа ва у ко ји ма ће за 
не ко ли ко го ди на ве ћи на по сло ва зах те ва ти ди ги тал ну пи сме ност и 
упо тре бу ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја не за ви сно 
од сек то ра или ве ли чи не пред у зе ћа. Бу ду ћи да су у ру рал ним под-
руч ји ма Ср би је иона ко оте жа ни про це си основ ног обра зо ва ња и 
за по шља ва ња, ло кал не са мо у пра ве и над ле жне ин сти ту ци је за раз-
вој пред у зет ни шва и по сто ја ње от куп них ста ни ца за по љо при вред-
не  про из во де и по го на за њи хо ву пре ра ду и пла си ра ње тре ба ло би 
да да по мог ну љу ди ма са тих под руч ја да се ба ве ра зним вр ста ма 
пред у зет ни штва у по љо при вре ди, за нат ству, шу мар ству, во до при-
вре ди, услу жним де лат но сти ма или не ком дру гом до ступ ном им 
за ни ма њу. Осим што је при вре да уни ште на и шко ло ва ње оте жа но, 
сек то ри здрав ства и со ци јал не по мо ћи у се ли ма та ко ђе ло ше функ-
ци о ни шу. У слу ча ју бо ле сти или не сре ће љу ди из ру рал них кра је-
ва мо ра ју ки ло ме три ма да пу ту ју до до мо ва здра вља или ста ни ца 
хит не по мо ћи у нај бли жим ур ба ним на се љи ма. У сред стви ма јав-
ног ин фор ми са ња су у по след њих не ко ли ко го ди на ве ли ку па жњу 
иза зва ле и ве сти да стар ци уми ру од гла ди и хлад но ће по се ли ма 
11) Ми ле Не на дић,Новидухобразовања, Про све та, Бе о град, 1997. 
12) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 26, ци ти ра ју ћи Млади

упољопривредииселу, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар ССО Ср би је, Бе о град, 1981, 
стр. 31
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јер се де ша ва да им Цен три за со ци јал ни рад не ис пла ћу ју по моћ 
на вре ме.13) 

Иако, пре ма ре чи ма аграр ног еко но ми сте Ми ла ди на Ше вар-
ли ћа, чла но ви Дру штва аграр них еко но ми ста Ср би је (DA ES) ду ги 
низ го ди на ука зу ју да стра те ги ја раз во ја по љо при вре де не мо же да 
се ба зи ра на еко но ми ји ма лог и не ста бил ног оби ма про из вод ње, у 
из ним но ло шим усло ви ма у ко ји ма жи ве љу ди у бр до ви тим ру рал-
ним под руч ји ма Ср би је сва ки по ку шај да им се обез бе ди или олак-
ша по сао у по љо при вре ди, а на ро чи то у сто чар ству, бар за по че так 
би био до во љан. Дру штво аграр них еко но ми ста го ди на ма упо зо ра-
ва да одр жи ви раз вој ру рал них под руч ја у Ср би ји и у дру гим зе-
мља ма у све ту не мо гу да обез бе де са ми по љо при вред ни ци у де мо-
граф ски де ва сти ра ним се ли ма, већ са деј ство ду го роч не по ли ти ке 
рав но мер ни јег ре ги о нал ног раз во ја са зна чај но ве ћим суб вен ци ја-
ма за све по љо при вред не про из во ђа че. Ше вар лић на гла ша ва да су 
уз све то по треб ни и еко ном ски све стра ни ји под сти ца ји за  раз вој 
не а грар них де лат но сти и ре ша ва ње де це ни ја ма за по ста вље них ин-
фра стук тур них про бле ма у ру рал ним под руч ји ма. Он упо зо ра ва и 
да стра те ги ја раз во ја ру рал них под руч ја на кон цеп ту до ми на ци је 
про це са ме тро по ли за ци је или раз во ја не ко ли ко ур ба них цен та ра 
и дру штве но-еко ном ско ви ше де це ниј ског за по ста вља ња 85 од сто 
те ри то ри је на ко јој жи ви 55 од сто ста нов ни штва Ср би је ни је ефек-
тив на. У том сми слу Дру штво агро е ко но ми ста пред ла же да се у 
сва кој по љо при вред ној за дру зи за по сли је дан агро ном, чи ме би 
око 3.000 не за по сле них агро но ма са еви ден ци је На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње до би ло мо гућ ност да при ме ни сво ја зна ња; 
да се у сва кој по љо при вред ној са ве то дав ној слу жби и у сва ком ре-
ги о нал ном цен тру ру рал ног раз во ја за по сли агро е ко но ми ста ко ји 
би са ра ђи вао са ор га ни за ци јом Agricultural Extension Services из 
Европ ске Уни је и дру гих тр жи шно и по љо при вред но раз ви је них 
зе ма ља; да агро но ми об но ве по слов не ве зе са бив шим сту ден ти-
ма из не свр ста них зе ма ља ко ји су ди пло ми ра ли на по љо при вред-
ним, ве те ри нар ским и еко ном ским фа кул те ти ма у Ср би ји, а са да 
су ре но ми ра ни по љо при вред ни пред у зет ни ци или ви со ки др жав ни 
по сле ни ци у сво јим зе мља ма и да агро но ми по ма жу у ус по ста вља-
њу од но са са струч ња ци ма из зе ма ља Европ ске Уни је, свим др-
13) Б. Илић, Press, „Ста ри ца у Ле сков цу умр ла од гла ди!“, Ле ско вац 12. ју на, 2010., 

Б92, „Ста ри ца у До бро ти ну умр ла од гла ди“, Инфо, Вести, 11. јун, 2010. го ди-
не, http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?dd=11&mm=06&nav_ca te gory=16&nav_
id=438122&yyyy=2010, РТС, Вести, „Не вре ме у Ср би ји од не ло три жи во та“, www.rts.
rs/.../Ne vre me+u+Sr bi ji+od ne lo+tri+ži vo ta.html
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жа ва ма са успе шно раз ви је ном по љо при вре дом и са свим ва жним 
свет ским по љо при вред ним ор га ни за ци ја ма.Ше вар лић та ко ђе ис-
ти че да над ле жне др жав не ин сти ту ци је од ло кал ног до на ци о нал-
ног ни воа ду ги низ го ди на за не ма ру ју на ци о нал но до бро на мер не 
ини ци ја ти ве, ме ђу ко ји ма су и пред ло зи DA ES-a, на уч но-струч них 
и дру гих не вла ди них ор га ни за ци ја, као и асо ци ја ци ја су бје ка та у 
по љо при вре ди (за дру жних са ве за, при вред них ко мо ра, по слов-
них за јед ни ца, удру же ња про из во ђа ча). Агро е ко но ми сти пред ла жу 
и осни ва ње по љо при вред не ко мо ре као кров не ор га ни за ци је ко ја 
би оку пи ла сва удру же ња, асо ци ја ци је и са ве зе по љо при вред них 
про из во ђа ча. Они сма тра ју да при мар на по љо при вред на про из-
вод ња као за себ на при вред на гра на мо ра има ти ре пре зен та тив ну 
ин сти ту ци ју ко ја ће де фи ни са ти и за сту па ти ње не ин те ре се, јер 
су до са да шње ини ци ја ти ве Дру штва аграр них еко но ми ста и дру-
гих на уч но-струч них и по слов них асо ци ја ци ја пре ма ре сор ним 
др жав ним ин сти ту ци ја ма од ло кал не са мо у пра ве до на ци о нал ног 
ни воа нај че шће на и ла зи ле на „зид ћу та ња“ и не спрем ност да се 
од го ва ра ју ћим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке и дру гим ак ци ја ма под-
стак не раз вој по љо при вре де и се ла.14) По је ди ни агро но ми сма тра ју 
да пр ви и основ ни зна чај ни ко рак у прав цу по бољ ша ња са да шње 
оп ште си ту а ци је у по љо при вре ди и ру рал ним под руч ји ма Ср би је 
уоп ште мо же да пред ста вља до но ше ње За ко на о по љо при вред ној 
ко мо ри и осни ва ње По љо при вред не ко мо ре ко ја би оку пи ла сва 
удру же ња по љо при вред них про из во ђа ча и струч ња ке из обла сти 
по љо при вре де и по прат них де лат но сти на јед ном ме сту. Бу ду ћи да 
тра ди ци ја ко мор ског удру жи ва ња и ор га ни зо ва ња по љо при вред-
ни ка у раз ви је ним европ ским др жа ва ма по сто ји ви ше де це ни ја, 
они пред ла жу да до ма ћи по љо при вред ни ци и струч ња ци ува жа-
ва ју не га тив на и по зи тив на ис ку ства из тог окру же ња. Да би се то 
оства ри ло, по треб но је да по љо при вред ни про из во ђа чи, удру же-
ња и са ве зи још упор ни је и де ло твор ни је по ди жу свој глас и да ју 
ини ци ја ти ве над ле жним уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма.15) До та да, у 
не до стат ку ве ћег из два ја ња сред ста ва из др жав ног бу џе та за раз вој 
по љо при вре де и по вољ ни јих усло ва за да ва ње суб вен ци ја по љо-
14) Ми ла дин Ше вар лић, „Раз вој срп ског агра ра и се ла на еко но ми ји зна ња, Пољопривреда.

биз – виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/raz voj_srp skog_
agra ra_i_se la_na_eko no mi ji_zna nja

15) Алек сан дар Бо шњак, Кад ће по љо при вред ни ци има ти сво ју По љо при вред ну ко мо ру?, 
http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/kad_ce_po ljo pri vred ni ci_ima ti_svo ju_ko mo ru, та ко ђе 
ви де ти Ми ла дин Ше вар лић, „Раз вој срп ског агра ра и се ла на еко но ми ји зна ња, По
љопривреда.биз–виртуелниагробизнисцентар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/raz-
voj_srp skog_agra ra_i_se la_na_eko no mi ji_zna nja
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при вред ни ци ма, по сто је и при ме ри да се не ки пред у зет ни ци ме ђу 
по љо при вред ни ци ма са ми ме ђу со бом успе шно ор га ни зу ју и по чи-
њу да угра ђу ју нај но ви је тех но ло ги је за пре ра ду и кон тро лу стан-
дар да у про из вод њи и пре ра ди во ћа и по вр ћа  ра ди за до во ље ња 
крај њег ци ља – за шти те здра вља по тро ша ча.16) Пре ма ре чи ма са-
мог ми ни стра по љо при вре де, во до при вре де и шу мар ства у Вла ди 
Ср би је Са ше Дра ги на, од 2010. го ди не, из ме ђу оста лих аграр них 
ме ра, по чи ње из два ја ње сред ста ва за уна пре ђе ње си сте ма без бед-
но сти и ква ли те та хра не и сер ти фи ка ци ју си сте ма без бед но сти и 
ква ли те та по љо при вред них и пре храм бе них про из во да по си сте-
ми ма ISO 22000, GLO BAL G.A.P., HA LAL, KOS HER ге о граф ског 
по ре кла и ор ган ске про из вод ње.17)То на го ве шта ва мо гућ ност да 
ће до ћи до по чет ка раз во ја по љо при вред не про из вод ње за из воз 
и кон ку рент но сти про из во да ге о граф ског по ре кла и ор ган ске про-
из вод ње.18) Али, пре све га оно што је у ци љу под сти ца ња раз вој-
не по љо при вре де по љо при вред ни ку по треб но је да му се обез бе де 
мир, си гур ност и ста бил ност у ње го вом по слов ном, при вред ном и 
жи вот ном ам би јен ту.

ИСТОРИЈСКЕКАРАКТЕРИСТИКЕРАДАДРЖАВНИХИ
ЛОКАЛНИХИНСТИТУЦИЈАУПОЉОПРИВРЕДИ

Упр кос чи ње ни ци да је ве ћи део ста нов ни штва у Ср би ји по те-
као или жи ви у ру рал ним под руч ји ма Ср би је, не раз ви је ност да на-
шње по љо при вре де у Ср би ји де ло мич но се мо же об ја сни ти чи ње-
16) Де јан Бу дић, „Ис пла ти ло се ин ве сти ци ја у пре ра ди во ћа и по вр ћа“, Пољопарт

нер, Агросервис, http://www.po ljo part ner.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi-
ew&id=4758&Ite mid=1

17) Љи ља на Ми лен ко вић, „Има мо су фи цит од из во за по љо при вре де“, Akter Online, 15. 
март, 2010. го ди не, http://www.ak ter.co.rs/in dex.php/po li ti ka print/2312-ima mo-su fi cit-od-
iz vo za-po ljo pri vre de.html: Пре ма ре чи ма ми ни стра Дра ги на, спе ци фич ни про из во ди у 
Ср би ји ко ји мо гу да бу ду кон ку рент ни на свет ском тр жи шту су: ле ко ви то и аро ма тич но 
за чин ско би ље, мед, ор ган ски про из ве де но во ће и по вр ће и ви на и ра ки је са за шти ће-
ним ге о граф ским по ре клом.

18) Ibid:Пре ма ре чи ма ми ни стра Дра ги на, за да ци по љо при вре де и пре храм бе не ин ду-
стри је у це ли ни су да се у на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду она при ла го ди зах те ви ма 
из во зних тр жи шта и ис ко ри сти мо гућ но сти Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма ко ји је 
сту пио на сна гу, као и тр жи шти ма зе ма ља са ко ји ма Ср би ја има пот пи са не спо ра зу ме 
о сло бод ној тр го ви ни, као што су CEF TA, Ру си ја, Бе ло ру си ја и Тур ске, и ра ди ће се на 
ускла ђи ва њу за кон ске ре гу ла ти ве са ди рек ти ва ма Европ ске уни је. Осно ва на је Упра ва 
за аграр на пла ћа ња, ко ја је је дан од усло ва за ко ри шће ње прет при ступ них фон до ва за 
рзра ни раз вој, као и Ди рек ци ја за на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је, ко ја има ва-
жно ме сто у си сте му без бед но сти хра не. Ми ни стар та ко ђе на во ди и да је у при пре ми 
На ци о нал ни про грам по љо при вре де Ср би је, ко ји се до но си на осно ву За ко на о по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју, и ко ји тре ба да пру жи основ не ци ље ве и прав це раз во ја 
по љо при вре де у на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду.
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ни цом да је у про це су раз во ја мо дер не гра ђан ске др жа ве у Ср би ји 
од де вет на е стог ве ка па на да ље за раз вој по љо при вре де би ла за ду-
же на „но во на ста ју ћа“ ели та ко ја је че сто због ком плек са си ро ма-
шног и раз ви ја ју ћег гра да за не ма ри ва ла раз вој си ро ма шних се ла у 
сво јој др жа ви, уме сто да их рав но мер но раз ви ја сход но свом рит му 
ур ба ног раз во ја. У том сми слу при мер успе шног раз во ја по љо при-
вре де па ра лел но са раз во јем чи та вог дру штва пред ста вља при мер 
раз во ја Ја па на у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, ка да је до шло до мо-
бил но сти де ла ста нов ни штва у ру рал ним кра је ви ма Ја па на.19) Ја ко 
осе ћа ње дру штве не од го вор но сти ко је је пра ти ло про цес дру штве-
не ин сти ту ци о на ли за ци је у Ја па ну има ло је ко ре на у тра ди ци о нал-
ним по љо при вред ним и ур ба ним за јед ни ца ма, али и у нео кон фу чи-
јан ским ста во ви ма и пра вил ни ку по на ша ња при пад ни ка вој ног 
19) Fu ku za wa Yukic hi, AutobiographyofFukuzawaYukichiwithprefacetotheCollectedWorks

ofFukuzawa, transl. by Kiyooka Eiic hi, the Ho ku se i do Press, Ja pan, 1981; Fu ku za wa Yukic-
hi, AnOutlineofaTheoryofCivilization, Trans. D. A. Dil worth & G. C. Hurst, Sop hia Uni-
ver sity, Tokyo, 1973; та ко ђе ви де ти Са ња Шу ља гић,„Спе ци фич но сти мо дер ни за ци је 
Ја па на у де вет на е стом ве ку“,Политичкаревија, 2003, вол. 2, бр. 1, стр. 353-365: У том 
пе ри о ду мо дер ни за ци је под ути ца јем за пад них др жа ва ја пан ска Ме и ђи (Meiji)  вла да 
уки ну ла до та да шњи кла сни си стем по ге не а ло ги ји и стро ге за ко не о но ше њу од ре ђе-
не оде ће за дру штве не сло је ве и ус по ста ви ла пра ви ла по на ша ња у про да ји про из во да 
во ћар ства и по вр тлар ства. У скла ду са тим, де ца по љо при вред ни ка ни су ви ше би ла 
оба ве зна да на ста вља ју по ро дич ну тра ди ци ју, па је до шло до ма сов них ми гра ци ја мла-
дих и ам би ци о зних љу ди из про вин ци ја у ве ли ке гра до ве, ра ди обра зо ва ња и тра же-
ња по сла. У прет ход ном си сте му То ку га ва шо гу на та по је ди нац ни је мо гао да про ме ни 
ста тус ван од ре ђе ног си сте ма на след ства, за сно ва ног на прав ним огра ни че њи ма. Но ва 
Ме и ђи вла да фи нан си ра ла је мла де ам би ци о зне сту ден те и ну ди ла им у из бор обра зо-
ва ње у обла сти ра зних на у ка. Та ко је за сно ва ла про ба бил ну еко но ми ју и под сти ца ла 
њен бу ду ћи раз вој. Због не до стат ка при род них ре сур са и због ори јен та ци је на тр го-
ви ну са стра ним др жа ва ма, та вла да је мо ра ла да ра ди на раз во ју раз ли чи тих гра на 
ин ду стри је и но вих мо де ла по слов ног упра вља ња у ком па ни ја ма. Не ки су по ста ја ли 
чла но ви ва жних ака дем ских ин сти ту ци ја и вла де, а по је ди ни од њих учи те љи, ин же-
ње ри, ле ка ри или ли де ри ва жних по ли тич ких пар ти ја. Нај та лен то ва ни ји ме ђу њи ма 
од ла зи ли су крат ко роч но у нај ра зви је ни је за пад не др жа ве и на ли цу ме ста из у ча ва ли 
за пад не прав не и школ ске си сте ме, ин ду стриј ску ор га ни за ци ју, ко мер ци јал на ула га ња, 
по љо при вре ду, вој не си ле и тех но ло ги ју. Уста ље не дру штве не нор ма тив не вред но сти 
су на ла га ле да се чла но ви сту диј ских ми си ја и по је дин ци сту ден ти вра те из ино стран-
ства у сво ју зе мљу са сте че ним зна њем и ула жу у да љи раз вој на у ке, при вре де и дру-
штва. Та ко се раз вој зе мље по чео за сни ва ти на са ку пља њу и син те зи но во у сво је них и 
ра ни јих зна ња, на си сте му по зи тив не се лек ци је људ ских ре сур са, стра них на уч них и 
при вред них до стиг ну ћа и на пре но су зна ња у вла сти ту при вре ду. У обла сти по љо при-
вре де уса вр ша ва ње тех ни ка уз го ја пре храм бе них про из во да као што је пи ри нач би ло је 
тра ди ци о нал но по што ва но и по ве за но са осе ћа њем по но са код ја пан ских по тро ша ча. 
Упо ре до са раз во јем по љо при вре де, раз ви јао се и си стем по зи тив не се лек ци је у ин сти-
ту ци о на ли за ци ји при вре де и дру штва, пот по мог нут уста ље ним тра ди ци о нал но ја ким 
осе ћа њем дру штве не од го вор но сти. Ја пан ци су, за раз ли ку од не ких дру гих др жа ва, 
су ко бе из ме ђу по ли тич ких пар ти ја и иде о ло ги ја и уоп ште по ли тич ку по де лу вла сти 
ре ши ли ста вља ју ћи ин сти ту ци ју ја пан ског Ца ра као на ци о нал ни ин те рес из над пар ла-
мен та и вла де. Цар је пред ста вљао не ку вр сту оца на ци о нал не по ро ди це – ин сти ту ци је 
ко ја је би ла сим бол ви ше ве ков ног кон ти ну и те та и на ци о нал не мо рал но сти. Као ре зул-
тат чи та вог овог про це са сви сег мен ти дру штве них ин сти ту ци ја и при вре де би ли су 
рав но мер но раз ви ја ни.
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дру штве ног сло ја са му ра ја (samurai) о раз во ју дру штва из пе ри о да 
То ку га ва шо гу на та.20) У Евро пи су се у раз во ју по љо при вре де осо-
би то ис ти ца ле Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка, Хо лан ди ја, 
Ита ли ја и Шпа ни ја.21) За све ове зе мље је би ло ка рак те ри стич но да 
су за раз вој по љо при вре де у њи ма би ли пре суд ни пе ри о ди по вољ-
не дру штве не стра ти фи ка ци је, ка да је син те за по љо при вред ног 
раз во ја и раз во ја дру гих при вред них гра на  омо гу ћи ла је дан је дин-
ствен кон цепт раз во ја чи та вог дру штва и др жа ве. У се вер ном де лу 
Ита ли је, по љо при вред ни ци су још од XV ве ка успе шно ко ри сти ли 
тех ни ке ве тра и во де у уз го ју пи рин ча и сви ле, за хва љу ју ћи на уч-
ни ци ма и ин же ње ри ма Ма ри а но Та ко ла (Ma ri a no Tac co la) и Фран-
ће ско ди Ђор ђо Мар ти ни (Fran ce sco di Gi or go Mar ti ni), али и, ка ко 
се ве ру је, пре во ду де ла Ћен Фу (Chen Fu) Записиопољопривреди
из 1149. го ди не, ко је је тр го вач ким ру та ма од Ки не до Евро пе до-
20) Ric hard Ho o ker, “Ja pa ne se Neo-Con fu ci a nism”, “Ko ku ga ku”, WorldCivilizations:Japan,  

http://www.wsu.edu:8080/~dee/TO KJA PAN/NEO.HTM#NT1SRC, 1996: Пре ма јед ном 
нео кон фу чи јан ском на уч ни ку Ја ма га Со ко (Yama ga So ko, 1622-1685.) и на ци о нал ном 
мо рал ном уче њу kokugaku, самураjи су мо ра ли да се обра зу ју у ин те лек ту ал ним, кул-
тур ним и по ли тич ким умет но сти ма да би мо гли да пре у зму по ли тич ко и ин те лек ту ал-
но вод ство. Овај но ви обра зо ва ни и по ли тич ки осве штен дру штве ни слој је и ство рио 
но ву цен тра ли зо ва ну Ме и ји вла ду 1868. го ди не, ко ја је те жи ла да усво ји нај бо ље са 
За па да и ства ра нај бо ље у вла сти тој зе мљи. Та ко ђе ви де ти  Su giyama Ta kie and Wil li-
am La bre,(Ur.) JapaneseCultureandBehaviour–SelectedReadings, An East-West Cen ter 
Bo ok, The Uni ver sity Press of Ha wa ii, Ho no lu lu, USA, 1972:  Тра ди ци о нал но мо рал но 
уче ње о ва жно сти на ци о нал не мо рал но сти у дру штву би ло је из ра же но и лин гви стич-
ки ко до ви ма и по себ ним из ра зи ма ја пан ског је зи ка 

21) Wil li am Cun nig ham, GrowthofEnglishIndustryandCommerceduringtheEarlyandMid
dleAges (1890), Cam brid ge, 5th ed. (1910) on li ne, McMa ster: Од 14. ве ка по ста ју све 
по пу лар ни ји га је ње ова ца на се лу и тек стил на про из вод ња у се лу и гра ду под јед на ко. 
У вик то ри јан ској Ен гле ској се ља ци, за раз ли ку од Сред њег ве ка, ка да су се ља ци ди за-
ли бу не про тив плем ства, по че ли  су да по сте пе но по спе шу ју свој жи вот ни стан дард 
ства ра ју ћи тр го вач ка дру штва за из воз тка ни на и оста лих про из во да ко је су из ра ђи ва ли 
у до ма ћој ра ди но сти. Бо га ти се ља ци-фри хол де ри су има ли, за раз ли ку од се ља ка-ко пи-
хол де ра (но си о ца пра ва на зе мљу на осно ву уго во ра) пра во да уче ству ју на из бо ри ма 
за пар ла мент, и све ви ше су се по еко ном ском и по ли тич ком ути ца ју при бли жа ва ли 
плем ству, док су се ља ци - кућ не за на тли је све ви ше по ста ја ли за ви сни од град ских 
тр го ва ца. Та ко ђе ви де ти Was hing ton Ir ving, TheCompleteWorksofWashington Irving, 
Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 1834, стр. 243-244 Jo seph Ne ed ham, ScienceandCivilizationin
China, Ed. Fran ce sca Braz, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, стр. 48: У 
та да шњој ен гле ској књи жев но сти је тра ди ци о нал но по што ван и хва љен жи вот на се лу. 
Та ко је и Ир винг твр дио да се „мо рал ни ка рак тер зе мље“ нај бо ље очи та вао у уну тра-
шњо сти зе мље. Ка сни је, на дру гом кра ју све та, у пе ри о ду чу ве не Ме и ђи ре фор ма ци је 
у XIX ве ку, у раз ма тра њи ма ја пан ских ин те лек ту а ла ца ка ко да уна пре де сво ју зе мљу и 
до ве ду је у ред нај ра зви је ни јих др жа ва на све ту, мно ги од њих су као по зи ти ван при мер 
ис ти ца ли ода ност ен гле ских ин те лек ту а ла ца раз во ју се ла и по зи ва ли у сво јим де ли ма 
ја пан ску ин те лек ту ал ну ели ту да, по угле ду на ен гле ску вик то ри јан ску ели ту, про во ди 
не ко вре ме у го ди ни по ја пан ским се ли ма и та ко по мог не „со фи сти ка ци ју“ при пад ни ка 
дру штве ног сло ја се ља ка и ти ме урав но те же и под стак ну раз вој чи та вог ја пан ског дру-
штва. 
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спе ло до се вер не Ита ли је.22)По себ но се у раз во ју по љо при вре де 
ис ти ца ла Ве ли ка Бри та ни ја, чи ји су и про зни пи сци и пе сни ци, а 
ка сни је и филм ски рад ни ци, тра ди ци о нал но у сво јим де ли ма про-
сла вља ли у раз ли чи тим фор ма ма жи вот на се лу у Ве ли кој Бри та-
ни ји. И са ма др жа ва је про мо ви са ла ин сти ту ци је ко је ути чу на по-
бољ ша ње стан дар да про из вод ње на се о ским до ма ћин стви ма. Већ 
од 1784. го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји су се из да ва ли пе ри о дич ни 
ча со пи си и књи ге на те му по љо при вре де.23) Рав но ме ран раз вој 
при вре де и урав но те жен раз вој ин сти ту ци ја те као је у овим раз ви-
је ним др жа ва ма и у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком ХХ ве ка, док 
су у истом пе ри о ду у Ср би ји на по ли тич кој сце ни до ми ни ра ла су-
ко бља ва ња по ли тич ких иде о ло ги ја и пар ти ја.24) У пре ви ра њи ма 
око по ли тич ке вла сти у Ср би ји гу би ла се дра го це на енер ги ја и 
умно го ме је био из гу бљен фо кус о по тре би за ус по ста вља њем рав-
но мер ног раз во ја при вре де у чи та вој зе мљи упо ре до са про це сом 
ус по ста вља ња по ли тич ких ин сти ту ци ја. Али, про бле ми у раз во ју 
по љо при вре де у Ср би ји до се жу и у мно го да љу про шлост. У пр-
вим фа за ма раз во ја ста ре срп ске др жа ве до дру ге по ло ви не че тр на-
е стог ве ка, од но сно до пе ри о да по чет ка вла да ви не Осман лиј ског 
цар ства на Бал кан ском по лу о стр ву, ре ла тив но склад но су жи ве ли 
вла да ју ћа фе у дал на, вер ска и вој на ели та и се ља ци ко ји су чи ни ли 
огром ну ве ћи ну ста нов ни штва. Осно ву та да шње при вре де на Бал-
кан ском по лу о стр ву чи ни ли су зе мљо рад ња, сто чар ство и ри бар-
ство и са мо по не где ру дар ство и по је ди не гра не за нат ства. Се ља ци 
су би ли фе у дал но за ви сни ста нов ни ци – меропаси (зе мљо рад ни-
ци), ста ро се де о ци вла си и сло ве ни-сто ча ри, за ви сне се о ске за на-
тли је, слу ге (со кал ни ци), не ка вр ста фе у дал них кме то ва (отроци) и 
је дан ма ли део се о ског све штен ства. Они су у „Ду ша но вом за ко ни-
ку“, нај по зна ти јем срп ском сред њо ве ков ном прав ном ак ту ство ре-
ном у до ба вла да ви не срп ског ца ра Сте фа на Уро ша IV Ду ша на Не-
22) Jo seph Ne ed ham, ScienceandCivilization inChina, Ed. Fran ce sca Braz, Vol. VI, No. 2, 

Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984
23) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 

Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, USA, стр. 57-61:  По зна ти ен гле ски пи-
сци и струч ња ци за по љо при вре ду Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) и Ви ли јам 
Мар шал (Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о-
рет ским, та ко и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи сво јим мно го број ним сту-
диј ским пу то ва њи ма  и упо ред ба ма до ма ће по љо при вре де са по љо при вре дом су сед них 
зе ма ља, ови ин те лек ту ал ци су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој 
др жа ви и ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо при вре де у 
др жа ви и у ње ним ко ло ни ја ма и ти ме да ујед но по ма жу и укуп ном еко ном ском раз во ју 
Ве ли ке Бри та ни је.

24) Ду брав ка Сто ја но вић, Калдрма и асфалт – урбанизација и европеизација Београда
1890–1914,Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2008 
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ма њи ћа (1308-1355.), на зва ни себрима. У ра ној сред њо ве ков ној 
Ср би ји би ла је бит на ауто но ми ја ло кал не са мо у пра ве, те су та ко 
по сто ја ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни об ли ци на род не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла, гра до ви са до де-
ље ним ауто ном ним пра ви ма), као и ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног 
жи во та на ро да са сво јим уста ље ним пра ви ма и оби ча ји ма де мо-
крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) и уза јам но сти. Вре ме ном 
су се, у жу па ма ис пре се ца ној сред њо ве ков ној Ср би ји, фор ми ра ле 
ин сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро ва, или „збо ро ва се ба ра“, и 
др жав них са бо ра. За те са мо у прав не фор ме је би ло ка рак те ри стич-
но да су би ле по сте пе но под вр га ва не ауто ри те ту цен трал не по ли-
тич ке вла сти, од но сно ка ко је ја ча ла по ли тич ка и вој на власт та ко 
је цен трал на власт глав не управ не и суд ске функ ци је по ве ра ва ла 
др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли ни ма, од но сно овла шће ним но-
си о ци ма хи је рар хиј ске фе у дал не вла сти.25) За вре ме Осман лиј ске 
вла да ви не, у се о ским сре ди на ма у Ср би ји се ља ци су мо ра ли од ра-
ђи ва тикулук (ко лек тив ни рад под при ну дом) ко ји је, ка ко је при ме-
тио аграр ни со ци о лог Цвет ко Ко стић, био ти пи чан об лик на мет ну-
те при нуд не со ци ја ли за ци је у на ро ду, и као та кав био на злом гла су 
јер се на ње му ра ди ло „ду го, под те шким усло ви ма и без па ре и 
ди на ра“.26) Ка ко је 1928. го ди не при ме тио швај цар ски док тор хе ми-
је и кри ми но лог Ру долф Ар чи балд Рајс (Ro dolp he Ar chi bald Re iss, 
1875-1929), ко ји је ду ги низ го ди на про вео у Ср би ји, у до ба вла да-
ви не тур ске осман лиј ске вла сти ку лу че ње се ља ка, од но сно тај при-
нуд ни „нај же шћи рад се ља ци ма је ма ло ко ри стио, јер се од ње га 
обо га тио са мо угње тач.“ Ар чи балд Рајс је ту чи ње ни цу на во дио 
као раз лог у свом об ја шње њу за што су то ком ве ко ва се ља ци „на ви-
кли да ра де са мо оно ли ко ко ли ко је нео п ход но и ни су хте ли да ра де 
ви ше за то што би то ко ри сти ло са мо њи хо вом ти ра ни ну“.27)Ства-
ра ње мо дер не гра ђан ске др жа ве под вла шћу кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа (1823-1868.)28) до не ло је пр ве по ли тич ке и прав не од ред бе о 
уре ђе њу др жа ве по угле ду на раз ви је не европ ске др жа ве, уз пр во-
бит но по сте пе но уса гла ша ва ње са прав ним за ко ни ма до та да шње 
25) Пе тар Ма тић,“Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 

2006, vol. 5, iss. 3, стр.395
26) Цвет ко Ко стић,Социологијасела, Из да вач ко-ин фор ма тив ни цен тар сту де на та Бе о град,

1975, стр. 202.
27) Ру долф Ар чи балд Рајс,ЧујтеСрби!, Зла то у сти, Бе о град, 2008, стр. 14.
28) Ми ло ван Ри стић, СтариВлах, Ту ри стич ка штам па, Бе о град, 1963, та ко ђе ви де ти Ћо-

ро вић, Вла ди мир,ЗемљаШумадијахајдучка,досељеничкаипобуњеничкаИсторијске
свескеСрпсконаслеђе,  бр. 3, март 1998и Ђе нић, Ми ли сав,Златиборупрошлости, 
Ти то во Ужи це, 1983. го ди не
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вла сти. Та да су и пр ви пут учи ње ни гра ђе вин ски по ду хва ти да се 
кон фи гу ра циј ски бр до ви та и не про ход на шум ска под руч ја Ср би је 
за шти те на си пи ма, да се у ур ба ним на се љи ма про ши ре ули це и да 
се из гра де са о бра ћај ни це по угле ду на европ ске раз ви је не др жа ве. 
Под лич ном на хо ђе њу кне за Обре но ви ћа, али и за хва љу ју ћи од ла-
сци ма мла де ин те лек ту ал не ели те на шко ло ва ње у ино стран ство, 
до ла зи ло је до про ме на и у оби ча ји ма и ста во ви ма у дру штву, као и 
до по нов ног под сти ца ња до та да за не ма ре ног раз во ја пи сме но сти, 
књи жев но сти, обра зо ва ња, на у ка, еко но ми је и ле пих умет но сти. У 
обла сти по љо при вре де раз ви ја но је ви нар ство, чак до те ме ре да су 
ви на ри из Не го тин ске кра ји не се дам де се тих го ди на 19. ве ка из во-
зи ли ви но у Фран цу ску, Не мач ку, Аустро у гар ску и Ру си ју.29) За хва-
љу ју ћи ве ли ком за ла га њу про фе со ра По љо при вред ног фа кул те та 
Ми хај ла Авра мо ви ћа и по љо при вред ни ка и на род ног по сла ни ка из 
се ла Вра но во крај Сме де ре ва Ла за ра Са ви ћа-Ге џе, осно ва на је 
1894. го ди не пр ва зе мљо рад нич ка за дру га Врановска земљорад
ничказадруга у Вра но ву у Ср би ји.30)  На кон то га је по чео по крет 
осни ва ња зе мљо рад нич ких за дру га у Ср би ји и 1895. го ди не је 
ство рен Глав ни са вез зе мљо рад нич ких за дру га.31) Ипак, до та да-
29) Да нас се вин ски ту ри зам у Ср би ји про мо ви ше од Алек сан дров ца, Кру шев ца, Вр шца до 

Кња жев ца, а ка рак те ри сти чан при мер вин ског ту ри зма су Ра јач ке пим ни це код Шту-
би ка у Не го тин ској кра ји ни. Ши ром све та, од Грч ке, Ка на де, Аустра ли је, Пор ту га ла, 
Швај цар ске до Ју жне Афри ке, Удру же ња про из во ђа ча ви на по зи ва ју на про мо ци ју, де-
гу ста ци ју и ку по ви ну ви на у вин ским по дру ми ма ру рал них под руч ја, чи ме се ујед ни 
вр ши и тр жи шна про мо ци ја ви на за да љу про да ју по тр го ви на ма, хо те ли ма и ре сто ра-
ни ма. Co lin Mic hael Hall et al (Ed.),Winetourismaroundtheworld:development,mana
gementandmarkets, Ox ford : But ter worth-He i ne mann, 2002  и Jack Car lsen and Step hen 
Char ters (Ed.), GlobalWineTourism–Research,Management&Marketing, Wal ling ford : 
CA BI Pub., 2007. Да нас су по вин ском ту ри зму и ло кал ним вин ским фе сти ва ли ма по-
го то во по зна та ру рал на под руч ја Фран цу ске. Фран цу зи су сво ју по љо при вре ду по ве за-
ли са ко зме тич ком, здрав стве ном, мод ном и ту ри стич ком ин ду стри јом и за хва љу ју ћи 
до број ин фра струк ту ри и до бром жи вот ном стан дар ду по љо при вред ни ка, успе шно их 
спо ји ли у је дин ствен кон цепт при вред не и ту ри стич ке по ну де. Та кав кон цепт под ра зу-
ме ва и про да ју су ве ни ра, умет нич ких пред ме та, оде ће, обу ће и на ки та стра ним и до-
ма ћим ту ри сти ма. У зак мко ви ма и се о ским до ма ћин стви ма, по се ти о ци на ли цу ме ста 
про ба ју ви на и дру ге спе ци ја ли те те ло кал ног под руч ја, а осно ва ни су и ви зи тор ски 
цен три и кур се ви пре да ва ња о уз го ју, де гу ста ци ји и мар ке тин гу ви на и вин ског ту ри зма 
у по љо при вред ним шко ла ма и дру гим цен три ма за раз вој по љо при вре де и ту ри зма.

30) Смедеревсковоће–Враново,„Вра но во 1994 – Сто го ди на за дру ге“,http://www.sme de-
rev sko vo ce.rs/se la.php?id=77&je zik=1:Пре ма пра вил ни ку за дру ге, циљ за дру ге је био 
„да на ба ви сво јим чла но ви ма по тре бан но вац за по љо при вред не ра до ве, да ути че на 
свест о штед њи и да на тај на чин ути че на по прав ку њи хо вог ма те ри јал ног ста ња.“ 
Члан  за дру ге мо гао је да бу де са мо онај ко ји је имао „до вољ но јем ства за лич но по ште-
ње“, да је ста ре ши на до ма ћин ства и да стал но жи ви на те ри то ри ји за дру ге, за дру жна 
упра ва је би ла ду жна да сва ког ме се ца са ста вља из ве штај о по сло ва њу, а по ред фи нан-
сиј ских сред ста ва чла но ва за дру ге за дру га је има ла и дру ге стал не при хо де од стал не, 
обич не и деч је штед ње.

31) Бра ни слав Гу лан, „За дру гар ство ју че, да нас и су тра: Се ља ци са ми на ле ди ни“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/10792.html
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шње не по сто је ће или за не ма ре но, ка ко основ но, та ко и функ ци о-
нал но обра зо ва ње ло кал ног ста нов ни штва у по гле ду раз во ја по љо-
при вре де и по бољ ша ња жи во та на се лу, упр кос ве ли ким на по ри ма 
по је ди на ца из ре до ва но во на ста ју ће ин те лек ту ал не ели те, од ви ја ло 
се ве о ма спо ро у од но су на раз ви је не европ ске др жа ве XIX ве ка. То 
се не ми нов но од ра зи ло и на да љи све у ку пан раз вој др жа ве у исто-
риј ским иза зо ви ма ко ји су усле ди ли на кон тог пе ри о да. 

Два де се ти век до нео је на ро ди ма на Бал ка ну но ве иза зо ве – 
удру жи ва ња и раз дру жи ва ња др жа ва и на ро да пр вен стве но по во-
љи др жав них и ме ђу на род них по ли тич ких ели та и ре ги о нал не и 
свет ске ра то ве на њи хо вим те ри то ри ја ма. У ве зи са по ли тич ким 
иде ја ма и су ко би ма сво јих до ма ћих и свет ских ли де ра и по ли ти-
ча ра се ља ци у овим др жа ва ма ни су има ли зна чај но пра во гла са и 
ве ли ки ути цај, иако њи ма пр ви ма ни је би ло у ин те ре су да ра ту ју 
и да за вре ме ра то ва ња не об ра ђу ју сво ја има ња. На кон Бал кан-
ских ра то ва и ве ли ких би о ло шких и ма те ри јал них гу би та ка Ср би ја 
је би ла осло бо ђе на од ви ше ве ков не Осман лиј ске вла сти, али и за-
ду же на, бу ду ћи да је но вац, уме сто у из град њу ин фра струк ту ре, 
са о бра ћај ни ца, здрав ство, школ ство и по љо при вре ду, био по тро-
шен на во ђе ње ра то ва и опо ра вља ње зе мље од рат них гу би та ка. 
С об зи ром да је ми ли он вој ни ка око го ди ну да на ра то ва ло, за то 
вре ме био је за у ста вљен раз вој по љо при вре де и уоп ште при вре-
де на том под руч ју. И у слу ча ју Пр вог свет ског ра та у Ср би ји су у 
вој ску ма сов но ре гру то ва ни си ро ма шни се ља ци. По ред чи ње ни це 
да су би ли број ча но и вој но сла би ји од про тив ни ка ко ји је на ди рао 
на њи хо ву те ри то ри ју, ра то ва ли су и у пе ри о ду са из у зет но те шким 
кли мат ским при ли ка ма. На кон те шких би та ка на са мом рат ном 
фрон ту, при ли ком по вла че ња срп ске вој ске пре ко Ал ба ни је и де ла 
Цр не Го ре до оба ла и остр ва Грч ке 1915. го ди не вој но и са ни тет ски 
оскуд но опре мље ни вој ни ци су пре пе ша чи ли хи ља де ки ло ме та ра 
по не по зна тим им кра је ви ма и ма сов но уми ра ли. За гол го ту-по вла-
че ње ових љу ди пре ко пла ни на Ал ба ни је фран цу ски мар шал Жo zef 
Žo fr (Јo seph Jac qu es Césa i re Jof fre, 1852-1931) из ја вио је да је оно 
„у окол но сти ма у ко ји ма је из вр ше но по стра хо та ма пре ва зи шло 
све што је у исто ри ји до та да као нај стра шни је за бе ле же но.”32) Са 
ин сти ту ци о нал ног угла гле да ња тај до га ђај и чи тав пе ри од пред-
ста вља ју је дин ствен при мер у исто ри ји, јер су у по вла че њу срп-
ске вој ске пре ко пла ни на Ал ба ни је уче ство ва ли при пад ни ци свих 
32) Тан југ, „Да нас 93. го ди шњи ца од по чет ка по вла че ња пре ко Ал ба ни је“, Блиц, 03. де цем-

бра, 2008. го ди не, Бе о град, та ко ђе ви де ти Ни ко ла Б. По по вић, СрбиуПрвомсветском
рату–19141918, Ар хив Ср би је, 1998, Бе о град, Ср би ја
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дру штве них сло је ва, од по зна тих пи са ца, сли ка ра, за на тли ја и тр-
го ва ца, до све ште ни ка, ми ни ста ра и по сла ни ка на род не скуп шти-
не. Ипак, нај ве ћи део те вој ске пред ста вља ли су се ља ци. Тра гич на 
по сле ди ца ра то ва ња у Пр вом свет ском ра ту Ср би је би ло је по нов-
но би о ло шко де сет ко ва ње та да шњег ста нов ни штва (пре ко 240.000 
му шка ра ца), од ко јег се ка сни је ста нов ни штво ни је зна чај ни је опо-
ра ви ло. Дру га по ло ви на два де се тог ве ка, на кон по нов них ве ли ких 
људ ских и ма те ри јал них гу би та ка, у Дру гом свет ском ра ту, до не ла 
је по љо при вред ни ци ма у Ср би ји но ве вр сте ком пли ка ци ја, у об-
ли ку но вих иде о ло ги ја, по ли тич ких и еко ном ских екс пе ри ме на та 
са по љо при вре дом и стро ге вла да ви не би ро крат ског апа ра та но во-
вла да ју ћих пар ти ја.Ка ко је то ока рак те ри сао политико лог Дра ган 
Мар ко вић, се љак ни је уче ство вао у по ли тич ком и јав ном жи во ту у 
дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка: „Ње га су ор га ни зо ва ли у по ли-
тич ке пар ти је, али он ниг де не во ди ор га ни за ци је; он би ра по сла-
ни ке, али су ње го ви по сла ни ци љу ди ко ји ни су се ља ци“.33) Се љак 
– по љо при вред ник био је по ли тич ки ста ти ста и обје кат по ли тич-
ке ма ни пу ла ци је у функ ци ји оства ри ва ња не ких ту ђих ин те ре са.34) 
Та ко је и мо гло да се до го ди да се на кон Дру гог свет ског ра та у се-
о ским за дру га ма чи не ра зни по ли тич ки екс пе ри мен ти, као што је 
био по ку шај ими ти ра ња со вјет ских кол хо за или по ку шај уки да ња 
не чи је соп стве ним ра дом сте че не сво ји не у по ку ша ју да рад не за-
дру ге без ин ди ви ду ал ног сво јин ског су бјек ти ви те та раз ви ју со ци-
ја ли стич ку по љо при вре ду.35)Би ло је пред ви ђе но да се љач ке рад не 
за дру ге по ста ну при нуд не за јед ни це оли че не у управ ни ку за дру ге 
као вр хов ном за по вед ни ку ко ји је те рао не мо ти ви са не за дру га ре 
да ра де. Ка да та кав по ку шај екс пре сне ко лек ти ви за ци је ни је ус пео 
по ку ша ло се са по сте пе ним по друштвља ва њем, од но сно по др жа-
вље њем по љо при вре де пре ко оп штих зе мљо рад нич ких за дру га чи-
је је осни ва ње др жа ва по мо гла усту па њем др жав не зе мље и дру гих 
од го ва ра ју ћих сред ста ва про из вод ње, та ко да је у ши ро кој кам па-
њи већ до 1953. го ди не осно ва но 3.124 за дру га оп штег ти па.36) Та ко 
на ста ле оп ште зе мљо рад нич ке за дру ге би ле су „ви ше по ли тич ки 
не го еко ном ски по сред ник за по ве зи ва ње при ват них по љо при-
вред них га здин ста ва са дру штве ним (у су шти ни др жав ним) сек то-
33) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 81, ци ти ра ју ћи Сре-

тен Ву ко са вље вић, Писмасасела, стр. 192
34) ibid,стр. 81 
35) ibid, стр. 62-63, ци ти ра ју ћи Глав ни за дру жни са вез ФНРЈ, Бе о град, 1949, чл. 30, пре ма 

ко јем су „чла но ви за дру ге мо ра ли да уно се у за дру гу сво ју зе мљу, из у зев окућ ни це, 
од ри чу ћи се сво ји не на тој зе мљи у ко рист за дру ге.“ 

36) ibid, стр. 65, ци ти ра ју ћи Векипосеоскогзадругарства, стр. 26
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ром, јер се зе мљо рад нич ка за дру га, са стал но за по сле ни ма у њој, 
„по сте пе но тран сфор ми са ла у при вред но пред у зе ће са рад нич ким 
са мо у пра вља њем.“37) У пе ри о ду со ци ја ли зма по љо при вред ни ци су 
има ли сво је пред став ни ке у При вред ним ко мо ра ма, али је про блем 
био што су про из во ђа чи и куп ци по љо при вред них про из во да би-
ли у јед ном ко мор ском те лу.38) Пре ла зак два де се тог у два де сет пр-
ви век и рат но „раз дру жи ва ње“ бив ше др жав не за јед ни це до не ло 
је по но во на ро ди ма и др жа ва ма на Бал кан ском по лу о стр ву ве ли ке 
би о ло шке и ма те ри јал не гу бит ке, та ко да су оне ушле у два де сет и 
пр ви век хен ди ке пи ра не рат ним гу би ци ма, фи нан сиј ским за ду жи-
ва њи ма и уни ште ном при вре дом. Мно ги од го вор ни љу ди на по ло-
жа ји ма, по ли ти ча ри,  зва нич ни ци, ин те лек ту ал ци ра зних про фи ла 
и за по сле ни ци у ме ди ји ма ни су има ли мо гућ но сти или ни су би ли 
на ви си ни за дат ка да по ку ша ју да спре че та кав ток до га ђа ја, та ко 
да је и у том пе ри о ду до шло до гу бит ка жи во та мно гих љу ди, а 
по љо при вре да и еко но ми ја на ро да и др жа ва на Бал кан ском по лу-
о стр ву су на за до ва ли у од но су на раз ви је не др жа ве. Те др жа ве су 
у два де сет и пр ви век ушле са сма ње ном сто пом при ра шта ја ста-
нов ни ка, осла бље ном при вре дом и уз др ма ним дру штве ним нор ма-
тив ним вред но сти ма. То не пред ста вља олак ша ва ју ћу окол ност у 
са гле да ва њу вла сти те и ту ђих уло га у вре ме ну и про сто ру у ко јем 
жи ве и ко ји оста вља ју бу ду ћим ге не ра ци ја ма иза се бе. Пре по зна ва-
ње ди ја лек тич ке кон стан те раз во ја кроз исто ри ју, ко ја под ра зу ме ва 
успе шно спа ја ње про шлих вре ме на са мо дер но шћу ну жно је у вре-
ме ни ма у ко ји ма је, пре ма ре чи ма еко но ми сте и со ци о ло га Се ма 
Вим сте ра, мо дер ност пре ма сво јој при ро ди ви ше за ин те ре со ва на 
за пер фек ци ју сред ста ва ко ја слу же за оства ре ње ци ља, не го за ду-
бо ку ре флек си ју ње них по сле ди ца по чо ве чан ство.39) Не ке од ре-
флек си ја по сле ди ца мо дер но сти и не рав но мер ног еко ном ског раз-
во ја у све ту да нас су и гло бал но за гре ва ње, за га ђе ње над зем них, 
под зем них во да и ва зду ха, еро зи ја плод ног зе мљи шта, не ста ја ње 
шу ма, глад, ми гра ци је ста нов ни штва и ну жност од бра не од при-
род них ка та стро фа као што су по жа ри, зе мљо тре си и по пла ве.40) 
У сми слу раз во ја по љо при вре де и по ди за ња све сти о еко ло шким 
37) ibid,стр. 65, ци ти ра ју ћи Др. Бо ри сав Дин ко вић, Селонапрекретници, Рад нич ки уни-

вер зи тет „Вељ ко Вла хо вић“, Су бо ти ца, 1975, стр. 72 
38) Алек сан дар Бо шњак, Кад ће по љо при вред ни ци има ти сво ју По љо при вред ну ко мо ру?, 

http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/kad_ce_po ljo pri vred ni ci_ima ti_svo ju_ko mo ru
39) Sam Whim ster, UnderstandingWeber, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, стр. 270
40) Ja red Di a mond, Guns,GermsandSteel:TheFatesofHumanSocieties, W. W. Nor ton & 

Com pany, New York, 2005; Ja red Di a mond, Collapse–HowSocietiesChoose toFailor
Succeed, Pen guin Vi king, New York, 2005
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про бле ми ма од пе ри о да рас па да бив ше др жав не за јед ни це нај ви ше 
је на пре до ва ла Сло ве ни ја, за ко ју је ка рак те ри сти чан јак еко ном-
ски и по ли тич ки ути цај по љо при вред ни ка на дру штво у ко јем жи-
ве, ве о ма раз ви јен си стем за дру га и пру жа ње по др шке про гра ми ма 
ру рал ног раз во ја и еко ло шким про јек ти ма.41)

Ка да се на по чет ку два де сет пр вог ве ка по ку ша про на ћи кон-
стан та раз во ја ин сти ту ци ја др жа ве и дру штва, по ли ти ке, по љо при-
вре де и еко но ми је у Ср би ји од де вет на е стог ве ка до да нас, мо же 
се при ме ти ти да су мно ги ин те лек ту ал ци и да нас усред сре ђе ни на 
из у ча ва ње и по тен ци ра ње ра зних „иза ма“, „иза ци ја“ и „за ци ја“ и 
ра зних вр ста иде о ло ги ја ко је су у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о-
ди ма пре о вла да ва ле ду хов ним ми ље ом ових про сто ра и оста ви ле 
тра га на раз вој људ ских пра ва, кул ту ру, еко но ми ју, по ли ти ку и уоп-
ште раз вој дру штва у це ли ни на овом про сто ру. Са мо по не ки ин те-
лек ту ал ци по ку ша ва ју да из ве ду син те зу ди ја лек тич ких свој ста ва 
тог раз во ја кроз про шлост и са да шњост и да у том сми слу на пра ве 
на уч ну прог но зу за бу дућ ност. Јед но од успе шних ис тра жи ва ња на 
ту те му из вео је со ци о лог Вла ди мир Цвет ко вић ко ји је у свом раз-
ма тра њу по ве за но сти дру штве ног си сте ма и раз во ја по љо при вре де 
и еко но ми је про у ча вао ра до ве свет ских и срп ских ан тро по ге о гра-
фа, еко но ми ста и со ци о ло га из дру ге по ло ви не  XIX. ве ка и пр ве 
по ло ви не XX. ве ка, од Фре де ри ка Ле Пле ја и Фри дри ха Ра це ла до 
Јо ва на Цви ји ћа и Мир ка Ко сти ћа. Он је уста но вио да је раз вој „по-
лу мо дер ног дру штва“ у Ср би ји био „еклек тич ка сме ша тра ди ци о-
нал но-па три јар хал ног, псе у до тра ди ци о нал ног и екс трем них ва ри-
јан ти мо дер ног.“ Цвет ко вић сма тра да је про блем у та квом про це су 
био тај што се до вођ ства или ели те нај че шће до ла зи ло ква зи де-
мо крат ским пу тем, што је до во ди ло до не рав но мер ног раз во ја или 
не у рав но те же но сти и успо ра ва ња мо дер ни за циј ског раз во ја.42) 
41) Ви шња Ви шњић, Ја сна Гли шић, Ма ја Ми хај ло вић, Рад ми ло Мар ко вић,ко ор ди на тор

Зо ран Мај дин,„Ве ли ка де пре си ја“, „Пу те ви и стран пу ти це срп ске по љо при вре де, Вре
ме, бр. 1010, 13. мај, 2010. го ди не:  Кра јем де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка у Сло-
ве ни ји је уста но вље на По љо при вред на ко мо ра по прин ци пу оба ве зног члан ства, ко ја 
се сма тра за слу жном што је Сло ве ни ја до би ла исте кво те као и ста ре чла ни це Европ-
ске Уни је. Пре о вла да ва ју ћи об лик под сти ца ја су не по врат на сред ства ко ја се до де љу ју 
по кри те ри ју ми ма про гра ма Европ ске Уни је Сло ве ни ји као ње ној чла ни ци Еко ло шки 
про јек ти су де фи ни са ни као ци ље ви аграр не по ли ти ке и за њих се сред ства, осим из 
бу џе та, обез бе ђу ју и из фон до ва со ли дар но сти.

42)  Вла ди мир Цвет ко вић,Социологија–Модернарефлексијаисторијскогзбивања, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 1994. го ди не, Бе о град, Ср би ја
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УЛОГАИНСТИТУЦИЈАУБУДУЋЕМРАЗВОЈУСЕЛАУ
СРБИЈИ

На ра ни је по ме ну том ово го ди шњем ме ђу на род ном на уч ном 
ску пуВласинскисусрети, агро е ко но ми сти су за кљу чи ли да је по-
треб но да др жав не ин сти ту ци је над ле жне за раз вој по љо при вре де 
и обра зо ва ње у обла сти по љо при вре де и ло кал не са мо у пра ве по ну-
де у скло пу стра те ги је за раз вој и по бољ ша ње ква ли те те жи во та у 
ру рал ним под руч ји ма Ср би је кон крет не смер ни це о по кре та њу и 
раз во ју пред у зет ни штва и раз ли чи тих об ли ка ин ду стри ја у обла-
сти по љо при вре де. След стве но то ме би од го ва ра ју ћа по ли тич ка и 
еко ном ска ин сти ту ци о на ли за ци ја мо гла омо гу ћи ти од го ва ра ју ћу 
да љу тех но ло ги за ци ју и ме ха ни за ци ју по љо при вре де и се о ских 
до ма ћин ста ва. 

У да на шњем тр жи шно ори јен ти са ном дру штве ном ам би јен ту 
по треб но је ува жа ва ти ста во ве струч ња ка из обла сти при род них 
на у ка, ко ји се за ла жу за од го ва ра ју ће вред но ва ње њи хо ве стру ке, у 
што спа да и ре а ли сти чан став де ка на Ма шин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду Ми ло ра да Ми ло ван че ви ћа да „из воз де се так бро до ва ко ли ко 
се го ди шње из гра ди и из ве зе из Ср би је, до но си ве ћу за ра ду не го 
из воз по љо при вред них про из во да.“43)Чи ње ни ца је и да су „но си о-
ци“ ра ста ДБП (GDP) Ср би је сек то ри као што су фи нан сиј ске услу-
ге, по сред нич ки по сло ви, про мет не крет ни на и слич но, што по ка-
зу ју и зва нич ни ста ти стич ки по да ци о ди на ми ци ра ста и струк ту ри 
ДБП по сек то ри ма у зад њих де се так го ди на.44) Али, чи ње ни ца је 
и да је пи та ње раз во ја по љо при вре де пи та ње пре хра не, при вред-
ног из во за и би о ло шког оп стан ка са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја 
ка ко у зе мљи, та ко и сву где у све ту. Уз то, тре ба да се има у ви ду 
да у скло пу стра те ги је ту ри зма у Ср би ји план раз во ја се о ског и 
здрав стве ног ту ри зма под ра зу ме ва и раз вој по љо при вре де, од но-
сно пре храм бе не ин ду стри је у зе мљи, бу ду ћи да ту ри сти сву где у 
све ту у то ку бо рав ка на од ре ђе ној ге о граф ској де сти на ци ји оче ку-
ју, уз про прат не кул тур не са др жа је и су ве ни ре, и по ну ду аутох то-
них45) пре храм бе них про из во да ка рак те ри стич них за то под руч је. 
43) Тан југ, „Ма шин ски фа кул тет шко лу је нај бо ље ма сте ре за бро до град њу“, Политика,  

29.сеп тем бра, 2010. го ди не   
44) Здрав ко Ша ја то вић, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“
45) Љи ља на Ми лен ко вић, „Има мо су фи цит од из во за по љо при вре де“, Akter Online, 15. 

март, 2010. го ди не: Пре ма ре чи ма ми ни стра Дра ги на, на свет ском тр жи шту по сто ји ве-
ли ко ин те ре со ва ње по тро ша ча за аутох то не тра ди ци о нал не и без бед не за здра вље про-
из во де ко ји има ју свој по се бан ква ли тет и це ну.. Пре храм бе ни про из во ди са по себ ним 
ка рак те ри сти ка ма ко је се од но се на на чин про из вод ње и пре ра де, као и под не бље из 
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Уз то, ор ган ски уз га ја на хра на је уоп ште све ви ше тра же на на свет-
ском тр жи шту. Од ње по тро ша чи тра же не са мо здрав и при ро дан 
укус и ква ли те ту, не го и од го ва ра ју ће ам ба ла же ка рак те ри стич на 
за по је ди но под руч је, као и од го ва ра ју ћу мар ке тин шку по др шку 
та квим про из во ди ма. Ми ни стар ство по љо при вре де је ове го ди не 
на ја ви ло фор ми ра ње че ти ри цен тра за ор ган ску про из вод њу хра не 
у Ва ље ву, Се лен чи, Сви лајн цу и Ле сков цу, ко ји би ор га ни зо ва ли 
уз га ја ње ра тар ских би ља ка, ли ва дар ства и па шња штва, во ћар ства, 
ри бар ства, сто чар ства, са ку пља ње про из во да из при ро де и до ма ћу 
и ин ду стриј ску пре ра ду по љо при вред них про из во да. У том сми слу 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во-
до при вре де Ми ља на Ми ло ше вић је на ја ви ла да је циљ у раз во ју 
ор ган ске про из вод ње хра не да се по шту ју сви без бед но сни стан-
дар ди у про из вод њи и да се са са да шњих 1.200 хек та ра усе ва по вр-
ши на по ве ћа на 50.000 хек та ра до 2015. го ди не.46)У ве зи са бу ду-
ћим раз во јем по љо при вре де, агро е ко но мист Ми ла дин Ше вар лић 
не са ве ту је љу ди ма ко ји ће се тек од лу чи ти за овај по сао ба вље ње 
ра тар ством, јер оно зах те ва ве ли ке по се де и ме ха ни за ци ју Уме сто 
то га, он сма тра да је ре ше ње у ин тен зив ној во ћар ској или по вр-
тар ској про из вод њи, у град њи пла сте ни ка, у са ку пља њу и га је њу 
ле ко ви тог би ља или ор ган ских про из во да ко ји су из у зет но це ње-
ни.47)Сва ка ко би по жељ но би ло и да се на од го ва ра ју ћим ме сти ма у 
уну тра шњо сти отва ра ју и од го ва ра ју ће обра зов не уста но ве или да 
се ор га ни зу ју кур се ви из обла сти по љо при вре де на ко ји ма би до-
ма ћи и стра ни струч ња ци мо гли да пре не су кон крет но зна ње за ин-
те ре со ва ним по љо при вред ни ци ма и да са њи ма раз ме не кон крет на 
ис ку ства у ци љу по ве ћа ња ефек тив но сти и ква ли те те про из вод ње.

Раз вој по љо при вре де, од но сно, пре ма ре чи ма со ци о ло га и 
фу ту ро ло га Ми ла на Ни ко ли ћа, одр жа ње се љач ке по љо при вред не 
про из вод ње и раз вој се ла, тре ба ло би омо гу ћи ти и због на ра ста-
ју ћих про бле ма еко ло шке при ро де. Пре ма ње го вим ре чи ма, про-
бле ми еко ло шке при ро де већ са да по ста ју део ствар но сти са ко јом 
се мо ра ју су о чи ти са да шње и бу ду ће ге не ра ци је ста нов ни штва. У 
скло пу оп штег гло бал ног за га ђе ња при род не око ли не, ни во под-
зем них во да у Ср би ји већ је пре по ло вљен у од но су на пе ри од од 

ко јег до ла зе, мо ра ју би ти за шти ће ни озна ком по ре кла или ге о граф ском озна ком. Да нас 
у Ср би ји има два де сет и пет та квих про из во да.. 

46) Тан југ,„У Ср би ји се осни ва ју че ти ри цен тра за ор ган ску про из вод њу“,  Blic,25. сеп-
тем бра, 2010. го ди не 

47) Н. Су бо тић,„Се ло ре ша ва про блем не за по сле но сти“, Новости, 10. ок то бра, 2010. го-
ди не
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пре две, три де це ни је, а мо же се оче ки ва ти и да ће у Ср би ји до сре-
ди не овог ве ка про сеч не тем пе ра ту ре по ра сти за око шест сте пе ни, 
сма њи ће се при род на вла жност тла и ти ме сма њи ти и по љо при-
вред ни при но си, по ве ћа ти еро зи ја плод ног зе мљи шта и сма њи ти 
ре зер ве во де за пи ће. Због то га Ни ко лић пре по ру чу је пред у зи ма ње 
стро гих др жав них за штит них прав них  и еко ло шких ме ра за пре-
вен ти ву и су зби ја ње еко ло шких и при вред них про бле ма у бу дућ-
но сти.48)

Уво ђе ње мо дер них тех но ло ги ја и ме ха ни за ци је ко ји би по спе-
ши ли жи вот и рад љу ди у ру рал ним под руч ји ма та ко ђе би до при-
не ло при да ва њу од го ва ра ју ћег атри бу та до сто јан ства про фе си ји 
по љо при вред ни ка у дру штву. До сто јан ство те про фе си је не би 
тре ба ло да је упит но у слу ча ју би ло ка квог иде о ло шког по гле да 
на уре ђе ње по ли тич ког и еко ном ског си сте ма. У том сми слу не-
ке од вред но сних нор ми ко ја би тре ба ло да се ин сти ту ци о нал но 
про мо ви шу у дру штву би ле би ис ти ца ње зна ча ја и ну жно сти про-
из вод ње, од но сно пред у зет ни штва, ра да и ње го вог од го ва ра ју ћег 
вред но ва ња, као и ис ти ца ње и озва ни ча ва ње по тре бе за штед њом 
енер гет ских ре сур са у про из вод њи и сва ко днев ном жи во ту. На 
пр вом Ме ђу на род ном фо ру му о енер гет ском упра вља њу на ло-
кал ном ни воу у Ни шу обе ло да ње но је да је Ср би ја на по след њем 
ме сту по енер гет ској ефи ка сно сти у Евро пи, те да она у про се ку 
тро ши енер ги ју два и по пу та ви ше не го др жа ве у све ту и чак че-
ти ри до пет пу та ви ше не го др жа ве у Европ ској уни ји. Уче сни ци 
тог фо ру ма су ука за ли да је нео п ход но уве сти енер гет ске ме на џе ре 
(управ ни ке), ка ко би се по ди гла свест о ра ци о нал ном ко ри шће њу 
при род них енер гет ских ре сур са. Оче ку је се да би за кон о енер гет-
ској ефи ка сно сти, ко јим је пред ви ђен под сти цај за оп ти ма лан ни во 
у про из вод њи и про из вод њи енер ге на та и за шти ти жи вот не сре-
ди не, мо гао да бу де усво јен у пр вој по ло ви ни 2011. го ди не, те да 
би њи ме би ле ускла ђе не еко ном ска ло ги ка и со ци јал но од го вор на 
по ли ти ка као што је то слу чај у раз ви је ним др жа ва ма.49)На пр ви 
по глед па ра док сал но зву чи хи по те за да би са да шња те шка си ту а-
48) Политика,Ма га зин Политика, „Из ме ђу пу сти ње и ра ја“, 03. ок то бра, 2010. го ди не: 

Ми лан Ни ко лић пре по ру чу је по ве ћа ње по вр ши не зе мљи шта ко ја се на вод ња ва ју (са да 
то из но си све га два од сто), спре ча ва ње да љег за га ђе ња реч них то ко ва и под зем них из-
во ра во де за пи ће, као и еро зи ју зе мљи шта, пре све га по шу мља ва њем, сад њу у до ма ћим 
ис тра жи вач ким ла бо ра то ри ја ма ге нет ски мо ди фи ко ва них биљ них вр ста от пор них на 
су шу, те стро гу др жав ну прав ну за шти ту и ре гу ла ти ву ко ри шће ња из во ра во де за пи ће 
и во до то ко ве у бу дућ но сти.

49) Бе та, „Ср би ја по след ња по енер гет ској ефи ка сно сти“, Blic, 18. сеп тем бра, 2010. го ди-
не, Бе о град
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ци ја по љо при вред ни ка и при пад ни ка дру гих дру штве них сло је ва 
у по лу пу стим ру рал ним под руч ји ма мо гла да се ре ши при ме ном 
но вих тех но ло ги ја у раз во ју се ла и ру рал не при вре де и у раз во ју 
про из вод ње у ру рал ним под руч ји ма. Али, она би по мо гла оп стан-
ку, олак ша ла са да шњи те жак по ло жај и омо гу ћи ла бо љи жи вот 
пре о ста лом бро ју ста нов ни ка у њи ма. Прак тич ност, по год ност и 
де ло твор ност при ме не но вих тех но ло ги ја би мо гли да по мог ну да 
се до са да шњи про це си исе ља ва ња ста нов ни штва из ма лих ме ста 
у уну тра шњо сти у гра до ве, и из гра до ва у ино стран ство, бар ма ло 
успо ре и евен ту ал но за у ста ве и усме ре у су прот ном сме ру. Да би се 
та ква ру рал на до ма ћин ства из ву кла из ста ња за не ма ре но сти и за-
о ста ја ло сти и обез бе дио им се одр жи ви раз вој по треб но је ин фор-
ми са ти их о са вре ме ним и јеф ти ним вр ста ма при ме не тех но ло ги је 
и ме ха ни за ци је у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. Исто та ко, у свр ху 
омо гу ћа ва ња њи хо вог оп стан ка и одр жи вог раз во ја,  по треб но је 
ин фор ми са ти их о по тре би штед ње енер гет ских ре сур са и за шти-
те жи вот не око ли не. Ср би ја је пу на про фе си о нал них и ама тер ских 
струч ња ка ис тра жи ва ча и про на ла за ча ко ји, због не по сто ја ња од-
го ва ра ју ћег си стем ског ин сти ту ци о нал ног и ме диј ског про мо ви са-
ња ре ше ња за ефи ка сну штед њу енер ги је и тех но ло шке кул ту ре у 
ши рој јав но сти, ин фор ми шу јав ност пу тем Ин тер не та. Али, то још 
увек ни је до сту пан на чин за ин фор ми са ње ве ћи не ста нов ни ка у за-
ба че ним ру рал ним под руч ји ма. Са мим тим ка сни се са при ме ном 
ова кве вр сте про на ла за ка и тех но ло ги ја у се о ским до ма ћин стви ма, 
док  су у раз ви је ним др жа ва ма све та пред у зет нич ке ини ци ја ти ве 
на под руч ју при ме не сун че ве енер ги је до спе ле до ни воа екс пе ри-
ме на та са ави ја ци јом и бро до ви ма на со лар ни по гон.50)Та ко се, у 
не до стат ку ин сти ту ци о на ли зо ва не по мо ћи др жа ве ста нов ни штву 
да се су о чи са еко ло шким иза зо ви ма да на шњи це и су тра шњи це, 
по ја вљу ју по је ди нач не ини ци ја ти ве да се ши ро ка јав ност пре ко 
раз ли чи тих сред ста ва јав ног ин фор ми са ња оба ве сти о нај но ви-
јим тех но ло шким трен до ви ма у све ту и та ко про мо ви шу штед ња 
енер гет ских ре сур са и бор ба про тив угро жа ва ња жи вот не око ли-
не.51) Та кве ини ци ја ти ве по ја ви ле су се по сле об ја вље них ре зул та та 
50) „So lar Im pul se Ta kes Flight“, http://so lar pa nel spo wer.net/so lar-po wer/so lar-im pul se-ta kes-

flight: Та ко је у ју лу 2010. го ди не швај цар ски ис тра жи вач Бер транд Пи кар успе шно 
ис ку шао пр ви екс пе ри мен тал ни ави он на со лар ни по гон Solarimpulseса 12.000 фо то-
ће ли ја ко је рас по ре ђе не по це лој по вр ши ни ави он ских кри ла на па ја ју ави он ске елек-
тро-мо то ре.

51) http://www.velj ko mil ko vic.com/in dex.htm и Дра ган Ба ти нић, „Ај вар од сун ца, во да из 
пи ра ми де“, Илустрованаполитика, Број 2697, 23. сеп тем бар 2010. го ди не: Та ко ака де-
мик, ин же њер и еко лог Вељ ко Мил ко вић из Но вог Са да пр ви у Ср би ји пу тем Ин тер не-
та про мо ви ше је дан ино ва тив ни прин цип ди зај на па сив не со лар не ар хи тек ту ре ко ји са 
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на уч них ис тра жи ва ња о ис пла ти во сти из град ње тех но ло шких по-
стро је ња за про из вод њу енер ги је по мо ћу об но вљи ве енер ги је сун-
ца и ве тра у ко ји ма је за кљу че но да не план ска из град ња ова квих 
по стро је ња тро ши зе мља не и вод не ре сур се, узро ку је про ме не на 
зе мљи шном ре ље фу, угро жа ва би о ди вер зи тет, пеј заж, при род но и 
кул тур но на сле ђе и по љо при вред но об ра ди во зе мљи ште на под-
руч ју на ко јем су из гра ђе на та ква по стро је ња. У ауто ном ној обла-
сти Ан да лу зи ја у Шпа ни ји су у пр вој де це ни ји два де сет и пр вог 
ве ка гра ђе на та ква по стро је ња због ве ли ког бро ја сун ча них са ти 
и сна ге ве тра у ње ним по је ди ним де ло ви ма  Али, по ка за ло се да 
се не ка од тих по стро је ња ни су  на од го ва ра ју ћи на чин укло пи ла 
у про стор но и пеј за жно пла ни ра ње те обла сти. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња су ука за ла да су та ква по стро је ња ути ца ла на до та да шње 
еко ном ске ак тив но сти и на на чин на ко ји је при ро да функ ци о ни са-
ла на том про сто ру. Њи хо ва тех но ло ги ја за до ба вља ње и при ме ну 
енер ги је сун ца и ве тра ко ри сти ла је об но вљи ве ре сур се, али то ни-
је зна чи ло да у по је ди ним слу ча је ви ма из град ња по стро је ња ни је 
би ла штет на за око ли ну.52) Ре зул та те тих на уч них ис тра жи ва ња по-
твр ди ли су и прав ни ци ука зи ва њем да не план ска из град ња та кве 
вр сте по стро је ња ме ња од нос пре ма пеј за жу као сим бо лу при род-
ног и кул тур ног на сле ђа једноg ве ли ког де ла европ ског за ви ча ја.53) 
За раз ли ку од та квих при ме ра, у све ту и код нас по сто је про стра на 
зе мљи шта рав них нео бра ди вих по вр ши на у не на се ље ним или сла-
бо на се ље ним  под руч ји ма ко ја уз по што ва ње еко ло шких и прав-
них стан дар да мо гу да обез бе де успе шан при нос и пре нос енер ги је 
из об но вљи вих ре сур са, обез бе де ис пла тљи вост  њи хо ве из град-
ње и по ве ћа ју број рад них ме ста ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом. 
Успе шна при ме на но вих тех но ло ги ја у про из вод њи енер ги је из об-
но вљи вих ре сур са зна чи ла би уште ду ре сур са, за шти ту при род не 
око ли не и омо гу ћа ва ње одр жи вог раз во ја и по бољ ша ње жи во та ло-
кал ног ста нов ни штва.54) То зах те ва од го ва ра ју ћу ин сти ту ци о нал ну 
ор га ни за ци ју и са рад њу ин сти ту ци ја и ста нов ни штва на ло кал ном 

нај ма ње ула га ња оства ру је нај ве ће уште де енер ги је у стам бе ним објек ти ма а ки кинд-
ски про на ла зач и струч њак за ин фор ма ци о не тех но ло ги је Вла ди мирМи ле тин та ко ђе 
пре ко Ин тер не та на ме ра ва да бес плат но ну ди пре ци зне про ра чу не и об ја шње ња сво јих 
лич них про на ла за ка пре чи шћа ва ња во де по мо ћу сун ца или при пре ме во ћа и по вр ћа за 
је ло без ди ма, за га ђи ва ња и по тро шње огре ва.

52)  Ma ria-Jo se Pra dos,„Re ne wa ble Energy Po licy and landsca pe ma na ge ment in An da lu sia, 
Spain: the facts“, EnergyPolicy, No. 38, 2010, стр. 6900-6909

53)  ibid,  ци ти ра ју ћи Co un cil of Euro pe,2000, EuropeanLandscapeConvention, CETS No. 
176, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg , стр. 6901

54)  Bill McKib ben,“Car bon’s New Math”, NationalGeographic, Oc to ber 2007, стр. 33-37 и 
Joel K. Bo ur ne, Jr., “Green Dre ams”, Na ti o nal Ge o grap hic, Oc to ber 2007, стр. 38-59
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и др жав ном ни воу у свр ху су о ча ва ња са еко ло шким и дру штве ним 
про бле ми ма два де сет и пр вог ве ка. 

У про це су опо рав ка и раз во ја по љо при вре де и ру рал них под-
руч ја у зе мљи, уз до но ше ње зва нич них уред би ко је би по бољ ша ле 
по ло жај по љо при вред ни ка у дру штву и по та кле раз вој по љо при-
вре де, би ло би по жељ но да и струч ња ци из дру штве них и при-
род них на у ка да ју свој свр сис хо дан до при нос том про це су, јер би 
по сти за ње одр жи вог раз во ја у по љо при вре ди под стак ну ло раз вој 
и оста лих при вред них гра на у др жа ви. По ку ша ји да се ин сти ту-
ци о нал но уна пре ди по љо при вре да не мо гу да да ју ре зул та та ако 
не по сто ји уза јам но по што ва ње ме ђу уче сни ци ма тог про це са и 
ствар на же ља да се по ло жај и ста тус по љо при вред ни ка у дру штву 
уна пре ди. Па ра лел но с тим, по треб но је ра ди ти на про на ла же њу 
и де фи ни са њу дру штве них нор ма тив них вред но сти ко је би да ле 
од го ва ра ју ћи под сти цај и сми сао та квом про це су у скла ду са про-
сто ром и вре ме ном тог про це са и ње го вим крај њим ре зул та ти ма. 
Због то га је по треб но, не са мо кроз де ло ва ње ин сти ту ци ја, не го и у 
ши рем сми слу, вра ти ти зна чај и до сто јан ство за ни ма њу по љо при-
вред ни ка и ам би јен ту у ко јем он жи ви и ства ра. 

SanjaSuljagic
SIGNIFICANCEOFINSTITUTIONSINDEVELOPMENTOF

THEVILLAGESINSERBIA
Summary

Inthispaperauthoranalyzedtheroleandsignificanceof
institutionsindevelopmentofthevillagesinSerbiathro
ughouthistory.Theauthorfocusedontheanalysisofcur
rentandfuturestateofaffairsinthefieldofagriculturein
thestate.Afterelaborationofsomecausesforstagnation
anddeclineof thevillagesinSerbiain thepast thatha
vebroughtabouttocurrentdegradatedstatusoffarmers
insociety,theauthorofthepaperunderlinedsomeaddi
tionalecological,political,economicandculturalissues
thathindereffectiveorganizationandinstitutionalization
ofagriculture in the state. Infinalpartof thepaper the
authorsuggestedpossibleelementsforinstitutionalization
whichcouldenablesubstantialagriculturaldevelopment
andconsequentimprovementoflifeinthevillagesinrural
areasofSerbia.
KeyWords: agriculture, institutions, education, ecologу,
renewable energy sources, development of villages and
agriculture
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Resume
InthispaperSignificanceofInstitutionsinDevelopment
oftheVillagesinSerbiaauthoranalyzedtheroleandsig
nificanceofinstitutionsindevelopmentofthevillagesand
ruralareasingeneralinSerbiathroughouthistory.
Infirstpartofthepaperauthorfocusedontheanalysisof
currentstateofaffairsinagriculture,citingsomecharac
teristiccasesofextremedeagrarizationanddepopulation
in the country,  supporting itwith statementsof various
academics,institutionalbodiesandcurrentstatisticdata.
Theauthorunderlinedthatstagnationanddeclineofthe
villages in Serbia in the past and in current period has
beenaresultofabadsocialandpoliticalstructure that
hasbeendeprivingthepeasantsandotherpeoplefromru
ralareasfromtheirbasichumanrightsinthefieldsofedu
cation,specializationintheirfieldofwork,infrastructure,
subventions,employmentandsoon.Theauthorpresented
additionalecological,political,economicandculturalis
suesthathavebeenhinderingeffectiveorganizationand
institutionalizationofagricultureinthestate.
Insecondpartofthepaperauthorpresentedsomehisto
ricalcharacteristicsofthestateandlocalinstitutions’ac
tivitiesinthefieldofagriculture,citinggeopolitical,eco
nomic,institutionalproblems,problemsinthetransferof
knowledgeand infrastructural,educationalandecologi
cal issues as someof themainobstacles for substantial
developmentofthestate.Inthispartofthepaperauthor
usedcomparativecontrastivemethodofanalysisinorder
tounderlinemaindifferencesbetween industrialdevelo
pedstatesandSerbiastartingfrommedievalagesandthe
beginningsofformationofSerbiaasamoderncivilstate
institutionedbystandardsofEuropeandevelopedstatein
19thcentury.Theauthorfinishedsecondpartof thepa
perwith theanalysisofmostsignificantcauses forslow
developmentofagricultureinSerbiain20thcentury.In
finalpartofthepapertheauthorsuggestedpossibleele
mentsofinstitutionalizationwhichcouldpossiblyenable
substantialagriculturaldevelopmentandconsequentim
provementoflifeinthevillagesinruralareasofSerbia.
Inthirdpartofthetextauthorwroteontheroleofinstituti
onsinfuturedevelopmentofruralareasinSerbiafocusing
mostlyonmainecologicalproblemsthathavebeenposing
imperilment for living and development of small house
holdsinruralareasofthestate,whilesuggestingimple
mentationoflatesttechnologyfortheuseofsolar,water,
wind and other energy in rural households andmaking
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their livingmuch easier in general,while also enabling
them to save energy, decrease unemployment rate, help
food production and participate in depollution of their
areas.Theauthoralsosuggestedinformingofsuchhou
seholdsonnecessityforenergysaving,depollution,orga
nicfoodgrowingandsimilaractivitiesthatcouldpossibly
beusefulsolutionsforcreationofsubstantialdevelopment
ofruralareasinSerbiainfuture.

 Овај рад је примљен 18. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.
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ВладанСтанковић*
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ОСНОВИФУНДАМЕНТАЛИЗМА**

Сажетак
Уовомрадуауторсепозабавиопојавомкојајепред
мет истраживања неколико научних дисциплина.
Фундаментализам као појава предмет је проучава
ња: филозофије, политичких наука (политикологија
религије),алииправнихнаука(канонскогиаутоном
ногправа),тесоциолошких(социологијерелигије,по
литичкесоциологијеисоциологијеразвоја).Отудаће
истраживањепредметнепојавеобухватитиинтер
дисциплиниран и мултидисциплинаран методолошки
приступ.Међуметодимауполитичкимнаукама:ме
тод дедукције и генерализације, у правним наукама:
методанализесадржајанормиканонскогправаиупо
редниметод,аусоциолошкимнаукама:развојниме
тодиметодунакрснихкултура.
Кључнеречи:фундаментализам,религија,политичка
теорија

^Че сто се у сва ко днев ном го во ру су сре ће мо са пој мом фун да-
мен та ли зам, а да нам ни је баш нај ја сни је шта он зна чи.1) Нај-

че шће се код нас, у ко ло кви јал ном ко му ни ка ци ји, фун да мен та ли-
зам ис кљу чи во те сно ве зу је за ре ли ги о зни ислам. По не где се под 
фун да мен та ли змом под ра зу ме ва по ја ва ко ја би тре ба ло да озна чи 
* Истраживач-сарадник , Институт за политичке студије, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1)  M. Ruthven: Fundamentalism–theSerachofMeaning, Oxford University Press, 2004, р. 1: 
“Fundamentalism is a word with which everyone is familiar now.” 
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не ку вр сту за не се но сти, по не то сти, чак екс тре ми зма.2) Сва су ова 
ту ма че ња, ме ђу тим, то ли ко уда ље на од ствар ног опи са по ја ве да 
на про сто не од го ва ра ју исти ни.

На чел но, о фун да мен та ли зму се го во ри не са мо као о не кој вр-
сти ра ди ка ли зма, већ још ви ше о сво је вр сном ин те гри зму, чак ин-
те гра ли зму.3) По јав ни об лик фун да мен та ли зма сва ка ко да ука зу је и 
на сво је вр сну ис кљу чи вост уче ња спрам свих дру гих по ја ва ко је се 
на ла зе из ван то та ли те та па ра диг ма тич ног са др жа ја.4) Ка ко се овим 
не до вољ но раз ма тра ним пој мом ма ни пу ли ше и чак за стра шу је у 
ма сов ним ко му ни ка ци ја ма ва ља ло би рас ту ма чи ти епи сте мо ло шку 
стра ну фун да мен та ли зма, од ре ди ти ње го ве де фи ни ци је, озна чи ти 
ње го ве по јав не об ли ке уну тар по сма тра них дру штве них и вер ских 
уче ња, и ра све тли ти не ке од по јав них об ли ка у про сто ру при ме ње-
не по ли ти ке.

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Реч фун да мен та ли зам по ти че од лат. fundamentum што зна чи 
основа или база. Фун да мент, од lat. fundamentum, зна чи: «1. те мељ, 
осно ва, ба за, под нож је, по сто ље; 2. пре не се но – осно ва, упо ри ште, 
те мељ, под ло га; 3. фун да мен та лан – те мељ ни, основ ни».5) Фун да-
мен та лан је «онај ко ји има ва жност за не ку осно ву – онај ко ји је 
ду бин ски; је дан су штин ски ка рак тер – од лу чу ју ћи, де тер ми ни шу-
ћи.»6) Фун да мен та ли зам би да кле био «те жња да се у окви ру не ког 
2) Према лингвистима Клајну и Шипки фундаментализам се преуско схвата, као: «мус-

лимански екстремизам, праћен непријатељством према припадницима свих других 
вера.» (И. Клајн, М. Шипка: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови 
Сад, 2007, стр. 1357)

3) Професор Мирољуб Јевтић са Факултета политички наука мишљења је да је сваки ин-
тегризам истовремено и фундаментализам, али да сваки фундаментализам није инте-
гризам. (Тако нпр. у: M. Jevtić: «Fundamentalizam, verski», Sociološkirečnik, Zavod za 
udžbenike, Beograd, 2007, str. 152: «Pored f. koriste se i srodni izrazi kao što su radikalizam, 
integrizam, integralizam, religijski preporod itd. Nekad se ovi izrazi koriste kao sinonimi za 
pojam f., a nekad kao varijanta užeg značenja. Na primer, integrizam se često koristi da bi 
označio politizovaniju i državotvornu varijantu f. Tako je svaki integrizam istovremeno i f. 
ali svaki f. nije integrizam.»)

4) Занимљиво је запажање Луке Озана о обавезно искључивом карактеру фундаментализ-
ма. (L.   Ozzano: «Religious Fundamentalism and democracy», Политикологијарелигије, 
1/09: 127-153, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009, стр. 
128: «The fundamentalist worldview considers reality to be “uncompromisingly divided into 
light [...] and darkness [...]. The world outside the group is therefore contaminated, sinful, 
doomed; the world inside is a pure and redeemed remnant.»)

5) B. Klaić: RiječnikstranihriječiAŽ, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1987, str. 458.
6) D. Morvan: «Fondamental, ale, aux»,Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Sejer, Paris, 

2005, р.1082: «Qui a l’importance d’une base, d’un fondament, un caractère essentiel et 
déterminant.»
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уче ња, по ли ти ке, ве ре или иде о ло ги је по стиг не по вра так на вод ним 
пр во бит ним осно ва ма».7) Из то га сле ди да је фун да мен та ли зам као 
и сва ки изам не ка кав пра вац – усме ре ност. У кон крет ном слу ча ју 
фун да мен та ли зам би био усме ре ност ка ка квом основ ном или ба-
зич ном уче њу. Већ са ма differentiaspecifica пој ма (или усмереност 
у кон крет ном слу ча ју) ука зу је на по ли тич ко као осно ву фор мал-
не стра не фун да мен та ли зма, јер је по ли тич ко ту на чин по о ства-
ри ва ња фун да мен та ли зма уну тар јед ног дру штва. Још јед но став-
ни је, по ли тич ки аспект фун да мен та ли зма је на чин уз по моћ ко га 
се оства ру ју раз ли чи ти па ра диг ма тич ни са др жа ји, би ло да су они: 
иде је, вред но сти, нор ме, кон струк ти или по ја ве. Та ко би фун да-
мен та ли зам пред ста вљао на чи не оства ри ва ња ба зич них уче ња, би-
ло да она има ју: ре ли гиј ску, иде о ло шку, еко ном ску или би ло ко ју 
дру гу под ло гу. Фор ма кроз ко ју се оства ру ју ове осно ве је нор ма-
тив на, а иза ње по сто ји од ре ђе на по ли тич ка во ља ко ја је опет, у 
крај њем слу ча ју, на дах ну та па ра диг ма тич ним узро ци ма ко ји су ни-
шта дру го до не у мо љи ви ауто ри тет узо ра ко ји се сле ди. Ра ди се о 
јед ном то тал ном по гле ду на свет, ску пу узо ра, сна зи не у мо љи вих 
ауто ри те та ко ји се пра те, и ко ји се оства ру ју кроз по ли тич ко де ло-
ва ње нор ми ра њем чи та вог ни за упут ста ва ко ји има ју нор ма тив ну 
ди мен зи ју. Тај и та кав кри стал нор ми има за циљ да омо гу ћи фун-
дус па ра диг ми ко је се сле де у сво је вр сној по ли тич кој и прав ној 
ак ци ји уну тар јед ног дру штва. Из свих по бро ја них он то ло шких и 
са знај них ар гу ме на та мо гла би, сти дљи во, про и за ћи и пр ва де фи-
ни ци ја фун да мен та ли зма, ко ја уисти ну још увек ства ра ма гло ви ту 
пред ста ву о пој му, и не ка зу је мно го о ње го вом по ли тич ком од ре ђе-
њу. Та ко би се у са др жин ско-са знај ном сми слу фун да мен та ли зам 
мо гао од ре ди ти као «на чин ми шље ња у ко ме се од ре ђе на на че ла 
сма тра ју за су штин ске исти не ко је, без об зи ра на њи хо ву са др жи ну 
има ју не про мен љив и не при ко сно вен аутор ит ет . »8)

1.ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕ

У с ве тској   је  л ит ератур и б ил о м ног о изла гањ а у  вези фун-
да мен тализ ма . А ко  б и мноштв о дефиниција могли  да од ба цим о 
 ка о науч но  неутеме љене, по јед ностављ ене, искр ивљене или нед-
овољно аргумен тов ане , остај е  још  н из  оних  које  фундам ен тализ-
ам везу ју  за какав историјск и контек ст (било да  је он в ез ан  за  т зв. 
7)  И. Клајн, М. Шипка: Великиречникстранихречииизраза, стр. 1357.
8)  http://sr.wikipedia.org/sr-el/Фундаментализам
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 јеван ђељ ске фунд амент ал исте доследног прот естан т ског  библизм а 
у САД,9) ил и када се мисли на и сла мске фу нд аменталистичке покр-
ет е10)).

Ва ља истаћи  да  ј е код  н ас  било в е ома ма ло  о св рт а  на ов у  те му, 
а њом  су се, ко нт ексно,  бавил и  prof. dr.  sc i  Ми рољуб Јевтић са 
Факу лтета  п оли тичких наука (по литиколо гија рел иг ије )  и  у нешт о 
скро мн ије м  об иму  филолог  и  ориј енталиста  pr of.  d r.sci Дар ко Та-
наско вић.  Иа ко  је улога исла мског  фу нд ам ентали зма ме ђу  фу нд ам-
енталис тичким у чењима  мож да  и  н ајзна чајнија , до сада није било  
покушаја,  д а  се у нашо ј л итератур и п ојму фунда ментализ ма при-
ђ е на  један св еп ро жимајући начин,  та ко што  би се он   оч ист ио од 
 садржаја  и ист ор иј ских к он те кс та. Н а нив оу  светске науке  било је  
п ок ушаја д а се о в ом пит ању  приђе  на св ео бухватан  начин,  а  међ у 
 за паженим п ок ушаји м а ва ља ист аћ и и , на  наш језик преведе ну , 
књигу Клауса Кинцл ера  ( KlausKienzler) Верскифундаментализам 
(у изда њу  београ дске и зда ва чк е кућ е Clio, 200 2.  године). Па  ипак,  
ни Ки нцлерова  с туд иј а  на потпуно  с вео бу хв атан начин  не  дот иче 
п ред мет и ст раживања по сматра не појаве,  јер се  ти че  с амо верс ко г 
ф ун да ментал изм а, а ф ундам ен тализам и ма многос т ру ке  појавн е 
обли ке  –  не са мо  верск е. 

Из м нош тва  дефи ни ција о  фундамен та ли зм у  понајпр е в аља 
ис та ћи  он е  које на  све обухватан  на чин нас тоје д а ист ак ну целин у 
п осматра не  пој аве . 

Так о з а горепом енуто г  Кинцле ра фу н даментали зам  представ-
ља  св е  мо гуће пр ав це «к оји  полаз е о д сиг урне и  недвосм исл ене 
спознаје.»11) Р енцо Гу оло (RenzoGuolo) ј е  миш ље ња  да фундаме-
н та лизам  оли ча ва повратак с уш тини  вер е – њ ен ом  програм у. 12) За 
 проф. Сми љу  Аврамов :  «. .. свак и фундамен тализа м  има идеоло-
шку димензију, јер се њ ег ово  т ем ељно верова ње  не од но си  с ам о на 
 до кт рину исти нитос ти;  него и  н а н ач ин  живота.. .  (Пр ема њој, п рим. 
В.  С)  Фундам ен тализам  је агресивна  по ли тизација  ре ли ги је.»13) 
9) H. Harris: FundamentalismandEvangelicals, Clarendon Press Oxford, 1998, р. 2: “Funda-

mentalism developed out of nineteenth-century Anglo-American evangelicalism.”
10)  Тако нпр. у: B. Tibi, Thechallengeoffundamentalism–politicalIslamandthenewworld

disorder, University of California Press, 2002.
11)  K. Kincler: Verskifundamentalizam, Clio, Beograd, 2002, str. 10.
12)  R. Guolo: Ilvoltodelnemico–ifondamentalismielereligioni:Lezionimagistrali, EUT, 

Trieste, 2006, p.6: «Tornare ai fundamentals, ai fondamenti della fede, sara il suo program-
ma.»

13)  S. Avramov: OpusDei–novikrstaškipohodVatikana, Idij, Veternik, 2000, str. 14.
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 Пр ема  Р ут вену,  фундамента ли зам се дожив љава к ао  бо рб а  за чис-
тоту убеђењ а.14) 

Поред  о в их  – онтол ош ких – д ефиниц ија  ф ун дамент ализма  
ни су без  зна чаја ни  оне које фундам ен тал из му  дају ужа,  верска 
и л и  со ци олошка , значења.  П рема  ориј енталисти  Гибу (Hamilton
AlexanderRosskeenGibb) «фу ндаментализа м  је  за хт ев за р еализа-
цију друшт ва  н а  ис куствима вере .» 15)  С личан  ст ав  заузима  и 
Владан  Ст анков ић пр ема  коме: « по д ф ундам ен та лизмом б исмо 
мо гли да  по дразумева мо све о не  р е лигиозно -пол итичке п ра ксе и 
с тремљ ења који  н ас то је да политич ко делов ањ е  у једно м  друшт ву 
изведу  из  верск и х ( религ иозних) поставк и.»16) Иску ст во  вере ов-
де  је  непоре ци во, јер се  р ади о својеврсн ој  објави  Бог а, па в ер-
ник у  пр еостаје с ам о  да га ка о т ак вог пост вар ује у сва кодне вно м 
ж ивоту.17) З а Мајера ( Mayer)  и  Лоренса ( Lawrance) фун дамен тал-
из ам је ре акц иј а на модерн изам  и  модерн ост;  према Ејзе нш тат у 
 (Eisenstadt) фун дамент ал изам  је  р еа кц ија на кр изу модерниз ма  
и  моде рности, з а Х антингт он а (Huntington) је ф у нда ме нтализ ам 
 појавн и облик с укоба  ци вилизац иј а;  за Ро ја (Roy) п родужена  р ука 
и ли  настав ак  у то пи ст ичке виз ије о  н ео пходности  д р жа вне ет ик е;  а  
према  Б урд иј еу  (Bourdieu) из ра з тект он ских пр омена  на ста лих р ед-
ефиниса њима  на пољу р ел иги је .18)  У социо лошку де фи ни цију фун-
дам ен тализма спа да и Ха џ иће в пок уш ај оп иса пос матра не појаве, 
 према  коме  је  ф ундамента лизам:  « су став вјер овања и  вр иједност и; 
тај  су став обух вата ц иј ели жи вот; њему  ништа  не остаје  и зван 
д омаш аја, ни на ч ин  говорења,  н и  начин  од је вања  ни  начин с јед-
ења, ни начин  једења,  нити пак  о дно с  на спрам ства рања, дос ло-
вн о –  он обу хв ата с ве дије лов е човј ек ов а  живота  о д  почетк а,  п а  до 
14)  M. Ruthven: Fundamentalism–theSerachofMeaning, р. 12.
15)  H. Neimarlija: “Islamski fundamentalizam – pristup temi”, Islamski fundamentalizam, 

Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990, str. 22.
16)  В. Станковић, «Фундаментализам», Српскаслободарскамисао, 3/08: 3-18, СРС, Зе-

мун, 2008, стр. 4.
17) S. Appleby, M. Marty, ForeignPolicy, No. 128/02: 16-22, Washington, 

DC, 2002: “Fundamentalists lay claim to preaching and practicing “the unvarnished word of 
God” as revealed in the Hebrew Bible, the New Testament, or the Koran. This claim under-
girds the fundamental-ists’ larger assertion that their authority comes direct-ly from God and 
thus their program for reform and transformation is, in principle, beyond criticism.” (р. 17)

18)  R. Guolo: Ilvoltodelnemico–ifondamentalismielereligioni:Lezionimagistrali, p. 33-37.
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кр аја.»19) О ту да у ф унда ментали зму  и ма нешто  од  ф аталис ти чки  
с пу тане  воље.20) 

Пажљив им  исчит авањ ем наве дених д еф ини ци ја  дај у се  из вести 
закљу чци о  ка рак теру и о бе леж јима фу нда ментали ст ичк их учења  
и  њихов е  дру штвене  пра ксе. Фунда мент алистич ка  по јава има  
идејну (рели гијску  и фи ло зо фску) с уш тин у,  н ормативн у с труктуру, 
по литич ка  стр емљ ења, те  др уштвену  и п олитич ку  стварн ост .

На осно ву свега  на ведено г ф ундамента лизам пре д ст ав ља : 
● п равце не двосм ис ле них сп озн аја;
● пов ратак суш тин и спозна је;
 ● борб у з а суштину   сп оз на је ;
● за хтев за ре ал из ацију  д ру штв а  пр ема на цр ти ма  спознаје ;
●  п ра кс у и с тремљења  из  поста вки с по знаје;
●  и де ол огизац ију  друштва  на темељима  свеобу хв атајућ ег  то-

та ли тета;
●  с вепрожимају ћи  сис тем в ре дности  к оји по лази из  не по рецив е 

 сп оз наје;
 У н ешто уже м  см ис лу  знач ењ а  фундамен тал изам  оличав а  и:
●  ут оп ис ти чку визи ју  уређењ а света  по мерили ма  н епорецив е 

с по знаје;
● по ли тиз ац иј у религиј е;
 ● п ојавни  об лик с укоба  ц ив илизациј а; 
●  то та лни пр иступ  св ет у као реакц иј у н а моде рни за м;

2.ФУНДАМЕНТАЛИЗАМУДОКТРИНАРНИМУЧЕЊИМА

 Када гов ор им о о фундамен тализму  в аља  н аг ласити да ј е 
н апуште на  к онцепци ја по  којој се  фунда мента лизам  ис кључ иво 
ве зу је  за рели ги ју (тз в.  верскифундаментализам),  и прихва та ста-
новиште п рема које м  и дру га учења  м огу  равнопр ав но п ледират и 
 д а до бију фундаментал истичка  о бел еж ја . Тако се  данас  поред  
и сламског , п ротестантск ог , католи чк ог,  правосла вн ог ,  јуда истичко г  
19) M. A. Hadžić: “Islamski odnos prema pretjerivanju u vjeri”, Islamski fundamentalizam, 

Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990, str. 27-28.
20) О кореалтаивној вези између фатализма и фундаментализма у: R. Quinney, “Political 

Conservatism, Alienation, and Fatalism – Contingencies of Social Status and Religious Fun-
damentalism”, Sociometry, Vol. 27, No. 3/64: 372-381, Washington, D.C, 1964. О томе и 
код: D. Tanasković, IslamiMi, Partenon, Beograd, 2006, str. 272: “... čovek, ako je musli-
man, iskreno prihvata položaj ropske pokornosti...”
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и ли н пр. хинду-фундаме нта лиз ма  све виш е  пиш е,  г овори и 
 ра спр ав ља  и о: тржишно м, дем ок ратском ,  секул ари ст ичком,  
лаицист ич ком  и ли  нпр. о љу дско праваш ко м фунд амент али зму. 
 Фу ндаментализам је  као по јам  и зг уби о значење и ск ључ ив о  ве рског 
фунда мен та лизма, и, испра вно, за добио ши ре поја вне обл ик е.

 Оно шт о  је општа  кара кте ристик а с вих фу ндаментал изама т о 
 је  на ст ојање  да  с е, у јед но м друш тву,  пу тем  норми  у  полит ичкој 
а кци ји  оствари сушт ин а спозн ај е. 

Први пу т п ојам фунд ам ент ал из ма нал ази мо  у опис има  стања 
 ра ди калних  протестантских зајед ни ца у  С АД и Велик ој  Б ри-
танији.  У  почет ку је фун да мента ли зам  искљу чи во пр едставља о 
реакц и ју  к онзерва ти вно г кри ла  пр отеста нт изма  на  «н ов отарије и 
изме не» ко је је  уводила  л ибера лна  протеста нтс ка пр акса  и теол-
ог иј а.21) Радикалне  за је днице  верник а инсистирале  с у да  се чита в 
 њи хо в  живот  по дре ди  д ословн им обрасци ма  би блијски х з ап овест и 
– т зв . фун дус им а вере.22)  Тако  је код протест антс ких ден омина ци-
ја фунда ме нт ализа м в ез ан за пра вове рност  по ступа ка која нал ажу 
Јев анђе ља и Ста ри  завет. 23) О ва се д ос ле дн ост ти че  саве та и ими-
та циј а  по ступака  из  др уштвено г живота  к ој и узор им ају у  би бл-
ијском пред ању .24) Тешкоћ е у испољавањ у прот ест антско г фунда-
ме нтали зма у се ку лар но м  друштву  прим орале  су мн ог е зај едниц е 
д а се  из двоје из с вета у тз в.  верскеенклаве. 

Поред про те ста нтског  фу нд амента ли зма ,  хр ишћанс ка  в ера 
с адр жи њене  појавне облике  и у др уг е  дв е в елике  к онфесије.

 Та ко је у католичкој конф ес иј и фунд ам ен тализам  в екови-
ма  са зревао. Т оме  с у ишли на  ру к у: римокат оли чки  ло гизам 
21) J. P. Dunand, Lamission, Editions Farel, 2006, p. 88: «Quand le mot fut employé pour la 

première fois – aux État-Unis au début du vingtième siècle – il désignait une réaction conser-
vatrice protestante au libéralisme théologique.»

22) M. Ruthven: Fundamentalism – the Serach ofMeaning, р. 12: “Fundamentalists, he de-
clared, were those who were ready to do battle royal for The Fundamentals.”

23) J. P. Dunand, Lamission, p. 88: «Il s’agissait d’un effort théologique pour réaffirmer et dé-
fendre les fondaments de la foi évangélique.»

24) У протестантизму су се због радикалних покушаја отклањања вере из друштвене сфе-
ре, јавиле дихотомије и пренапрегнутости: либерализам vs. фундаментализам, лаици-
зам vs. клерикализам, и универзализам vs. конфесионализам, које су се касније намет-
нуле за основ темељних вредности Модерне како би их следио «сав напредни свет» 
(тзв. западњачка парадигма Модерности и модернизма). На ово указује и Јован-Павле 
Вилèм у својој књизи Савременасоциологијапротестантизма: J. P. Willaime, Lapré
carité protestante – sociologie du protestantisme contemporain, Labor et Fides, 1992, p. 
10-11: «C’est l’analyse des trois grandes tensions inhérentes au protestantisme qui structure 
cet ouvrage; analyse qui nous permet de montrer que le protestantisme est à la fois un fonda-
mentalisme et un libéralisme, à la fois une religion de laïcs et une religion de clerics, à la fois 
un confessionnalisme et un universalisme.»   
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и  ослоњено ст на н ор матив иза м  Ordinatus romanorum, по то ња  
кароли ншка усредс ре ђ ен ос т  на  filioque-н и хрис то цен триза м  (к оји  
је иза звао пото њу  сакрал из ацију  д руштва  кро з  развијени  с редњи 
 ве к) ,  рационал из ација т омистичк е с хо ластик е д ом иниканско г  до ба,  
и, коначн о, бу ја ње  лаичко г  апост олата  у у сло вима «опхрван ос ти  
упливима с тра ног и н ам ет н ут ог мод ерниз ма» .25) Ка то ли ча нство 
 је  тако ве ков има  стварал о ј едан ко лективни дух –   својеврстан  
ти п  ду ховн ог спирит уализ ма који  по кр еће ген ер аци је  в ерника  по 
јединс тв ено м култ ур ном  у зо ру.26) Сам п о себ и  ов ај је коле кт ив-
истичк и дух н ека врс та  разблаж еног ф ундаме нтализ м а.  Данас  с е 
катол ич ки  фундам ента лизам  јо ш  више из ражав а  као св ој ев рсна 
густа мрежа уп утстава  (упу та ) којим  Ц рк ва  заузима  ставове о пој-
ед иним  друштве ни м п ит ањ има и  та ко износ и о чекивањ а  да  ћ е их 
се «с ваки вј ер ни  католи к  при др жа вати».27)  Тако,  до к се прот ес-
тантски  ф ундам ен та лизам бази ра  на тота лној приврженос ти  Св.  
писму , като ли чки  ф ун дамента лизам  улаж е  ауторитет  у  пр едање  и 
писана  ту ма чења Св. с толице. 28) 

 Када  је реч  о  православном тип у  фундам ен та лизма, та да ва-
ља ист аћ и оне  о соб ености које  г а разл икуј у од  ос та лих пр ис тупа 
ис тој п ој ави .  Понајпре у њ еговој о нт олош кој ос но ви  ле жи  култу-
25) О овоме више у тексту Армина Швибаха, који истиче значај папске енциклике: Sacro

rumantistitum, папе Пија Х. Исти папа је у енциклици PascendiDominicigregis, “osudio 
greške i glavne opasnosti teologije i kulturne filozofije, koja je usmjerena promatranje sebe 
kao  pojedinca, a vjerske istine svodi na razinu filozofskih i povijesnih mogućnosti. Papa 
Benedikt XVI je 18. kolovoza 2010. je, u svojoj katehezi srijedom, komentirao: Vjeranu
zadaćijačanjasvojebraćeuvjeriodlučnojenastupio,sv.PioX,protivnekihtendencijau
teologijikrajemdevetnaestogipočetkomdvadesetogstoljeća,takoštojeosudiomodernizam
dabizaštitiovjernikeodzabludaidabipromicaoznanstvenoprodubljivanjeobjavei
uskladiogasatradicijomCrkve.” (A. Schwibach: “100 godina antimodernističke zakletve”, 
http://www.don-ivica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=345:100-godi-
na-antimodernistike-zakletve&catid=56:opca-crkva&Itemid=58)

26) Z. Fahed: “How The Catholic Church views the political community”, Политикологија
религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2009, стр. 101: “... the Catholic Church believes that God has willed that all men should 
constitute one family and treat one another in a spirit of brotherhood.”

27) В. Станковић, «Апостолат лаика пре и након Другог ватиканског сабора», Политич
каревија, 01/05: 193-212, Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 203: «Ка-
толичанство је престајало да се доживљава само као конкретизација Јевађеља у вре-
мену. Полако је почела да се јавља идеја да је оно више од посредовања, тумачења и 
превођења јеванђељског. Католичанство постаје повјесназаједничкастварност, једна 
велика колективна свест, вредносно-идеолошка матрица, поглед на свет (социјална 
доктрина).»

28)  B. Hill, P. Knitter, W. Madges, Faith,religion&theology–acontemporaryintroduction, 2 
book revised, Twenty-Third Publications, 1997, p. 326: “Whereas Protestant fundamentalists 
invest absolute authority in the literal interpretation of the Scripture, fundamentalist Catho-
lics invest absolute authority in the literal interpretation of Vatican declarations and in the 
figure of the pope.”
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ра  богозрења, 29)  док њ его ву  друшт вен у   по за ди ну олич ав а  иде ал 
мона стициз ма .30) К ао та кав ,  правос ла вни фундамен тал изам мог-
уће је остварити реп рес ив но -интери ор изованим но рм ама ја вног 
 мње ња пра во славне   заје дн ице верн ика у  тз в. о рганс ко м д руштву. 31) 
 Па   ча к  и  у зајед ни цама  у к ојима ј е  до из ве сн е мер е  постојао  
 покуша ј поостварења  ос но вне пр авосла вне парадигме  е кстери-
ори зованим н ор мама др жавне санк ци је на ме тања  монашко г  идеала 
 (попу т оног у  Московиј и Ива на  Гр озног)  – чак и  т ада,  постој а о 
је  извесни  празни ход из међу не до стат не ств ар нос ти  ( која није  у 
ста њу  да  прати нам етнути  идеа л) и мон аст ичког  идеала к оме  се 
те жи .32)  Усле д тога , правос лав ни  фунда ме нтализам   се јавља ис-
кључиво к роз са мо у чење  Црк ве  о потр еби  уласк а  у  поступни бог-
осп ознајни  пр оц ес , прих ва тањем  монашких ид еала.33)  Као  такав  о н 
губи друштвену диме нзију и  п ост ај е  својеврста н тип  уну та рњег 
свепрож имања  ф ундуса  вере .34)  Због тога  и  посто је  споре ња  д а ли 
је он као  такав  фундам ен тал изам  или н ије. Несум њив о је  да свак и 
 иск ор ак  који н астоји да  в ерн ике при тера, мот ивише  или  ча к, само 
 уп ут и  у  бо госпоз најни процес в ећ пој ав ни  об ли к фундаментализ-
ма .  Овде, у  пр ав ослављ у,  тада, не  м оже  б ит и гово ра о к лер ик ализа-
ци ји друштва, већ о  ње ној  монаст из ацији.35) 
29) E. Benc: DuhiživotPravoslavnecrkve, Čigoja štampa, Beograd, 2004, str. 55: “Glavne teme 

pravoslavne pobožnosti nisu opravdanje, već obogotvorenje, posvećenje, ponovno rođenje, 
novo stvaranje, uskrsnuće i preobraženje čoveka, i to ne samo čoveka, već – u tome i leži 
njena karakteristična kosmička crta – celog sveta.”

30)  А. Бус: «Социологија православне традиције», Могућности и домети социјалног
учењаправослављаиПравославнецркве: 101-124, Конрад Аденауер-Јунир, Београд, 
2010, стр. 103: «Манастирски живот је био готово синоним за византијски идеал аутен-
тичног хришћанског живота.»

31) A. Papanikolaou, E. Prodromou: ThinkingThroughFaith–NewPerspectivesfromOrthodox
ChristianScholars, St Vladimir’s Seminary Press, 2008, р. 286-287.

32) Ово запажање уочава и угледни социолог православља и византолог Ханс-Георг Бек: 
Х. Г. Бек, Византијскимиленијум, Clio, Београд, 1998, стр. 234: “(...) ова догматика 
захтевала је пуно од обичног човека,..”

33) С. Жуњић, «Модерна и православно наслеђе», Часопис за веру и културу – Источ
ник, бр. 66/08: 5-48, Београд, 2008, стр. 39: «Сједињавање с Богом је у православљу 
било могуће само као мистичко јединство са оностраношћу које се постиже на врхун-
цу аскетског зренија божанских дејстава.» 

34) Х. Г. Бек: Византијскимиленијум, стр. 331: «Овде се не тражи само теоријска саглас-
ност него практична вера, која може постати заморна и окренути се у своју супрот-
ност.»

35) На ово указује и угледни руски часопис Политичкижурнал: А. Верховский, «Пра-
вославный фундаментализм остался в меньшинстве», Политическийжурналъ, объ-
ем 197: N°1/10, Москва, 2010, стр. 3: «Они предпочитают уходитьотмира, то есть 
именно от модернизации, в православную мифологию и специфический православный
быт.»  
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О д сви х р елигија  и  кон фе си ја, некако  с е фундаме нт ал изам 
данас понај више ве зу је  за  ислам. У св акодневном  говору , с вакако 
 по гр ешно,  фундаме нт ализам и  и сла мизам су си ноними.  Па  ип ак, 
утица ј фунда ментализма у исл аму  је  огроман.  Сунитс ка  т радиција 
к оја се  п озива на  ор тодоксност  (а т име и  прав ов ер ност)  но рм и 
– суна, али  и н а униве рзал ност и  п ри ма т записаног  н ад  живим 
 зак оном,36) н астоји   да  с е досл ов но држи  записа не  традици је  Ку-
рана. Дос ловно  и досле дно при др жава ње овог  нор ма тивног  с ист-
ем а  у сфери:  теоло ги је, м ора ла , етике,  обичај а  и (шерија тског) 
пр ава чи ни  основ ну пр ет поставку з а пос тојање фундаментализма 
.37) Томе свакако доп риноси већ  са ма Алахо ва  реч ко ју је  проро к 
Мох амед с амо објави о,  а прем а којој су:  «. ..  св и су љ уд и  у Аllah
-овој в ласти.»38)  У шиитској  ве рз ији и слама н орм е нису т ако кр-
уте,  он е  постају  г ип ке је р их  на дограђ уј у ста нов иш та  верских  во ђа 
– имама, па с е записани з ако н претвар а у  гипку мрежу  одгов ор а 
о пита њима кој а  на мећу  изазови с авремено сти и м од ерне.39)  Ка ко 
 год б ил о,  исла м настој и да, по ша вши  од св.  к њиге  Курана ( у коме 
ј е  записа на  сама ре ч Бога)  ид еј но-вредн осн о-норм ативне  с а држаје 
 ве ре  оствари у  сва кодневн ом живот у  густ ом мр ежом:  прописа , 
 забрана,  р адњи,  ко нве нц иј а, стан да рда, м оде, ри ту ала  и  п онаш ања. 
О ва  спуштено ст вере  у свакоднев ни живот ја сн о ука зује на п ој-
ав у  фунда ментал из ма. Завршни  израз ф ун дамен талистич ко г и зр-
аз а у исламу је  џихад  или  свет и  рат –  ми си ја којо м  се зад оби јају 
но ви  верници  и/или бра ни  у грожен а в ера.40)  Фун даментализам је  
36) Сунизам по својој суштини тежи ортодоксији, те је ту најсличнији православљу; 

држи се нормативизма па је ту најсличнији католичанству (нарочито у настојањима 
преобраћања паганских култова и традиција); настоји да дословно спроведе своју 
Св. књигу Божјих објава, па је по томе идентичан са радикалним протестантизмом са 
којим га спаја и тежња ка универзализму. 

37) Према исламској предању право је заповест Бога, а правне школе су умећа или вештине 
овладавања овом традицијом. «... bez temeljnog poznavanja šerijata (šari'a), celine norme 
koju je Bog objavio, a ljudi usvojili i razradili, da bude vođstvo muslimanu u praktičnom 
iskazivanju i primenjivanju vere, i fikha (fiqh), nauke koja izučava njena pravila, nemoguće 
razumeti islam, ni kao veru, a ni kao na toj veri zasnovanu zajednicu.» (G. Varcellin: 
Instituzionidelmondomuslimano, Torino, 1996, p. 269, оп.цит: D. Tanasković: IslamiMi, 
str. 269)

38) Kuran, sura XVII-60, El Kalem, Sarajevo, 1989, str. 287.
39) Овај свепрожимајући ислам удаљава се од ортодоксије у настојању да постане виталан, 

мање инсистира на нормативизму суна, мање потире предисламску традицију и има 
више обзира према  етнофилетизму. 

40)  Постоји више врста џихада, а већина нема никакве везе са ратом. Па ипак, рат из 
џихада није искључен. (A. Sultana: «Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the 
Truth», Политикологијарелигије, 1/08: 31-41, Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, Београд, 2008, стр. 32: «Jihād is a verbal noun of the third Arabic form of the 
root jahada, which is defined classically as exerting one’s utmost power, eff orts, endeavors, 
or ability in contending with an object of disapprobation. Such an object is often categorized 
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у  исламу н еп оби тна п о јава,   нарочито  у њег ов ом  сунитском изразу 
г де  суна има  н епо битан б ожанс ки карак те р. Из то г раз лог а, за 
п олитичке науке  ве ом а је би тна чиње ни ца, да  исл ам им а потреб у 
д а секула рни прав ни  си ст ем  прето чи у  своје божа нско пр ав о – да  
га  ислами зу је .41)  Тако у  најда љој инстанци џ их ад п редста вља  (верс-
ки )  фунда ментализам н апре гнут д о  кр а јњих  грани ца  с опствен ог  
 тоталитета.42)  

О в де ћем о се ( због не дос татка про стора) з адржати  са мо  ј ош 
на по следњ ој  монотеист ичкој р ели гији – јудаизму.  Основ јудаизм а 
ч ини књига  упутстава ил и Тора  на  коју с е надовезуј е и  Књига за-
кона или  Талмуд. К оначно од II в ек а  старе  ер е   у уп отреби је  и  
Мишна,  ил и  Књига п онав љања, к ој а  има и  ми ст ично-а скетс ка 
својс тва. У Т ор и се ве ћ  предвиђа ју  очекива ња   Бога о д верник а, 
нато ва рен ог  б ескрај ним о ба везама. Исп унити  Бож ју вољу о сн-
ов ни  ј е  задатак  верн ика. Ис торичн ос т ј уд аи зма чин и да  ње го в 
фунда мента лиз ам није  на ч ел ан, већ  врло  конкр етан и  у појед иња-
вајући.43)  Вр ло  густ а форм а фундам ентализма, к ој а  задоб иј а обри се  
о бредног, произи ла зи  из са ме  То ре ко ја  «позива Је вр еје  д а ими тир-
ају Бо га, овде н а  земљи, к роз ис пуњење ње гови х  заповести.»44) Те 

in the literature as deriving from one of three sources: a visible enemy, the devil, and aspects 
of one’s own self. There are, therefore, many kinds of jihād, and most have nothing to do with 
warfare. Jihādoftheheart, for example, denotes struggle against one’s own sinful inclina-
tions, while “jihād of the tongue” requires speaking on behalf of the good and forbidding 
evil.”)

41) Наш угледни исламолог и политиколог религије prof. dr.sci Мирољуб Јевтић заступник 
је тезе о непрестаној потреби ислама да придобије секуларну државу, да је задобије за 
себе – да та држава постане исламска. (Видети: М. Јевтић, Религијаизазовполитичкој
науци, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010, стр. 115: 
«Фикрет Карчић,.. наставник исламског теолошког факултета у Сарајеву: Замуслима
неправонијесамоелеменатукупногисламскогучењавећњеговфункционалниизраз. 
Према томе, ако је право функционални израз ислама, онда је јасно да је за њега по-
требна држава, јер права нема без државе. А то значи да нема ни ислама без ислами-
стичке државе.»)

42) Да је џихад до краја изведен појавни облик фундаментализма указује и prof. dr.sci 
Мирољуб Јевтић. Он цитира прозападног «умерењака» професора техеранског свеучи-
лишта Матина Дафтарија када закључује: «Коначно,истинскициљ,крајњасуштина
џихадајестемир,дефинитивнимир,читавогчовечанствакојимбигосподарилапра
вилаискључивоједнерелигије. Из овога јасно произилази да, чак и један умерени мус-
лиман, умерен до граница крајње могућих а да се не постане вероодступник не може да 
негира да је циљ џихада, да ислам надвлада све остале вере и да он господари светом.» 
(М. Јевтић: «Идеја исламске транформације света», Политичкаревија, 4/08: 1429-1462, 
Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 1434)

43) Ц. Вербловски: «Јудаизам или религија Израела», Јудаизамипословнаетика, Мали 
Немо, Панчево, 2003, стр. 41: «Готово да не постоји ниједна радња коју један дисци-
плиновани Јеврејин може да уради (укључујући облачање или припремање хране) којој 
није припојена нека религијска дужност или забрана.»

44) М. Келнер: «Јеврејска етика», Јудаизамипословнаетика, Мали Немо, Панчево, 2003, 
стр. 84.
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се  запове сти по ка ткада односе и  на на јбанални је обредн е радњ е,  
на  п ро писе о  б роју  радњи или  по ст уп ци ма, па чак и  н а врс ту хра-
не, дуж ин и или  нп р.  боји  оде ће ... Ов де  је м реж а  фундамен тал из ма 
толико  густа  и свепро жи мај ућа,  да   се  готово  руко м  мо же ухв ат ити. 
Радика лне  з аједни це  в ерника пока ткада  се из дв ајају из  др уш тва  
које  је  не довољн о  б огоугодно  пр ема мери ли ма  преда њ а. 45)  Ово 
и здвај ање о могућа ва  да  с е  живи пун ом  с ил ином п о  зап ов ес тима  
правов ерног јуд аизма. 46) 

 Кон ачно, и   по је ди не идеологије мо гу  б ити тако  свепрож имају-
ћ е д а зад оби ја ју фундам ентали ст ичк а  св ојст ва.47) М еђу  свепри су-
тним идеоло ги јам а и здваја  с е неко ли ко за  које с е  може по уз дано 
уст вр ди ти  да  имају ф ун дам ен та листичка  о бележја. Најч ешће ј е у  
колокв иј ал но м гово ру  п рисутан  појам тржишни  (понегд е  и к ап-
ит алисти чки ) фундаментализам. Им ајућ и узо р  у уче њу  економ ск-
ог  либе ра лизма Ри карада  и Смита,  ова ј је о блик фун даментализ-
ма  на ст ој ао подредит и  све др ушт вене то ко ве  тржишни м  законима  
по нуде и  тр аж ње. Тако за  Ст иглиц а ( Joseph Stiglitz) фу нд амента-
лиз ам има  зн ач ење до гм атског  фа н атизма  –  о дн ос но пре дставља 
по дређеност  св их то ко ва базичн ом уче њу. 48) Сама ло гика сл об-
одн ог неспу таног  тр жиш та, н ос иоца е кон омиза циј е друш тва  са 
соб ом  је ланчано  пов укл а и д ру ге  ек ономск е,  п ра вн е и пол ит-
ичке а спе кте:  ми ним алну д рж аву, тотал ну  заштиту при ва тно г 
 вл асништва,  пр ед ст авничку де мок рат ију, д ер егу ла ци ју, пот пуно 
45) Такве су нпр. заједнице хередима. (R. Antoun, Understanding fundamentalism–Chris

tian,Islamic,andJewishmovements, Rowman Altamira, 2001, p. 75: “Heredim is a term 
Israelis use to designate those Jews who defend the faith and keep the law without making 
the kind of compromises to the seluar world common to the majority in Israel.”)

46) M. Inbari:  JewishfundamentalismandtheTempleMount–whowillbuildtheThirdTemple?, 
SUNY Press, 2009, p. 11: “The fundamentalists are afraid to lose their struggle, and they 
therefore tend to retreat from society and form their own enclaves.”

47) З. Милошевић: «Улога идеологије у развоју личности», Политичкаревија, 1/09: 55-66, 
Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 56: «Према новијим истраживањима 
идеологија се дефинише као систем идеја, погледа, представа, осећања и веровања 
о циљевима развоја друштва и човека, а такође и као средство и пут постигнућа 
ових циљева оваплоћених у вредносним оријентацијама, убеђењима, актима воље и 
подстицајима (човека или људи) у својим истинским стремљењима и циљевима које су 
он или они поставили пред себе.»

48) Један од првих који је употребио ову синтагму (тржишни фундаментализам) свака-
ко је управо амерички теоретичар и економиста Јозеф Стиглиц. (A. Aldridge, “Market 
fundamentalism”, Themarket, Polity, 2005, p. 49: “Stiglitz deliberately uses the term to im-
play zealotry, bigotry and dogmatism. Possessed by a blind faith, market fundamentalists are 
self-righteous ideologues who will admit no evidence against their position and who refuse 
to tolerate dissent.”)
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слободне  тр гови нске ток ов е.. .49)  П одпоја м ово г  фу ндаме нта ли зма 
је конзумер из ам ил и  потрошачки фундаментализам. К ад а  је  реч 
 о  демократском фундаментализму та да до минира настојањ е 
 да се  сви обл иц и политич ког  одлучивања св еду н а  одлуч ив ањ е 
 народа,  одн ос но већ ин е.  Пр едставни чки  си стем у вео је в ећи-
ну  к оја је  в ећина од при сут них, а сви  други облици  о дл учивањ а: 
ауто кратија,  х ар из матиз ам , оли гарх ијски  сис тем  усагл ашава ња 
с тавова и сл. стављ ен и су у  др уги пл ан.50)  Креир ање јавног  мњ-
ења ,  и ишчеки ва ње  ње го ве узвра тн е  (к оле ктивне)  во ље  са ст авни су 
део  ово г проц ес а.  Коначно, м ож е  бити речи  и  о људскоправашком
фундаментализму,  глобализаторскомфундаментализму и с л. по-
јавни м  облиц има ис то г ф ен ом ена.

3.ФУНДАМЕНТАЛИЗАМУПРИМЕЊЕНОЈПОЛИТИЦИ
ЗАКЉУЧНИХРАЗМАТРАЊА

Н а самом  к рају ра да  в аља иста ћи ве зу фундамент ал изма и  
прим ење не по ли тике:  1. фундамен та лиз ам је  ко хе ре нтан ску-
п и дејно-вредн ос них садрж ај а и норми  ко јим се  о стваруј е  је дн а 
тотална в изи ја света ;  2.  у поли тичким  ре лацијам а  он настој и д а 
с е испољи  или  ширењ ем до  гр ани ца  с веопшт е г т отали тета, и ли  
с купљањ ем  и саби јањем  ун утар енкл ава у  к ој има се употр еб љава;  
3 . пасивно  ст ање  ф ун даментали зм а  из искује п ун у  аутоно мију ; акт-
ив но ста ње настоји д а п ружи одг ов ор е  на  с ва мог ућа питања ; 4. 
фун дамен та лизам  ј е и зр ажен ији на  р убо вима пр ос тор не  п ојаве, 
тамо где  је  пот реба за  хомог ен изациј ом  в ећ а; 51) 5. п ош то  у  с еб и 
садр ж и  ин те гралист ич ку  к ом понен ту, фундамент ал изам се  оштро  
супр от ста вљ а с ваком  облику  плурализације,  с екулариз ације, л аи-
49) Z. Baletić: “Privatni kapitalistički fundamentalizam, ekonomski liberalizam i ekonomska 

znanost”, Ekonomskipregled, (57) 7-8/06: 563-591, Ekonomski institut, Zagreb, 2006, str. 
567: “Prevedeno na instrumentalni jezik ekonomske politike; nova se ortodoksija svela na 
deset kratkih recepata: fiskalnu disciplinu; preusmjerenje javnih izdataka (ponajprije onih 
za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu skrb i infrastrukturu); poreznu reformu; jedinstvene 
konkurentne tečajne stope; sigurnost vlasničkih prava; deregulaciju; liberalizaciju trgovine; 
privatizaciju; poticanje stranih izravnih investicija i fi nancijsku liberalizaciju. Od države se 
zatražilo da se povuče iz regulacije i upravljanja gospodarskim aktivnostima i da se ograniči 
na uspostavu sigurnog i poticajnog okvira i makroekonomskih uvjeta za slobodno odvijanje 
privatnih aktivnosti.” 

50) О овоме пише истакнути социолог Ален Турен када се супроставља Михелсовим 
«гвозденим законима олигархије». (Видети: A. Touraine, Consensus and controversy, 
Routledge, 1996, р. 203)

51) На ову тему изашао је веома занимљив рад Огунтола-Лагуде: D. Oguntola-Laguda, 
“Religion and politics in a pluralistic society – The Nigerian Experience”, Политикологија
религије, 02/08: 123-133, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2008.
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цизације и  банализац иј е к ој а би га  угрозила и тако  оме ла парадиг-
матичн и фу ндус онога у  шт а се верује. 52)

VladanStankovic
THEBASISOFFUNDAMENTALISM

Summary
In this article theauthordiscusses theemergenceof the
subject of several scientific disciplines.Fundamentalism
asaphenomenonisthesubjectofstudy:philosophy,po
litical science (political science of religion), and legal
sciences(canonicalandautonomous law)andsociology
(sociology of religion, political sociology and sociology
of development).Hence the researchwork in this phen
omenon include interdisciplinary and multidisciplinary
methodological approach.Among themethods in politi
calscience:themethodofdeductionandgeneralization,
in legal science:amethodanalyzing the contentsof the
norms of canon law and the comparative method, and
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crosscultures.
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Resume
Attheendofthearticlehaspointedouttheconnectionof
fundamentalismandappliedpolicy:1.fundamentalismis
acoherentsetofideologicalvaluesandnormsofcontent
thatachievesatotalvisionoftheworld;2.inpoliticalre
lationsheseekstoexpressitselfandspreadtothelimits
ofuniversaltotality,orcollectinganddistillingwithinthe
enclaveinwhichitisused;3.passivestateoffundamen
talismrequiresfullautonomy,activestateistryingtopro
videanswerstopossiblequestions;4.fundamentalismis
morepronouncedattheedgesofspatialphenomena,whe
re theneed forgreaterhomogenization;5. since it con
tains integralistic component, fundamentalism strongly
opposesanyformofpluralism,secularization,defrocking
andbanality thatwouldendangerhimandsodistracted
paradigmaticholdingsonwhattobelieve.
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ЗЛОУПОТРЕБАОВЛАШЋЕЊАУПРИВРЕДИ
Сажетак

Кри вич на де ла про тив при вре де, у по след ње вре ме, све 
ви ше при вла че па жњу на уч не и ши ре дру штве не јав
но сти. Као по пра ви лу, про ме не у по ли тич ком си сте му 
ре флек ту ју се на при вред ни си стем и еко но ми ју сва ке 
др жа ве. Про те клу де це ни ју у Ср би ји, са си гур но шћу, 
мо же мо озна чи ти као пре лом ну у сфе ри при вре де, а 
по себ но у де лу ко ји се од но си на при ва ти за ци ју. Ова ко 
из ме ње не дру штве но – еко ном ске окол но сти оства ри
ле су од го ва ра ју ћи ути цај на кри вич но за ко но дав ство, 
у ци љу пот пу ни је за шти те при вред ног си сте ма. При 
то ме, две гру па ци је кри вич них де ла (про тив слу жбе не 
ду жно сти и про тив при вре де), по ста ју по себ но ак ту
ел не са по ра стом при вред ног кри ми на ли те та. 
С об зи ром да при вред на кри вич на де ла шти те при
вред ни си стем јед не др жа ве, сма тра мо да на њих 
тре ба обра ти ти по себ ну па жњу. Ме ђу тим, због 
обим но сти ма те ри је ве за не за ве ли ки број кри вич них 
де ла ко ја, пре ма за штит ном објек ту, при па да ју гру
па ци ји при вред них кри вич них де ла, из дво ји ли смо тзв. 
ти пич но (оп ште) кри вич но де ло про тив при вре де – 
зло у по тре бу овла шће ња у при вре ди (члан 238. КЗ РС).  
У ра ду ће мо об ра ди ти основ на обе леж ја овог кри вич
ног де ла, по чев од ње го вог пој ма, рад ње из вр ше ња, 
мо гу ћих из вр ши ла ца, за штит ног објек та, основ них 
об ли ка ис по ља ва ња итд. Ме ђу тим, у раз ма тра њу 
кри вич ног де ла „зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди“ 
мо ра мо се „по слу жи ти“, осим Кри вич ног за ко ни ка, 
још: За ко ном о при вред ним дру штви ма, За ко ном о На
род ној бан ци, За ко ном о рад ним од но си ма итд. 
За пра во, на под руч ју при вре де пре ла ма се ути цај ви ше 
за кон ских ака та па је не мо гу ће у це ло сти ра све тли
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ти су шти ну овог кри вич ног де ла без ко ри шће ња на ве
де них за ко на. У том сми слу, За кон о при вред ним дру
штви ма од ре ђу је по јам од го вор ног ли ца у при вред ном 
дру штву, За кон о на род ној бан ци на чи не ства ра ња и 
одр жа ва ња роб них и нов ча них фон до ва, Устав Ср би је 
про пи су је пра во на сло бод но при вре ђи ва ње свих об ли
ка сво ји не на је дин стве ном тр жи шту, као и на са мо
стал ност у ра ду и де ло ва њу свих при вред них дру шта
ва и прав них ли ца. Осим то га, на ве шће мо при ме ре из 
суд ске прак се, исто вре ме но, ци ти ра ју ћи де ло ве пре су
да ко је се од но се на ово кри вич но де ло. 
Кључ не ре чи: при вре да, зло у по тре ба овла шће ња, од
го вор но ли це, при вред но дру штво, пред у зет ник, прав
но ли це.

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Sва ка др жа ва раз ви ја свој прав ни си стем ка ко би за шти ти ла 
основ не вред но сти од вр ше ња кри вич них де ла ко је је угро-

жа ва ју од но сно озбиљ но до во де у пи та ње ње но нор мал но функ-
ци о ни са ње. У том по гле ду, при вре да пред ста вља ва жан сег мент у 
дру штву пре ко ко јег до ла зи до сти ца ња до би ти и њи хо ве да ље рас-
по де ле. Раз у ме се да кри вич но за ко но дав ство пред ста вља ва жну 
по лу гу у за шти ти др жа ве у сфе ри при вред ног по сло ва ња и од но са 
ме ђу при вред ним су бјек ти ма. Глав ни су бјек ти у при вре ди, пре ко 
ко јих се од ви ја ју све при вред не ак тив но сти, пред ста вља ју при-
вред на дру штва и пред у зет ни ци, не из у зи ма ју ћи ов де дру га прав на 
ли ца и су бјек те. 

Са про ме ном об ли ка сво ји не и по сте пе ним не стан ком дру-
штве не сво ји не, у свим др жа ва ма не ка да шњег со ци ја ли зма, су сре-
ли смо се са по тре бом за ре де фи ни са њем од но са у при вре ди. Ове 
про ме не ре флек то ва ле су се на кри вич но за ко но дав ство, у по гле-
ду ње го вог „оса вре ме њи ва ња“ и уво ђе ња но вих кри вич них де ла, 
или при ла го ђа ва ња по сто је ћих но вим дру штве ним и при вред ним 
окол но сти ма. По ла зе ћи од по тре бе за пру жа њем аде кват не за шти-
те у при вре ди, Ср би ја је, та ко ђе, у окви ру кри вич них де ла про тив 
при вре де пред ви де ла ве ћи број кри вич них де ла. Ме ђу тим, осим 
тзв. „при вред них“ кри вич них де ла, по сто ји ве ли ки број кри вич них 
де ла ко ја на по сре дан на чин мо гу угро жа ва ти при вре ду (нпр. кри-
вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја). Ипак, ов де би смо 
из дво ји ли кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“, 
као „ти пич но“ или „глав но“ кри вич но де ло про тив при вре де.  
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Кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ има сво-
ју ге не зу још у пр вим ко ди фи ка тор ским за хва ти ма1) у ex Ју го сла ви-
ји. Кри вич ни за ко ник ФНРЈ из 1951. го ди не, кри вич на де ла про тив 
при вре де из два ја у по себ ну це ли ну од но сно гла ву. Ме ђу тим, кри-
вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ се пре ми јер но 
уво ди са За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 
1959. го ди не.2) Ово кри вич но де ло је уве де но, у ци љу су зби ја ња 
„дру штве но-ко ри сних мал вер за ци ја“, као пан дан кри вич ном де лу 
„зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја“. 

Пре ма чла ну 231в Кри вич ног за ко ни ка, зло у по тре ба овла шће-
ња у при вре ди је из вр ше на: „ ка да од го вор но ли це у при вред ној 
ор га ни за ци ји ко је у на ме ри при ба вља ња про тив прав не имо вин ске 
ко ри сти за при вред ну ор га ни за ци ју у ко јој је за по сле но, за дру гу 
при вред ну или дру штве ну ор га ни за ци ју или за по ли тич ко те ри то-
ри јал ну је ди ни цу, ства ра или др жи не до зво ље не фон до ве у зе мљи 
или ино стран ству, или са ста вља њем ис пра ва не и сти ни те са др жи-
не, ла жним би лан си ма, про це на ма или ин вен та ри са њем, или дру-
гим ла жним при ка зи ва њем или при кри ва њем чи ње ни ца про тив-
прав но при ба вља од за јед ни це сред ства или сред ства ко ји ма рас по-
ла же, ко ри сти про тив но њи хо вој на ме ни или на дру ги на чин те же 
по вре ди овла шће ња у по гле ду упра вља ња дру штве ном имо ви ном“. 

На и ме, зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди је об у хва та ла све 
вр сте и на чи не пре ли ва ња сред ста ва, из јед ног пред у зе ћа у дру го 
пред у зе ће, у окви ри ма са мо у прав ног мо де ла упра вља ња при вре-
дом. У том сми слу, ово кри вич но де ло је тре ти ра но као ма ње дру-
штве но опа сно у од но су на кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног 
по ло жа ја. 

Кри вич ни за кон СР Ср би је из 1977. го ди не,3) пред ви ђа кри-
вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“, ко га чи не ал-
1) Пр ви об ли ци нор ма тив ног ре гу ли са ња при вред них од но са сре ћу се још у пе ри о ду на-

род но о сло бо ди лач ке бор бе кроз спре ча ва ње ра зних об ли ка шпе ку ла ци је и при вред не 
са рад ње са не при ја те љем. По сле ра та, у пе ри о ду об но ве зе мље, у усло ви ма мно гих 
при вред них те шко ћа, ка да су сред ства за про из вод њу би ла у др жав ној сво ји ни, про-
пи су је се низ кри вич них де ла про тив при вре де кроз За кон о су зби ја њу не до пу ште не 
шпе ку ла ци је и при вред не са бо та же, За кон о за шти ти на род них до ба ра и њи хо вом упра-
вља њу..., С. Ра дак, „Кри тич ки осврт на кон цеп ци ју кри вич них де ла про тив при вре де 
у кри вич ним за ко ни ма СР Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Ср би је“, Ју го сло вен ска ре ви ја за 
кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, бр. 3, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња, Бе о град, 1993, стр. 65. 

2) За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка Ју го сла ви је (Слу жбе ни лист ФНРЈ, 
бр. 30/59).  

3) Кри вич ни за кон СР Ср би је (Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 26/77).
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тер на тив но про пи са не рад ње из вр ше ња од стра не од го вор ног ли-
ца ОУР-а, ко ја вр ши при вред ну де лат ност или дру гом дру штве но-
прав ном ли цу ко је вр ши та кву де лат ност, у на ме ри при ба вља ња 
про тив прав не имо вин ске ко ри сти, за ОУР, од но сно дру штве но-
прав но ли це у ко ме је за по сле но, за дру гу ор га ни за ци ју или дру-
штве но-по ли тич ку за јед ни цу с тим што је за кон ска но ви на би ла 
из вр ше ње још јед ног об ли ка рад ње, а то је у ве зи са из вр ше њем 
по ре ских оба ве за или у ве зи са пла ћа њем дру гих да жби на, ус кра ћи
ва ње сред ста ва ко је пред ста вља јав ни при ход.

Из ме не Кри вич ног за ко на Р. Ср би је из 1990. го ди не, из вр ше не 
су у скла ду са про ме на ма имо вин ско-прав них од но са и из јед на ча-
ва њем дру штве не и при ват не имо ви не, што је до ве ло до из ме на и у 
прав ној фор му ла ци ји овог кри вич ног де ла.4)

У ва же ћем Кри вич ном за ко ни ку Ср би је из 2006. го ди не,5) у 
гру пи кри вич них де ла про тив при вре де, пред ви ђе но је кри вич но 
де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ (члан 238.). Оно што, 
на пр ви по глед, мо же мо при ме ти ти као но ви ну од но си се на уво ђе-
ње пред у зет ни ка као мо гу ћег из вр ши о ца кри вич ног де ла.

ОСНОВНИОБЛИККРИВИЧНОГДЕЛА

С об зи ром на сво ју при ро ду, кри вич но де ло „Зло у по тре ба 
овла шће ња у при вре ди“ (члан 238. КЗ РС) мо же мо свр ста ти у гру-
пу оп штих кри вич них де ла про тив при вре де.6) Обје кат за шти те код 
овог кри вич ног де ла је при вред ни си стем јед не др жа ве. Циљ кри-
вич но прав не за шти те је обез бе ђи ва ње не сме та ног функ ци о ни са ња 
прав них и по слов них од но са у при вре ди, а на ро чи то у од но си ма 
ме ђу при вред ним су бјек ти ма. Осим то га, по је ди ни об ли ци ис по-
4) Уме сто, као ра ни је, да ово кри вич но де ло мо же да из вр ши са мо од го вор но ли це у ор-

га ни за ци ји удру же ног ра да, ко је вр ши при вред ну де лат ност или дру гом дру штве но-
прав ном ли цу ко ји вр ши та кву де лат ност и ко је у на ме ри при ба вља ња про тив прав не 
имо вин ске ко ри сти за ор га ни за ци ју удру же ног ра да, од но сно дру го прав но ли це у ко ме 
је за по сле но, за дру гу ор га ни за ци ју или дру штве но-по ли тич ку за јед ни цу пред у зи ма 
так са тив но на бро ја не рад ње у тач ка ма од 1. до 5., са да кри вич но де ло мо же да из вр ши 
од го вор но ли це у пред у зе ћу или дру гој ор га ни за ци ји у ко јој вр ши при вред ну де лат-
ност, без об зи ра на об лик сво ји не прав ног ли ца, ко је у на ме ри при ба вља ња про тив-
прав не имо вин ске ко ри сти за ор га ни за ци ју у ко јој је за по сле но, за дру гу ор га ни за ци ју 
или те ри то ри јал ну је ди ни цу, пред у зи ма рад ње ко је су и ра ни је би ле пред ви ђе не у тач-
ка ма од 1. до 5. ста ва 1. овог чла на, ви ди: Кри вич ни за кон Ср би је (Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 16/90).

5) Кривични законик Србије (Службени гласник РС, бр. 85/05).  
6) Ова кривична дела се називају општим кривичним делима против привреде јер могу 

да се изврше у свакој, односно било којој грани привреде, Б. Чејовић, Кривично право, 
општи и посебни део, Досије, Београд, 2006, стр. 549.
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ља ва ња кри вич ног де ла „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ на-
но се ште ту, осим прав ном ли цу,  и фи зич ким ли ци ма (ак ци о на ри-
ма) у по гле ду вред но сти ак ци ја ко је по се ду ју у  прав ном ли цу. 

Основ ни об лик де ла има пет об ли ка ис по ља ва ња ко ји се мо-
гу по сма тра ти и као за себ на кри вич на де ла. Ме ђу тим, све об ли ке 
спа ја при су ство по себ не на ме ре, а то је при ба вља ње имо вин ске 
ко ри сти за исто или дру го прав но ли це. Ако би по сто ја ла на ме ра 
из вр ши о ца да на овај на чин се би при ба ви про тив прав ну имо вин-
ску ко рист, та да би се ра ди ло о кри вич ном де лу зло у по тре бе слу-
жбе ног по ло жа ја или не ком дру гом кри вич ном де лу.7) Пре ци зни је, 
по је ди не об ли ке ис по ља ва ња де ла мо же мо свр ста ти под дру гим 
кри вич ним де ли ма, уко ли ко би се ова на ме ра од но си ла на сти ца ње 
не за ко ни те до би ти за фи зич ко, а не за прав но ли це.

Из вр ши лац кри вич ног де ла мо же би ти ис кљу чи во од го вор но 
ли це8) у пред у зе ћу или не ком дру гом су бјек ту при вред ног по сло-
ва ња ко је има свој ство прав ног ли ца или пред у зет ник9) (став 1.).

Од го вор но ли це/пред у зет ник мо ра де ла ти у на ме ри при ба-
вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти за прав но ли це у ко је је 
за по сле но,10) за дру го прав но ли це или дру ги су бјект при вред ног 
по сло ва ња ко ји има свој ство прав ног ли ца. Да кле, при су ство про-
7) Н. Ср зен тић, А. Ста јић, Љ. Ла за ре вић, Кри вич но пра во Ју го сла ви је – по себ ни део, Са-

вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1998, стр. 583.       
8) Од го вор ним ли цем сма тра се вла сник пред у зе ћа или дру гог су бјек та при вред ног по-

сло ва ња или ли це у пред у зе ћу, уста но ви или дру гом су бјек ту ко јем је, с об зи ром на 
ње го ву функ ци ју, уло же на сред ства или на осно ву овла шће ња, по ве рен од ре ђе ни круг 
по сло ва у упра вља њу имо ви ном, про из вод њи или дру гој де лат но сти или у вр ше њу 
над зо ра над њи ма или му је фак тич ки по ве ре но оба вља ње по је ди них по сло ва. Од го-
вор ним ли цем сма тра се и слу жбе но ли це кад су у пи та њу кри вич на де ла код ко јих је 
као из вр ши лац озна че но од го вор но ли це, а у овом за ко ни ку ни су пред ви ђе на у гла ви о 
кри вич ним де ли ма про тив слу жбе не ду жно сти, од но сно као кри вич на де ла слу жбе ног 
ли ца (члан 112. став 5. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је).  

9) Пред у зет ник, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко ли це ко је је ре ги стро ва но и ко је ра ди 
сти ца ња до би ти у ви ду за ни ма ња оба вља све за ко ном до зво ље не де лат но сти, укљу чу-
ју ћи умет нич ке и ста ре за на те и по сло ве до ма ће ра ди но сти (члан 48. став 1.). Осим 
то га, пред у зет ник од го ва ра за све оба ве зе из оба вља ња де лат но сти це ло куп ном имо-
ви ном (члан 49.), ви ди: За кон о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
125/04).

10) По нашем мишљењу, законодавац је непотребно увео формулацију да одговорно лице/
предузетник врши кривично дело са намером прибављања противправне имовинске 
користи за правно лице у којем је запослено. Најпре, одговорно лице (директор односно 
законски заступник) у правном лицу не мора, у истом, бити запослено односно у 
радном односу. Тако, Закон о раду предвиђа могућност да директор, као одговорно 
лице, не мора бити у радном односу у правном лицу, већ може закључити са оснивачем 
(тамо где постоји управни одбор са председником управног одбора) Уговор о правима 
и обавезама директора (члан 48.), види: Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05 
и 61/05).
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тив прав не на ме ре је нео п ход но при ли ком пред у зи ма ња би ло ко је 
од рад њи у ко ји ма су са др жа на обе леж ја де ла (тач ка 1-5).  

ОБЛИЦИИСПОЉАВАЊА

Као што смо ре кли, об ли ци ис по ља ва ња овог кри вич ног де ла, 
са др жа ни у тач ки 1-5 ста ва 1., мо гу пред ста вља ти са мо стал на кри-
вич на де ла.11) У том сми слу, по је ди нач но ће мо на ве сти све об ли ке 
ис по ља ва ња де ла:

Пр ви об лик (тач ка 1.) об у хва та: „ства ра ње или др жа ње не до зво-
ље них нов ча них, роб них или дру гих вред но сних фон до ва у зе мљи 
или ино стран ству или про тив прав но оне мо гу ћа ва ње оства ри ва ња 
вла снич ких пра ва ак ци о на ра“. У овом слу ча ју, ин кри ми ни шу ће је 
ка ко ства ра ње не до зво ље них фон до ва (ко јих пре то га ни је би ло), 
та ко и др жа ње (ко ри шће ње) већ фор ми ра них фон до ва. Ов де се, 
пре све га, ми сли на из вр ши о ца ко ји је за те као не до зво ље не фон-
до ве у прав ном ли цу, али ко ји исто вре ме но на ста вља са њи хо вим 
ко ри шће њем, као и ње гов прет ход ник.12) У по гле ду оне мо гу ћа ва-
ња оства ри ва ња вла снич ких пра ва ак ци о на ра, с об зи ром на ова ко 
блан кет ну фор му ла ци ју, по треб но је ко ри сти ти ре ле вант не од ред бе 
За ко на о при вред ним дру штви ма (члан 208. и 209.).

Дру ги об лик (тач ка 2.) об у хва та: „са ста вља ње ис пра ве не и-
сти ни те са др жи не, ла жним би лан си ма, про це на ма или ин вен та-
ри са њем од но сно ла жним при ка зи ва њем или при кри ва њем чи ње-
ни ца, не и сти ни то при ка зи ва ње ста ња или кре та ња сред ста ва или 
ре зул та та по сло ва ња, па на тај на чин до во ђе ње у за блу ду ор га на 
упра вља ња у пред у зе ћу или дру гом прав ном ли цу при ли ком до-
но ше ња од лу ка о по сло ви ма упра вља ња или ста вља ње пред у зе ћа 
или дру гог прав ног ли ца у по вољ ни ји по ло жај при ли ком до би ја ња 
11) З. Стојановић, О. Перић, Кривично право – посебни део, Службени гласник, Београд, 

2002, стр. 240.
12) Тако је у једној пресуди речено: „Окривљени је као директор и власник предузећа 

држао недозвољене робне фондове тако што је у свом предузећу држао робу без 
легалног порекла намењену даљој продаји. Образложење: „Првостепеном пресудом 
окривљени је оглашен кривим да је као одговорно лице – директор и власник предузећа 
које регистровано, у намери прибављања противправне имовинске користи за своје 
предузеће у шест контејнера држао недозвољене робне фондове – италијанску и 
кинеску робу (дечије играчке) у укупној количини од 1744 комада (сат, жваке 1320 
комада, снек спреј 240 комада, привезак – пас 144 комада и сет пецаљке 40 комада) 
без легалног порекла намењену даљој продаји, чиме је извршио кривично дело 
злоупотребе овлашћења у привреди из члана 238. став 1. КЗ-а.“ (Пресуда Окружног 
суда у Београду, Кж. 357/07. од 6. марта 2007., и пресуда Другог општинског суда у 
Београду, К. 1261/02. од 12. септембра 2006.), У: Б. Чејовић, Кривично право у судској 
пракси – посебни део, Лион, Крагујевац, 2008, стр. 588-589.
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сред ста ва или дру гих по год но сти ко је им се не би при зна ле пре-
ма по сто је ћим про пи си ма“. У прак си,13) од го вор но ли це (ди рек тор) 
пот пи су је за вр шни ра чун и пра те ћу фи нан сиј ску до ку мен та ци ју 
са не тач ним по да ци ма, ка ко би при ка зао „по зи тив но“ по сло ва ње 
пред у зе ћа, а све у ци љу до би ја ња по себ них кре дит них по год но сти 
код по слов них ба на ка. Ме ђу тим, све ва жни је од лу ке у пред у зе ћу 
од но сно при вред ном дру штву до но се ко ле ги јал ни ор га ни упра-
вља ња (управ ни од бор, скуп шти на ак ци о на ра) па се рад ња овог 
об ли ка, из ме ђу оста лог, са сто ји и у до во ђе њу у за блу ду на ве де них 
ор га на од стра не од го вор ног ли ца.   

Тре ћи об лик (тач ка 3.) по сто ји ка да од го вор но ли це/пред у зет-
ник: „сред ства ко ји ма рас по ла же ко ри сти про тив но њи хо вој на ме-
ни“. Ова ко „оп штом фор му ла ци јом“ за ко но да вац је же лео да по-
кри је све слу ча је ве не на мен ског ко ри шће ња сред ста ва у прав ном 
ли цу (пред у зе ћу/при вред ном дру штву). По зна то је да се оства ре ни 
при хо ди рас по де љу ју у скла ду са за ко ном и по тре ба ма прав ног ли-
ца. Ме ђу тим, не рет ко од го вор но ли це на мен ска сред ства (плат ни 
фонд, амор ти за ци о на сред ства, ре зер ве) ко ри сти у дру ге свр хе (за 
13) Ин те ре сант на је пре су да Вр хов ног ка са ци о ног су да у Бе о гра ду, у ко јој је овај суд из-

ме нио прав ну ква ли фи ка ци ју кри вич ног де ла ни жих су до ва (основ ног и ви шег су да), 
па је уме сто пр во бит ног кри вич ног де ла „пре ва ре“, у на ве де ном слу ча ју, сма трао да 
су се сте кла за кон ска обе леж ја кри вич ног де ла „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“. 
У пре су ди сто ји: „Прав но сна жном пре су дом утвр ђе но је да је осу ђе ни у свој ству вла-
сни ка и ди рек то ра ПП „А.М.“ ДОО, при ли ком ку по ви не ро бе од Про из вод но про мет-
ног пред у зе ћа „Б.“ ДОО, ди рек то ра тог пред у зе ћа З.С. до вео у за блу ду при кри ва њем 
чи ње ни це да на жи ро ра чу ну свог пред у зе ћа не ма сред ста ва и ла жним при ка зи ва њем 
чи ње ни це да је у ста њу да ис пла ти ку пље ну ро бу у уго во ре ном ро ку, и на тај на чин 
на вео га да му на ште ту имо ви не свог пред у зе ћа ис по ру чи ро бу (алу ми ни јум ске про-
фи ле) у вред но сти од 2.046.809,38 ди на ра. Код та ко утвр ђе них од луч них чи ње ни ца, из 
ко јих про из и ла зи да је осу ђе ни кри тич ном при ли ком по сту пао у свој ству од го вор ног 
ли ца у пред у зе ћу, са овла шће њем упра вља ња и рас по ла га ња имо ви ном пред у зе ћа у 
при вред ном по сло ва њу, ка ко је то свој ство од ре ђе но чла ном 46. став 2. Кри вич ног за-
ко на Ре пу бли ке Ср би је (КЗ РС) ва же ћег у вре ме из вр ше ња де ла и исто вет но у чла ну 
112. став 5. са да ва же ћег КЗ, и да је на ве де ним ин кри ми ни са ним рад ња ма, ко је пред-
ста вља ју не и сти ни то при ка зи ва ње ста ња и кре та ња сред ста ва и ре зул та та по сло ва ња 
ње го вог пред у зе ћа ко је је би ло од ути ца ја на до но ше ње по слов не од лу ке у оште ће ном 
пред у зе ћу (о ис по ру ци, од но сно про да ји ро бе осу ђе ном), осу ђе ни при ба вио имо вин ску 
ко рист за сво је пред у зе ће у озна че ном из но су, што му је и би ла на ме ра, то по на ла же њу 
Вр хов ног ка са ци о ног су да у опи са ним рад ња ма осу ђе ног сто је сва за кон ска обе леж ја 
кри вич ног де ла зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди, а не кри вич ног де ла пре ва ре ка-
ко по гре шно сма тра ју пр во сте пе ни и дру го сте пе ни суд. Сто га се прав на оце на де ла 
осу ђе ног у прав но сна жној пре су ди осно ва но оспо ра ва зах те вом бра ни о ца осу ђе ног, 
по зи ва њем на на пред из ло же не чи ње ни це и раз ло ге, од но сно окол но сти ко је упра во 
раз ли ку ју ова два кри вич на де ла, а ко је се ти чу свој ства из вр ши о ца и ли ца ко ме се 
при ба вља имо вин ска ко рист јер су то код кри вич ног де ла пре ва ре фи зич ка ли ца, а код 
кри вич ног де ла зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди од го вор но ли це у прав ном ли цу 
као из вр ши лац, док се имо вин ска ко рист при ба вља прав ном ли цу“ (пре су да Вр хов ног 
ка са ци о ног су да у Бе о гра ду, Кзп 197/10). 
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по кри ва ње не по треб но уве ћа них тро шко ва у по слов ној го ди ни и 
сл.).14) 

Че твр ти об лик (тач ка 4.) об у хва та си ту а ци је ка да од го вор-
но ли це/пред у зет ник: „на дру ги на чин гру бо по вре ди овла шће ња 
у по гле ду упра вља ња, рас по ла га ња и ко ри шће ња имо ви ном“. У 
прак си, од го вор но ли це мо же пред у зе ти чи тав низ рад њи, у ве зи са 
рас по ла га њем имо ви ном, чи ме би гру бо по вре дио сво ја овла шће-
ња. На при мер, мо же пот пи са ти из вр шну за ло жну из ја ву ко јом се 
кон сти ту и ше хи по те ка на не по крет но сти ма у ко рист не ког дру гог 
при вред ног дру штва, на име фик тив но са чи ње ног Уго во ра о ду гу. 
Гру ба по вре да се са сто ји и у то ме што ове рад ње од го вор но ли-
це вр ши ми мо зна ња, Управ ног од бо ра или Скуп шти не ак ци о на ра, 
од но сно осни ва ча при вред ног дру штва. 

Пе ти об лик (тач ка 5.) об у хва та си ту а ци је ка да од го вор но ли-
це: „про тив но во љи ак ци о на ра не пот пи су је про спект за тр го ва ње 
ак ци ја ма на бер зи, а да ва њем ла жних по да та ка до во ди у за блу ду 
куп це ак ци ја о ста њу ка пи та ла прав ног ли ца“. На и ме, од го вор но 
ли це, у овом слу ча ју, про тив но во љи ак ци о на ра од би ја да пот пи ше 
про спект ка ко би се не сме та но мо гао од ви ја ти про мет ових ак ци ја 
на бер зи. Осим то га, од го вор но ли це, да ју ћи ла жне по дат ке ве за не 
за ак ци је, до во ди у за блу ду од но сно ства ра кри ву/не ре ал ну пред-
ста ву о ста њу ка пи та ла у прав ном ли цу. За пра во, су шти на је да 
од го вор но ли це, у оба слу ча ја, по сту па на пре ва ран на чин, та ко 
што не пот пи си ва њем про спек та све сно на но си ште ту прав ном ли-
цу (ак ци о на ри ма), као и да ва њем ла жних по да та ка ства ра не ре ал ну 
(ла жну) сли ку о фи нан сиј ском ста њу у дру штву.

Кри вич но де ло је свр ше но пред у зи ма њем би ло ко јег од на ве-
де них об ли ка ис по ља ва ња кри вич ног де ла. 

Кри вич но де ло мо же учи ни ти од го вор но ли це, са мо са уми-
шља јем, али уз при су ство на ме ре да се при ба ви про тив прав на 
имо вин ска ко рист за прав но ли це у ко јем је за по сле но, за дру го 
прав но ли це или дру ги су бјект при вред ног по сло ва ња ко ји има 
свој ство прав ног ли ца. Ме ђу тим, уко ли ко би од го вор но ли це по-
сту па ло са на ме ром да се би или дру гом (не прав ном ли цу) при ба ви 
14) Ин те ре сан тан је при мер, осум њи че них ли ца, про тив ко јих је по ли ци ја под не ла кри вич-

не при ја ве, због сум ње да су по чи ни ли кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при-
вре ди“ у са и звр ши ла штву. Они су, на во ди по ли ци ја, у ју лу ме се цу „до ве ли у за блу ду 
Аген ци ју за при ва ти за ци ју ти ме што су кре дит од 1.000.000 евра не на мен ски ула га ли а 
при ка за ли су га као ин ве сти ци о на сред ства“..., „Ру ко во ди о ци фа бри ке ста кла осум њи-
че ни за при вред ни кри ми нал“, Тан југ, 03.01.2010. 
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про тив прав ну имо вин ску ко рист, он да ове рад ње по при ма ју обе-
леж ја кри вич ног де ла „зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја“. 

За учи ње но кри вич но де ло, из ста ва 1., пред ви ђе на је ка зна за-
тво ра од три ме се ца до пет го ди на. 

ТЕ ЖИ ОБ ЛИК КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА

Те жи об лик кри вич ног де ла (став 2.) по сто ји ка да је из вр ше-
њем кри вич ног де ла, из ста ва 1. овог чла на, при ба вље на имо вин-
ска ко рист ко ја пре ла зи из нос од пет ми ли о на ди на ра. Да кле, за 
по сто ја ње те жег об ли ка  кри вич ног де ла ква ли фи ка тор на окол ност 
је ви си на ре а ли зо ва не (оства ре не) имо вин ске ко ри сти (пре ко пет 
ми ли о на ди на ра). 

Пре ма то ме, ов де ни је до вољ но да је учи ни лац по сту пао са 
на ме ром при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти за прав но 
ли це у ко јем је за по слен, за дру го прав но ли це или дру ги су бјект 
при вред ног по сло ва ња ко ји има свој ство прав ног ли ца, већ је по-
треб но да је имо вин ска ко рист (пре ко пет ми ли о на ди на ра) оства-
ре на из вр ше њем кри вич ног де ла. Пре ци зни је, ов де је реч о оства-
ре ној од но сно ма те ри ја ли зо ва ној про тив прав ној на ме ри учи ни о ца 
кри вич ног де ла.    

За овај (те жи) об лик кри вич ног де ла пред ви ђе на је ка зна за тво-
ра од јед не до осам го ди на. 

С об зи ром на за пре ће ну ка зну за тво ра над ле жност за кри-
вич но го ње ње и су ђе ње при па да Основ ном јав ном ту жи ла штву и 
Основ ном су ду. По на шем ми шље њу, узи ма ју ћи у об зир ста во ве и 
при ме ре из суд ске прак се, као и по тре бу за оштри јом ре ак ци јом др-
жа ве на учи ни о це овог кри вич ног де ла, сма тра мо да тре ба, у овом 
слу ча ју, по о штри ти ка зне ну по ли ти ку. У том сми слу, ути ца ли би 
на „пре ме шта ње“ над ле жно сти са Основ ног на Ви ши суд и Ви ше 
ту жи ла штво. Овај став мо же мо пот кре пи ти чи ње ни цом да про пи-
си ва ње (до ње) гра ни це имо вин ске ко ри сти оства ре не из вр ше њем 
кри вич ног де ла (са да је то пре ко пет ми ли о на ди на ра), ни је у скла-
ду са ре ал ним по тре ба ма у ко ме се на ше дру штво на ла зи.

На и ме, по зна то је да у про це су при ва ти за ци је у Ср би ји ште та 
ко ја је на не та су бјек ти ма при ва ти за ци је, у ко рист дру гих при вред-
них дру шта ва ко ја су у вла сни штву са свим тре ћих ли ца, по ве за них 
са куп ци ма не ка да шњих дру штве них пред у зе ћа, пре ла зи из нос од 
ви ше ми ли о на евра. У том сми слу, са по ве ћа њем из но са на не те 
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ште те код те жег об ли ка овог кри вич ног де ла по ве ћа ли би до њу 
гра ни цу за пре ће не ка зне за тво ра, па са мим тим би до шло до по ме-
ну тог пре ме шта ња над ле жно сти на ви ше ту жи ла штво и суд. 

УПОРЕДНОПРАВНИПРИКАЗ

Кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ (члан 
276.) пред ви ђе но је у Кри вич ном за ко ни ку Цр не Го ре, у гла ви XXI-
II „Кри вич на де ла про тив плат ног про ме та и при вред ног по сло ва-
ња“.15) Ме ђу тим, иако се до брим де лом ко ри сти иста фор му ла ци ја, 
као и у КЗ Ср би је (члан 238. став 1-5), по сто је раз ли ке у по је ди ним 
од ред ба ма за ко ни ка. На при мер, ни је пред ви ђе на мо гућ ност у ко јој 
од го вор но ли це/пред у зет ник мо же сво јим рад ња ма да „про тив но 
во љи ак ци о на ра не пот пи су је про спект за тр го ва ње ак ци ја ма на 
бер зи, а да ва њем ла жних по да та ка до во ди у за блу ду куп це ак ци ја о 
ста њу ка пи та ла прав ног ли ца“ (члан 238. став 5. КЗС). Осим то га, 
по сто је раз ли ке и у са др жи ни и фор му ла ци ји по је ди них од ред би 
два за ко ни ка. 

У по гле ду те жег об ли ка, про пи су је се да је из вр ше њем основ-
ног об ли ка кри вич ног де ла „при ба вље на имо вин ска ко рист ве ли ког 
оби ма“. За ко но да вац је, ко ри сте ћи ова ко не пре ци зну фор му ла ци ју, 
пре пу стио суд ској прак си да, у кон крет ном слу ча ју, про це њу је ко-
ли ки је из нос имо вин ске ко ри сти по тре бан да би се оства рио те жи 
об лик овог кри вич ног де ла. С об зи ром да Цр на Го ра као пла те жно 
сред ство ко ри сти евро, по свој при ли ци суд ска прак са ће зах те ва ти 
на сту па ње знат но ве ће имо вин ске ште те, у од но су на ви си ну ште те 
ко ју про пи су је КЗ Ср би је. След стве но то ме, про пи са на је оштри ја 
ка зна за тво ра од две до де сет го ди на (став 2. КЗ ЦГ). 

У Бо сни и Хер це го ви ни је кри вич но за ко но дав ство по де ље но, 
за ви сно од прав ног под руч ја од но сно ен ти те та, у ви ше за кон ских 
ака та.16) С об зи ром на број ност за кон ских ака та, као и по себ них/
па ра лел них од но са из ме ђу Р. Срп ске и Ср би је, да ље из ла га ње ће мо 
усме ри ти пре ма овом ен ти те ту у БиХ. На и ме, Кри вич ни за кон Р. 
Срп ске, у гла ви XXIV „Кри вич на дје ла про тив при вре де и плат-
ног про ме та“ пред ви ђа кри вич но де ло „зло у по три је ба овла шће ња 
15) Кри вич ни за ко ник Цр не Го ре (Слу жбе ни лист РЦГ, бр. 70/03)
16) Кри вич ни за кон БиХ (Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04 и 61/04); 

Кри вич ни за кон Брч ко Ди стрик та БиХ (Слу жбе ни гла сник Брч ко Ди стрик та БиХ, бр. 
10/03 и 45/04); Кри вич ни за кон Фе де ра ци је БиХ (Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ, 
бр. 36/03, 37/03, 21/04 и 69/04); Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Срп ске (Слу жбе ни гла сник 
Р. Срп ске, бр. 49/03 и 108/04). 
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у при вре ди“ (члан 263.). У по гле ду основ них обе леж ја кри вич ног 
де ла као и об ли ка ис по ља ва ња, из у зи ма ју ћи не знат не раз ли ке код 
по је ди них об ли ка, по сто ји ве ли ка слич ност са про пи си ва њем овог 
(исто и ме ног) де ла у КЗ Ср би је. 

Ме ђу тим, као и у КЗ Цр не Го ре, за по сто ја ње те жег об ли ка 
кри вич ног де ла ко ри сти се при лич но нео д ре ђе на фор му ла ци ја: 
„Ако је дје лом из ста ва 1. овог чла на при ба вље на знат на имо вин-
ска ко рист или је на сту пи ла ште та ве ли ких раз мје ра, учи ни лац 
ће се ка зни ти за тво ром од јед не до де сет го ди на“ (став 2.). Да кле, 
пре пу ште но је суд ској прак си „на во љу“ да у сва ком кон крет ном 
слу ча ју про це њу је, да ли је из вр ше њем кри вич ног де ла на сту пи-
ла „до вољ на“ имо вин ска ко рист или ви си на ште те, ко јом се сти чу 
за кон ски усло ви за по сто ја ње те жег об ли ка овог кри вич ног де ла. 
Пре ма на шем ми шље њу, це лис ход ни је је, код про пи си ва ња те жег 
об ли ка овог де ла, упо тре би ти пре ци зни ју (број ча ну) фор му ла ци ју 
оства ре не ко ри сти или пре тр пље не ште те, као што је то слу чај у 
КЗ Ср би је. 

У Хр ват ској је кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при-
вре ди“, под име ном „зло у по ра ба овла сти у го спо дар ском по сло-
ва њу“ (члан 292.), сме ште но у гла ви XXI Кри вич ног за ко на.17) С 
об зи ром да је Хр ват ска, ре пу бли ка чла ни ца ex Ју го сла ви је, по сто ји 
ве ли ка слич ност са за кон ским ре гу ли са њем овог кри вич ног де ла у 
Ср би ји. За оства ре ње кри вич ног де ла зах те ва се да је од го вор но ли-
це у прав ном ли цу по сту па ло са ци љем при ба вља ња про тив прав не 
имо вин ске ко ри сти, за сво је или дру го прав но ли це. Да кле, не мо ра 
до ћи до ре а ли за ци је на не те ште те или оства ре не ко ри сти, до вољ но 
је са мо по сто ја ње на ме ре од го вор ног ли ца у прав ном ли цу. У по-
гле ду те жег об ли ка овог кри вич ног де ла, по треб но је при ба вља ње 
знат не имо вин ске ко ри сти, с тим да је од го вор но ли це у прав ном 
ли цу по сту па ло у ци љу при ба вља ња та кве ко ри сти (став 2.). 

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

У окви ру тзв. при вред них кри вич них де ла ва жно ме сто за у зи-
ма кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“. По ла зе ћи 
од ње го вог зна ча ја у кри вич ној те о ри ји се ово кри вич но де ло озна-
ча ва као оп ште кри вич но де ло про тив при вре де. За пра во, су шти на 
је у ве ли ком бро ју об ли ка ис по ља ва ња овог де ла ко ји об у хва та ју 
ши ро ку ле пе зу ин кри ми ни са них рад њи. У том сми слу, по је ди ни 
17) Ка зне ни за кон Р. Хр ват ске (На род не Но ви не РХ, бр. 110/97).
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об ли ци ис по ља ва ња овог кри вич ног де ла са др же у се би и дру га 
кри вич на де ла (пре ва ра, фал си фи ко ва ње ис пра ве итд.). Ме ђу тим, 
ов де мо же мо го во ри ти са мо о по сто ја њу при вид ног сти ца ја, тј. ра-
ди се о при вид ном сти ца ју по осно ву кон сумп ци је.18) 

Ка да ре ал но по сма тра мо зло у по тре бу овла шће ња у при вре ди, 
већ на пр ви по глед, сти че се ути сак да по сто ји ве ли ка слич ност 
са кри вич ним де лом „зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја“. Ме ђу тим, 
кључ на раз ли ка по сто ји код учи ни о ца кри вич ног де ла јер он вр ши 
кри вич но де ло у на ме ри при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко-
ри сти за прав но ли це у ко јем је за по слен или за дру го прав но ли це. 
Да кле, учи ни лац вр ши кри вич но де ло не у сво ју лич ну ко рист већ 
у ко рист не ког прав ног ли ца (оног у ко ме ра ди, за дру го прав но ли-
це или дру ги су бјект при вред ног по сло ва ња са свој ством прав ног 
ли ца).

Као што је ре че но, у Ср би ји је про те кле де це ни је спро ве де-
на при ва ти за ци ја пред у зе ћа ко ја су би ла у дру штве ном вла сни-
штву. Исто та ко, про цес при ва ти за ци је је пред ста вљао „по год но 
тло“ за раз ли чи те зло у по тре бе19) у при вред ној сфе ри, ко је су има-
ле сва обе леж ја по је ди них кри вич них де ла. Ме ђу тим, ста ти стич ки 
по сма тра но, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су зло у по тре бе у про це су 
при ва ти за ци је ква ли фи ко ва не пре ко кри вич ног де ла „зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја“. Је дан од раз ло га је чи ње ни ца да ово кри вич-
но де ло у се би са др же тзв. „ка у чук нор ме“, или рас те гљи ве нор ме, 
ко ји ма се мо гу под ве сти нај ра зли чи ти ји об ли ци кри ми нал них рад-
њи од го вор них ли ца. 

Ме ђу тим, као по пра ви лу, зло у по тре ба овла шће ња у при вре-
ди је би ла при лич но за по ста вље на у суд ској од но сно ту жи лач кој 
прак си. По на шем ми шље њу, не по сто је оправ да ни раз ло зи за ова-
кву си ту а ци ју. Ако узме мо, као при мер, би ло ко ју при ва ти за ци ју 
дру штве ног пред у зе ћа, а на ро чи то ве ћих при вред них су бје ка та, ви-
ди мо да но ви вла сни ци осни ва ју но ва дру штва, у об ли ку д.о.о., на 
ко ја за тим кон ти ну и ра но пре ба цу ју део по сло ва ства ра ју ћи што ве-
18) Љ. Ла за ре вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Са вре ме на ад ми ни-

стра ци ја, Бе о град, 2006, стр. 640. 
19) По јам зло у по тре бе слу жбе них овла шће ња или слу жбе ног по ло жа ја ни је је дин ствен. У 

нај ши рем сми слу зло у по тре ба (abu sus) је сва ко по на ша ње ко је је про тив прав но и про-
тив но ин те ре си ма слу жбе, а по себ но оно ко је је про тив но уста ву, за ко ну или дру гом 
прав ном про пи су или оп штем ак ту. Пре ма то ме сва ко слу жбе но ли це чи је де лат но сти 
ни су у са гла сно сти са ин те ре си ма слу жбе зло у по тре бља ва сво ју слу жбе ну ду жност. Д. 
Јо ва ше вић, „Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја у ло кал ној са мо у пра ви“, По ли тич ка ре
ви ја, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 510. 
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ћу по ве за ност са ма тич ним дру штви ма. На кон то га, до ла зи до од-
ли ва ка пи та ла у та ко но во о сно ва на дру штва, у ко ји ма не ма ју пра во 
од лу чи ва ња рад ни ци (као ак ци о на ри) већ са мо осни вач дру штва. 
У та квој „не му штој ком би на то ри ци“ при ва ти зо ва но пред у зе ће би-
ва оште ће но у ви ше ми ли он ским из но си ма, а све у ко рист дру гих 
прав них су бје ка та, у овом слу ча ју но во о сно ва них прав них ли ца у 
об ли ку д.о.о. 

Иако се ов де ра ди, о свим еле мен ти ма кри вич ног де ла „зло у-
по тре ба овла шће ња у при вре ди“ пра во суд ни ор га ни се „од лу чу ју“ 
за кри вич но де ло „зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја“. По на шем 
ми шље њу, је дан од мо гу ћих раз ло га је чи ње ни ца да го ње ње за ово 
кри вич но де ло спа да у над ле жност Ви шег, а не Основ ног су да, као 
у слу ча ју кри вич ног де ла „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“. 
Из на ве де них раз ло га, у овом ра ду смо то по себ но ис та кли, по-
треб но је по о штри ти ка зне ну ре ак ци ју од но сно по ди ћи гор њу гра-
ни цу (пре ко 10 го ди на), ка ко би над ле жност за кри вич но го ње ње и 
су ђе ње, би ла пре ба че на са Основ ног на Ви ше ту жи ла штво и суд.

IvanJoksic
ABUSEAUTHORITYINTHEECONOMY

Summary
Cri mes aga inst the eco nomy, in re cent years, in cre a singly 
at trac ted the at ten tion of the sci en ti fic and wi der pu blic. 
As a ru le, chan ges in the po li ti cal system are re flec ted in 
the eco no mic system and the eco nomy of each co un try. 
Past de ca de in Ser bia, with cer ta inty, we can mark a tur
ning in the sphe re of eco nomy, espe ci ally in the part re la
ted to pri va ti za tion. Thus the chan ged so cio  eco no mic 
con di ti ons ha ve ma de the ap pro pri a te im pact on cri mi nal 
law, in or der to fully pro tect the eco no mic system. In ad di
tion, two gro ups of cri mes (aga inst of fi cial duty and aga
inst the eco nomy), they be co me espe ci ally ac tual in cre a se 
in eco no mic cri me.
Gi ven that eco no mic cri mes pro tect the eco no mic system 
of a co un try, we be li e ve that they sho uld be gi ven par ti cu
lar at ten tion. Ho we ver, be ca u se of the ir lar ge mat ter re la
ted to the lar ge num ber of cri mi nal of fen ses, the pro tec ti ve 
struc tu re, be lon ging to the gro up of eco no mic cri me, so 
we se pa ra ted. typi cal (ge ne ral) cri mi nal act aga inst the 
eco nomy  abu se of po wer in the eco nomy (Ar tic le 238 CC 
RS).
In this pa per we han dle the ba sic cha rac te ri stics of this 
cri me, from its con cept, acts of com mis sion, pos si ble per
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pe tra tors, the ob ject of pro tec tion, the ba sic forms of ex
pres si on and so on. Ho we ver, in con si de ring the cri mi nal 
act, “abu se of po wer in the eco nomy” must be “use ful”, 
but the Cri mi nal Co de, are: Com pany Law, Law on the 
Na ti o nal Bank Act, la bor re la ti ons and so on.
In fact, in the eco nomy bre aks the im pact of se ve ral acts 
and is the re fo re im pos si ble to com ple tely cle ar up the es
sen ce of this cri me wit ho ut the use of the se laws. In this 
re gard, the Com pa ni es Act de fi nes the term “re spon si ble 
per son in the com pany, the Law on Na ti o nal Bank of ways 
of cre a ting and ma in ta i ning com mo dity and cur rency 
funds, the Ser bian Con sti tu tion sti pu la tes the right to a 
free mar ket eco nomy with all types of pro perty in the sin
gle mar ket, as well as in de pen den ce in work and ac ti vi ti es 
of all com pa ni es and le gal en ti ti es. In ad di tion, we pre sent 
exam ples from ca se law, at the sa me ti me, ci ting parts of 
jud gments re la ting to the cri me.
Key words: eco nomy, abu se of aut ho rity, re spon si ble per
son, com pany, en tre pre ne ur, le gal per son.
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Resume

Within socalled economic criminal acts an important 
place belongs to a criminal act of “the misuse of authority 
in economy”. Starting from its significance in crime the
ory this criminal act is labeled as a general criminal act 
against economy. In fact, the essence of it is that there is a 
huge number of this kind of criminal act that encompasses 
a broad range of criminal actions.
If we take for an example any privatization of public com
panies, in particular in case of big economic subjects, it 
is obvious that new owners have been establishing new 
societies in the form of “d.o.o.”, continuously moving  a 
part of business activities so that a greater connection 
with “the mother companies” is formed. After that, there 
comes the flow of the capital into such newly established 
societies, in which the workers (as the stock holders) do 
not have the right to make decision, but only the society 
founder. In such “irrational combination game” the priva
tized company gets ripped off multimillion sums of money 
and all that to the benefit of other legal subjects, in this 
case, to the benefit of the newly established legal subjects 
in the form of “d.o.o.” Even though in such cases there 
are all elements of criminal acts of “the misuse of author
ity in economy”, the legislation bodies “decide” for the 
criminal act of “the misuse of working position”. In our 
opinion, one of possible causes for this is the fact that 
prosecution of this criminal act belongs to the authority of 
the Higher court, not the basic (Osnovnog) court, as it is 
in the case of the criminal act of “the misuse of authority 
in economy”. Due to the abovementioned causes, in this 
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paper it is underlined that it is necessary to strengthen a 
legal reaction, and that is, that it is necessary to prolong 
a proposed maximum penalty (over 10 years) for purpose 
of placing the authority for legal accusation and prosecu
tion from the Main court to the High prosecution and the 
Court.

 Овај рад је примљен 10. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. новембра 2010. године.
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УВОД

Dа на шњу са вре ме ну ин ду стриј ску про из вод њу ка рак те ри шу 
про це си ауто ма ти за ци је и ком пју те ри за ци је, што као ре зул тат 

иза зи ва струк ту рал не про ме не усло ва и ка рак те ра ра да, као и обим 
и на чин ре а ли за ци је сло бод ног вре ме на. Пер ма нент но се по ве ћа-
ва ју нер вно-ми шић на на пре за ња, а сма њу је удео фи зич ког ра да у 
про це су про из вод ње. 

Све из ра же ни ја хи по ки не зи ја, не кон тро ли са на и не ква ли тет-
на ис хра на, стал на ин те лек ту ал на и пси хич ка на пе тост уз зна чај ни 
по ре ме ћај еко ло шке рав но те же, до во де до озбиљ ног на ру ша ва ња 
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би о ло шко-здрав стве ног и со цио-пси хо ло шког ба лан са са вре ме ног 
чо ве ка. 

 У жи жи са вре ме ног би зни са се на ла зи ме на џер. По кре тач-
ка сна га сва ке ор га ни за ци је. Лич ност ко ја пре сли ка ва имиџ, сна-
гу, кре а тив ност, стре мље ња и ме ђу на род ни по ло жај на свет ском 
тр жи шту сво је ор га ни за ци је. Тур бу лент но окру же ње уз нео гра-
ни че ни број иза зо ва ко ји сва ко днев но по тре са ју ор га ни за ци ју, за 
ме на џе ра пред ста вља ју “стре сно и тру сно под руч је” де ло ва ња и 
не пре кид ну бор бу за ства ра ње јед не по слов не хо ме о ста зе на ко ме 
ег зи сти ра ње го ва ор га ни за ци ја. Та кви пер ма нент ни при ти сци на 
лич ност ме на џе ра иза зи ва ју хро нич ни за мор и стрес, с ко јим се 
тре ба из бо ри ти ка ко би се по ста вље ни ци ље ви ор га ни за ци је не-
сме та но оства ри ва ли и ме на џер оправ дао сво је по сто ја ње.

Обез бе ђи ва њем по вољ них усло ва за бр жи и све стра ни ји раз-
вој, оса вре ме њи ва ње и обо га ћи ва ње про гра ма спорт ске ре кре а ци-
је, по себ но за хва љу ју ћи по ве ћа њу фон да сло бод ног вре ме на и ши-
рој при ме ни на уч них зна ња и но вих тех но ло ги ја у раз во ју и по ну ди 
но вих са вре ме них про гра ма, и из град њи и опре ма њу спорт ско-ре-
кре а тив них обје ка та, ства ра ју се фун да мен тал ни усло ви за нај ши-
ру при ме ну раз ли чи тих про гра ма спорт ске ре кре а ци је нај ши рој 
дру штве ној јав но сти, а са мим тим и дру штве ној гру пи ко ја се ба ви 
ме на џер ским за на том.

1СТРЕС,УЗРОЦИ,СИМПТОМИ,
НАЧИНИПРЕВАЗИЛАЖЕЊА

Нај че шћа де фи ни ци ја стре са ко ју пси хо ло зи по ми њу је: „стрес 
је ста ње ду го трај не на пе то сти, услед ко је се ја вља ју фи зи о ло шке и 
пси хо со мат ске ре ак ци је, чи ја је по сле ди ца по гор ша ње здрав стве-
ног ста ња ор га ни зма, осе ћај фру стра ци је, мен тал не и фи зич ке ис-
цр пље но сти“.

Про цес ме наџ мен та, или ка ко овај по јам че сто по и сто ве ћу је мо 
са ру ко во ђе њем, пред ста вља за нат ко ји је и те ка ко под ло жан стре-
сним си ту а ци ја ма, и ко ји не рет ко иза зи ва та ко зва не „ме на џер ске 
бо ле сти“.

Си ту а ци је као што су: при бли жа ва ње су прот ста вље них ин те-
ре са, урав но те же ње на ру ше них ме ђу људ ских од но са у ор га ни за-
ци ји, не пре кид не ко му ни ка ци је са сва ким и на сва ком ни воу, ре ша-
ва ње кон фли ка та, ор га ни зо ва ње и кон тро ли са ње људ ских ре сур са, 
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сва ко днев но су при сут не у де ло кру гу ак тив но сти сва ког ме на џе ра. 
Пи та мо се, ка ко ина че ме на џе ри при бе га ва ју из на ла же њу ре ше ња 
за све ова кве про бле ме, а да ипак још увек оста ју „здра ве“ лич но-
сти са сна гом ела на ко ји их но си ка ис пу ње њу по ста вље них ци ље-
ва ор га ни за ци је? 1)

„Боже,дајмистрпљивостидаприхватимствари
којенемогудапроменим,храбростидапроменим
онекојемогуимудростидаувекправимразликуиз
међуњих“. (Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић)

Ова мо ли тва на шег чу ве ног Вла ди ке, у мно го ме пре сли ка ва 
фор му лу успе ха сва ког ме на џе ра у про це су оба вља ња сво јих функ-
ци ја, а при ме на го ре из ре че ног, да је си гур не по сту ла те за спре ча ва-
ње на стан ка стре са ме на џе ра. 

Ме ђу тим, стрес има и сво је по зи тив не ка рак те ри сти ке ко је 
сти му ли шу ме на џе ра и ства ра ју му мо тив да пре бро ди све те шко-
ће и на ста ви са сво јим ак тив но сти ма. Сва ки ме на џер ски иза зов 
је пра ћен по ве ћа њем лу че ња адре на ли на над бу бре жне жле зде у 
кр во ток, што сти му ла тив но де лу је на по бољ ша ње фи зич ке, а пре 
све га пси хич ке спо соб но сти, те смо у тој си ту а ци ји ефект ни ји и 
ефи ка сни ји, моћ ни ји и му дри ји. Че сто пра ви ме на џе ри ка жу да су 
нај у спе шни ји у свом по слу кад има ју нај ви ше оба ве за, и ка да им је 
вре ме упот пу ње но за да ци ма и оба ве за ма ме на џер ског по сла.

Шта нам то го во ри? Стрес по ти че из нас са мих и је ди но се у 
на ма мо же пре ва зи ћи! Ми са ми га сти му ли ше мо и до зво ља ва мо 
ње го во на ста ја ње, али је ди но га се са ми мо же мо ре ши ти. „Кључ 
успе ха“ у спре ча ва њу од стре са код ме на џе ра је схва ти ти да стре-
сне си ту а ци је ко је су сву да око нас, пред ста вља ће „фла стер“ ако 
не раз лу чи мо „ре ши во“ од „не ре ши вог“. Ре ши ви про бле ми ће се 
ре ши ти пре или ка сни је, а не ре ши ви ни кад не ће без об зи ра на на-
ше пре жи вља ва ње стре са због тих про бле ма. Дру гим ре чи ма, раш-
чи сти мо пр во ту ди ле му са ми са со бом, па тек он да при о ни мо на 
по сао.

Ова кве спо соб но сти иден ти фи ка ци је узроч ни ка стре са по се-
ду ју са мо ја ке лич но сти, ме на џе ри оп ти ми стич ке жи вот не фи ло зо-
фи је, пу ни са мо по у зда ња, ко ји се мо гу у сва ком мо мен ту „ис кљу-
чи ти“ из акут не си ту а ци је на ста лог про бле ма и од ло жи ти ње го во 
ре ше ње за „бо љи мо ме нат“.
1)  И. Ни ко лић, Спортскарекреацијаменаџера, Бе о град, 2009.
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Са вре ме ни ме на џер стра те гиј ског ти па пла ни ра ња у сво јој гла-
ви има у сва ком мо мен ту не ко ли ко ал тер на тив них ре ше ња за сва ки 
хи по те тич ки про блем у сво јој ор га ни за ци ји и окру же њу. Пер ма-
нент на ко му ни ка ци ја са сте ик хол де ри ма је сва ко днев на „бор ба“ 
ста во ва, ми шље ња, иде ја и зах те ва. Ме на џер је осо ба ко ја мо ра на 
кра ју сва ког рад ног да на да оста не не ис цр пљен ре сурс, спре ман да 
и су тра на ста ви истим тем пом.

 Сва ки сло бо дан тре ну так ме на џер раз ми шља о сво јим по ступ-
ци ма, спре ма од брам бе не ме ха ни зме за раз не си ту а ци је, пла ни ра 
стра те ги је ко је ће у да том мо мен ту при ме ни ти.

1.1Узроцинастанкастреса

Шта су да нас узроцинастанкастреса? Ме на џер ско рад но вре-
ме ни је цео дан, већ не што ви ше од то га. Гра ни це по сла и при ват-
ног жи во та ме на џе ра су не ста ле, а пре о вла дао је по сао. Је смо ли у 
пра ву кад ово ка же мо? Пре по знај те се бе у сле де ћим си ту а ци ја ма! 
До шли сте ка сно по под не ку ћи на кон ду го трај них са ста на ка ван 
се ди шта пред у зе ћа. Се ли сте да ру ча те, или по пи је те апе ри тив пре 
руч ка или да за гр ли те во ље ну осо бу пре не го ли поч не те са обро-
ком. Зво ни мо бил ни те ле фон! До ба вља чи Вас зо ву, ме на џер сред-
њег ни воа има про блем око до но ше ња од лу ке по пи та њу ква ли те та 
при сти гле си ро ви не, по слов ни парт нер пред ла же хи тан са ста нак 
око не ис пу ње ња уго вор них оба ве за и слич но! Ако сте по љу би ли 
су пру гу, бар сте се опет опро сти ли до сле де ћег су сре та не где у ју-
тар њим са ти ма. То је ре ал ност ме на џер ског по сла! 

Ово је „сли ка“ са вре ме ног ме на џе ра и суд би на ко ју мо ра да 
де ли са сво јим при ват ним жи во том. Шта се до би ја а шта гу би? Ко-
ли ко је ху ма но сти пре ма чо ве ку као жи вом би ћу у ова квој по све ће-
но сти ме на џер ском за на ту?

 Ова кве и слич не ди ле ме ће за у век оста ти не ре ше не! Јед но је 
си гур но, што про из и ла зи из ове при че и њој слич ним, вр хун ски 
ли дер ме на џер, не рет ко, се мо ра од ре ћи мно гих еле мен тар них жи-
вот них за до вољ ста ва и сво је при ват но сти, а по не кад и по ро ди це, 
да би ис тра јао у ис пу ње њу по ста вље них стра те гиј ских ци ље ва ор-
га ни за ци је у ко јој ег зи сти ра и за ко ју жи ви.

Извориилиузроцистреса јед ног ме на џе ра се на ла зе сву да око 
ње га, и не са мо на рад ном ме сту. Стре со ри, ка ко че сто на зи ва мо 
узроч ни ке стре са, се мо гу кла си фи ко ва ти у не ко ли ко ка те го ри ја, 
и то:
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– све о бу хват ност усло ва ра да и рад не око ли не
– ме ђу људ ски од но си у ор га ни за ци ји и окру же њу
– пер ма нент на оп те ре ће ност и пре о ку па ци ја по слов ним ак-

тив но сти ма
– из о ста нак упра жња ва ња ак тив ног од мо ра и хи по ки не зи ја
– при су ство агре сив но сти као осо би не ме на џе ра
– пре те ра на пре да ност из град њи ка ри је ре ме на џе ра
– од су ство оп ти ми зма и по зи тив них осе ћа ња у лич но сти ме-

на џе ра
Стрес на ста је ка да се ме на џер су срет не са про бле мом ко ји из-

и ску је „иска ка ње“ из сте ре о ти па свог по на ша ња и пред у зи ма ње 
ак ци ја и ме ра за ко је и сам не на ла зи оправ да ња. Дру гим ре чи ма, 
из ба ци ва ње ме на џе ра из рав но те же уоби ча је них ре а го ва ња на на-
ста ле про бле ме иза зи ва стрес. 

Ме ђу тим, ни ко да нас ни је по ште ђен стре сних си ту а ци ја. Ако 
има те не ке ци ље ве у жи во ту, ако те жи те не ким до стиг ну ћи ма, па 
чак, и за до во ље њу еле мен тар них по тре ба, би ће те из ло же ни ра-
зним стре со ви ма ко ји ће Вас сти му ли са ти да ус пе те и оства ри те 
за цр та но. По сма тра ју ћи стрес са тог аспек та, он до би ја по зи тив ну 
ди мен зи ју, те је као та кав и по же љан код сва ког чо ве ка, па и ме на-
џе ра.

1.2Симптоминастанкастреса

Симп то ми стре сних си ту а ци ја и ста ња се ма ни фе сту ју кроз 
мно штво не га тив них по ја ва и ефе ка та ко ји на ста ју као ре зул тат 
функ ци о нал них по ре ме ћа ја ор га ни зма, тј. на ру ша ва ња ње го ве хо-
ме о ста зе. 

Нај че шћи об ли ци ис по ља ва ња симп то ма стре са се мо гу по де-
ли ти у две гру пе по сво јој ма ни фе ста ци ји, и то на:

1, Фи зи о ло шки ( уну тра шњи ) по ка за те љи
2. Спо ља шњи (тран спа рент ни ) симп то ми
Уну тра шњи по ка за те љи стре са се ма ни фе сту ју кроз:

– По ве ћа ње фре квен ци је ра да ср ца
– По ве ћа ње ни воа крв ног при ти ска
– На ру шен рад ди ге стив ног трак та
– По ве ћан ни во ме та бо лич ких про це са у ор га ни зму
– Дис ко ор ди на ци ја функ ци ја ре флек сног лу ка
– Нер вно-ми шић на на пе тост



- 148 -

МЕНАЏЕРСКИСТРЕСБОЛЕСТ...ИвицаНиколиц,ЛукаТодоровић

– Хи пер функ ци ја ен до кри ног си сте ма и сл.
 Спо ља шњи по ка за те љи (симп то ми) стре са се пре по зна ју кроз:

– Ста ње по спа но сти
– Не до ста так апе ти та или пре те ра ни апе тит
– Не пре ки дан то нус ми ши ћа це ле му ску ла ту ре (гр че ви)
– При бе га ва ње штет ним на ви ка ма (пу ше ње, ал ко хол, дро-

га)
– Пре те ра но зно је ње
– Цр ве ни ло или бле ди ло ли ца (про ме на бо је на ко жи)
– Гла во бо ље, агре сив но по на ша ње и сл. 

1.3Начинипревазилажењаменаџерскогстреса

На чи ни пре ва зи ла же ња стре са или спре ча ва ње ње го вог на-
стан ка, се мо гу де фи ни са ти кроз об ли ке су бјек тив ног де ло ва ња на 
осо би не сво је лич но сти, сво је по ступ ке и са мо а на ли зе, и на об ли ке 
мо то рич ких ак тив но сти, при ме ном ра зних са др жа ја спорт ске ре-
кре а ци је са ци љем спре ча ва ња или пре ва зи ла же ња стре сних си-
ту а ци ја.

На ве шће мо не ке од при ме ра спре ча ва ња и ели ми ни са ња стре-
са:

 - самоанализа -
– упо знај сво ју пра ву при ро ду лич но сти
– упо знај свој тем пе ра мент и пре о вла ђу ју ћа осе ћа ња
– иден ти фи куј сво ју сна гу лич но сти (страх и сме лост)
– упо знај сво је ре ак ци је на нео че ки ва не стре сне по ја ве.

 раднасеби
– иден ти фи куј стре се ре (по ја ве и лич но сти)
– пре по знај про бле ме ко је мо жеш ре ши ти
– пре по знај не ре ши ве си ту а ци је
– кон тро ли ши ре ак ци ју на стре сне си ту а ци је
– аку му ли рај пси хич ку рав но те жу сво је лич но сти за слу чај 

стре са,
– одр жи ни во пси хич ке ста бил но сти за слу чај стре са.

 - менаџерскиаспект -
– фор си рај за по сле не да отво ре но го во ре о про бле ми ма у 

ор га ни за ци ји, при мед ба ма и пред ло зи ма
– спро ве ди со ци о ме триј ски тест и иден ти фи куј струк ту ру 

дру штве не гру пе сво је ор га ни за ци је (мо гућ ност по сто ја-
ња во ђе, кли ка хо мо ге но сти или хе те ро ге но сти ко лек ти ва 
или сек то ра и сл.)
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– под сти чи кре а тив ност и ино ва ци је код за по сле них у ко-
лек ти ву

– спро во ди ста лан тре нинг иза зи ва ња и ре а го ва ња на стре-
сне си ту а ци је у ко лек ти ву

– де фи ни ши до сти жне и ра зум не ци ље ве ор га ни за ци је
– стал но ана ли зи рај сво је од лу ке, а на ро чи то струк ту ру ме-

наџ мен та (је смо ли пра ве љу де по ста ви ли на пра ва ме-
ста?)

– пре ци зно де фи ни ши кри те ри ју ме на пре до ва ња и на гра-
ђи ва ња у пред у зе ћу

– по ку шај да иден ти фи ку јеш екс тре ме у ор га ни за ци ји
– не пре кид но ана ли зи рај, про ве ра вај и кон тро ли ши ин тер-

пер со нал не од но се у ор га ни за ци ји
 - су бјек тив на про це на си ту а ци је и ре а го ва ња-

– пи тај те се да ли је про блем за и ста то ли ко би тан?
– раз го ва рај те о про бле му са дру гом осо бом од по ве ре ња
– раз ми шљај о по зи тив ним стра на ма ре ше ња про бле ма
– сит не про бле ме де ле ги рај (пре пу сти) ни жим ни во и ма ме-

наџ мен та
– увек пр во ре ша вај нај те жи про блем
– с про бле мом се су о ча вај од мах без окле ва ња
– не оба зи ри се пре ви ше на кри ти ке дру гих (на ро чи то љу ди 

ко ји не по се ду ју тво је ува жа ва ње)
– на у чи те се бе да се ис кљу чи те из про бле ма кад ви то же ли-

те
– ни кад не тра жи те ал тер на ти ву у дру ги ма као крив ци ма за 

Ваш не у спех.2)

Као што се из на ве де ног мо же ви де ти, ме ре и ак тив но сти ме на-
џе ра за спре ча ва ње и от кла ња ње стре са су мно го број не. Успе шан 
ме на џер, или бар не ко ко же ли то да по ста не, тре ба сва ко днев но да 
ана ли зи ра сво је осо би не и по ступ ке на осно ву го ре на ве де них пи-
та ња, са ве та и си ту а ци ја.

 По ред на бро ја них са ве та пред у зи ма ња ак ци ја при стре сним 
си ту а ци ја ма, пре о ста ло је да по ме не мо и „онај нај бит ни ји“ре сурс, 
ко ји си гур но, бар са на шег аспек та, има не са гле ди ва по зи тив на 
деј ства на спре ча ва ње и от кла ња ње стре са ме на џе ра. То је СПОРТ-
СКА РЕ КРЕ А ЦИ ЈА.
2)  И. Ни ко лић, Спортскарекреацијаменаџера, Бе о град, 2009.



- 150 -

МЕНАЏЕРСКИСТРЕСБОЛЕСТ...ИвицаНиколиц,ЛукаТодоровић

ЗАКЉУЧАК

Из на ве де ног про из и ла зи, да ме на џе ри мо ра ју по се до ва ти од-
брам бе ни си стем про тив за мо ра, ко ји ће се сва ко днев но „при хра-
њи ва ти“ кроз ре дов но упра жња ва ње спорт ско-ре кре а тив них ак-
тив но сти, и на тај на чин у сва ком мо мен ту спре ча ва ти по ја ву за мо-
ра. За то је за ме на џе ре је ди но оп ти мал но ре дов но те ле сно ве жба ње 
кроз про гра ми ра не об ли ке спорт ске ре кре а ци је, ко ји ће за до во ља-
ва ти функ ци о ни са ње ор га ни зма по ве ћа ним пси хо-фи зи о ло шким 
оп те ре ће њем, и сма њи ти мо гућ ност ства ра ња акут ног и хро нич ног 
за мо ра, или пак, по ја ву стре са.

Индикацијеспортскерекреације на пси хо-со мат ски ста тус 
ор га ни зма уче сни ка.

Сва ко днев но (ре дов но) про гра ми ра но ко ри шће ње спорт ско-
ре кре а тив них ак тив но сти, иза зи ва сле де ће ин ди ка ци је

– по бољ ша ње функ ци о ни са ња кар дио-ва ску лар ног си сте ма, 
пре вас ход но кроз рад ср ца и кр во то ка, по ве ћа ње ми нут ног 
во лу ме на ср ца, као и урав но те же ње крв ног при ти ска и сма-
ње ње ин дек са ар те ри о скле ро зе

– по бољ ша ње функ ци ја ре спи ра тор ног си сте ма уз по ве ћа ње 
ви тал ног ка па ци те та плу ћа и ки се о нич ке по тро шње

– по бољ ша ње свих ме та бо лич ких про це са у ор га ни зму
– по бољ ша ње функ ци ја цен трал ног нер вног си сте ма, што 

знат но ути че на сма њи ва ње мо гућ но сти стре са
– по бољ ша ње ни воа свих мо то рич ких ди мен зи ја лич но сти и 

то: сна ге, бр зи не, ко ор ди на ци је, гип ко сти, ела стич но сти, из-
др жљи во сти итд)

– по ве ћа ње ми шић не ма се и њи хо вих то ну са, као и по ве ћа ње 
рад не спо соб но сти 

– сма ње ње ко ли чи не хо ле сте ро ла у кр ви и свих по ве ћа них па-
ра ме та ра ко ји на ру ша ва ју здра вље чо ве ка

– ус по ста вља ње хор мо нал не ре гу ла ци је функ ци ја ор га ни зма 
и ор ган ских си сте ма 

– сма ње ње пре ко мер не те ле сне те жи не на ра чун пот ко жно-
ма сног тки ва.

Осим на ве де них по бољ ша ња у функ ци о ни са њу ор га ни зма 
и ор ган ских си сте ма ко ри сни ка ак тив них од мо ра, до ка за но је да 
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се на кон ше сто ме сеч ног ба вље ња спорт ском ре кре а ци јом мо же 
знат но ути ца ти на сма ње ње пси хич ке на пе то сти и раз дра жљи во-
сти и то за око 60 %, за тим на сма ње ње гла во бо ље око 40 % и вр-
то гла ви це око 30 %. По да ци се од но се на осо бе сред ње и ста ри је 
до би.3) Ово је веома важно код савременог менаџмента људским 
ресурсима који је у центру сложених организационих система у 
организацији. Његова основна улога је да каналише индивидуални 
потенцијал, од којих је велики део латентан, у свакој организацији, 
у организационо постигнуће, да искористи знање, вештине, 
способности, и мотивацију људи за остваривање организационих 
циљева.4)

IvicaNikolic,LukaTodorovic
AMANAGER’SSTRESS–THEDESEASEOFAMODERN

MANAGER
Summary

Modern internationalbusinessworlddoesnotrecognize
emotionsandfeelingsdirectedtowardamanandtoward
amanagerinparticular.Beingamanagerinoneorgani
zationimpliesachronicintellectualfatiguethatisamain
preconditionforthebeginningofamanager’sstress.With
regularpracticeof sportrecreationalactivitiesandpro
grams,amanagerpreventsappearanceofthefatigueand
thestressandraisesthelevelofpsychosomaticstatusof
thehealthinthebody.
KeyWords:fatigue,stress,manager,sportrecreatio
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Contemporary internationalbusinessdoesnot recognize
theemotionsandfeelingstowardstheman,andespecially
nottowardthemanager.Beingamanagerinanorganiza
tion,meansthepermanentpresenceofchronicintellectual
tirednesswhichis themainprerequisite for thedevelop
mentofmanagerialstress.Withregularpractiseofsports
and recreational activities and programs, manager pre
ventsoccurrenceoffatigueandstressandraisesthelevel
ofpsychosomaticstatusofthehealthofhisbody.

 Овај рад је примљен 19. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. новембра 2010. године.
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ОДНОСДРЖАВЕИЕКОНОМИЈЕ–КРАТАК
ТЕОРИЈСКИОСВРТ

Сажетак
Уовомрадусевршианализаодносадржавеиеконо
мије,тј. испитују се границе„уплитања“државе у
економскетоковеипроцесе,посматранокрозпризму
теоријских погледа економске науке који су пратили
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присутнијомсавременомдилемомоодрживостииде
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Кључнеријечи: улогадржавеу економији, економске
функциједржаве,либерализам,државниинтервенци
онизам.

1.УВОД

Nа ста нак др жа ве, као по ли тич ко – еко ном ског су бјек та, кр оз 
исто ри ју је био пр о пра ћен ра зним ме та мор фо за ма фор ме и 

об ли ка тог уре ђе ња, ко је су се од но си ле и на по ли тич ку и на еко-
ном ску сфе ру. На и ме, ево лу ци ја др жа ве и свој стве на јој те жња ка 
екс пан зи ји би ла је у кон стант ној ко ре ла ци ји са еко ном ском сфе ром 
да тог др жав ног уре ђе ња. 

Од по чет ка ци ви ли за ци је и на стан ка пр вих др жа ва, њи хо ва 
моћ и сна га се огле да ла, по ред вој не мо ћи, и у по сје до ва њу ма те-
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ри јал них бо гат ста ва, у ви ду ве ли чи не и бо гат ства те ри то ри је, ко ја 
је би ла глав ни по ка за тељ ве ли чи не и мо ћи та да шњих др жав них 
уре ђе ња, да кле и еко ном ске сна ге и мо ћи. Еви дент на је ве за из ме ђу 
по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, ко је јед на дру гу до пу ња ва ју и ме ђу-
соб но су усло вље не. Тај од нос се пре но си и на дру штве не од но се 
у чи јој по за ди ни сто ји др жа ва. Др жа ва је, сто га, сплет од но са по-
ли тич ке и еко ном ске мо ћи и њи хов ле гал ни и ле ги тим ни по јав ни 
об лик. 

На ста нак пр вих ве ли ких свјет ских ци ви ли за ци ја (Еги пат, Ме-
со по та ми ја, Рим ско цар ство,...) је ка рак те ри сао је дан цен тра ли зо-
ва ни апа рат од лу чи ва ња, ка рак те ри сти чан за мо нар хи је и де спо-
ти је тог вре ме на. Та да шње дру штво се на ла зи ло у сјен ци вла да ра, 
ње го вих од лу ка ко је су се пр о те за ле на цје ло куп но дру штво. Об у-
хва та ле су, ка ко по ли тич ку, та ко и еко ном ску сфе ру. Вла дар је био 
кре а тор и по ли ти ке и еко ном ске по ли ти ке. Пр о из вод не сна ге су 
пред ста вља ли, у нај ве ћем бр о ју, ро бо ви по ро бље них и осво је них 
зе ма ља и под руч ја, а ка пи тал је био кон цен три сан у ру ка ма вла да-
ра, ко ји је био оли че ње та да шње и ду хов не и свје тов не вла сти. Из-
ра жен је био култ лич но сти ко ји је умно го ме до при но сио чи ње ни-
ци да је цје ло куп но бо гат ство би ло кон цен три са но у ру ка ма јед не 
је ди не лич но сти – вла да ра. Не мо же се го во ри ти о не ком по себ ном 
ви ду пр о из вод ње, сем пр во бит них пр о из вод них за јед ни ца, ко је су 
ис пу ња ва ле за хтје ве вла да ра.

Ово су ка рак те ри сти ке ро бо вла снич ког дру штва ко је ће по ста-
ви ти да ље осно ве за на ста нак основ них еко ном ских уче ња о од но-
су др жа ве и еко но ми је, о уре ђе њу еко ном ског жи во та јед ног дру-
штва, нео п ход ној и не за о би ла зној те зи о по ве за но сти по ли ти ке и 
еко ном ске по ли ти ке, а све по сма тра но у цје ли ни функ ци о ни са ња 
јед ног др жав ног уре ђе ња. 

Су штин ско пи та ње је сте мје сто и уло га, као и до мет „упли-
та ња“ др жа ве у кре и ра њу еко ном ских од но са у ње ним окви ри ма. 
Не сум њи во, ово пи та ње се у кон ти ну и те ту пр о вла чи ло то ком ево-
лу ци је еко ном ске ми сли, кр оз иде је ко је су се ба ви ле овим пр о бле-
мом, ка сни је кон сти ту и са не у те о риј ске осно ве еко ном ске на у ке. 
Еви дент но је да, иако се до ско ро ни је сма тра ло та ко, овај су штин-
ски од нос др жа ве и ње не еко но ми је до би ја на ак ту ел но сти са по-
ја вом нај но ви је свјет ске фи нан сиј ске кри зе, ма хом пр о у зро ко ва не, 
пре ма ра зним ми шље њи ма, ко лап сом, ка ко га не ки на зи ва ју „јен-
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ки јев ског“ ка пи та ли зма. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су пред ста-
вља ле мо дел по ли тич ко – еко ном ског си сте ма ко ји су те жи ле да 
при ми је не све раз ви је не зе мље и зе мље у раз во ју, на сво је си сте ме. 
Ме ђу тим, са по ја вом по ме ну те кри зе, по ја вљу је се сум ња у ефи-
ка сност ова квог мо де ла, ко ји, по сма тра но са еко ном ског аспек та, 
за го ва ра не ми је ша ње др жа ве у еко ном ске од но се и то ко ве уну тар 
сво јих гра ни ца. 

Те о риј ска ми сао се на ра зно вр сне на чи не ба ви ла од но сом др-
жа ве и еко но ми је. Са аспек та ци ље ва овог ра да, ба ви ће мо се нај ва-
жни јим осно ва ма јед ног бр о ја ра до ва ко ји су ути ца ли на ево лу ци ју 
са др жа ја др жав них ути ца ја у еко ном ским по сло ви ма.

ТЕОРИЈСКИПОГЛЕДИ
–кратакосвртнанајважнијесадржаје

Те о риј ски основ раз ма тра ња од но са др жа ве и еко но ми је сво је 
упо ри ште на ла зи у 16. ви је ку са ја ча њем уло ге др жа ве и по ја ча-
ним ин сти ту ци о на ли змом др жав ног уре ђе ња. Овај пр о цес пра ти и 
по ја ча на ме ђу на род на тр го ви на, ши ре ње и са зри је ва ње ка пи та ли-
стич ког на чи на пр о из вод ње, са ши ре њем деј ства пр во бит не аку-
му ла ци је ка пи та ла. Сви ови пр о це си су прет хо ди ли учвр шћи ва њу 
др жав не вла сти и ја ча њу цен тра ли стич ког об ли ка од лу чи ва ња, ка-
рак те ри стич ног за фе у дал не мо нар хи је тог вре ме на. У овом пе ри о-
ду се уоб ли ча ва меркантилизам. 

Као ис так ну ти те о ре ти чар мер кан ти ли зма сма тра се Ан то ан 
Ме он кре ти јен (An toyne Montchre tien), ко ји је у свом дје лу „Трак-
тат по ли тич ке еко но ми је“ по ста вио осно ве ове те о ри је. Ово уче-
ње се мо же по ди је ли ти у дви је фа зе. У пр вој фа зи овог уче ња (15. 
– 16. ви јек) ле жи аку му ли ра ње нов ча ног бо гат ства у пле ме ни тим 
ме та ли ма, кр оз ак ти ван нов ча ни би ланс спољ не тр го ви не, за тим, 
огра ни че ни увоз, пот кри је пљен ра зним пр о тек ци о ни стич ким мје-
ра ма. У дру гој фа зи (17. ви јек), као и у пр вој, аку му ли ра ње нов-
ча ног бо гат ства је мо ра ло би ти пр о пра ће но по зи тив ним спољ-
но – тр го вин ским би лан сом, с тим што се ак це нат са да пре но си 
на раз вој уну тра шње тр го ви не и до ма ће пр о из вод ње, за по тре бе 
спољ не тр го ви не. Да кле, са јед не стра не, за мер кан ти ли зам је ка-
рак те ри стич но да је под ра зу ми је вао ја ча ње по ли тич ке и еко ном-
ске мо ћи др жа ве, кр оз по ја ча ну нов ча ну аку му ла ци ју пле ме ни тих 
ме та ла (зла та и сре бра), из ра жен су фи цит у спољ но тр го вин ским 
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од но си ма, пра ћен, ка ко смо на ве ли, из ра же ним пр о тек ци о ни змом, 
док је, са дру ге стра не, др жа ва би ла нео п ход ни и кључ ни пра ти лац 
ових еко ном ских пр о це са, глав ни ак тер у спро во ђе њу ових мје ра. 
Су шти ну мер кан ти ли стич ког уче ња са чи ња ва ла је др жа ва и „као 
су бјект и као објект“ (Ву чо, 1975:54), те је цје ло куп на по ли тич ко 
– еко ном ска ак тив ност би ла усмје ре на на ја ча ње мо ћи те др жа ве. 

У окви ру за пад но – европ ских по ли тич ко – еко ном ских си сте-
ма, по ја ча ла се те жња за аку му ли ра њем нов ча ног бо гат ства (зла та 
и сре бра) и у то ме се огле да ла еко ном ска ефи ка сност та да шњих 
др жа ва, и њи хо ва по ли тич ко – еко ном ска моћ. Ту те жњу та да шњих 
др жа ва је, мо жда и нај бо ље, об ја снио по ме ну ти Мон кре ти јен, ка да 
је де фи ни сао осно ве ин ду стриј ске по ли ти ке та да шње Фран цу ске: 
„...дај те за до вољ ство да ви ди мо гво жђе ка ко се у ру ка ма пре тва ра 
у зла то, уме сто да се зла то Фран цу ске пре тва ра у гво жђе ве шти-
ном стра на ца“.1) На ве де ни еко ном ски пр о це си су мо ра ли би ти пр-
о пра ће ни и од го ва ра ју ћом по ли тич ком ре гу ла ти вом и по ли тич ком 
ак ци јом. На и ме, ва жно је ис та ћи да се у окви ру мер кан ти ли зма ја-
вља стру ја, по зна та под на зи вом камерализам, чи ји је пре вас ход ни 
циљ био да по ста ви те о риј ске осно ве за по ли тич ку кон струк ци ју 
мер кан ти ли зма. У осно ви овог уче ња, ко је је на ста ло у Аустри-
ји, ле жа ла је те жња за ус по ста вља њем и уса вр ша ва њем цен тра ли-
стич ког др жав ног апа ра та, са из ра же ним па тер на ли змом, и оправ-
да ва њем кон стант ног др жав ног екс пан зи о ни зма ко ји је пра тио на-
ве де не еко ном ске пр о це се. 

Са раз во јем ин ду стри је (17. – 18. ви јек), иза зва не и пра ће не 
ин ду стриј ском ре во лу ци јом, на ста ју усло ви за усло жња ва њем пр о-
из вод них сна га и од но са у та да шњим по ли тич ко – еко ном ским си-
сте ми ма. Ове пр о це се не ми нов но пра ти и од го ва ра ју ћи те о риј ски 
оквир. Ин ду стриј ска ре во лу ци ја свој пр о цват до жи вља ва нај при је 
у Ен гле ској, да би се ка сни је пр о ши ри ла и на све оста ле за пад но – 
европ ске др жа ве. То под ра зу ми је ва да се пре ва зи ла зе до та да шњи 
еко ном ски прин ци пи као за стар је ли, и са мим тим, и мер кан ти ли-
зам гу би на те о риј ском зна ча ју и би ва по ла ко за ми је њен но вим те-
о риј ским кон цеп том – либерализмом. 

Су штин ски по сма тра но, еко ном ске осно ве на ко ји ма су по чи-
ва ле та да шње др жа ве, а ко је су под ра зу ми је ва ле не пре ста но го-
ми ла ње зла та и сре бра, пра ће ног спољ но тр го вин ским од но си ма 
1)  ци ти ра но пре ма: Др Ни ко ла Ву чо,  Државнаинтервенцијаупривреди, Са вре ме на ад-

ми ни стра ци ја и Ин сти тут за еко ном ска ис тра жи ва ња, Бе о град, 1975. го ди не, стр. 58.



стр:153176.

- 157 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

са из ра же ним пр о тек ци о ни змом, ни су мо гле да пра те на до ла зе ћи 
ин ду стриј ски „та лас“ и ин ду стриј ске пр о мје не, па се рје ше ње на-
шло у но вој ли бе ра ли стич кој еко ном ској те о ри ји. Ов дје је бит но 
на по ме ну ти да овај кон цепт ли бе ра ли зма не сми је мо по сма тра ти 
ис кљу чи во као еко ном ски кон цепт, већ као је дан по ли тич ко – прав-
но – еко ном ски те о риј ски по глед, јер се од но сио, ка ко на еко ном-
ске, та ко исто и на по ли тич ко – прав не пр о це се и од но се у тим 
др жа ва ма. 

Као осни ва чи овог те о риј ског кон цеп та сма тра ју се Адам 
Смит и Да вид Ри кар до, као пр о тив ни ци др жав ног ин тер вен ци о-
ни зма. Те о риј ски основ овог уче ња узи ма ана ли зу ра да, као кључ-
ног кре а то ра дру штве ног бо гат ства, што, са мим тим, у пр ви план 
ана ли зе ис ти че пр о из вод не од но се у тим др жа ва ма, као еко ном ски 
чи ни лац, али и пи та ње пра ва и сло бо да уну тар тих од но са. Овај 
те о риј ски кон цепт се де фи ни ше по зна том кри ла ти цом „la is sez fa i-
re“ („Пу сти те нас да ра ди мо“). На и ме, Адам Смит је, у свом дје лу  
„Богатствонарода“ (1776. го ди не) сма трао да не тре ба вр ши ти 
по се бан при ти сак на кон сти ту и са ње еко ном ских од но са од стра не 
др жа ве, већ да се ти од но си ус по ста вља ју са ми од се бе. Та кав став 
А. Смит пот кре пљу је пој мом „при род ног по рет ка“, тј. си сте ма еко-
ном ске хар мо ни је, ко ја се ус по ста вља са ма по се би. Ако по ђе мо од 
де фи ни ци је по ли тич ке еко но ми је ко ју је дао Смит, ви дје ће мо да он 
ни је у пот пу но сти за не ма ри вао зна чај и уло гу др жа ве и да је ни је 
ста вљао у дру ги план. Он је, на и ме, по је дин ца и др жа ву ста вљао у 
под јед нак по ло жај, за раз ли ку од мер кан ти ли зма гдје се цје ло куп на 
еко ном ска дје лат ност, као и оства ре на до бит из ње усмје ра ва ла у 
прав цу са мо др жав не мо ћи.2) Смит се за ла гао за кон цепт тр жи шта 
ко је ће се са мо од се бе ре гу ли са ти, гдје ни је по треб на ин тер вен ци-
ја др жа ве и ње ног апа ра та. Тр жи ште пред ста вља спој сло бод них 
пред у зет ни ка, љу ди ко ји ма је у при ро ди да тр гу ју, да се по га ђа ју и 
да раз мје њу ју соп стве на до бра. Да кле, Сми тов кон цепт је сте сво је-
вр стан кон цепт да на шњег сло бод ног тр жи шта, ко је је спо соб но да 
се са мо ре гу ли ше. Са мо та кав си стем мо же до ве сти до по сте пе ног 
уве ћа ва ња на ци о нал ног бо гат ства, гдје је по жељ но да се др жа ва 
2)  „По ли тич ка еко но ми ја, по сма тра на као гра на на у ке др жав ни ка или за ко но дав ца, има 

два основ на ци ља: пр во, да обез бе ди оби лан при ход или жи вот на сред ства за на род 
или, тач ни је, да му омо гу ћи да се би обез бе ди та кав при ход или жи вот на сред ства и, 
дру го, да снаб де др жа ву или за јед ни цу до вољ ним при хо дом за оба вља ње јав них слу-
жби. Она има за циљ да обо га ти инародисуверена.“ Ци ти ра но пре ма: пр оф. др Бран ко 
Ва си ље вић, Лекцијеизсавременеполитичкеекономије, За вет, Бе о град, 2003. го ди не, 
стр. 9.
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не упли ће у те од но се и да пре пу сти ак те ри ма, да кле, сва ком по-
је дин цу да „све док по шту је пра ви ла прав де, оства ру је соп стве ни 
ин те рес ка ко сам иза бе ре“(Ву ја чић, 2008:83). Овај прин цип у еко-
но ми ји је по знат под на зи вом „не ви дљи ва ру ка“ Ада ма Сми та, јер 
по је дин ци оства ру ју ћи соп стве не ин те ре се ни су свје сни чи ње ни це 
да на тај на чин до при но се по ра сту оп штег дру штве ног бо гат ства. 

Оно што ов дје тре ба до дат но на по ме ну ти је сте да, иако је тр-
жи ште сплет ин те ре са по је ди на ца, на ме ће се као јед на од мо гућ-
но сти по ја ва се бич но сти ме ђу по је дин ци ма, што мо же до ве сти до 
на ру ша ва ња тр жи шне рав но те же, а ко ја не сми је би ти ис кљу че на. 
Та да до ла зе у пр ви план „оп шта пра ви ла по на ша ња“, гдје по себ но 
мје сто за у зи ма ју по што ва ње ту ђе имо ви не и ту ђег жи во та. 

Да кле, из на ве де ног се мо же ви дје ти да се Адам Смит за ла гао 
за не ми је ша ње др жа ве у еко ном ске од но се и у функ ци о ни са ње тр-
жи шта, што пред ста вља еко ном ску осно ву ли бе ра ли зма. Ме ђу тим, 
ако се ма ло де таљ ни је ана ли зи ра ли бе рал ни ко цепт „la is sez fa i re“, 
ви дје ће мо да Адам Смит ни је био пр о тив ми је ша ња др жа ве у еко-
ном ске пр о це се, тј. ни је ис кљу чи вао др жа ву из еко ном ских од но са 
и то ко ва, већ је био за огра ни ча ва ње функ ци ја др жа ве, чи ме овај 
те о риј ски кон цепт до би ја дру га чи ји сми сао.

С об зи ром да је у сво јој те о ри ји су бли ми рао пра во, еко но ми ју 
и по ли ти ку, Смит ис ти че три „прин ци па пра вед но сти“, нео п ход на 
за пра вил но и не сме та но функ ци о ни са ње сва ког по ли тич ко – еко-
ном ског си сте ма: жи вот, сво ји на и по што ва ње уго во ра (Ву ја чић, 
2008:93). На овај на чин је од ре дио функ ци ју др жа ве у спро во ђе њу 
еко ном ских пр о це са уну тар сво јих окви ра. Иако се, као те о ре ти-
чар ли бе ра ли зма, за ла гао за пра ва и ин те ре се по је дин ца, и вр ло 
че сто ис ти цао исте, Смит ипак на гла ша ва да је по сто ја ње др жа ве 
нео п ход но ра ди што до след ни је и ефи ка сни је при мје не „прин ци па 
пра вед но сти“ („пра ви ла прав де“), ка ко би се, на нај бо љи мо гу ћи 
на чин, са чу ва ла „при род на рав но те жа“ и „при род на хар мо ни ја“. 
Ме ђу тим, ми је ша ње др жа ве се сво ди на „оси гу ра ње еко ном ских 
сло бо да“ и нео п ход не „вла да ви не пра ва“, ка ко би се еко ном ски 
пр о це си не сме та но од ви ја ли. Са дру ге стра не, ис ти че се „огра ни-
че ност др жа ве еко ном ским прин ци пи ма“ (Ву ја чић, 2008: 96;102) 
упра во у вр ше њу тих дје лат но сти.

По ред А. Сми та, ве о ма бит но мје сто у ус по ста вља њу иде о ло-
ги је ли бе ра ли зма за у зи ма и по ли тич ки ми сли лац Деј вид Хјум. Ње-
го ви ста во ви о вла ди, по је дин цу, тр го ви ни, итд., су упот пу ни ли ли-
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бе рал ни пра вац у еко но ми ји. Пре ма ста во ви ма Хју ма по сто је дви је 
вр сте ми шље ња – ми шље ње оинтересу и ми шље ње о праву (Хјум, 
2008:90). На осно ву ове дви је ка те го ри је ми шље ња, он ка сни је из-
два ја и правонасвојину ко је из во ди из ми шље ња о пра ву. За ефи-
ка сно функ ци о ни са ње сва ке вла де, нео п ход но је ја сно ус по ста вље-
но ми шље ње о правунавласт, правунасвојинуиправунајавни
интерес, ко је на зи ва и пр вим прин ци пи ма вла де (Хјум, 2008:91). 
Ви ди мо, да кле, да струк ту ра др жа ве (ефи ка сна вла да) по чи ва, у 
ве ли кој мје ри, на еко ном ским ка те го ри ја ма, као што су сво ји на и 
ин те рес, ко ји мо же би ти јав ни, али и лич ни ин те рес. Ме ђу тим, од-
нос др жа ве и еко но ми је у ли бе ра ли зму не би био пот пун, уко ли ко 
би смо за не ма ри ли ста во ве Д. Хју ма о тр го ви ни, нов цу, ка ма ти, тр-
го вин ском би лан су, и сл. На и ме, он сма тра да се моћ не ке др жа ве 
и сре ћа ње них ста нов ни ка сма тра ју не раз двој ним са ста но ви шта 
тр го ви не. Др жа ва по ста је моћ ни ја са ши ре њем тр го ви не по је ди-
на ца и ши ре њем бо гат ства, са јед не стра не, док упра во та др жа ва 
обез бје ђу је под ло гу за си гур ност у по гле ду сло бод не тр го ви не и 
ши ре ња бо гат ства. Ме ђу тим, као што је уви дио пред но сти еко ном-
ског сна же ња др жа ве, исто та ко је уочио и мо гу ће не до стат ке у 
по гле ду ши ре ња луксуза ко ји мо же до при ни је ти сла бље њу уну тар 
вој ске и ме ђу су сјед ним на ци ја ма. 

Хјум је уста но вио и по дје лу пр о из вод них сна га, па из два ја по-
дје лу на зе мљо рад ни ке и ма ну фак ту ри сте. Пр ви се ба ве об ра ђи-
ва њем зе мље, а дру ги пр о из во де од ма те ри ја ла ко је су до би ли од 
зе мљо рад ни ка ро бу за по тре бе сва ко днев ног жи во та, или, ка ко сам 
ка же, пр о из во де за „украс жи во та“. Хјум сма тра да ши ре ње тр го-
ви не и пр о из вод ње у рат ним при ли ка ма мо же да ди рект но до при-
не се ја ча њу мо ћи др жа ве, док у мир но доп ским при ли ка ма и ста-
нов ни штво осје ћа бла го де ти ја ча ња еко ном ске мо ћи др жа ве (Хјум, 
2008:170;171;174). За раз ли ку од мер кан ти ли ста, Хјум се за ла же за 
сло бод ну спољ ну тр го ви ну, осло бо ђе ну од би ло ка квог ви да пр о-
тек ци о ни зма. Са мо та ко ре гу ли са на спољ на тр го ви на мо же да до-
при не се по ра сту сре ће и бла го ста ња ста нов ни штва, као и ја ча њу 
мо ћи др жа ве. Ин те ре сант но је на овом мје сту на по ме ну ти да је 
Хјум сма трао да раз вој јед не др жа ве мо же са мо да до при не се раз-
во ју др жа ва у ње ном окру же њу, а ни ка ко да их сла би. Он, та ко ђе, 
до да је, да је за јед ну др жа ву ко ја же ли да по стиг не еко ном ски раст 
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и раз вој нео п хо дан услов да и др жа ве у ње ном окру же њу бу ду исто 
та ко еко ном ски ста бил не и раз ви је не.3)

Иако је у ли бе ра ли зму по је ди нац са сво јим пра ви ма и сло бо-
да ма (као и лич ним ин те ре сом – бит ном еко ном ском ка те го ри јом) 
на пр вом мје сту, функ ци ја др жа ве је од не ма њег зна ча ја упра во у 
обез бје ђи ва њу нај о снов ни јих усло ва у ко ји ма ће се не сме та но ре-
а ли зо ва ти по ме ну та пра ва, сло бо де и лич ни ин те ре си. Да кле, др-
жа ва је оста ла при сут на као ак ти ван еко ном ски су бјект у би ти са-
њу по ли тич ко – еко ном ских од но са сва ке др жав не за јед ни це. Ова 
чи ње ни ца је од ве ли ког зна ча ја упра во због на до ла зе ћих пр о мје на 
ко је су уз бур ка ле ци је ли сви јет (Пр ви и Дру ги свјет ски рат), а ко-
је су до при ни је ле по ра сту зна ча ја и уло ге др жа ве у ре а ли за ци ји 
по ли тич ко – еко ном ских ци ље ва, што ће, на рав но, из ро ди ти но ви 
те о риј ски по глед на од нос др жа ве и еко но ми је.

При је не го што по ме не мо на ко ји на чин су рат на де ша ва ња до-
при ни је ла по ра сту зна ча ја, мо ћи и уло ге др жа ве у еко но ми ји, мо ра-
мо се освр ну ти на пр о мје не, из ра же ног еко ном ског ка рак те ра, ко је 
су ути ца ле да се пр о ми је ни сви јест о ли бе рал ном кон цеп ту, ко ји се 
на ла зио у сре ди шту та да шњих по ли тич ко – еко ном ских си сте ма. 
На и ме, по ред Ок то бар ске ре во лу ци је у Ру си ји, ко ја је из ње дри ла 
по раст со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, со ци ја ли стич ких сна га, не за о-
би ла зно мје сто у на шој ана ли зи има кри за ко ја је по тре сла ско-
ро ци је ли сви јет, по зна та под на зи вом Великадепресија – свјет ска 
еко ном ска кри за 1929. – 1933. го ди не. 

Сва ова де ша ва ња су до ве ла до пр о мје не са ме су шти не та-
да шњих ко ло ни ја ли стич ко – ка пи та ли стич ких си сте ма, упра во у 
оном аспек ту ко ји је пред мет на шег ине те ре со ва ња, а то је уло га 
др жа ве у еко но ми ји.

По ме ну та кри за, као и дру штве но – по ли тич ке пр о мје не, отво-
ри ле су пи та ње за не ма ре но сти др жа ве у кре и ра њу еко ном ских то-
ко ва, еко ном ске по ли ти ке та да шњих по ли тич ко – еко ном ских си-
сте ма, али су и до ве ле до ин тен зи ви ра ња усло ва за по раст уло ге 
др жа ве у еко но ми ји – државногинтервенционизма.  

До при нос по ра сту уло ге др жа ве и ње ног ути ца ја у еко но ми ји 
сво је упо ри ште на ла зи у ма ко ре ко ном ској те о ри ји, чи је је осно ве 
3)  „...усу дио бих се да твр дим ка ко по ве ћа ње бо гат ства и тр го ви не би ло ко је на ци је не са-

мо да ште ти, већ обич но до при но си бо гат ству и тр го ви ни свих ње них су се да; и да јед на 
др жа ва те шко мо же да оства ри ве ли ки на пре дак у тр го ви ни и ин ду стри ји ако су зе мље 
ко је је окру жу ју уто ну ле у не зна ње, ле њост и при ми ти ви зам.“ Деј вид Хјум, Политички
есеји, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008. го ди не, стр. 229.
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по ста вио Џон Мај нард Кејнз у ка пи тал ном дје лу „Општатеорија
запослености,каматеиновца“, об ја вље ном 1936. го ди не. У сре-
ди шту ове те о ри је се на ла зи упра во др жа ва, и то на сле де ћи на чин: 
у по гле ду агре гат не тра жње, по ну де, по тро шње, агре гат не ма се до-
хот ка, за тим штед ње и зна чај ин ве сти ци ја (тј. др жа ва тре ба да обез-
би је ди „кли му“ за при лив ин ве сти ци ја), за тим у по гле ду ре ал них 
над ни ца и не за по сле но сти, функ ци је тр жи шта ра да, ли квид но сти 
нов ца и ње го ве уло ге, као и у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке и др-
жав не мо ћи опо ре зи ва ња и тр о ше ња (Со кић, 2007:133). Ви ди мо, 
да кле, да Кејнз раз ви ја еко ном ски по глед, за сно ван ис кљу чи во на 
ма кро е ко ном ским ва ри ја бла ма, иза ко јих се на ла зи упра во др жа ва. 

Ка да го во ри о фи скал ној по ли ти ци, Кејнз, по пр ви пут у свом 
дје лу ис ти че зна чај и уло гу др жа ве, ка да ка же: „У оно мје ри у ко-
јој по ти ца ји по је дин ца за штед њом ови се о оче ки ва ним бу ду ћим 
при но си ма, они ја сно ови се не са мо о ка мат ној сто пи не го и о фи-
скал ној по ли ти ци вла де (под ву као, М. Т.)... Ако се фи скал на по ли-
ти ка ко ри сти као пр о ми шље но сред ство оства ре ња рав но мјер ни је 
рас по дје ле до хот ка, ње зин је утје цај на по ве ћа ње скло но сти по-
тро шњи, на рав но, још и ве ћи.“4) Кејнз на ин ди рек тан на чин по ста-
вља окви ре зна ча ју ма кро е ко ном ске те о ри је у пр о у ча ва њу од но са 
др жа ве и еко но ми је. Пр о у ча ва ју ћи усло ве, тј. фак то ре ко ји ути чу 
на скло ност по је дин ца ка по тро шњи, он је, ме ђу мно ги ма, ис та као 
зна чај фи скал не по ли ти ке вла де на по тро шњу, као јед ну од ма кро-
е ко ном ских ва ри ја бли. Циљ и ефек ти од ре ђе не фи скал не по ли ти ке 
не ке вла де ди рект но ути чу на жи вот ни стан дард од ре ђе ног ста нов-
ни штва. Уко ли ко фи скал на по ли ти ка, као сег мент еко ном ске по-
ли ти ке, под сти че ин ве сти ци је, ко ји ма Кејнз по све ћу је под јед на ку 
па жњу, по том пр о из вод њу, ство ри ће се усло ви за отва ра ње но вих 
рад них мје ста, што ће до ве сти до по ве ћа ња при хо да тог ста нов-
ни штва, тј. до хо дов не мо ћи, чи ме се ства ра ју усло ви и за по раст 
по тро шње. Ме ђу тим, уко ли ко фи скал на по ли ти ка ин си сти ра на 
ре стрик тив ној и ин тен зив ној по ре ској по ли ти ци, ко ја пре ва зи ла зи 
окви ре ра ци о нал не по ре ске по ли ти ке, не ми нов но до ла зи до по ре-
ске пре си је што ће ди рект но, са тен ден ци јом сма ње ња, ути ца ти и 
на ин ве сти ци је, за по сле ност, до хо дак и по тро шњу. 

У цје ли ни ма кро е ко ном ских ка те го ри ја, Кејнз се ба ви и раз ма-
тра њем вла ди не еко ном ске по ли ти ке, тач ни је мје ра ма ко је спро во-
4)  Џ. М. Кејнз, Опћатеоријазапослености,каматеиновца, Из да ња Цен тра за кул тур ну 

дје лат ност, Еко ном ска би бли о те ка, За греб, 1987. го ди не, стр. 69.
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ди др жа ва у ци љу обез бје ђи ва ња ма кро е ко ном ске и фи скал не ста-
бил но сти. Мје ре вла ди не по ли ти ке се ти чу од но са за по сле но сти, 
до хот ка и бу џе та. На и ме, у слу ча ју сма ње ња за по сле но сти, сла би 
до хо дов на моћ, чи ме се гу би ку пов на моћ ста нов ни штва, да кле по-
тро шња је све де на на ми ни мум ис под ко јег се не мо же ићи. По тро-
шња у овом слу ча ју пре ма шу је до хо дак гра ђа на, што при мо ра ва 
вла ду да по кри је тај не до ста так сред стви ма из бу џе та ко ја, умје сто 
да се ка на ли шу у ин ве сти ци о не по ду хва те, пре та чу се у јав ну по-
тро шњу, што има за по сле ди цу гу би так нео п ход них сред ста ва из 
бу џе та, њи хов не ста нак у не по врат. До ла зи до по ра ста бу џет ског 
де фи ци та и сти че се ути сак да дру штво по ла ко за ла зи у „су мрак 
раз во ја“, тј. по ста је све ви ше не раз ви је но, све ви ше и ви ше на за-
ду је, по чи ње да по зајм љу је сред ства (но вац) и, чи ни се, да упа да у 
„за ча ра ну спи ра лу ко ја во ди ка дну“ из ко јег не ма из ла ска.5)

Из на ве де ног се да за кљу чи ти да је уло га др жа ве из у зет но ком-
плек сна у ре гу ли са њу дру штве но – еко ном ских од но са, као и еко-
ном ских пр о це са и то ко ва у не кој по ли тич ко – еко ном ској за јед-
ни ци. Ма кро е ко ном ска те о ри ја је у пр ви план ис та кла др жа ву, као 
је ди ног ре гу ла то ра ко ји мо же да се „из бо ри“ са пр о бле ми ма ко је 
но си са со бом све сло же ни ја дру штве на ре ал ност. Са усло жња ва-
њем еко ном ских од но са, не ми нов но до ла зи до усло жња ва ња еко-
ном ских функ ци ја др жа ве. По сма тра но из од но са др жа ва – по је ди-
нац, пре ва зи ла зи се ли бе рал ни те о риј ски по глед, ко ји при мат да је 
по је дин цу, те др жа ва са да „пре у зи ма кор ми ло“. Кејнз је до ка зао 
„нео др жи вост Сми то ве хи по те зе тр жи шта као „не ви дљи ве ру ке“ 
и основ ног Се јо вог за ко на о „од но су по ну де и по тра жње“ (Со кић, 
2007:133).“

Дру штве но – по ли тич ке окол но сти тог вре ме на су до при ни је-
ле да ова те о ри ја до би је на зна ча ју, јер до ла зи до цен тра ли зо ва ња 
др жав ног апа ра та, па са мим тим и од лу чи ва ња ко је се, по ред свих 
по ли тич ких, од но си и на еко ном ске пр о це се и од но се. На и ме, у 
5)  „...ако до вољ но ду го тра је пад до хот ка ко ји је узро ко ван па дом ра зи не за по сле но сти, 

он мо же чак до ве сти до то га да по тро шња пре ма ши до хо дак не са мо у слу ча ју не ких 
по је ди на ца и ин сти ту ци ја ко је тр о ше нов ча не ре зер ве ко је су аку му ли ра ли у бо ља вре-
ме на, већ и за др жа ву ко ја ће вје ро ват но, на мјер но или не на мјер но, до ћи до бу џет ског 
де фи ци та или ће ис пла ћи ва ти пот по ру не за по сле ни ка из, на при мјер, по зајм ље ног нов-
ца. Та ко ће се, ка да за по сле ност па да на ни ску ра зи ну, укуп на по тро шња сма њи ти у 
ма њем из но су од оне у ко јој је пао ствар ни до хо дак. Раз лог то ме је што се по је дин ци 
по на ша ју пре ма сте че ним на ви ка ма и што то иза зи ва вје ро јат на по ли ти ка вла де чи ме 
се об ја шња ва за што се рав но те жа обич но мо же оста ври ти у ко ле ба њи ма умје ре ног 
ра спо на. У пр о тив ном, јед ном за по чет пад за по сле но сти и до хот ка на ста вио би се до 
крај но сти.“ Џ. М. Кејнз, на ве де но дје ло, стр. 71. 
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пе ри о ди ма свјет ске еко ном ске кри зе, еко но ми ја се цен тра ли зу је – 
пр о цес до но ше ња од лу ка и кре и ра ња еко ном ске по ли ти ке пре ла зи 
ис кљу чи во у над ле жност др жав но – ад ми ни стра тив ног апа ра та. За 
ври је ме рат них де ша ва ња, уло га и ути цај др жа ве у еко но ми ји се 
до дат но по ја ча ва, те се еко ном ски раз вој пре у смје ра ва са мир но-
доп ске на рат ну при вре ду, гдје др жа ва пре у зи ма пот пу ну кон тро лу 
над при вре дом. 

По др жа вље ње пр о из вод них сна га је, у тим рат ним де ша ва-
њи ма, би ла не ми нов ност. Др жа ва је пр о це сом на ци о на ли за ци је 
ста вља ла под сво ју кон тро лу „нај ва жни је гра не пр о из вод ње“, ре-
сурс не и енер гет ске по тен ци ја ле, као што су: елек тричнa енергијa, 
руд ни ци, са о бра ћај, да кле, све оне гра не од ко јих је за ви сио цје-
ло куп ни при вред ни раз вој. Овај пр о цес по др жа вље ња имо ви не и 
ши ре ња еко ном ских функ ци ја др жа ве, био је ка рак те ри сти чан и за 
ка пи та ли стич ке зе мље. Пр о цес по др жа вље ња имо ви не спро во дио 
се на раз не на чи не, ме ђу ко ји ма се ис ти чу: по ме ну та на ци о на ли за-
ци ја, кон фи ска ци ја, екс про при ја ци ја, по сло ва ње др жав них пред у-
зе ћа, итд.

За вр ше так Дру гог свјет ског ра та је са со бом до нио и по ја ву 
дви је иде о ло ги је, чи ја ће бор ба, ко ја ће кул ми ни ра ти у Хлад ном ра-
ту, обе ле жи ти на ред не де це ни је. То су ка пи та ли зам и со ци ја ли зам. 
Чи та ва гло бал на по ли тич ка сце на је би ла по де ље на на ка пи та ли-
стич ке и со ци ја ли стич ке по ли тич ке си сте ме. Као што је по зна то, 
у су шти ни ових дви ју иде о ло ги ја ле же упра во пр о из вод не сна ге и 
пр о из вод ни од но си, тј. сво је вр сна еко ном ска по ли ти ка. 

Со ци ја ли зам се осла ња на по ли тич ко – иде о ло шке ста во ве 
Мар ка и Ен гел са, као и Ле њи на. У осно ви сва ког др жав ног уре-
ђе ња ле же дру штве ни од но си, у ко је спа да ју ка ко по ли тич ки, та ко 
и еко ном ски од но си, ко ји се да ље мо гу раш чла ња ва ти на кла сне, 
пр о из вод не, по тро шач ке, итд. Марк си зам је у сво јој осно ви по ста-
вио оцје ну о на стан ку др жа ве као пр о из во ду не по мир љи вих кла-
сних су прот но сти. Ме ђу тим, ка пи тал за др жа ва сво ја пр во бит на 
свој ства, оста је са мо деј ству ју ће би ће, док др жа ва за др жа ва сво ју 
оп шту по ли тич ку функ ци ју, као „за штит ник еко ном ског си сте-
ма“ (Мар ко вић, 2004:13). Марк со ва ми сао је, без ика кве сум ње, од 
нај ве ћег зна ча ја за кон сти ту и са ње со ци ја ли стич ких по ли тич ких 
си сте ма, али и ка пи та ли стич ких. Он је по ста вио осно ве мо дер не 
еко но ми је, осно ве са вре ме не др жа ве. У осно ви сва ке др жа ве ле же 
дру штве ни од но си. Маркс је у свом Прилогукритици политичке
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економије то бри љант но де фи ни сао на сле де ћи на чин: „У дру штве-
ној пр о из вод њи љу ди сту па ју у од ре ђе не, ну жне од но се, од но се 
пр о из вод ње, ко ји од го ва ра ју од ре ђе ном ступ њу раз вит ка њи хо вих 
ма те ри јал них пр о из вод них сна га. Це ло куп ност тих од но са пр о из-
вод ње са чи ња ва еко ном ску струк ту ру дру штва, ре ал ну осно ву, на
којојседижеправнаиполитичканадградња (под ву као, М. Т.) и 
ко јој од го ва ра ју од ре ђе ни об ли ци дру штве не све сти. На чин пр о из-
вод ње ма те ри јал ног жи во та усло вља ва пр о цес со ци јал ног, по ли-
тич ког и ду хов ног жи во та уоп ште. Не од ре ђу је свест љу ди њи хо во 
дру штве но би ће, већ обр ну то, њи хо во дру штве но би ће од ре ђу је 
њи хо ву свест. На из ве сном ступ њу свог раз вит ка до ла зе ма те ри-
јал не пр о из вод не сна ге дру штва у пр о тив реч је с по сто је ћим од-
но си ма пр о из вод ње или, што је прав ни из раз за то, са од но си ма 
сво ји не у чи јем су се окви ру до та да кре та ле. Из об ли ка раз ви ја ња 
пр о из вод них сна га ти се од но си пре тва ра ју у њи хо ве око ве. Та да 
на сту па епо ха со ци јал не ре во лу ци је.“ Из на ве де ног ци та та мо же мо 
за кљу чи ти да је Маркс, ско ро пр о роч ки, пред ви дио сла бље ње и ко-
на чан не ста нак со ци ја ли стич ких си сте ма, ко ји, са мим тим што су 
до сти гли вр ху нац у свом раз во ју до сти жу сте пен пр о из вод них сна-
га ко је са да пре ра ста ју „у њи хо ве око ве“: „Ни ка да не ка дру штве на 
фор ма ци ја не пр о па да пре но што бу ду раз ви је не све пр о из вод не 
сна ге за ко је је она до вољ но пр о стра на, и ни кад но ви, ви ши од но си 
пр о из вод ње не на сту па ју пре но што се ма те ри јал ни усло ви њи хо-
ве ег зи стен ци је ни су већ ро ди ли у кри лу са мог ста рог дру штва.“6). 
Ме ђу тим, оно што је пред мет овог ра да је сте и Марк со ва ана ли-
за у ко јој мо же мо ви дје ти да у осно ви сва ког по ли тич ког си сте ма, 
ис под ње го ве „прав не и по ли тич ке над град ње“ ле же пр о из вод ни 
од но си. 

И у ка пи та ли зму, ко ји по чи ва на прин ци пи ма сло бод не тр го-
ви не, сло бо де по је дин ца, ми ни мал не уло ге др жа ве, да кле, основ-
ним на че ли ма ли бе ра ли зма, при сут на је др жа ва. На рав но, у мно го 
ма њој мје ри не го ка да го во ри мо о со ци ја ли стич ким по ли тич ким 
си сте ми ма. На и ме, при сут ност др жа ве се огле да кр оз еко ном ске 
функ ци је ко је она оба вља. Еко ном ска функ ци ја др жа ве је умно го-
ме од ре ђе на до ми нант ном иде о ло ги јом од ре ђе ног дру штва, би ло 
да је ри јеч о со ци ја ли стич ким, би ло да је ри јеч о ка пи та ли стич ким 
по ли тич ким си сте ми ма. Ме ђу тим, оно што је за јед нич ко за све по-
ли тич ко – еко ном ске си сте ме, ка да је ри јеч о еко ном ској функ ци ји 
6)  ци ти ра но пре ма: Сре тен Со кић, Србијаупроцесимакапитала, За вет, Бе о град, 2007. 

го ди не, стр. 37.
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др жа ве, је сте то да је она (др жа ва) ди рект но од го вор на за еко ном-
ске при ли ке уну тар сво јих окви ра. 

У за чет ку на стан ка ка пи та ли зма др жа ва се, још уви јек под 
ути ском све же уста но вље них прин ци па ли бе ра ли зма, ве о ма ри јет-
ко ми је ша ла у еко ном ске при ли ке и то ко ве. Ме ђу тим, у са вре ме-
ној епо хи, др жа ва и у ка пи та ли стич ким си сте ми ма узи ма све ви ше 
удје ла у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке, еко ном ских то ко ва и пр о-
це са – од пр о из вод ње до по тро шње. До ла зи до ши ре ња др жав не 
имо ви не ко ја се пр о те же на све гра не при вре де ко је су од не про цје-
њи вог зна ча ја за на ци о нал ну еко но ми ју. Еви ден тан је раст за по сле-
но сти у др жав ном сек то ру у од но су на при ват ни. Др жа ва има све 
ве ћи ути цај и у сфе ри рас по дје ле, па кр оз ве о ма раз гра нат си стем 
опо ре зи ва ња сти че зна чај на ма те ри јал на сред ства ко ји ма пу ни др-
жав ни бу џет. Та ко при ку пље на сред ства др жа ва пла си ра у фон до ве 
со ци јал ног и здрав стве ног оси гу ра ња, школ ства, и сл., да кле, ста ра 
се о јав ним до бри ма ко ја су нео п ход на ра ди за до во ље ња јав них 
по тре ба гра ђа на те др жа ве. И у сфе ри по тро шње др жа ва по ста је 
опре дје љу ју ћи чи ни лац, јер при ват на ин ду стри ја по ста је за ви сна 
од др жав них по руџ би на.

На ви ше на чи на је др жа ва пот по ма га ла и до при но си ла ши ре-
њу мо но по ла ко ји је био под ње ном кон тро лом, би ло до но ше њем 
за кон ске ре гу ла ти ве, за тим по ре ском по ли ти ком, и дру гим ме то да-
ма ко је су под ње ном ју рис дик ци јом. Ства ра ју се сво је вр сне кор по-
ра ци је, ко је на ру ша ва ју је дан од основ них прин ци па ли бе ра ли зма, 
па са мим тим и ка пи та ли зма, а то је прин цип сло бод не кон ку рен-
ци је. У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма се овом не га тив ном 
фе но ме ну ста ло на пут уво ђе њем по зна тог Шермановогзакона из 
1890. го ди не, као и ни за дру гих за ко на7) ко ји су се од но си ли на 
ову пр о бле ма ти ку – огра ни ча ва ње тру сто ва на кон Дру гог свјет ског 
ра та. Ово је био по че так уста но вља ва ња са вре ме ног ка пи та ли зма, 
гдје до ми ни ра ју прин ци пи сло бод не тр го ви не, сло бод не тр жи шне 
кон ку рен ци је, сма ње ње уло ге др жа ве у еко но ми ји (ње но сво ђе ње 
на оба вља ње основ них еко ном ских функ ци ја), али и по ја ве мул ти-
на ци о нал них ком па ни ја, ко је, сма тра се, пред ста вља ју оса вре ме-
њи ва ње та да шњих мо но по ла (тру сто ва и кар те ла), ка рак те ри стич-
не за са вре ме ну епо ху. 
7)  Клеј то нов за кон (1914), Веб – По ме ре нов за кон (1918), Ро бинс – Пет ме нов за кон 

(1936), Ми лер – Тај дин гов за кон (1937), итд. – Др Ни ко ла Ву чо, на ве де но дје ло, стр. 
161.
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Ин те ре сант но ја за на шу ана ли зу на ве сти схва та ње ис так ну тог 
са вре ме ног те о ре ти ча ра Френ си са Фу ку ја ме, ко ји у свом по зна том 
дје лу „Грађење државе“, ка же: „...мо де ран свет ну ди вр ло при-
вла чан па кет, ком би ну ју ћи ма те ри јал ни пр о спе ри тет тр жи шних 
еко но ми ја и по ли тич ку и кул ту ро ло шку сло бо ду ли бе рал не де мо-
кра ти је.“8) Упра во се у овом ци та ту на ла зи су шти на са вре ме ног 
по и ма ња од но са др жа ве и еко но ми је, а то је ми ни мал на уло га др-
жа ве у еко но ми ји, ко ју обез бје ђу ју прин ци пи ли бе рал не де мо кра-
ти је. Ме ђу тим, на ве де на кон ста та ци ја отва ра пи та ње, да ли је ово 
од го ва ра ју ћа фор му ла за успјех, уко ли ко има мо у ви ду по след њу 
свјет ску фи нан сиј ску кри зу (2009) и ње не по сле ди це на еко но ми је 
раз ви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју. 

По ред на ве де них освр та на осно ве ли бе ра ли зма, упо ри ште ми-
ни ми зи ра њу уло ге др жа ве у еко но ми ји мо же мо на ћи и у по ду хва-
ту спро ве де ном од стра не ин сти ту ци ја ме ђу на род ног мо не тар ног 
си сте ма – Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, Свјет ске бан ке, али и 
Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко је су кре и ра ле па кет мје-
ра, по знат као „Вашингтонскиконсензус“ (1994), а ко је су се ди-
рект но од но си ле на „сма ње ње сте пе на упли та ња др жа ве у еко ном-
ске по сло ве“. Овај кон сен зус ме ђу на род них мо не тар них ин сти ту-
ци ја и Вла де САД-а имао је и сво је пр о тив ни ке, раз не ан ти гло ба-
ли стич ке по кре те, као и ака дем ске кри ти ча ре, ме ђу ко ји ма по себ но 
мје сто за у зи ма и но бе ло вац Џ. Шти глиц. Ме ђу тим, уко ли ко има мо 
у ви ду еко ном ску не е фи ка сност зе ма ља у раз во ју, „пост со ци ја ли-
стич ких“ зе ма ља, пр о у зро ко ва ну ги гант ским др жав ним сек то ри ма, 
и ве о ма ком плек сном би ро крат ском ма ши не ри јом, сло жи ће мо се 
да се ови не до ста ци мо гу укло ни ти са мо уко ли ко се уло га др жа ве 
све де на нео п ход ни ми ни мум – пр о це сом ли бе ра ли за ци је. Оно што 
је су штин ски пр о блем код „Ва шинг тон ског кон сен зу са“ је сте да, 
ако се уло га др жа ве огра ни чи у од ре ђе ним обла сти ма, она се не-
ми нов но по ја ча ва у дру гим обла сти ма. Ме ђу тим, иако се по ме ну ти 
аутор за ла же за сво ђе ње др жав них еко ном ских функ ци ја на ми-
ни мум, исто вре ме но ис ти че да је мо гу ће на до мје сти ти не га тив не 
ефек те бр ој ног оп се га др жав них еко ном ских функ ци ја, уко ли ко се 
по стиг ну по зитвни ефек ти по ве ћа не ад ми ни стра ци је.9) 
8)  Френ сис Фу ку ја ма, Грађењедржаве, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007. го ди не, стр. 12.
9)  „...уоп ште но гле да но, не га тив ни ефек ти пре ве ли ког оп се га др жав них функ ци ја ду го-

роч но из јед на ча ва ју и урав но те жу ју са по зи тив ним ефек ти ма ве ћег ад ми ни стра тив ног 
ка па ци те та.“ Френ сис Фу ку ја ма, на ве де но дје ло, стр. 32.
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Ком плек сност дру штве них од но са са вре ме ног до ба не ми-
нов но са со бом по вла чи и по ве ћа ње ути ца ја др жа ве на еко ном ске 
то ко ве и пр о це се. Са вре ме ност је опре ди је ли ла и уста но ви ла нај-
ва жни је еко ном ске функ ци је др жа ве: за до во ље ње јав них по тре ба 
ста нов ни штва кр оз обез бје ђи ва ње ко ри шће ња јав них до ба ра, ра-
ци о нал на, ефи ка сна и ста бил на еко ном ска по ли ти ка јав них при-
хо да и јав них рас хо да, обез бје ђи ва ње еко ном ског и со ци јал ног ра-
ста и раз во ја, итд. Да кле, глав ни су бјект еко ном ске по ли ти ке је сте 
упра во др жа ва, по сма тра на као цје ли на са ста вље на од ни за дје ло-
ва – ин сти ту ци о нал них су бје ка та еко ном ске по ли ти ке. „Са вре ме на 
др жа ва, као по ли тич ки дру штве ни ре пре зен тант, не уре ђу је пр о сто 
за јед нич ке усло ве за на чин пр о из вод ње, већ сам на чин пр о из вод-
ње. Она уре ђу је основ не еко ном ске ве зе у на чи ну пр о из вод ње, ње-
го ве ка рак те ри стич не дру штве не по тре бе, при ро ду и свр ху.“10) 

На осно ву на ве де ног, по ста вља се пи та ње до ме та са вре ме не 
др жа ве, оп се га ње них еко ном ских функ ци ја, да кле и гра ни ца ње-
ног упли та ња у еко ном ске то ко ве уну тар ње них те ри то ри јал них 
окви ра. Освр ну ли смо се на еко ном ске те о ри је ко је су, то ком ево-
лу ци је овог од но са, по ста вља ле те о риј ске окви ре на осно ву ак ту-
ел них еко ном ских то ко ва и стре мље ња. Ме ђу тим, еви дент но је да 
ни је мо гу ће уста но ви ти иде ал но – тип ски мо дел овог од но са, сво-
је вр сни обра зац ко јим би се, јед ном за сваг да, ри је ши ла ова ди-
ле ма. Овај од нос је усло вљен ни зом дру штве но – иде о ло шких и 
по ли тич ко – еко ном ских од но са и пр о це са, по сма тра них у цје ли ни 
гло бал них еко ном ских то ко ва. Ви ше пу та по ме ну та у овом ра ду, 
са вре ме на свјет ска фи нан сиј ска кри за отво ри ла је још јед ном ово 
пи та ње и до ве ла до оспо ра ва ња кон цеп та ка пи та ли зма, ко ји по чи-
ва на ли бе рал ним прин ци пи ма – са ми ни мал ном уло гом др жа ве у 
еко но ми ји. На и ме, услед не га тив них ефе ка та свјет ске фи нан сиј ске 
кри зе до ла зи до рас па да гло бал ног фи нан сиј ског тр жи шта, те мно-
ге вла де би ва ју при ну ђе не да дје лу ју ка ко би ста би ли зо ва ле сво је 
еко но ми је. Све ово до во ди до по ра ста бр о ја кри ти ча ра ми ни мал не 
уло ге др жа ве у еко но ми ји, ко ји сво је кри ти ке упу ће не тр жи шној 
не е фи ка сно сти, ка да је ри јеч о тр жи шној са мо ре гу ла ци ји, пот кре-
пљу ју чи ње ни ца ма ве за ним за пе ри од вла да ви не Бо ри са Јељ ци на у 
Ру си ји. На и ме, та да се пре шло на ме ха ни зам сло бод ног тр жи шта, 
као и еко ном ских ре фор ми чи ји је уте ме љи вач био Џе фри Сакс, 
са по зна том „шок те ра пи јом“. Ство ри ли су се усло ви у ко ји ма на-
10)  Љу би сав Мар ко вић, Капитал,економијаисоцијализација, Фа кул тет по ли тич ких на у-

ка, Бе о град, 2004. го ди не, стр. 15. 
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ста ју па ра док сал не чи ње ни це, а то је да у зе мљи чи ја је еко но ми ја 
по ср ну ла, да кле, зе мљи у раз во ју – Ру си ји у јед ном тре нут ку бу де 
на ста њен нај ве ћи бр ој ми ли јар де ра на сви је ту. До ла зи до по ја ве и 
успо на, ка ко га не ки на зи ва ју, „ди вљег ка пи та ли зма“. Све ово је 
на ста ло за то што је др жа ва, тј. вла да, као њен ле гал ни и ле ги тим-
ни пред став ник, из у зе та из еко ном ских то ко ва и пр о це са. Је дан од 
нај ве ћих кри ти ча ра „ди вљег ка пи та ли зма“, је сте и по ме ну ти но бе-
ло вац Џ. Шти глиц, ко ји сма тра да вла де не пред ста вља ју пре пре ку 
еко ном ском ра сту и раз во ју, већ мо гу дје ло ва ти под сти цај но. 

ОДНОСДРЖАВЕИЕКОНОМИЈЕ
–савремениманифестантнивидовитеоријеи

праксе
Од по след ње свјет ске фи нан сиј ске кри зе (2008) све се ви ше 

го во ри о то ме ко је мје сто др жа ва тре ба да за у зме у кре и ра њу еко-
ном ских то ко ва уну тар сво јих те ри то ри јал них окви ра. Ме ђу тим, 
оно што је мно го ин те ре сант ни је за на шу ана ли зу, а има ју ћи у ви-
ду упра во по след њу свјет ску фи нан сиј ску кри зу ко ја се нај при је 
по ја ви ла у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, је сте мо гућ ност 
„пре ли ва ња“ по сле ди ца иза зва них кри зом и на дру ге зе мље, од но-
сно дру га тр жи шта, упра во због еко ном ске ин те гри са но сти ви ше 
ма њих на ци о нал них еко но ми ја у гло бал ну еко ном ску за јед ни цу. 
Раз ма тра ње од но са др жа ве и еко но ми је по себ но до би ја на ак ту-
ел но сти, јер се пре и спи ту ју осно ве на ко ји ма по чи ва ју еко ном ско 
– со ци јал ни мо де ли нај ра зви је ни јих еко но ми ја да на шњи це, ме ђу 
ко ји ма по себ но мје сто за у зи ма ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

Ис так ну ти но бе ло вац Џ. Шти глиц сма тра да су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве „епи цен тар“ по след ње свјет ске фи нан сиј ске 
кри зе, чи је ће се по сле ди це ши ри ти и на раз ви је не еко но ми је Евро-
пе и зе мље у тран зи ци ји11). По ста вља се пи та ње, због че га је до-
шло до по тре са уну тар нај ра зви је ни је еко но ми је да на шњи це? На 
ка квим еко ном ским осно ва ма је по чи вао еко ном ски си стем САД, а 
ко ји су пр о у зро ко ва ли по ја ву и ши ре ње кри зе? Дје лић од го во ра се 
мо же на слу ти ти из са мог на зи ва кри зе, тј. ри јеч је о фи нан сиј ској 
кри зи. Да кле, по сле ди це се мо гу на ћи у не а де кват но за сно ва ној и 
не до след но при мје њи ва ној мо не тар ној по ли ти ци САД. У ком сми-
слу?

11)  Ми ља нић Дра ган, Поразнеолибералногтржишногфундаментализма,  са сај та Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао – www.nspm.rs, 29.03.2010.
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Еко ном ска сна га и моћ Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва се, у 
ве ли кој мје ри, огле да ла и у ко ли чи ни нов ца у оп ти ца ју, од но сно 
при мјет не су од ре ђе не „мер кан ти ли стич ке цр те“ еко ном ског уре-
ђе ња аме рич ког дру штва. Но вац је мје ри ло свих ври јед но сти у том 
дру штву и глав ни по ка за тељ еко ном ског раз во ја. Основ ни циљ еко-
ном ске по ли ти ке САД је сте да се обез би је ди што ви ше нов ца за 
дру штво, ка ко би мо гло да за до во ља ва све сво је по тре бе. Са дру ге 
стра не, аме рич ко дру штво по чи ва на ве о ма раз ви је ном „по тро шач-
ком“ мен та ли те ту, чи ји се апе ти ти мо гу „на ми ри ти“ упра во нов-
цем. На и ме, бит но је на гла си ти да за до во ља ва ње основ них ег зи-
стен ци јал них по тре ба не спа да у до мен „по тро шач ког“ мен та ли те-
та, већ се о ње му го во ри он да ка да по тро шња пре ва зи ла зи основ не 
људ ске по тре бе, а што је ка рак те ри сти ка аме рич ког дру штва. Сто-
га се љу ди окре ћу свим мо гу ћим ви до ви ма за ра де, у ко је спа да ју: 
пре ко вре ме ни рад, рад но ан га жо ва ње на ви ше по сло ва, ра зни об-
ли ци си ве еко но ми је... Да кле, тра же се сви мо гу ћи ал тер на тив ни 
ви до ви за ра де, при том не ма ре ћи за су штин ску ег зи стен ци јал ну 
по тре бу сва ког чо вје ка, а то је по тре ба да жи ви у за јед ни ци са дру-
гим љу ди ма. У ова ко кон ци пи ра ном еко ном ском си сте му, по је ди-
нац се окре ће ис кљу чи во се би, чи ме до ла зи до „рас та ка ња“ ком-
пакт но сти од ре ђе не дру штве не за јед ни це, а што је глав на оцје на 
су ро во сти ка пи та ли зма.

Као што се мо же за кљу чи ти, са јед не стра не има мо др жа ву 
ко ја на све мо гу ће на чи не, па и еко ном ски не е фи ка сне и са коб ним 
по сле ди ца ма, по ку ша ва да обез би је ди сво јим гра ђа ни ма што ви ше 
ма те ри јал них сред ста ва, док са дру ге стра не има мо ста нов ни штво 
ко је тр о ши и из над сво јих еко ном ских по тен ци ја ла, од но сно ста-
нов ни штво ко је се све ви ше за ду жу је ка ко би све ви ше тр о ши ло. 
Из на ве де ног, очи глед на је еко ном ска не ста бил ност и нео др жи вост 
та квог еко ном ског си сте ма.

Еко ном ски си стем са вре ме ног ка пи та ли зма САД по чи ва на 
мно гим еко ном ским ме ха ни зми ма, тј. „по лу га ма“, ме ђу ко ји ма се 
по себ но ис ти чу: ак ци о нар ска дру штва, стро га по ре ска по ли ти ка, 
као и спе ци фич на кре дит но – мо не тар на по ли ти ка. Ак ци о нар ска 
дру штва пред ста вља ју до ми нан тан об ли ка упра вља ња еко ном-
ским су бјек ти ма у САД. Пр во бит на на мје на овог об ли ка упра вља-
ња је сте да се моћ од лу чи ва ња из мје сти са јед ног цен тра и пре не се 
на ви ше су бје ка та – но си ла ца те мо ћи, ра ди по ве ћа ња еко ном ске 
ефи ка сно сти да тог су бјек та. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду по ме ну ти 
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„по тро шач ки“ мен та ли тет аме рич ког дру штва, по сле ди це се мо-
гу уочи ти и у функ ци о ни са њу ак ци о нар ских дру шта ва, тј. до ла зи 
до пре ор јен ти са ња упра вљач ке по ли ти ке, па до ла зи до по ве ћа ног 
дис ба лан са из ме ђу за по сле них и ак ци о на ра. На и ме, ак ци о на ри се 
окре ћу се би и за ра ђу ју све ви ше, док за по сле ни по сте пе но оста-
ју са све ма ње ма те ри јал них сред ста ва. Све ово до во ди до по ве-
ћа ног не за до вољ ства ме ђу за по сле ни ма. Ме ђу тим, об зи ром да је 
одав но угу ше на кри тич ка сви јест у ка пи та ли стич ком дру штву због 
че га и не ма не ких об ли ка не на сил не ак ци је у прав цу ре а ли за ци је 
соп стве них пра ва, за по сле ни се окре ћу ал тер на тив ним ви до ви ма 
за ра де, ка ко би оства ри ли оно што се зо ве „аме рич ки сан“, гдје до-
ми ни ра ју ра зни об ли ци кре ди ти ра ња, о че му ће би ти ви ше ри је чи 
ка сни је.

По ре ска по ли ти ка умно го ме до при но си одр жа ва њу еко ном ске 
ста бил но сти еко ном ског си сте ма САД. На ко ји на чин? На и ме, по-
ре зи, као нај ва жни ји об лик јав них при хо да, за у зи ма ју до ми нант но 
мје сто у јав ним при хо ди ма САД. Њи хо вим при ку пља њем се сти чу 
зна чај на ма те ри јал на сред ства ко ја ула зе у бу џет. Сма тра се да по-
ре зи у нај ра зви је ни јим еко но ми ја ма да на шњи це за у зи ма ју од јед не 
тре ћи не до јед не по ло ви не у струк ту ри јав них при хо да по ме ну тих 
еко но ми ја. Ако зна мо да САД пред ста вља ју во де ћу еко но ми ју да-
на шњи це, мо же мо ство ри ти сли ку о оби му ма те ри јал них сред ста-
ва при ку пље них на овај на чин, пу тем по ре за. 

Сви јест ме ђу аме рич ким ста нов ни штвом о нео п ход но сти пла-
ћа ња по ре за умно го ме до при но си по ре ској ефи ка сно сти да тог еко-
ном ског си сте ма. На и ме, у сту ди ји под на зи вом „Пси хо ло ги ја опо-
ре зи ва ња“, Ален Лу ис је ис та као да „љу ди не пла ћа ју по ре зе са мо 
за то што се пла ше вла де; они то чи не јер сма тра ју да је по ре ски 
те рет пра вед но рас по ре ђен и да се тај но вац оправ да но тр о ши.“12) 
Ово је јед на од по зи тив них ка рак те ри сти ка са вре ме ног ка пи та ли-
зма Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Ме ђу тим, по ред на ве де ног 
оби ма ма те ри јал них сред ста ва при ку пље них нај ве ћим ди је лом пу-
тем по ре ске по ли ти ке, на ме ће се пи та ње, за што се го во ри о пре ве-
ли ком за ду жи ва њу ста нов ни штва? 

Уко ли ко има мо у ви ду су шти ну ка пи та ли зма, као еко ном ског 
си сте ма, зна мо да је пр о фит, од но сно пр о фи та бил на при ро да глав-
на ка рак те ри сти ка ка пи та ли зма. Шта се де ша ва са ка пи та лом у 

12)  ци ти ра но пре ма: Ами таи Еци о ни, Америкапосле незајажљивепотрошње, са сај та 
Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, www.nspm.rs, 29.03.2010.
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усло ви ма гло ба ли за ци је еко ном ских си сте ма? На и ме, гло ба ли за-
ци ја еко ном ских си сте ма, од но сно по ве зи ва ње ви ше ма лих еко но-
ми ја у гло бал ни еко ном ски си стем омо гу ћи ло је по ја ву тр жи шта са 
јеф ти ни јом рад ном сна гом и јеф ти ни јим ре сур си ма. Ова чи ње ни ца 
до при но си мо бил но сти ка пи та ла из раз ви је них у ма ње раз ви је не 
зе мље. То се до го ди ло и са ка пи та лом САД. До ла зи до сво је вр сног 
„од ли ва ња“ ка пи та ла из САД-а. Нај ја че по сле ди це се ље ња ка пи-
та ла осје ћа ју упра во сред њи и ни жи сло је ви. „Ово је очи глед но у 
ак ту ел ним до га ђа њи ма у САД са ма сов ним кра хом хи по те кар них 
ба на ка, па дом вред но сти не крет ни на и по сте пе ном, али не у мо љи-
вом па у пе ри за ци јом сред њих сло је ва.“13) Због ове чи ње ни це, све 
ви ше еко ном ских су бје ка та се окре ће кре ди ти ра њу, као по след њем 
ал тер на тив ном ви ду при ба вља ња ма те ри јал них сред ста ва. 

Ова те жња ста нов ни штва, по ја ча на „по тро шач ким“ мен та ли-
те том, иде на ру ку фи нан сиј ском сек то ру ко ји по ли ти ком јеф ти ног 
нов ца омо гу ћа ва да се кре дит но за ду же и они ко ји ни су кре дит но 
спо соб ни. До ми нан тан об лик кре ди ти ра ња су хи по те кар ни кре ди-
ти. Прав да ње ове нео д го вор но во ђе ње фи нан сиј ске по ли ти ке се 
на ла зи у уво ђе њу ви ших ка ма та за кре дит но не спо соб не ду жни-
ке. Да кле, за не ма ру је се от пла та глав ни це кре ди та, па се ак це нат 
ста вља на ка ма ту. Ме ђу тим, по че так фи нан сиј ске кри зе усло вљен 
је упра во не мо гућ но шћу кре дит них ду жни ка да пла те ка ма ту. На-
ста је „лан ча ни низ“ не га тив них по сле ди ца: пр во, нео д го вор но во-
ђе на кре дит но – мо не тар на по ли ти ка, за тим, сла би пла те жна моћ 
кре дит них ду жни ка, тј. ра сте не мо гућ ност от пла те пред ви ђе них 
ка ма та, и на кра ју, с об зи ром да је ри јеч о хи по те кар ним кре ди ти-
ма, сла би и тр жи ште не крет ни на. Су штин ски пр о пуст у во ђе њу 
кре дит но – мо не тар не по ли ти ке је сте пре тва ра ње ових кре ди та у 
„огро ман бр ој вред но сних па пи ра ко ји су пр о да јом ра се ја ни кр-
оз свет ски фи нан сиј ски си стем. Пла ни ра на дис пер зи ја ри зи ка се 
пре тво ри ла у кон та ми на ци ју ши ро ких раз ме ра. Огро ман бр ој фи-
нан сиј ских ку ћа је ин ве сти рао у ове па пи ре и са да је су о чен са 
дра стич ним па дом њи хо ве вред но сти и огром ним по тен ци јал ним 
гу би ци ма.“14) Све ово има за по сле ди цу ис тра жи ва ње до ме та еко-
ном ских функ ци ја др жа ве, као и ис пи ти ва ње осно ва на ко ји ма по-
чи ва по ме ну ти ка пи та ли зам. 
13)  Алек сан дар Ра до вић, Сумрак либерализма, са сај та Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 

www.nspm.rs, 29.03.2010.
14)  Не бој ша Ка тић, Крајнеолибералнеере, са сај та Но ве срп ске по ли тич ке ми сли, www.

nspm.rs, 29.03.2010.
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Ка пи та ли зам, она кав ка квим га ми по зна је мо, пр о па ги ра „др-
жа ву бла го ста ња“ (wel fa re sta te), ко ја се са јед не стра не бри не о 
сво јим гра ђа ни ма, тј. во ди аде кват ну со ци јал ну по ли ти ку, док са 
дру ге стра не бри жно га ји сво је пр о фи та бил не еко ном ско – екс пан-
зи о ни стич ке по ри ве. Ме ђу тим, пр о блем, као што смо у прет ход ном 
ди је лу тек ста ви дје ли, на ста је он да ка да тре ба ус по ста ви ти рав но-
те жу из ме ђу та два стре мље ња. Ви дје ли смо да пр о блем кул ми-
ни ра у пре на прег ну тој по тро шњи, због че га не ста ју сред ства аку-
му ли ра на штед њом. Ри јеч ју, не ста ју сви ви до ви ре ал ног ка пи та ла. 

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да су не до вољ ни ин сти ту-
ци о нал ни ка па ци те ти са вре ме не др жа ве за раз ре ша ва ње со ци јал-
но – еко ном ских дис ба лан са. Го во ри се о кри зи упра вљач ког ка-
па ци те та са вре ме не др жа ве на су прот све ве ћих за хтје ва дру штва: 
„Кри зе ре зул ти ра ју кри зом упра вљач ког ка па ци те та/спо соб но сти 
и по ли тич ки имо би ли зо ва ним дру штвом. Кри за за пра во пред ста-
вља ре зул тат па ра лел ног и исто вре ме ног на ра слог оби ма зах те ва 
и ре ду ко ва ног ка па ци те та вла сти да их раз ре ше. Пре ко мер ни јав ни 
рас хо ди и ин фла ци ја чи не нус-пр о из вод ус по ста вље не ре ла ци је: 
(рас ту ћи) зах те ви – (пре ко мер ни) тр о шко ви.“15) Пр о блем се по ку-
ша ва раз ри је ши ти са по ве ћа њем ути ца ја и уло ге са вре ме не др жа-
ве на еко ном ске пр о це се и то ко ве. Ме ђу тим, са по ја ча ном уло гом 
др жа ве до во ди се у пи та ње оп ста нак ли бе рал ног кон цеп та на ко ме 
по чи ва ка пи та ли зам, чи ме се до во ди у пи та ње оп ста нак и са мог ка-
пи та ли зма, као си сте ма. Мо жда је нај бо ље на овом мје сту на ве сти 
оцје ну Има ну е ла Во лер сти на, по зна тог со ци о ло га исто ри је и ана-
ли ти ча ра свјет ског си сте ма, ко ји сма тра да је до шао крај ка пи та ли-
зму: „По сто ји кри за ка пи та ли стич ког си сте ма, да кле, то је оно ка да 
има мо чво ри шта, пре пли та је нор мал них си ла зних пр о це са. Ов де 
ми слим на те мељ ну кри зу си сте ма ко ја је та ква да ми се чи ни да 
овај си стем кр оз 20 или 30 го ди на не ће по сто ја ти. Не ста ће и би ће 
пот пу но за ме њен не ком дру гом вр стом свет ског си сте ма. Већ сам 
не ко ли ко пу та, у мно гим сво јим де ли ма, ба рем то ком по след њих 
30 го ди на дао об ја шње ње за то: по сто је три основ на ви да тр о шко ва 
ка пи та ла – тр о шко ви ра да, тр о шко ви ин пу та и по ре ски тр о шко ви. 
Сва ки ка пи та ли ста мо ра да пла ти све те три ства ри, а оне се не пре-
ста но уве ћа ва ју као пр о це нат це не по ко јој пр о да је те пр о из во де. 
Са да се до шло у фа зу у ко јој су ти тр о шко ви пре ве ли ки, што зна чи 
да је ви шак вред но сти ко ји мо же те да из ву че те из пр о из вод ње до 
15)  Зо ран Сто јиљ ко вић, Заипротивсоцијалнедржаве, гру па ауто ра – Савременадржава, 

Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2008. го ди не, стр. 34.
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те ме ре сма њен да јед но став но не вре ди тру да ни за јед ног ка пи та-
ли сту. Ри зи ци су ису ви ше ве ли ки, а пр о фит је ису ви ше ма ли. Он да 
ка пи та ли сти по ку ша ва ју да пр о на ђу ал тер на ти ве. Дру ги љу ди по-
ку ша ва ју да пр о на ђу дру ге ал тер на ти ве... Ми смо, да кле, у ха о тич-
ној си ту а ци ји... Пре ма то ме, по сто ји тај те мељ ни, фун да мен тал ни 
кон фликт из ме ђу два мо гу ћа ал тер на тив на ис хо да ко ји су по сво јој 
су шти ни не пред ви дљи ви и основ но пи та ње је ко јим ће пу тем си-
стем кре ну ти. Мо же мо, на и ме, има ти си стем ко ји је бо љи од ка-
пи та ли зма и мо же мо има ти си стем ко ји је го ри од ка пи та ли зма. 
Је ди но што не мо же мо да има мо је ка пи та ли стич ки си стем.“16) Из 
на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да се бли жи ме та мор фо за ка пи та ли-
зма у не ки дру ги си стем, ко ји мо же би ти ком би на ци ја прет ход них 
(со ци ја ли зма и ли бе рал ног кон цеп та ка пи та ли зма), али ни ка ко не-
ће по сто ја ти у „чи стом“ ви ду: ми ни мал на уло га др жа ве, тр жи ште 
ко је се са мо ре гу ли ше, а што су основ не ка рак те ри сти ке са вре ме-
ног ка пи та ли зма. 

По след њи еко ном ски фо рум у Да во су, на чи јем днев ном ре ду 
су би ла пи та ња ко ја су се од но си ла на свјет ску фи нан сиј ску кри зу, 
отво рио је низ пи та ња о од но су вла де и уло зи тр жи шта. Из но ше ни 
су ра зни ста во ви, али је мо жда нај ин те ре сант ни ји за на шу ана ли зу 
став фран цу ског пред сјед ни ка Ни ко ле Сар ко зи ја, ко ји ка же да ни је 
у пи та њу „кри за у гло ба ли за ци ји, не го кри за гло ба ли за ци је.“ Гло-
ба ли за ци ја са со бом но си низ пи та ња, пр о бле ма и не до у ми ца, ме ђу 
ко ји ма и пи та ње од но са др жа ве и еко но ми је. Рје ше ње ове ди ле ме 
ће пра ти ти гло бал не еко ном ске то ко ве, пре ма не ким ми шље њи ма, 
не са мо на ред них го ди на, већ и де це ни ја. На ма оста је да тај пр о цес 
пра ти мо и аде кват но оци је ни мо по стиг ну те ре зул та те. 

MarkoTmusic
THERELATIONBETWEENTHESTATEANDECONOMY–A

SHORTTHEORETICALREVIEW
Summary

Inthispaperauthoranalyzedtherelationbetweenthesta
teandeconomythrougharesearchofthelimitsof“inter
vention”of thestate intoeconomicflowsandprocesses,
observingitfromtheprismoftheoreticalviewsofecono
micsciencerelatedtoevolutionofthisrelation.Theaut
hor came to conclusion on necessity of the influence of
thestateoncreationofeconomicprocessesandrelations

16)  Има ну ел Во лер стин, Пропасткапитализма?, са сај та Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
www.nspm.rs, 29. 03. 2010. 
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through its performance of certain economic functions.
Heretherecomesaquestiontowhatextenttheinfluence
ofthestateineconomyisacceptable?Theoreticaldiver
sificationineconomyisdeterminedexactlybytheanswer
tothisquestionandsointhepaperauthoranalyzedsome
theoriesrelatedtothisquestion.Finalpartoftheanalysis
isdedicatedtoacontemporarydilemmathathasappea
redmoreobviousthanbeforeinthepast–thedilemmaon
viabilityoftheideaofcapitalismthathasbeendominant
inglobaleconomy.
KeyWords:roleofthestateineconomy,economicfuncti
onsofthestate,liberalism,stateinterventionism
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Resume
Fromallpreviouslypresentedfactsitispossibletomake
conclusionthatinstitutionalcapacityofmodernstatefor
resolvingsocioeconomicimbalanceisnotsufficientone.
It isgettingmore talkedabouta crisisofmanagingca
pacityofmodernstateversusincreasingdemandsofsoci
ety:“Crisisdoresultinthecrisisofmanagingcapacity/
capability and politically mobilized society. In fact, the
crisis representsa result of aparallel and simultaneous
increasing number of demands and reduced capacity of
thegovernmenttosolvethem.Redundantpublicexpendi
tureandinflationmakesaconsequencelikeproductofthe
establishedrelations:“(growing)demands–(redundant)
expenditure.”Thereforetherecomestheattempttosolve
theproblemthroughtheincreaseofinfluenceandroleof
modernstateoneconomicprocessesandflows.However,
alongwiththestrengthenedroleofthestatetherecomes
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 Овај рад је примљен 3. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 22. 
новембра 2010. године.

thequestionwhetherthereispossibilityofthesurvivalof
liberalconceptwhichisthebaseofcapitalismandconse
quentlythesurvivalofcapitalismasasystem.
Capitalism, the way we know it, promotes “the welfare
state” that takescareof itscitizensononeside, that is,
hasappropriatesocialpolitics,andcarefullytakescareof
itsprofitableeconomicexpansionistictendenciesonother
side.However,asitisobservedinpreviouspartofthetext,
theproblemismadeinsituationwhenthesetwotendencies
needtogetbalanced.“Namely,it ispossibletocreatea
systemwhichisbetterthancapitalismandasystemwhich
isworse thancapitalism.Theonly thingthat isnotpos
sibletohaveiscapitalisticsystem.”Takingintoaccount
theabovementionedthings,itispossibletomakeconclu
sionthatametamorphosisofcapitalismintoanotherone
systemisapproachingandsuchmetamorphosiscanbea
combinationof previous concepts (socialismand liberal
conceptofcapitalism),butcannotexistinits“pure”form:
aminimalroleofthestateandselfregulatingmarket,that
arebasiccharacteristicsofmoderncapitalism.
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ЉиљанаПетровић
Проф.дрЖаркоАнђелковић

Београд

ИНСТИТУЦИОНАЛНИОБЛИЦИЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Сажетак
Заштитаживотнесрединепредстављагорућепита
њесакојимсесусрећемонапочетку21.века.Саовим
проблемомсесуочавајусвеземљебезобзиранастепен
њиховеекономскеразвијености.Порасттехнолошког
развоја,нерационалнокоришћењеприроднихресурса,
нерегулисање одлагања отпада, све су то проблеми
којиутичунасвеграђанебезобзираукојојсеонидр
жави налазили. Овакво стање нарочито забрињава
акосеимаувидучињеницадајевеликибројприродних
ресурсаограниченинеобновљив.Уништавањемових
ресурсачовечанствосеможенаћиубезизлазнојситу
ацијитејенеопходнопредузетисвемогућемерезарад
заштитеживотнесредине.
Овајрадимазациљдапокажекојисуинституцио
налниоблицизаштитеживотнесрединеразвијениу
Србији.Утомсмислумисмоунашемрадупокушали
да дамо једну сажетуанализу ових институционал
нихобликафокусирајућисепресвегана:субјектеза
заштитуживотнесредине,обавезеинституцијаина
областизаштитеживотнесредине.
Кључне речи: заштита животне средине, субјекти
зазаштитуживотнесредине,обавезеинституција,
областизаштитеживотнесредине.

Pре ма на че лу одр жи вог раз во ја де фи ни са ним на Кон фе рен ци ји 
Ује ди ње них на ци ја о жи вот ној сре ди ни и раз во ју, одр жа ној у 

Рио де Жа не и ру 1992. го ди не,  одр жи ви раз вој је онај ко ји за до во-
ља ва по тре бе са да шње ге не ра ци је без угро жа ва ња по тре ба бу ду-
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ћих ге не ра ци ја за жи вот, у окви ру ка па ци те та жи вот не сре ди не. То 
под ра зу ме ва да је одр жи ви раз вој ускла ђен си стем тех нич ко тех но-
ло шких еко ном ских и дру штве них ак тив но сти у укуп ном раз во ју.

Оба ве за ускла ђи ва ња за ко но дав ства РС са прав ним те ко ви на-
ма ЕУ, пр ви пут се спо ми ње у Ре зо лу ци ји о при дру жи ва њу усво-
је ној у На род ној скуп шти ни 13. ок то бра 2004. го ди не. Вла да РС је 
у ју лу 2003. го ди не до не ла Ак ци о ни план за ускла ђи ва ње на цр та 
за ко на са про пи си ма ЕУ. Прав не те ко ви не ЕУ у обла сти жи вот не 
сре ди не са др же  ви ше од 200  прав них про пи са. Уса гла ша ва ње са 
прав ним те ко ви на ма ЕУ, оби ман је и нео д ло жан за да так за др жа ву 
ко ја пре тен ду је на члан ство у ЕУ.

За ко но дав но-прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир за шти те жи-
вот не сре ди не има сво је упо ри ште у Уста ву РС ко јим се утвр ђу је 
пра во гра ђа на на здра ву жи вот ну сре ди ну, као и ду жност гра ђа на 
да шти те и уна пре ђу ју жи вот ну сре ди ну у скла ду са За ко ном.

Си стем прав них нор ми у овој обла сти у РС чи ни ве ли ки број 
За ко на и дру гих про пи са.1) Ви ше од 30% свих про пи са ко је на ша 
зе мља до но си и им пле мен ти ра, у про це су европ ских ин те гра ци ја, 
су из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

Про цес при бли жа ва ња Европ ској Уни ји са др жи три кључ на 
еле мен та:

– хар мо ни за ци ју про пи са 
– из град њу ад ми ни стра тив них ка па ци те та и ка па ци те та ин-

сти ту ци ја, и
– еко ном ске ин стру мен те.

СУБЈЕКТИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Си стем за шти те жи вот не сре ди не, обез бе ђу ју:
– Ре пу бли ка Ср би ја
– Ауто ном на по кра ји на
– Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (град од но сно оп шти на),
– Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не
– Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не 
– Град ски за вод за јав но здра вље
– Прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји у оба вља њу де лат но сти 

ко ри сте при род не вред но сти, угро жа ва ју или за га ђу ју жи-
вот ну сре ди ну

– На уч не и струч не ор га ни за ци је и дру ге јав не слу жбе
1)  Ко јих је пре ко 100.
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– Гра ђа нин, гру пе гра ђа на, њи хо ва удру же ња, и про фе си о нал-
не или дру ге ор га ни за ци је.

ОБАВЕЗЕИНСТИТУЦИЈА–НИВОИОБАВЕЗАЗАШТИТЕ

Су бјек ти за шти те жи вот не сре ди не ду жни су да:
- чу ва ју и уна пре ђу ју жи вот ну сре ди ну
- од го ва ра ју за сва ку ак тив ност ко јом ме ња ју или мо гу про ме-

ни ти ста ње и усло ве у жи вот ној сре ди ни, од но сно од го ва ра-
ју за не пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не

- под сти чу, усме ра ва ју и обез бе ђу ју ја ча ње све сти о зна ча ју за-
шти те жи вот не сре ди не кроз ин сти ту ци о нал не и ва нин сти-
ту ци о нал не об ли ке ра да, уса вр ша ва ње и јав но ин фор ми са ње

- ме ђу соб но са ра ђу ју, обез бе ђу ју ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње 
у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка до но ше њу За ко на.

Основ ни про пи си ко ји ре гу ли шу ову област су За ко ни и мно га 
дру га под за кон ска ак та.

– За кон о за шти ти жи вот не сре ди не
– За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђе ња
– За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 

(пла но ви и про гра ми)
Основ ни за да так Ми ни стар ства је спро во ђе ње про це са ре фор-

ме на став них пла но ва и про гра ма за основ ну и сред њу шко лу:
Нео п хо дан је про цес ре фор ме на став ног пла на и про гра ма 

„Еко ло ги ја и за шти та жи вот не сре ди не“ за сед ми раз ред основ не 
шко ле. Уво ђе ње из бор них пред ме те у основ ним и сред њим шко ла-
ма, ко ји се од но се на област за шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог 
раз во ја.

Пред мет стра те шке про це не суПла но ви и Про гра ми ко је при-
пре ма ју ре пу блич ки, по кра јин ски и ло кал ни ор га ни у обла сти  
про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња или ко ри шће ња зе мљи-
шта, по љо при вре де, шу мар ства, ри бар ства, лов ства, енер ге ти ке, 
ин ду стри је, са о бра ћа ја, упра вља ња от па дом, упра вља ња во да ма, 
те ле ко му ни ка ци ја, ту ри зма, очу ва ња при род них ста ни шта и ди вље 
фло ре и фа у не.

Но си лац про јек та (ин ве сти тор) не мо же при сту пи ти из во ђе њу 
про јек та без спро ве де ног по ступ ка про це не ути ца ја и са гла сно сти 
над ле жног ор га на на Сту ди ју о про це ни ути ца ја.
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Исто та ко, об у хва та на ста вак ор га ни зо ва ња  обу ка за при ме ну 
де ла про це ду ре ко ја се од но си на уче шће јав но сти (циљ на гру па 
НВО и над ле жни ор га ни ло кал не са мо у пра ве).

За ко ном су утвр ђе не, од но сно, по ве ре не од ре ђе не над ле жно-
сти ло кал ној са мо у пра ви. Зна чај но је омо гу ћи ти ло кал ној са мо у-
пра ви над ле жно сти у окви ру про пи са, ко ји ма ће мо ћи да ре а ли зу је 
пред ло ге гра ђа на. За са да, у ве ћи ни слу ча је ва пред ло зи оста ју са мо 
у окви ру ини ци ја ти ва упу ће них над ле жним ин сти ту ци ја ма.

Основни задатакАгенције за заштитуживотне средине је 
обез бе ђи ва ње по у зда них и пра во вре ме них по да та ка и ин фор ма ци-
ја о ста њу жи вот не сре ди не. Аген ци ја оба вља струч не по сло ве ко ји 
про ис ти чу из за кон ске ре гу ла ти ве а ко ји се од но се на при ку пља ње 
и об је ди ња ва ње по да та ка о жи вот ној сре ди ни и раз вој, ускла ђи-
ва ње и во ђе ње на ци о нал ног ин фор ма ци о ног си сте ма за шти те жи-
вот не сре ди не, из ра ду из ве шта ја о ста њу жи вот не сре ди не као и 
са рад њу са Европ ском Аген ци јом за жи вот ну сре ди ну, обез бе ђи ва-
ње цен тра ли зо ва ног при сту па по да ци ма и ин фор ма ци ја ма о ста њу 
жи вот не сре ди не.

ОсновнизадатакФондазазаштитуживотнесредине је  оба-
вља ње по сло ва упра вља ња про јек ти ма и фи нан сиј ског по сре до ва-
ња у обла сти очу ва ња, одр жи вог ко ри шће ња, за шти те и уна пре-
ђе ња жи вот не сре ди не, као и у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти и 
ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је, а у скла ду са на ци о нал-
ним про гра мом за шти те жи вот не сре ди не и дру гим стра те шким 
пла но ви ма и про гра ми ма и за кљу че ним ме ђу на род ним уго во ри-
ма. До де ла Фи нан сиј ских сред ста ва на осно ву про гра ма ра да, јав-
ним кон кур сом. Фонд про јек те су фи нан си ра у од ре ђе ном про цен-
ту (25–75% од укуп не вред но сти), а оста так је ду жан да обез бе ди 
ин ве сти тор. При о ри тет у фи нан си ра њу оста је ре ша ва ње про бле ма 
управљањачврстимкомуналнимотпадом и у скла ду са тим нео-
п ход но је фо ку си ра ње  Фон да на про јек те са на ци ја од ла га ли шта 
чвр стог ко му нал ног от па да, из град њу тран сфер ста ни ца, а на ро-
чи то сти му ли са ње раз два ја ња ко ри сног от па да у ци љу сма ње ња 
де по ни ја и ис ко ри шћа ва ња об но вљи вих из во ра енер ги је. 

При о ри те ти фи нан си ра ња Фон да об у хва та ју сле де ће ак тив но-
сти:

– Усме ре не су ка оп шти на ма за из ра ду про јект не до ку мен та-
ци је за са на ци ју по сто је ћих и из град њу но вих де по ни ја 

– Уна пре ђе ње си сте ма при ку пља ња и се лек ци је ко му нал ног 
от па да
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– Уште да енер ги је
– Сма ње ње еми си ја штет них га со ва у ва здух 
– По ди за ње све сти и еду ка ци ја ста нов ни штва
– Сма ње ње ри зи ка по здра вље ста нов ни штва
– Чи ста и уре ђе на жи вот на сре ди на у скла ду са Acquiscommu
nitare Европ ске Уни је.

ОБЛАСТИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Управљањеризиком

У обла сти упра вља ња ри зи ком и кон тро ли за га ђи ва ња нео п-
ход но је пред у зе ти сле де ће:

– ор га ни зо ва ње и ус по ста вља ње си сте ма упра вља ња ри зи ком 
од хе миј ског уде са

– про пи си ва ње ме ра ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за без бе дан 
рад ин ду стриј ских обје ка та

– пре глед и при пре ма ре ше ња о са гла сно сти на сту ди је о про-
це ни опа сно сти од хе миј ског уде са

– уса гла ша ва ње про пи са са ре гу ла ти вом ЕУ у обла сти упра-
вља ња ри зи ком и од го во ром на удес (SE VE SO II – Ди рек ти-
ва  (96/82/EC)  и 2003/105/EC)

– пра ће ње Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду-
стриј ских уде са

– Уво ђе ње стан дар да и чи сти је про из вод ње су “до бро вољ ни 
ин стру мен ти” у си сте му упра вља ња за шти том жи вот не сре-
ди не

Користанотпадиобновљивиизвориенергије

У ци љу сма ње ња за га ђе ња и ма ње еми си је за га ђе ња ва зду ха је 
ко ри шће ње свих мо гу ћих об но вљи вих из во ра енер ги је. За ис ко ри-
шћа ва ње ко ри сног от па да пу тем рециклаже и сма ње ња за га ђе ња, 
као и уште да енер ги је овим пу тем нео п ход но је из вр ши ти:

1. Про мо ви са ње и уна пре ђе ње кон цеп та “Чи сти је про из вод-
ње” у Ре пу бли ци Ср би ји;

2. Уче шће у из ра ди про је ка та и сту ди ја о при ме ни об но вљи-
вих и ал тер на тив них из во ра енер ги је (енер ги је ве тра, во да, 
би о ма са, би о гас, сун ца, ге о тер мал на енер ги ја, де по ниј ски 
гас, енер ги ја из от па да); 

На ци о нал на стра те ги ја упра вља ња от па дом са про гра мом при-
бли жа ва ња ЕУ је усво је на 2003. го ди не и пред ста вља ба зни до ку-
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мент ко ји обез бе ђу је усло ве за ра ци о нал но и одр жи во упра вља ње 
от па дом;

Основ ни прин ци пи упра вља ња от па дом об у хва та ју: одр жи-
ви раз вој, ре ги о нал ни при ступ у упра вља њу от па дом, пре до стро-
жност, за га ђи вач пла ћа, хи је рар хи ја у упра вља њу от па дом, при ме-
на нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну, од го вор ност про-
из во ђа ча;

Ве о ма ва жно је са над ле жним Јав ним пред у зе ћи ма ор га ни зо-
ва ти и ком плет но ре ши ти про блем от па да, се лек ци ју и раз вр ста-
ва ње на те ри то ри ји це ле ре пу бли ке. Де по ни је су пре на тр па не ко-
ри сним и не ко ри сним от па дом, за Ре пу бли ку Ср би ју се ка же да је 
нај бо га ти ја зе мља са от па дом чи је ре зер ве не ко ри сти мо, због то га 
је бит но пред у зе ти:

– Уче шће при ват ног сек то ра
– Ства ра ње флек си бил них ин стру ме на та ко ји се мо гу бр зо 

адап ти ра ти на из ме ње не усло ве
– Со ци јал ни аспек ти
– Раз ви ја ње јав не све сти
– Про фе си о нал на обу ка ка дро ва
– Обра зо ва ње

Опасанотпад,хемикалијеиотрови

Ве ли ка па жња се мо ра по све ти ти опа сном от па ду и на тај на-
чин се обез бе ди ти пот пу ни усло ви за шти те жи вот не сре ди не, ра ди 
спре ча ва ња ак ци де на та и хе миј ских уде са. У то ку 2008. го ди не се 
до го ди ло 42 ак ци ден та од че га је у 14 слу ча је ва при ли ком тран-
спор та опа сних ма те ри ја што је укуп но 33%. У 23 слу ча ја што из-
но си 55% до шло је до иден ти фи ка ци је и кван ти фи ка ци је за га ђу ју-
ћих опа сних ма те ри ја у во ди, ва зду ху или зе мљи шту. За то је бит но 
ура ди ти сле де ће:

– Из да ва ње ре ше ња о свр ста ва њу отро ва у гру пе отро ва на 
осно ву ми шље ња Ко ми си је за отро ве

– Из да ва ње одо бре ња о пре во зу отро ва пре ко гра ни це (увоз, 
из воз и тран зит);

– Утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва прав них ли ца да се ба ве 
про из вод њом/про ме том  отро ва и во ђе ње ба зе по да та ка о 
њи ма

– Стал но ажу ри ра ње и при пре ма Ли сте отро ва за об ја вљи ва-
ње у Слу жбе ном гла сни ку.

Основ ни циљ  у ве зи са упра вља њем хе ми ка ли ја ма је да се по-
бољ ша без бед ност жи вот не сре ди не и здра вља љу ди кроз ус по ста-
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вља ње си сте ма за пра вил но и без бед но упра вља ње хе ми ка ли ја ма, 
као и да се при вред ним су бјек ти ма олак ша про це ду ра до би ја ња 
до зво ла;

За оства ре ње ци ља нео п ход на је из град ња си сте ма ко ји утвр-
ђу је без бед ност хе миј ског про из во да и ин те гри са но упра вља ње хе-
ми ка ли ја ма.

Заштитаваздуха

По да ци о вред но сти ма и па ра ме три ма ва зду ха на под руч ју Ре-
пу бли ке Ср би је су ре зул тат си стем ског спро во ђе ња про гра ма кон-
тро ле ква ли те та ва зду ха. У обла сти за шти те ва зду ха  ус по ста вљен 
је  си стем за шти те и очу ва ња ква ли те та ва зду ха и пра ће ње ста ња 
аеро за га ђе ња. Ис пи ти ва ња се вр ше пу тем по ста вља ња основ не 
мре же ур ба них ме те о ро ло шких ста ни ца. На пре дак у кон тро ли ста-
ња ва зду ха је у по ста вља њу Ауто мат ских ста ни ца (АМСКВ).

– Област упра вља ња ква ли те том ва зду ха уре ђу је За кон о за-
шти ти жи вот не сре ди не (Сл. гла сник РС бр. 135/04), ко ји је 
у де лу за шти те ва зду ха оста вио на сна зи од ред бе За ко на о 
за шти ти жи вот не сре ди не (Сл. гла сник РС бр. 66/91, 83/92, 
53/93, 67/93, 48/94,  53/95)

– У окви ру ми ни стар ства је фор ми ра на Ко ми си ја за да ва ње 
овла шће ња струч ним ор га ни за ци ја ма ко је вр ше ме ре ња 
еми си је и ими си је, ко ја утвр ђу је да ли струч не ор га ни за ци је 
ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за вр ше ње тих по сло ва.

Про пи си ко ји ма је ре гу ли са на за шти та озон ског омо та ча:
- Беч ка кон вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча и Мон тре ал ски 

про то кол о суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо тач и
- Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном пре но су за га ђу ју ћих ма те ри ја 

у ва зду ху на ве ли ке уда ље но сти (CLR TAP).
Оба ве зе сва ке др жа ве про ис те кле су из Оквир не кон вен ци је 

Ује ди ње них на ци ја о про ме ни кли ме (UNFCCC) су:
– Из ра да ин вен та ра га со ва са ефек том ста кле не ба ште – ко ор-

ди ни ра Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
– При пре ма про гра ма ме ра за обез бе ђи ва ње аде кват не адап та-

ци је на из ме ње не кли мат ске усло ве - ко ор ди ни ра Ре пу блич-
ки хи дро ме те о ро ло шки за вод (РХМЗ)

– При пре ма про гра ма ме ра за убла жа ва ње кли мат ских про ме-
на – ко ор ди ни ра Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке
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Заштитавода

У Ре пу бли ци Ср би ји вр ши се стал на кон тро ла ква ли те та во де 
и во до то ко ва, пра ти се тренд за га ђе ња и очу ва ња ква ли те та вод них 
ре сур са. Ис пи ти ва ња ква ли те та во да на из во ри шти ма и аку му ла-
ци ја ма слу же за оце ну ис прав но сти во да за по тре бе во до снаб де ва-
ња у ци љу за шти те здра вља ста нов ни штва. У ци љу за шти те во да 
од за га ђе ња пред у зи ма се сле де ће:

– За ко ном о во да ма у окви ру ко га се, у скла ду са За ко ном о 
за шти ти жи вот не сре ди не, тре ба ин те гри са но про пи са ти ко-
ри шће ње и за шти та во да од за га ђи ва ња

– по бољ ша ње си сте ма за пра ће ње ква ли те та по вр шин ских и 
под зем них во да

– уна пре ђе ње упра вља ња от пад ним во да ма кроз из град њу по-
стро је ња за трет ман от пад них во да 

–  ус по ста вља ње пра ће ња ути ца ја за га ђи ва ча са пре ли ми нар-
не IPPC ли сте, на ста ње ква ли те та во да на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је и та ко оства ри ти ва жан до при нос на им пле-
мен та ци ји Основ не ди рек ти ве о во ди

Заштићенаподручјаиприроднадобраибиодиверзитет

По сто је ћим стра те шким пла но ви ма (Про стор ни план Ре пу-
бли ке Ср би је, На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не), 
Стра те ги јом про стор ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, пред ви ђе но је 
да се мре жа (на ци о нал но) за шти ће них под руч ја про ши ри на нај ма-
ње10% те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, док је пре ли ми нар ни план 
да по вр ши на еко ло шке мре же бу де до 20%те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је. За то је по треб но сле де ће;

– из да ва ње до зво ла (са ку пља ње, увоз-из воз, CI TES до зво ле), 
ми шље ња, уве ре ња и са гла сно сти; во ђе ње еви ден ци је о из-
да тим до зво ла ма и из ра да из ве шта ја

– спро во ђе ње ме ђу на род них кон вен ци ја и спо ра зу ма 
- CI TES 
- Кон вен ци ја о би о ди вер зи те ту
- Рам сар ска кон вен ци ја
- Бон ска кон вен ци ја (са спо ра зу ми ма AEWA и Euro bats)
Ову област по треб но је уре ди ти та ко да се вр ши из ра да про-

је ка та у до ме ну уна пре ђе ња и за шти те би о ди вер зи те та. То об у хва-
та низ ак тив но сти по пут из ра де Уред бе о ста вља њу под кон тро лу 
ко ри шће ња и про ме та ди вље фло ре и фа у не. На ред бе о за бра ни 
са ку пља ња по је ди них за шти ће них вр ста ди вље фло ре и фа у не. 
Овја вљи ва ње кон кур са за из да ва ње до зво ла за са ку пља ње ди вље 
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фло ре, фа у не и гљи ва. Уса гла ша ва ње око про це ду ре из да ва ња до-
зво ла за увоз са СТО( Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја).

Ми ни стар ство жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња над-
ле жно је за упра вља ње ри бо лов ним ре сур си ма у ри бо лов ним во да-
ма ко је об у хва та очу ва ње и за шти ту, улов и ко ри шће ње ри ба и га је-
ње свих вр ста и уз ра сних ка те го ри ја ри ба; Упра вља ње ри бо лов ним 
ре сур си ма вр ши се у скла ду са прин ци пом одр жи вог ко ри шће ња, 
ко ји до при но си очу ва њу их ти о фа у ни стич ког ди вер зи те та и еко ло-
шког ин те гри те та во де них еко си сте ма у обла сти ри бар ства. 

Заштитаодбуке

У ур ба ним под руч ји ма по ја ви ла се но ва вр ста за га ђе ња ко ја 
не по бит но ути че у ве ли кој ме ри на здра вље љу ди и ста ње нер вног 
си сте ма. Нео п ход но је пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре у ци љу очу ва-
ња здра вља ста нов ни штва.

Пра вил ник ко јим је про пи сан до зво ље ни ни во бу ке у жи вот ној 
сре ди ни у ко јој чо век бо ра ви, ме то де ме ре ња бу ке, бли жи усло ви 
ко је мо ра ју да ис пу не струч не ор га ни за ци је за ме ре ње бу ке, мо ра ју 
се при ме њи ва ти у ци љу сма ње ња ути ца ја бу ке на здра вље љу ди. 

Из вор бу ке је сте сва ки еми тер не же ље ног или штет ног зву ка. 
То мо же да бу де сва ки уре ђај, сред ство за рад, са о бра ћај но сред-
ство, ин ста ла ци ја по стро је ња, тех но ло шки по сту пак, елек тро а-
ку стич ки уре ђај, људ ска ак тив ност. Из во ри ма зву ка сма тра ју се 
по крет ни и не по крет ни објек ти ко ји под од ре ђе ним окол но сти ма 
ге не ри шу звук, а та ко ђе и отво ре ни и за тво ре ни про сто ри за спорт, 
игру, плес, пред ста ве, кон цер те, слу ша ње му зи ке  као и уго сти тељ-
ски објек ти, га ра же, пар кинг про сто ри.

Су бјек ти за шти те жи вот не сре ди не од бу ке ду жни су да ме ђу-
соб но са ра ђу ју, обез бе ђу ју   ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње у до но-
ше њу и спро во ђе њу ме ра и од лу ка, у скла ду са  За ко ном о бу ци и 
по себ ним За ко ни ма  ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не.

* * *
По бољ ша ње ста ња жи вот не сре ди не мо же се спро ве сти кроз 

кон тро лу и над зор над спро во ђе њем За ко на и об у хва та сле де ће ак-
тив но сти:

Пре у зи ма њем над ле жно сти кон тро ле за га ђи ва ња во да. Ја ча-
њем ка па ци те та ин спек ци је на свим ни во и ма - ре пу блич ке, по кра-
јин ске и ло кал не - кроз одр жа ва ње обу ка -  са рад ња са Стал ном 
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кон фе рен ци јом гра до ва и оп шти на (СКГО) и Не мач ком ор га ни за-
ци јом за тех нич ку по моћ – GTZ;

Про стор но и ур ба ни стич ко пла ни ра ње и ре а ли за ци ја про је ка-
та  об у хва та ју и ме ре звуч не за шти те ко је се обез бе ђу ју кроз пла-
ни ра ње на мен ске упо тре бе про сто ра, пла ни ра ње са о бра ћа ја, сма-
ње ње бу ке ме ра ма звуч не изо ла ци је и кон тро лу из во ра бу ке. У том 
сми слу, ва ља пред у зе ти сле де ће ак тив но сти:

По ве ћа ње бро ја ре пу блич ких гра ђе вин ских и ур ба ни стич ких 
ин спек то ра; Ин тен зи ви ра ње над зо ра над по ве ре ним по сло ви ма у 
свим обла сти ма над зо ра; На ста вак еду ка ци је ту жи ла ца и су ди ја 
из обла сти за шти те жи вот не сре ди не као и по че так обу ке пре кр-
шај них ор га на (су ди ја за пре кр ша је и ту жи ла ца). Ус по ста вља ње 
ба зе по да та ка. Ја ча ње ин спек ци је за за шти ту жи вот не сре ди не у 
Ср би ји“ Ре а ли за ци ја про јек та „Ин те гри са ни си стем за мо ни то ринг 
пре во за опа сних ма те ри ја у ју го и сточ ној Евро пи (СЕЕ)“. По ја ча на 
кон тро ла у за шти ће ним при род ним до бри ма - ин те гри са не ин спек-
циј ске кон тро ле са ур ба ни стич ком и гра ђе вин ском ин спек ци јом у 
ци љу спре ча ва ња и ка жња ва ња ди вље град ње; По бољ ша ње ста-
ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ја ма нај ве ћих за га ђи ва ча, на ро чи то 
IPPC по стро је ња – US Steel Сме де ре во, Ју жна ин ду стриј ска зо на у 
Пан че ву, тер мо е лек тра не, РТБ Бор, Ве ли ки Бач ки ка нал, кроз пра-
ће ње ре а ли за ци је већ одо бре них и усво је них ак ци о них пла но ва као 
и из да тих ре ше ња; Ак тив но сти у окви ру ме ђу на род них мре жа –  
обу ка ре пу блич ких ин спек то ра у окви ру мре же ECE NA, као и уче-
шће на тре нин зи ма и пле нар ним сед ни ца ма мре жа IM PEL – TFS, 
GREEN FOR CE NET WORK и INE CE. Ус по ста вља ње На ци о нал не 
МРЕ ЖЕ за за шти ту жи вот не сре ди не укљу чи ва њем свих за ин те ре-
со ва них стра на пре ма ир ском мо де лу.

LjiljanaPetrovic
ZarkoAndjelkovic

THEINSTITUTIONALFORMSOFENVIRONMENTAL
PROTECTION

Summary
Environmental protection is certainly one of the serious
questions thatweface in the21stcentury.Thatproblem
existsinallcountriesregardlessoftheireconomicdeve
lopmentlevel.Theincreaseintechnologicaldevelopment,
the irrational use of natural resources, waste disposal,
theseare theproblems that affect onall citizens, regar
dlessofwhichcountrytheyare.Thissituationisparticu



стр:177188.

- 187 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

larlyworryingifwehadinourmindfactthatalargenum
berofnaturalresourcesarelimitedandnotrenewable.If
humanitycontinuedestructionoftheseresourcesitcanbe
foundinahopelesssituation,andthatisthemainreason
whyweshouldtakeallpossiblemeasuresforthesakeof
environmentalprotection.
Thegoalofthispaperistodemonstratetheinstitutional
formsofprotection thataredeveloped inSerbia. In this
senseweare trying tomakea conciseanalysis of these
types of institutions focusing ourselves primarily on the
subjectsofenvironmentalprotection,ontheobligationsof
institutions,andonthelevelsofenvironmentalprotection.
Keywords:environmentalprotection,thesubjectsofen
vironmentalprotection,theobligationsifinstitutions,and
levelsofenvironmentalprotection.
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Resume
Accordingtoaprincipleofsubstantialdevelopment,asde
finedontheConferenceoftheUnitedNationsonlifeenvi
ronmentanddevelopment,heldinRiodeJaneiroin1992,
substantialdevelopment is the typeofdevelopment  that
satisfiestheneedsofmoderngenerationwithoutharming
livingneedsoffuturegenerationsintermsofcapacityof
lifeenvironment.Itimpliesthatsubstantialdevelopmentis
anintegratedsystemoftechnicaltechnologicaleconomic
andsocialactivitiesinoveralldevelopment.Obligationof
harmonizinglegislatureoftheRepublicofSerbiawithle
galachievementsoftheEuropeanUnionwasfirstlymen
tionedintheResolutiononAssociatingthatwasadopted
innationalParliamentonOctober13th,2004.Govern
mentoftheRepublicofSerbiabroughtouttheActionPlan
forHarmonizationoftheDraftofLawwithlegalnormsof
theEuropeanUnioninJuly2003.Thelegalnormsofthe
EuropeanUnioninthefieldoflifeenvironmentconsistof
morethan200legalnorms.Theharmonizationofthelegal
normsoftheEuropeanUnionisacomprehensivetaskthat
cannotbewaitedon ina state thataspires tobecomea
memberstateoftheEuropeanUnion.Thenormativelegal
andinstitutionalframeforprotectionoflifeenvironment
hasabaseintheConstitutionoftheRepublicofSerbiaby
whichthereisdefinedtherightofthecitizenstoahealthy
lifeenvironment,aswellasthedutyofthecitizenstopro
tectandimproveliveenvironmentinaccordwiththeLaw.
IntheRepublicofSerbialegalnormsinthisfieldmakea
hugenumberoftheLawsandotherlegislature.Morethan
30%ofallthenormsthatourstatehasproclaimedand
implementedintheprocessofEuropeanintegrationsare
fromthefieldofprotectionoflifeenvironment.
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ИДЕАЦИОНИКОНТЕКСТ

Сажетак
Овај рад полази од тога да регионализам предста-
вља једнуоднајатрактивнијихтемаактуелнеполи-
тичкемисли, докИсточно-азијски регион дефинише
каонајинтересантнијеподручјеглобалнеекономскеи
политичкестварности.Заразликуодстарихтеори-
јарегионализма,једаноднајважнијихаспекатанових
теоријарегионализмапредстављанадметањеразли-
читихидејаобенефицијамапроистеклимнаформу-
лисањузаједничкихрегионалнихциљева,нормиивред-
ности.Ускладусатим,развојисточно-азијскогреги-
онализмакарактеришудвaразличитасетаидејаина
њимазаснованихинституција:(1)„AСEAНиAПTви-
зије“-којајепредоминантнофундиранананачелима
ограниченогрегионализма;и (2)„АПЕЦиЕАСвизи-
је“-којајепредоминантнофундирананаидејиотво-
реногрегионализма.Збогвеликекултурне,економске,
политичке и демографске регионалне разноликости,
дугеисторијеконфликтностинаинтра-регионалном
имеђународномплануислабогисточно-азијскогиден-
титета,садашњарегионалнаситуацијајеобележена
преваленцијомАСЕАНиАПТидеационеалтернативе.
Кључнеречи:регионализам,регионализација,Источ-
но-азијскирегион,новетеоријерегионализма,старе
теоријерегионализма,глобализација.
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УВОД

Aко би хте ли да од ре ди мо не ки све при сут ни и ака дем ски из у зет-
но атрак тив ни фе но мен да на шње по ли тич ке ми сли и ствар но-

сти, он да би не из о став но мо ра ли да се „су о чи мо“ и са те о ри ја ма 
ре ги о на ли зма, то јест са про це сом ре ги о на ли за ци је. Ма да про цес 
ни је са свим нов, „оти шао“ је то ли ко да ле ко да се сло бод но мо же 
го во ри ти о све ту ком по но ва ном од цен трал них, ин тер ме ди ја тив-
них и пе ри фер них ре ги о на, све ту где ће др жав ни си стем би ти за-
ме њен или до пу њен ре ги о на ли зо ва ним свет ским по рет ком и по др-
жан гло бал ним ци вил ним дру штвом са нор ма тив ном кон струк ци-
јом ба зи ра ном на мул ти кул ту ра ли зму и мул ти ла те ра ли зму.1) По јам 
ре ги он по ти че, да кле, од ла тин ске ре чи re gio са зна че њем упра вља-
ти или ру ко во ди ти, то јест од ла тин ског гла го ла re ge re са зна че њем 
вла да ти или ко ман до ва ти, док је ка сни је ука зи вао на огра ни че ни 
про стор: област, пре део, крај, под руч је, по кра ји ну или про вин ци ју. 
По сто ји ви ше ти по ва ре ги о на: (1) ми кро-ре ги он је нај ста ри ја вр ста 
и исто риј ски по сма тра но он је схва тан као уну тра шње по ље сме-
ште но из ме ђу ло кал ног и на ци о нал ног не ке пар ти ку лар не др жа ве 
(ма да се та кав ста тус ни је све ден на уну тар др жав ну ин те гра ци ју); 
(2) ма кро-ре ги он пред ста вља ве ћи те ри то ри јал ни суб си стем по зи-
ци о ни ран из ме ђу др жа ве и гло бал ног си сте ма; те (3) ме зо-ре ги он 
се на ла зи из ме ђу ова два ни воа и под ра зу ме ва др жав не или не др-
жав не аран жма не сред њег оби ма.2)

Док се у про шло сти ре ги он стрикт но од но сио на ге о граф ски 
про стор, пред ста вљао је пре све га „кар то граф ски фе но мен“ без 
ика квих по ли тич ких ко но та ци ја, да нас ње го во де фи ни са ње ну жно 
укљу чу је и по ли тич ку ди мен зи ју. Та ко се, на при мер, ре ги он тре-
ти ра као дру штве ни и ког ни тив ни кон структ про и за шао на од ре ђе-
ној по ли тич кој прак си3) или као флу ид на и ком плек сна ме ша ви на 
фи зич ких, пси хо ло шких и би хе ви о рал них ка рак те ри сти ка, ко је се 
на ла зе у про це су стал ног ре фор му ли са ња и ре де фи ни са ња и ва-
1) Het tne, B. „Re gi o na lism and World Or der.“ у Far rell, M., Het tne B. и Lan gen ho ve, L. (ур.) 

GlobalPoliticsofRegionalism:TheoryandPractic.Plu to Press, Lon don, 2005, стр. 277, 
284. Ви ди и Kat zen stein, P. AWorldofRegions:AsiaandEuropeintheAmericanImperium.
Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 2005.

2) Söderbaum, F. „In tro duc tion: The o ri es of New Re gi o na lism.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. 
Shaw (ур.) TheoriesofNewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 6.

3) Ви ди Kat zen stein, P. „Re gi o na lism and Asia.“ New Political Economy, 5(3), 2000, стр. 
353−368.
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ри ра ју са ре ги о нал но ка рак те ри стич ним по ли тич ким пи та њи ма.4) 
На тој ли ни ји, не ма сум ње да ре ги о нал не ор га ни за ци је, као спе-
ци фич на вр ста ме ђу на род них ин сти ту ци ја, мо гу ко ри сти ти сво јим 
чла ни ца ма и ши рој ме ђу на род ној за јед ни ци на раз ли чи тим ни во-
и ма: (1) кроз гра ђе ње кре ди би ли те та и по ве ре ња ре ги о нал но ин-
вол ви ра них ак те ра; (2) кроз сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва; (3) 
кроз де фи ни са ње јав ног до бра; (4) кроз ре а ли за ци ју струк ту и ра ног 
про сто ра (фо ру ма) за рас пра вља ње и до но ше ње од лу ка, ко ји као 
по сле ди цу мо же има ти не са мо пла си ра ње ин те ре са др жа ва већ и 
њи хо во ре фор му ли са ње (че сто у сме ру ши рих тран сна ци о нал них 
ин те ре са, а на уштрб уже на ци о нал не ва ри јан те); те (5) кроз по ве-
ћа ње ефи ка сно сти у ре ша ва њу пи та ња по ве за них са не ком без бед-
но сним про бле ми ма (пре вен ци ја кон фли ка та, ус по ста вља ње ми ра, 
гра ђе ње ми ра итд.), због отва ра ња но вих мо гућ но сти про и за шлих 
на прет по ста вље ној кон сен зу ал ној про це ду ри до но ше ња од лу ка 
(тран спа рент ност ово га ран га сва ка ко ути че на по ве ћа ње сте пе на 
уза јам но сти ме ђу чла ни ца ма не ке ре ги о нал не ор га ни за ци је).5)

Нај ши ре исто риј ски по ста вље но, еко ном ска ва жност Ази је, 
ма ни фе сто ва на ус по ста вља њем тр го вач ких ве за, да ти ра још од хе-
лен ског пе ри о да на ова мо. По чет ком 19. ве ка на Ки ну је от па да ло 
28% а на Ин ди ја 16% укуп ног свет ског БДП-а (или бру то до ма ћег 
про из во да), док је сре ди ном ве ка, као ре зул тат „за пад не ко ло ни за-
ци је“, ова кон јунк ци ја ра ди кал но про ме ње на.6) На сту пио је пе ри од 
од око сто пе де сет го ди на азиј ске еко ном ске „де пре си је“ и европ-
ско-аме рич ке до ми на ци је. То је до ве ло до то га да је свет ски БДП за 
Ис точ ну Ази ју 60-тих го ди на про шлог ве ка из но сио 4%.7) На су прот 
то ме, да нас „азиј ски еко ном ски фе никс“ об у хва та че ти ри из у зет но 
зна чај не свет ске еко но ми је: Ки ну, Ја пан, Ин ди ју и Ју жну Ко ре ју, 
це ло куп на азиј ска еко ном ска си ту а ци ја се мо же сло бод но ева лу и-
ра ти као по кре тач ка сна га свет ске еко но ми је, а удео Ис точ не Ази је 
4) Pem pel, T. J. „In tro duc tion: Emer ging Webs of Re gi o nal Con nec ted ness.“ у Pem pel, T.J. 

(ур.) RemappingEatAsia:TheConstructionofaRegion.Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 
2004, стр. 25.

5) Ви ди Ke o ha ne, R. AfterHegemony:CooperationandDiscordintheWorldPoliticalEco-
nomy. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1984.; Bar nett, M. и Fin ne mo re, M. Rulesfor
theWorld. Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 2004.; и Wed gwo od, R. „Re gi o nal and Su bre gi-
o nal Or ga ni za ti ons in In ter na ti o nal Con flict Ma na ge ment.“ у Croc ker, C. A., Hamp son, F. O. 
и Aall, P. (ур.) ManagingGlobalChaos:SourcesofandResponsestoInternationalConflict. 
1996, стр. 275-287.

6) Ви ди Ma di son, A. TheWorldEconomy:AMillennialProspective. OECD, Pa ris. 2001.
7) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. Ro u tled ge, Lon don, 2008, стр. 2.
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у свет ском БДП-у је по рас тао на 25%.8) На по ме ни мо, ди стинк ци-
ја из ме ђу Ази је и Ис точ не Ази је (или про за пад ног тер ми на Да ле-
ког ис то ка) за пра во тре ба да ука же на пре о вла ђу ју ће ре ги о нал ну, а 
ма ње кон ти нен тал ну ди мен зи ју, еко ном ских тран сфор ма ци ја, што 
ја сно су ге ри ше да је ис хо ди шни мо ме нат у иден ти фи ко ва њу Ис-
точ но-азиј ског ре ги о на био не сум њи во еко ном ске при ро де.9)

Кра јем 80-тих и то ком 90-тих го ди на про шлог ве ка, две нај-
че шће кон цеп ци је ре ги о на овог де ла све та ма ни фе сто ва не су пре-
ко за ми сли тран спа ци фич ког ре ги о на ин сти ту ци о на ли зо ва ног у 
фо ру му Азиј ско-па ци фич ке еко ном ске ко о пе ра ци је (Аsia Pa ci fic 
Eco no mic Co-ope ra tion, АПЕЦ, осно ван 1989. го ди не, глав ни циљ 
ства ра ње зо не сло бод не тр го ви не и ин ве сти ци ја до 2020. го ди не)10) 
и за ми сли огра ни че ног ре ги о на Ју го-ис точ не Ази је ин сти ту ци о-
на ли зо ва не у Асо ци ја ци ји ју го-ис точ них азиј ских др жа ва (As so ci-
a tion of So ut he ast Asian Na ti ons, АСЕ АН, осно ва на 1967. го ди не, 
глав ни циљ је ње но ево лу и ра ње у АСЕ АН еко ном ску за јед ни цу, то 
јест кон сти ту и са ње за јед нич ког тр жи шта, до 2015. го ди не, ASEAN 
Eco no mic Com mu nity, AEЦ),11) ко ја је 1997. го ди не про ши ре на са 
Ки ном, Ја па ном и Ју жном Ко ре јом (у фор ми ASEAN Plus Three, 
АПТ). Док се ну жност осни ва ња јед не ор га ни за ци је ка ква је АПТ-а 
(при мар но усред сре ђе не на фи нан сиј ску ко о пе ра ци ју и ин те гра ци-
ју) од стра не ње них чла ни ца уоп ште не до во ди у пи та ње, до тле 
по сто је ви дљи ве не у са гла ше но сти по пи та њу свр хе ор га ни за ци је, 
сред ста ва пу тем ко ји би се ре а ли зо ва ли про кла мо ва ни ци ље ви и 
члан ства. Про дукт та квог ста ња ства ри су два раз ли чи ти са гле да-
ва ња бу дућ но сти ис точ но-азиј ског ре ги о на ли зма: (1) са јед не стра-
не, ра ди се о ком пакт ном ре ги о ну ко ји је ви ше или ма ње из ра жен 
на пот пу но за до во ља ва ју ћи на чин АПТ мо де лом (ово ста но ви ште 
по др жа ва ве ћи на чла ни ца АСЕ АН-а и Ки на); са дру ге стра не, АПТ 
тре ба да пред ста вља те мељ за из град њу да ле ко ши ре ре ги о нал не 
ор га ни за ци је (ово ста но ви ште по др жа ва ју вла де Ин ди је, Аустра-
ли је и Ја па на). За јед нич ки име ни тељ оба кон цеп та је сте трет ман 
8) Loc. cit.
9) У Ис точ но-азиј ски ре ги он спа да ју: Ки на, Ју жна Ко ре ја, Ја пан, Тај ван, Ин до не зи ја, 

Хонг-Конг, Тај ланд, Ма ле зи ја, Син га пур, Фи ли пи ни, Ви јет нам, Се вер на Ко ре ја, Ми ја-
мар, Бру неј, Кам бо џа, Ма као, Ла ос, Ис точ ни Ти мор и Мон го ли ја.

10) Ње не чла ни це су: Ја пан, Ју жна Ко ре ја, Тај ван, Ки на, Хонг Конг, САД, Ка на да, Мек си-
ко, Пе ру, Чи ле, Тај ланд, Ин до не зи ја, Фи ли пи ни, Ма ле зи ја, Бру неј, Син га пур, Ви јет-
нам, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд, Па пуа Но ва Гви не ја, Ру си ја. За ши ре ин фор ма ци је ви ди 
http://www.apec.org/ 

11) Ње не чла ни це су: Бру неј, Кам бо џа, Ин до не зи ја, Ла ос, Ма ле зи ја, Ми ја мар, Фи ли пи ни, 
Син га пур, Тај ланд, Ви јет нам. За ши ре ин фор ма ци је ви ди http://www.ase an sec.org/ 
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ре ги о на као аде кват ног об ли ка за упра вља ње са за јед нич ким еко-
ном ским, по ли тич ким и вој ним иза зо ви ма, ма да при ступ истим ни-
је уни сон већ се у не ким ка рак те ри сти ка ма раз ли ку је.

РАЗЛИЧИТИИДЕЈНИПРИСТУПИ
ИСТОЧНО-АЗИЈСКОМРЕГИОНАЛИЗМУ

Тра ди ци о нал не, кла сич не или ста ре те о ри је ре ги о на ли зма, 
ка рак те ри стич не за 50-60 го ди не про шло га ве ка,12) су ба зи ра не на 
ли не ар ном про гре су еко ном ске ин те гра ци је ко ји об у хва та пет ни-
воа: (1) фор ми ра ње за јед нич ке тр го вач ке зо не осло бо ђе не од свих 
ре стрик ци ја, уз пра во чла ни ца да сво је тр го вач ке од но се са неч-
ла ни ца ма ре гу ли шу на на чин ка ко то оне же ле; (2) фор ми ра ње 
ца рин ске уни је ко је пред ста вља про ду же так за јед нич ке тр го вач-
ке зо не у сми слу да се усва ја ју за јед нич ке ца рин ске та ри фе пре ма 
неч ла ни ца ма; (3) фор ми ра ње за јед нич ког тр жи шта ко је до во ди до 
екс тен зи је ца рин ске уни је ану ли ра њем свих пре пре ка сло бод ном 
кре та њу ка пи та ла, услу га, ро ба и љу ди; (4) фор ми ра њем еко ном-
ске и мо не тар не уни је ко ја под ра зу ме ва про ши ре ње за јед нич ког 
тр жи шта уво ђе њем за јед нич ке ва лу те; те (5) фор ми ра ње еко ном-
ске и по ли тич ке уни је као крај њег ни воа ре ги о нал не ин те гра ци-
је (фе де рал но спа ја ње).13) Ка да го во ри мо о но вим те о ри ја ма, тј. о 
ево лу ци ји, ре ги о на ли зма ва жно је кон ста то ва ти два тен ден ци је: 
(1) гло бал но ре ги о нал но „мул ти пли ко ва ње“, ства ра ње аутен тич-
них, ори ги нал них или ен до ге них про це са ре ги о на ли за ци је за ко је 
ни је ка рак те ри стич но ко пи ра ње европ ског ин те гра тив ног мо де ла, 
ре ги о на ли зам се ма ни фе сту је раз ли чи тим об ли ци ма у раз ли чи тим 
де ло ви ма све та - ло кал но спе ци фи ко ва ним по ли тич ким, еко ном-
ским, кул тур ним, дру штве ним и исто риј ским од ли ка ма; и (2) гло-
бал но окру же ње ко је је ка рак те ри са ло вре ме на ста ја ња кла сич ног 
(уског, ин тра верт ног и евро цен трич ног) ре ги о на ли зма је про ме ње-
но ди со лу ци јом би по лар ног хлад но ра тов ског кон тек ста, отво рен 
је про стор ко ји пре ва зи ла зи окви ре пре фе рен ци јал них тр го вач ких 
аран жма на и без бед но сних са ве за у сме ру „отво ре ног (ши ро ког, 
екс тра верт ног и аутен тич ног или по ли цен трич ног) ре ги о на ли зма“, 
плу ра ли стич ког и флек си бил ног по пи та њу фор ми ре ги о нал не ко-
12) По сто је ми шље ња ко ја пр ви ве ли ки та лас ре ги о на ли за ци је по ве зу ју са про тек ци о ни-

стич ким трен дом из 30-тих го ди на про шлог ве ка.
13) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 9.
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о пе ра ци је и ин те гра ци је у све ту где је ква ли тет по ве за но сти све 
ја чи и из ра же ни ји.14)

Од нос из ме ђу ста рог и но вог ре ги о на ли зма се нај бо ље мо же 
иден ти фи ко ва ти пре ко сле де ћих ди стинк ци ја: (1) док је тра ди ци-
о нал ни ре зул тат би по лар не хлад но ра тов ске по де ле све та, до тле је 
но ви по ве зан са про це сом гло ба ли за ци је и мул ти по лар ним свет-
ским по рет ком; (2) док је ста ри ре зул тат про це са „од о зго“, до тле је 
но ви ви ше ре зул тат во лун та ри стич ке при ро де на ста ја ња ре ги о на; 
(3) док је ста ри у еко ном ској сфе ри ви ше окре нут ка уну тра шњем 
пла ну и про тек ци о ни зму, до тле се но ви мо же од ре ди ти као упу ћен 
на све гу шће умре же ну и ме ђу за ви сну свет ску еко но ми ју; (4) док 
је ста ри упу ћен на тач но спе ци фи ко ва не (нај че шће еко ном ске, а 
до не кле и без бед но сне) ци ље ве, до тле је но ви ре зул тат об у хват-
ни јих и ком плек сни јих дру штве них про це са (при ступ му је обе ле-
жен мул ти-ди сци пли нар но шћу); и (5) док је ста ри кон цен три сан 
на од но се су сед них др жа ва, до тле но ви пред ста вља део гло бал них 
струк ту рал них пре о бра жа ја и под ра зу ме ва дру штве не сна ге и не-
др жав не ак те ре опе ра тив не на не ко ли ко ни воа гло бал ног си сте-
ма.15) Ово им пли ци ра: (1) да европ ска ре ги о нал на ин те гра ци ја ни је 
ви ше мо дел већ ре пер за за се бан на чин ин сти ту ци о на ли за ци је ре-
ги о на ли зма; (2) да но ви ре ги о на ли зам не не ги ра зна чај ин сти ту ци-
ја за ре ги о нал но спа ја ње и са рад њу, али да на њи хо ву уло гу гле да 
мно го ши ре; (3) да се схва та ње ре ги о на про ме ни ло, он има раз ли-
чи те по јав не об ли ке, па мо же би ти: по ли тич ки као ад ми ни стра тив-
на је ди ни ца, кул тур ни као ет нич ка ен кла ва или лин гви стич ка за-
јед ни ца, те еко ном ски као под руч је сло бод не тр го ви не и раз ме не; 
(4) да је ре ги он дру штве но кон стру и сан; па ти ми и сам ре ги о на ли-
зам; и (5) да гра ђе ње ре ги о нал не за јед ни це, ја ча ње ко о пе ра тив но-
сти и му ту ал но сти из ме ђу др жа ва, гра ђа на и ор га ни за ци ја, во ди ка 
бр жем еко ном ском раз во ју, ве ћој по ли тич кој и дру штве ној ко хе зи-
ји, те уко ли ко су по сто ја ле, сма ње њу ин тра-ре ги о нал не и ме ђу на-
род не ре ги о нал не кон фликт но сти.16) Oвде тре ба на по ме ну ти да је, 
без об зи ра на то што по сто ји раз ли ко ва ње из ме ђу „ста ро те о риј ске“ 
ре ги о нал не ин те гра ци је и „но во те о риј ске“ ре ги о нал не ко о пе ра ци-
је, по треб но, за рад што бо ље ана ли зе сло же ног и ви ше ди мен зи о-
14) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 11. и Söderbaum, F. „In tro duc tion: The o-

ri es of New Re gi o na lism.“ op. cit., стр. 4.
15) Het tne, B. „The New Re gi o na lism Re vi si ted.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. Shaw (ур.) 

TheoriesofNewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 23-24.
16) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 12-13.
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нал ног ре ги о нал ног ком плек са, узи ма ти у об зир и ин те гра тив не и 
ко о пе ра тив не ве зе раз ли чи тих ак те ра, по др жа не од ре ђе ним ин сти-
ту ци о нал ним окви ром и на фор мал ном и на не фор мал ном пла ну.

Има ју ћи на уму го ре из не то, ре ги о на ли зам мо же мо од ре ди ти 
на два ме ђу соб но про жи ма ју ћа на чи на. Са јед не стра не, он мо же 
би ти схва ћен као из раз иде а ци о них ка те го ри ја, као по се бан идеј ни 
по глед на бе не фи ци је про ис те кле на раз во ју за јед нич ких нор ми, 
вред но сти, ци ље ва и по ли ти ка из ме ђу љу ди и вла да од ре ђе ног де ла 
све та.17) Са дру ге стра не, ре ги о на ли зам мо же би ти схва ћен и на ин-
сти ту ци о нал ни на чин, у сми слу по сто ја ња тран сна ци о нал них ин-
сти ту ци ја ко је омо гу ћа ва ју фор мал но ре гу ли са ну са рад њу ме ђу др-
жа ва ма у од ре ђе ном ге о граф ском под руч ју.18) Уоп ште ни је спор но 
да ре ла ци ја из ме ђу ове две по став ке под ра зу ме ва од ви ја ње ак ци о-
не кон кре ти за ци ја иде је о ре ги о ну пре ко ус по ста вља ња од ре ђе ног 
ин сти ту ци о нал ног окви ра: ка да го во ри мо о ди на ми ци у ства ра њу 
од ре ђе ног ре ги о на иде је прет хо де фор му ли са њу од ре ђе ног ре ги о-
нал ног ин сти ту ци о нал ног скло па. Ре ги о на ли зам се, да кле, ре фе-
ри ра на по ли тич ке струк ту ре ко је ре флек ту ју и об ли ку ју стра те ги је 
вла да, еко ном ских кор по ра ци ја и раз ли чи тих не-вла ди них ор га ни-
за ци ја и дру штве них по кре та.19) Без об зи ра на сла га ње вла ди них и 
не-вла ди них ак те ра ко је об у хва та ге не рал не нор ме, вред но сти, ци-
ље ве и по ли ти ке, ме ђу чла ни ца ма ре ги о на мо гу по сто ја ти зна чај не 
не су гла си це на ни воу од ре ђи ва ња гра ни ца ре ги о на, рит ма ре ги о-
нал не ево лу ци је, ре ги о нал них при о ри те та или смер ни ца ре ги о нал-
ног раз во ја. Би тан еле мент у при сту пу ре ги о ни ма је и чи ње ни ца да 
ре ги о ни ни су пре де тер ми ни са ни или ста тич ни, па њи хо ва ана ли за 
тре ба ин кор по ри ра ти ево лу тив ну пер спек ти ву ко ја узи ма у об зир 
ка ко струк ту рал не про ме не та ко и про ме не у пер цеп ци ји и са мо-
ра зу ме ва њу ре ле вант них ре ги о нал них ак те ра.20) При то ме, као што 
је већ на по ме ну ти, ре ги о ни се мо гу схва ти ти и ван сво је ге о граф-
ско-фи зич ке ма пи ра но сти или од ре ђе но сти као не че га при род ног 
17) Ви ди Kim, S. „Re gi o na li za tion and Re gi o na lism in East Asia.“ JournalofEastAsianStudies

4(1), 2004, стр. 39-67.
18) Ви ди Pem pel, T. J. RemappingEastAsia:TheConstructionofaRegion.Cor nell Uni ver sity 

Press, It ha ca, 2005.
19) Kat zen stein, P. „Re gi o na lism and Asia.“ op.cit., стр. 354.
20) Ca mil le ri, J. RegionalismintheNewAsia-PacificOrder. Ed ward El gar, Chel ten ham, 2003, 

стр. 25.



- 198 -

ИСТОЧНО-АЗИЈСКИРЕГИОНАЛИЗАМ:...ЂорђеСтојановић

и су штин ског, у сми слу да су дру штве но кон стру и са ни, уте ме ље-
ни на за јед нич ком иден ти те ту и по ли тич ки отво ре ни за про ме не.21)

По ред пој ма ре ги о на ли зма, ко ји, да кле, об у хва та иде је, иден-
ти те те и иде о ло ги је по ве за не са ре ги о нал ним про јек том, по јам 
ре ги о на ли за ци је мо же мо да од ре ди мо као про цес ства ра ња ма-
те ри јал них ве за ко је во де ка уве ћа њу ко о пе ра ци је, кон вер ген ци је 
или ин те гра ци је ван др жав них гра ни ца у од ре ђе ном ге о граф ском 
под руч ју, као про цес ре ги о нал не ин тер ак ци је ко ји ре зул ту је ства-
ра њем ре ги о нал ног про сто ра. За пра во, ре ги о на ли за ци ја апо стро-
фи ра ви ше ди мен зи о нал но про ми шља ње ре ги о на ли зма, то јест чи-
ње ни цу да раз вој јед ног ре ги о на об у хва та раз ма тра ње кул тур них, 
еко ном ских, по ли тич ких, без бед но сних и дру штве них фак то ра по-
треб них за ње го во пу но са гле да ва ње и фор му ли са ње аде кват ног 
ре ги о нал ног аран жма на.22) На по ме ни мо да се овај про цес мо же 
по сма тра ти и као чи ни лац у су прот но сти са гло ба ли зу ју ћим трен-
до ви ма и као про пул зив ни мо ме нат гло ба ли за ци је. Од нос ре ги о-
на ли зма и ре ги о на ли за ци је се мо же по ста ви ти као од нос из ме ђу 
од стра не др жа ве или др жа ва во ђе ног про јек та, ори јен ти са ног на 
ор га ни за ци ју по себ ног ре ги о нал ног про сто ра у скла ду са де фи ни-
са ним еко ном ским и по ли тич ким про по зи ци ја ма, и не-др жав ног 
или дру штве ног про јек та, ком плек сног фор му ли са ња ин сти ту ци ја, 
пра ви ла и ша бло на дру штве не ин тер ак ци је не-др жав них ак те ра,23) 
то јест као од нос ини ци ја ти ва јав не по ли ти ке и ак тив но сти ци вил-
ног сек то ра.24) Тре ба на по ме ну ти, по ред ова квог ста но ви шта фи гу-
ри ра и ста но ви ште по ко ме ре ги о на ли зам пред ста вља по ли тич ки 
про јект у ко ме др жа ва ни је је ди ни ин вол ви ра ни ак тер, ти раз ли чи-
ти ак те ри, ко ји ко ег зи сти ра ју са вла сти тим ви зи ја ма и за ми сли ма: 
по не кад иден тич но ори јен ти са ним, а по не кад ко ли ди ра ју ћим, фор-
му ли шу иде а ци о ни ре ги о нал ни кон текст, то јест про цес „пре тва-
ра ња ре ги о на у ре ги он“.25) Ква ли та тив но по бољ ша ва ње са рад ње 
из ме ђу ре ги о нал них ак те ра во ди ка оно ме што се мо же озна чи ти 
21) Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Asian Re gi o na lism in Com pa ra ti ve Per spec ti ve.“ у Kat zen-

stein, P. и Shi ra is hi, T. (ур.) Network Power: Japan andAsia. Cor nell Uni ver sity Press, 
It ha ca, 1997, стр. 7.

22) Taylor, P. InternationalOrganization in theModernWorld:TheRegionaland theGlobal
Process.Pin ter, Lon don, 1993, стр. 7.

23) Gam ble, A. и Payne, A. „The World Or der Ap pro ach.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. Shaw 
(ур.) TheoriesofNewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 50.

24) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 7.
25) Bоаs, M., Mar chand, M. H. и Shaw, T. M. „The We a ve-World: The Re gi o nal In ter we a ving 

of Eco no mi es, Ide as and Iden ti ti es.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. Shaw (ур.) Theoriesof
NewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 201.
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као кон цепт ре ги о нал но сти: хар мо ни за ци је по ли тич ких ре жи ма, 
кул ту ро ло шких пре ди ка ме на та, еко ном ских по ли ти ка и без бед но-
сних спо ра зу ма.26)

Не а де кват на (сла ба) ин сти ту ци о на ли за ци ја Ис точ не Ази је се 
мо же ту ма чи ти чи ње ни цом да сла би је др жа ве ре ги о на фор ми ра-
ње ре ги о нал них ин сти ту ци ја др же за по сле ди цу не јед на ке ло кал не 
ди стри бу ци је мо ћи, ко ја ре флек ту је ин те ре се ја чих др жа ва и не-
га тив но де лу је на њи хо ву без бед ност.27) Она се мо же од ре ди ти и 
на са свим су про тан на чин: као ре зул тат ак ту ел не по ли ти ке Ки не 
и Ја па на, ко ја ни је скло на ис хи тре ним по те зи ма ори јен ти са ним ка 
фор мал ној ин сти ту ци о на ли за ци ји ре ги о нал них ин те гра ци ја, што 
је кон фрон ти ра но са пре фе рен ци ја ма сла би јих ре ги о нал них др-
жа ва у сме ру њи хо вог ства ра ња.28) Ме ђу тим, ако се у фо кус ста ве 
фак то ри ко ји ни су пре суд но по ве за ни са ре ла ци ја ма мо ћи (нео-ре-
а ли стич ким аспек ти ма), раз вој ре ги о нал них азиј ских ин сти ту ци ја 
се мо же озна чи ти као ве о ма ком пли ко ван ка ко због зна чај не раз ли-
чи то сти ре ги о нал них др жа ва, та ко и због тен ди ра ња ре ги о нал них 
др жа ва ка не фор мал ном, пре го ва рач ком при сту пу по ли ти ци (на су-
прот фор мал но-ле га ли стич ком ме то ду).29) Осим то га, за раз ли ку од 
за тво ре ног европ ског ре ги о на ли зма, азиј ски ре ги о на ли зам се мо же 
од ре ди ти као отво ре на ва ри јан та, она ко ја им пли ци ра не ди скри ми-
на тор ну еко ном ско-тр го вач ку прак су и же љу за при хва та њем но-
вих чла но ва. Та ква кон јунк ци ја се нај че шће об ја шња ва ви со ким 
сте пе ном еко ном ске, по ли тич ке и кул тур не хе те ро ге но сти азиј ских 
др жа ва, те са од но сом азиј ског ре ги о на са САД. На тој ли ни ји, сла-
ба ин сти ту ци о на ли за ци ја мо же да се об ја сни и пре ко: (1) чи ње ни-
це да су САД по сле 2. свет ског ра та про мо ви са ле на че ло би ла те ра-
ли зма за Ази ју и мул ти ла те ра ли зма за Евро пу; (2) да је из град ња 
ко лек тив ног иден ти те та олак ша ла ус по ста вља ње фор мал не ре ги о-
нал не ин те гра ци је, али да су азиј ски по ли тич ки ак те ри од би ли да 
при хва те иде ју кре и ра ња за себ не за јед ни це то га ран га; и (3) да је 
дис про пор ци ја у при ро ди азиј ских др жа ва би ла то ли ка да је оме та-
26)  Ibi dem, стр. 202.
27) Gri e co, J. „Syste mic So ur ces of Va ri a tion in Re gi o nal In sti tu ti o na li za tion in We stern Euro pe, 

East Asia, and the Ame ri cas.“ у Man sfi eld, E. и Mil ner, H. (ур.) ThePoliticalEconomyof
Regionalism. Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1997, стр. 176.

28) Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Asian Re gi o na lism in Com pa ra ti ve Per spec ti ve.“ op. cit., стр. 
23.

29) Pe tri, P. „The East Asian Tra ding Bloc: An Analyti cal Hi story.“ у Fran kel, J. A. и Ka hler, M. 
(ур.) RegionalismandRivalry:JapanandtheUnitedStatesinPacificAsia. Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go, 1993, стр. 43.
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ла фор ми ра ње ре ги о нал них ин сти ту ци ја.30) За азиј ску ре ги о нал ну 
ин те гра ци ју нај ва жни је по ље је пред ста вља ло тр жи ште, то јест по-
ве ћа ње тр го ви не, ди рект них ин ве сти ци ја, тех но ло шког тран сфе ра 
и про то ка ка пи та ла, па су, сход но то ме, кључ ну уло гу има ле мул-
ти на ци о нал не кор по ра ци је, док је по ли тич ка ко ор ди на ци ја има ла 
ми ни мал ну уло гу. Овај на чин по ве зи ва ња, про цес од „до ле-на го ре“ 
фун ди ран на еко ном ским ве за ма и мре жа ма, се раз ли ку је од про-
це са по ли тич ког ди ја ло га од „го ре-на до ле“, ка рак те ри стич ним за 
Евро пу, ко ји прет хо ди еко ном ским тран сак ци ја ма.

О ис точ но-азиј ском ре ги о на ли зму, као и о сва ком дру гом, мо-
же мо, да кле, го во ри ти на осно ву три гру пе фак то ра ма ни фе сто ва-
них као: асо ци ја тив на ко хе зи ја (при мар но на че ло асо ци ја тив не ко-
хе зи о ног кор пу са је дру штве не и кул тур не при ро де са фо ку сом на 
људ ске, груп не и дру штве не аспек те ре ги о на ли зма), ин те гра ци о на 
ко хе зи ја (од но си се на тех но ло шке и тех но крат ске ме ха ни зме и мо-
да ли те те, на по ли тич ко-ин стру мен тал но за сно ва не и опе ра ци о нал-
но-прак тич но ори јен ти са не ква ли те те, ти пич не за од ре ђе ни ре ги-
он) и ор га ни за ци о на ко хе зи ја (об у хва та ор га ни за ци о но-си стем ско 
уоб ли ча ва ње или из ра жа ва ње ре ги о на ли зма, то јест асо ци ја тив не 
и ин те гра ци о не ко хе зи је).31) Ка да се ра ди о асо ци ја тив ној ко хе зи ји, 
по ред већ прет ход но ди ску то ва них раз ли чи то сти уну тар ре ги о на 
(сиг ни фи кант не по ли тич ке, еко ном ске, де мо граф ске, кул тур не и 
ре ли ги о зне ди фе рен ци ја ци је) и исто риј ски про фи ли са них ани мо-
зи те та са ја ким на ци о нал ним пред зна ком, овом тре ба до да ти ни зак 
сте пен ре ги о нал не со ци ја ли за ци је ме ђу жи те љи ма Ис точ не-Ази-
је (у том сми слу асо ци ја ци је гра ђан ског дру штво су до ми нант но 
усред сре ђе не на уну тар-на ци о нал ну про бле ма ти ку са сла бом ре ги-
о нал ном умре же но шћу).32) Ма да је зна чај на ин те гра тив на ди мен зи-
ја ре ги о на еко но ми ја, оста је чи ње ни ца да је ин те гра ци о на ко хе зи ја 
сла ба у сми слу да је огра ни че на и на ма кро-ни воу (уче ству ју са мо 
раз ви је не др жа ва) и на ми кро-ни воу (уче ству ју са мо не ки де ло ви 
раз ви је них др жа ва), те да пре о вла ђу ју па сив на ин те гра ци ја (укла-
ња ње ба ри је ра за еко ном ску раз ме ну ис точ но-азиј ских зе ма ља) у 
од но су на про-ак тив не ме ре (по ли ти ка ко ор ди на ци је, ко о пе ра ци је 
и хар мо ни за ци је).33) 
30)  Ви ди Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Asian Re gi o na lism in Com pa ra ti ve Per spec ti ve.“ op. 

cit., стр. 1-44.
31)  Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 273-275, 277.
32)  Ibi dem, стр. 275.
33)  Ibi dem, стр. 276-277.
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Ор га ни за ци о ну ко хе зи ју, глав ном ис тра жи вач ком по љу мно-
гих сту ди ја ре ги о на ли зма, ће мо ана ли зи ра ти кроз идеј не прет по-
став ке ин кор по ри ра не у функ ци о ни са ње АСЕ АН-а као нај ва жни-
је ре ги о нал не ор га ни за ци је, об у хва та ју ћи глав не цр те од но са са 
АПТ-ом, АПЕЦ-ом и ЕАС-ом (East Asia Sum mit). Ер го, еви дент но 
је ви ше ва жних иде а ци о них атри бу та ко ји обе ле жа ва ју функ ци о-
ни са ње АСЕ АН-а. Као пр во, то је свр ста ва ње иде је не у трал но сти у 
кла су ре ги о нал ног при о ри те та. Још од за ми сли Не у трал ног бло ка 
из 1947. го ди не, ко ји би Ази ју са чу вао од свр ста ва ња у Хлад ном 
ра ту, пре ко Де кла ра ци је о Ју го-ис точ ној Ази ји као зо ни ми ра, сло-
бо де и не у трал но сти из 1971. го ди не (Dec la ra tion of So ut he ast Asia 
as a Zo ne of Pe a ce Fre e dom and Ne u tra lity, ZOP FAN), па све до Спо-
ра зу ма о Ју го-ис точ ној Ази ји као зо ни сло бод ној од ну кле ар ног на-
о ру жа ња (So ut he ast Asian Nuc le ar We a pons-Free Zo ne, SE ANWFZ, 
Tre aty) из 1995. го ди не, мо же се еви ден ти ра ти ја сна тен ден ци ја 
ори јен ти са на ка ин кор по ри ра њу кон цеп та не у трал но сти у ре ги о-
нал не ор га ни за ци је за рад ану ли ра ње тен зи ја ка рак те ри стич них за 
од но се нај ве ћих свет ских си ла. Као дру го, то је кор пус иде ја по-
ве за них са су ве ре ни те том, те ри то ри јал ним ин те гри те том, по ли ти-
ком не ме ша ња и прав дом на ни воу јед на ко сти ме ђу др жа ва ма. У 
том сми слу, из у зет но је ва жна Бан дун шка кон фе рен ци ја из 1955 
го ди не, ко ја је, из ме ђу оста лог пла си ра ла, не ко ли ко ва жних на че-
ла: (1) не ин тер ве ни са ње у по сло ве дру гих др жа ва; (2) по што ва ње 
су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та свих др жа ва; (3) јед-
на кост свих ра са и на ци ја; (4) пра во на ко лек тив ну од бра ну ко је 
ни је у функ ци ји афир ми са њем ин те ре са ве ли ких си ла; и (5) про-
мо ви са ње му ту ал них ин те ре са и ко о пе ра ци је.34) Сви ови прин ци пи 
ће би ти угра ђе ни у АСЕ АН-ову по став ку од но са пре ма су сед ним 
др жа ва ма пре ко Спо ра зу ма о при ја тељ ству и ко о пе ра ци ји (Tre aty 
of Amity and Co o pe ra tion, ТАЦ, пот пи сан 1976. го ди не на пр вом са-
ми ту у АСЕ АН-а одр жа ном у Ба ли ју) об у хва та њем: (1) по што ва ња 
не за ви сно сти, су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та и на ци о-
нал ног иден ти те та свих др жа ва; (2) пра ва др жа ве да бу де сло бод-
на од спољ ног ме ша ња; (3) од ри ца ња прет њи си лом; и (4) мир ног 
ре ша ва ња свих не су гла си ца. Као тре ће, Бан дун шка кон фе рен ци ја 
је ре а ли зо ва ла и иде ју мир ног ре ша ва ња по тен ци јал них раз ми ри ца 
ме ђу др жа ва ма. На че ло ко је је про мо ви са но са др жа ло је ста во ве да 
се све др жа ве мо ра ју уз др жа ва ти од упра жња ва ња при ти ска усме-

34) Ви ди Mac kie, J. Bandung1955:Non-AlignmentandAfro-AsianSolidarity.Edi ti ons Di di er 
Mil let, Ku a la Lum pur, 2005.
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ре ног ка дру гим др жа ва ма, да мо ра по сто ја ти по што ва ње прав де 
и ме ђу на род них оба ве за, те да се раз ми ри ци мо ра ју окон ча ва ти 
пу тем ми ро љу би вих сред ста ва. Ове иде је су ин тер на ли зо ва не и 
раз ви је не пре ко АСЕ АН-а, а ин сти ту ци о на ли зо ва не као ге не рал ни 
при ступ ме ђу на род ним од но си ма у ТАЦ-у. 

Као че твр то, не фо р мал ни и не су ко бља ва ју ћи тон Бан дун шке 
кон фе рен ци је (нпр. из бе га ва ње спор них и де ли кат них пи та ња, 
фор си ра ње ши ро ко по ста вље них кон сул та ци ја, ком про ми са и гра-
ђе ње кон сен зу са итд.) је ка сни је по стао ре ле вант на осо би на са-
ста на ка АСЕ АН-а. На и ме, по ред ви со ко фор ма ли зо ва ног ста ту са 
ТАЦ-а, раз ви је на је не струк ту ри са на рас пра ва, не фор мал но, свр-
сис ход но и прак тич но урав но те же но из на ла же ње „ми ни мал них“ 
ре ше ња ко ја ће од го ва ра ти свим за ин те ре со ва ним стра на ма.35) Као 
пе то, за др жа ве чла ни це АСЕ АН-а, услед ве ли ке ре ли гиј ске, ет-
нич ке и ре ли ги о зне по де ље но сти, сва ко про ду ко ва ње уну тра шње 
ста бил но сти и дру штве не хар мо ни зо ва но сти, без об зи ра да ли се 
ра ди о уну тра шњој без бед но сти или кон се квен ца ма гло бал ног еко-
ном ског устрој ства, пред ста вља из у зет но ва жан мо ме нат де ло ва-
ња ре ги о нал ног по ве зи ва ња. Ко нач но, ве ћи на чла ни ца АСЕ АН-а 
по др жа ва др жав ни ин тер вен ци о ни зам за рад очу ва ња и уна пре ђе-
ња вла сти тих еко но ми ја. Ка да се ово по диг не на ре ги о нал ни ни во, 
иде ја о по тре би др жав ног ин тер вен ци о ни зма у сфе ри еко но ми је 
зна чи да по сто ји за јед нич ки по глед о то ме ка ко не га тив ни ефек ти 
гло ба ли за ци је мо гу би ти амор ти зо ва ни и пре тво ре ни у ре ги о нал ну 
пред ност. Из све га го ре по бро ја ног, про из и ла зи да др жа ве чла ни це 
има ју по при лич но ја сан кор пус иде ја ко је се успе шно раз ви ја ју у 
„за да том“ АСЕ АН-овом, то јест у АПТ-овом, ин сти ту ци о нал ном 
окви ру. Ове иде је у нај ве ћој ме ри из ра жа ва ју тен ден ци ју ка очу ва-
ње ауто но ми је ка ко пре ма САД та ко и пре ма ути ца ју раз ли чи тих 
об ли ка си ла гло ба ли за ци је. У том сми слу, по сто ји ја сно из ра же на 
ре зер ви са ност, сво је вр сна фор ма кон фор ми зма, пре ма пре и на че њу 
или про ши ре њу ре ги о нал ног ор га ни зо ва ња, јер би та кав про цес 
во дио ка угро жа ва њу пла си ра ног, за мно ге др жа ве чла ни це оп ти-
мал ног, при сту па ре ги о на ли зму.

Што се ти че ки не ског при сту па ре ги о ну, он је у ве ли ком сте-
пе ну ком па ти би лан са АСЕ АН-овим прет по став ка ма, а на не ким 
ни во и ма и иден ти чан. Иако ки не ска по ли ти ка ни је за сно ва на на 
35)  Ac harya, A. „Ide as, Iden tity, and In sti tu tion-Bu il ding: From the „ASEAN Way“ to the 

„Asia-Pa ci fic Way.“ ThePacificReview, 10(3), 1997, стр. 329.
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„не при ко сно ве ној по све ће но сти“ не у трал но сти, она ја сва ка ко 
кон сти ту и са на та ко да све оно што фор си ра или под у пи ре хе ге-
мо ни ју САД, би ло на вој ном, без бед но сном или еко ном ском пла-
ну, тре ти ра као апри ор ну прет њу не са мо Ки ни не го и це лом Ис-
точ но-азиј ском ре ги о ну. На том ни воу, АСЕ АН-ово ин си сти ра ње 
на не у трал но сти је са свим кон вер гент но ки не ским по ли тич ким 
ори јен ти ри ма. Исто та ко, АСЕ АН-ово апо стро фи ра ње по што ва ња 
су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та, по ли ти ке не ме ша ња 
и на ци о нал не јед на ко сти се по кла па са ки не ским про мо ви са њем 
ста во ва о ини ци јал ној ауто но ми ји у ме ђу на род ним од но си ма, ди-
рект но про и за шлим на ње ним не га тив ним ко ло ни јал ним и хлад но-
ра тов ским ис ку стви ма. Ма да је ки не ска по ли ти ка осло бо ђе на од 
ве ли ких иде о ло шких уто пи ја и иде а ла, ње на по др шка од стра не 
АСЕ АН-а про кла мо ва ном на че лу мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 
раз ми ри ца ни је спор на, јер се та ко обез бе ђу је ста бил но ме ђу на род-
но окру же ње за да ље не сме та но ки не ско на пре до ва ње и за др жа ва-
ње по сто је ћих по зи ци ја. Не про пи ту ју ћи ва лид ност та квог од но са 
пре ма функ ци о ни са њу јед ног еко ном ског си сте ма, Ки на по др жа ва 
ме тод др жав ног ин тер вен ци о ни зма у под руч је на ци о нал не еко но-
ми је, ко ји је ка рак те ри сти чан за ве ћи ну ре ги о нал них др жа ва, за то 
што се та ко „си гур ни је“ обез бе ђу је кон тро ла и кон ти ну и тет еко-
ном ског раз во ја. На кра ју се мо же ре ћи да по ред свих по бро ја них 
стра те гиј ско-на чел них кон со нат но сти по сто ји и јед на сиг ни фи-
кант на не ус кла ђе ност из ме ђу Ки не и АСЕ АН-а. На и ме, еви дент-
на је дис про пор ци ја из ме ђу по тре бе Ки не да по ста не „ре ги о нал но 
ли дер ско је згро“ и же ље АСЕ АН-а да се о оби му, вр сти и ин тен зи-
те ту ре ги о нал них пи та ња и про бле ма од лу чу је пре ко уче шћа свих 
др жа ва чла ни ца. У том сми слу, би ло ко ји дис ба ланс на стра ну Ки-
не, Ја па на или Ју жне Ко ре је би се сма трао ди рект ном су прот но сти 
идеј ним по ста мен ти ма АСЕ АН-а.

Ка да го во ри мо о ја пан ском при сту пу ре ги о ну, пре све га, мо же-
мо ре ћи да је ја пан ска спољ на по ли ти ка „за ро бље на“ исто риј ском 
вер ти ка лом пер ма нент не за пи та но сти о по ли тич кој, еко ном ској и 
кул тур ној окре ну то сти ка Ази ји или ка За па ду. По сле 2. свет ског 
ра та, по го то во за вре ме Ко реј ског ра та, Ја пан је раз вио из у зет не 
eкономске и без бед но сне ве зе са САД, ко је се одр жа ва ју све до да-
на шњих да на. Исто вре ме но, ве зе са остат ком Ази је су при мар но 
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би ле уте ме ље не пре ко еко ном ских пи та ња, то јест по тре бе Ја па-
на за си ро ви на ма и ор га ни зо ва њем јеф ти не про из вод ње, што је у 
сти ца ју по бољ ша ва ло по ло жај др жа ве на зах тев ном свет ском тр-
жи шту.36) По ред ово га, по сле 2. свет ског ра та, Ја пан је ра ди кал но 
пре ки нуо тра ди ци о нал не ве зе са сво јим ге о граф ским за ле ђем, те 
је као ре зул тат то га до шло до ши рег по ве зи ва ња са раз ли чи тим 
др жа ва ма Ази је и Па ци фи ка. Ово се по себ но од но си на Аустра-
ли ју са ко јом је по кре ну ли низ ини ци ја ти ва у сме ру про мо ви са ња 
еко ном ског ре ги о на ли зма (још је 1960. пла си ра на за јед нич ка иде ја 
о ства ра њу па ци фич ке ре ги о нал не за јед ни це), што је 1989. го ди не 
кул ми ни ра ло ства ра њем ши ро ко по ста вље ног АПЕЦ-а. На кра ју, 
због про тив те же све из ра же ни јој еко ном ској и вој ној мо ћи Ки не, 
Ја пан као јед ну од нај ве ћих вред но сти про це са ис точ но-азиј ског 
гру пи са ња ви ди екс тен зив ну ре ги о нал ну ин клу зив ност кроз ак-
тив но ан га жо ва ње што ве ћег бро ја азиј ских др жа ва. Аустра лиј ска 
идеј на по зи ци ја а про по ис точ но-азиј ског ре ги о на ли зма је у мно го-
ме слич на ја пан ској по став ци. И за њу је ка рак те ри стич на исто риј-
ска ам би ва лент ност пре ма Ис точ ној Ази ји, спољ но по ли тич ка за-
о ку пље ност од но си ма са САД и Евро пом, те иде ја о раз во ју од но-
са про ис те кла на пре ми си еко ном ских бе не фи ци ја. На тој ли ни ји, 
осни ва ње ЕАС-а (са чи ња ва ју га АПТ чла ни це са Ин ди јом, Аустра-
ли јом и Но вим Зе лан дом) 2005. го ди не пред ста вља ва жан мо ме нат 
(по ред АПЕ ЦА, ко ји је до сти гао свој мак си мум по пи та њу ли бе-
ра ли за ци је у обла сти тр го ви не) у ма те ри ја ли зо ва њу идеј ног трет-
ма на ре ги о на од стра не Аустра ли је и Ја па на. Ме ђу тим, оче ки ва ње 
да ће ЕАС отво ри ти про стор за пу но аустра лиј ско уче ство ва ње у 
ис точ но-азиј ском про јек ту, оно за шта се Ја пан за ла же још од сре-
ди не 90-тих го ди на про шлог ве ка ини ци ја ти вом за про ши ре њем 
АСЕМ-а (Asia-Euro pe Me e tings, АСЕМ) Аустр ли јом и Но вим Зе-
лан дом, ни је ре а ли зо ва но. Ствар је оста ла на пу ном ува жа ва њу ме-
ђу др жав не са рад ње по пи та њи ма по пут за га ђе ња или швер цо ва ња 
дро ге, док је све оста ло што би се ти ца ло не ке ви ше ма три це ре ги-
о нал не ин те гра ци је на и шло на слаб од јек дру гих азиј ских зе ма ља 
(укљу чу ју ћи и Ју жну Ко ре ју).

ЗАКЉУЧАК

У ово ме мо мен ту, за Ис точ но-азиј ски ре ги о на ли зам се мо же 
ре ћи да је из раз пре ва лент но сти „идеј не стру је“ или ви зи је ин-
36) Ви ди Miyagi, T. „Post-War Ja pan and Asi a nism.“ Asia-PacificReview,13(2), 2006, стр. 

1-15.
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кор по ри ра не у АСЕ АН-у, то јест АПТ-у, а по сред но и ки не ског 
при ступ кар ди нал ним прин ци пи ма, ор га ни за ци о ном устрој ству и 
ин сти ту ци о нал ном ис по ља ва њу са мог ре ги о на. Ов де се, на рав но, 
мо ра на по ме ну ти и да је АСЕ АН оп те ре ћен и са од ре ђе ним „про-
бле ми ма“ ко ји мо гу ма ње или ви ше ути ца ти на успе шност ње го ве 
опе ра тив но сти, што не мо ра да де гра ди ра ње го ву по зи ци ју нај при-
хва тљи ви јег идеј ног мо ду са. У том сми слу, прин цип не ме ша ња у 
уну тра шње по сло ве др жа ва чла ни ца мо же ути ца ти на сте пен ре ги-
о нал не ко о пер тив но сти и ин те гра ци је ко ји мо же би ти до сег нут, а 
же ља за ства ра њем ре ги о нал не за јед ни це оме те на ин си сти ра њем 
на не по вре ди во сти су ве ре них пра ва др жа ве. Ва жна ис хо ди шна 
идеј на тач ка „АСЕ АН по гле да“ на бу дућ ност ре ги о на је, да кле, 
кон сен зу ал но до но ше ње од лу ка. Ди рект на по сле ди ца кон сен зу ал-
но сти је вр ло ком пли ко ва на про це ду ра за уве ћа ње члан ства са ме 
ор га ни за ци је, ком пли ко ва на у сми слу да мо ра по ми ри ти по не кад 
вр ло раз ли чи те и ри гид не ста во ве др жа ва чла ни ца, што ди рект но 
су ге ри ше од ре ђе ни ни во ин хе рент не за тво ре но сти, по те шко ћа и 
„ре гу ла тив не ре зер ви са но сти“ по пи та њу ње не екс тен зи је. Ово ме 
тре ба до да ти и чи ње ни цу да Ки на и Ја пан сма тра ју да АСЕ АН (то 
јест АПТ) пред ста вља во де ћу ор га ни за ци ју ин сти ту ци о нал ног раз-
во ја ис точ но-азиј ског ре ги о на ли зма. Ово им пли ци ра да је, за рад 
очу ва ња та кве по зи ци је, те шко оче ки ва ти по др шку иде ји ши ро ко 
за сно ва ног ре ги о на. Исто та ко, по ред то га што је иде ја кон струк-
ци је „АСЕ АН и АПТ за јед ни це“ из у зет но сна жна и што су АСЕ АН 
и АПТ до при не ли по ве ћа њу оби ма ко о пе ра тив но сти и ин тен зи фи-
ка ци ји осе ћа ја ре ги о нал ног при пад ни штва и иден ти те та, овај се 
иден ти тет као, збир за јед нич ких вред но сти и уве ре ња, ја ко спо ро 
и „оба зри во“ раз ви ја. Не сум њи во је да та ква кон сте ла ци ја кул ти-
ви са ња ре ги о нал не амал га ма ци је има ве зе са „ви ше не го сло же-
ним“ раз ли ка ма као но се ћој ка рак те ри сти ци ре ги о на. У том сми-
слу, оте жа ва ју ћа нео-ре а ли стич ки мо ме нат би био про лон ги ра ње 
ан та го ни зма из ме ђу две во де ће си ле ре ги о на- Ја па на и Ки не, ма да 
је упу ће ност јед не др жа ве на дру гу све ве ћа (Ја пан је по стао нај ва-
жни ји стра ни из вор ка пи та ла и тех но ло ги је за Ки ну, до је Ки на за 
ја пан ске ком па ни је по ста ла кру ци јал ни про из вод ни про стор). Из 
кон струк ти ви стич ког ра кур са, „пре ши ро ко“ по ста вље на ре ги о на-
ли за ци ја, ка рак те ри стич на за ЕАС, би мо гла од ве сти ка су штин ски 
не про бле ма тич ној транс-ре ги о на ли за ци ји (Ин ди ја у Ју жној Ази-
ји, Аустра ли ја и Но ви Зе ланд у Оке а ни ји) али са по тен ци ја лом за 
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још ду бље по ве ћа ње већ иона ко сиг ни фи кант них ин тра-ре ги о нал-
них дис про пор ци о нал но сти као те жи шног чво ри шта сла бог рит ма 
иде а ци о ног кре и ра ња ре ги о нал ног иден ти те та.

DjordjeStojanovic
EASTASIANREGIONALISM:IDEATIONAL

CONTEXT
Summary

This paper assumes that regionalism is one of themost
attractiveissueofactualpoliticalthought,whiletheEast
Asianregionisdefinedasthemostinterestingareaofglo-
baleconomicandpoliticalreality.Unliketheoldtheoryof
regionalism,oneofthemostimportantaspectsofthenew
theoryofregionalism isacontestationofdifferent ideas
aboutthebenefitsarisingoutoftheformulationofcom-
mon regional goals, normsand values.Accordingly, the
developmentofEastAsianregionalismischaracterizedby
twodifferentsetsofideasandinstitutionsbasedonthem:
(1)„ASEANandAPTvision“-whichispredominantlyfo-
unded on the principles of limited regionalism; and (2)
„APECandEAS vision“-which is predominantly foun-
dedontheideaofopenregionalism.Becauseofthegreat
cultural, economic, political, demographic and regional
diversity,thelonghistoryofconflictsatintra-regionalle-
velandinternationallevel,andweakEastAsianidentity,
thepresentregionalsituationismarkedbyprevalenceof
ASEANandAPTideationalalternative.
Keywords: regionalism, regionalisation,EastAsianre-
gion,newtheoryofregionalism,oldtheoryofregionalism,
globalization.
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Resume
NowadaysitispossibletosaythatinEastAsianregion-
alism the expression of prevalence in “ideological ten-
dency”orvisionisincorporatedintotheASEAN,thatis,
APT,and indirectly there isalsoaChineseapproach to
mainprinciples,organizationalstructureandinstitutional
establishmentofthisregion.Hereitisnecessarytounder-
linethattheASEANisburdenedwithsomecertain“prob-
lems” thatmoreand lessmight influence successfulness
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of its functionalitybutdoesnotmeandegradationof its
positionasamostacceptableideologicalmodus.Inthis
sense,aprincipleofnon-intrusionintointernalactivities
ofamember-statemightalsoinfluenceadesiredlevelof
regionalcooperativenessandintegrationandatendency
tocreatetheregionalcommunitymightbeobstructedwith
insistingoninviolabilityofsovereignrightsofthestates.
Thereforeanimportantideologicalpointof“theASEAN
view”onfutureoftheregionisaconsensual(consensus)
decisionbringing.Adirectconsequenceoftheconsensus
isaverycomplicatedprocedureregardingtheincreaseof
thenumberof themember-statesof thisorganization. It
is complicated in themeaningof theneed toharmonize
sometimesverydifferentandrigidviewsof themember-
states,which directly reflects a certain level of inherent
self-sufficiency,obstaclesand“regulativecaution”inre-
lationtoitsextension.Itisnecessaryalsotoaddtothisa
factthatChinaandJapanconsidertheASEAN(orAPT)to
representaleadingorganizationofinstitutionaldevelop-
mentofEastAsianregionalism.Itimpliesthat,inorderto
preservesuchposition,itisdifficulttoexpectitssupport
toanideaoftheestablishmentofabroaderconceptofthe
region.

 Овај рад је примљен 16. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
15. новембра 2010. године.
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ПОЛИТИЧКО-ПРАВНААНАЛИЗА
ПОЛОЖАЈАКОРЗИКЕУФРАНЦУСКОЈ**

Сажетак
Корзикапредстављатериторијалнуцелинуsuigene
risуоквируфранцускеПетерепублике.Територијално
веомапространадржавасатрадиционалноснажним
централизмомсастављенаодвеликогбројапокрајина
саразличитимкултурноисторијскимнаслеђем,каква
јеФранцуска,јенастојаладакрозпосебанинститу
ционалниоквириполитичкиприступпружидоказо
максималномуважавањунарочитоизраженихспеци
фичностикорзиканскогострва.Јакеаутономистич
ке,паисепаратистичкетежњесудуговременаби
ле,аиданассу,узроктензија,,нискогинтензитета’’.
Концептфранцускенације,моделрегионалнеуправеи
локалнесамоуправе,применауставнихначелаинорми
упракси,обимисадржинaмањинскихправа,принцип
територијалне целовитости држава, сва ова пита
њасемањеиливишепреламајукрозданашњиправни
иполитичкиположајКорзике.Покушаћемодауовом
чланкуближеосветлимокомплекснуправнополитич
купроблематикуовогфранцускогострваузделимич
нонужанкултурноисторијскиосвртнакорзикански
идентитет.Даљаполитичкасудбинаиинституцио
налноуређењеовогострвауједнојмерисвакакозави
сеоддешавањаужаришнимилинестабилнимсреди
намауЕвропиисвету,исамимтимодвиталности

* Сарадник ис тра жи вач Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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међународноправногпоретка,чијастабилностјезна
чајнонарушенапоследњих20акгодинанизомаката
директно супротних повељи Уједињених нација. Из
свиховихразлогасматрамодапитањеКорзике,недо
вољнопознатонашојстручнојиширојјавности,за
служујеједнудетаљнијуанализунаовомместу.
Кључне речи: нација, регионални идентитет, тери
торијалнааутономија, територијалнацеловитост,
острвскименталитет...

УВОД

,,Че сто осва ја на, ни кад по ко ре на’’. Овај сло ган ко ји се мо же 
сре сти у ви ду на леп ни ца на ауто мо би ли ма Кор зи ка на ца чак и у ре-
ги о ну Па ри за при лич но је згро ви то од сли ка ва сло же ност кор зи кан-
ске си ту а ци је и исто риј ског на сле ђа овог остр ва. Кор зи ка пред ста-
вља је дан од де ло ва Фран цу ске ко ји је ме ђу по след њи ма при по јен 
овој др жа ви, и то у 18.ве ку. Кор зи ка је у јед ном кра ћем вре мен ском 
раз до бљу (1754-1768) чак ужи ва ла у сво јој не за ви сно сти (ко ли ко 
се то мо гло)  као бри тан ски про тек то рат под вођ ством Па ска ла Па-
о ли ја, исто риј ске лич но сти ко ја је го то во сте кла мит ски ста тус у 
све сти кор зи кан ских ро до љу ба и на ци о на ли ста. Ђе но вљан ска ре-
пу бли ка ко ја је под сво јом вла шћу др жа ла ово остр во го то во че-
ти ри прет ход на ве ка је до шла у су коб са кор зи кан ским уста ни ци-
ма под  Па о ли је вим вођ ством и из тог раз ло га по тра жи ла по моћ 
Фран цу ске Лу ја XV, ко ја је сво ју по моћ усло ви ла при вре ме ним 
усту па њем Кор зи ке од стра не Ђе но ве. Кра љев ске тру пе су на не ле 
од лу чу ју ћи по раз кор зи кан ским уста ни ци ма 1769. и фак тич ки ти-
ме озна чи ле крај не за ви сно сти Кор зи ке за ду жи вре мен ски пе ри од. 
По ис те ку 20 го ди на од оку па ци је, Фран цу ска је трај но при по ји ла 
остр во сво јој те ри то ри ји. Прак тич но се мо же ре ћи да се нај ве ћи 
део од но са из ме ђу Фран цу ске и овог остр ва вре мен ски по кла па са 
но ви јом фран цу ском исто ри јом на кон бур жо а ске ре во лу ци је 1789. 
Ку ри о зи те та ра ди, Кор зи ка по ста је део фран цу ске др жа ве у го ди ни 
ро ђе ња нај по зна ти јег Кор зи кан ца у исто ри ји - На по ле о на Бо на пар-
те. 

Ет нич ки по сма тра но, ово остр во на се ља ва ста нов ни штво ро-
ман ског по ре кла, и у ет нич ком сми слу срод ни је Ита ли ја ни ма не го 
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оста лим Фран цу зи ма.1) Кор зи кан ци има ју и свој по се бан, кор зи-
кан ски је зик, ко га мно ги лин гви сти довoде у ве зу са од ре ђе ним 
ди ја лек ти ма ита ли јан ског је зи ка. Слич но као и у мно гим дру гим 
де ло ви ма фран цу ске др жа ве, и на Кор зи ци је про цес де фи ни тив-
ног уко ре њи ва ња фран цу ског је зи ка био при лич но ду го тра јан и 
про сти рао се кроз чи тав XIX век и да ље. Зна ча јан ин те рес Фран-
цу ске је, из ме ђу оста лог, би ло и при до би ја ње острв ске ели те на 
сво ју стра ну кроз до де љи ва ње ис так ну тих по ло жа ја. То је по себ-
но би ло ви дљи во то ком ко ло ни јал них осва ја ња у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка. Ве ко ви ма уна зад, Кор зи ка је би ла на се ља ва на еми гран ти-
ма, по го то во са под руч ја Ђе но ве и То ска не. Ка рак те ри сти ка да на-
шњих Кор зи ка на ца је, из ме ђу оста лог, ја сно уоч љи ва дво је зич ност 
у сва ко днев ном жи во ту, јер зна чај на ве ћи на њих до бро вла да са оба 
је зи ка. Острв ски ка рак тер Кор зи ке је не сум њи во трај но обе ле жио 
мен та ли тет и пси хо ло ги ју ста нов ни штва. За ни мљи ва из ја ва ауто ра 
ко ји су се де таљ ни је ба ви ли пи та њем Кор зи ке пре ма ко јој ,,онај 
ко ји ни је раз у мео без ум ну и лу ду при вр же ност Кор зи ка на ца пре-
ма њи хо вом остр ву у ме ри да она да је ап со лут ни раз лог и сми сао 
њи хо вом по сто ја њу, ни кад ни шта не ће раз у ме ти о Кор зи ци’’.2) Ова-
ква тврд ња, из не та очи глед но на те ме љу ви ше ве ков ног ис ку ства, у 
мно го ме нам мо же олак ша ти раз у ме ва ње пси хо ло ги је Кор зи ка на-
ца. Фи зич ка одво је ност од остат ка кон ти нен та, сла би ја кул тур на 
и дру га ин тер ак ци ја с Фран цу ском кроз ве ко ве су не ми нов но ути-
сну ли сна жан пе чат на спе ци фич не од ли ке кор зи кан ског иден ти те-
та. Украт ко, ка ко је то је згро ви то при ме ће но, ,,Кор зи кан цем се ,ра-
ђа’, то се не по ста је’’.3) Жан-Ту сен Де сан ти, по зна ти кор зи кан ски 
те о ре ти чар ма те ма ти ке је то на за ни мљив на чин об ја снио: ,,Остр во 
се но си са со бом... Ка да смо и на дру гом ме сту, ми смо на Кор зи ци. 
Тре ба при хва ти ти ми сао о том ду а ли зму остр вља на.’’4) 

Кор зи ка је уоби ча је но и са пра вом по сма тра на као зе мља из-
ра зи те па три јар хал не  кул ту ре. Ис так ну то ме сто ко је за у зи ма по-
1)  По себ ну за ни мљи вост пред ста вља чи ње ни ца да сви Кор зи кан ци (без из уз ет кa) има-

ју фран цу ска име на и ита ли јан ска пре зи ме на, у скло пу ду го трај не др жав не по ли ти ке 
по фран цу же ња лич них име на. Та ко на при мер, чак и је дан од од во ђа се па ра ти стич ког 
по кре та, уби јен 2000. го ди не, се звао Жан-Ми шел Ро си.

2)  José Gil, на ве де но пре ма An ge Ca sta, La pa ra bo le cor se, ren con tres avec l’iden tité, Ajac-
cio, Edi ti ons Al bi a na, 1995, стр. 10, пре у зе то од Ma ri na Ca su la, ibid. стр. 17.

3)  Eli sa beth Du po i ri er: Laquestiondel’identitéetdespartisrégionalistesenCorse, In sti tut de 
Ci en ci es Po li ti qu es i So ci als, Bar ce lo na 2001, стр. 4.

4)  Jean-To us sa int Des san ti, ’’Les li e ux sont tombés sur la tête’’, dans An ge Ca sta (dir.), Lapa
rabolecorse,rencontresavecl’identité, Ajac cio, Edi ti ons Al bi a na, 1995, стр.11, на ве де но 
у Ma ri na Ca su la, ibid. стр. 26.
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ро ди ца као сре ди ште дру штве ног жи во та на остр ву, сна га кланова 
за сно ва на на крв ним и род бин ским ве за ма, не по ти зам, схва та ње 
по ли ти ке као сво је вр сне тр го ви не и ве шти не до го ва ра ња, упо тре ба 
на си ља за рад по ли тич ких ци ље ва и низ дру гих осо бе но сти чи ни 
сва ко днев ни цу дру штве ног жи во та на Кор зи ци. По себ ну ме сто у 
кор зи кан ском по и ма њу дру штве них вред но сти има по јам части. 
Пол Жа ко би, пред сед ник Из вр шног са ве та Кор зи ке и члан ста ре и 
по зна те острв ске по ро ди це, сма тра да је ,,по тре ба очу ва ња ча сти 
нај ва жни ја од ли ка кор зи кан ског дру штва’’.5) Има ју ћи све ово у ви-
ду, мо же се прет по ста ви ти сте пен не ра зу ме ва ње острв ског жи во-
та и мен та ли те та, по сма тра но са стра не. При ме ће но је при том да 
,,ин те гра ци ја Кор зи ке у фран цу ски по ли тич ки си стем се оба ви ла 
пу тем кла но ва, по ве за них и ор га ни зо ва них пре ко ве ли ких по ро ди-
ца... дру гим ре чи ма: дозволило се утврђивање једногпредмодер
ногподсистемаунутарједногсавременогполитичкогсистема.’’6) 
Украт ко, ако је част јед на од основ них вред но сти у кор зи кан ском 
по и ма њу ства ри, клан је не сум њи во јед на од нај ва жни јих дру-
штве них ће ли ја.

1.КОНЦЕПТФРАНЦУСКЕНАЦИЈЕ

1.1.Општипоглед

,,На ци ја је ком плек сан еко ном ски, кул тур ни, дру штве но-со ци-
јал ни, по ли тич ки фе но мен, и јед на од нај ва жни јих око сни ца по-
ли тич ких за јед ни ца мо дер ног до ба.’’7) На ве де на кон ста та ци ја нам 
ука зу је на сву те жи ну на уч нич ког за дат ка све о бу хват ног про у ча ва-
ња ове сло же не по ја ве. У том сми слу, те шко да би се у те о ри ји  мо-
гла из дво ји ти не ка оп ште при хва ће на де фи ни ци ја на ци је. Не рет ко 
се по јам на ци је, и у ла ич ким рас пра ва ма, али и у на уч ним кру го-
ви ма, ако не пот пу но из јед на ча ва, а оно сва ка ко при бли жа ва пој-
му ет но са или ет нич ке гру пе. Ка рак те ри сти ке ко је по ве зу ју јед ну 
на ци ју су нај че шће: је зик, ре ли ги ја, ет нич ко по ре кло, исто риј ско 
се ћа ње, за јед нич ка те ри то ри ја, кул ту ра и тра ди ци ја, ге о граф ска 
по ве за ност...; го то во да је не мо гу ће на ве сти пот пу ну ли сту свих 
5) Mic hael Jonhs: ’’Europe’sBlackSheep:ExplainingEthnicConflictinCorsicaandtheBasque

Country”, са кон фе рен ци је ‘’In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion An nual Me e ting’’, Mon treal 
PQ, March 2004, стр. 23

6) Isi dre Mo las : ,,Par tis na ti o na li stes, auto no mie et clans en Cor se’’, Uni ver si tat Auto no ma de 
Bar ce lo na, In sti tut de Ci en ci es Po li ti qu es i So ci als, Bar ce lo na 2000, стр. 9.

7) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић: Човеконацијисхватањенационалногидентитетау
Србији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 14.
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ре ле вант них чи ни ла ца у том по гле ду. На ма се опет чи ни да на ци-
ја мо же би ти за па же на, ње но по сто ја ње кон ста то ва но и кроз не-
ке ван ма те ри јал не, нео пи пљи ве, али опет при сут не еле мен те. Јер, 
,,на ци ја је је дан ду хов ни прин цип, про и за шла из ду бо ких за пле та 
исто ри је, јед на ду хов на по ро ди ца...’’8)

Да би се раз у мео кон цепт и идеј на осно ва фран цу ске на ци је, 
нео п ход но је уда љи ти се у из ве сној ме ри од срп ске и бал кан ске 
пер спек ти ве. За раз ли ку од Бал ка на где је ет нич ки фак тор био, ако 
не је ди ни а оно до ми нан тан у фор ми ра њу на ци ја, то ни је увек био 
слу чај на за па ду Евро пе. Ста ро је би ло пи та ње да ли на ци ја прет-
хо ди др жа ви или др жа ва на ци ји. На чин оства ри ва ња на ци о нал-
ног је дин ства се пре ма на чи ну оства ре ња и но си о ци ма по ду хва та 
раз ли ко вао у мно гим зе мља ма. У Фран цу ској пот пу ном ства ра њу 
фран цу ске на ци је је прет хо ди ло кон сти ту и са ње про стра не и сна-
жне др жа ве са ја ком цен трал ном, кра љев ском вла шћу и раз ви је ном 
ад ми ни стра ци јом, уз на кнад ну пот пу ну по бе ду фран цу ског је зи ка 
на чи та вој те ри то ри ји и, раз у ме се, при род но ја ча ње осе ћа ња на-
ци о нал ног ду ха и за јед ни штва. У том сми слу се мо же кон ста то ва-
ти да Фран цу ска за и ста пред ста вља је дан кла си чан мо дел за пад-
но е вроп ске др жа ве-на ци је. Ва же ћи устав не де фи ни ше из ри чи то 
шта чи ни фран цу ску на ци ју али на је дан по сре дан на чин од ре ђу је 
оквир фран цу ског на ро да, пред ви ђа ју ћи ,,јед на кост пред за ко ном 
свих гра ђа на без об зи ра на по ре кло, ра су или ве ру.’’ Из ово га не-
дво сми сле но про из и ла зи да је усво јен је дан, на зо ви мо га прав но-
по ли тич ки кон цепт фран цу ске на ци је, на су прот оног дру гог, пре-
вас ход но ет нич ког. До ду ше, ко ли ко су пој мо ви ,,на род’’ и ,,на ци ја’’ 
те сно по ве за ни и су штин ски те шко рас ки ди ви нај бо ље се ви ди по 
фор му ла ци ји са др жа ној у чла ну 3. уста ва Фран цу ске: ,,На ци о нал-
на су ве ре ност при па да на ро ду.’’ Иако је сло же но пи та ње на ци је 
пред мет ин те ре со ва ња и из у ча ва ња ви ше на у ка и ди сци пли на оно 
је у Фран цу ској до би ло јед ну, при лич но осо бе ну и прав ну, од но сно 
суд ску ди мен зи ју.

На и ме, при ли ком до но ше ња дру гог ста ту та Кор зи ке 1991. го-
ди не, Устав ни са вет, вр ше ћи сво ју устав но суд ску функ ци ју, је био 
по зван да се из ја сни о са гла сно сти до тич ног ак та са уста вом Фран-
цу ске. Ка мен спо ти ца ња је би ла јед на на из глед бе за зле на фор му-
ла ци ја где се по ми њао ,,кор зи кан ски на род, као део фран цу ског 
на ро да.’’ Устав ни са вет је у сво јој од лу ци ис та као да је на ве де на 
8) Er nest Re nan:Qu’estcequ’unenation?, Mil le et une nu its, 1997, стр. 30.
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син таг ма у су прот но сти са на че лом је дин стве но сти9) фран цу ског 
на ро да ко ји правно не по зна је ни ка кве под гру пе уну тар се бе, би ло 
на ет нич кој, те ри то ри јал ној, је зич кој, кул тур ној или вер ској осно-
ви. Устав на на че ла се ,,су прот ста вља ју при зна ва њу ко лек тив них 
пра ва о би ло ка квој гру пи да се ра ди за сно ва ној на по ре клу, кул ту-
ри, је зи ку или ве ро ва њи ма’’, ка ко сто ји у од лу ци Устав ног са ве та 
из 1999. То прак тич но зна чи да на ре ла ци ји по је ди нац- фран цу-
ски на род ни јед на под гру па или под це ли на не мо же ста ја ти као 
по сред ник и у том свој ству зах те ва ти од ре ђе на пра ва за се бе. У 
осно ви ова ква кон цеп ци ја фран цу ске на ци је има сво је из во ри ште 
у Фран цу ској ре во лу ци ји ко ја је из не дри ла не ко ли ко ру ко во де ћих 
на че ла ме ђу ко ји ма и је дин стве ност фран цу ског на ро да. На тај на-
чин, чи тав кон цепт фран цу ске на ци је је по стао пред мет за шти те 
це ло куп ног фран цу ског прав ног по рет ка. 

1.2.СлучајНовеКаледоније

Ме ђу тим, у ис тој тој од лу ци Устав ни са вет пра ви јед но на из-
глед суп тил но ни јан си ра ње, јер по ред фран цу ског на ро да по ми ње 
и ,,пре ко мор ске на ро деко ји ма је при зна то пра во на сло бод но опре-
де ље ње и на сло бод но из ра жа ва ње њи хо ве во ље.’’ То нас на во ди 
на за кљу чак да је по јам ,,пре ко мор ских на ро да’’ defacto свр стан у 
по себ ну ка те го ри ју фран цу ског пра ва. Нај у бе дљи ви ја по твр да то га 
је слу чај Но ве Ка ле до ни је на ко га се из ви ше раз ло га тре ба не што 
де таљ ни је освр ну ти.

Ова пре ко мор ска те ри то ри ја у Ти хом оке а ну је ‘80-их го ди-
на про шлог ве ка би ла по при ште ору жа них су ко ба из ме ђу сна-
га ре да и при ста ли ца се це си о ни стич ког по кре та, до тог ни воа да 
је би ло про гла ше но и ван ред но ста ње. Тен зи је су ипак по че ле да 
спла шња ва ју кра јем те де це ни је, а кру на ви ше го ди шњих на по ра 
за по сти за ње трај ног спо ра зу ма се де сио 1998. са пот пи си ва њем 
до го во ра из ме ђу фран цу ске вла де и по ли тич ких сна га на остр ву, 
ка ко при ста ли ца не за ви сно сти, та ко и при ста ли ца оп стан ка Но ве 
Ка ле до ни је у Фран цу ској.  До тич ни по ли тич ки спо ра зум је по-
стао, на кон по твр де гра ђа на на ре фе рен ду му, део устав ног тек ста 
(по себ на гла ва XI II), са до дат ним, оја ча ним прав ним га ран ци ја ма 
за по што ва ње од ре ђе них пра ва острв ског, и то пре све га до мо ро-
дач ког ста нов ни штва. Овај спо ра зум пред ви ђа да ће се спро ве сти 
9) Је дин ство би ов де по сма тра ли као пре вас ход ну по ли тич ку ка те го ри ју (као нпр. кад би-

смо ре кли ,,на род но је дин ство пред не при ја те љем’’ или слич но), док би је дин стве ност 
би ла тре ти ра на као прав ни по јам, у сми слу не де љи во сти фран цу ског на ро да.



стр:209230.

- 215 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

пре нос ве ли ког бро ја над ле жно сти острв ским ин сти ту ци ја ма, и то 
на неповратан на чин. У том сми слу, фран цу ској др жа ви би то ком 
вре ме на у про це су при ме не овог спо ра зу ма оста ло у над ле жно сти 
све га не ко ли ко овла шће ња као сим бол су ве ре но сти над остр вом: 
од бра на, спољ ни по сло ви, без бед ност... Исто та ко, уве де на је и ка-
те го ри ја ,,др жа вљан ства Но ве Ка ле до ни је’’ као па ра лел но по сто је-
ћа уз је дин стве но фран цу ско др жа вљан ство, што се ни ка ко не мо-
же сма тра ти бли ским фран цу ској по ли тич кој тра ди ци ји. У по гле ду 
нор ма тив не вла сти, Но ва Ка ле до ни ја је до би ла пра во до но ше ња 
,,зе маљ ских за ко на’’  у до ме ну ње них над ле жно сти, ра ни јих или 
пре не ше них. Ова по себ на ка те го ри ја ака та јој омо гу ћу је да са мо-
стал но ре гу ли ше пи та ње од зна ча ја за њу. Они ,,на Но вој Ка ле до-
ни ји има ју исту прав ну сна гу као и др жав ни за ко ни и мо гу би ти 
пред мет кон тро ле са мо Устав ног са ве та.’’10) Спо ра зу мом је та ко ђе 
пред ви ђе но да острв ска по пу ла ци ја има пра во да се ди рект но из ја-
сни о евен ту ал ној не за ви сно сти Но ве Ка ле до ни је, уко ли ко у свом 
пе том ман да ту, ра чу на ју ћи од 1998, острв ска скуп шти на до не се од-
лу ку о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма, што зна чи из ме ђу 2014. и 2018. 
го ди не. На тај на чин се услед сло же ног по ли тич ког спле та окол но-
сти до шло у при ли ку да се не по вре ди вост те ри то ри јал не це ло ви-
то сти др жа ве ре ла ти ви зу је  (што устав ина че и до пу шта кроз члан 
53.), до ду ше де мо крат ским пу тем.  

У јед ном мо мен ту се у Фран цу ској ја ви ла код не ких ауто ра ди-
ле ма, у пр вом ре ду код по зна тог про фе со ра пра ва Ре неа Ка пи та на 
(RenéCapitant), у по гле ду кон крет не при ме не чла на 53. уста ва пре-
ма ко јем ,,ни ка кво усту па ње, раз ме на, при са је ди ње ње те ри то ри је 
ни су пу но ва жни без са гла сно сти за ин те ре со ва ног ста нов ни штва’’. 
За овог ауто ра, ра ди се о ,,ло кал ном ре фе рен ду му’’11) јер је реч о 
из ја шња ва њу гра ђа на на са мо јед ном де лу те ри то ри је, што не мо-
же има ти оба ве зу ју ћу сна гу као и ре фе рен дум на на ци о нал ном ни-
воу, те пре ма то ме он пред ста вља са мо је дан од нео п ход них (али 
не и до вољ них) усло ва за евен ту ал ну се це си ју. По вод за нео п ход-
но пре ци зи ра ње ста ва по овом пи та њу је би ла се це си ја Ко мо ра од 
Фран цу ске 1975, ар хи пе ла га у Ин диј ском оке а ну. Устав ни са вет се 
огла сио по овом пи та њу и за у зео при лич но ја сан и не дво сми слен 
став, ре кав ши да ,,од ред бе чла на 53. мо ра ју би ти ту ма че не та ко да 
10) Lexiquedestermesjuridiques, Dal loz, Pa ris, 16ème édi tion, стр. 404, 2007.
11) На ве де но пре ма Said Has sa ne Said Mo ha med: ‘’Le prin ci pe de l’in di vi si bi lité de la Répu-

bli que et le dro it de cer ta ins ter ri to i res à fa i re séces sion’’, VI Iè me Con grès français de dro it 
con sti tu ti on nel, Ate li er n°4 : Con sti tu tion et ter ri to i res, 25, 26 et 27 sep tem bre 2008.
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бу ду при ме њи ве не са мо у си ту а ци ји где би Фран цу ска усту пи ла 
не кој стра ној др жа ви део те ри то ри је или га од ње сте кла, већ та ко-
ђе и у слу ча ју ка да би не ка те ри то ри ја пре ста ла да бу де у са ста ву 
Фран цу ске и кон сти ту и са ла се као не за ви сна др жа ва или њој би ла 
при по је на.’’ Ова кав став још увек оста је на сна зи с об зи ром да до-
тич на ин сти ту ци ја ни је у ме ђу вре ме ну ре ви ди ра ла сво је ста но ви-
ште у ве зи са до тич ним пи та њем. 

1.3.ЈезичкопитањеуФранцуској

А да би се на ци о нал но је дин ство мо гло оства ри ти у ствар-
ном жи во ту и фран цу ска на ци ја пот пу но за о кру жи ти, нај ва жни ји 
пред у слов је био ус по ста ви ти је зич ко је дин ство, од но сно не при-
ко сно ве ну пре власт фран цу ског је зи ка на чи та вој те ри то ри ји над 
ре ги о нал ним је зи ци ма или ди ја лек ти ма (као нпр. ок си тан ским, 
бре тон ским, ба скиј ским...). Бор ба за је зич ку мо но лит ност по чи ње 
већ то ком са ме Ре во лу ци је. Та ко, опат Гре гу ар, јед на од ис так ну тих 
фи гу ра Ре во лу ци је је из ја вио: ,,Је дин ство Ре пу бли ке на ла же и је-
дин ство је зи ка.’’12) Ако узме мо у об зир и ми шље ње чу ве ног фран-
цу ског исто ри ча ра из XIX ве ка Жи ла Ми шлеа пре ма ко јем исто ри ја 
Фран цу ске по чи ње са фран цу ским је зи ком, он да је ја сно ко ли ки је 
зна чај је зич ке ком по нен те у чи та вом спле ту пи та ња у ве зи са иден-
ти те том. Про цес ши ре ња фран цу ског је зи ка кроз де ло ва ње обра-
зов ног си сте ма је тра јао ви ше од јед ног ве ка на кон Ре во лу ци је, а за 
ко на чан успех тог по ду хва та је кљу чан био пе ри од Тре ће Ре пу бли-
ке (1870-1940). Је зич ко пи та ње у Фран цу ској је до би ло но ву ди-
мен зи ју то ком ‘90-их го ди на у кон тек сту од но са пре ма Европ ској 
по ве љи о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма из 1992. На и ме, 
упра во се по зи ва ју ћи на ап со лут ну пре власт фран цу ског је зи ка и 
из ло же ни кон цепт фран цу ског на ро да, Устав ни са вет је оце нио као 
су прот ну уста ву кон крет ну по ве љу сма тра ју ћи да она на ру ша ва на-
че ло је дин стве но сти фран цу ског на ро да јер од ре ђе ним ет нич ким, 
кул тур ним или је зич ким гру па ма уну тар фран цу ске на ци је омо гу-
ћа ва ко ри шће ње јед ног ко лек тив ног пра ва, у да том слу ча ју, пра ва 
на упо тре бу ре ги о нал ног или ма њин ског је зи ка.

С дру ге стра не, по ље где је учи њен очи гле дан на пре дак, фак-
тич ки и ин сти ту ци о нал ни, је ста тус кор зи кан ског је зи ка. За кон је 
био пред ви део да се у основ ним и сред њим шко ла ма из у ча ва кор-
зи кан ски је зик, ,,из у зев у слу ча ју не га тив ног ми шље ња ро ди те ља’’. 
12) Char les San to ni, ibi dem, стр. 173.
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Иако не ки по да ци по ка зу ју да зна чај на ве ћи на уче ни ка по ха ђа ча-
со ве кор зи кан ског је зи ка, Устав ни са вет је у сво јој од лу ци ис та као 
да ,,на ста ва кор зи кан ског је зи ка не мо же има ти оба ве зу ју ћи ка рак-
тер ни за уче ни ке, ни ти за на став ни ке.’’ Зна ју ћи у том кон тек сту да 
је Устав тек 2008. го ди не при знао по сто ја ње ре ги о нал них је зи ка, 
кроз јед ну при лич но сти дљи ву од ред бу ко ја са мо ка же да ,,ре ги-
о нал ни је зи ци при па да ју ба шти ни Фран цу ске’’, он да ова кав став 
фран цу ског устав ног су да из ви ре из ло ги ке сво је вр сног ,,је зич ког 
на ци о на ли зма’’. У до ме ну про све те, над ле жност остр ва је про ши-
ре на и на ста ра ње о ви со ко школ ским уста но ва ма (по ред основ них 
и сред њих шко ла), што укљу чу је и фа кул та тив но осни ва ње но вих 
сме ро ва на ста ве и ис тра жи ва ња.

2.ОДНОСРЕГИОНДРЖАВА

Пот пу но је ја сно да је цен трал но пи та ње ко је се по ста вља на 
ре ла ци ји Фран цу ска- Кор зи ка пи та ње од но са из ме ђу на ци о нал ног 
и ре ги о нал ног иден ти те та, дру гим ре чи ма од нос цен тар-пе ри фе-
ри ја. Ово ва жно пи та ње чи ји од го вор нам осве тља ва це ло ку пан 
сплет од но са се са пот пу но истом оправ да но шћу  мо же по ста ви ти 
и за не ке дру ге ма ње или ви ше жа ри шне европ ске ре ги о не (Ба ски-
ју, Шкот ску, Флан дри ју, Ка та ло ни ју...). У том сми слу су пре не ко-
ли ко го ди на из вр ше на из ве сна ис тра жи ва ња са те жњом да при ка-
жу сте пен ве за но сти ста нов ни ка на ве де них под руч ја за свој ре ги он 
од но сно др жа ву ко јој при па да ју у це ли ни. Ис пи та ни ци су пред со-
бом има ли мо гућ ност да иза бе ру је дан од 5 по ну ђе них од го во ра:

а) осе ћам се са мо као при пад ник ре ги је,
б) осе ћам се ви ше као при пад ник ре ги је не го др жа ве,
в) осе ћам се под јед на ко и као при пад ник ре ги је и као при пад-

ник др жа ве,
г) осе ћам се ви ше као при пад ник др жа ве не го ре ги је,
д) осе ћам се са мо као при пад ник ре ги је.
Ре зул та ти су би ли ин ди ка тив ни. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва (са 

из у зет ком Шкот ске) ан ке ти ра но ста нов ни штво се, по је ди нач но по-
сма тра но пре ма по ну ђе ним од го во ри ма (јер ни је дан од го вор ни је 
до био ап со лут но ве ћи ну), из ја сни ло да осе ћа под јед на ку при вр же-
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ност и свом на ци о нал ном и свом ре ги о нал ном иден ти те ту. Та ко 
на при мер у Ка та ло ни ји13) је (2005.) та квих од го во ра би ло 40%, у 
бел гиј ској Флан дри ји (2003). око 43%, Бре та њи (2001.) 57%, чак и 
у тра ди ци о нал но не мир ној Ба ски ји (2005.) бли зу 33%. Ме ђу тим, 
ка да се са бе ру од го во ри оних гра ђа на ко ји се бе по сма тра ју или ис-
кљу чи во или пре те жно кроз ре ги о нал ни иден ти тет он да тај број 
у по је ди ним под руч ји ма пре ла зи 50% и са мим тим то по ста је ве-
ћин ско ре ги о нал но опре де ље ње. Та кав би слу чај био ре ци мо у Ба-
ски ји (око 55%), а вр ло бли зу по ло ви не та квих од го во ра је би ло и 
у Шкот ској (око 48%).14) Ова кав ви ше сло јан иден ти тет по је ди на ца 
,,ра ди кал но до во ди у пи та ње дог мат ску ак си о ма ти ку свих на ци о-
на ли за ма, по ко јој на ци о нал ном иден ти те ту при па да ап со лут ни и 
све о бу хват ни при мат.’’15) То зна чи да се при ли чан број гра ђа на у 
на ве де ним ре ги о ни ма  иден ти фи ку је и кроз дру ге ни вое и об ли-
ке иден ти те та, по ред не сум њи во зна чај ног, на ци о нал ног. У сва ком 
слу ча ју, не спор ним нам се чи ни ис каз да ,,иден ти тет да је сми сао 
по сто ја њу’’.16) Мајкл Ки тинг (MichaelKeating), шкот ски по ли ти ко-
лог, при ме ћу је да су у фран цу ској тра ди ци ји ,,др жа ва и на ци ја та ко 
по ме ша ни да пој мо ви мо гу по не кад би ти раз ме њи ви’’17) од но сно 
би ти под ло жни че стом бр ка њу при ли ком упо тре бе. То фак тич ки 
зна чи да се при пад ност др жа ви по сред ством др жа вљан ства тре ти-
ра исто вре ме но и као при пад ност на ци ји, што ис кљу чу је ет нич ко 
по ре кло као до ми нан тан кри те ри јум ка кав сре ће мо уве ли ко, ре ци-
мо на Бал ка ну. 

Раз у ме се, све ове ре зул та те не тре ба по сма тра ти као ко нач ну 
или не про мен љи ву исти ну јер све што је под ло жно или од ре ђе но 
су бјек тив ним осе ћа њем или ста њи ма се мо же про те ком вре ме на 
из ме ни ти у за ви сно сти од број них по ли тич ких, со ци јал них, еко-
ном ских, кул тур них, ме ђу на род них и оста лих при ли ка. Али, у сва-
13) За Ка та ло ни ју би се до ду ше мо гла ста ви ти опа ска да је ис тра жи ва ње ура ђе но пре усва-

ја ња но вог ста ту та ове ауто ном не за јед ни це (2006.) ко јим је по пр ви пут по ме ну та ,,ка-
та лон ска на ци ја’’, су прот но шпан ском уста ву ко ји са др жи од ред бу о ,,не де љи во сти 
шпан ске на ци је’’.

14) Из вор ан ке те: CongrèsAFSPToulouse2007, Ta ble-ron de 3 : Etats démoc ra ti qu es et re con-
na is san ces de la ‘’di ver sité’’. Analyse com parée du  re no u vel le ment du plu ra li sme po li ti que, 
Session 1,Chri stop he Ro ux (CIR CaP-Uni ver sité de Si en ne) : ‘’Les na ti ons sans Etat dans 
les théori es con tem po ra ins du  na ti o na li sme : présup posés nor ma tifs et défis em pi ri qu es d’un 
re co urs à la so ci o lo gie des mo bi li sa ti ons“, стр. 10-12.

15) Ханс-Ул рих Ве лер: Национализам: историјаформепоследице, Све то ви, Но ви Сад, 
2002, стр. 136.

16) Ber nard La mi zet,Politiqueetidentité, Lyon, Pres ses uni ver si ta i res de Lyon, 2002, стр. 5, 
ци ти ра но у : Ma ri na Ca su la, ibi dem, стр. 62.

17) CongrèsAFSPToulouse2007, Chri stop he Ro ux, ibi dem, стр. 6.



стр:209230.

- 219 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

ком слу ча ју, ови по да ци ја сно го во ре да је још увек не за не мар љив 
број љу ди сна жно ве зан за др жа ву као це ли ну у ре ги о ни ма и под-
руч ји ма озна че ним, оправ да но или не, као про бле ма тич ним. 

3.ТЕРИТОРИЈАЛНАОРГАНИЗАЦИЈАФРАНЦУСКЕ

Те ри то ри јал на ор га ни за ци ја Фран цу ске је ду го вре ме на би ла 
обе ле же на сна жним цен тра ли змом за ко га се уко ре ње но ве ру је да 
пред ста вља јед ну од те ко ви на Фран цу ске ре во лу ци је. У при лог те 
тврд ње се мо же на ве сти чи ње ни ца да је тек устав ном ре ви зи јом из 
2003. Фран цу ска уне ла од ред бу о те ри то ри јал ној де цен тра ли зо ва-
но сти. С об зи ром да је сва ка евен ту ал на иде ја о фе де ра ли стич кој 
фор ми др жа ве вр ло бр зо угу ше на још то ком ре во лу ци је, оста ло је 
да се ова ве ли ка др жа ва трај но уре ди та ко да обез бе ђу је од го ва ра-
ју ће прав не га ран ци је и по ли тич ке усло ве за ува жа ва ње ле ги тим-
них ин те ре са на ро чи то по је ди них ет нич ких гру па, де ло ва фран-
цу ског на ро да и њи хо вих ма ње или ви ше из ра же них исто риј ских, 
је зич ких, кул тур них, ге о граф ских и оста лих по себ но сти. Устав 
Фран цу ске по зна је 5 ка те го ри ја те ри то ри јал них за јед ни ца или ко-
лек ти ви те та. То су: оп шти не, де парт ма ни, ре ги о ни, ко лек ти ви те ти 
по себ ног ста ту са и пре ко мор ски ко лек ти ви те ти. Фран цу ска је по-
де ље на на 26  ре ги о на (нај ве ћа те ри то ри јал но-по ли тич ка је ди ни-
ца), 100 де парт ма на у окви ру по сто је ћих ре ги о на, и бли зу 37 000 
оп шти на18). По де ла ко ја би се мо гла ус по ста ви ти раз ли ку је је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве оп штег ста ту са, је ди ни це по себ ног ста ту са 
и пре ко мор ске је ди ни це. Већ и ле ти ми чан по глед ја сно ука зу је на 
сву сло же ност и ком пли ко ван си стем те ри то ри јал не ор га ни за ци је.

За раз ли ку од де парт ма на и оп шти на, ре ги о ни као ор га ни за ци-
о не је ди ни це не ма ју ду бљу исто риј ску уко ре ње ност у дру штве ном 
жи во ту Фран цу ске. Ре ги о ни су уве де ни тек по чет ком 80-их го ди на 
про шлог ве ка. За ко ном из 1982. су до би ли ста тус те ри то ри јал не 
за јед ни це. У њи хо ве над ле жно сти спа да ју по го то во ,,ускла ђи ва ње, 
при пре ма про гра ма и ор га ни за ци ја раз во ја’’, где при том ,,ре ги он 
мо же де ло ва ти са мо у окви ру по што ва ња це ло куп не ауто но ми је и 
овла шће ња де парт ма на и оп шти на.’’Од тих 26  ре ги о на, 22 се на ла-
зе на коп ну и пот па да ју под оп шти прав ни ре жим, док 4 ре ги о на се 
убра ја ју у пре ко мор ске и ужи ва ју дру га чи ји прав ни ста тус. Ва же-

18) Пре ма не ким по да ци ма, Фран цу ска има при бли жно оп шти на ко ли ко и 14 дру гих др-
жа ва Европ ске Уни је. Из вор: Mic hel Ver pe a ux : LescollectivitésterritorialesenFrance, 
Dal loz, 2006 , Pa ris, стр. 7.
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ћим фран цу ским за ко ном је пред ви ђе но да ни је дан од  22 ,,коп не-
ног’’ ре ги о на не мо же би ти са ста вљен од са мо јед ног де парт ма на.

Де парт ма ни пак пред ста вља ју сре ди шњи ни во вла сти из ме ђу 
гра ђа ни на и др жа ве, од но сно цен трал не вла сти (при бли жно окру гу 
у Ср би ји). Ре во лу ци ја из 1789. је уки ну ла ста ре исто риј ске про-
вин ци је и уве ла де парт ма не у прав цу ве ће цен тра ли за ци је др жа ве. 
Њи хов број је ва ри рао то ком прет ход на два ве ка, а њи хо ве над-
ле жно сти се углав ном од но се на ру ко во ђе ње јав ним сер ви сом де-
парт ма на, из гла са ва ње бу џе та, да ва ње ми шље ња Вла ди, уче ство-
ва ње у кон тро ли оп штин ске упра ве, из но ше ње иде ја у ве зи ства ри 
од оп штег ин те ре са...

Оп шти не, ко је су, ка ко смо већ ви де ли, у Фран цу ској из у зет-
но број не при па да ју тзв. мо но тип ским оп шти на ма (са из у зет ком 
Па ри за, Ли о на и Мар се ја) што зна чи да ,,све оп шти не, оне у гра-
до ви ма исте као и оне у се ли ма има ју исто ве тан ста тус.’’19) Пре ко-
мор ске те ри то ри је, услед свог спе ци фич ног ге о граф ског по ло жа-
ја и исто риј ског ис ку ства, ужи ва ју зна чај ни ји сте пен ауто но ми је у 
са др жин ском сми слу у од но су на оста ле те ри то ри јал не је ди ни це. 
Ова тврд ња се по себ но од но си на Но ву Ка ле до ни ју ко ја је у том 
сми слу из бо ри ла за се бе нај ши ра овла шће ња. 

4.ПОЛОЖАЈКОРЗИКЕ

4.1.Друштвенеприликенаострву

Већ са ма чи ње ни ца да је Кор зи ка је ди на те ри то ри јал на је ди-
ни ца по себ ног ста ту са, да кле из ме ђу је ди ни ца оп штег ста ту са и 
пре ко мор ских те ри то ри ја, је чи ни по себ но за о кру же ном це ли ном 
у окви ру Пе те ре пу бли ке. Сва те жи на кор зи кан ског про бле ма је по-
че ла да озбиљ ни је би ва тре ти ра на од стра не фран цу ске по ли тич ке 
кла се тек по след њих 30 до 40 го ди на (да кле при бли жно го во ре ћи у 
,,пост де го лов ском’’ пе ри о ду, на кон 1970.), што је исто вре ме но мо-
ра ло до ве сти до тра же ња од го ва ра ју ћег по ли тич ког ре ше ња у ци-
љу сми ри ва ња све не ста бил ни је си ту а ци је на остр ву.

Озбиљ на про бле ма ти за ци ја кор зи кан ског пи та ња се у ве ли кој 
ме ри по ду да ра са раз во јем и ин сти ту ци о нал ним уоб ли че њем Пе-
те ре пу бли ке то ком ‘60-их го ди на XX ве ка. Фран цу ска тих го ди на 
до жи вља ва ин тен зив ни ји дру штве но-еко ном ски раз вој, али у том 

19) Рат ко Мар ко вић: Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2002, стр.590.
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кон тек сту се Кор зи кан ци осе ћа ју за по ста вље ним услед не до вољ-
не па жње ко ја Фран цу ска по кла ња про бле ми ма остр ва. Kако је то 
не ко сли ко ви то ма да хи пер бо лич но ре као, то је би ло до ба ,,Па ри-
за и фран цу ске пу сти ње’’20), алу ди ра ју ћи на не рав но ме ран еко ном-
ски и дру штве ни раз вој по је ди них де ло ва др жа ве. Оса мо ста ље њем 
Ал жи ра 1962. го ди не и ве ли ким при ли вом тзв. pi eds no irs (,,цр не 
но ге’’- уоби ча је ни на зив за фран цу ске на се ље ни ке у Ал жи ру) на 
Кор зи ку, зна чај но се ме ња де мо граф ска сли ка ста нов ни штва што 
до во ди до по ви ше них тен зи ја ме ђу аутох то ним ста нов ни ци ма Кор-
зи ке. Као сво је вр сну ком пен за ци ју за из гу бље ни за ви чај у Ал жи ру, 
др жа ва је из ве стан број ал жир ских Фран цу за  на се ли ла на Кор-
зи ку и до де ли ла им на об ра ду ква ли тет ну зе мљу. Као и у сва кој 
ре ла тив но за тво ре ној сре ди ни, и ов де је би ло бур них ре ак ци ја на 
,,упад стра ног те ла’’. По сте пе на екс пло зи ја на си ља сту па на сце-
ну 70-их го ди на, па је та ко на при мер ,,1971. би ло 9 атен та та на 
остр ву, 1976. 298 (!) атен та та’’, да би ,,1977. се де ша вао прак тич но 
је дан атен тат днев но.’’21) Tерористичко-се па ра ти стич ка ор га ни за-
ци ја ко ја је иза шла на ви де ло да на зва нич но 1976. се зва ла На ци о-
нал ни фронт кор зи кан ског осло бо ђе ња (Frontnationaldelibération
corseFNLC). Ка пу ља че, ма скир на оде ла, сли ка ње пред ка ме ра ма 
са оруж јем, отво ре не или при кри ве не прет ње упу ће не фран цу ској 
др жа ви, крат ки и је згро ви ти се це си о ни стич ки сло га ни по год ни 
за ла ко ме мо ри са ње и ши ре ње, гра фи ти агре сив не и не тр пе љи ве 
са др жи не (,,Фран цу зи на по ље’’ или ,,Ара пи на по ље’’), спа да ју у 
уоби ча је ни ар се нал овог по кре та и ње го вих при ста ли ца. По ме ну-
ти Пол Жа ко би ис ти че да Кор зи кан ци се бе сма тра ју ,,пла нин ским 
на ро дом’’ и ве ру је при том да по сто ји ,,тра ди ци ја на си ља’’ на Кор-
зи ци. ,,Ов де вла да омер та као на Си ци ли ји’’22), кон ста то вао је пре 
не ко ли ко го ди на др жав ни ту жи лац у Ажак си ју, Жо зе То рел. Иако 
је до ми нант но схва та ње ве ли ког бро ја те о ре ти ча ра да те ро ри зам 
ну жно има по ли тич ку по за ди ну и циљ (с чим се ми сла же мо), Пол 
Жа ко би сма тра да на Кор зи ци, ,,ка да се де си на из глед на ци о на ли-
20) An dré To rré :’’La Cor se, une expéri en ce de décen tra li sa tion ori gi na le po ur la Fran ce’’, Orga

nisationsetTerritoires, 2003, стр.1
21) Т. De sjar dins, LaCorseàladérive, Plon, 1977, на ве де но у Li za D’Ora zio: LaCorseaupetit

écran;constructiond’uneidentitéméditerranéenne:imaginaire,cultureetpolitique(1955
2007),thèsedеdoctorat, Uni ver sité d’Aix-Mar se il le 1, стр. 177,  2009.

22) Jean-Mic hel Décu gis, Chri stop he Labbé, Ar mel Méha ni, Oli via Re ca sens: ’’Sur la gu er re qui 
ra va ge la Cor se“, LePoint, 28.05.2009. http://www.le po int.fr/ar chi ves/ar tic le.php/347273.
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стич ко-те ро ри стич ки на пад те шко је од ре ди ти да ли је тај на пад из-
ве ден због по ли тич ких, еко ном ских или лич них раз ло га.’’23)  

4.2.Политичкеприликеиправнистатус

Све по ли тич ке стран ке са кон ти нен та има ју ло гич но сво је 
огран ке и на те ри то ри ји Кор зи ке (вла да ју ћа Уни ја за на род ни по-
крет, опозиционe Со ци ја ли стич ка пар ти ја, На ци о нал ни фронт, Ко-
му ни стич ка пар ти ја...). По ред њих, по сто ји не ма ли број пар ти ја и 
по кре та ко ји су спе ци фич но кор зи кан ски и чи је де ло ва ње не пре-
ва зи ла зи острв ске окви ре. Од ре ђе ни број њих не кри је сво је се па-
ра ти стич ко усме ре ње, као на при мер ,,Кор зи ка на ци ја’’, ,,Сло бод на 
Кор зи ка’’ и слич но. Ин ди ка тив но је да на по след њим ре ги о нал ним 
из бо ри ма одр жа ним 2010. го ди не Кор зи ка оста ла је ди ни ре ги он 
где је вла да ју ћа стран ка за др жа ла сво ју власт.

Та кве по ли тич ке при ли ке, уз од ре ђе ни кул тур но-исто риј ски 
кон текст, су не дво сми сле но до ве ли до уве ре ња у ши рој јав но сти да 
се пи та ње Кор зи ке мо ра ре ша ва ти уз из ра же ни ји ,,кре а ти ван’’ при-
ступ. Пр ви озбиљ ни ји по ку шај др жа ве да ре ши кор зи кан ско пи та-
ње се мо же сме сти ти у 1982. са до но ше њем но вог ста ту та остр ва, 
као не ке вр сте уну тра шњег ,,уста ва’’ ове те ри то ри је. Ус по ста вље-
ни су по пр ви пут по себ ни острв ски ор га ни. У пр вом ре ду Скуп-
шти на Кор зи ке са сво јим пред сед ни ком, ко ја је пр ви пут би ра на на 
не по сред ним из бо ри ма 1982. Овај ор ган мо ра би ти кон сул то ван у 
ве зи свих пред ло га за ко на или де кре та ко ји са др же по себ не од ред-
бе у ве зи Кор зи ке. По во дом то га, она мо ра из не ти сво је ми шље ње 
у пред ви ђе ним ро ко ви ма. Ис те ком ро ко ва, сма тра се да је до тич но 
ми шље ње из не то. Исто та ко, на сво ју ини ци ја ти ву или зах тев Из-
вр шног са ве та или пре ми је ра, она мо же из не ти пред ло ге у ци љу 
про ме не или при ла го ђа ва ња по је ди них за кон ских или под за кон-
ских од ре да ба ко је су на сна зи или су у фа зи раз ма тра ња а од но се 
се на над ле жно сти, ор га ни за ци ју и де ло ва ње кор зи кан ских ор га на 
у це ли ни, као и би ло ко јих од ред би у ве зи са еко ном ским, дру штве-
ним и кул тур ним раз во јем Кор зи ке.    

По ред пред став нич ког, Кор зи ка има и свој из вр шни (управ ни) 
ор ган у ви ду Из вр шног са ве та ко ји има пред сед ни ка и 8 чла но ва. 
Он упра вља остр вом, на ро чи то у обла сти еко ном ског и дру штве ног 
раз во ја, обра зов ног и кул тур ног де ло ва ња и уре ђе ња про сто ра, као 
и о пла ну раз во ја Кор зи ке. Пред сед ник пак овог те ла при пре ма и 
23) Mic hael Johns, ibid., стр. 22. 
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из вр ша ва од лу ке скуп шти не Кор зи ке, ру ко во ди слу жба ма у окви ру 
ад ми ни стра ци је, под но си по се бан го ди шњи из ве штај скуп шти ни 
Кор зи ке о ста њу на остр ву. Од по себ них кор зи кан ских ор га на по-
сто ји још и Еко ном ски, со ци јал ни и кул тур ни са вет. По се бан од нос 
ко ји др жа ва има пре ма Кор зи ци се ма ни фе сту је кроз ин сти ту ци ју 
Пред став ни ка др жа ве име но ва ног од стра не Вла де и ко ји се ста ра 
о на ци о нал ним ин те ре си ма, по што ва њу за ко на и управ ној кон тро-
ли. Он ус по ста вља са рад њу са кор зи кан ским ор га ни ма кроз раз-
ме ну ин фор ма ци ја и кон сул та ци је у ци љу вр ше ња сво јих по сло ва. 
Исто вре ме но он је је ди ни др жав ни иза сла ник ко ји је овла шћен да 
на сту па пред ор га ни ма Кор зи ке, а на зах тев пре ми је ра Фран цу ске 
или пак до го во ром пред сед ни ка кор зи кан ске скуп шти не и пред-
став ни ка др жа ве, овај по след њи ће би ти са слу шан од стра не кор-
зи кан ске скуп шти не. Ре ги ја је до би ла из ве сно про ши ре ње над ле-
жно сти у од ре ђе ним обла сти ма (обра зо ва ње, са о бра ћај, кул ту ра..) , 
али ста тус остр ва је до пу њен но вим ста ту том 1988.

‘90-те го ди не и по ред уло же них на по ра др жа ве ни су до ве ли до 
за вр шет ка на си ља и трај ног ми ра на остр ву. Из ве сна ре зиг ни ра-
ност и за си ће ност јав ног мне ња про бле мом Кор зи ке се упе ча тљи-
во на од ре ђе ни на чин ма ни фе сту је кроз из ја ву бив шег фран цу ског 
пре ми је ра Реј мо на Ба ра сре ди ном ‘90-их: ,,Ако Кор зи кан ци же ле 
не за ви сност, не ка је узму.’’24) Вр ху нац на си ља и кла сич но ба ца ње 
ру ка ви це у ли це др жа ви се де си ло ка да је уби јен 1998. не по сред-
ни пред став ник др жа ве у ли ку пре фек та Кло да Ери ња ка од стра не 
јед ног кор зи кан ског се па ра ти сте из кри ми нал ног ми љеа. Ти ме су 
фак тич ки до те ме ља сру ше ни сви дво де це ниј ски на по ри др жа ве у 
прав цу трај ног уре ђе ња кор зи кан ског пи та ња. По след њи, хро но-
ло шки по сма тра но, ве ли ки на пор да се по стиг не што це ло ви ти је 
и трај ни је ре ше ње за Кор зи ку да ти ра са по чет ка овог ми ле ни ју ма 
и као про из вод то га је усво јен 2002. за кон  где су основ ни ци ље-
ви би ли сле де ћи: пре нос но вих овла шће ња на Кор зи ку, под сти ца-
ње ње ног да љег те ри то ри јал ног уре ђе ња, раз вој острв ске при вре-
де, ре фор ма ре жи ма на сле ђи ва ња и раз вој и ја ча ње фи нан сиј ске 
струк ту ре остр ва.

Ва жно је на по ме ну ти ов де и чи ње ни цу да је у пот пу но сти очу-
ван оквир за ко но дав них над ле жно сти др жа ве ко је устав пред ви ђа 
и шти ти у чла ну 34. То зна чи да Кор зи ка овим тран сфе ром ни је 
24) Le Po int : ‘’Le re gain des régi o na li smes’’, http://www.le po int.fr/ar chi ves/ar tic le.php/105369, 

27/07/1996.
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до би ла по себ ну за ко но дав ну власт, већ са мо мо гућ ност да пред-
ло жи садржинскоприлагођавање за кон ских и под за кон ских ака та 
кор зи кан ским осо бе но сти ма и по тре ба ма. Ме ђу тим, и у том по-
гле ду се кор зи кан ски ор га ни мо ра ју при др жа ва ти од ре ђе них огра-
ни че ња, и то кон крет но ако је у пи та њу ужи ва ње не ких основ них 
пра ва или ин ди ви ду ал них сло бо да, где др жа ва не до пу шта ни ка ква 
озбиљ ни ја од сту па ња. По ред то га, пред став ник др жа ве на остр ву 
има овла шће ње да зах те ва су спен зи ју од лу ке кор зи кан ских ин сти-
ту ци ја о при ла го ђа ва њу за ко на или под за кон ских ака та при ли ка ма 
на остр ву.

5.МЕЂУНАРОДНОПРАВНИКОНТЕКСТ

Пи та ње Кор зи ке у окви ру Фран цу ске за слу жу је да бу де раз мо-
тре но и са ме ђу на род но прав ног ста нов ни шта, узи ма ју ћи у об зир 
из ме ње ни кон текст око прин ци па те ри то ри јал не це ло ви то сти на 
гло бал ном ни воу. Ни је ма ли број до га ђа ја и ин ди ци ја ко ји ука зу-
ју да је тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни по ре дак за сно ван на по ве љи 
Ује ди ње них на ци ја пре тр пео те шке по тре се у по след ње две де це-
ни је. Јед но од те мељ них на че ла ОУН је са др жа но у По ве љи ове 
ор га ни за ци је, чла ну 2,  тач ки 4:

,,Чла но ви Ор га ни за ци је се у ме ђу соб ним од но си ма мо ра ју уз-
др жа ва ти од прет ње или упо тре бе си ле, би ло про тив те ри то ри јал не 
це ло ви то сти или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, би ло на 
сва ки дру ги на чин ко ји је не спо јив са ци ље ви ма Ује ди ње них на-
ци ја.’’ 

Као ни ка да до са да у исто ри ји чи ни се, пра во на по што ва ње 
те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ва је до шло у су коб са све агре-
сив ни јим зах те ви ма по је ди них на ци о нал них или ет нич ких гру па 
за пра во на са мо о пре де ље ње до те ме ре да се мо же го во ри ти о сво-
је вр сној ква дра ту ри кру га. Из да на шње пер спек ти ве, при лич но да-
ле ко де лу ју ре чи тре ћег по ре ду Ге не рал ног се кре та ра УН У Тан та 
(1961-1971) : ,,ОУН не мо же при хва ти ти и ни ка да не ће при хва ти ти 
се це си ју у окви ру не ке сво је др жа ве чла ни це.’’25) Има ју ћи у ви ду 
та да шњу стро гу по ла ри за ци ју на два иде о ло шко-по ли тич ка бло ка 
где ни је дан ни је мо гао да од не се од лу чу ју ћу пре ва гу то ком ско ро 
по ла ве ка, ра зу мљи во је да је у та квој ,,рав но те жи стра ха’’ ме ђу на-
род но прав ни по ре дак мо гао ко ли ко-то ли ко ста бил но да функ ци о-

25) Cf . S. Ca lo ge ro po u los-Stra tis, Ledroitdespeuplesàdisposerd’euxmêmes, стр. 193., на ве-
де но пре ма De nis Gin gras : ‘’L’autodéter mi na tion des pe u ples com me prin ci pe ju ri di que’’, 
Lavalthéologiqueetphilosophique, 53, 2 (Juin 1997) : 365-375.
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ни ше. Ује ди ње не на ци је су ука за ле по себ ну па жњу овом осе тљи-
вом пи та њу, па је сход но то ме Кон фе рен ци ја УН 1993. утвр ди ла 
под ко јим усло ви ма на ро ди мо гу оства ри ти пра во на са мо о о пре-
де ље ње: 

1) у слу ча ју ко ло ни јал не упра ве,
2) у слу ча ју ра сне дис кри ми на ци је,
3) у слу ча ју стра не оку па ци је. 
С ме ђу на род ног ста но ви шта по сма тра но, Фран цу ска у по гле-

ду за шти те свог те ри то ри јал ног ин те гри те та има не сум њи во не-
у по ре ди во по вољ ни ју по зи ци ју од ве ли ке ве ћи не зе ма ља у све ту 
(од Ср би је ре ци мо). С об зи ром на по ло жај и ме ђу на род ни зна чај 
Фран цу ске, као стал не чла ни це Са ве та без бед но сти УН,ко јауз-
гред ре че но чи ни са Не мач ком но се ћи дво јац ЕУ, и исто вре ме но 
5. еко но ми је све та по сна зи, те шко је прет по ста ви ти да би се зна-
чај ни ји број др жа ва усу дио да на ру ши на ште ту Фран цу ске го ре 
на ве де ну оба ве зу из по ве ље УН ко ја се од но си на по што ва ње те ри-
то ри јал не це ло ви то сти и по ли тич ке не за ви сно сти дру гих др жа ва. 
То фак тич ки зна чи да је ди но у слу ча ју фран цу ског при стан ка на 
евен ту ал ну не за ви сност Кор зи ке, ова по след ња мо же сте ћи пун ка-
па ци тет у ме ђу на род ним од но си ма.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Из све га пре до че ног не дво сми сле но про из и ла зи да Кор зи ка 
пред ста вља, а и да ће у бу дућ но сти са свим си гур но пред ста вља-
ти те ри то ри ју suigeneris у окви ру Пе те ре пу бли ке. Ње не осо бе но-
сти без ма ло у свим обла сти ма дру штве ног жи во та на ла жу по се бан 
прав ни ре жим и по ли тич ки трет ман од стра не цен трал них вла сти. 

Да ља бу дућ ност остр ва, за ко ју ве ру је мо да у до глед но вре-
ме не ће бит ни је ме ња ти ин сти ту ци о нал ни аран жман, ће исто та ко 
за ви си ти од со ци јал них при ли ка и при вред ног раз во ја на остр ву. 
Те шко је у том кон тек сту по ве ро ва ти да ван окви ра Фран цу ске, ово 
рет ко на се ље но остр во огра ни че них ре сур са и са ту ри змом као 
глав ном при вред ном гра ном мо же оства ри ти за па же ни је успе хе у 
од но су на оно што се да нас по сти же. С дру ге стра не, отво ре но се 
по ста вља пи та ње има ли Кор зи ка до вољ но по ли тич ких ка па ци те-
та да у пот пу но сти пре у зме суд би ну у сво је ру ке. Јер, за ства ра ње 
јед не не за ви сне и ста бил не др жа ве би ло где у све ту ни је до вољ на 
кли ца са ме иде је о су ве ре но сти и аморф но ра ши ре на во ља у дру-
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штву, већ и кон крет не дру штве не сна ге и по ли тич ке ор га ни за ци је 
од го ва ра ју ће те жи не и спо соб но сти ко је би уз на род ни ,,ве тар у ле-
ђа’’ са не по сред ним из ја шња ва њем гра ђа на или без ње га мо гли да 
из не су успе шно оства ре ње те иде је. Ми ни смо до вољ но убе ђе ни да 
та кав сте пен од луч но сти и спо соб но сти тре нут но по сто ји на Кор-
зи ци. Чи ње ни ца да се па ра ти стич ке стран ке и по кре ти не ужи ва-
ју ве ћин ску по др шку ме ђу кор зи кан ским ста нов ни штвом (сва ка ко 
ма ње не го слич не стран ке у Ба ски ји или Ка та ло ни ји) не иде сва ка-
ко у при лог иде је о не за ви сно сти. Изо ло ва не те ро ри стич ке ак ци-
је огра ни че ног деј ства мо гу са мо да у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
одр жа ва ју тен зи ју и су коб ни ског ин тен зи те та, али не мо гу кон-
струк тив но до при не ти са мо стал но сти Кор зи ке. То на си ље, по став-
ши део кор зи кан ске сва ко днев ни це је вре ме ном до ве ло до из ве сног 
мен тал ног за мо ра. Исто та ко не тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу 
да мно го ви ше Кор зи ка на ца жи ви у пре о ста лом де лу Фран цу ске и 
ино стран ству, па је те шко по ве ро ва ти да је та, углав ном до бро ин-
те гри са на ди ја спо ра, у дру га чи јем ми љеу спрем на да се та ко ола-
ко упу сти у отво ре ну по др шку бор би за са мо стал ност остр ва и на 
од ре ђе ни на чин угро зи свој по ло жај, по го то во у остат ку Фран цу-
ске.26) При том, оно нај бит ни је, ап со лут но ни у јед ној спро ве де ној 
ан ке ти на остр ву не за ви сност ни је до би ла ма сов ну од но сно ве ћин-
ску по др шку ста нов ни штва. Оправ да но се мо же по ста ви ти пи та ње 
по сто ја ња одр жи ве и успе шне еко ном ске и со ци јал не ал тер на ти ве 
остан ку Кор зи ке у гра ни ца ма Фран цу ске.

Иако би смо се  мо гли сло жи ти са тврд њом у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва да се ауто но ми ја ,,не вољ но ну ди, а не за хвал но при ма’’27), 
сви ак те ри у ве зи Кор зи ке ауто но ми ју до жи вља ва ју као по тре бу 
ван сва ке сум ње. По год ност те ри то ри јал не ауто но ми је се са сто ји 
у то ме, што за раз ли ку од не ких кла сич них об ли ка уре ђе ња (фе де-
ра ли зма ре ци мо), она пред ста вља при лич но кре а ти ван и отво рен 
ме ха ни зам за да ље об ли ко ва ње и по тен ци јал но ин сти ту ци о нал-
но уна пре ђе ње. По ред то га, ве ру је мо да  на кон прав но-по ли тич ке 
ана ли зе кор зи кан ске си ту а ци је пре да ва ња не ких да ле ко се жни јих 
прог но за о пер спек ти ва ма евен ту ал не не за ви сно сти Кор зи ке, тре-
ба са че ка ти и (мо гу ћи) ре фе рен дум о са мо стал но сти Но ве Ка ле до-

26) Не ма ли број по ли ти ча ра кор зи кан ског по ре кла је за у зи мао (а не ки још увек за у зи ма ју) 
ва жне или ма ње ва жне функ ци је у др жа ви, ре ци мо ми ни стра по ли ци ја, гра до на чел ни ка 
Па ри за итд.

27) На да Ра ду шки: ,,Ауто но ми ја Ју жног Ти ро ла као при мер ре ша ва ња по ло жа ја на ци о нал-
них ма њи на’’, Српскаполитичкамисао, 2/2009, Бе о град, стр. 242.
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ни је до 2018. го ди не, ка ко је то и пред ви ђе но. То на рав но ни ка ко 
не мо ра да зна чи да би се у слу ча ју по тврд не во ље Ка ле до ња на 
за пу ном су ве ре но шћу ну жно мо ра ла ус по ста ви ти за ко но мер ност 
да љег рас па да фран цу ске др жа ве као што се тај ,,до ми но-ефе кат’’ 
од и грао у СССР-у или СФРЈ.    

Но, не за ви сно од то га кор зи кан ски на ци о на ли стич ки по крет 
ипак па ти од сво је број ча не сла бо сти, огра ни че но де струк тив них 
ефе ка та ко је мо же про из ве сти, не до стат ка ши ре и убе дљи ви је по-
др шке ста нов ни штва као и од го ва ра ју ће ме ђу на род не по др шке, 
при са да шњем ста њу ства ри. До ду ше, по ред свих мо гу ћих ана ли за 
и уте ме ље них прет по став ки, ни је зго рег по ме ну ти и ми сао чу ве-
ног не мач ког књи жев ни ка Фри дри ха Ши ле ра пре ма ко јем ,,сва ки 
на род има свој дан у исто ри ји’’28). 

DusanGujanicic
L’ANALYSEPOLITICO-JURIDIQUEDUSTATUTDELA

CORSEENFRANCE
Sommaire

La Corse représente une entité territoriale sui generis
danslecadredelaVèmeRépublique.Unpaysterritori
alementtrèsvasteavecuncentralismetraditionnellement
fortqu’estlaFranceatenté,àtraversuncadreinstituti
onneletuneapprochepolitiquespéciauxdefairepreuve
d’unrespectmaximal,notammentdesspécificitésvisibles
del’îlecorse.Defortesrevendicationsautonomistes,vo
ireséparatistes,ontétédepuislongtempsetlesontaussi
denosjourslasourcedestensionsdebasseintensité.Le
conceptdelanationfrançaise,lemodèledelagouvernan
ce régionale, l’applicationdesprincipesetnormescon
stitutionnelsdanslapratique,l’étendueetlecontenudes
droitsdeminorités, leprincipede l’intégrité territoriale
del’Etat,toutescesquestionsontplusoumoinsrefletsur
lestatutjuridiqueetpolitiquedelaCorsed’aujourd’hui.
Nousallonsessayerd’éclairerdanscetarticledemanière
plusdétailléelaproblématiquejuridicopolitiquecomple
xedecetteîlefrançaiseavecenpartieuneapprochecul
turohistorique sur l’identité corse.L’avenirpolitiqueet
l’aménagementinstitutionneldecetteîledépendentdans
unecertainemesurecertes,desévénementsdans lesen
droitsdecriseouinstablesdansl’Europeetdanslemon
de,demêmequedelavitalitédel’ordrejuridiqueinterna
tional,dontlastabilitéaétéconsidérablementdégradée

28)  Ханс-Ул рих Ве лер, ibi dem, стр. 85.
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aucoursd’unevingtainedernièresannéespartouteune
séried’actesdirectementcontrairesàlaChartedesNati
onsUnies.Pourtoutescesraisonsnousconsidéronsque
laquestiondeCorse, insuffisamment connuedansnotre
milieujuridiqueetpolitique,mériteuneanalyseplusdéta
illéeici.
Motsclés:nation,identitérégionale,autonomieterritori
ale,intégritéterritoriale,mentalitéinsulaire…
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Resume
La Corse représente une entité territoriale spéciale en
Francedontlestatutcontinueàattirerl’attentiondebe
aucoupde facteurs sociaux, juristes et politologues, en
treautres.Lecontextehistoricoculturelspécifiqueetun
différentdéveloppementsocialcomplexifientlesrapports
entrecetteîleetlerestedelaFrance.L’existencedesmo
uvementsautonomistesetséparatistesenCorseactualise
laquestionduprincipedel’intégritéterritorialedel’Etat.
DanscesenslaCorsepeutêtrecomparéeavecd’autres
points de crise ou points de crise potentiels enEurope,
commelaCatalogne,l’Ecosse,lePaysBasque,laFlandre
etc.L’avenirdeceprincipefondamentalsurleplaninter
nationalresteàsuivre.
Lecadredel’autonomieterritorialedanslequelestsitué
l’aménagementpolitiqueetinstitutionneldelaCorsefon
ctionnecorrectementpourl’instant,maisdemeureouvert
pourl’éventuelfuturdéveloppementconformémentàdes
futursbesoinssociaux.Lesressourceséconomiques,eux
entreautres,decette îlenesontpasd’une telleétendue
quel’onpuisseenvisagerl’existencedelaCorsehorsde
laFrancecommeunemeilleureetplusefficacealterna
tive.Lapoursuitedel’investissementdansledéveloppe
ment leplus largede laCorseavec le respectde toutes
ses particularités historiques et culturelles apparaissent
commeuneseulevoieréelleencemoment.
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МладенЛишанин*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ОД ПА ЦИ ФИ ЗМА ДО МИ ЛИ ТА РИ ЗМА:  
НЕ МАЧ КА ПАР ТИ ЈА ЗЕ ЛЕ НИХ**

Са же так
Политичка трансформација немачких Зелених, осо
битоподруководствомЈозефаФишера,представља
специфичанслучајусавременојисторијиполитичких
партијауЕвропи.Докизвеснаодступањаодпрвобит
ноформулисаних програмских начела нису неуобича
јена појава, потпуно одрицање од својих темељних
уверењаготоводаниједнадругаполитичкапартија
нијеспровелатакодетаљнокаонемачкиЗелени.Та
кође, док је већина партија умерено прилагођавала
своје ставовеопредељењимачланства,дотлесуне
мачкиЗеленитрансформисалипартијскуидеологијуу
директнојсупротностисаставовимапартијскеба
зе.Помишљењуаутора,овајфеномениматригрупе
узрока: партијско неискуство, интересе партијских
елитаиподвргавањеспољашњимутицајима.Свиови
факторису,мањеиливише,утицалинапроменуЗе
лених од пацифистичке у милитаристичку партију,
аовапроменабилајенајвидљивијанапримеруНАТО
агресијенаСРЈ1999.године.
Кључнеречи:ПартијаЗелених,милитаризам,НАТО
агресија,политичкатрансформација.

* Ис тра жи вач Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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САВЕЗ90/ЗЕЛЕНИ1)

Nе мач ка пар ти ја Зе ле них фор мал но је осно ва на 1980. го ди не у 
Кар лсру еу, на кон што су се, то ком се дам де се тих го ди на два-

де се тог ве ка, ак ти ви сти та ко зва них “но вих дру штве них по кре та” 
(ме ђу ко ји ма Ру ди Дуч ке, Хајн рих Бел, Пе тра Ке ли и Да ни јел Кон-
Бен дит)  оку пи ли и ор га ни зо ва ли око иде ја от по ра за га ђи ва њу, ну-
кле ар ном на о ру жа њу, стра те ги ја ма НА ТО-а (не на си ље ће оста ти 
јед на од кључ них та ча ка пар тиј ских про гра ма и прин ци па, за кључ-
но са ва же ћим про гра мом под на зи вом “Бу дућ ност је зе ле на”  - 
The Fu tu re is Green, p. 112)) и вред но сти ма мо дер ног ма те ри ја-
ли стич ко-по тро шач ког дру штва. Ово је, пре ма Ми лер-Ро ме-
ло вој кла си фи ка ци ји, пар ти ја “про фе си о на ла ца”, бу ду ћи да 
по се ду је “ду гу тра ди ци ју пре-пар ла мен тар них и пар ла мен-
тар них ак тив но сти пре ула ска у на ци о нал ну вла ду”3) и ујед но 
пр ва еко ло шка стран ка ко ја је по не ла зва ни чан на зив “Зе ле-
ни”. До ује ди ње ња са ис точ но не мач ком ор га ни за ци јом гра-
ђан ских по кре та под на зи вом “Са вез 90” до ла зи 1993. го ди не, 
и пар ти ја од та да но си на зив Са вез 90 / Зе ле ни.

Та ко зва но “де сно кри ло” стран ке из два ја се 1982. го ди не и од 
ње га на ста је Еко ло шко-де мо крат ска пар ти ја. У том тре нут ку, оста-
так Зе ле них усва ја аутен тич но ле ву иде о ло ги ју и де ло ва ње усме ра-
ва на бор бу за пра ва сек су ал них ма њи на, ли бе ра ли за ци ју про пи са 
ко ји санк ци о ни шу упо тре бу ла ких дро га, ре зо лут ни ан ти ми ли та-
ри зам и бор бу про тив уни ште ња жи вот не сре ди не. (Ду го на кон то-
га пре о вла ђи ва ће, с ма ње или ви ше раз ло га, пер цеп ци ја Зе ле них 
као ле ви чар ске пар ти је.) Већ 1983. го ди не Зе ле ни осва ја ју 5,6% 
од сто гла со ва на из бо ри ма и по пр ви пут ула зе у Бун де стаг.  Јед на 
од кључ них те ма  у тој из бор ној кам па њи би ло је про ти вље ње не-
мач ком уче шћу у НА ТО-у и по ста вља њу аме рич ког на о ру жа ња на 
те ри то ри ју Не мач ке, што ће се не што ви ше од де це ни је на кон то-
га  по ка за ти као сво је вр сна иро ни ја. На кон на ред них из бо ра, 1987. 
го ди не, Зе ле ни ја ча ју сво ју по зи ци ју осво јив ши 8,2% гла со ва, че-
му је, из ме ђу оста лог, не сум њи во до при не ло “еко ло шко отре жње-
ње” гра ђа на про у зро ко ва но чер но биљ ском ка та стро фом прет ход-
не го ди не. (По сто је ту ма че ња да је овај из бор ни успех узро ко ван 
1)  За де таљ ни ји про фил и исто ри јат не мач ких Зе ле них, ви де ти: Дар ко На дић, Екологизам

иеколошкестранке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 59-88.
2)  http://www.gru e ne.de (15. 05. 2008)
3)  Дар ко На дић, ПартијезеленихуЕвропи, Из да ње ауто ра, Бе о град, 2005, стр. 10.-24.



стр:231248.

- 233 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

упра во из ра же ним “ле ви чар ством” Зе ле них, бу ду ћи да је кам па ња 
Со ци јал де мо крат ске пар ти је сма тра на “су ви ше цен три стич ком”.4)) 
Од та да по ли тич ки си стем Не мач ке пре ра ста из тро стра нач ког у 
че тво ро стра нач ки (има се, на рав но, у ви ду број ре ле вант них а не 
свих ре ги стро ва них по ли тич ких пар ти ја), јер се Зе ле ни при дру жу-
ју већ ета бли ра ним со ци јал де мо кра та ма (СПД), кон зер ва тив ци ма 
(ЦДУ-ЦСУ) и ли бе ра ли ма (ФДП). То је и вре ме по ли тич ког успо-
на Јо зе фа Јо шке Фи ше ра, ко ји ће још ду го го ди на оста ти на ме сту 
фак тич ког ли де ра пар ти је, иако ни је за у зи мао  ни ка кав фор ма лан 
по ло жај у пар тиј ској хи је рар хи ји. Ово је је дан од кључ них мо ме на-
та у исто ри ји пар ти је Зе ле них, а Фи шер ће defactoоста ти на овом 
по ло жа ју све до по вла че ња 2005. го ди не.

Ује ди ње ње Не мач ке ко је је прет хо ди ло де цем бар ским из бо ри-
ма 1990. го ди не  до не ло је, крат ко роч но, по ли тич ку ште ту пар ти ји 
Зе ле них. Ова ште та огле да ла се, пре све га, у то ме што је зна чај-
но по ве ћа ње те ри то ри је пред ста вља ло не пре мо сти ву пре пре ку за 
Зе ле не, бу ду ћи да је њи хов ис точ но не мач ки екви ва лент, Са вез 90, 
пред ста вљао тек пу ку, и то но во о сно ва ну, ор га ни за ци ју гра ђан ских 
ак ти ви ста и они, за јед но, на тим из бо ри ма не успе ва ју да пре ђу 
цен зус од 5% у ис точ ном де лу зе мље. С дру ге стра не, еруп ци ја па-
три о ти зма и но во про бу ђе на на ци о на ли стич ка еуфо ри ја ко ја је би ла 
пре о вла ђу ју ћа у пе ри о ду ује ди ње ња, ни ка ко ни је ко ре спон ди ра ла 
са оним те ма ма ко је су Зе ле ни, још увек, про па ги ра ли.

Пар ти ја се то ком на ред них го ди на кон со ли ду је, учвр шћу је 
сво ју ор га ни за ци ју и оства ру је успех на из бо ри ма 1994. го ди не, 
осво јив ши 7,3% гла со ва и 49 ме ста у Бун де ста гу. Исте го ди не пар-
тиј ска ода ност пр во бит ним про грам ским на че ли ма до ла зи пред 
пр ви ве ли ки ис пит, а дво ји ца кључ них ак те ра тран сфор ма ци је Зе-
ле них у рат но ху шкач ку стран ку по ка зу ју сво ја пра ва ли ца.

ЈОШКАФИШЕРИ“ЦРВЕНИ”ДЕНИ–ПРЕДВОДНИЦИ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Је дан од нај ва жни јих раз ло га што се Зе ле ни сма тра ју (или је 
та ко, ба рем, би ло до из ве сног тре нут ка) ле ви чар ском пар ти јом, је-
сте уло га ко ју су у овој пар ти ји има ли ис так ну ти ле ви ча ри, чак 
ста љи ни сти и ма о и сти, уче сни ци мај ских де мон стра ци ја 1968. го-
ди не и упор ни ре во лу ци о нар ни ак ти ви сти то ком се дам де се тих го-
4)  Фи лип Ло во, Великесавременедемократије, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1999, стр. 401-402.
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ди на два де се тог ве ка, по пут Јо зе фа Фи ше ра и Да ни је ла Кон-Бен-
ди та. Лич не би о гра фи је ових осо ба, пре пу не гро теск них де та ља, 
од ве ли ког су зна ча ја за раз у ме ва ње оби ма и ка рак те ра фак тич ке 
тран сфор ма ци је пар ти је Зе ле них, ко ју су сво јим де ло ва њем про у-
зро ко ва ли.

1.ЈОЗЕФФИШЕР

Јо зеф Фи шер ро ђен је 12. апри ла 1948. го ди не у Не мач кој, као 
син но во до се ље ног ма ђар ског ме са ра. Пра во име му је Јо зеф Мар-
тин Фи шер. Гим на зиј ско обра зо ва ње ни је му нај бо ље ишло од ру ке 
(гим на зи ју ни кад и ни је за вр шио) па је у мла до сти ра дио као про-
да вац игра ча ка, по лов них књи га и так си ста ка ко би се би оси гу рао 
ег зи стен ци ју5). Ка да је имао де вет на ест го ди на, од ла зи у Грет на 
Грин6), ме сто у Шкот ској по зна то по ли бе рал ним брач ним про пи-
си ма, ка ко би се вен чао сво јом пр вом же ном, ко ја је та да би ла ма-
ло лет на. Же нид бе ће по ста ти ње гов оми ље ни хо би, по што ће се, 
у на ред них три де се так го ди на, оже ни ти још че ти ри пу та. Ка сни је 
по чи ње да по се ћу је пре да ва ња не мач ких ле вих те о ре ти ча ра и ту је, 
за пра во, кли ца ње го вог бу ду ћег “дру штве ног ан га жма на”.

Већ по чет ком се дам де се тих го ди на Јо шка је при пад ник ми ли-
тант не гру пе “Ре во лу ци о нар на бор ба”, у чи јем са ста ву уче ству је у 
ту ча ма са по ли ци јом7).  Фо то гра фи ја на ко јој се ви ди ка ко па ли цом 
ту че по ли цај ца обе ло да ње на је два де сет го ди на ка сни је и Фи шер 
је био при ну ђен да се из ви ња ва не мач кој јав но сти због сво је не ста-
шне про шло сти. За вре ме де мон стра ци ја по во дом смр ти Ул ри ке 
Мај нхоф, чу ве не те ро рист ки ње, при пад ни це Фрак ци је Цр ве не Ар-
ми је, ухап шен је због на па да на по ли ци ју и у за тво ру је про вео не-
ко ли ко да на. Кра јем де ве де се тих го ди на са слу ша ван је као све док 
у про це су про тив те ро ри сте Хан са Клај на.
5) Ми ро слав Сто ја но вић, «Дуч ке, ‘Цр ве ни Де ни’ и Фи шер», Печат, бр. 13, 23. мај 2008, 

Бе о град, стр. 60. 
6) Wil li am Hor sley: Profile:JoschkaFischer’s three lives,  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/

euro pe/1107628.stm (15. 05. 2008.); о Грет на Гри ну  упор. Ти бор Ва ра ди, Бар на дет Бор-
даш, Га шо Кне же вић, Вла ди мир Па вић, Међународноприватноправо, Слу жбе ни гла-
сник, Прав ни Фа кул тет, Бе о град, 2007, стр. 177.

7) Овај мо ме нат ће, у на ред ним де це ни ја ма, с пра вом упор но на гла ша ва ти го то во сви 
Фи ше ро ви би о гра фи, кри ти ча ри и по ли тич ки про тив ни ци, упор. W. Hor sley, Ibid., Jo sef 
Jof fe, APeacenikGoestoWar, http://qu ery.nyti mes.com/gst/full pa ge.html?res=9D05E0D61
531F933A05756C0A96F958260 (15. 05. 2008.), Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, 
Бе о град, 2005, стр. 111-112.
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У ко а ли ци о ној вла ди са со ци јал де мо кра та ма у по кра ји ни Хе-
сен, 1985. го ди не, по ста је пр ви члан Зе ле них на ми ни стар ској 
функ ци ји.  

2.ДАНИЈЕЛКОНБЕНДИТ

Да ни јел Кон-Бен дит ро ђен је 4. апри ла 1945. го ди не у Фран-
цу ској, у ме шо ви том не мач ко-фран цу ском бра ку (мај ка му је би ла 
Фран цу ски ња а отац не мач ки Је вре јин ко ји је 1933. из Не мач ке по-
бе гао пред на ци сти ма у Фран цу ску.) Кон-Бен дит до ла зи у Не мач ку 
1958. го ди не, а на кон ма ту ре се по но во вра ћа за Фран цу ску где по-
чи ње сту ди је со ци о ло ги је на Сор бо ни. Фран цу ска му од би ја зах тев 
за др жа вљан ство.8)

То ком сту дент ских про те ста у Фран цу ској 1968. го ди не, пред-
во ди ју ри шну гру пу та ко зва не “си ту а ци о ни стич ке ин тер на ци о на-
ле” зва ну “Раз ја ре ни” у сту дент ским оку пља њи ма и за у зи ма њу 
управ них згра да фа кул те та у Нан те ру, при град ском де лу Сор бо-
не.9) Због свог ва тре ног ан га жо ва ња у та да шњим ре во лу ци о нар ним 
пре ви ра њи ма, али и ри ђе бо је ко се, до би ја на ди мак Цр ве ни Де ни.

На кон јед ног од ла ска у Не мач ку, Фран цу ска му за бра њу је по-
вра так у зе мљу, те је при ну ђен да оста не у Не мач кој. Пра ти Сар тра 
у за твор ској по се ти те ро ри сти Ан дре а су Ба де ру. У Франк фур ту се 
при дру жу је бун тов нич ким гру па ма и та да по чи ње ње го во при ја-
тељ ство са Фи ше ром10), при ја тељ ство ко је ће се свој ди ја бо лич ни 
вр ху нац до сти ћи по ло ви ном и кра јем де ве де се тих го ди на два де се-
тог ве ка, ка да је отво ре но пи та ње не мач ког уче шћа у вој ним опе-
ра ци ја ма  на Бал ка ну.

3.БОСНА

У но вим окол но сти ма бо сан ског ра та, 1994. го ди не, ка да су 
му сли ман ске сна ге по че ле да пре у зи ма ју ини ци ја ти ву и вр ше 
офан зив не ак ци је, би ло је ва жно упо тре би ти про па ганд на сред-
ства ка ко би се за пад на јав ност мо би ли са ла про тив Ср ба и ка ко би 
јој се скре ну ла па жња са ових му сли ман ских ак тив но сти. Не мач ки 
Зе ле ни би ли су, упр кос то ме што су се и да ље пре те жно др жа ли па-
8)  Ми ро слав Сто ја но вић, “Дуч ке, “Цр ве ни Де ни” и Фи шер“, Печат, бр. 13, 23. мај 2008, 

Бе о град, стр. 60.
9)  Ми ли вој Ан ђел ко вић, Стварањеновогдруштва, По ли ти ка, 28. 05. 2008, стр 29; Поли

цијанаУниверзитету, По ли ти ка, 30. 05. 2008, стр. 30.
10)  Ми ро слав Сто ја но вић, „Дуч ке, “Цр ве ни Де ни” и Фи шер“, Печат, бр. 13, 23. мај 2008, 

Бе о град, стр. 60.
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ци фи стич ке ре то ри ке, као и со ци јал де мо кра те, део оног за пад ног 
дру штве ног кор пу са ко ји је са мо и ни ци ја тив но ра дио на ства ра њу 
ан ти срп ске кли ме, што је умно го ме по го до ва ло ра ду мар ке тин-
шко-ло би стич ких гру па, по пут чу ве не Ru der&Finn.11) Ин те лек ту-
ал не пер ја ни це овог по кре та Мајкл Па рен ти на зи ва “ле ви ча ри ма 
ан ти ко му ни сти ма”12) а Јир ген Ел зе сер “бив шим ле ви ча ри ма – ми-
ли тан ти ма”13) и обо ји ца су, на свој на чин, у пра ву. И док је слич на 
ини ци ја ти ва Бер на ра Ан ри-Ле ви ја у Фран цу ској про па ла, на не-
мач ким из бо ри ма за Европ ски пар ла мент Кон-Бен дит оства ру је 
успех на ли сти Зе ле них и у сво јим бу ду ћим на сту пи ма по чи ње да 
се за ла же за не мач ку вој ну ак ци ју про тив бо сан ских Ср ба.14) “Пр ва 
ствар је да би НА ТО тре ба ло да бом бар ду је Па ле… Бом бар до ва ње 
би не сум њи во има ло ужа сне по сле ди це. Али, ја не ве ру јем да би 
сле пи ло срп ске по пу ла ци је и срп ске ар ми је из др жа ло пред та квом 
пред ста вом од луч но сти”.15)

У том пе ри о ду ве ћин ско рас по ло же ње у Не мач кој по ли ти ци 
би ло је про тив отво ре ног вој ног уче ство ва ња Не мач ке у ре ша ва њу 
бо сан ске кри зе. Ово ста но ви ште за сту па ла је ве ћи на уну тар пар ти-
је Зе ле них, ве ћи на со ци јал де мо кра та, па и ве ћи на кон зер ва ти ва ца. 
Хел мут Кол из но сио је уче шће Вер мах та у Дру гом свет ском ра ту 
као ар гу мент про тив, али, због од го вор но сти за спре ча ва ње зло-
чи на, и у при лог НА ТО (па и не мач ке) ин тер вен ци је. Овај мо тив, 
уси ље не па ра ле ле са на ци стич ким зло чи ни ма и Аушвиц као њи хо-
ву па ра диг му, Јо шка Фи шер ће оду ше вље но при хва ти ти и упор но 
(зло)упо тре бља ва ти то ком на ред них го ди на. По ли тич ки амал гам 
ка ја ња због на ци стич ких зло чи на и зах те ва за вој ним ан га жо ва њем 
у ци љу спре ча ва ња да се они по но ве – овог пу та са Ср би ма као 
из вр ши о ци ма – Да ја на Џон стон на зва ла је “бра ком ја стре ба и ку-
ни ћа”.16)

На ред не, 1995. го ди не, Фи шер се по сте пе но при кла ња Кон-
Бен ди то вим по зи ци ја ма, и они ко ри сте свој ауто ри тет као аутен-
11)  Мајкл Па рен ти, Убитинацију–нападнаЈугославију, Ме ди а граф, Бе о град, 2002, стр. 

83.
12)  Ibid., стр. 84.
13)  Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, Бе-

о град, 2004, стр. 249.
14)  Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 113.
15)  DieTageszeitung, 20. 04. 1994, на ве де но пре ма: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисати

српскивирус–малаантологијарасизмаишовинизманакрајуМиленијума, Ју го и сток, 
Бе о град, 1999, стр. 17.

16)  Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 87.
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тич них пред став ни ка “ре а ли стич ког” кри ла у стран ци ка ко би зна-
чај но пре у сме ра ва ли стра нач ку по ли ти ку. Ова ми ли та ри за ци ја по-
ли ти ке зе ле них има ла је, на уну тра шњем пла ну, две зна чај не по-
сле ди це. С јед не стра не, Зе ле ни су се де ли ли и по сте пе но гу би ли 
члан ство, док је, с дру ге стра не, во де ћи дво јац, а по го то во Јо шка 
Фи шер, упе ча тљи во аван зо вао.17)

4.КОСОВОИМЕТОХИЈА

На кон на ред них из бо ра, упр кос из ве сном  на за до ва њу у по-
гле ду бро ја гла со ва (6,7%), Зе ле ни осва ја ју 47 ме ста у Бун де ста гу 
и до ла зе у при ли ку да по пр ви пут уђу у власт на са ве зном ни воу. 
Они то и чи не, на пра вив ши ко а ли ци ју са со ци јал де мо кра та ма, а 
Фи шер по ста је ви це кан це лар и ми ни стар ино стра них по сло ва. У 
тој ко а ли ци о ној вла ди Зе ле ни су до би ли још два ми ни стар ска ме-
ста. То је пе ри од за о штра ва ња ко сов ске кри зе, при че му Не мач ка, 
уз Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ал ба ни ју и исла ми стич ке ор га-
ни за ци је уче ству је у на о ру жа ва њу те ро ри стич ко-се па ра ти стич ке 
Осло бо ди лач ке вос ке Ко со ва (ОВК).18)  И док не мач ки су до ви, у 
слу ча је ви ма ко сов ских Ал ба на ца ко ји зах те ва ју азил у Не мач кој 
због на вод них про го на од стра не Ср ба, утвр ђу ју да не по сто је до-
ка зи о ет нич ком чи шће њу и ге но ци ду над ал бан ским ста нов ни-
штвом, не мач ки по ли ти ча ри, а пре све га ми ни стар од бра не, со ци-
јал де мо кра та Ру долф Шарп ниг и Јо зеф Фи шер, по на вља ју ла жи о 
срп ским зло чи ни ма и при пре ма ју јав но мње ње за не мач ко уче шће 
у агре си ји ко ја ће усле ди ти 24. мар та 1999. го ди не.

Јо шка Фи шер био је, пре вас ход но, за ду жен за ме диј ску екс-
пло а та ци ју слу ча ја Ра чак. У овом се лу до шло је до об ра чу на срп-
ских ору жа них сна га и те ро ри ста из ОВК, али је у за пад ним ме ди-
ји ма, за хва љу ју ћи фал си фи ка то ру Ви ли ја му Во ке ру ко ји је пред во-
дио Ве ри фи ка ци о ну ми си ју ОЕБС-а а био оп ту жи ван за са рад њу 
са ЦИА19), овај до га ђај пред ста вљен као ма са кр над ци ви ли ма20). 
То ком су ђе ња Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу у Ха гу утвр ђе но је, на рав-
17)  Ibid., стр. 113-115.
18)  Мајкл Па рен ти, Убитинацију–нападнаЈугославију, Ме ди а граф, Бе о град, 2002, стр. 

90.
19)  Chris Mad sen, BritishdocumentarysubstantiatesUSKLAcollusioninprovokingwarwith

Serbia, http://www.wsws.org/ar tic les/2000/mar2000/ko so-m16.shtml  (11.07.2010.)
20)  Фин ски фо рен зи чар, Хе ле на Ран та, об ја ви ла је у сво јој ауто би о гра фи ји де та ље о при-

ти сци ма ко је је тр пе ла од стра не Во ке ра али и фин ског Ми ни стар ства ино стра них 
псо ло ва, то ком ба вље ња слу ча јем Ра чак. Ви де ти: HelenaRanta,ForeignMinistrytried
to influenceKosovo reports, http://www.hs.fi/en glish/ar tic le/He le na+Ran ta+Fo re ign+Mi ni-
stry+tried+to+in flu en ce+Ko so vo+re ports/1135240292632  (11.07.2010.)
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но, да се име на свих по ги ну лих на ла зе на ин тер ном спи ску те ро-
ри стич ке ОВК и не ма сум ње да је Јо зеф Фи шер то знао од са мог 
по чет ка. Ово му ни је сме та ло да слу чај Ра чак на зо ве “пре крет ни-
цом”21)  у сво јој по ли ти ци пре ма Ко со ву.  

За дру гу ком по нен ту про па ганд ног ра та, лаж о на вод ној срп-
ској “Опе ра ци ји Пот ко ва” (сиц!) у функ ци ји на сил ног укла ња ња 
ал бан ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме то хи је, био је пре вас ход-
но за ду жен ми ни стар од бра не, со ци јал де мо кра та Ру долф Шар пинг. 
Вест о на вод ном по сто ја њу срп ског ге но цид ног пла на Шар пинг је 
лан си рао по чет ком апри ла, али и ово се по ка за ло као лаж, а ње ном 
рас крин ка ва њу нај ви ше је до при нео бив ши не мач ки пред став ник у 
ОЕБС-у, пен зи о ни са ни ге не рал-ма јор Хајнц Ло квај.22)  

Шар пинг, та ко ђе, лан си ра при чу о кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
ко ји су, на вод но, ор га ни зо ва ни од стра не Ср ба на Ко со ву у ци љу 
уни ште ња Ал ба на ца,23) а Фи шер исто вре ме но, по чет ком апри ла, 
ре ак ти ви ра сво ју оми ље ну те зу, још из вре ме на бо сан ског ра та24) – 
ону  о срп ском фа ши зму: “На ци о на ли зам у нај бру тал ни јем об ли ку 
и ви ду упра жња ва го спо дин Ми ло ше вић. Го то во да се већ мо же 
ре ћи, на не ки на чин, као да се од че тр де се тих го ди на, од на цистâ и 
од вр хун ца фа ши зма у Евро пи то ви ше ни је мо гло сма тра ти за мо-
гу ће.”25) Не ко ли ко да на ра ни је, при ли ком обра ћа ња по сла ни ци ма у 
Бун де ста гу Фи шер се у истом овом кон тек сту по слу жио и бру тал-
ним фал си фи ко ва њем бро ја жр та ва у ко сов ском су ко бу: “Хи ља де, 
де се ти не хи ља да, сто ти не хи ља да мр твих… То на Бал ка ну ни је те-
о ри ја, не го прак са, њу ва ља ви де ти као ис ход по ли ти ке Ми ло ше-
ви ћа”.26) (Ово је јед на од нај о чи глед ни јих ла жи та да шњег ше фа не-
мач ке ди пло ма ти је, бу ду ћи да, без об зи ра на из во ре, по да ци о бро ју 
жр та ва у су ко би ма на Ко со ву и Ме то хи ји не пре ла зе пет хи ља да 
љу ди. На рав но, и јед на жр тва је пре ви ше, али че му он да ова кве 
21)  Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 302.
22) Мајкл Па рен ти, Убитинацију–нападнаЈугославију, Ме ди а граф, Бе о град, 2002, стр. 

112; Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, 
Бе о град, 2004, стр. 99-107; Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005, стр. 
314.

23) Мик Хјум, НацификовањеСрба,одБоснедоКосова, у: Фи лип Хе монд, Едвард Хер-
ман, ур., Деградиранамоћ–медијиикосовскакриза, Пла то, Бе о град,  2001, стр. 119.

24) Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, Бе-
о град, 2004, стр. 35.

25) Кон фе рен ци ја за но ви на ре не мач ке слу жбе спољ них по сло ва 06. 04. 1999, на ве де но 
пре ма:  Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, 
Ја сен, Бе о град, 2004, стр. 114.

26) Ibid., стр. 118.
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ла жи?) Сло бо дан Ми ло ше вић је, ина че до са мог кра ја остао је дан 
од оми ље них мо ти ва у по ли тич ко-про па ганд ним го во ри ма Јо шке 
Фи ше ра: ко ли ко су му би ле дра ге фло ску ле о “срп ском фа ши зму”, 
то ли ко је во лео и да, по и мен це, по ми ње Ми ло ше ви ћа. На ро чи то 
га је из во ди ла из так та Ми ло ше ви ће ва “ци нич на аро ган ци ја”, а у 
ово ме му је тер ци рао та да шњи кан це лар и по ли тич ки при ја тељ 
не ких пар ти ја у Ср би ји, Гер хард Шре дер, ка да је зах те вао да се 
“сло ми Ми ло ше ви ће ва зло чи нач ка во ља”.27) У сво ме ин тер вјуу за 
Nеwswееk, апри ла 1999. го ди не, Фи шер го во ри о јед ном свом су-
сре ту са Ми ло ше ви ћем: “Ре као сам му да смо ми има ли ис ку ство 
са тим екс трем ним об ли ком не мач ког на ци о на ли зма, са “Ве ли ком 
Не мач ком”, и да се то за вр ши ло пот пу ном не сре ћом 1945. Ре као 
сам му, ви ће те из гу би ти сво ју иде ју о “Ве ли кој Ср би ји” у мо ру 
кр ви и жа ло сти”.28)

Сво јој оми ље ној те ми, Аушви цу, Фи шер је мо гао да се вра-
ти по ло ви ном ма ја, на кон гре су Зе ле них у Би ле фел ду. Пар тиј ско 
члан ство се до та да, на и ме, би ло већ зна чај но по де ли ло по пи та њу 
не мач ког уче шћа у бом бар до ва њу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је. Са да је агре си ја тра ја ла већ ско ро два ме се ца и чак су и нај-
стр пљи ви ји чла но ви пар ти је би ли зна чај но по ко ле ба ни. Фи шер је 
мо лио пар тиј ске де ле га те да му пру же по др шку, под се ћа ју ћи их 
на сво ју ра ни ју из ја ву о то ме ка ко је тра ди ци о нал ни па ци фи стич-
ко-ан ти ми ли та ри стич ки мо то Зе ле них “Ни кад ви ше рат!”, у све тлу 
ак ту ел них до га ђа ја – срп ских звер ста ва – ну жно пре фор му ли са ти 
у “Ни кад ви ше Аушвиц!”.29) Овај тип про па ган де, иако је, без сум-
ње, оства рио при ли чан успех у по гле ду ути ца ја на не мач ко јав но 
мње ње, ви ше ни је био до вољ но убе дљив твр дом је згру Зе ле не пар-
ти је ода ном из вор ним пар тиј ским вред но сти ма и на че ли ма, али ни 
ан ти рат ним де мон стран ти ма ко ји су упа ли на кон грес и по го ди ли 
Фи ше ра у ли це ке сом пу ном цр ве не фар бе.30) Ова сли ка је, по сред-
ством ве ли ког бро ја те ле ви зиј ских мре жа, об и шла чи тав свет и по-
27) Jo sef Jof fe, APeacenikGoestoWar, http://qu ery.nyti mes.com/gst/full pa ge.html?res=9D05E

0D61531F933A05756C0A96F958260 (15. 05. 2008.)
28) Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивирус–малаантологијарасизмаишо

винизманакрајуМиленијума, Ју го и сток, Бе о град, 1999, стр. 99.
29) То мас Дајх ман, Од“Никадвишерат”до“НикадвишеАушвиц”:Дилеменемачкеме

дијскеполитике у ратупротив Југославије, у: Фи лип Хе монд, Едвард Хер ман, ур., 
Деградиранамоћ–медијиикосовскакриза, Пла то, Бе о град,  2001, стр. 145-160.

30) Ja son Za non, Antiwar greens paint Joschka Fischer red, http://ma il man.lbo-talk.
org/1999/1999-May/009043.html  (15. 05. 2008.)
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ста ла ре чи ти до каз о (не)увер љи во сти Фи ше ро вих ар гу ме на та у 
при лог но вог не мач ког ми ли та ри зма.

Са мо не ко ли ко да на на кон овог, из у зет но на пе тог уну тар стра-
нач ког пре ви ра ња, по но во се огла ша ва, из но се ћи но ве ори ги нал не 
иде је, и Да ни јел Кон-Бен дит, по сред ством фран цу ске те ле ви зи је: 
“Тре ба на па да ти вар вар ске тру пе ко је спро во де ет нич ко чи шће-
ње… На па да ти срп ске тру пе на Ко со ву, јер то је про блем… Европ-
ска Уни ја тре ба од мах да про гла си ка ко срп ски де зер те ри тре ба да 
до би ја ју азил у Евро пи…”31)

Ка ко мај од ми че, ја сно је да са агре си ја бли жи кра ју, ме ђу на-
род ни кон так ти се ин тен зи ви ра ју и Гру па 8 из но си сво је пред ло ге 
за окон ча ње кри зе. У Не мач ким ме ди ји ма је пр вог ју на об ја вље но, 
а у аме рич ким пре не то на ред ног да на, пи смо ко је је Јо зеф Фи шер 
до био од ју го сло вен ског ми ни стра ино стра них по сло ва, Жи ва ди на 
Јо ва но ви ћа. У пи сму сто ји да Ју го сла ви ја “при хва та усло ве за мир 
ко је су по ста ви ле чла ни це Г-8”, да је “нео п ход но од мах за у ста ви ти 
НА ТО бом бар до ва ње и усме ри ти се на по ли тич ки план да би се 
по сти гло ста бил но и трај но по ли тич ко ре ше ње” и по на вља се да 
је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја “при хва ти ла прин ци пе Гру пе 8, 
укљу чу ју ћи при су ство Ује ди ње них на ци ја, ман да те и дру ге еле-
мен те ко ји ће на кнад но би ти од ре ђе ни ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја.”32)

Су тра дан, тре ћег ју на, Скуп шти на Ср би је при хва та та ко зва ни 
спо ра зум Ах ти са ри-Чер но мир дин,33)  ко ји је био осно ва за ка сни је 
пот пи си ва ње Вој но-тех нич ког спо ра зу ма у Ку ма но ву из ме ђу пред-
став ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и НА ТО-а, 9 ју на, и до но-
ше ње Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, 10. 
ју на. Ти ме је агре си ја окон ча на.   

Не мач ки кон тин гент ми ро тво ра ца у окви ру НА ТО сна га 
(КФОР) од мах је за у зео сво ју зо ну од го вор но сти на са мом ју гу по-
кра ји не и био, на рав но, оду ше вље но до че кан од стра не ал бан ског 
ста нов ни штва. Кан це лар Шре дер је овај од нос ал бан ског ста нов-
ни штва пре ма Нем ци ма ци нич но про ко мен та ри сао ре чи ма: “То је 
за и ста им пре сив но. Био сам за и ста дир нут кад сам ви део на јед-
ној стра ни не мач ке тен ко ве и не мач ке вој ни ке са ми тра ље зи ма, а 
31) Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивирус–малаантологијарасизмаишо

винизманакрајуМиленијума, Ју го и сток, Бе о град, 1999, стр. 111.
32) Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам–лекцијеКосова, Фи лип Ви шњић, 

Бе о град, 2000, стр. 136.
33) Еле на Гу ско ва, Историјајугословенскекризе2, Игам, Бе о град, 2003, стр 485.
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на дру гој мо гао да де лим нео бич но еуфо рич но сла вље при ре ђе но 
у знак до бро до шли це јед ном не мач ком кан це ла ру. Сма трам да у 
кон тек сту спе ци фич не не мач ке исто ри је у овом кра ју, овим за и ста 
сва ко мо ра да бу де дир нут”.34)  Ово се мо ра сма тра ти у нај ма њу 
ру ку вр хун ским ци ни змом јер је зби ља те шко по ве ро ва ти у то да 
кан це лар Шре дер ни је знао да је у “исто ри ји” ко ју по ми ње, не мач-
ка вој ска по ма га ла ства ра ње та ко зва не Ве ли ке Ал ба ни је, на го то во 
исти на чин као и 1999. го ди не: по др жа ва ју ћи јед ну (ал бан ску) а 
уни шта ва ју ћи дру гу (срп ску) ет нич ку гру пу. Још је дан Не мац, бив-
ши Шре де ров са вет ник, Ми ха ел Штај нер, уско ро је по стао шеф 
ци вил не ми си је Ује ди ње них на ци ја на Ко со ву (УН МИК).

4.АВГАНИСТАН

Рас пра ва о по др шци вла ди ном пред ло гу о уче шћу у ин ва зи ји 
на Ав га ни стан, 2001, го ди не по но во је ду бо ко по де ли ла де ле га те 
Зе ле них. Не ко ли ко њих на гла са њу у Бун де ста гу ни је би ло спрем-
но да по др жи овај пред лог, ме ђу тим, он је и по ред то га имао до-
вољ ну ве ћи ну. Ипак, не што дру го је по ста ло очи глед но за хва љу ју-
ћи овом рас це пу: успех стра нач ког вођ ства у про мо ци ји од ре ђе них 
вред но сти и на пре до ва њу у лич ној по ли тич кој ка ри је ри, не ко ре-
спон ди ра ну жно са ин те ре си ма и афи ни те ти ма би ра ча те пар ти је. 
Фи шер је, рас пи ру ју ћи по жар на уну тар пар тиј ским фрон то ви ма по 
па ци фи стич ко-ми ли та ри стич ком рас це пу, исте го ди не по др жао и 
уче шће те шко на о ру жа них не мач ких тру па у гу ше њу су ко ба др-
жа ве и те ро ри ста у Ма ке до ни ји. Ова кав став прав дан је „бри гом за 
не мач ки ути цај у ра сту ћој Евро пи“.35) По нов на по ја ва ан ти рат них 
им пул са ба рем у ма лом де лу пар тиј ске хи је рар хи је до не ла је Зе-
ле ни ма ма ли али зна ча јан на пре дак у бро ју осво је них гла со ва на 
на ред ним из бо ри ма 2002. го ди не – 8,6%. 

5.БУДУЋНОСТЈЕ,ИПАК,ЗЕЛЕНА?

У на ред ним го ди на ма, све до по вла че ња из по ли ти ке 2005. 
го ди не, Јо шка Фи шер је на ста вио са ак тив но сти ма усме ре ним на 
ре ми ли та ри за ци ју не мач ке спољ не по ли ти ке. За ла гао се за ду го-
трај но и све о бу хват но за пад но – на рав но, и не мач ко – вој но при су-

34) InternationalePolitik 10/1999, p. 69, на ве де но пре ма: Да ја на Џон стон,Сулудикрсташи, 
Игам, Бе о град, 2005, стр. 116.

35) Le na So koll, GermantroopstojoinNATOforceinMacedonia, http://www.wsws.org/ar tic-
les/2001/jul2001/germ-j13.shtml  (11.07.2010.)
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ство у ре ги о ну Бал ка на36) и за огра ни ча ва ње пра ва Бун де ста га да 
од лу чу је о упо тре би не мач ких ору жа них сна га ван гра ни ца Не мач-
ке. Ово је би ло у су прот но сти не са мо са из вор ним на че ли ма пар-
ти је Зе ле них, већ и са од лу ком не мач ког Устав ног су да, ко ји је још 
1994. го ди не про пи сао да Бун де свер мо же уче ство ва ти у ми си ја ма 
НА ТО под ман да том Ује ди ње них на ци ја, уз оба ве зу Бун де ста га да 
од лу чу је о сва кој по је ди нач ној ми си ји.37) Лич ни ин те рес је по но во 
три јум фо вао над ин те ре сом др жа ве, пар ти је, и на ро чи то, мо ра ла.

Та ко је Јо шка Фи шер за тво рио круг: од твр до кор ног ан ти ми-
ли та ри сте и про тив ни ка НА ТО-им пе ри ја ли зма до гор љи вог апо ло-
ге те ору жа них ин тер вен ци ја и јед ног од глав них про мо те ра но вог 
DrangnachOsten. Ма ли је број по ли тич ких ка ри је ра ко је у тој ме-
ри оби лу ју су штин ским про ме на ма по ли тич ких ста во ва а да при-
том не под ра зу ме ва ју и фор мал ну про ме ну по ли тич ке оп ци је.

УЗРОЦИТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Сва ка ко је лак ше ди јаг но сти ко ва ти про блем и на бро ја ти симп-
то ме не го до ку чи ти узро ке ко ји су до про бле ма до ве ли. Са по ли ти-
ко ло шко-со ци о ло шког ста но ви шта, ме ђу тим, да ле ко је зна чај ни је 
пи та ње узро ка су штин ске про ме не од ре ђе не пар тиј ске по ли ти ке 
од са мог кон ста то ва ња те про ме не. Ка да је реч о тран сфор ма ци ји 
не мач ких Зе ле них, ва ља узе ти у об зир и раз мо три ти не ко ли ко мо-
гућ но сти.

1.Искуствовршењавласти

Од ре ђе но од сту па ње од про пи са них про грам ских на че ла у 
слу ча ју до ла ска на власт ре дов на је по ја ва у слу ча ју го то во свих 
зе ле них пар ти ја ко је су до шле у при ли ку да у вла сти уче ству ју. 
Мо гу се, гру бо по сма тра но, иден ти фи ко ва ти три узро ка овом фе-
но ме ну:38)

а) Неспособност у вршењу власти узрокована неискуством
странке. Овај узрок је ма ло ве ро ва тан у слу ча ју не мач ких Зе ле них. 
Од осни ва ња пар ти је до ње ног ула ска у власт на са ве зном ни воу 
про шло је чи та вих 18 го ди на (1980. – 1988.), при че му је већ по сто-
ја ло бо га то пре-пар ла мен тар но ис ку ство пар ти је и ње ног ру ко вод-

36) Јир ген Ел зе сер, Ратне лажи–одкосовскогсукобадопроцесаМилошевићу, Ја сен, Бе-
о град, 2004, стр.  191.

37) Ve re na Ne es, GermanForeignMinisterFischerwantscarteblancheforoverseasmilitary
operations, http://www.wsws.org/ar tic les/2001/jul2001/germ-j18.shtml (15. 05. 2008.)

38) Дар ко На дић, ПартијезеленихуЕвропи, Из да ње ауто ра, Бе о град, 2005, стр. 33-34.
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ства, уз по вре ме но уче шће у вла сти на ни воу фе де рал них је ди ни ца 
– по кра ји на. Да кле, вре ме на за по ли тич ку еду ка ци ју Зе ле них би ло 
је ви ше не го до вољ но. Ни евен ту ал на нео р га но зо ва ност стран ке у 
сми слу ин фра струк ту ре не де лу је као до вољ но увер љив ар гу мент, 
бу ду ћи да је стран ка у за пад ном де лу зе мље би ла пот пу но кон со-
ли до ва на пре 1990. го ди не, а по трес узро ко ван ка сни јим про ши ре-
њем др жав не те ри то ри је и спа ја њем са ис точ но не мач ким Са ве зом 
90, пот пу но је пре ва зи ђен до из бо ра 1994. го ди не.

б) Недостатакманеварскогпростораукоалицијама. Ово за-
и ста мо же да пред ста вља про блем за де ло ва ње сва ке стран ке ко ја 
у вла да ју ћој ко а ли ци ји има уло гу мла ђег парт не ра, али у слу ча ју 
не мач ких Зе ле них, ни то, по све му су де ћи, ни је пра ви узрок тран-
сфор ма ци је. Нај пре, Зе ле ни су у ко а ли ци ји са со ци јал де мо кра та ма 
би ли зби ља ма њи, али не из бе жан парт нер. Дру гим ре чи ма, би ли 
су по треб ни со ци јал де мо кра та ма ба рем ко ли ко и ови њи ма. За тим, 
др жа ли су ви ше не го зна ча јан ре сор – спољ не по сло ве, при че му је 
Јо зеф Фи шер исто вре ме но био и ви це кан це лар, уз још два ми ни-
стар ска ме ста за чла но ве Зе ле них. На кра ју, за све вре ме по сто ја ња 
Зе ле них, од осни ва ња пар ти је до ула ска у са ве зну вла ду, уну тра-
шњи и ме ђу на род ни по ли тич ки жи вот оби ло вао је те ма ма по год-
ним за про мо ци ју и ре а ли за ци ју про гра ма Зе ле не пар ти је: сна же-
ње и ши ре ње НА ТО-а, за га ђи ва ње (укљу чу ју ћи про блем гло бал ног 
за гре ва ња и ка та стро фе по пут Чер но би ља), по ли тич ку ак ту е ли за-
ци ју бор бе за пра ва сек су ал них ма њи на и ужи ва ла ца ла ких дро га, 
итд.  Зе ле ни су, по до ла ску на власт, у пр вим го ди на ма у нај ве ћој 
ме ри или пот пу но за не ма ри ли ове те ме, или им при сту па ли на на-
чин су про тан про пи са ним про грам ским на че ли ма.

ц) Политичкатрговинакаоценаучешћаувласти. Сва ко вр-
ше ње вла сти, а на ро чи то уче ство ва ње у ко а ли ци ји у окви ру де мо-
крат ског по ли тич ког си сте ма, ну жно из и ску је од ре ђе на од сту па-
ња од соп стве ног пар тиј ског про гра ма и спрем ност на ком про мис. 
Од до сад на ве де них узро ка тран сфор ма ци је пар тиј ске по ли ти ке, 
овај се чи ни неј ре ле вант ни јим ка да је реч о не мач ким Зе ле ни ма. 
Ме ђу тим, и ов де тре ба би ти опре зан. Од нос Зе ле них пре ма по је-
ди ним пи та њи ма че сто се не мо же по сма тра ти као при ла го ђа ва ње 
соп стве не по ли ти ке по ли ти ци “ста ри јег” ко а ли ци о ног парт не ра, 
из раз ло га што по ни зу зна чај них пи та ња ове по ли ти ке ни су би ле 
го то во ни ма ло су прот ста вље не. Као до каз за ову тврд њу мо же се 
узе ти др жа ње ових две ју пар ти ја у пе ри о ду вла сти кон зер ва ти ва ца 
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и ли бе ра ла, да кле, док су обе још увек би ле у опо зи ци ји. И ка сни је 
су се раз ми мо и ла же ња ко а ли ци о них парт не ра ре дов но ти ца ла уну-
тра шње по ли тич ких пи та ња, док су њи хо ви по гле ди на ме ђу на род-
ну по ли ти ку (као област ко ја је ре ле вант на за ана ли зу тран сфор ма-
ци је пар тиј ске по ли ти ке дуж осе па ци фи зам – ми ли та ри зам) би ли, 
и оста(ја)ли, при лич но срод ни.

Да кле, власт сва ка ко ме ња (или, ка ко се че шће ка же, ква ри) и 
љу де, па след стве но то ме, ве ро ват но и пар ти је. Но, на чи ни и ме ха-
ни зми функ ци о ни са ња те про ме не, на осно ву из ло же ног, не де лу ју 
до вољ но убе дљи во ка да се има у ви ду ка рак тер, обим и ду би на 
про ме не пар тиј ске по ли ти ке Зе ле них. Ова про ме на је, ва ља још 
јед ном на гла си ти, ба рем у слу ча ју јед не од те мељ них та ча ка про-
гра ма пар ти је Зе ле них – не на си ља и мир ног ре ша ва ња кон фли ка та 
– суштинска, апсолутна и тотална. Не ке дру ге тач ке пар тиј ског 
про гра ма, као што је про ти вље ње ну кле ар ној енер ги ји, за по ста-
вље не су у ма њој ме ри или од ло же не на из ве сно вре ме.39) 

2.Себичниинтересипартијскихелита
иутицајиинтереснихгрупа

Ова гру па ар гу ме на та се у го то во свим слу ча је ви ма дра стич не 
тран сфор ма ци је пар тиј ске по ли ти ке чи ни нај у вер љи ви јом. Моћ, 
ко ја се, као што нас учи Ту ки дид, сти че и ну жно уве ћа ва, отва ра 
ши ро ке мо гућ но сти де ло ва ња и ути ца ја уну тар свих сфе ра јед ног 
дру штва. Као та ква, она при вла чи оне ак те ре чи ја је еко ном ска моћ 
у не сра зме ри са по ли тич ком, што до во ди до спре ге и сво је вр сне 
сим би о зе но си ла ца по ли тич ке мо ћи – вла сти и еко ном ске мо ћи.

Не во ља са овим ти пом ар гу ме на та је што су нај че шће при ну-
ђе ни да оста ну на ни воу спе ку ла ци је уну тар утвр ђе них пра ви ла 
дру штве не и по ли тич ке аре не, бу ду ћи да се евен ту ал ни до ка зи о 
ова квим опе ра ци ја ма па жљи во кри ју и стро го чу ва ју од очи ју јав-
но сти. Ме ђу тим, је дан од пре ци зних ар гу ме на та у при лог овом по-
ла зи шту су по да ци о из ја шња ва њу пар тиј ског члан ства о по те зи ма 
соп стве ног ру ко вод ства.

У слу ча ју не мач ких Зе ле них, на пи та ње “Да ли сма тра те да је 
ко ри шће ње вој не си ле у бив шој Ју го сла ви ји (од стра не Ује ди ње-
них на ци ја и НА ТО-а) би ло по треб но и ле ги тим но?”, 31% чла но-
ва је од го во ри ло по тврд но, 68% од реч но, уз 1% нео пре де ље них.40) 
39)  Ibid., стр. 35.
40)  Ibid., стр. 44.
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Ов де је реч о упо тре би ору жа не си ле у бо сан ском су ко бу и ви ди се 
да је убе дљи ва, дво тре ћин ска ве ћи на члан ства би ла про тив то га. 
Ме ђу тим, као што се ви де ло, у исто вре ме је екс трем но-ре а ли стич-
ка стру ја уну тар пар тиј ског ру ко вод ства, пред во ђе на Да ни је лом 
Кон-Бен ди том, зах те ва ла ору жа ни ан га жман НА ТО-а. Ово је иста 
стру ја ко јој ће се убр зо при кло ни ти и бу ду ћи шеф ди пло ма ти је Јо-
зеф Фи шер и ко ја ће исте ова кве зах те ве пет го ди на ка сни је, то ком 
ко сов ског су ко ба, спро ве сти у де ло. Да кле, ја сно је да ни је би ло 
ни го во ра о “ослу шки ва њу” афи ни те та пар тиј ског члан ства, већ о 
во ђе њу јед не се бич не и нео д го вор не, ап со лут но ште то чин ске по-
ли ти ке.

Ова кво по на ша ње пар тиј ског ру ко вод ства до ве ло је до до бро-
вољ ног исту па ња из пар ти је и зна чај ног оси па ња члан ства, док се 
у ита ли јан ском “Са ве зу зе ле них” до го дио су прот но усме рен про-
цес: гру пе ко је су из не ле кри ти ку на ра чун НА ТО агре си је, би ле су 
ис кљу че не из стран ке.41)

3.Утицајспољашњегфактора:
притисакСједињенихАмеричкихДржава

Има ју ћи у ви ду да се, ка да је реч о го ди на ма ко је су од зна ча ја 
за на шу ана ли зу, Ру ска Фе де ра ци ја још увек на ла зи ла под ка та-
стро фал ном, не спо соб ном вла шћу Бо ри са Јељ ци на, а да Ки на и 
Ин ди ја још ни су до жи ве ле онај ни во еко ном ског, тех но ло шког и 
вој ног на прет ка на ко јем су да нас, ја сно је да је реч о уни по лар ној 
ме ђу на род ној аре ни. Је ди на пре о ста ла су пер-си ла, би ла је у мо-
гућ но сти да, у мно го ве ћој ме ри не го да нас, ути че на по ли ти ку и 
по на ша ње дру гих др жа ва. 

Као и у слу ча ју прет ход но опи са ног узро ка, и ов де се, ма да у 
не што ма њој ме ри, су сре ће мо са про бле мом не до стат ка чвр стих 
и не дво сми сле них до ка за. Ме ђу тим, оно што се мо же уочи ти је 
чи ње ни ца да је ова кав ути цај Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва на 
европ ске ак те ре би ло мо гу ће ре ла тив но јед но став но из вр ши ти у 
окол но сти ма по кла па ња ин те ре са: Аме ри ка је же ле ла ре де фи ни са-
ње гло бал не уло ге НА ТО- и сво је по зи ци је уну тар али јан се, док су 
европ ски ли де ри по пут Шре де ра, Фи ше ра или Бле ра би ли у си ту-
41)  Ibid., стр. 56.
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а ци ју да “ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју” на Ко со ву  ко ри сте за сти ца-
ње уну тра шње по ли тич ких по е на.42)

Да су во де ћи европ ски по ли ти ча ри при хва ти ли по ли тич ка 
по ла зи шта двој ца Клин тон-Ол брајт, сма тра и Но ам Чом ски.43) У 
оства ре њу за јед нич ког ци ља, уло ге су по де ље не та ко да су Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве ста ви ле фо кус на ком по нен ту фи зич ке 
си ле – обез бе див ши нај зна чај ни ји део вој них ка па ци те та, док су 
се Евро пља ни, на ро чи то Бри тан ци и Нем ци, пре вас ход но усред-
сре ди ли на по сло ве про па ган де и ства ра ња ме диј ске по др шке за 
агре си ју.  

О оства ри ва њу аме рич ких ин те ре са кроз ак тив но сти НА ТО-а, 
а пре све га кроз агре си ју на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју, ве-
ро до стој но све до чан ство је дао не мач ки пар ла мен та рац из ре до-
ва Хри шћан ско-де мо крат ске уни је, Ви ли Ви мер, у чу ве ном пи сму 
Гер хар ду Шре де ру из ма ја 2000. го ди не. Ви ме ров за кљу чак о аме-
рич кој уло зи на гло бал ном пла ну је сле де ћи: “Чи ни се да је аме-
рич ка стра на све сна и спрем на да у гло бал ном кон тек сту и ра ди 
оства ре ња сво јих ци ље ва пот ко па ме ђу на род ни прав ни по ре дак 
ко ји је на стао као ре зул тат Дру гог свет ског ра та у про шлом ве ку. 
Си ла тре ба да бу де из над пра ва. Та мо где ме ђу на род но пра во сто ји 
на пу ту, тре ба га укло ни ти.”44) 

*   *   *
При хва ти мо ли ста но ви ште да се ни је дан од на ве де них мо гу-

ћих узро ка тран сфор ма ци је по ли ти ке не мач ких Зе ле них и од сту па-
ња од пр во бит них про грам ских на че ла не мо же сам за се бе по сма-
тра ти као де фи ни тив но ре ше ње овог сло же ног про бле ма, мо же мо 
из ве сти за кљу чак да је би ла нео п ход на сво је вр сна аку му ла ци ја 
раз ли чи тих окол но сти ка ко би се та ква по ли тич ка тран сфор ма ци ја 
мо гла та ко те мељ но спро ве сти. Уко ли ко све из не се но ба рем до не-
кле осве тља ва овај фе но мен, то ипак не зна чи да за ње га мо же би ти 
оправ да ња са ста но ви шта пра ва, прав де и мо ра ла. Јер, као што то 
обич но би ва, нај ве ће жр тве по ли тич ких ига ра, по пут оних у ко ји-
ма је зна чај ну уло гу има ла не мач ка пар ти ја Зе ле них, је су “обич ни 

42)  Ри чард Кибл, Новимилитаризамипроизводњарата, у: Фи лип Хе монд, Едвард Хер-
ман, ур., Деградиранамоћ–медијиикосовскакриза, Пла то, Бе о град,  2001, стр. 115.

43)  Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам–лекцијеКосова, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2000, стр. 10.

44)  ПисмоВилиВимераканцеларуГерхардуШредеру, у: Дра го мир Ву чи ће вић, ур., Ак
туелнапитањаспољнеполитике, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, 
2007, стр. 73.
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љу ди”, упра во они ко је би сва ка де мо крат ска по ли тич ка пар ти ја 
тре ба ло да шти ти, а на ко је се вр ло ла ко и вр ло че сто за бо ра вља у 
спро во ђе њу оно га што се на зи ва „ви со ком по ли ти ком“.

Mladen Lisanin
GER MAN GREEN PARTY:  

FROM PA CI FISM TO MI LI TA RISM
Sum mary

Political transformation of the German Greens, especi
ally under the leadership of Joseph Fischer, represents
a unique case in the contemporary history of European
politicalparties.Whilecertaindeviationsfromtheinitial
programprinciplesarenotanunusualphenomenon,there
isalmostnootherpartywhichhasconductedtherenunci
ationofitsbasicbeliefssocompletely.Also,whilemostof
thepartieshavemoderatelyadjustedtheirattitudestothe
preferencesofpartymemberships,theGreenshavetran
sformedtheirideologyutterlyoppositetotheattitudesof
thepartybasis.Intheauthor’sopinion,thisphenomnenon
hasthreegroupsofcauses:partyinexperience,interestsof
partyelitesandsubjectiontoforeigninfluences.Allthese
factorshave,moreorless,influencedtheGreens’transfor
mationafromapacifistpartytoamilitaristone,andthis
transformationwasespeciallkyobviousduringtheNATO
agressiononFRYin1999.
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If we accept the view that none of the abovementioned
causes of the transformation of the politics of German
GreenPartyanditsabandonmentofitsoriginalprogram
postulatescanbeconsideredasadefinitesolutionofthis
complexproblem,thenitispossibletoconcludethatthere
had been some kind of accumulation of certain circum
stancestakingplacethatprovidedforopportunityofim
plementationofsuchthoroughpoliticaltransformation.

 Овај рад је примљен 7. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 22. 
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Сажетак

У ра ду се са ра зних аспе ка та ана ли зи ра ју основ не ка
рак те ри сти ке и прав ци де ло ва ња спољ не кул тур не по
ли ти ке СР Не мач ке пре ма Ср би ји, те ме сто, уло га и 
зна чај ко ји по је ди не кул тур не ин сти ту ци је, јав ног и 
‘’не јав ног’’ сек то ра има ју у оства ри ва њу ци ље ва ове 
по ли ти ке у ци љу из град ње, уна пре ђе ња и по бољ ша ња 
ме ђу соб них кул тур них, па ти ме и по ли тич ких и еко
ном ских од но са и са рад ње Ср би је и Не мач ке. У овом 
ра ду би ће го во ра о пој му, еле мен ти ма, прав ци ма де ло
ва ња и ка рак те ри сти ка ма спољ не кул тур не по ли ти ке 
и ор га ни за ци ја ма ко је уче ству ју у ње ном спро во ђе њу. 
По себ но је ана ли зи ра на  уло га по је ди них но си ла ца не
мач ке кул ту ре у ино стран ству, као по сред нич ке ин
сти ту ци је Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва 
СР Не мач ке ко је је за ду же но за осми шља ва ње и спро
во ђе ње спољ не по ли ти ке.  
Кључ не  ре чи: СР Не мач ка, спољ на кул тур на по ли ти
ка, Ср би ја, кул тур на са рад ња, кул тур ни про гра ми, ор
га ни за ци је

Sве са вре ме не др жа ве, не са мо да нас, већ од нај ста ри јих вре-
ме на ус по ста вља ју и раз ви ја ју раз ли чи те ме ђу на род не од но-

се, би ло са су сед ним, при ја тељ ским, па чак и ‘’не при ја тељ ским’’ 
др жа ва ма. Те раз ли чи те ак тив но сти има ју ви ше-ма ње раз ли чи те 
ци ље ве и све оне ску па пред ста вља ју еле ме нат спољ не по ли ти ке 
те др жа ве у окви ру ме ђу на род не за јед ни це1). Спољ на по ли ти ка је 
1) V. Ga vra nov, M. Stoj ko vić, Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka Ju go sla vi je, Sa vre me na 

ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1972, str. 14.
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та ко осми шље на да чу ва на ци о нал ни ин те рес и на ци о нал ну си гур-
ност, као и иде о ло шке ци ље ве и еко ном ски про спе ри тет, што се 
мо же по сти ћи кроз мир но доп ску са рад њу из ме ђу на ро да или екс-
пло а та ци ју, ка кав је чест слу чај био у про шло сти. Она од ре ђу је 
ка ко ће јед на др жа ва са ра ђи ва ти са дру гим др жа ва ма на еко ном-
ском, по ли тич ком, дру штве ном, кул тур ном, на уч ном, спорт ском и 
вој ном пла ну – и у ма њем оби му, али да нас све зна чај ни јем, ка ко ће 
се од но си ти пре ма не др жав ним ак те ри ма2).

Од нај ста ри јих вре ме на су др жа ве во ди ле раз ли чи те об ли ке 
спољ не по ли ти ке пре ма дру гим др жа ва ма. Та по ли ти ка че сто ни-
је би ла ја сно де фи ни са на, она се ме ња ла од дру штве но-по ли тич-
ког кон тек ста, а би ла је усло вље на и не де фи ни са но шћу др жа ва и 
њи хо вих прав них си сте ма, че стим про ме на ма гра ни ца и ра то ви ма. 
Ипак, по сто ја ла је раз ме на ка ко ма те ри јал них, та ко и не ма те ри јал-
них до ба ра. По сто ја ле су и ди пло мат ске ми си је ко је су во ди ле пре-
го во ре, пот пи си ва ле спо ра зу ме, уго ва ра ле пак то ве, а мо же мо го во-
ри ти о „ди пло ма ти ји“ као пој му ко ји по сто ји ко ли ко и ин тер ак ци ја 
ме ђу на ро ди ма. Ако кул тур ну ди пло ма ти ју де фи ни ше мо као „раз-
ме ну иде ја, ин фор ма ци ја, вред но сти, си сте ма, тра ди ци је, ве ро ва-
ња, умет но сти као и дру гих аспе ка та кул ту ре, у ци љу под сти ца ња 
и не го ва ња ме ђу соб ног раз у ме ва ња“3), он да мо же мо го во ри ти да је 
и кул тур на ди пло ма ти ја, као ин стру мент спољ не кул тур не по ли ти-
ке  ве ко ви ма би ла прак са.

 Уло га  и  зна чај спољ не кул тур не по ли ти ке 

Кул тур на раз ме на (ме ђу на род ни кул тур ни од но си, кул тур на 
ди пло ма ти ја, спољ на кул тур на по ли ти ка) се мо же од ви ја ти у раз-
ли чи тим обла сти ма умет но сти, на у ке, кул ту ре и при вре де. Та кве 
раз ме не под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју и по што ва ње из ме ђу кул ту ра 
и кул тур них ак те ра ко ји су укљу че ни и ко ја се од ви ја на осно ву 
раз у ме ва ња од го ва ра ју ћих вред но сти. Циљ што бо љег раз у ме ва ња 
је сте да се омо гу ћи бо ља ин тер ак ци ја и са рад ња. Кул тур на ди пло-
ма ти ја је по кре та ње или олак ша ва ње та кве раз ме не са ци љем ду го-
роч не ко ри сти, би ло да про мо ви ше на ци о нал не ин те ре се, да из гра-
ђу је од но се или да уна пре ђу је дру штве но-кул тур но раз у ме ва ње4).
2)  I. Vi sko vić, Spolj na po li ti ka, Re pe ti to ri jum, Be o grad, 2005, str. 7. 
3)  M. C. Cum mings Jr, Cul tu ral Di plo macy and the Uni ted Sta tes Go ver ment: a Sur vey, Cen tar 

za umet nost i kul tu ru, 2003, str. 1. pre ma M. Dž. Vi zo mir ski, S. P. Šnaj der, Kul tur na di plo
ma ti ja, Bal kan kult, Be o grad, 2006, str. 101.

4)  www.cul tu ral di plo macy.org/in dex.php?en_cul tu ral di plo macy, pri stu plje no 11.01.2010.
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Ис тра жи ва чи, пут ни ци, пу то пи сци, на став ни ци, про све ти те-
љи, умет ни ци, па чак и аван ту ри сти мо гу се сма тра ти пр вим ам-
ба са до ри ма или не фор мал ним кул тур ним ди пло ма та ма. Ус по ста-
вља ње ре дов них тр го вач ких пу те ва омо гу ћи ло је че сте раз ме не 
ин фор ма ци ја и кул тур них до ба ра из ме ђу тр го ва ца и пред став ни ка 
вла сти. Сви ти об ли ци кул тур не раз ме не се мо гу иден ти фи ко ва-
ти као ра ни при ме ри кул тур не ди пло ма ти је, а сва ка ин тер ак ци ја 
са раз ли чи тим кул ту ра ма у про шло сти, као и да нас, озна ча ва ва-
жан об лик кул тур не раз ме не или кул тур ног ди ја ло га. Кроз исто-
ри ју се кул ту ра че сто ко ри сти ла као сред ство ис ка зи ва ња др жав не 
или вла дар ске над мо ћи и из град ње ду го трај них од но са из ме ђу на-
ро да. 

Објек тив но гле да но, у спољ ној кул тур ној по ли ти ци уло га кул-
ту ре и кул тур не раз ме не – од но сно спољ не кул тур не по ли ти ке - 
би ла је по жељ на, али не и оба ве зна прак са. Иако се кроз кул тур ну 
раз ме ну и са рад њу мо гу под сти ца ти и ја ча ти од но си из ме ђу др-
жа ва, та прак са је под ре ђе на дру штве но-прав ним од но си ма, за ко-
ни ма, кон вен ци ја ма, би ла те рал ним и мул ти ла те рал ним уго во ри ма, 
као и вој ним и еко ном ским од но си ма тих др жа ва. То по твр ђу је и 
рас ко рак из ме ђу сред ста ва ко ја се по све ћу ју кул тур ној ди пло ма ти-
ји са ино стран ством и фор мал ној ди пло ма ти ји. 

Ак те ри спољ не кул тур не по ли ти ке твр де да да нас, ви ше не го 
ика да пре, кул ту ра и кул тур на раз ме на и са рад ња има ју зна чај ну 
уло гу у ме ђу на род ним од но си ма и оправ да но тра же да им се тај 
зна чај и при зна, јер „кул тур на раз ме на нам пру жа мо гућ ност да 
раз у ме мо слич но сти и, та мо где по сто је раз ли ке, да раз у ме мо мо-
ти ва ци ју и људ скост ко је се на ла зе у њи ма“5). Ови атри бу ти од ре-
ђу ју кул ту ру као кри тич ки фо рум за пре го ва ра ње и ме ди јум са-
рад ње за из на ла же ње за јед нич ких ре ше ња, „фо рум за не зва нич ну 
из град њу по ли тич ких од но са, ко ји отва ра про стор за пре го ва ра ње 
са др жа ва ма где по ли тич ки од но си ни су по год ни”6).

Ти ак те ри не тра же да спољ на кул тур на по ли ти ка бу де је ди ни 
ин стру мент јав не ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, али на гла-
ша ва ју вред но сти кул тур них ак тив но сти ко је се за сни ва ју на њи-
хо вој не за ви сно сти и сло бо ди, кроз пред ста вља ње и по ве зи ва ње, 
на пр вом ме сту љу ди (гру па и по је ди на ца), а не др жав них и по ли-
5)  K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, De mos, Lon don, 2007, str. 

12.
6)  K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 12.
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тич ких по зи ци ја. У при лог то ме го во ри то да се „да нас све ви ше 
уда ља ва мо из све та где ови пој мо ви при па да ју све ту ели те, не про-
мен љи вих и тра ди ци о нал них кул тур них обе леж ја ко ја су би ла део 
ам ба са дор ско-по ли тич ких уго во ра, у свет где је кул ту ра ме ди јум 
из ме ђу љу ди на ма сов ном пла ну“7). Кон цепт кул тур не раз ме не 
Manytomany се све ви ше раз ви ја и оста вља ефек те, та ко да кул-
тур на ди пло ма ти ја са да ди рект но ути че и мо же чак и да усме ра ва 
тра ди ци о нал не фор ме јав не ди пло ма ти је. Ње ни ак те ри же ле да се 
зна чај ме ђу на род не кул тур не са рад ње при зна и на гла ша ва ју ра-
зно ли кост на ци о нал них при сту па у ре ша ва њу овог пи та ња, као и 
уни вер зал ни иза зов про на ла же ња успе шне ве зе из ме ђу кул ту ре и 
по ли ти ке8). 

Та ко је ме ђу на род на кул тур на са рад ња вр ло ра но по ста ла са-
став ни део по ли тич ких од но са.  На пр вом ме сту, схва ће на као по-
ли тич ка ак тив ност, во ђе ње спољ не кул тур не по ли ти ка се ја вља од 
стра не јав ног сек то ра – од но сно др жав не вла де и дру гих др жав них 
ор га на ко ји ме ђу на род не од но се, од но сно кул тур ну сфе ру тих од-
но са, ко ри сте за про мо ци ју на ци о нал них и ре ги о нал них ин те ре-
са, пру жа ње ин фор ма ци ја о зе мљи или ре ги о ну по ре кла, ства ра ње 
сли ке о тој зе мљи, по себ но ње ном на ро ду и кул ту ри, по бољ ша ва-
ње или про ме ну ими џа и има ју ја сну на ме ру да про мо ви шу сво је 
вред но сти и кул ту ру. Те ак тив но сти че сто укљу чу ју и еко ном ску 
до бит, уна пре ђе ње би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње са ме-
ђу на род ним парт не ри ма, про мо ци ју по ли тич ких ста во ва, вред но-
сти и убе ђе ња у ино стран ству. 

Мо гу пру жа ти и ал тер на ти ву тра ди ци о нал ној ди пло ма ти ји, ка-
да зва нич но пре го ва ра ње, на при мер, из не ког раз ло га ни је мо гу ће. 
Док је у про шло сти др жав но спон зо ри са ње и по др шка кул тур ној 
ди пло ма ти ји би ла по ве за на са на ме ром да се на мет не од ре ђе ни на-
чин жи во та на дру гом про сто ру, у но ви је вре ме фо кус се ме ња: 
од агре сив ног на ме та ња до тран спа рент ног и не се бич ног ну ђе ња 
кул ту ре. Ипак, у при ме ри ма др жав ног спон зо ри са ња кул тур не ди-
пло ма ти је и ути ца ња на спољ ну кул тур ну по ли ти ку по сто ји ја сна 
на ме ра: сва ка др жа ва је за ин те ре со ва на за пре нос ин фор ма ци ја о 
соп стве ним вред но сти ма и на чи ну жи во та са ци љем не го ва ња сим-
па ти ја или при хва та ња истих. Ре зул тат су бо ље еко ном ске и по ли-
тич ке ве зе са дру гим зе мља ма. На ци о нал на кул ту ра се на тај на чин 
7)  K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 16.
8)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 1974, str. 27.
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ко ри сти да про мо ви ше на ци ју и по бољ ша ње но ме сто на ме ђу на-
род ној сце ни. 

Као дру ги ак тер спољ не кул тур не по ли ти ке јед не зе мље ја вља 
се ци вил ни сек тор – ци вил но дру штво. Не вла ди не ор га ни за ци је и 
ин сти ту ци је кроз ме ђу на род не кул тур не од но се, де лу ју ћи ван јав-
ног сек то ра или у са рад њи са њим, по др жа ва ју ин те рес свог ре-
ги о на или зе мље, по ди жу свест о од ре ђе ном кул тур ном пи та њу 
и мо ти ви са не су мо гућ но сти ма да раз ви ју и под стак ну кул тур ну 
плат фор му за ме ђу соб ну раз ме ну. У осно ви би тре ба ло да су во-
ђе ни фи лан троп ским раз ло зи ма да по др же и оја ча ју ме ђу кул тур не 
од но се, а њи хо ве ак тив но сти мо гу по при ми ти об лик са рад ње кроз 
раз ме ну ко ри сних струч них ин фор ма ци ја, ба за зна ња, асо ци ја ци је 
или умре жа ва ње. 

Прак се не за ви сне или по лу не за ви сне спољ не кул тур не по ли-
ти ке, од но сно по сред нич ких ин сти ту ци ја, као што је Ге те ин сти тут, 
ну де при ме ре мо дер не ин фор ма тив но-кул тур не раз ме не за сно ва не 
на на ци о нал ним кул тур ним стра те ги ја ма спољ не кул тур не по ли-
ти ке. Ова кав на чин раз ме не је у знат но ве ћем оби му не го по је ди-
нач ни про гра ми раз ме не и олак ша ва мо бил ност по је ди на ца из обе 
кул тур не и ака дем ске сце не. До бри при ме ри су, та ко ђе, Ера смус 
про грам или би ла те рал ни про гра ми за раз ме ну умет ни ка. Мо ти-
ва ци ја ин ди ви ду ал них умет ни ка, ака де ми ка и струч ња ка, ко ји су 
ан га жо ва ни на ди рект ним раз ме на ма кул ту ре, огле да се у то ме да 
до би ју при ли ку да по ка жу свој рад и спо соб но сти, али и да на у че 
о дру ги ма и од дру гих. Она је нај че шће лич на и не мо ра има ти по-
ли тич ку или еко ном ску ди мен зи ју.

СА ВРЕ МЕ НА СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА  
СР НЕ МАЧ КЕ

По јам не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке по чео је да се ко-
ри сти по чет ком 20. ве ка и био је по ве зан са по ра стом бро ја не мач-
ког ста нов ни штва ко је је жи ве ло у ино стран ству, што је, пак, би ло 
усло вље но еко ном ским фак то ри ма: по ра стом не мач ке ин ду стри је 
и тр го ви не. По сле „Вер сај ског ми ров ног уго во ра“ ко ји је за кљу-
чен 1919. го ди не број Не ма ца или осо ба не мач ког по ре кла, ко ји 
су жи ве ли у ино стран ству је по рас тао. Као циљ ове по ли ти ке при-
хва ће на је бри га о иде ји гер ма ни зма ме ђу тим ста нов ни штвом. У 
овом пе ри о ду су се ци ље ви спољ не кул тур не по ли ти ке од но си ли 
са мо на не мач ко ста нов ни штво у ино стран ству, одр жа ва ње је зич ке 
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и кул тур не за јед ни це из ме ђу на ро да у зе мљи и у ино стран ству, а 
ни је би ло ре чи о ту ма че њу спољ не кул тур не по ли ти ке у да на шњем 
сми слу, ко је под ра зу ме ва по ди за ње све сти ме ђу на ро ди ма, раз у ме-
ва ње, из град њу од но са и са рад њу.

Тек је у Вај мар ској Ре пу бли ци у окви ру Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва, 1920. го ди не отво ре на Ди рек ци ја за гер ма ни зам у 
ино стран ству и кул тур не од но се. Го ди не 1925. отво рен је Сер вис 
за не мач ку ака дем ску раз ме ну (ДА АД) са ми си јом да ор га ни зу-
је раз ме ну сту де на та и пре да ва ча са ино стран ством – са пра вим 
за дат ком ме ђу на род не кул тур не раз ме не, за раз ли ку од бри ге о 
гер ма ни зму у ино стран ству. Не што ка сни је су у окви ру Не мач ке 
ака де ми је (ДА) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем 
про мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству9). Да нас је за 
спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке за ду же но 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. 

Спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у са-
вре ме ном сми слу и њен исто ри јат мо же мо по сма тра ти у пе ри о ду 
по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, у ма ју 1945. го ди не. Пре ки-
ну ти ди пло мат ски од но си у пе ри о ду ра та и не што пре ње га, услед 
на ци о нал-со ци ја ли стич ког ре жи ма, ути ца ли су и на пре кид у кул-
тур ној ди пло ма ти ји. Об но ва ме ђу на род них кул тур них од но са Са-
ве зне Ре пу бли ке Не мач ке по сле Дру гог свет ског ра та от по че ла је 
тек 1950. го ди не ка да се ус по ста ви ла За јед нич ка кан це ла ри ја из ме-
ђу Са ве зне кан це ла ри је и Ви со ког са ве зног ко ми те та10). 

У пе ри о ду др жав не, а ти ме и кул тур не об но ве, што да ље усло-
вља ва и об но ву кул тур не ди пло ма ти је не мач ке др жа ве, ва жну уло-
гу пре у зи ма ју Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми ни-
стар ство обра зо ва ња. Прав на пи та ња су оста вље на сва кој по кра-
ји ни11) др жа ве по је ди нач но, што усло жња ва ме ђу на род не кул тур не 
кон вен ци је. Са ве зна др жа ва мо ра са че ка ти по твр ду свих са ве зних 
по кра ји на пре не го што Са ве зна Др жа ва Не мач ка мо же да пот пи-
ше спо ра зум12). У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у 
9) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op. cit. str. 33.
10) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 101.
11) Pre ma Osnov nom za ko nu (Usta vu) SR Ne mač ke od 23.05.1949. go di ne sa iz me na ma od 

8.10.2008. go di ne od re đe no je: u čla nu 73. da Sa ve zna dr ža va ima is klju či vo za ko no dav nu 
nad le žnost, iz me đu osta log, u za šti ti ne mač kog kul tur nog do bra pro tiv iz no še nja u ino stran-
stvo (tač ka 5.a) i u prav noj za šti ti in du strij ske svo ji ne, autor skih i iz da vač kih pra va (tač ka 9), 
dok je u čla nu 74. od re đe na kon ku rent na nad le žnost Sa ve zne dr ža ve i ze ma lja: re gu li sa nje 
po mo ći u ob ra zo va nju i una pre đe nju na uč nog ra da (tač ka 13).

12) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op.cit. str. 103.



стр: 249268.

- 255 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2010 год. (XXII) IX vol=26

Оде ље не спољ них по сло ва, да би 1951. би ло ство ре но Са ве зно ми-
ни стар ство спољ них по сло ва, на чи јем че лу је био Кон рад Аде на-
у ер. Го ди не 1950. Са ве зна Ре пу бли ка по ста ла је при дру же ни члан 
Са ве та Евро пе, а сле де ће го ди не пу но прав ни члан. Исте го ди не је 
по ста ла и чла ни ца Une scoa и ове но ви не су зна чи ле пре крет ни цу 
у спољ ној по ли ти ци Не мач ке ко ја се окре ће раз во ју кул тур не ди-
пло ма ти је/спољ не кул тур не по ли ти ке. Ус по ста вља ни су „кул тур ни 
уго во ри“ са ино стран ством, пр вен стве но на по љу на у ке, сту дент-
ске раз ме не и умет нич ке са рад ње.

Би ла те рал ни уго во ри су се у пр вој ли ни ји ус по ста вља ли из-
ме ђу „за пад ног бло ка“ ко јим су, по де ље но, упра вља ле Бри та ни-
ја, Фран цу ска и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и тих др жа ва. Пр-
ви је пот пи сан 1953. го ди не, а оста ли би ла те рал ни спо ра зу ми су 
сле ди ли у на ред ним го ди на ма. Не мач ко-ино стра на дру штва су се 
фор ми ра ла. De utsches AuslandsIn sti tut ко ји је осно ван још 1917. 
го ди не, 1951. го ди не об но вио је сво ју де лат ност као Ин сти тут за 
ме ђу на род не од но се у Штут гар ту. Ге те ин сти тут у Мин хе ну је та-
ко ђе по нов но ус по ста вио сво ју ак тив ност, пре ки ну ту због Дру гог 
свет ског ра та тра же ћи фи нан сиј ску по моћ од др жа ве. 

По ред ус по ста вља ња ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству, 
по но во су отво ра не не мач ке шко ле и ра ди ло се на ус по ста вља њу 
на ста ве не мач ког је зи ка. У то ме је нај зна чај ни ју уло гу, као и да нас, 
имао Ге те ин сти тут. Исто вре ме но и дру ге ра ни је осно ва не ин сти-
ту ци је сту дент ске раз ме не, као што су ДА АД (Не мач ка слу жба за 
ака дем ску раз ме ну) и фон да ци ја Алек сан дра Хум бол та, об но ви ле 
су сво ју де лат ност. Ови ак те ри и да нас има ју цен трал ну уло гу у 
спољ ној кул тур ној по ли ти ци Не мач ке. Та ко ђе су осно ва ни Carl 
Du is berg So ci ety (1949), In ter Na ti o nes (1952), De utscher Kun strat 
(Не мач ки умет нич ки са вет, 1954), De utscher Mysi kart (Не мач ки му-
зич ки са вет, 1955) ко ји су под сти ца ли ме ђу на род не кул тур не од но-
се, раз ме ну из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и пру жа ли по др шку 
са рад њи у раз ли чи тим обла сти ма кул тур ног и умет нич ког жи во та. 

Ди тер За тлер ко ји је та да упра вљао кул тур ним сек то ром Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва пре у зео је за да так ства ра ња не мач ког 
си сте ма кул тур не ди пло ма ти је и по сти за ње ње го ве успе шно сти13). 
У овом пе ри о ду, кроз кул тур не пре го во ре, би ла те рал не и мул ти-
ла те рал не при ро де, свест о Не мач кој у ино стран ству се ме ња ла. 
По ди за ње све сти о Не мач кој и уна пре ђе ње ими џа др жа ве и да нас 
13)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 108.
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је је дан од глав них ци ље ва спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке. 
Осим ус по ста вља ња кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу Не мач ке и ино-
стран ства, За тлер је ус по ста вљао и ја чао од но се из ме ђу раз ли-
чи тих ни воа де цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, али и при ват ног 
сек то ра. Кул ми на ци ја ових ак тив но сти  по твр ди ла се 1960. го ди не 
ка да је упра вља ње над не мач ким кул тур ним ин сти ту ци ја ма у ино-
стран ству пре у зе ла при ват на ин сти ту ци ја Ге те ин сти тут.

Кул тур на ди пло ма ти ја се, као ин стру мент спољ не кул тур не по-
ли ти ке, вред но ва ла као сег мент тра ди ци о нал не јав не ди пло ма ти је, 
а не као оп шта иде ја кул тур не раз ме не и са рад ње из ме ђу на род на 
– „ме ка си ла“ раз у ме ва ња и за јед нич ког жи во та, ка ко се кул тур на 
ди пло ма ти ја у са вре ме ном сми слу ту ма чи. Са вет за кул тур ну по ли-
ти ку је осно ван 1960. го ди не као са ве то дав но те ло са ста вље но од 
чла но ва ко ји не до ла зе из по ли тич ког већ из кул тур ног жи во та Не-
мач ке. Они су се са ста ја ли не ко ли ко пу та го ди шње и по њи хо вим 
смер ни ца ма Ди рек ци ја за кул тур не од но се мо ра ла се упра вља ти. 
Та ди рек ци ја је са ра ђи ва ла са мно гим ор га ни ма ван Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Ми ни стар ство за на уч но ис тра жи ва ње и Ми ни стар ство за по ро ди-
цу и омла ди ну.

Од го вор ност за спољ ну кул тур ну по ли ти ку сно си са ве зна др-
жа ва Не мач ка и ту по ли ти ку спро во ди пр вен стве но Са ве зно ми ни-
стар ство спољ них по сло ва – од но сно Ди рек ци ја за кул тур не од но-
се. Ова Ди рек ци ја сно си од го вор ност за спољ ну кул тур ну по ли-
ти ку и фи нан сиј ску по ли ти ку, да је смер ни це, ало ци ра сред ства и 
уче ству је у не ко ли ко de ci sionma king те ла, за јед но са дру гим пред-
став ни ци ма Са ве зне др жа ве и ми ни ста ра обра зо ва ња по кра ји на 
Не мач ке14). Удео Ди рек ци је је до не кле огра ни чен и де ле ги ран, те 
Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ди рек ци ја за кул тур не 
од но се по др жа ва ју не ко ли ко ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у њи хо вој 
де лат но сти у ино стран ству.

ЦИ ЉЕ ВИ И ПРАВ ЦИ  
СПОЉ НЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ СР НЕ МАЧ КЕ

Не мач ки при ступ спољ ној кул тур ној по ли ти ци пред ста вљен је 
кроз по зи ти ван став пре ма са рад њи са дру гим европ ским др жа ва-
ма, као и остат ком све та. Ми си ја, ин тер ни до ку мен ти и прак тич не 
ак тив но сти зва нич них не мач ких ак те ра у ино стран ству у кул тур-
14)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 112.
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ној и обра зов ној обла сти по ка зу ју да је Не мач ка пред став ник иде-
је о што по ве за ни јој спољ ној кул тур ној по ли ти ци Европ ске уни је. 
Не ке исто риј ске чи ње ни це и да ље обе ле жа ва ју не мач ку спољ ну 
по ли ти ку да нас. Нај пре, са вре ме ни кул тур ни и обра зов ни од но си 
са остат ком све та (ко ји су са став ни део спољ не по ли ти ке) мо ра ју 
би ти са гле да ни у све тлу Хи тле ро ве фа ши стич ке дик та ту ре од 1933. 
до 1945. го ди не са свим сво јим по сле ди ца ма на европ ски и свет-
ски по ре дак. Та ко ђе, зна чај за спољ ну по ли ти ку Не мач ке има и то 
што да нас по сто ји 16 не за ви сних са ве зних по кра ји на ко је ути чу 
у од ре ђе ној ме ри на спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне вла де. И 
тре ћи фак тор је то што Не мач ка, за раз ли ку од не ких дру гих ли де-
ра Европ ске уни је, ни ка да ни је има ла бит ну уло гу као ко ло ни јал на 
си ла, што је оста ви ло тра га на да на шњу спољ ну по ли ти ку, као и 
уну тра шње кул тур не од но се15).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва16) је глав ни стра те-
шки ак тер, ко ји уче ству је у пла ни ра њу, спро во ђе њу, упра вља њу и 
кон тро ли са њу не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке. Зва нич ни ци-
ље ви спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке су17): 1)  да се про-
мо ви ше не мач ка кул тур на и обра зов на сфе ра, 2) да се осли ка сва-
ко днев ни жи вот у са вре ме ној Не мач кој, 3) да се раз ви је ди ја лог о 
вред но сти ма и спре ча ва кон фликт и 4) да се про мо ви шу европ ске 
ин те гра ци је.

Са ве зна кан це ла ри ја спољ них по сло ва утвр ди ла је и низ при о-
ри те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва. То су : 1) од 2002. је по кре нут 
спе ци ја лан про грам под на зи вом ‘’Euro peanIsla mic In ter cul tu ral 
Di a lo gue’’, ко ји је осми шљен да про мо ви ше су срет и са рад њу за па-
да и ислам ског све та, 2) по тро шња ве ли ког де ла бу џе та за не мач ке 
кул тур не од но се и обра зо ва ње на ак тив но сти у 25 др жа ва Европ ске 
уни је, са ци љем про мо ви са ња „ши ре и ду бље“ Уни је, 3) уна пре-
ђе ње не мач ког про фи ла у ви со ком обра зо ва њу кроз про мо ви са ње 
раз ме не и ме ђу на род не са рад ње на ака дем ском ни воу, 4) по моћ не-
мач ким шко ла ма у ино стран ству и 5) не пре кид ни на по ри да се сти-
му ли ше ин те ре со ва ње за не мач ки је зик у ино стран ству, као глав на 
ком по нен та кул тур них од но са и обра зов не по ли ти ке.

Им пле мен та ци ју ових по ли ти ка Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва у од ре ђе ној ме ри пре пу шта по сред нич ким ин сти ту ци-
15)  www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, pri stu plje no 13.01.2010.
16) www.auswastiges-amt.de,  pristup lj eno  1 0.02. 20 10.
17)  U  l iter aturi i go dišnji m i zveštaji ma  Saveznog  ministar stva s pol jnih posl ova  SR N em ač ke se  

po ja m  spoljne k ulturne i  obraz ovn e pol it ik a izjednačava  s a p oj mo m  spoljne kultur ne politike.
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ја ма и ор га ни за ци ја ма, под ге слом: „што ма ње ме ша ња др жа ве, то 
бо ље“ и „кул тур ни од но си и обра зов на по ли ти ка ни су са мо пи та ње 
„до брог, ле пог и исти ни тог“, већ са став ни део не мач ке спољ не по-
ли ти ке у ци љу спре ча ва ња кон фли ка та и одр жа ва њу ми ра“18).

Ми ни стар ство има про ак ти ван став пре ма европ ском за јед ни-
штву да „кул тур ни иден ти тет је сте и би ће од ре ђен кроз ре ги о не и 
на ро де“, а за ла же се да „тран сна ци о нал ни ути цај до би је на зна ча ју. 
Че сто по де љи вач ка уло га кул ту ре мо ра се за ме ни ти ин те гра тив ном 
уло гом“19). Због то га, нај зна чај ни ја од тих по сред нич ких ор га ни-
за ци ја – Ге те ин сти тут, не са мо да по др жа ва „европ ски са др жај“, 
већ и охра бру је са рад њу стра них кул тур них ин сти ту ци ја, ам ба са-
да, као и са рад њу са ци вил ним сек то ром уну тар Европ ске уни је и 
ши ре. Ни је за чу ђу ју ће што Ге те ин сти тут има пот пи са не уго во ре 
са Бри тан ским са ве том и Шпан ским ин сти ту том Сер ван тес, као и 
то да је члан EUNIC20). 

На кло ност ка европ ском ре ги о ну је не са мо из при род не ге-
о граф ске по ве за но сти и гео-по ли тич ких при о ри те та, већ и у по-
ку ша ју да „из ле чи“ ра не из Дру гог свет ског ра та, да ре ге не ри ше 
по ве ре ње ме ђу на род не за јед ни це, да за сту па без бед ни ји свет ски 
по ре дак и за то се спољ на по ли ти ка СР Не мач ке фо ку си ра ла, од 
са мог по чет ка, на про це се европ ске ин те гра ци је у при лог тран са-
тлан ској осо ви ни. У до да так то ме, Ми ни стар ство је ис ти ца ло чи-
ње ни цу да је ве ли ки број но вих чи та о ни ца Ге те ин сти ту та осно ван 
у европ ским зе мља ма у по след њих пет на ест го ди на, че му све до чи 
и чи ње ни ца да је две тре ћи не Ге те ин сти ту та да нас сме ште но у др-
жа ве Европ ске уни је и у др жа ве бив шег Со вјет ског Са ве за.

Уз по ли тич ке и еко ном ске про гра ме и ак тив но сти кул тур ни од-
но си за сно ва ни на за јед ни штву пред ста вља ли су та ко зва ни тре ћи 
стуб спољ не по ли ти ке Не мач ке. У по сле рат ним го ди на ма, дру ге 
европ ске др жа ве су би ле по зва не и чак фи нан сиј ски сти му ли са не 
да ус по ста ве кул тур не од но се са Не мач ком. Не мач ки стра те шки 
de ci sion-ma kers би ли су све сни да би тре ба ло да се од пред ста вља-
ња „ре е ду ко ва не, опра не од кри ви це и ле пе Не мач ке“ окре ну „из-
во зу“ не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ство. Ти ме је отво рен 
кри тич ки ди ја лог и ус по ста вље на ин тер кул тур на дво смер ност.
18) www.cu ltu ralp olicies.net/web/germany.php?aid =2 41,  p ri st upljeno 13.01. 2010.
19) http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, pri stu plje no 13.01.2010.
20) Euro pean Union Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re – www.eunie-brussels.eu, pristupljeno 

20.01.2010.
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Кул тур ни про гра ми као део спољ не кул тур не по ли ти ке

Спољ на кул тур на по ли ти ка се на пр вом ме сту за ла же за „пред-
ста вља ње Не мач ке као др жа ве са жи вом, ра зно вр сном и ме ђу на-
род но при зна том кул тур ном сце ном“, та ко да мо же мо ре ћи да 
кул тур ни про грам пред ста вља осно ву де ло ва ња спољ не кул тур не 
по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. За да так кул тур ног про гра-
ма је да у ино стран ству при ка же сли ку ви со ко ква ли тет ног и ра зно-
вр сног умет нич ког жи во та и до стиг ну ћа у Не мач кој и пред ста вља 
Не мач ку као кре а тив ну, ино ва тив ну, мо дер ну и кул тур ну др жа ву 
Евро пе. То се оства ру је кроз пред ста вља ње не мач ке кул ту ре и 
умет но сти, по го то во са вре ме ног ства ра ла штва, у ино стран ству. 

Ипак, то при ка зи ва ње не мач ке умет но сти у обла сти ма ли те-
ра ту ре, фил ма, му зи ке, пред ста вљач ких и ви зу ел них умет но сти у 
ино стран ству ни је јед но сме ран и ста ти чан про цес, већ да је зна ча-
јан до при нос ин тер кул тур ном ди ја ло гу и раз у ме ва њу21). Тај ди ја-
лог и са рад ња ни су са мо из ме ђу по сред ни ка спољ не кул тур не по-
ли ти ке Не мач ке (нпр. Ге те ин сти ту та) и по је ди на ца, ор га ни за ци ја 
и ин сти ту ци ја у ино стран ству, већ и из ме ђу ино стра не кул ту ре и 
умет но сти са јед не стра не и Не мач ке са дру ге – чи ме се оја ча ва 
са рад ња Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва и ино стра них 
кул тур них ин сти ту ци ја у Не мач кој, а и по др шка њи хо вим кул тур-
ним про гра ми ма и кул тур ним не де ља ма. Пру жа се и мо гућ ност 
ино стра ним умет ни ци ма да се пред ста ве у Не мач кој. Ти ме Ми ни-
стар ство по др жа ва не са мо не мач ке про јек те или умет нич ка оства-
ре ња и кул тур не вред но сти Не мач ке у ино стран ству, већ у ду ху 
„кул тур не дво смер но сти“ да је и фи нан сиј ску по др шку кул тур ним 
до стиг ну ћи ма дру гих др жа ва, по себ но зе мља ма у раз во ју, што се 
нај че шће оба вља пре ко Ге те ин сти ту та, Ин сти ту та за ино стра не 
кул тур не од но се (Ifa) и са рад ње са при ват ним ини ци ја ти ва ма гра-
ђа на. До бар при мер те дво смер но сти су ак тив но сти у окви ру Ha us 
der Kul tu ren der Welt у Бер ли ну. 

Нај ве ћи део де лат но сти спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач-
ке22) пред ста вља ју ак тив но сти из обла сти кул ту ре и умет но сти у 
ино стран ству. Нај ва жни ји ин стру мен ти ових ак тив но сти је су: 1) 
по др шка ли те ра ту ри и књи жев но сти – об ја вљи ва ње књи га и кул-
тур них ча со пи са, бри га о не мач ким би бли о те ка ма и чи та о ни ца ма 

21) Dokument ,,Spoljna kulturna politika - Koncept 2000“
22) A. Jovašević, Uloga Gete instituta u ostvarivanju spoljne kulturne politike Nemačke prema 

Srbiji, Beograd, 2010, str. 25-27.
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у ино стран ству, уче ство ва ње на сај мо ви ма у ино стран ству, по моћ 
при пре во ђе њу, по зи ви ино стра ним из да ва чи ма и олак ши це при 
до би ја њу аутор ских пра ва, би бли о те кар ски рад и са рад ња, под сти-
ца ње књи жев них ве че ри и су сре та, као и уче ство ва ња ауто ра и из-
да ва ча, 2) по др шка фил му – при ка зи ва ње ак ту ел них не мач ких фил-
мо ва у ино стран ству (че сто у окви ру ЕУ филм ских фе сти ва ла) и 
по др шка не мач ком фил му, уче ство ва ње не мач ких ре жи се ра на ме-
ђу на род ним филм ским фе сти ва ли ма, по др шка ко про дук ци ји, као 
и по др шка стра ним фил мо ви ма и ре ди те љи ма при го сто ва њу на 
не мач ким филм ским фе сти ва ли ма (нпр. на Ме ђу на род ном филм-
ском фе сти ва лу у Бер ли ну), 3) по др шка го сто ва њи ма – тур не ја ма 
му зич ких ор ке ста ра, хо ро ва ан сам ба ла и гру па, пле сних и по зо ри-
шних тру па у ино стран ству, 4) по др шка фе сти ва ли ма, кон гре си-
ма, се ми на ри ма, 5) по др шка кроз са ве то ва ње тј. услу ге con sul ting 
и ин фор ми са ња (у зе мља ма у раз во ју и тран зи ци је), 6) по др шка 
из ло жба ма – пред ста вља њу не мач ких умет ни ка у ино стран ству и 
7)  умет нич ка раз ме на. 

Кри те ри ју ми за из бор про је ка та су умет нич ки ква ли тет. О том 
ква ли те ту од лу чу ју екс пер ти из раз ли чи тих обла сти за ви сно од вр-
сте про гра ма, област при ме не у парт нер ској др жа ви – ре ле вант-
ност и одр жи вост про јек та, ко је про це њу ју Ге те ин сти тут, рад на 
гру па Ми ни стар ства и ино стра ни пред став ни ци у ме сту у ком се 
про је кат ре а ли зу је. Та ко ђе, зна чај на је по др шка умет нич ким про-
јек ти ма ко ји ни су прет ход но по др жа ни од стра не Европ ске уни је, 
са ве зне др жа ве, са ве зне по кра ји не или при ват них спон зо ра. 

ЛИ КОВ НА  И СЦЕН СКОИЗ ВО ЂАЧ КА УМЕТ НОСТ 

Са ве зно ми ни стар ство спољ не по ли ти ке, кроз раз ли чи те ин-
стру мен те спољ не кул тур не по ли ти ке, по др жа ва из ло жбе из обла-
сти умет но сти и исто ри је (умет нич ке и исто риј ске из ло жбе) не-
мач ких му зе ја, као и уче шће Не мач ке на зна чај ним ме ђу на род ним 
умет нич ким би је на ли ма. Нај зна чај ни ји ак те ри у овој обла сти су 
Ге те ин сти тут и Ifa, чи ја су те жи шта у пре зен та ци ји и при ка зи-
ва њу са вре ме не ли ков не/ви зу ел не умет но сти у ино стран ству. Ifa 
осми шља ва и ор га ни зу је из ло жбе не тур не је ори ги нал них умет-
нич ких де ла ши ром све та и по др жа ва про јек те са вре ме них не мач-
ких умет ни ка у ино стран ству. Ге те ин сти тут по ста вља кул тур не и 
исто риј ско-до ку мен тар не из ло жбе, као и из ло жбе не мач ких му зе ја 
и га ле ри ја ко је су већ спрем не за пред ста вља ње у ино стран ству. Уз 
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то по др жа ва про гра ме су сре та и раз ме не умет ни ка и ку сто са у ино-
стран ству, а за умет ни ке ор га ни зу је сту диј ске про гра ме и бо рав ке 
(нпр. DAAD).

Са ве зно ми ни стар ство спољ не по ли ти ке ди рект но фи нан си ра 
по је ди нач не ве ли ке про јек те са по себ ним кул тур ним и по ли тич ким 
зна ча јем, а пру жа по др шку про јек ти ма у обла сти му зи ке, по зо ри-
шта, пер фор ман са и пле са кроз ак тив ност по сред нич ких ор га ни за-
ци ја/ин сти ту ци ја – на пр вом ме сту пре ко Ге те ин сти тут. Му зич ка и 
сцен ска умет ност у ра ду Ге те ин сти ту та има ју по себ но и зна чај но 
ме сто. У овој обла сти ор га ни зу ју се кон цер ти не мач ких му зи ча ра и 
му зич ких ан сам ба ла, а ор га ни зу је се и са рад ња са ло кал ним умет-
ни ци ма, у ци љу да се пред ста ви бо га та му зич ка кул ту ра Не мач ке у 
ино стран ству, али и да се пре ва зи ђу је зич ке ба ри је ре и ус по ста ви 
раз у ме ва ње и ди ја лог, што и је сте циљ спољ не кул тур не по ли ти ке 
Не мач ке. 

Му зич ка де лат ност Ге те ин сти тут об у хва та про фе си о нал не 
ак тив но сти: са мо стал не кон цер те, тур не је, мај стор ске кур се ве и 
ра ди о ни це, као и сим по зи ју ме. На по љу ама те ри зма, Ге те ин сти-
тут по др жа ва про јек те раз ме не му зи ча ра, ко ји омо гу ћа ва ју су срет 
љу ди из раз ли чи тих др жа ва кроз за јед нич ки умет нич ки рад. У 
овој обла сти су зна чај ни спо ра зу ми Ге те ин сти тут и Ми ни стар-
ства за кул ту ру. (нпр. по др шка Не мач ком му зич ком са ве ту). По ред 
му зич ке умет но сти, зна чај но је де ло ва ње не мач ког по зо ри шта у 
ино стран ству, ко је је по зна то по ди вер зи те ту и ви со ком ква ли те ту 
тру па. Ге те ин сти тут и ов де има зна чај ну уло гу та ко што пред ста-
вља и по ма же го сто ва ња не мач ких по зо ри шних и пле сних тру па 
у ино стран ству и парт нер је у ме ђу на род ним ко про дук ци ја ма. А 
у сво јим ин сти ту ти ма у ино стран ству до при но си раз ме ни у по зо-
ри шној обла сти кроз го сто ва ња ре ди те ља, ра ди о ни це, сцен ска чи-
та ња итд. А у ци љу „кул тур не дво смер но сти“ за јед но са Са ве зном 
ко ми си јом за кул ту ру и ме ди је по др жа ва ју се бо рав ци ино стра них 
по зо ри шних рад ни ка и умет ни ка на Ме ђу на род ном по зо ри шном 
ин сти ту ту као и го сто ва ња из др жа ва у раз во ју и тран зи ци ји.

За дат ку спољ не кул тур не по ли ти ке да пред ста вља са вре ме ну 
Не мач ку и ње ну ра зно вр сну кул ту ру, по го то ву ши рој и мла ђој пу-
бли ци у ино стран ству, од го ва ра област филм ске умет но сти: игра ни 
и до ку мен тар ни филм. При ка зи ва ње не мач ких фил мо ва оба вља, на 
пр вом ме сту, Ге те ин сти тут и дру ги ино стра ни по сред ни ци ко ји у 
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про се ку днев но при ка жу 68 не мач ких фил мо ва23) у ино стран ству 
и ко ји на го ди шњем ни воу до сег ну пу бли ку од пре ко два ми ли о-
на гле да ла ца. По ред при ка зи ва ња фил мо ва, филм ска де лат ност у 
ино стран ству об у хва та и по др шку филм ских оства ре ња у др жа ва-
ма у тран зи ци ји - по том го сто ва ња не мач ких филм ских ства ра ла-
ца и по моћ при ор га ни зо ва њу ме ђу на род них филм ских фе сти ва ла. 
По себ но је зна чај на уло га спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке 
у ре ги о ни ма у ко ји ма ни је ство ре но ја ко филм ско тр жи ште (ко мер-
ци јал но филм ско тр жи ште), док у др жа ва ма као што су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, Аустра ли ја, Ја пан и Ко ре ја филм ски про гра ми 
Ге те ин сти ту та слу же као не ко мер ци јал на плат фор ма. 

ШТАМ ПА НИ И ЕЛЕК ТРОН СКИ МЕ ДИ ЈИ

Тре ћи стуб не мач ке умет но сти, по ред ви зу ел них и из во ђач ких, 
пред ста вља књи жев ност. У ме ђу на род ној раз ме ни, пре ма спољ ној 
кул тур ној по ли ти ци, раз ме на у обла сти књи жев но сти не сме би-
ти огра ни че на је зич ким ба ри је ра ма. За то Са ве зно ми ни стар ство 
спољ них по сло ва и оде љак Са ве зне ко ми си је за кул ту ру и ме ди је 
по др жа ва ју пре во ди ла штво. Ге те ин сти тут је за ду жен за по др шку 
пре во ђе њу са не мач ког на дру ге је зи ке, док Li te ra rische Col lo qu i um 
Ber lin и Дру штво за по др шку ли те ра ту ри у Афри ци, Ази ји и Ју жној 
Аме ри ци пру жа ју по др шку пре во ђе њу на не мач ки је зик. Не мач ки 
пре во ди лач ки фонд омо гу ћа ва сти пен ди је, на гра де и сту диј ске бо-
рав ке за не мач ке пре во ди о це. 

Осим пре во ди лач ке де лат но сти и број них би бли о те ка и чи та-
о ни ца у окви ру Ге те ин сти тут у ино стран ству, ча со пи си за у зи ма-
ју ме сто у ак тив но сти ма спољ не кул тур не по ли ти ке. Ча со пис De
utschland и ње го во ви ше је зич но из да ње на Ин тер не ту De utschland 
On li ne24) из ве шта ва о свим обла сти ма кул тур ног жи во та у Не мач кој 
и не мач кој кул ту ри у ино стран ству. По сто је и ча со пи си: Hum bolt 
ко ји из да је Ге те ин сти тут за под руч је Ју жне Аме ри ке, Шпа ни је и 
Пор ту га ла, Fi krun WaFann, за арап ско под руч је ко ји из да је Ге те 
ин сти тут, ча со пис Kul tu ra u staysch за ме ђу на род ну пер спек ти ву и 
раз ме ну, ко ји из да је Ifa; не мач ко-пољ ски ча со пис Di a log, ко ји из-
да је не мач ко-пољ ско дру штво. 
23)  Godišnji izveštaj Gete instituta 2003. godine, Beograd, 2004, str.17-19.
24)  www.magazine-deutschland.de
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Још јед ну ак тив ност у сфе ри аудио-ви зу ел них ме ди ја пред ста-
вља De utsche Wel le25), као не мач ки ме ђу на род ни ме диј ски си стем и 
то у че ти ри обла сти: DW-Ra dio, DW-TV, DW-World De (Ин тер нет) 
и DW-Aka de mie, ко ји „за јед но пред ста вља ју ме диј ску ви зит кар ту 
Не мач ке26)“. ДW-Ра дио и ДW-ТВ су пре ко Ин тер не та и са те ли та 
до ступ ни на свим кон ти нен ти ма, док ДW-Ака де мие ну ди обра зо-
ва ње и обу ку но ви на ри ма и ра диј ском осо бљу. De utsche Wel le је 
ста ни ца у са ве зној над ле жно сти, чи ја су при мар на циљ на гру па 
кул тур ни рад ни ци и de ci sionma ke ri у ино стран ству, као и они ко-
ји уче не мач ки или су за ин те ре со ва ни за не мач ки је зик и кул ту-
ру. Мул ти плат фор ма ну ди раз ли чи те аудио и ви део са др жа је, као 
и тек сто ве и фо то гра фи је по ре ги о ни ма и циљ ним гру па ма, на не-
мач ком и на дру гим је зи ци ма.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва СР Не мач ке  сво ју 
по ли ти ку пре ма ино стран ству са гле да ва кроз три обла сти, а то су 
спољ на по ли ти ка, спољ на еко но ми ја и спољ на кул тур на по ли ти ка, 
у ко јој осим кул тур ног ди ја ло га, раз у ме ва ња и са рад ње, обра зов на 
по ли ти ка игра јед на ко зна чај ну уло гу. Обра зов на по ли ти ка Не мач-
ке пре ма ино стран ству је од у век би ла зна чај на. По сле Дру гог свет-
ског ра та на ста ва не мач ког је зи ка у ино стран ству има ла је за циљ 
да об но ви ин те ре со ва ње за не мач ки је зик и кул ту ру и ти ме ство ри 
по зи тив ну кли му у јав но сти. А и да нас, ка ко је на ве де но у ци ље ви-
ма спољ не кул тур не по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, про мо-
ци ја уче ња и ши ре ња не мач ког је зи ка у ино стран ству пред ста вља 
је дан од при о ри те та спољ не кул тур не по ли ти ке др жа ве. 

Овај циљ се оства ру је кроз на ста ву је зи ка (раз ли чи ти ни вои 
на ста ве) и кроз обу ку на став ни ка не мач ког је зи ка, али и ин ди рект-
но кроз пред ста вља ње не мач ке умет но сти (нпр. фил мо ви и по зо-
ри шне пред ста ве на не мач ком је зи ку или не мач ка књи жев ност) и 
сти пен ди је ино стра ним сту ден ти ма и на уч ни ци ма за сту диј ске и 
ис тра жи вач ке бо рав ке у Не мач кој. По др шка уче њу и ши ре њу је зи-
ка пред ста вље на је и кроз не мач ку кул ту ру и по др шку ви ше је зич-
но сти и мул ти кул ту рал но сти, кроз ко је се пре и спи ту је и оја ча ва 
по зи ци ја не мач ког је зи ка у европ ским ин сти ту ци ја ма. Уку пан број 
25)  www.dw-world.de, pristupljeno 20.01.2010.
26)  Izveštaj o spoljnoj kulturnoj politici za 2007. godinu, Savezno ministarstvo spoljnih poslova 

Savezne Republike Nemačke, Berlin, 2008. Требало би да стоји у оригиналу - БГ
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ста нов ни ка ко ји ма је не мач ки је зик ма тер њи је око сто ми ли о на, 
за то не мач ки је зик пред ста вља нај ве ћу ма тер њу је зич ку гру пу у 
Евро пи, а као стра ни је зик се на ла зи на дру гом ме сту, по сле ен гле-
ског, по себ но у сред њој и ис точ ној Евро пи. 

У све ту се број оних ко ји го во ри не мач ки је зик про це њу је на 
16-17 ми ли о на и по зна ча ју се убра ја у шест до осам нај зна чај них 
је зи ка на све ту, а по сто ји и Стра те ги ја за ја ча ње не мач ког је зи ка 
као стра ног је зи ка. Успех по др шке не мач ком је зи ку у ино стран ству 
је у ди рект ној ве зи са по ра стом атрак тив но сти СР Не мач ке као ја-
ке при вред не и на уч но-ис тра жи вач ке др жа ве. Обра зов ну по ли ти ку 
СР Не мач ке у ино стран ству за сту па ју Ге те ин сти тут, ко ји ну ди кур-
се ве је зи ка и Цен тра ла за школ ство у ино стран ству (ZfA)27), Пе да-
го шки сер вис за раз ме ну (PAD)28), ко ји се ба ви про гра ми ма раз ме не 
и да ље обу ке на став ни ка не мач ког је зи ка и DAAD, ко ји се ба ви 
раз ме ном не мач ких и ино стра них сту де на та и ис тра жи ва ча. 

Је дан од глав них ци ље ва обра зов не по ли ти ке пре ма ино стран-
ству пред ста вља ква ли та тив но уна пре ђе ње на ста ве не мач ког је зи-
ка у шко ла ма, али и про на ла же ње но вих мо гућ но сти за на ста ву не-
мач ког је зи ка у шко ла ма у Евро пи – парт нер ским др жа ва ма Европ-
ске уни је и су сед ним др жа ва ма. По себ ни ци ље ви су ста би ли за ци ја 
бро ја ђа ка ко ји уче не мач ки у др жа ва ма сред ње и ис точ не Евро пе, 
по бољ ша ње уче ња не мач ког је зи ка као оба ве зног пред ме та у др-
жав ним шко ла ма, као и уна пре ђе ње и из град ња на ста ве не мач ког 
је зи ка у др жа ва ма за пад ног Бал ка на. Ти ме се по сти же ви ше је зич-
ност про кла мо ва на од стра не ЕУ ко ми си је и ста тус не мач кој је зи ка 
по ди же у је зич кој прак си европ ских ин сти ту ци ја.

Осим на ста ве не мач ког је зи ка, зна ча јан сег мент ак тив но сти 
спољ не кул тур не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња, по све ћен је 
школ ству и ви со ком школ ству у ино стран ству. Го ди не 1978. из са-
ве зног ка би не та је по те кла иде ја о спољ ној по ли ти ци у обла сти 
школ ства, ко ја је до пу ње на 1990. го ди не и има сле де ће окви ре : 1) 
оја ча ти су срет са за јед ни цом и кул ту ром зе мље до ма ћи на, 2) да ља 
из град ња и бри га о шко ла ма за не мач ку де цу у ино стран ству, 3)  
про ду бље ње ме ђу на род не са рад ње у обла сти школ ства (из град ња 
стра не и дво је зич не на ста ве, ме ђу соб но/ре ци проч но при зна ва ње 
оце на, ја ча ње ђач ке и на став нич ке раз ме не) и 4) по др шка не мач кој 
на ста ви у ино стра ним шко ла ма (обра зо ва ње на став ни ка не мач ког 
је зи ка). 
27)  Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
28)  Pädagogische Austauschdienst
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Као што се ви ди из ових ци ље ва раз ме на у обла сти школ ства 
пред ста вља зна чај ну област де ло ва ња спољ не обра зов не по ли ти-
ке. Та раз ме на под сти че ме ђу на род не кон так те ђа ка, учи те ља, на-
став ни ка и шко ла, са ци љем то ле ран ци је и ме ђу соб ног раз у ме ва-
ња. А за по ли ти ку Ми ни стар ства су зна чај ни про гра ми - школ ска 
парт нер ства са Се вер ном Аме ри ком (Ger man Ame ri can Part ner ship 
Pro gram), Изра е лом и др жа ва ма цен трал не и ис точ не Евро пе и 
бив шим др жа ва ма СССР, по др шка по бед ни ци ма на так ми че њу из 
не мач ког је зи ка у 90 зе ма ља, кур се ви не мач ког је зи ка и зна ња, про-
гра ми не мач ког је зи ка као стра ног је зи ка и про гра ми за на став ни ке 
не мач ког је зи ка (јед на го ди на прак се у ино стра ној шко ли) и про-
гра ми пе да го шке и омла дин ске раз ме не.

Спољ на кул тур на по ли ти ка је са став ни део спољ не по ли ти ке, 
за јед но са дру штве но-прав ним од но си ма ко ји уре ђу ју по ли тич ке 
од но се и при вред ним ве за ма две ју др жа ва. Са вре ме ни би ла те рал-
ни од но си из ме ђу СР Не мач ке и Ре пу бли ке Ср би је уре ђе ни су по-
сле Дру гог свет ског ра та. Од нос Не мач ке пре ма Ср би ји уре ђен је 
кроз др жав но де ло ва ње ди пло мат ске ми си је, по сред нич ких ин сти-
ту ци ја из обла сти при вре де ко је под сти че Са ве зно ми ни стар ство за 
при вред ну са рад њу и раз вој и по сред нич ких ин сти ту ци ја у обла-
сти кул ту ре и обра зо ва ња за ко је је за ду же но Са ве зно ми ни стар-
ство спољ них по сло ва. Осим др жав них ак те ра, у ме ђу на род ним 
од но си ма ових др жа ва уче ству ју и по ли тич ке и не по ли тич ке фон-
да ци је, не вла ди не ор га ни за ци је и ме ђу на род не мре же.

За спро во ђе ње спољ не кул ту ре по ли ти ке пре ма Ср би ји, ко ја се 
у нај оп шти јим цр та ма за ла же за про мо ви са ње не мач ке кул ту ре и 
обра зов не сфе ре, осли ка ва ње са вре ме ног жи во та у Не мач кој, раз-
ви ја ње ди ја ло га и спре ча ва ње кон фли ка та и про мо ви са ње европ-
ских ин те гра ци ја, за ду же но је не ко ли ко по сред нич ких ин сти ту ци-
ја. То су Ге те ин сти тут, DAAD, PASCH, Ifa и AvX. Од то га Ге те 
ин сти тут Бе о град има нај ве ћи оп сег, ви дљи вост и зна чај про гра ма, 
па се на ње го вом при ме ру, од но сно ре а ли зо ва ним ак тив но сти ма, 
успе шно мо гу пред ста ви ти осо бе но сти те по ли ти ке пре ма Ср би ји. 
Са дру ге стра не, ука зу је на то да ту по ли ти ку, иако је пла ни ра на, 
осми шље на и при лич но ши ро ко схва ће на ни је увек јед но став но 
им пле мен ти ра ти и не мо же увек у јед на кој ме ри да од го ва ра на 
оче ки ва ња ко ја има ју обе стра не – Са ве зно ми ни стар ство спољ них 
по сло ва СР Не мач ке ко је де лу је у име др жа ве и ста нов ни штво зе-
мље у ко јој де лу ју – ши ра и ужа циљ на гру па: пу бли ка про гра ма 
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Ге те ин сти ту та и са ми уче сни ци у тим про гра ми ма са ло кал ном 
под руч ја.

Мо же се ре ћи да се спољ на кул тур на по ли ти ка Не мач ке пре-
ма Ср би ји нај бо ље спро во ди у оним сфе ра ма где је њен при род-
ни след, та ко да је нај бо ља са рад ња са они ма ко ји го во ре не мач ки 
или се по себ но ин те ре су ју за Не мач ку. У по ну ди је ве ли ки број 
са др жа ја: би бли о те ка, ме ди о те ка, и умет нич ких про гра ма у са мом 
Ин сти ту ту, као и ве ли ки број ин фор ма ци ја о пу то ва њи ма, сти пен-
ди ја ма, што и је сте за да так Ге те ин сти ту та, јер он као ин стру мент 
спољ не по ли ти ке Не мач ке има за да так да раз ви ја од но се са до ма-
ћим ста нов ни штвом ко је је отво ре но ка не мач ким ути ца ји ма, да 
тра жи бу ду ће парт не ре и при ја те ље и да ства ра по зи ти ван кон текст 
за ди ја лог и раз у ме ва ње. Кул тур ним и на уч ним рад ни ци ма ну де се 
раз ли чи те мо гућ но сти, што не са мо да до при но си по ве ћа њу ква ли-
те та од но са из ме ђу Ср би је и Не мач ке већ и ну ди мо гућ ност да уче 
јед ни од дру гих  и са ра ђу ју.

Пу бли ка Ге те ин сти ту та ни су са мо љу ди ко ји го во ре и уче не-
мач ки је зик и они ко ји су про фе си о нал но за ин те ре со ва ни за кул-
тур ну и на уч ну раз ме ну са Не мач ком, већ ши ра пу бли ка ко јој се 
мо же пре не ти сли ка о са вре ме ном жи во ту у Не мач кој и ње ној кул-
ту ри. Они пред ста вља ју нај спор ни ју гру пу, за ко ју не ка да по сто је 
ма сов ни са др жа ји, по пут ин ста ла ци је „Бер лин ског зи да“ на Тр гу 
Ре пу бли ке 2009. го ди не или из ло жби у из ло гу Ин сти ту та, ко ји има 
ве ли ку ви дљи вост до не ких са др жа ја ко ји су на ме ње ни ши рој пу-
бли ци,али због не до вољ не пре по зна ти љи во сти или це не ула зни це 
ни су до пр ли до пу бли ке. За та кве про гра ме је нео п ход но по ди за ње 
ви дљи во сти и при сту пач но сти, ве ћа де цен тра ли за ци ја са др жа ја, 
као и у ве ће фо ку си ра ње на про јек те, чи ме би се омо гу ћи ла ја ча 
про грам ска осно ва. Са мо та ко би се оства ри ло још бо ље им пле-
мен ти ра ње спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке пре ма Ср би ји, у 
ко ме Ге те ин сти тут Бе о град по сре ду је, све у циљу поспешивања 
спољне културне политике, пошто се „култура сматра једном од  
три компоненте спољне политике државе, заједно са економијом, 
и политиком“29). 

29) Ана Јовашевић: “Улога спољне културне политике у савременим европским токовима”, 
у: Годишњак Универзитета Едуконс бр. 1 Сремска Каменица, 2010, стр. 221.
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AnaJovasevic
CULTURALRELATIONSBETWEENFEDERALREPUBLIC

OFGERMANYANDSERBIA
Objectives,directionsandactivitycarriers–

Summary
In this pa per aut hor analyzed ba sic cha rac te ri stics and di
rec ti ons of ac ti vity in fo re ign cul tu ral po li tics of Fe de ral 
Re pu blic of Ger many to ward Ser bia from dif fe rent an gles, 
as well as the pla ce, ro le and sig ni fi can ce that cer tain cul
tu ral in sti tu ti ons of pu blic and “nonpu blic” sec tor ha ve 
in ac hi e ving go als of this po li tics for pur po se of bu il ding, 
de ve lop ment and im pro ve ment of mu tual cul tu ral and con
se qu ently al so po li ti cal and eco no mic re la ti ons and co o
pe ra tion bet we en Ser bia and Ger many. In this pa per the 
aut hor analyzed the no tion, ele ments and ac ti vity di rec ti
ons as well as the cha rac te ri stics of fo re ign cul tu ral po li
tics and or ga ni za ti ons that par ti ci pa te in its im ple men ta
tion. In par ti cu lar in the pa per the re is analyzed the ro le of 
cer tain car ri ers of Ger man cul tu re in fo re ign sta tes as an 
in ter me di ary in sti tu tion of the Fe de ral Mi ni stry of Fo re ign 
Af fa irs of the Fe de ral Re pu blic of Ger many that is in char
ge of de vi sing and im ple men ta tion of the fo re ign po li tics.
Key Words: Fe de ral Re pu blic of Ger many, fo re ign cul
tu ral po li tics, Ser bia, cul tu ral co o pe ra tion, cul tu ral pro
grams, or ga ni za tion
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Resume
The me of this pa per is a pre sen ta tion and analysis of cer
tain seg ments of fo re ign cul tu ral po li tics of the Fe de ral 
Re pu blic of Ger many, its cha rac te ri stics, ro le and sig ni fi
can ce, par ti cu larly in bi la te ral re la ti ons of this most sig
ni fi cant sta te in the Euro pean Union to ward Ser bia. In the 
con text firstly the aut hor analyzed the no tion, sig ni fi can ce 
and cha rac te ri stics of the cul tu ral po li tics of the Fo re ign 
Re pu blic of Ger many in ge ne ral, the re fo re in clu ding the 
re la ti ons with ot her sta tes in si de and out si de of the Euro
pean Union.
Most sig ni fi cant part of the pa per is re la ted to the analysis 
of the pla ce, ro le and sig ni fi can ce that cer tain in sti tu ti ons 
as the main ac tors of Ger man cul tu re ha ve in ac hi e ving 
ob jec ti ves of fo re ign cul tu ral po li tics of the Fe de ral Re pu
blic of Ger many and bu il ding, de ve lop ment and im pro ve
ment of mu tual cul tu ral re la ti ons and co o pe ra tion of this 
sta te and Ser bia. In this pa per the re are al so pre sen ted 
the no tion and ob jec ti ves of fo re ign cul tu ral po li tics, as 
well as its ge ne ral cha rac te ri stics and cha rac te ri stics of 
cer tain seg ments of fo re ign cul tu ral po li tics of the Fe de ral 
Re pu blic of Ger many such as: cul tu ral pro grams, fi ne arts 
and the sta ge and per for ming arts, print and elec tro nic 
me dia, edu ca tion, etc., as well as the ir ro le and sig ni fi can
ce in ac hi e ving the ob jec ti ves and pro grams of Ger man 
fo re ign cul tu ral po li tics in Bal kan. 
In the pa per the re is al so analyzed a ro le of cer tain car
ri ers of Ger man cul tu re in fo re ign sta tes as in ter me di ary 
in sti tu ti ons of the Fe de ral Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of 
Ger many that is in char ge of de vi sing and im ple men ta
tion of fo re ign po li tics. Thro ugh de scrip tion and analysis 
of the ac ti vi ti es of the se or ga ni za ti ons the re is pre sen ted a 
mo re tho ro ugh pic tu re of what is of fi cial na ti o nal fo re ign 
po li tics of Ger many in re la tion to Ser bia and what are its 
dis tin cti ve fe a tu res. 

 Овај рад је примљен 6. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 15. 
новембра 2010. године.
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ПО(Р)УКЕ ЛИ СА БОН СКОГ СА МИ ТА  
НА ТО – РУ СИ ЈА**

Са же так
СамитНАТО-акојијеодржануЛисабону,новембра
2010.године,апотомисамитНАТО–Русија,разли-
читосеоцењујуодстранеистраживача.Ауторовог
чланказаступахипотезудадостварнихпроменаније
дошло, већ до обнове америчке пропагандно-идеоло-
шкереторикеизвременавладавинеГорбачова(утом
смислусеможерећидајеМедведев„новиГорбачов“),
адасуглавнициљевиСАДиНАТО-а,каоштоје„су-
збијањеутицајаРусије“,пачакињеноразбијањеи
поделаизмеђусавезникаидаљенаснази.Поредтога
НАТОостајеидаљератнамашинакојаизазивасуко-
беиводиратовебезмандатаУједињенихнација.Због
тога је,дакле,кључнодали„западнадемократија“
имаснагеда„демонтира“овувојно-авантуристичку
машинудокнебудекасно?
Кључне речи:НАТО, атлантизам, геополитика, сло-
бодаРусија,безбедност,демократија

Dа на 19. но вем бра у Ли са бо ну је одр жан са мит НА ТО-а. Пре ма 
оце на ма ана ли ти ча ра овај са мит НА ТО-а ни је по пут (бар) де-

се так од 23 одр жа на до са да, ка да су се уче сни ци фо то гра фи са ли за 
уну тра шњу по ли тич ку про па ган ду. Овај Ли са бон ски са мит имао је 
ве ће ам би ци је, бар из два раз ло га. Пр во, на ње му је при су ство вао 
пред сед ник Ру ске фе де ра ци је Д. Ме две дев, и, дру го, раз мо тре на је 
* На уч ни савет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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но ва стра те ги ја НА ТО-а у ко јој су де фи ни са ни глав ни ци ље ви ове 
вој не али јан се за на ред ну де це ни ју.1) Зна се да је стра те ги ја по ста-
вље на са два глав на ци ља: пр во, да обез бе ди ко лек тив ну без бед ност 
и ста бил ност и, дру го, га ран то ва ти прин ци пе и раз вој де мо кра ти је 
у це лом све ту (овим НА ТО се би да је уло гу свет ског вој но-по ли-
тич ког бло ка. „НА ТО – то је уга о ни ка мен ста бил но сти не са мо за 
евро а тлант ско дру штво, већ и за оста ли свет“).2) На рав но, у на цр ту 
стра те ги је за на ред ну де це ни ју пре у зи ма ју се и не ки ци ље ви из 
прет ход не (ста ре) стра те ги је, ко ја што су: по др шка тран са тлант-
ских ве за, очу ва ње бор бе не го то во сти за из во ђе ње ве о ма ве ли ких 
бор бе них опе ра ци ја у би ло ком де лу све та, раз вој европ ских вој-
них сна га, од вра ћа ње по тен ци јал них про тив ни ка од агре си је, као и 
ре гу ли са ње кон фли ка та и кри зних си ту а ци ја, ши ре ње НА ТО-а (тј. 
при до би ја ње но вих чла но ва), по др шка про це су раз о ру жа ња у све-
ту, кон тро ла на о ру жа ња и не ши ре ње ну кле ар ног оруж ја. Но ва те ма 
на са ми ту је бор ба про тив ки бер нет ских на па да.3)

Сва ка ко, јед на од (пост) са мит ских те ма је и збли жа ва ње Ру-
си је и НА ТО-а. Глав ни за го вор ник збли жа ва ња Ру си је са НА ТО-ом 
је ру ски пред сед ник Д. Ме две дев (и ње го ви ли бе рал ни са вет ни ци), 
што, из гле да, не ма по др шку пре ми је ра В. Пу ти на.4) На и ме, ру ски 
пре ми јер В. Пу тин на ста вља да ра ди на да љој опе ра ци о на ли ци ји 
иде ја и ја ча ња ин сти ту ци ја ко је је ство рио док је био пред сед ник.

Но, то ни је спре чи ло „ве о ма ути цај не љу де (из Ру си је – З. М.) 
да се за ло же за сту па ње Ру си је у НА ТО“.5) Иако је, да кле, ру ско јав-
но мње ње про тив ула ска Ру си је у НА ТО, од но сно про тив НА ТО-а 
уоп ште, по ли ти ча ре то не ин те ре су је и на ста вља ју да на ме ћу аме-
1) Пре ма ми шље њу Ди а не Џон стон НА ТО не ма, ни ти мо же да има соп стве ну стра те ги ју. 

У су шти ни НА ТО је ин стру мент стра те ги је САД. Дакле,стварнастратегијаНАТО-а
јеонакојуопределеСАД. Овај за кљу чак Џон сто но ва је из ве ла на осно ву чи та ња ра до ва 
ствар ног стра те га Ва шинг то на, З. Бже жин ског, ко ји је на пи сао да је „НАТОинститу-
цијакојатребадасачуваамеричкухегемонијуусвету“. Ви ди: Di a ne Johnsto ne, «En cir-
cling Rus sia, Tar ge ting Chi na, NA TO’S True Ro le in US Grand Stra tegy», GlobalResearch 
(Ка на да), 18. 11. 2010.

2) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, «За блу де о НА ТО пак ту», у збор ни ку: Србија,безбедноснии
институционалниизазови, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 63-76.

3) Pa o lo Migliavacca. «Tra Nato e Russia ritorno di fiamma», Il Sole 24 Ore, 15. 11. 2010. 
4) Медведев је из свог окружења одстранио „Пу ти но ве љу де“, тј. ка дар ко ји је остао у 

ка би не ту иза ње га и до вео сво је љу де. По ред то га, ка ко пи ше, А. По ле та јев, Ме две дев 
све че шће „ода пи ње стре ле на Вла ди ми ра Пу ти на“. Ви ди: Ар тём По ле та ев, «Ито ги 
не де ли: ма три ца и пе ре за гру жен ные», http://evra zia.org/print.php?id=1514

5) Юрий Ан дре ев, «О Евро пе ско и евро а зи ат ско без о па сно сти», htth://www.fondsk.ru/pvi-
ew/2010/11/17
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рич ке ин те ре се не по шту ју ћи (де мо крат ску) во љу на ро да.6) Ја сно 
је да они го во ре у име пред сед ни ка Ру ске фе де ра ци је, јер су не ки и 
ге не ра ли ру ске ар ми је. Но, то ни је је ди ни про ма шај ак ту ел ног ру-
ског пред сед ни ка.7) Пр ви пут се ком про ми то вао 2009. го ди не ка да 
га је од то тал ног фи ја ска спа сао ми ни стар спољ них по сло ва Ру си-
је, С. Ла вров, а ра ди ло се о ње го вој и иде ји ње го вих са вет ни ка по 
пи та њи ма струк ту ре европ ске без бед но сти. 

Та ко ђе, не што пре НА ТО са ми та одр жан је трој ни са ста нак не-
мач ке кан це лар ке А, Мер кел, фран цу ског пред сед ни ка Сар ко зи ја 
и ру ског пред сед ни ка Ме две де ва. Глав ни циљ ру ског пред сед ни ка 
био је да до би је „уки да ње ви за за ру ске гра ђа не“, а до био је са-
мо обе ћа ње да ће за 15 го ди на (да кле „ни кад“) би ти ство рен за јед-
нич ки еко ном ски и без бед но сни про стор. Но ви на ри су при ме ти ли 
да се Не мач ка кан це лар ка и фран цу ски пред сед ник од но се пре ма 
Ме две де ву као пре ма „бе зна чај ној лич но сти“.8) У та квим усло ви ма 
НА ТО же ли да „сло ми“ Ру си ју и про сто је пот чи ни САД. За па жа се 
да су по је ди ни по ли тич ки пред став ни ци Ру си је, на че лу са „но вим 
ру ским Гор ба чо вом“ – Ме две де вим, про сто па ра ли са ни слат ким 
ре чи ма САД о парт нер ству и при ја тељ ству, те да не мо гу да ра ци о-
нал но про ми сле су шти ну про бле ма.

Ја сно је, да кле, да ка ко сма тра Ле о нид Са вин, Ва шинг тон 
спро во ди у Евро пи и Евро а зи ји про је кат „но вог атлан ти зма“, ко ји 
по ла зи од иде о ло ги је до ми на ци је САД у ме ђу на род ном по рет ку. 
Ова иде о ло ги ја је Евро пи по зна та као евро-атлан ти зам (транс-ан-
тла ти зам) и за сно ва на је на иде ји збли жа ва ња САД и за пад не Евро-
пе на осно ву оп штих вред но сти – де мо кра ти је ли бе рал ног обра сца, 
сло бо де ин ди ви ду у ма, прав не др жа ве итд.9) По ред то га, пре ма ре-
чи ма пред сед ни ка Европ ске ко ми си је Ж. Ба ро за „Но ви атлан ти зам 
за XXI век мо ра да се бо ри про тив мно го по лар но сти“.10) Упра во, 
6) Та ко је и дру где. На при мер, Укра јин ци су у свим ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња (без 

об зи ра ко их је спро во дио – за пад не ин сти ту ци је или укра јин ске) ма ни фе сто ва ли став 
да се њи хо ва зе мља не учла њу је у НА ТО. То ме ђу тим, на За па ду не по шту је. Та ко је, 
на при мер, син Збиг ње ва Бже зин ског, Јан, по са ве то вао Оба му да учла ни Укра ји ну и 
Гру зи ју у НА ТО. А во ља на ро да? Ко то још по шту је?

7) Ру ски ме ди ји на во де да је лич но Ме две дев одо брио отва ра ње сај та „Li ber ti.ru“, ко ји 
ће би ти осно ва за по др шку „иде је ула ска Ру си је у НА ТО“. Ви ди и: Зо ран Ми ло ше вић, 
«НА ТО и на ив ност Ме две де ва?», Печат, бр. 142, Бе о град, 2010, стр. 44- 45.

8) Гил берт Док то роу, «Кре млев ский „гад кий утен кок“ в До ви ле», TheMoscowTimes, 28. 
10. 2010.

9) Ле о нид Са вин, «Атлан тизм, или Че рез Евро со юз – в Рос сию», http://www.fondsk.ru/
news/2010/11/14

10) Исто.
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про тив оно га за шта се В. Пу тин за ла гао док је био пред сед ник Ру-
ске фе де ра ци је. 

Пре ма ми шље њу А. По ле та је ва, све што је Ме две дев и до био 
на са ми ту са НА ТО-ом, је сте оно што не угро жа ва ин те ре се и до-
ми на ци ју САД у све ту, ка ко би се по ка за ло да он бо ље са ра ђу је са 
САД од Пу ти на. Циљ ово га је да се на ив ни Ме две дев по др жи и 
оне мо гу ћи по нов ни до ла зак Пу ти на на че ло Ру ске фе де ра ци је.11) 
По ле та јев још на во ди и па ра ле лу са вре ме ном вла сти Гор ба чо ва, 
ка да су из САД та ко ђе сти за ле по ру ке о по др шци и „ре се то ва њу“ 
од но са, што је би ло увек на ште ту Ру си је. Ка ко раз у ме ти „ре се то-
ва ње“ и па ро ле да НА ТО ви ше не сма тра Ру си ју опа сно шћу, кад 
ни је од у стао од ши ре ња на Ис ток, од но сно од свог ја ча ња и при је-
ма но вих чла ни ца, иако је у ру ској вој ној док три ни упра во то име-
но ва но као „угро жа ва ње на ци о нал не без бед но сти“?12)

Циљ но вог раз го во ра Ме две де ва и НА ТО-а се не кри је, то је, 
пре ма ми шље њу Вик то ра Ко ва љо ва „сла бље ње ње не им пе риј ске 
ам би ци је“.13) На рав но, ту је и пот це њи ва ње „ру ског по ли тич ког ин-
те лек та“, јер у Ру си ји са „ин те лек ту ал ном су пер и ор но шћу“ не што 
не шти ма.

„Збли жа ва ње са НА ТО да нас – ни је про сто по ли тич ка од лу-
ка, то је још и ци ви ли за циј ски из бор. Кре ћу ћи се у прав цу НА ТО, 
нео п ход но је зна ти, је смо ли ми спрем ни (не са мо онај сла ба шни 
„ве стер ни зо ва ни“ ста леж, не го и ве ћи на ак тив ног ста нов ни штва) 
да се „сто пи мо“ са они ма, ко ји су ве ко ви ма ра то ва ли про тив нас, 
ко ји и да нас про тив нас во де „хлад ни рат“ у но вој ва ри јан ти – на 
осно ву стра те ги је „ин ди рект них ак ци ја“, уз ко ри шће ње тех но ло ги-
ја „ди ри го ва ног ха о са“.

Ка ко об ја сни ти де кла ра ци је о збли жа ва њу са НА ТО у усло-
ви ма, ка да је 2. но вем бра 2010. го ди не Стејт де парт мент САД по-
др жао те ри то ри јал не пре тен зи је Ја па на пре ма Ру си ји, а Европ ски 
пар ла мент још 2005. го ди не до нео ре зо лу ци ју, у ко јој је Ку ри ле 
озна чио као „оку пи ра ну те ри то ри ју“ и „по звао Ру си ју да их вра ти 
Ја па ну?“14)

11) Ви ди: Ар тём По ле та ев, «Ито ги не де ли: ма три ца и пе ре за гру жен ные», http://evra zia.org/
print.php?id=1514; Упор.: Егор На де ждин, «НПРО США, Евро ПРО и НА ТО, или с чем 
по е дем на Лис са бон ский сам мит», http://evra zia.org/print.php?id=1486

12) Вик тор Алк сис, „На до дер жа ть ся от НА ТО по да ль ше“, http://ru skli ne.ru/news_
rl/2010/11/24vik tor_al ksnis_na do_der zhatsya_ot_na to_po dal she/

13) Вик тор Ко ва љов, «Ко ја је це на збли жа ва ња Ру си је са НА ТО», http://www.nspm.rs/pre-
no si mo/ko ja-je-ce na-zbli za va nja-ru si je-sa-na to.html  

14) Исто.
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Ко ва љов ов де по ста вља пи та ње: Ко је су то за јед нич ке опа сно-
сти по без бед ност ко је па ри ра ју стра те шком са ве зу Ру си ја – НА-
ТО? Ако „про фил три ра мо“ не ја сне ре чи, основ ни за ми сао по ну ђе-
ног „парт нер ства“ са свим је ја сан:

1. Уву ћи Ру си ју у кон фрон та ци ју са све том исла ма.
2. Не у тра ли са ти Ру си ју у пи та њу из глед ног вој ног ре ше ња 

„иран ског пи та ња“ – ли кви да ци је Ира на као су бјек та свет-
ске по ли ти ке и ре ги о нал ног ли де ра.

3. Ис ко ри сти ти Ру си ју у свој ству „го ри ва“ у „го ри о ник“ ко ји 
успо ра ва кре та ње „ло ко мо ти ве“ НА ТО пу тем увла че ња на-
ше зе мље у ав га ни стан ску аван ту ру.

4. За би ти клин у ра ни је из глед ни стра те шки ди ја лог са Ки ном, 
за тво ри ти „круг оп ко ља ва ња Ки не“.

Ов де је уме сно по ста ви ти пи та ње: „А да ли нам је све то по-
треб но?“15)

По зи ци је ру ских „аге на та про ме на“ у ве зи са да тим про бле-
мом сво де се на сле де ће (мо ра мо при ме ти ти да су вр ло слич не по-
зи ци ја ма срп ских „аге на та про ме на“):

1. Ру си ја тре ба да на чи ни ци ви ли за циј ски из бор у ко рист За-
пад ног све та, да са чу ва са да шњи (у рас па да њу) свет ски си стем, 
ма кар и оста ла по лу пе ри фер на зе мља (а за то ће нам, мо жда, по мо-
ћи у мо дер ни за ци ји еко но ми је).

2. НА ТО – то је „ула зни ца“ у За пад ни свет.
3. Стра те шки са вез са НА ТО је пр ви ко рак у бу ду ћи ула зак у 

Али јан су, ко ји обез бе ђу је пра во ку по ви не „ула зни це“ у За пад (у 
Европ ску уни ју итд.). При ста ли це та кве схе ме стал но пре ћут ку ју 
це ну пи та ња.16)

За то ће мо ми схе мат ски при ка за ти, ко ли ко мо же ко шта ти „ула-
зни ца“ у НА ТО.

„Це на ула зни це“ фор ми ра се од гу би та ка, усло вље них сле де-
ћим фак то ри ма:

1. Прин ци пом кон сен зу са при ли ком до но ше ња од лу ка у НА-
ТО.

2. Нео п ход но шћу ре гу ли са ња свих те ри то ри јал них спо ро ва.
3. Нео п ход но шћу пре ла ска на стан дар де НА ТО.

15) Исто.
16) О пи та њи ма ве стер ни за ци је не за пад них др жа ва под ви дом „по ли тич ке мо дер ни за ци је“ 

ви де ти на шу мо но гра фи ју Политичкамодернизација, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010.
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4. Огра ни че њем мо гућ но сти во ђе ња са мо стал не по ли ти ке у 
вој но-по ли итчкој сфе ри, по ред оста лог у сфе ри вој но-тех-
нич ке са рад ње.

5. Уру ша ва њем те ме ља по ли ти ке Ру си је о не пу шта њу у НА ТО 
зе ма ља из бив шег СССР.

6. Нео п ход но шћу до зна ча ва ња сред ста ва у бу џет НА ТО, ко ја 
се пре ра спо де љу ју у ци ље ве ко ји се не по ду да ра ју увек са 
ин те ре си ма Ру си је.17)

7. Из ну ђе ном при вр же но шћу хи ме ри „атлант ске со ли дар но-
сти“, и као по сле ди ца, ула зак у „енер гет ски НА ТО“, што 
по вла чи за со бом од у ста ја ње од ини ци ја ти ва Ру си је за ства-
ра ње „га сног ОПЕК“.

Освр ни мо се по дроб ни је на пр ва два фак то ра.
У ци љу ре гу ли са ња те ри то ри јал них спо ро ва, Ру си ја ће мо ра-

ти:
1. Да вра ти Ја па ну та ко зва не „се вер не те ри то ри је“ (че ти ри 

остр ва Ку рил ске гре де). То, као ми ни мум. Сво је вре ме но је аме рич-
ки Кон грес до нео нео ро че ну ре зо лу ци ју са зах те вом о ре ви зи ји ми-
ров ног спо ра зу ма из Сан Фран ци ска и са ве знич ких до ку ме на та у 
ве зи са Ја па ном. У тој ре зо лу ци ји вла ди САД је „пре по ру че но да 
сма тра не за ко ни тим чи ном отрг ну те од Ја па на те ри то ри је, и то не 
це ле (!) Ку ри ле, не го и Ју жни Са ха лин. Ова ре зо лу ци ја је на сна-
зи и дан-да нас. До вољ но је се ти ти се не дав не по др шке аме рич ког 
Кон греа про те сти ма Ја па на по во дом по се те пред сед ни ка Ру си је 
Ку рил ским остр ви ма.

2. Ру си ја ће мо ра ти да устук не и у „арк тич ком спо ру“ са Дан-
ском и Ка на дом, и да, из ме ђу оста лог „вра ти“ Ло мо но со вљев ве-
нац. И то опет као ми ни мум. Ни је ис кљу че но да ће Ру си ја мо ра ти 
и да у пот пу но сти на пу сти сво је по зи ци је у ве зи са Арк ти ком и да 
се сло жи са Европ ском уни јом, ко ја по ку ша ва да ин тер на ци о на ли-
зу је Арк тик, исто као и Ан тарк тик. Већ је об ја вље но да се „се вер на 
ди мен зи ја“ НА ТО про ши ру је до по ло ва.

3. Ни је ис кљу че но да ће Ру си ји би ти пре до че не и те ри то ри-
јал не пре тен зи је, ко је зва нич но ни су оформ ље не, али по сто је де 
фак то.

Као пр во, Есто ни ја је тра жи ла да јој се вра ти Пе чер ски, а Ле-
то ни ја – По ста лов ски ре ги он у Псков ској обла сти.
17) Оп шир ни је о ме ђу на род ним кон флик ти ма и ме ђу на род ној без бед но сти ви де ти: С. А. 

Лан цов, Политология, Пи тер, Санкт Пе тер бург, 2011, стр. 520-531. као и С. В. На за рен-
ко, Социология, 2-е из да ние, Пи тер, Санкт Пе тер бург, 2009, стр. 359-407.
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Дру го, Ру си ја ни до да нас не мо же да са Укра ји ном уса гла си 
ста тус Кер чен ског за ли ва и Азов ског мо ра.

Тре ће, ни су ре ше ни про бле ми цр но мор ске гра ни це са Гру зи-
јом. Нео п ход но је по де ли ти те ри то ри јал не во де, еко ном ску зо ну и 
коп не ни део. Де ми ли та ри за ци ја коп не не гра ни це оте жа на је по сто-
ја њем но вих ре ги о нал них по ли тич ких су бје ка та (Аб ха зи је и Ју жне 
Осе ти је).

Че твр то, при ка спиј ске др жа ве зах те ва ју по де лу Ка спи ја и, што 
је нај ва жни је, ње го вог дна, чи ји део же ле да до би ју Ка зах стан, 
Турк ме ни ја и Азер беј џан.

Осим те ри то ри јал них пре тен зи ја Ру си ја се су о ча ва и са спе-
ци фи ком до но ше ња од лу ка у НА ТО по прин ци пу кон сен зу са, јер 
на њен ула зак у Али јан су тре ба да при ста ну сви ње ни чла но ви. И 
ов де је не из бе жан су коб са „но вом Евро пом“ у ли ку Пољ ске и зе-
ма ља При бал ти ка, ко је су се би већ де ле ги ра ле по сред нич ке функ-
ци је из ме ђу Ру си је и За па да, схва та ју ћи их као функ ци је оце не и 
над зо ра!18)

Пре ма ми шље њу Са ви на, глав ну уло гу у при бли жа ва њу НА-
ТО-а и Ру си је тре ба да игра Не мач ка. За то не чу де ини ци ја ти ве ко је 
до ла зе из ове др жа ве. На и ме, пр ви пут у јав но сти се по ја ви ла иде ја 
о ула ску Ру си је у НА ТО 8. мар та 2010. го ди не у не дељ ни ку „Der 
Spi gel“. Овај лист је об ја вио пи смо че тво ри це ви со ких офи ци ра не-
мач ке ар ми је ко ји су пред ло жи ли „ин те гра ци ју Ру си је у НА ТО“. То 
је, ја сно је, са свим у са гла сно сти са „но вом“ стра те ги јом али јан се 
(ко ја се на вод но усва ја 18-19. но вем бра 2010. го ди не) то је ор га-
ни за ци ја за цео свет. Да кле, све оно што се у срп ској јав но сти од 
1990. до 1999. го ди не раз ма тра ло као „Но ви свет ски по ре дак“ са да 
до би ја мо упа ко ва но у дру га чи је ре чи, по пут „Но ви атлан ти зам за 
XXI век“, „STRAT COM2010, „транс-ан тал ти зам“... Ја сно је, да кле, 
да се НА ТО по зи ци о ни рао као агре сив на вој но-по ли тич ка ор га ни-
за ци ја ко ја же ли да до ми ни ра све том – у име САД!19) 

Сум њу у искре ност НА ТО-а и САД иза зи ва ју и кон крет ни зах-
те ви Ру си ји, као шти су: „да Ру си ја из ве де сво ју вој ску из Гру зи је 
и Мол да ви је“,20) иако је ја сно да у Гру зи ји не ма ру ске вој ске. Ју жна 
18) Вик тор Ко ва љов, нав. де ло
19) Кон стан тин Сив ков, «Го во ри ть о Евро ПРО про сто сме шно», http://www.ru skli ne.ru/

news_rl/2010/11/22/kon stan tin_siv kov_go vo rit_o_evro pro_pro sto_smes hno/, 22.11.2010
20) Wil li am R. Haw kins, «Rus sia-NA TO sum mit: Not as po si ti ve as por trayed», AmericanThin-

ker, 23. 11. 2010.
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Осе ти ја и Аб ха зи ја ни су ви ше гру зиј ске те ри то ри је.21) Што се ти че 
Мол да ви је Ру си ја је у Прид не стро вљу на осно ву ман да та Ује ди ње-
них на ци ја, а не са мо вољ но као Аме ри кан ци на Ко сме ту. На рав но, 
ту је и за кљу чак „да са ма Ру си ја пред ста вља ве о ма ве ли ку опа-
сност за Евро пу, те да је за то по треб но (да НА ТО – З. М.) до не се 
од ре ђе не ме ре“.22)

Ипак, би ће да је ре ал ност са свим дру га чи ја. На то – пакт по-
ста је опа сност за це ли свет, јер је ин стру мент у ру ка ма САД, ко ја 
про бле ме, уме сто ди пло ма ти јом, ре ша ва вој ним пу тем. По но вој 
НА ТО стра те ги ји чак и кли мат ске ка та кли зме пред ста вља ју по вод 
за ме ша ње НА ТО-а. Дру гим ре чи ма, пот пу но је ја сна тен ден ци ја 
да НА ТО за ме ни Ује ди ње не на ци је и да се од лу ке за свет до но се у 
ин сти ту ци ји у ко јој САД има ју до ми на ци ју. Жа ло сно је са мо што 
и у Ру си ји има по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца ко ји при ста ју на ово. 
Ме ђу тим, НА ТО је за пад на тво ре ви на и сам За пад је ду жан да ову 
рат ну ма ши ну у име ми ра де мон ти ра. Кључ но пи та ње је, ка ко то 
су ге ри ше Ди а на Џон стон, да ли „за пад на де мо кра ти ја“ има сна ге 
да де мон ти ра ову вој но-аван ту ри стич ку ма ши ну док не бу де ка-
сно?

Zo ran Mi lo se vic
THE MES SA GES (THE LES SONS) OF THE LIS BON SUM MIT 

NA TO – RUS SIA
Sum mary

NATO Summit that took place in Lisbon in November
2010, followedby theNATO–Russia Summit has been
differentlyevaluatedbyforeignresearchers.Hypothesisof
authorofthispaperisthattherewerenothoroughchan-
gesbuttherewasarevivalofAmericanpropaganda-ideo-
logicalrhetoricfromthetimeoftheruleofGorbachev(in
thissenseitcouldbesaidthatMedvedevis“newGorbac-
hev”),and that themainobjectivesof theUSAandNA-
TOhaveremained, suchas“suppressionof influenceof
Russia”andevenitsdestructionanddivisionbetweenthe
allies.Inadditiontothis,theNATOhasstillremaineda
warmachineprovokingconflictsandmakingwarswithout
mandateoftheUnitedNations.Thereforeavitalquestion
iswhether“westerndemocracy”hasstrengthto“disas-

21) Тре ба пот се ти ти да је бив ши пред сед ник САД, Џорџ Буш, по др жао 2008. го ди не то ком 
агре си је Гру зи је на Ју жну Осе ти ју, ову др жа ву и по звао Ру си ју „да пре ки не оку па ци ју 
гру зиј ске те ри то ри је“. Да кле, ра ди се о кон ти ну и те ту аме рич ке по ли ти ке чи ји је циљ 
су зби ја ње зо не ру ског ути ца ја.

22) Wil li am R. Haw kins, нав. де ло
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semble”thismilitary-adventurousmachinebeforeitistoo
late?
KeyWords:NATO,atlantism,geopolitics, freedom,Rus-
sia,security,democracy
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Resume
OnNovember19th,2010theNATOSummittookplacein
Lisbon.According to some analysts, this NATO Summit
wasdifferentfromother(atleast)tenoutoftwentythree
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summits,when theparticipants tookphotographs for in-
ternalpoliticalpropaganda.IntheSummit,amongother
things,therewasadoptedtheNATOstrategyfor21stcen-
tury.Itisknownthatthestrategyisbasedontwomainob-
jectives:firstlytoprovidecollectivesecurityandstability
andsecondlytoguaranteetheprinciplesanddevelopment
ofdemocracyinwholeworld(theNATOgaveitselfarole
oftheworldmilitary-politicalbloc.)Certainly,inthedraft
ofthestrategyfortheupcomingdecadethereweretaken
alsosomeobjectivesfromprevious(old)strategy,suchas:
support toTrans-Atlanticrelations,preservationofmili-
tarycombatreadinessforperformingaverybignumberof
combatoperationsinanypartoftheworld,development
ofEuropeanmilitaryforces,deterringpotentialenemyag-
gressionaswellasregulationofconflictsandcrisissitu-
ation,expansionof theNATO(that is, recruitingofnew
members), support to theprocessofdisarmament in the
world,controlofarmamentandnon-proliferationofnuc-
leararmament.OntheSummitnewthemewasthebattle
againstcyberneticattacks.
Certainly,oneofthe(post)summitthemesisalsorapproc-
hementofRussiaand theNATO.Mainproponentof the
rapprochementofRussiawiththeNATOisRussianPre-
sidentDmitryMedvedev(andhisliberaladvisors),which
seemsnottobesupportedbythePrimeMinisterVladimir
Putin.Namely,theRussianPrimeMinisterVladimirPutin
hascontinuedtoworkonfurtheroperationalizationofthe
ideasandstrengtheningoftheinstitutionsthathehasesta-
blishedduringhispresidency.
However, this did not prevent “very influential people”
(fromRussia–Z.M.)“topleadforjoiningofRussiatothe
NATO”.Therefore, although theRussian public opinion
isopposedtoRussiajoiningtheNATOortotheNATOin
general, the politicians are not interested in it and they
continuetoimposeAmericaninterestsnotrespecting(de-
mocratic)willofthepeople.Itisobviousthattheyspeak
onbehalfofthePresidentoftheRussianFederation,be-
causesomeofthemarethegeneralsofRussianArmy.Ho-
wever,itisnottheonlyfailureofactualRussianPresident.
Firsttimehewascompromisedin2009whentheMinister
ofForeignAffairsSergeyLavrovsavedhimfromtotalfi-
asco,anditwasrelatedtohisownandhisadvisors’idea
regardingtheissuesofthestructureofEuropeansecurity.
Also,sometimebeforetheNATOSummitatrilateralmee-
tingofGermanChancellorMerkel,FrenchPresidentSar-
kozy andRussianPresidentMedvedev took place.Main
objectiveof theRussianPresidentwas toobtain“aboli-
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tionofvisasforRussiancitizens”,andheonlygaineda
promisethatinfifteenyears(meaning“never”)therewill
becreatedajointeconomicandsecurityspace.Journa-
listsnoticedthattheGermanChancellorandFrenchPre-
sidenttreatedMedvedevasan“insignificantperson”.In
suchconditions theNATOwants to“break”Russiaand
simply bring it to the state of submission to theUnited
StatesofAmerica.Itisobservedthatcertainpoliticalre-
presentativesofRussia,ledby“newRussianGorbachev”
–Medvedev,aresimplyparalyzedwithsweetwordsofthe
United States ofAmerica on partnership and friendship
andsothat theycannotrationallyrethinktheessenceof
theproblem.
ItisclearthatWashingtonhasbeenimplementingapro-
jectof“newAtlantism”inEuropeandEuro-Asiawhich
starts(isbased)onideologyofdominationoftheUnited
StatesofAmericaininternationalorder.
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ИакосекажедаСрбијаимасвојтрасиранразвојни
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УВОД

Dа нас је све очи глед ни ја по де ла на оне ко ји по др жа ва ју гло ба-
ли за ци ју у ње ној из вор ној иде ји (пер цеп ци ји), ка да се под тим 

про це сом под ра зу ме ва раз ме на до ба ра и рад не сна ге на гло бал ном 
* Виши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ни воу и на оне ко ји ни ка да ни су по др жа ва ли иде ју гло ба ли за ци је. 
Да кле, за не мар љив и ире ле ван тан је број оних ко ји оправ да ва ју са-
да шњу гло ба ли за ци ју јер је очи глед но да од исте ни ко ни ка да ни је 
имао зна чај ни је ко ри сти – на про тив. Са свим је ја сно да су и са ми 
за го вор ни ци и про мо те ри гло ба ли за ци је и гло ба ли зма, а на ро чи то 
За пад, да нас до жи ве ли крах у ви ду свет ске еко ном ске кри зе, али и 
крах у дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та. По себ но је зна чај но 
да су ка пи та ли стич ке раз ви је не др жа ве до спе ле у ста ње при вред не 
ре це си је, а ко ја, пре ма из ја ва ма мно гих еми нент них  струч ња ка из 
обла сти еко но ми је, још увек ни је до шла до свог дна. По сле ди це у 
ви ду ра зних не га тив них де ша ва ња на ста лих ре а ли за ци јом гло ба-
ли зма се ис по ља ва ју и у при вред но не раз ви је ним (ма лим) др жа-
ва ма ко је су, го то во по пра ви лу не сво јом во љом до ве де не у та кву 
си ту а ци ју.

ОНАСТАНКУСАВРЕМЕНОГГЛОБАЛИЗМА

У су шти ни иде о ло ги ја гло ба ли зма пред ста вља је дан то та ли-
тар ни про цес ко ји ни је про из вод са да шњег вре ме на већ се ја вља у 
ра ном пе ри о ду раз во ја дру штва нпр. у вре ме Рим ског цар ства, ка-
сни је у пе ри о ду фе у да ли зма ка пи та ли зма, фа ши зма, ста љи ни зма, 
со ци ја ли зма и дру гих „иза ма“. Ме ђу тим, ка да се ми сли на гло ба-
ли зам (гло ба ли за ци ју) но ви јег вре ме на мо же се ка за ти да су иде је о 
ње го вом ус по ста вља њу  ство ре не не где од мах на кон па да Бер лин-
ског зи да. Иде је свих гло бал(иза ма) су у осно ви слич не и огле да ју 
се у же љи за вла да њем чи та вим све том из раз ли чи тих раз ло га са 
раз ли чи тим мо ти ви ма. Ме ђу тим, од ли ка гло ба ли зма и гло ба ли за-
ци је но ви јег да ту ма је у  чи ње ни ци да је фо кус њи хо вог ин те ре со-
ва ња у сфе ри при вре де и еко но ми је, од но сно не по сред но вла да ње1) 
(до ми ни ра ње) у обла сти при вре де па та ко и у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Тач ни је ре че но им пе ра тив но вог свет ског по-
рет ка се огле да у ус по ста вља њу тр жи шне при вре де на гло бал ном 
ни воу. Не дво сми сле но го во ре ћи то зна чи да се све мо же ку пи ти и 
да се сви мо гу ку пи ти (про да ти), од но сно да све има сво ју це ну. 
Ме ђу тим, оно што за бри ња ва у ве зи са тим ни је са мо по ја ва ме ше-
тар ства не го на ста нак, го то во по пра ви лу, огром них и ра зно вр сних 
про бле ма за др жа ве ко је се су прот ста ве гло ба ли за ци ји (ме ше та ре-
њу) или упад ну у њен „вр тлог“ . Ово тим пре што гло ба ли за ци ја 
1)  Мно ги ауто ри ка ко до ма ћи та ко и ино стра ни овај фе но мен на зи ва ју мо дер ним по ро-

бља ва њем све та пре све га у сфе ри при вре де
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да нас ну ди нај бо ље мо гућ но сти ме ше тар ства свет ских раз ме ра не 
са мо у обла сти при вре де већ, са да је то са свим ја сно, и у обла сти 
на у ке, про све те, кул ту ре итд.

Раз ли чи та, али са свим кон крет на су са зна ња шта се де ша ва 
са др жа ва ма ко је се су прот ста ве гло ба ли за ци ји, од но сно са оним 
др жа ва ма ко је су глав ни за го вор ни ци гло ба ли за ци је и ко је је ди не 
има ју про фит од гло ба ли за ци је. Ма да се са тим про фи том де ша ва, 
пре или ка сни је, као и са свим до би ти ма оства ре ним на не ле га лан 
и на да све не људ ски и не мо ра лан на чин.

(НЕ)ПРОТИВГЛОБАЛИЗМА

Има ло објек тив не ана ли зе не дво сми сле но ука зу ју на чи ње ни-
цу да гло ба ли за ци ја ну ди нај бо ље мо гућ но сти за пљач ка шке по-
те зе ве ли ких ба на ка код на ци о нал них др жа ва. Жр тве су сви гра-
ђа ни ово га све та, али и на ци о нал не др жа ве. Нај ак ту ел ни ја жр тва 
тог раз во ја да нас је Грч ка ко ја је рас ту ре на од стра не при ват них 
ан гло-сак сон ских ба на ка. Осим Грч ке из у зет на про бле ма ти ка се 
већ по ја ви ла у Шпа ни ји, Ру му ни ји, Бу гар ској, Сло ве ни ји, Ср би ји... 
Чи ње ни ца је да Европ ска уни ја не по ма же Гр ци ма већ бан ка ма у 
Грч кој ко је су упра во нај од го вор ни је за на ста ло ста ње тј. ве ли ку 
за ду же ност Грч ке и ње них гра ђа на. Ана лог но се мо же за кљу чи ти 
да и у дру гим др жа ва ма Европ ска уни ја  не шти ти  гра ђа не (ста нов-
ни штво) од гло ба ли за ци је већ не дво сми сле но и ди рект но  по ма же 
гло ба ли сте. Због то га „атак“ на Грч ку не тр ба до жи вља ва ти као акт 
упе рен ис кљу чи во про тив Грч ке  већ и као на пад на це лу евро зо ну 
па и знат но ши ре. Да нас су од гло ба ли ста на пад ну те и дру ге др-
жа ве, од но сно мо же се го во ри ти о (по чет ку) про па сти евра у крај-
њем слу ча ју и о про па сти Европ ске уни је. По сма тра ју ћи пад евра у 
зад њих не ко ли ко ме се ци (евро знат но па да у од но су на до лар што 
се ни ка да ра ни је ни је до го ди ло) не из ве сна је да ља суд би на евра. 
У том сми слу ин ди ка тив на је чи ње ни ца  да не ке од „ва жни јих“ 
др жа ва (нпр. Ве ли ка Бри та ни ја и Швед ска пре све га) као чла ни-
це Европ ске уни је ни су уве ле евро уме сто на ци о нал не ва лу те док 
су мно ге др жа ве уме сто сво је на ци о нал не ва лу те, пре шле на евро 
и са да су пре за ду же не. Зна чај но пи та ње у том сми слу је сва ка ко 
„ко сто ји иза евра“ јер иза до ла ра сто је САД, па ако се иде ши ре 
у том сми слу иза до ла ра сто ји и НА ТО. Из чи ње ни це да Европ ска 
уни ја ни је на ци о нал на др жа ва про из и ла зи да већ у стар ту осни ва-
ња Европ ске уни је по сто ји огро ман кон струк ци о ни про блем. Да-
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кле, ак цен то ва на је чи ње ни ца да иза до ла ра, ко ји је не сум њи во још 
ви ше за ду жен од евра, сто је САД ко је га ран ту ју за ње га, од но сно 
аме рич ка вој ска га ран ту је за до лар. На тај на чин САД те ра ју оста-
ле др жа ве све та да ак цеп ти ра ју тај па пир – аме рич ки до лар. Ка ко 
про ла зе они ко ји од би ја ју да ак цеп ти ра ју до лар мо же се са свим 
ја сно ви де ти у слу ча ју Ира ка и Са да ма Ху се и на ко ји је хтео да му 
се по сло ви ве за ни за про да ју наф те и уоп ште тр го ви на оба вља у 
еври ма што је из ме ђу оста ло га био је дан од глав них раз ло га за ње-
го во свр га ва ње и рат про тив Ира ка.2)  

Да нас и Иран има го то во иден тич не про бле ме јер же ли да наф-
ту и свој гас, ко га има у огром ним ко ли чи на ма (др жа ва са го то во 
нај ве ћим ре зер ва ма га са у све ту), про да је за евре уме сто за до ла-
ре, из че га се мо же за кљу чи ти да је и то је дан од основ них раз ло-
га за што се Ира ну пре ти ра том. Сва ка ко Иран у том по гле ду ни је 
уса мљен јер се исто де ша ва (пре ти) и са дру гим, Ира ну су сед ним 
др жа ва ма Си ри јом, Пак си та ном и др. У при лог овим тврд ња ма иде 
и чи ње ни ца да су САД не дав но одо бри ле Са у диј ској Ара би ји вој-
ну опре му вред ну 60 ми ли јар ди до ла ра, што пред ста вља нај ве ћи 
вој ни „па зар“ у исто ри ји САД. Ова про да ја оруж ја Са у диј ској Ара-
би ји је „од го вор“ на га ло пи ра ју ћи раст вој не мо ћи Ира на. САД ће 
оруж је про да ва ти и Ку вај ту, УАР, Ома ну, а вој на по моћ у на ред ним 
го ди на ма је пред ви ђе на и Изра е лу. Ово је још ин те ре сант ни је ако 
се зна да у САД-у од вој не ин ду стри је не по сред но жи ви око 10-так 
ми ли о на љу ди, а по сред но око 30-так ми ли о на љу ди) и да вој на 
ин ду стри ја за у зи ма им по зант но ме сто у укуп ном при вред ном до-
при но су др жа ве.

Ме ђу тим, чак и по вр шним по ре ђе њем мо же се за кљу чи ти да 
при вре да САД да нас знат но ло ши је сто ји не го при вре да Европ ске 
уни је, али очи глед но је да САД по ку ша ва ју про дук ци јом ра то ва 
(чи ме се под сти че раз вој соп стве не вој не ин ду стри је) ши ром све-
та да за др же (очу ва ју) сво ју са да шњу при вре ду.3) Ка ко при вре да 
САД и да ље иде си ла зном пу та њом мо же се оче ки ва ти да ће САД 
на сто ја ти да и да ље вр ше кон тро лу па и сво је вр сни при ти сак на 
Европ ску уни ју ка ко би, пре све га, оја чао по ло жај до ла ра. Ово ће 
2) Под се ћа ња ра ди из го вор за на пад на Ирак је би ло по се до ва ње оруж ја за ма сов но уни-

шта ва ње у Ира ку, а за ко је је не за ви сна ко ми си ја струч ња ка из ја ви ла да га уоп ште ни је 
би ло ни ти је исто ика да про на ђе но (ни у тра го ви ма) у Ира ку.

3) Чи ње ни ца је да САД во де ра то ве ве о ма сми шље но и да ни ка да ни су ушли у рат без кон-
крет ног ци ља, ме ђу тим, са свим је дру га при ча ка да се го во ри о ус пе си ма и ре зул та ти ма 
тих ра то ва. При вре да САД је да нас у ре це си ји без из гле да да ће из ње иза ћи у до глед но 
вре ме и да ће их из ње из ву ћи но ви ра то ви – на про тив.  
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сва ка ко да ра ди уз по моћ др жа ва ко је су за др жа ле сво ју на ци о нал-
ну ва лу ту, а пре све га Ве ли ке Бри та ни је. Ме то до ло ги ја тог на сту па 
је чи ни се већ раз ра ђе на, а већ се уоча ва ју и не га тив ни ефек ти у 
сми слу не за до вољ ства и не сла га ња Не мач ке по не ким пи та њи ма 
из сфе ре при вре де итд. 

Да кле, упо тре бље на ће би ти, или се већ упо тре бља ва ју, сред-
ства и  ме то де из обла сти фи нан си ја (еко ном ски рат) про тив Европ-
ске уни је, од но сно пре ма чла ни ца ма Европ ске уни је, али и пре ма 
оним зе мља ма ко је то још ни су по ста ле. Ово ме сва ка ко тре ба до-
да ти и чи ње ни цу да да нас при ват не бан ке нај че шће ни су под кон-
тро лом на ци о нал них др жа ва што је на ро чи то ка рак те ри стич но и 
из ра же но у зе мља ма у тран зи ци ји. Ме ђу тим, ве ли ки про блем има 
„Голд ман и Сакс“ као нај ве ћа ин ве сти ра ју ћа бан ка на Вол стри ту. 
Про блем има и Со ро шев фонд и др. Чи ње ни ца је да су ове две ин-
сти ту ци је ин ди ка тив не јер је са свим ја сно да ра де за јед но, а њи хо-
ва ак тив ност је та ко ђе ви ше не го ја сно ре зул ти ра ју ће ста ње у Грч-
кој и дру гим др жа ва ма у ко ји ма ће се тек обе ло да ни ти ди мен зи ја 
при вред не про бле ма ти ке.

Но, исти не ра ди, ове две бан ке су до 60-тих го ди на би ле под 
кон тро лом др жа ве што се ујед но мо же озна чи ти као нај срет ни ји 
пе ри од гло ба ли за ци је. Та да се гло ба ли за ци јом сма тра ла гло ба ли-
за ци ја тр го ви не, али не и гло ба ли за ци ја нов ца.4)

Да нас је очи глед но да аме рич ка при вре да стаг ни ра, пре све-
га због не до вољ ног ин ве сти ра ња  ка пи та ли ста у сво ја про из вод на 
по стро је ња јер су знат но лак ше, знат но ве ћи про фит оства ри ва ли 
ку по ви ном пред у зе ћа ши ром све та, а на ро чи то у Евро пи и по сле 
пре стан ка ва жно сти Бре тон Вуд ског спо ра зу ма. На тај на чин је до-
шло до енорм ног упли ва аме рич ког нов ца, од но сно до на стан ка 
„евро до ла ра“ у Евро пи ко ји је ка сни је слу жио та ко ђе за по зајм љи-
ва ње.5) На тај на чин је до шло до кру же ња фик тив ног и вир ту о зног 
нов ца (ка пи та ла).

Из да ва ње нов ца, пре све га,  у САД а ка сни је и у Евро пи ко је је 
до та да би ло под кон тро лом на ци о нал них ба на ка „су спен до ва но“ 
је од лу ка ма бри тан ске вла де. Ре зул тат не кон тро ли са ног узи ма ња 
нов ца из САД је до при не ло ства ра њу пр ве не ре гу ла тив не фи нан-
4)  Да се о „кре та њу“ (про то ку) нов ца во ди ло ра чу на ука зу је и чи ње ни ца да су ту ри сти 

ко ји иду у САД или из ње мо гли да но се са мо од ре ђе ну сво ту де ви за – ве ће ко ли чи не 
мо ра ле су да се за ме не у зе мљи.  

5)  Евро или “Је дин стве на европ ска ва лу та“ уве ден је 1. ја ну а ра 2002. го ди не иако су нов-
ча не је ди ни це 11 зе ма ља чла ни ца оста ле у оп ти ца ју до 2002. го ди не.
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сиј ске ин сти ту ци је на све ту. Ово је убр зо у Лон до ну иза зва ло на-
ста нак зо не не кон тро ли са ног ра да ба на ка.

У тој не кон тро ли са ној зо ни се осни ва ју мно ге бан ке из Вол-
стри та и др. Оне по чи њу да уво де њи хов је дин стве ни но вац без 
кон тро ле на ци о нал них ба на ка. Ра ни је је би ло пра ви ло да ка да јед-
на бан ка да не ко ме кре дит мо ра ла је 10 или 12 про це на та сред ста ва 
за за јам да ти из соп стве них сред ста ва у ци љу по кри ва ња тог кре-
ди та. Ме ђу тим, Бри тан ци су од сту пи ли од овог пра ви ла о по тре-
би ула га ња (по кри ва ња кре ди та) из соп стве них сред ста ва чи ме су 
до при не ли на стан ку тзв фик тив ног ка пи та ла6). У раз ма ку од 15-так 
го ди на тај фик тив ни но вац се пре тво рио у јед ну огром ну ла ви ну 
ко ја све до на ших да на угро жа ва не са мо на ци о нал ну еко но ми ју 
др жа ва већ и еко но ми ју на гло бал ном ни воу. Да кле, бан ке су се 
оте ле кон тро ли и са ме ства ра ле свој про фит из да ва њем  не кон тро-
ли са ног нов ца до би је ног са стра не. Овај не га тив ни учи нак ба на ка 
је био мо гућ ши ре њем, од но сно осни ва њем ве ли ког бро ја ино-ба-
на ка у мно гим др жа ва ма све та. Мо же се за кљу чи ти да је јед на од 
пр вих жр та ва те ла ви не нов ца, од но сно отва ра ња стра них ба на-
ка би ла бив ша Ју го сла ви ја, а на ро чи то Ср би ја по сле рас па да СРЈ. 
Због тог учин ка ба на ка ши ром све та се и до шло у си ту а ци ју да је 
да нас свет ска (гло бал на) при вре да у озбиљ ној кри зи.

Ме ђу тим, не ке др жа ве су и у та квим усло ви ма за др жа ле при-
вред ни раз вој на за вид ном ни воу. Та ко је нпр. не мач ка при вре да 
да нас и да ље, објек тив но го во ре ћи, ста бил на. Од нос уво за и из во за 
у Не мач кој је по зи ти ван. Но, и Не мач ка је да нас ре ла тив но мно го 
за ду же на др жа ва, али је то тр жи шно за ду же ње. Ово за ду же ње је, 
пре све га, ре зул тат, од но сно про блем де ла не мач ких ба на ка ко је 
про тив Не мач ке (на мер но или не на мер но) пра ве та кве по сло ве. Та-
ко нпр. јед на од нај ве ћих при ват них ба на ка у Не мач кој сво је по-
сло ве оба вља у Лон до ну. Та бан ка при па да (у те сној је ве зи)  гру пи 
ан гло-сак сон ских ба на ка и Со ро ше вом фон ду. Про блем је у то ме 
што Нем ци са да нај ве ћи но вац ула жу за из ла зак Грч ке из  при вред-
не кри зе и от пла ћи ва ње ње них ду го ва што у крај њем слу ча ју мо же 
би ти не га тив но и за са му Не мач ку. При то ме, чи ње ни ца је да тај 
уло же ни но вац го то во да и не по ма же Грч кој јер се исти у крај њем 
6)  По че так из у ча ва ња „фик тив ног ка пи та ла“ из у ча вао је К. Маркс У тре ћем то му „Ка пи-

та ла „ сто ји: „Са раз во јем ка пи та ла ко ји до но си ка ма те и си сте ма кре ди ти ра ња чи ни 
се да се цео ка пи тал удво стру чио, а по не где чак и утро стру чио на раз ли чи те на чи не, 
при че му се је дан те исти ка пи тал или са мо по тра жи ва ње ду га по ја вљу је у раз ли чи тим 
ру ка ма и у раз ли чи тим об ли ци ма. Нај ве ћи део овог ка пи та ла  нов ца је „фик ти ван“.
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слу ча ју опет вра ћа (за вр ша ва) у  ан гло сак сон ским бан ка ма или код 
Не мач ке „Дој че Бан ке“. Гр ци ма од то га не оста је го то во ни шта. 
Ина че, по зна то је да нас да  се сла бост на ци о нал не др жа ве огле да, 
у ства ри, кроз сла бост на ци о нал не ва лу те. Да кле, број не на бр зи ну 
осно ва не при ват не бан ке, по чи њу да кон тро ли шу про ток нов ца у 
др жа ва ма, али и на гло бал ном ни воу. На тај на чин су у при ли ци да 
кон тро ли шу и са му при вре ду. Ова кон тро ла од стра не при ват них 
ба на ка је на ро чи то из ра же на од 60-тих од ка да се знат но сма њио 
ути цај тј. кон тро ла од стра не на ци о нал не бан ке. При ват не бан ке се 
чак су прот ста вља ју на ци о нал ним бан ка ма кроз раз не шпе ку лант-
ске рад ње чи ме се у пи та ње че сто до во ди функ ци о ни са ње и ег зи-
стен ци ја на ци о нал них др жа ва.

(НЕ)ПРОТИВЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Да нас по сто је огром не же ље мно гих зе ма ља за члан ством у 
Европ ску уни ју. Оче ки ва ња од тог члан ства су раз ли чи та, али се 
при ме ћу је да све зе мље нај че шће оче ку ју  лак ши при ступ евру и 
лак ши из ла зак из при вред не кри зе, од но сно ре ше ње свих сво јих 
ег зи сти ра ју ћих про бле ма, па чак и оних по ли тич ких. Знат но ма ње 
се ана ли зи ра и уоп ште го во ри о аспек ту без бед но сти и про бле ми-
ма са ме Евро пе ко ји ма је иста да нас бре ме ни та. Да кле, им пе ра тив 
је не ких де мо крат ских вла да ула зак у Европ ску уни ју без об зи ра на 
све ак ту ел не про бле ме ве за не за Европ ску уни ју (Европскаунија
немаалтернативу).       

Тим пре чу ди ка да се о Европ ској уни ји го во ри као о из во ру 
мо дер не де мо кра ти је да нас. Ме ђу тим, са мо по вр шном ана ли зом 
ста ња де мо кра тич но сти у Европ ској уни ји до ла зи се до дру га чи-
јег за кључ ка. Де мо крат ска Европ ска уни ја (ни)је уоп ште де мо кра-
ти ја. За кон, под ко јим гра ђа ни у Европ ској уни ји жи ве, не пра ви 
европ ски пар ла мент; тај за кон пра ви европ ска Ко ми си ја. Европ ску 
ко ми си ју не би ра ју са ми гра ђа ни. Пре ци зни је ре че но у др жа ва ма  
чла ни ца ма да на шње Европ ске уни је гра ђа ни не мо гу ни у јед ној 
европ ској др жа ви ту ко ми си ју да би ра ју.  Гра ђа ни би ра ју чла но ве 
европ ског  Пар ла мен та. Ме ђу тим, европ ски Пар ла мент да нас има 
ми нор ну уло гу по мно гим пи та њи ма од зна ча ја. Ка да је реч о де-
мо кра ти ји до са да шња ис ку ства нам ука зу ју на чи ње ни цу да се јед-
на ствар на де мо кра ти ја у др жа ви у ства ри по ка зу је ка да се по де ли 
моћ или власт у др жа ви. Да нас у Европ ској уни ји нпр. Не мач ка, а 
слич но је и са пар ла мен ти ма у дру гим др жа ва ма, по ли ти ка ко ја се 
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об ли ку је (усво ји) у не мач ком пар ла мен ту не мо же да се ре а ли зу је у 
Европ ском пар ла мен ту итд.

Дру гим ре чи ма очи глед но је да Европ ска уни ја пред ста вља 
јед ну им пе ри ју са им пе ри ја ли стич ким на ме ра ма и не де мо крат-
ским струк ту ра ма. Еко ном ска пра ва др жа ва Европ ске уни је су ма-
ња не го нпр. са ве зних др жа ва у САД. Са да шње ста ње у Грч кој и 
ште та ко ју гра ђа ни Грч ке тр пе се мо же озна чи ти као ре зул тат јед-
не отво ре не дик та ту ре. Фи нан сиј ска по ли ти ка у Грч кој се пра ви у 
Бри се лу и пу тем Бри се ла се у Грч кој спро во ди. Гра ђа ни Грч ке се 
уоп ште не пи та ју за би ло шта, као ни у дру гим др жа ва ма чла ни ца-
ма Европ ске уни је. Не што ма ло ре фе рен ду ма, ка да се на род пи тао 
(из ја шња вао) би ло је 2005. го ди не нпр. у Фран цу ској и Хо лан ди ји. 
Та да су гра ђа ни ових др жа ва гла са ли про тив Европ ског уста ва. У 
дру гим др жа ва ма гра ђа ни ни су ни пи та ни. То „не“ од Фран цу за и 
Хо лан ђа на је до ве ло до са свим ма ле про ме не па су тај исти устав 
под дру гим име ном, 3 го ди не ка сни је ипак усво ји ли. Али Фран цу-
зи и Хо лан ђа ни ни су сме ли ви ше да гла са ју као и они дру ги на ро ди 
осим Ира ца ко ји су ре кли „не“ али су за то би ли ка жње ни по нов ним 
гла са њем го ди ну да на ка сни је. 

РЕАЛНОСТЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Мно ги ва лид ни по ка за те љи да нас ука зу ју на чи ње ни цу да су 
при ма ња ста нов ни штва у Европ ској уни ји до са да би ла до ста до бра 
у од но су на по след ње 2-3 го ди не. То зна чи да све ви ше ста нов ни ка 
Европ ске уни је би ва си ро ма шно. С дру ге стра не још се ви ше бо га-
те бо га ти слој ста нов ни штва, али ка да се узме про сек из ме ђу си ро-
ма шних и бо га тих он увек оста је исти па се на осно ву та квих по-
да та ка го во ри о „успе ху“ у Европ ској уни ји. У том сми слу је за чу-
ђу ју ће сва ко по ре ђе ње  Ср би је са нпр. би ло ко јом чла ни цом Европ-
ске уни је.  Још је ма ње објек тив но по ре ђе ње са нпр. Не мач ком, 
Фран цу ском, Ве ли ком Бри та ни јом... Не мач ка је без сум ње нај ја ча 
др жа ва па и си ла у Европ ској уни ји. У ства ри Ср би ја би тре ба ло да 
узме при ме ре дру гих ре ле вант ни јих др жа ва Ру му ни је, Бу гар ске,... 
а на ро чи то се овом при ли ком чи ни ин ди ка ти ван при мер Пољ ске. 
По зна то је да је Пољ ска по мно гим пи та њи ма до ста слич на са Ср-
би јом. Та ко нпр. Пољ ска има ре ла тив но раз ви је ну по љо при вре ду, 
а из вре ме на со ци ја ли зма јој је оста ла ре ла тив но до бра еко ном ска 
струк ту ра. Пољ ска при па да да нас Европ ској уни ји, али има ка та-
стро фал не по сле ди це у еко ном ском по гле ду. Ова кве по сле ди це су 
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ре зул тат, пре све га, укла ња ња ца рин ске ба ри је ре чи ме је при вре-
да Пољ ске по ста ла ин те гра ци о ни део еко но ми ја оста лих др жа ва 
(др жа ва Европ ске уни је) Та ко ђе и „евро“ сто ји у кон ку рен ци ји са 
да ле ко моћ ни јим еко но ми ја ма Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је.. а по-
сле ди це су та да не ми нов не. Пољ ски по љо при вред ни ци  гу бе у том 
так ми че њу и при мо ра ни су да за тва ра ју сво ја га здин ства. Та ко ђе је 
зна чај но да је од 2006. го ди не че ти ри ми ли о на По ља ка, нај че шће 
мла дих, при то ме и обра зо ва них ка дро ва, на пу сти ло зе мљу јер у 
Пољ ској ви ше ни су мо гли на ћи по сао. Ови мла ди ка дро ви су нај че-
шће од ла зи ли у Ве ли ку Бри та ни ју и не што ма ње у Не мач ку, Фран-
цу ску итд. где су на ла зи ли по сао. Ме ђу тим, услед ми гра ци је рад-
не сна ге усло жа ва се про бле ма ти ка око за по шља ва ња и у Ве ли кој 
Бри та ни ји јер са да њи хо ви мла ди све те же на ла зе по сао, па да це на 
ра да, ра сте це на ста но ва ња итд. Ка ко је уво зна рад на сна га јеф ти-
ни ја од до ма ће по сло дав ци у Ве ли кој Бри та ни ји се ра ди је од лу чу ју 
за по сли ти нпр. По ља ка не го свог гра ђа ни на. Да кле, очи глед но је, 
са мо из овог јед ног при ме ра, да члан ство у Европ ску уни ју „раз би-
ја“ Пољ ску, али и моћ ну др жа ву као што је у овом слу ча ју Ве ли ка 
Бри та ни ја. Ана ло ги јом се да за кљу чи ти да је си ту а ци ја ма ње-ви ше 
иста и по пи та њу дру гих др жа ва. Ако се кроз овај при мер са гле да 
по зи ци ја Ср би је он да  се мо же за кљу чи ти да је за чу ђе ње ка ко на-
ши мла ди же ле оти ћи у Европ ску уни ју по сва ку це ну. Евро па је 
из гу би ла по ли тич ки ком пас и да нас по сто ји као НА ТО-Аме рич ки 
про тек то рат. За ро бље на соп стве ном би о гра фи јом, она је по ста ла 
са у че сник и у из вр ше њу смрт не ка зне над ху ма ни стич ким иде а-
лом, ко ме је ина че те жи ла и ко ји ма је на дру гом ци ви ли за циј ском 
та су за кла ња ла свој исто риј ски па то ху ма ни зам. То је и раз лог што 
је ује ди ње на Евро па, пр ви пут по сле Дру гог свет ског ра та, по сла ла 
ка зне не екс пе ди ци је на срп ски на род, во де ћи свој пр ви рат под на-
зи вом Европ ске за јед ни це.

ПОУКЕЗАСРБИЈУ

Објек тив но го во ре ћи, о пој му на ци о нал не др жа ве да нас су нај-
че шћа из ра жа ва ња у при лич но не га тив ној ко но та ци ји. Иде о ло зи 
свет ског ка пи та ла су ус пе ли да све што је не га тив но ве жу за на ци-
ју. Ус пе ли су да на ци о нал но и на ци ју про гла се као нај ве ће зло 20-
тог ве ка.  Об зи ром да се то ра ди сми шље но и на ду же вре ме мо же 
се за кљу чи ти да се ра ди о сво је вр сном про јек ту уни ште ња на ци је. 
Ови про јек ти су та ко ђе ура ђе ни од стра не гло ба ли ста, пре ко пре 
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све га, ве ли ких ба на ка, ко ји  же ле да рас ту ре др жа ве и да ус по ста ве 
свет ски по ре дак – свет ску власт и за то  на ци о нал ну  др жа ву мо ра ју 
да ома ло ва жа ва ју, бла те и рас ту ра ју на сва ки мо гу ћи на чин. 

У том сми слу ин ди ка ти ван је при мер у ве зи обра зо ва ња, од но-
сно при хва та ње тзв. Бо лоњ ске де кла ра ци је ко ја не сум њи во већ са-
да да је не га тив не ре зул та те по про све ту7) и на у ку за ду жи низ го ди-
на уна пред, али и ре фор ме ко је су спро ве де не у дру гим обла сти ма 
од зна ча ја за на ци о нал ну др жа ву (код нас на при мер тзв. про фе си-
о на ли за ци ја вој ске, ре фор ма у пра во су ђу, при ва ти за ци ја др жав не 
имо ви не итд.).8) Да нас иде о ло шки гло ба ли сти го во ре нпр. Ср би ма, 
Хр ва ти ма или Тур ци ма  да мо ра ју ући у Европ ску уни ју да би по-
ста ли де мо крат ске др жа ве иако ове др жа ве већ одав но при па да ју 
не са мо те ри то ри јал но Евро пи.

У том сми слу нај че шће се по ста вља ју пи та ња ко ји ма се на-
сто ји ома ло ва жи ти ста ње у др жа ви па чак иза зва ти и фру стра ци ју 
омла ди не. Та ко се нпр. по ста вља пи та ње за што да је дан млад Ср-
бин оста не да ра ди у Ср би ји или да че ка по сао ко ји је ма ло пла ћен,  
кад му Европ ска уни ја пру жа ве ли ке мо гућ но сти за за по шља ва ње. 
Европ ска уни ја се пред ста вља као спа со но сно ре ше ње ко је ни ка да 
не ће из не ве ри ти оне што че ка ју по сао. Ме ђу тим, чи ни се да мла-
ди и не за по сле ни љу ди Ср би је ни су по хр ли ли у Европ ску уни ју и 
по ред   не дав ног уки да ња ви зе од стра не Европ ске уни је. Ово из 
раз ло га што су мно ги схва ти ли да Европ ска уни ја објек тив но го-
во ре ћи ни је по ка за ла пре те ра но оду ше вље ње пре ма ими гран ти ма. 
Ово се не од но си са мо на омла ди ну из Ср би је. Мно ги по да ци ука-
зу ју да и у Европ ској уни ји је све ве ћи број не за по сле ног ста нов-
ни штва и да за до би ја ње по сла мо ра да се про ђу раз ли чи те про ве-
ре и до ка зи ва ња (ода но сти и по слу шно сти). Но, чи ње ни ца је и да 
мно ги мла ди љу ди ко ји су оти шли на рад у не ку од др жа ва Европ-
ске уни је због не мо гућ но сти да се вра те у сво ју др жа ву по чи њу да 
се ба ве и кри ми нал ним по сло ви ма. Та ко ђе, онај ко и до би је по сао 
у Европ ској уни ји, не рет ко је ма ње пла ћен и под це њен у од но су 
7)  По у че на до са да шњим ис ку стви ма Хр ват ска ко ја је пред ња чи ла са уво ђе њем Болоњскe 

де кла ра ци је са мо по сле не ко ли ко го ди на тра жи мо дел ка ко исту да по ти сне из свог си-
сте ма обра зо ва ња уочив ши ве ли ке ште те од исте.

8)  Ако се за при мер узме За пад на Евро па пре 1991 (та да се зва ла Европ ска за јед ни ца) 
мо же се за па зи ти да то ни је би ла са мо раз ли ка у име ну. То је пре би ло јед но удру же ње 
– али јан са на ци о нал них др жа ва. Ни је по сто ја ло за јед нич ко тр жи ште, за јед нич ки но вац 
или за јед нич ка вој ска, али је чи ње ни ца да је та да шња Европ ска за јед ни ца да ле ко бо ље 
функ ци о ни са ла. Ово из раз ло га што су се на ци о нал не др жа ве ме ђу соб но до го ва ра ле о 
мно гим пи та њи ма. До го вор се оба вљао у за јед нич ком еко ном ском про сто ру где др жа ве 
чла ни це ни су јед на дру гој кон ку ри са ле.
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на дру ге за по сле не, али ће са свим си гур но за ра ђи ва ти мно го ви ше 
нов ца не го у Ср би ји. Ме ђу тим, тај про цес у крај њем слу ча ју во ди 
рас ту ра њу на ше зе мље. Ипак знат но су ин те ре сант ни ја оче ки ва ња 
на ше  зе мље у ве зи Европ ске уни је. На при је му Ср би је у Европ ску 
уни ју по треб но је ис пу ни ти не ко ли ко усло ва од ко јих је сва ка ко 
нај зна чај ни ји онај ко ји се од но си на Ко со во и Ме то хи ју чи ја је не-
за ви сност при зна та баш од во де ћих др жа ва Европ ске уни је. Пред 
Ср би ју се да нас по ста вља не ко ли ко кључ них усло ва за учла ње ње 
ко ји се мо гу озна чи ти као ди рект ни уни шта ва о ци Ср би је као на ци-
о нал не др жа ве. Ови усло ви се ни јед ној дру гој др жа ви ра ни је ни су 
по ста вља ли.

Је дан од усло ва или на чи на уни ште ња Ср би је је сте узи ма ње 
су ве ре ни те та ис тој на ње ној те ри то ри ји (Ко со во и Ме то хи ја, Ра-
шка област, Вој во ди на.....)9)

Дру ги услов или на чин је да се пре ма др жа ва ма по тен ци јал-
ним чла ни ца ма, али и они ма ко је већ је су ство ри илу зи ја не ми нов-
но сти, од но сно на ме та ње од ре ђе них уго во ра ко ји се мо ра ју пот пи-
са ти и стрикт но спро во ди ти.

Тре ћи на чин се са сто ји у по сте пе ној ин фил тра ци ји им пе ри јал-
них сим бо ла (нпр. зве зде на за ста ви Европ ске уни је) у све аспек те 
жи во та. Ова кви при ме ри се мно же у тај но сти, без про те ста или 
де мо крат ског одо бра ва ња.

Че твр ти на чин се са сто ји у то ме да се о ру ши лач ким на сто ја-
њи ма или ефек ти ма ди ску ту је отво ре но, али тек ка да се они оства-
ре. У том сми слу ин ди ка ти ван је при мер пот пи си ва ње Ам стер дам-
ског уго во ра од стра не То ни ја Бле ра 1997. го ди не ко је је у Ве ли кој 
Бри та ни ји би ло про пра ће но ми ни мал ном де ба том о пра ву гра ђа на 
да им се не су ди у ино стран ству. Ме ђу тим, ово на че ло је усво је но 
још 1989. го ди не у фор ми уред бе За ко на о из ру че њу као и у окви ру 
за кон ских ме ра про ис те клих из Уго во ра у Ма стрих ту.

Пе ти на чин је усме рен пре ма „кон крет ним“ про бле ми ма., а 
огле да се у на сто ја њу да Евро фе де ра ли сти на сто је са кри ти сво је 
ствар не на ме ре од на ци о нал них би рач ких те ла. Због то га се из све 
сна ге тру де да се ста зом обес пра вље ња европ ских на ци ја кре ћу 
што кра ћим и што ефи ка сни јим ко ра ци ма.
9)  У том кон тек сту је Клод Ше сон из ја вио јед ном при ли ком да „Евро пу ни ка да не би-

смо из гра ди ли де мо крат ским сред стви ма“. www.acp-euco u ri er.in fo/ACP-EU-Co o pe ra-
tion.201.0.html?&L=Â°2
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Ше сти на чин је ни као као по сле ди ца не спо соб но сти зе ма ља 
чла ни ца да за јед нич ки фор му ли шу би ло ко ји ме ђу др жав ни уго-
вор. До го во ре на на че ла се не мо гу при ме ни ти на сва ко днев не по-
ли тич ке, дру штве не и еко ном ске слу ча је ве, што за по сле ди цу има 
да Европ ски суд прав де (ко ме је за да так учвр шће ње је дин стве не 
Европ ске уни је) не пре ста но ту ма чи те исте уго во ре и до но си за ко-
не у име но ве са ве зне др жа ве ко ји се про ти ве ин те ре си ма др жа ва 
чла ни ца.

Сед ми на чин се огле да у не пре ста ној про па ган ди у ко рист 
Европ ске уни је умре жа ва њем на ци о нал них ме ди ја или ин ста ли-
ра ње стра них ме ди ја у др жа ви (нпр. Глас Аме ри ке у Ср би ји итд.) 
Та ко ђе се ова про па ган да од ви ја и  кроз си стем обра зо ва ња, кроз 
отва ра ње ве ли ког бро ја ино стра них шко ла код нас или про па ги-
ра ње да на ши мла ди што ви ше од ла зе на сту ди је, спе ци ја ли за ци је  
ван на ше зе мље итд.

Да кле, на ма су већ од у зе ти Ко со во и Ме то хи ја, Ср би и дру-
ги не ал бан ски ста нов ни ци су про те ра ни из те по кра ји не. Бив ши 
пред сед ник Ми ло ше вић је умро у Ха гу под чуд ним окол но сти ма, 
а Ср би у Ха гу су осу ђе ни на за твор ске ка зне ко је су не у по ре ди во 
ве ће од ка зни осу ђе ни ка дру гих на ци о нал но сти. И по ред свих чи-
ње ни ца Ср би ја и да ље на сто ји ин те гра ци ју у Европ ску уни ју. 

По ста вља се пи та ње за што је на ша суд би на би ла го ра и тра-
гич ни ја од свих дру гих на ро да ка да се зна да ни су са мо Ср би до-
при не ли раз би ја њу Ју го сла ви је.

Од го вор је, да кле, у очи глед ној чи ње ни ци да гло ба ли сти же ле 
да уни ште на ци о нал ну др жа ву уоп ште. У том сми слу срп ски на род 
у Евро пи има нај ве ћи по нос. Свест срп ског уче ни ка се про те же до 
бит ке на Ко со ву и Ме то хи ји при че му се не за бо ра вља ју на ши на-
ци о нал ни хе ро ји Цар Ду шан, Цар Урош итд. На ме ра је очи глед но 
да се на ша исто ри ја, кул ту ра, по ли ти ка....уто пи у Европ ској уни ји. 
Да кле, срп ска свест се мо ра рас ту ри ти да би се за бо ра ви ла соп-
стве на исто ри ја, али и да би смо по слу жи ли као при мер оста лим 
на ци ја ма. Чи ње ни ца је да је Ју го сла ви ја би ла при мер Евро пи по 
пи та њу мул ти кул ту рал но сти, мул ти на ци о нал но сти и мул ти кон-
фен си о нал но сти због че га је на про сто мо ра ла би ти раз би је на.

У сва ком слу ча ју са мо Ср би ни су кри ви за раз би ја ње Ју го сла-
ви је, као што ни да нас по ли тич ке па и без бед но сне про бле ме у Ра-
шкој обла сти не про у зро ку ју Ср би већ дру ге на ци је пот по мог ну те 
вла да ма или по ли тич ким ли де ри ма из дру гих др жа ва. Европ ска 
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уни ја уме сто да већ са да објек тив но ука зу је на од ре ђе не про бле ме 
у Ср би ји (сми ру је на пе тост) упра во по пи та њу де ша ва ња у Ра шкој 
обла сти и да ље тра жи мо дел ка ко да „при ти сне“ Ср бе ка ко би се 
„сми ри ла“ си ту а ци ја у Ра шкој. 

На овом ме сту се мо же по ста ви ти јед но уоп ште но пи та ње ко-
је се од но си и на Ср би ју, а то је мо же ли се да нас вла да ти јед ним 
на ро дом или зе мљом,  а да се ни је део те струк ту ре. Мно го број на 
ис ку ства ука зу ју на чи ње ни цу да су сви ко ји су то по ку ша ли ло-
ше про шли. Та ко је нпр. про шао и пред сед ник Ира ка Са дам Ху се-
ин али је оста ла чи ње ни ца да се у Ира ку знат но бо ље жи ве ло под 
ње го вом вла да ви ном те да је др жа ва би ла знат но уре ђе ни ја не го 
да нас ка да, по сле без у спе шне агре си је на Ирак од стра не НА ТО-а 
и ње го вог по вла че ња, та мо ви о ри за ста ва са зве зди ца ма. Мо же се 
та ко ђе по ста ви ти још ја сни је пи та ње да ли и Ср би ја да нас ср ља у 
ко ло ни јал но роп ство или се ра ди са мо о не ра зу ме ва њу мо дер не де-
мо кра ти је ко је уз то и ни смо све сни.

Чи ни се ипак да је Ср би ја, ма ка ко то зву ча ло, да нас при мо-
ра на да се учла ни у Европ ску уни ју, али прет ход но мо ра ис пу ни-
ти још мно ге зах те ве. За став Ср би је пре ма члан ству у Европ ској 
уни ји мо гу по слу жи ти мно ги при ме ри дру гих др жа ва. Та ко нпр. 
Че шка ни је хте ла да пот пи ше Ли са бон ски уго вор док ни је ре ши ла 
про блем по врат ка (ни је при ста ла на по вра так) имо ви не Су дет ским 
Нем ци ма. Та ко ђе,Сло ве ни ја је зах те ва ла да се ре ши про блем гра-
нич ног по ја са са су сед ном Хр ват ском од Европ ске уни је, а Пољ ска 
је ду ги низ го ди на во ди ла пре го во ре са Европ ском уни јом око од-
ре ђе ња кво те за из воз нпр. кром пи ра итд. Све ово не дво сми сле но 
ука зу је да су све зе мље има ле кон крет не ко ри сти од Европ ске уни-
је, а са мо Ср би ји се отео део ње не те ри то ри је - Ко со во и Ме то хи ја, 
а ту очи глед но ни је крај. 

Ово ме ко нач но тре ба до да ти и чи ње ни цу да је НА ТО бом бар-
до вао и раз ру шио Ср би ју, а око 3000 Ср ба је том при ли ком уби је-
но. НА ТО је озра чио те ри то ри ју Ср би је о че му се да нас ве о ма ма ло 
го во ри, а ко ри шће не су ра зор не бом бе ши ром зе мље ко је су би ле 
пу ње не ра ди о ак тив ним ма те ри ја лом10) и ко је и да нас зра че и од ко-
јих је по ве ћан број обо ле лог ста нов ни штва (на ро чи то на Ко со ву и 
Ме то хи ји) од кар ци но ма. То зна чи да су озра че ни и Ал бан ци ко је 
су САД и Европ ска уни ја же ле ле да осло бо де „срп ског те ро ра“.
10) Де таљ ни је Ра кић Ми ле, Ђорђeвић Ми ли ја на: „Де ли мич на де кон та ми на ци ја У-238 и 

мо гућ ност угро жа ва ња жи вот не сре ди не са аспек та без бед но сти“, Ве те ри нар ски фа-
кул тет, Бе о град, Збор ник са ме ђу на род ног са ве то ва ња 2001. год.- Na slov zbor ni ka?
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Због то га тре ба раз ми сли ти, или рас пи са ти ре фе рен дум о же-
љи ста нов ни ка Ср би је за ин те гра ци ју у НА ТО и Европ ску уни ју. 

У овом мо мен ту чи ни се да би за Ср би ју ула зак у НА ТО па и 
у Европ ску уни ју би ла јед на ве ли ка бру ка и клоп ка. Та ко нпр. ка да 
би Ср би ја по ста ла чла ни ца НА ТО-а то би зна чи ло да би би ли при-
зна ти и опро ште ни њи хо ви зло чи ни на не ти на шем на ро ду, а ве о ма 
бр зо би се до шло у си ту а ци ју да срп ски си но ви ги ну за НА ТО ин-
те ре се ши ром све та (то је и је дан од основ них раз ло га про фе си о-
на ли за ци је на ше вој ске да нас) 

Ка да се го во ри о члан ству Ср би је у Европ ску уни ју чи ње ни ца 
је да и опо зи ци ја, а на ро чи то по зи ци ја же ле то члан ство, ме ђу тим 
чи ни се да о том члан ству тре ба да се во де струч не (ар гу мен то ва-
не) рас пра ве. Ср би ја ће ула ском у Европ ску уни ју би ти и да ље рас-
пар ча ва на и рас ту ра на, а то ће се на ро чи то осе ти ти у сфе ри при-
вре де и по љо при вре де ко је ће би ти у знат ном за о стат ку и гу бит ку 
у  од но су на све ове дру ге зе мље. Ово ме иде у при лог пре до че на 
си ту а ци ја са 4 ми ли о на мла дих По ља ка ко ји су оти шли у Европ ску 
уни ју у по тра зи за по слом, али исти ни су на шли. Ме ђу тим, исти не 
ра ди у Пољ ској је тај про блем  до ста убла жен об зи ром да је Бри сел 
дао По ља ци ма мно го суб вен ци о ног нов ца  за по моћ. Да нас је очи-
глед но да Европ ска уни ја ви ше не ма нов ца па та ко ће то осе ти ти 
и Ср би ја. Тим пре за бри ња ва ју ће зву чи те жња на ших по ли ти ча ра 
да нас ко ја се огле да у ис ти ца њу и на сто ја њу (за го ва ра њу) уво ђе ња 
евра у Ср би ју чим се ство ри „при ли ка“ за то. При то ме, на мер-
но или не за бо ра вља ју се чи ње ни це да „евро не пред ста вља пр ви 
ко рак ка ства ра њу Ује ди ње них европ ских др жа ва; он пред ста вља 
по след њи и нај ва жни ји ко рак. Без ва лу те, цен трал не бан ке и кон-
тро ле ко ју Ми ни стар ство фи нан си ја по се ду је над бу џет ском рас-
по де лом, др жа ва гу би кон тро лу над сво јим ин ге рен ци ја ма, а са мим 
тим и власт. У кон сти ту тив ном и де мо крат ском сми слу та др жа ва 
ви ше не пред ста вља  др жа ву већ по кра ји ну дру ге др жа ве – у овом 
слу ча ју Европ ске уни је.11) 

Ин ди ка ти ван је и при мер Ро бер та Ку пе ра глав ног са вет ник 
Т. Бле ра ко ји се за ла гао зано ву спољ ну по ли ти ку, од но сно за но-
ви ко ло ни ја ли зам  То је да кле и ствар на док три на 21. ве ка Да ли 
су по ли ти ча ри на не ки на чин део про јек та јер се о овим ства ри ма 
мо ра мно го озбиљ ни је раз ми шља ти. Ме ђу тим ла ко се да уочи ти 
11)  Род ни Ет кин сон, НовадиктатураЕвропе–угњетавањеиваскрсдемократскихнаци

ја, До си је, Бе о град, 2005, стр. 17.



стр:283300.

- 297 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

да мно ги по ли ти ча ри про фи ти ра ју од про мо ви са ња гло ба ли за ци је 
или Европ ске уни је. Та ко ако јед на зе мља при сту пи Европ ској уни-
ји глав ни про та го ни сти (по ли ти ча ри) до би ја ју сво је ме сто у Са ве-
ту Евро пе, Ко ми си ји, Пар ла мен ту тј има ју ле пе би рое у Европ ској 
уни ји тј. Бри се лу и Штрас бур гу ко је ка сни је по ве зу ју у дру гим зе-
мља ма нпр. у Ср би ји у Но вом Са ду, Бе о гра ду итд. За од ре ђе не зе-
мље тре ба од ре ђе ни број са рад ни ка (за Ср би ју око 2000 са рад ни ка) 
ко је пла ћа Бри сел а тај но вац Бри сел на вол ше бан на чин до би ја 
опет из Ср би је.

Та ко ђе за Ср би ју су од зна ча ја и до га ђа ји ве за ни за Ре пу бли ку 
Срп ску. Очи глед но је из при ме ра Ре пу бли ке Срп ске, од но сно це ле 
Бо сне и Хер це го ви не да стран ци у ства ри же ле др жа ве под про тек-
то ра том јер је Бо сна и Хер це го ви на да нас упра во то. Ово се же ли 
и са Ма ке до ни јом, Хр ват ском итд. Је дан од раз ло га је и сма ње-
ње, од но сно ства ра ње јеф ти не и ефи ка сне ад ми ни стра ци је. Да кле, 
ни Европ ска уни ја ни гло ба ли сти не же ле „са мо у пра вља ње“ већ 
гло бал но упра вља ње. Ова на сто ја ња се по сте пе но оства ру ју кроз 
цен тра ли за ци ју упра вља ња нпр. у ва зду шном са о бра ћа ју, ства ра њу 
је дин стве не по ли циј ске и вој не ко ман де и ор га ни за ци је, уки да ње 
на ци о нал них ца ри на итд.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Европ ске ин те гра ци је, као и би ло ко је дру ге ин те гра ци је тре-
ба ло би да има ју свр ху до при но са бо љит ка срп ском на ро ду и Ср-
би ји. Не до пу сти во је да ин те ре си Ср би је бу ду жр тво ва ни ра ди 
при сту па ња Европ ској уни ји или због по пу шта ња пред иза зо ви ма 
ове, пре све га, не ху ма не. не пра вед не и не при род не гло ба ли за ци је. 
Уоста лом, европ ске ин те гра ци је, и ако по ђе мо од те о риј ске мо гућ-
но сти да су за нас и да ље ре ал не, но се и мно го то га не га тив ног. 
Стал но по сма тра мо леп шу стра ну ства ри, и жи ви мо у илу зи ја ма да 
са мо она по сто ји (да не ма ал тер на ти ву). Ме ђу тим, ни је та ко. И те 
ка ко по сто је и не га тив ни аспек ти ула ска Ср би је у Европ ску уни ју, 
и при то ме се не ми сли са мо на угро жа ва ње на шег те ри то ри јал ног 
ин те гри те та.  Је дан део це не ула ска у Европ ску уни ју, ко ји сва ка ко 
у ве ћој или ма њој ме ри мо ра мо да пла ти мо, за нас мо же да бу де и 
фа та лан. Ра ди се о ет нич ким и вер ским про ме на ма - ко је има ју и 
пра те ће дру штве не ефек те, од ра ста кри ми на ла до убр за ва ња па-
три от ско-иден ти тет ске еро зи је - са ко ји ма би се Ср би ја не ми нов но 
су о чи ла, а мо жда се већ по че ла и су о ча ва ти.
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SERBIAINANENVIRONMENTOFGLOBALIZATIONAND

EUROPEIZATION
Summary

AlthoughitissaidthatSerbiahastraceditsdevelopmen
talcourse, inrealityit isobstructedunderbothexternal
and internal influences. Theways for Serbia to overco
me obstacles are different ones and theymostly depend
onperceptionofthemandnationalinterestsofSerbia.In
thechoiceofmethodologyforovercomingthecurrentand
futureproblems,Serbiamayusetheexperiencesofother
states thatare themembersof theEuropeanUnionand
thathavebeenalsoinfluencedbyglobalization.Aperma
nentandobjectiveconsiderationoftheimpactofglobali
zationonthestateisnecessary,aswellasananalysisof
allpreconditionsthatSerbiahasbeenfacinginthepro
cessofitsintegrationintotheEuropeanUnion.
KeyWords:Serbia,globalization,EuropeanUnion
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Resume

European integrations,aswellasanyother integration,
are expected to contribute to the wellbeing of Serbian
peopleandSerbia.Itisunacceptablethattheinterestsof
Serbia are sacrificed for purpose of enrollment into the
EuropeanUnionorforpurposeofgivinguptothechal
lengesofthis,firstofall,inhuman,unjustlyandunnatural
globalization.TheEuropeanintegrations,evenifwetake
intoaccount the theoreticalpossibility that theyarestill
realisticforus,bringsalongsomenegativethings.Weof
tentakeintoaccountamorepositivesideofthispicture
andliveinillusionsthatitistheonlypossiblesolutionfor
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 Овај рад је примљен 3. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 15. 
новембра 2010. године.

us (without other alternatives).However, things are not
thewayitispresented.Therearemanynegativeaspects
oftheenrollmentofSerbiaintotheEuropeanUnion,and,
in thissense,notonly infringementofour territorial in
tegrity.Onepartofthepricethatwemoreandlesshave
topayforourenrollmentintotheEuropeanUnionmight
beevenfatalforus.Thereisapossibilitythattherecome
someethnicalandreligiouschanges,alongwiththeircon
sequentialsocialeffects,startingfromthegrowthofcrimi
nalitytotheaccelerationofpatrioticidentityerosion,that
Serbiawouldinevitablyfaceinthiscase,anditispossible
thatithasalreadystartedtofacethesedays.
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Сажетак
Предмет овог рада јесте институционални изглед
Европске уније након ступања на снагуЛисабонског
уговора.Ауторпредстављаизменекојесеодносена
Европски парламент, Комисију, Савет министара,
ЕвропскисаветиСудправде.Циљрадаједаопишеи
објасниновинеуинституционалномсистемуЕУкоје
доносиЛисабонски уговор. Користећи анализу садр
жаја, заједносакомпаративно дескриптивномме
тодом,ауторпокушавадаодговоринанеколикопи
тања.Првопитањекојесенамећејестеколикосеин
ституционалноустројствоЕУпоЛисабонскомугово
руразликујеодоногизУговораоУставу.Поредтога,
требадатиодговорнапитањеотешкоћамакојесу
постојале приликом усаглашавања Лисабонског уго
вора.Накрају,имајућиувидуизложенеинституци
оналнеиновације,требаодговоритинапитањекоје
логичкиследи,каквајебудућностовогуговора.
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ституцијеЕвропскеуније.

* Ис тра жи вач-сарадник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

Lи са бон ским уго во ром за вр ша ва се ско ро де це ниј ски про цес 
кон сти ту ци о на ли за ци је Европ ске уни је ко ји је за по чео од мах 

по пот пи си ва њу Уго во ра из Ни це (де цем бар 2000. го ди не) ка да 
је би ло очи глед но да су ре фор ме ко је је тај уго вор до нео крат ког 
до ме та. Де кла ра ци ја из Ла ке на (2001. го ди не) отво ри ла је  вра та 
Кон вен ци ји о бу дућ но сти Евро пе на ко јој је уса гла шен пред лог 
Уго во ра о Уста ву ко ји ни кад ни је сту пио на сна гу бу ду ћи да су га 
две др жа ве чла ни це (Фран цу ска и Хо лан ди ја) од ба ци ле на ре фе-
рен ду ми ма. Ка да је би ло ја сно да се од Уго во ра о Уста ву мо ра од-
у ста ти, чел ни ци др жа ва чла ни ца усме ри ли су сву сво ју ве шти ну 
и енер ги ју у ства ра ње јед ног но вог и ка ко се у пр ви мах ми сли ло 
ми ни уго во ра ко ји ће има ти ма ње устав не ам би ци је али ко ји ће 
очу ва ти дух Уго во ра о Уста ву. Јед но од ре ше ња ко је је Ли са бон ски 
уго вор пре у зео из Уго во ра о Уста ву је сте и ин сти ту ци о нал ни ди-
зајн Европ ске уни је.

НЕУСПЕХУГОВОРАОУСТАВУИПРИПРЕМЕ
ЗАЛИСАБОНСКИУГОВОР

Пред лог Уго во ра о Уста ву ко ји је раз ма тран то ком Кон вен ци је 
о бу дућ но сти Евро пе то ком 2002. и 2003. го ди не, ко нач но је уоб-
ли чен на ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји 2004. го ди не а пот пи сан 29. 
окт о брa 2004. го ди не на са ми ту у Ри му. Би ло је пред ви ђе но да Уго-
вор сту пи на сна гу 1. но вем бра 2006. го ди не, на кон ра ти фи ка ци је 
свих др жа ва чла ни ца. Др жа ве су по је ди нач но од лу чи ва ле да ли ће 
уго вор ра ти фи ко ва ти на ци о нал ни пар ла мен ти или ће се ор га ни-
зо ва ти ре фе рен дум за ње го во по твр ђи ва ње. За ни мљи вост ве за на 
за по твр ђи ва ње уго во ра на ре фе рен ду ми ма је сте да сва ки пут у 
исто ри ји европ ских ин те гра ци ја ка да би се ор га ни зо вао ре фе рен-
дум, нај ма ње јед на др жа ва би тај уго вор од ба ци ла (Ир ска–Уго вор 
из Ни це, Дан ска- Уго вор из Ма стрих та). Ово га пу та од 27 др жа ва, 
ре фе рен дум је тре ба ло да се одр жи у 10 др жа ва. Рас по ред ра ти-
фи ка ци је је био та кав да су зе мље са по тен ци јал ним не га тив ним  
од го во ром оста вље не за крај. Али пре не го што је до шао ред на 
„про бле ма тич не зе мље“,  нео че ки ва но „не“ до шло је као од го вор 
са ре фе рен ду ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји ( мај, јун 2005.). Са 
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54.67% гла со ва  про тив усва ја ња Уго во ра о Уста ву у Фран цу ској1) 
и чак 61.8% у Хо лан ди ји, Европ ска уни ја на шла се у не при јат ној 
си ту а ци ји. На кон то ли ко вре ме на и енер ги је уло же них у ства ра ње 
овог до ку мен та, би ло је ја сно да је ЕУ за па ла у ћор со как.  

На са ми ту у Бри се лу ју на 2005. го ди не, ше фо ви др жа ва и вла-
да раз ма тра ли су ко ра ке ко је тре ба да ље пред у зе ти тј. да ли на ста-
ви ти са ра ти фи ка ци јом или при зна ти да је Уго вор мр тав. Ка ко је 
за вре ме лук сем бур шког пред се да ва ња са оп ште но, ЕУ се на шла у 
пе ри о ду пре и спи ти ва ња и ди ску си је и све др жа ве чла ни це су по-
зва не да раз ми сле о бу дућ но сти овог уго во ра.  На ста ви ло се са ра-
ти фи ка ци јом али је би ло ја сно да се од пред ло же ног Уго во ра мо ра 
од у ста ти. Ко на чан би ланс ра ти фи ка ци је био је је 18 по твр ђе них, 2 
од би је не а 7 ра ти фи ка ци ја ни је ни одр жа но.2) 

Не сум њи во је да је од би ја ње Уго во ра о Уста ву од стра не зе ма-
ља осни ва ча оста ви ло не га ти ван ути сак. Био је то сиг нал да не ке 
др жа ве ни су спрем не на да љу кон сти ту ци о на ли за ци ју. У ли те ра ту-
ри је при хва ћен ши рок спек тар об ја шње ња фран цу ског и хо ланд-
ског „не“. Јед но од њих се за сни ва на прет по став ци да пред лог ни је 
про шао због сво је све о бу хват но сти. На и ме, не ки ана ли ти ча ри твр-
де да се ни је тре ба ло ба ви ти „ве ли ким про јек ти ма већ пред ло жи ти 
ре фор ме са мо оног што је тре нут но нео п ход но“.3) Та ко ђе, про паст 
Уго во ра о Уста ву услед ус кра ће ња по др шке две ју др жа ва до та да-
шњих по бор ни ка про ду бље ња европ ске ин те гра ци је по сма тра се 
још као кри за ле ги ти ми те та и очи гле дан три јумф еуро скеп ти ка.4)

Европ ска уни ја је на са ми ту у ју ну 2006. го ди не да ла за да так 
Не мач кој да у вре ме свог пред се да ва ња ЕУ то ком пр ве по ло ви не 
2007. го ди не, на пра ви из ве штај ко ји би са др жао про це ну шта да ље 
ра ди ти са Уго во ром о Уста вом. Очи та је би ла по де ла у ста во ви ма 
из ме ђу оних др жа ва ко је су по др жа ле Уго вор о Уста ву („мак си ма-
ли сти“) и оних ко је су му по др шку или ус кра ти ле или од ло жи ле 
( оне ко је су сто пи ра ле про цес ра ти фи ка ци је -  „ми ни ма ли сти“). 
Ова по де ла по себ но је би ла уоч љи ва ка да је ја ну а ра 2007. го ди не 
као од го вор на пред лог фран цу ског пред сед ни ка Ни ко ле Сар ко зи-
1) http://www.in ter i e ur.go uv.fr/sec ti ons/a_vo tre_ser vi ce/re sul tats-elec ti ons/rf2005/000/000.

html.
2) Mi ro slav Pro ko pi je vić, „Evropskaunijauvod“, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2009., str. 653.
3) Gráinne de Búrca, „TheEUontheroadfromtheConstitutionalTreatytoLisbonTreaty“, 

Jean Mon net Wor king Pa per, 03/08
4) Ibid. 
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ја да уме сто Уго во ра о Уста ву тре ба усво ји ти је дан ми ни - уго вор, 
за ка зан са ста нак при ста ли ца европ ског уста ва у Ма дри ду (гру па 
ко ја је са му се бе кр сти ла на зи вом при ја те љи Уста ва) ко је су зах те-
ва ле да се Уго вор о Уста ву за др жи.5) Гру па ми ни ма ли ста је твр ди ла 
да би би ло  до вољ но са мо уве сти од ре ђе не аманд ма не на Уго вор 
из Ни це. У гру пи ми ни ма ли ста на шле су се по ред Фран цу ске, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Хо лан ди ја, Швед ска и Дан ска. За вре ме не мач ког 
пред се да ва ња ова де ба та се за хук та ла. Не мач ка се по себ но ан га-
жо ва ла да те ку ћу устав ну кри зу раз ре ши та ко што ће по сре до ва ти 
ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ка ко би се уса гла си ле о бу ду ћем из гле ду 
Европ ске уни је. 

Иако су на не фор мал ном са ми ту у Бер ли ну по во дом пе де се то-
го ди шњи це по сто ја ња Eвропских за јед ни ца и да ље би ле очи глед не 
по де ле из ме ђу ми ни ма ли ста и мак си ма ли ста,  из гле да да су про-
ме не у уну тра шњим си сте ми ма др жа ва чла ни ца по пут про ме на 
вла сти у Хо лан ди ји и Фран цу ској, по вољ но ути ца ле на по зи ти ван 
ис ход ин тен зив ног Не мач ког по сре до ва ња. До го вор је по стиг нут 
та ко да ре ше ње не бу де ни мак си ни ми ни већ не што из ме ђу што ће 
за др жа ти дух уста ва, а опет ува жи ти по је ди нач не зах те ве др жа ва 
чла ни ца ко је су се при па да ле ми ни ма ли стич кој гру пи. 

Ми си ја ко ју је во ди ла не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел до-
би ла је по твр ду успе шно сти ка да је на са ми ту ју на 2007. го ди не 
од лу че но да се са зо ве но ва ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја чи ји би 
за да так био усва ја ње ре форм ског уго во ра. Тре ба украт ко по ме ну-
ти по је ди нач не ста во ве не ких  др жа ва чла ни ца на ме ђу вла ди ној 
кон фе рен ци ји. Чак де сет др жа ва (Че шка, Фин ска, Не мач ка, Ма-
ђар ска, Лук сем бург, Пољ ска, Ир ска, Сло ве ни ја, Швед ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја) има ло је по се бан ин те рес за про ме ну ста ту са По ве ље 
о људ ским пра ви ма. Пре ма Уго во ру о Уста ву, По ве ља је би ла ње-
гов са став ни део и сто га је оба ве зу ју ћа ње на при ме на. Све др жа ве, 
осим Ве ли ке Бри та ни је, зах те ва ле су да По ве ља има ма ње оба ве-
зу јућ ста тус јер су се бо ја ле ка кав ће би ти њен ути цај на осе тљи ва 
на ци о нал на пи та ња. Ве ли ка Бри та ни ја, пак, тра жи ла је из у зе ће из 
ове по ве ље. На кра ју кон фе рен ци је до го во ре но је да По ве ља не 
бу де са став ни део ре форм ског уго во ра и да са мим тим има не што 
сла би ји ста тус. Ве ли кој Бри та ни ји је до зво ље но да бу де из у зе та из 
5) Ma u ri zio Car bo ne, „FromParistoDublin:domesticpoliticsandthetreatyofLisbon“, Jo-

ur nal of Con tem po rary Euro pean Re se arch, Uni ver sity As so ci a tion for Con tem po rary Euro-
pean Stu di es, Lon don, Vol.5, No.1, 2009, p. 8.
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при ме не По ве ље о људ ским и ма њин ским пра ви ма и та ко оси гу ра 
сво је ин те ре се. Др жа ве су углав ном би ле са гла сне да не тре ба уво-
ди ти функ ци ју ми ни стра спољ них по сло ва јер је на зив те функ ци је 
у њи ма бу дио страх од пре тва ра ња ЕУ у др жа ву а тај спор је от кло-
њен про ме ном ње го вог на зи ва. Уме сто на зи ва ми ни стар спољ них 
по сло ва Ли са бон ски уго вор уво ди Ви со ког пред став ни ка Европ ске 
уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.6) На кон фе рен-
ци ји је по ред по ме ну тих, би ло и спо ро ва око сма ње ња бро ја чла-
но ва Ко ми си је, уво ђе ња функ ци је пред сед ни ка Европ ског са ве та 
али је нај ви ше спо ро ва из би ло око на чи на од лу чи ва ња у Са ве ту 
ми ни ста ра.  

Ок то бра 2007. го ди не пред ста вљен је текст но вог уго во ра ко ји 
је ко нач но до го во рен на не фор мал ном са ми ту у Ли са бо ну где је и 
оба вље но пот пи си ва ње де цем бра 2007. го ди не и због то га на зван 
Ли са бон ски уго вор. Пун на зив овог уго во ра је сте Уго вор из Ли са-
бо на ко ји до пу њу је Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је и Уго вор о 
функ ци о ни са њу ЕУ. 7) 

Ли са бон ски уго вор пред ста вља по след њу епи зо ду про це са 
кон сти ту ци о на ли за ци је Европ ске уни је ко ји је за по чео 2001. го-
ди не Де кла ра ци јом из Ла ке на. Је дан од кључ них спо ро ва при ли-
ком уса гла ша ва ња ре форм ског уго во ра био је став Пољ ске пре ма 
пред ло же ном мо де лу од лу чи ва ња у Са ве ту ми ни ста ра. Си стем од-
лу чи ва ња дво стру ком ве ћи ном (ве ћи на гла со ва др жа ва чла ни ца и 
ве ћи на ста нов ни штва) ни је од го ва рао Пољ ској. Пољ ска је пред ла-
га ла да се гла сач ка сна га др жа ва чла ни ца из ра чу на ва као ква драт ни 
ко рен бро ја ста нов ни ка (ова ме то да је у ли те ра ту ри по зна та као 
Пен роз ме то да8)). Иако ни је обез бе ди ла по др шку за свој пред лог, 
во ди ле су се оштре ди ску си је о то ме. 

Пољ ска је на кон ду гог убе ђи ва ња при ста ла на фор му лу дво-
стру ке ве ћи не при ли ком пот пи си ва ња Уго во ра о Уста ву. На кон 
ње го вог не у спе ха, а па ра лел но са ини ци ја ти вом за до но ше ње но-
вог уго во ра, Пољ ска је за тра жи ла пре и спи ти ва ње ова кве фор му ле 
дво стру ке ве ћи не. За ла га њем за при ме ну Пен роз ме то да ра чу на ња 
гла со ва, Пољ ска је тра жи ла по ве ћа ње гла сач ке сна ге у од но су на 
дру ге ве ли ке др жа ве. Не ки ауто ри твр де да раз лог то ме ле жи у то-
6) Tre aty of Lis bon, čl. 9e, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm
7) Tre aty of Lis bon , http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
8)  Li o nel Pen ro se, „TheelementarystatisticsofMajorityvoting“, Jo ur nal of Royal Sta ti sti cal 

So ci ety, Royal Sta ti sti cal So ci ety, Lon don,Vol.109, No. 1, 1946, p. 55.
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ме што је Пољ ска се бе ви де ла ви ше у ко а ли ци ја ма са ма лим др жа-
ва ма па је сто га тра жи ла да има гла сач ку сна гу ко ја је при бли жно 
јед на ка сна зи ве ли ких др жа ва. Ана ли зом ре ал ног ста ња при ли ком 
гла са ња до шло се до за кључ ка да то не од го ва ра са свим ре ал но-
сти. На и ме, нај че шћи парт не ри Пољ ске би ли су Не мач ка, Ита ли ја, 
Бел ги ја и Грч ка – две ве ли ке и две ма ле др жа ве.9)  Ана ли зи рај мо 
са да ко ли ко се раз ли ку је ис ход гла са ња при ме ном ме то да гла са ња 
пре ма Уго во ру о Уста ву и при ме ном Пен роз ме то да. То се чи ни 
упо ре ђи ва њем бро ја ко а ли ци ја ко је пре ма јед ном и дру гом ме то ду 
оства ру ју ква ли фи ко ва ну ве ћи ну. Ми ка Вид грен је из ра чу нао да 
је „раз ли ка ма ња од 10% што да ље им пли ци ра да при ме на Пен роз 
ме то да не би бит но про ме ни ла ис ход гла са ња“.10) И по ред то га што 
ни је при хва ћен пољ ски пред лог за из ра чу на ва ње гла сач ке сна ге, 
Пољ ској је учи ње но не ко ли ко усту па ка о че му ће би ти ре чи у да-
љем то ку ра да.

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕНОВИНЕ
ЛИСАБОНСКОГУГОВОРА

Ли са бон ски уго вор у ве ли кој ме ри под се ћа на не у спе ли пред-
лог Уго во ра о Уста ву али по сто је су штин ске раз ли ке ка да је реч о 
сте пе ну кон сти ту ци о на ли за ци је.

Пр во, Ли са бон ски уго вор не ма ве ли ке кон сти ту тив не ам би ци-
је по пут Уго во ра о Уста ву. Он не за ме њу је све прет ход но до не те 
уго во ре већ их са мо до пу њу је. Та ко се Европ ска уни ја вра ћа до но-
ше њу уго во ра ре ви зи ја чи ме од у ста је од прет ход но по ста вље них 
ци ље ва да се прав ни оквир ЕУ учи ни ко хе рент ни јим и тран спа-
рент ни јим. Сто га Ли са бон ски уго вор, као и Уго во ри из Ам стер да-
ма и Ни це, са мо до да је аманд ма не на Уго вор о осни ва њу Европ ске 
за јед ни це и Уго вор о Европ ској уни ји.

Ре ви ди ра ни Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је по де љен је на 
6 де ло ва од ко јих су два на сло ва пре у зе та из Уго во ра о Уста ву – 
гла ва II ко ја се од но си на де мо крат ске прин ци пе и гла ва III о ин сти-
ту ци ја ма, са по себ ним ак цен том на но ви си стем гла са ња у Са ве ту 
и уво ђе ње си сте ма дво стру ке ве ћи не. Оста ла че ти ри на сло ва пред-
ста вља ју из ме ње не на сло ве прет ход них вер зи ја уго во ра. 
9) Da niel Gross, Se ba stian Kur pas, Mi ka Wid gren, „WeightingvotesintheCouncil:Towarda

Warsawcompromise?“, CEPS Com men tary, 20 ju ne 2007, p.1.
10) Da niel Gross, Se ba stian Kur pas, Mi ka Wid gren, „WeightingvotesintheCouncil:Towarda

Warsawcompromise?“,  op. cit., p. 2.
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По ве ља о људ ским пра ви ма ни је у пот пу но сти ин кор по ри ра на 
у Ли са бон ски уго вор као што је то био слу чај у Уго во ру о Уста ву 
али ће она „има ти исту прав ну вред ност као и Уго во ри“.11) Та ко ђе, 
оно што се од но си на пр ву гла ву уго во ра је сте да не ма од ре да ба о 
сим бо ли ма ЕУ као ни де ла ко ји екс пли цит но по ми ње су пре ма ти ју 
европ ског пра ва над на ци о нал ним. Дру га гла ва се од но си на де мо-
крат ске прин ци пе. Је дан од но вих  прин ци па пред ста вља уво ђе ње 
прин ци па пар ти ци па тив не де мо кра ти је по ко ме бар ми ли он гра ђа-
на Европ ске уни је мо же за тра жи ти од Ко ми си је да за поч не од ре ђе-
ну ини ци ја ти ву.12)

Тре ћи део Ли са бон ског уго во ра по све ћен је ин сти ту ци ја ма и 
он је у ве ли кој ме ри са чу вао из глед из Уго во ра о Уста ву. Јед но од 
обра зло же ња за очу ва ње ин сти ту ци о нал ног ди зај на ка кав је пред-
ви део Уго вор о Уста ву ле жи у чи ње ни ци да „ни ка да ни је би ла глав-
на бри га гра ђа на ка ко ће из гле да ти Европ ска ко ми си ја или ко ли ко 
ће чла но ва и Европ ски пар ла мент“. 13)  

По ло жај и ути цај Европ ског са ве та зна чај но је оја чан. Не са мо 
да је Европ ски са вет ко нач но до био ста тус ин сти ту ци је уни је, већ 
је и до био и овла шће ња ко ја пре ва зи ла зе ово не ка да не фор мал но 
по ли тич ко те ло ко је је усме ра ва ло и да ва ло под сти цај раз во ју уни-
је. Европ ски са вет, на осно ву Ли са бон ског уго во ра, сти че пра во да 
до но си оба ве зу ју ћа ак та. То су ак та ко ја не ма ју за ко но дав ну сна гу 
али „оба ве зу ју у це ли ни  и не по сред но оног ко ме су упу ће не.“14) 
Ме ђу оба ве зу ју ћим ак ти ма ко је до но си Европ ски са вет, мо гу се 
из дво ји ти од лу ка о из бо ру пред сед ни ка Европ ског са ве та, Ви со-
ког пред став ни ка уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти-
ку, као и од лу ка о из бо ру пред сед ни ка Европ ске ко ми си је. По ред 
ових од лу ка о име но ва њи ма, Европ ски са вет до но си и од лу ке ко-
ји ма се ме ња број чла но ва оста лих ин сти ту ци ја по пут Ко ми си је 
или Европ ског пар ла мен та.15) Европ ски са вет до би ја ва жну уло гу 
у про це су де ли мич не ре ви зи је уго во ра, ка да се ње го вом јед но гла-
11)  Tre aty of Lis bon, čl. 6 st.1, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
12)  Tre aty of Lis bon,  čl. 8b st.4, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
13) Hervé Bri bo sia, „The main in sti tu ti o nal in no va ti ons of the Lis bon Tre aty“, У: TheLisbon

Treaty EUconstitutionalismwithouta constitutional treaty?, (ed.Ste fan Gril ler, Jac qu es 
Zil ler), Sprin ger Wi en New York, 2008., p.76.

14) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 
Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2009., str. 65.

15) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 
op. cit., str. 64.
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сном од лу ком по се бан за ко но дав ни по сту пак за ме њу је ре дов ним  
за ко но дав ним по ступ ком или се уме сто јед но гла сног од лу чи ва ња у 
Са ве ту уво ди од лу чи ва ње ква ли фи ко ва ном ве ћи ном.16)

Од ред бе о уво ђе њу функ ци је стал ног пред сед ни ка Европ ског 
са ве та иден тич не су од ред ба ма Уго во ра о Уста ву. Ман дат пред сед-
ни ка Европ ског са ве та тра ја ће две и по го ди не, са мо гућ но шћу ре-
и збо ра. За ни мљи во, ни је дан од чла но ва Европ ског са ве та не мо же 
би ти кан ди дат за пред сед ни ка по што је та функ ци ја не спо ји ва са 
би ло ко јом на ци о нал ном функ ци јом. Пред сед ник Европ ског са ве-
та има ће ви ше про то ко лар не функ ци је (пред се да ва ће сед ни ца ма 
Европ ског са ве та) али ће по све му су де ћи од ње го ве лич но сти за-
ви си ти хо ће ли има ти ма њи или ве ћи ути цај на де ша ва ња у Европ-
ској уни ји. Дру га но ва функ ци ја ко ју је Ли са бон ски уго вор пре у-
зео из Уго во ра о Уста ву је сте функ ци ја ми ни стра спољ них по сло ва 
ко јој се Ли са бо ном ме ња на зив у Ви со ки пред став ник Европ ске 
уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку. Ства ра њем ове 
функ ци је по ку ша ло се спа ја ње две ју са да шњих функ ци ја  - Ви со-
ког пред став ни ка за спољ ну по ли ти ку и без бед ност и Ко ме са ра за 
спољ не по сло ве. Уво ђе ње но ве функ ци је, тре ба ло је да пре ва зи ђе 
ду а ли зам ових две ју функ ци ја из бо ром јед не осо бе. Ме ђу тим, с об-
зи ром да је Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку исто вре ме но члан Са ве та ( пред се да ва Са ве том за 
спољ не по сло ве) и   пот пред сед ник Европ ске ко ми си је, из гле да да 
по ме ну ти ду а ли зам ипак ни је пре ва зи ђен.

Са вет ми ни ста ра ЕУ на осно ву чла на 9 ц  Уго во ра о Европ-
ској уни ји има ће две фор ма ци је: Са вет оп штих по сло ва и Са вет 
за спољ не по сло ве.17)  Но ви на у ве зи са ра дом Са ве та је сте то што 
ће за раз ли ку од че стих при мед би го ди на ма упу ћи ва них Са ве ту на 
ра чун та јан стве но сти и не тран спа рент но сти у ра ду, од са да рад Са-
ве та би ти ја ван, у си ту а ци ја ма ка да усва ја за ко но дав не ак те.18)

Ка да је реч о пред сед ни ку Европ ске ко ми си је, ње га би ра 
Европ ски пар ла мент на пред лог Европ ског са ве та.19) Око Са ста-
ва Европ ске ко ми си је би ло је до ста кон тро вер зи на ме ђу вла ди ним 
кон фе рен ци ја ма ра ни јих го ди на. Ли са бон ски уго вор про пи су је да 
16) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

op. cit., str. 65.
17) Tre aty of Lis bon,  čl. 9c st.6, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
18) Hervé Bri bo sia, The main in sti tu ti o nal in no va ti ons of the Lis bon Tre aty, , op.cit., p.87.
19) Tre aty of Lis bon,  čl. 9d st.7, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.



стр:301318.

- 309 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

број чла но ва Ко ми си је од ок то бра 2014. го ди не из но си 2/3 др жа ва 
чла ни ца. Ово сма ње ње бро ја чла но ва Ко ми си је спро ве шће се по 
прин ци пу јед на ке ро та ци је што зна чи да у сва ком тре ћем ман да-
ту не ће би ти пред став ни ка Мал те и Лук сем бур га под јед на ко као 
Не мач ке и Фран цу ске. Да би се при ме нио прин цип јед на ке ро та-
ци је по треб но је да Европ ски са вет до но се јед но гла сну од лу ку о 
то ме. Ово да ље во ди за кључ ку да ве ли ке др жа ве не ће баш та ко 
ла ко гла са ти за при ме ну прин ци па ко ји ће њи хо ве др жа ве оста ви ти 
без пред став ни ка у Ко ми си ји у тре нут ку ка да бу де до шао ред на 
њи хо ву др жа ву. 

Европ ски пар ла мент се мо же сма тра ти нај ве ћим до бит ни ком 
ове ин сти ту ци о нал не ре фор ме. То је на ро чи то уоч љи во по пи та њу 
ја ча ња мо ћи у од но су на оста ле ин сти ту ци је. Пар ла мент по ста је 
ско ро рав но прав ни ле ги сла тор са Са ве том у окви ру ре дов ног за-
ко но дав ног по ступ ка. Овај по сту пак у мно го ме под се ћа на по сту-
пак са о длу чи ва ња по што Са вет и Пар ла мент за јед нич ки усва ја ју 
ди рек ти ве, ре гу ла ти ве и од лу ке.20) Ли са бон ским уго во ром уво ди 
се но ва бу џет ска про це ду ра у ко јој су Са вет и Пар ла мент за јед но 
усва ја ју це ло ку пан го ди шњи бу џет, по ред то га уки да се раз ли ка 
из ме ђу оба ве зних и нео ба ве зних тро шко ва. Уло га по ли тич ке кон-
тро ле Ко ми си је та ко ђе је по ве ћа на по што Европ ски пар ла мент не-
ће да ва ти са мо са гла сност на име пред ло же ног кан ди да та за ме сто 
пред сед ни ка Ко ми си је већ ће и гла са ти о кан ди да ту. Ка да се ра ди о 
са ста ву, Европ ски пар ла мент има ће мак си мал но 751 чла на, укљу-
чу ју ћи и пред сед ни ка Пар ла мен та. Уго вор пред ви ђа ми ни мал ни 
и мак си мал ни број по сла ни ка по др жа ви чла ни ци - ми ни мум 6 а 
мак си мум 96 ( до са да је би ло 5 и 99). Оно што Уго вор не пред ви ђа 
је сте ко ли ко ће сва ка др жа ва чла ни ца има ти пред став ни ка у Пар-
ла мен ту. Ту на сце ну сту па Европ ски са вет ко ји о то ме јед но гла сно 
од лу чу је на пред лог Европ ског пар ла мен та и пред сва ке из бо ре вр-
ши ће се ре ви зи ја ове од лу ке.

Суд прав де Европ ских за јед ни ца ме ња на зив у Суд прав де 
Европ ске уни је.21) У ње гов са став ула зе Суд прав де, Оп шти суд и 
Спе ци ја ли зо ва ни су до ви.22) По ред ове про ме не у на зи ву глав ног 
20) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

str.63.
21) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

str.69.
22) Tre aty of Lis bon, čl. 9f, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
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пра во суд ног ор га на уни је, јед на од из ме на ко ја се од но си на над ле-
жност пра во суд них ор га на је сте ши ра над ле жност у обла сти сло-
бо де, без бед но сти и прав де.

На слов 4 Уго во ра о Европ ској уни ји го во ри о по ја ча ној са рад-
њи оних др жа ва ко је же ле ду бље да се ин те гри шу у окви ру ЕУ. 
Та квих др жа ва тре ба да бу де ми ни мум 9. Пе ти на слов од но си се 
на спољ ну ак ци ју и у ње му се ка же да у обла сти за јед нич ке спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке на ста вља ју да се при ме њу ју по себ на 
пра ви ла. 

Уго вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је за ме њу је Уго вор о 
фор ми ра њу Европ ске за јед ни це. Овим Уго во ром се ши ри при ме-
на ква ли фи ко ва не ве ћи не и са о длу чи ва ња и они по ста ју са став-
ни еле мен ти уоби ча је не за ко но дав не про це ду ре (чл. 251 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је). Чак 40 слу ча је ва је пре ба че но из 
јед но гла сног у ква ли фи ко ва но од лу чи ва ње. Област ко ја је нај ви ше 
до так ну та овом из ме ном је сте пра во су ђе и уну тра шњи по сло ви а 
ре дов на за ко но дав на про це ду ра се уво ди и у обла сти енер ги је, ту-
ри зма, ци вил не за шти те, спор та, струк тур них фон до ва, ис тра жи ва-
ња све ми ра и за шти ти здра вља. 23)  

Као и у Уго во ру о Уста ву, не ста је сту бов ска струк ту ра уни је 
па та ко Ли са бон ски уго вор де фи ни ше ЕУ као је дин стве ни ен ти-
тет ко ји до би ја ста тус прав не лич но сти.24) Та ко ђе, Уго вор до но си и 
кла у зу лу мо гу ћег на пу шта ња уни је по ко јој др жа ва чла ни ца мо же 
на пу сти ти ЕУ, уко ли ко то на ја ви две го ди не уна пред.25) Ова кла у-
зу ла пред ста вља ме ха ни зам за шти те од ис хи тре них од лу ка не ких 
др жа ва у ко ји ма је нпр. у то ку из бор не кам па ње пар ти ја ко ја је до-
шла на власт обе ћа ла на пу шта ње ЕУ. Вре мен ско огра ни че ње да је 
мо гућ ност др жа ви да се пре до ми сли или ЕУ да се при пре ми за 
функ ци о ни са ње са јед ним чла ном ма ње. 

Мо дел гла са ња по Ли са бон ском уго во ру је у осно ви за др жао 
пред лог из Уго во ра о Уста ву, уз не ке зна чај не аманд ма не. Овај део 
ра да по све ћен је нај пре пред ста вља њу а за тим и ана ли зи пра ви ла 
гла са ња са освр том на ефи ка сност, јед на кост и одр жи вост пред ло-
же них ре ше ња. 
23) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

str.67.
24) Tre aty of Lis bon, čl. 46a, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
25) Tre aty of Lis bon,   čl. 49a st. 3, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
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Мо гу се раз ли ко ва ти три пе ри о да у по гле ду при ме не мо де ла 
гла са ња у Са ве ту ми ни ста ра. Пр ви пе ри од до 1. но вем бра 2014. 
го ди не у ко ме ће ва жи ти пра ви ла тро стру ке ве ћи не из Ни це, дру ги 
- из ме ђу 2014. и 2017. го ди не у ко ме ће ва жи ти пра ви ла Ли са бон-
ског уго во ра, са мо гућ но шћу да др жа ве чла ни це тра же  при ме ну 
пра ви ла Уго во ра из Ни це у од ре ђе ним слу ча је ви ма и тре ћи пе ри од  
- на кон 2017. го ди не где ће ва жи ти у пот пу но сти пра ви ла ко ја до-
но си Ли са бон ски уго вор. Ли са бон ски уго вор  про пи су је да ће ква-
ли фи ко ва на ве ћи на на пред лог Ко ми си је од 1. но вем бра 2014. го-
ди не из но си ти нај ма ње 55% др жа ва чла ни ца, укљу чу ју ћи да гла са 
15 њих и 65% ста нов ни штва ЕУ, док бло ки ра ју ћа ма њи на из но си 
ми ни мум 4 др жа ве чла ни це.26) Члан 205 до дат но раз ра ђу је ово пра-
ви ло па се ка же да уко ли ко се не од лу чу је о пред ло гу Ко ми си је, он-
да је ква ли фи ко ва на ве ћи на 72% др жа ва чла ни ца што пред ста вља 
65% ста нов ни штва уни је. У слу ча ју да у гла са њу не уче ству ју све 
др жа ве чла ни це, ква ли фи ко ва на ве ћи на из но си 55% др жа ва чла ни-
ца ко је уче ству ју и 65% ста нов ни штва тих др жа ва. У тој си ту а ци ји 
бло ки ра ју ћа ма њи на из но си 35% по пу ла ци је ко ја уче ству је плус 
још јед на др жа ва чла ни ца.27) 

Но ви на ко ја је уне та на ин си сти ра ње Пољ ске на ла зи се у чла-
ну 4 Де кла ра ци је ко ји да је прав ну осно ву мо ди фи ко ва ном Ја њи на 
ком про ми су. Због овог чла на, са мит ко ји је одр жан ју на 2007. го-
ди не, за пао је у ћор со как по што се ве ли ки број др жа ва чла ни ца 
про ти вио уно ше њу овог чла на у Уго вор. Су шти на чла на се за сни ва 
на то ме да од ре ђе ни број др жа ва чла ни ца ко јих не ма до вољ но да 
би пред ста вља ли бло ки ра ју ћу ма њи ну, мо же за тра жи ти пре и спи-
ти ва ње од ре ђе не од лу ке. То је у ства ри мо ди фи ка ци ја спо ра зу ма 
из Ја њи не 1994. го ди не. Овај члан про пи су је да је за до дат но пре-
и спи ти ва ње од лу ке по треб но да гла са ¾ по пу ла ци је по треб не за 
бло ки ра ју ћу ма њи ну и ¾ др жа ва чла ни ца до 2017. го ди не а на кон 
то га 55% по пу ла ци је и 55% члан ства по треб них за бло ки ра ње од-
лу ке.28) Пе ри од ко ји је пред ви ђен за до би ја ње ши ре по др шке и пре-
и спи ти ва ње од лу ке ни је кон крет но до го во рен у овом уго во ру али 
се под ра зу ме ва да он не тре ба да бу де ду жи од 3 ме се ца, ко ли ко је 
26) Tre aty of Lis bon,   čl. 9c st.4, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
27) Tre aty of Lis bon,   čl. 205 st. 2, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
28) Dec la ra tion on Ar tic le 9c (4) of the Tre aty on Euro pean Union and Ar tic le 205(2) of the 

Tre aty on the Fun cti o ning of the Euro pean Union, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/
in dex_en.htm.



- 312 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕНОВИНЕУЕВРОПСКОЈ...ЈеленаТодоровић

ина че по треб но да се Са вет ми ни ста ра и Пар ла мент до го во ре око 
не ке од лу ке у по ступ ку са о длу чи ва ња (упр кос ин си сти ра њу Пољ-
ске да ће бло ки ра ти уго вор уко ли ко пе ри од за пре и спи ти ва ње не 
бу де про ду жен до две го ди не).29) Ка ко је Не мач ка као пред се да вју-
ћи у мо мен ту до го во ра ња уго во ра об ја сни ла, циљ овог чла на ни је 
пра во ве та ка ко на пр ви по глед из гле да већ до би ја ње ши ре по др-
шке за од ре ђе ни пред лог. 30)

Иако је си стем гла са ња на пра вљен као мо дел дво стру ке ве ћи-
не из го ре на ве де них пра ви ла мо же се за кљу чи ти да има ви ше од 
два кри те ри ју ма (ста нов ни штво, члан ство, бло ки ра ју ћа ма њи на) и 
да не де лу је та ко јед но став но ка ко се у пр ви мах чи ни ло. За да так 
ре фор ме си сте ма гла са ња био је да га по јед но ста ви али уме сто то-
га из гле да да су се др жа ве чла ни це, ипак, опре де ли ле да при мар ни 
циљ ре фор ме гла са ња бу де ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу ве ли-
ких и ма лих др жа ва. Из ова ко по ста вље них кри те ри ју ма мо же се 
очи та ти до ми на ци ја јед ног од три кри те ри ју ма а то је кри те ри јум 
ста нов ни штва. Ка да је реч о кри те ри ју му за бло ки ра ју ћу ма њи ну, 
ра чу на њем је утвр ђе но да по сто ји са мо 10 ко а ли ци ја ко је би те о-
рет ски да бло ки ра ју од лу ку са ма ње од 4 др жа ве та ко да је зна чај 
тог пра ви ла у овом кон тек сту је ире ле ван тан.31)

Са ста но ви шта ефи ка сно сти, не по зна то је ка ква ће би ти ефи-
ка сност из ме ђу 2014. и 2017. го ди не а по себ но на кон 2017. При-
ме на пра ви ла Ни це и мо ди фи ко ва ног Ја њи на ком про ми са мо же 
до ве сти до успо ра ва ња про це са од лу чи ва ња а са мим тим и ма ње 
ефи ка сно сти, по себ но јер се не зна ко ли ки ће би ти пе ри од за до би-
ја ње ши ре по др шке. 

Ка да је реч о јед на ко сти, са мо на пр ви по глед се уки да пон-
де ра ци ја у сми слу да ви ше др жа ве не ма ју раз ли чит број гла со ва 
већ се оне тре ти ра ју јед на ко та ко што сва ка др жа ва има је дан глас. 
Оно што ни је та ко очи то је сте да за хва љу ју ћи до ми нант но по ста-
вље ном кри те ри ју му ста нов ни штва, број гла со ва ко је др жа ва има 
за ви си од ње ног уде ла у укуп ном ста нов ни штву ЕУ. У од но су на 
Уго вор из Ни це, Уго во ром из Ли са бо на упо ре ђу ју ћи под-пред ста-
вље ност и пред-пред ста вље ност др жа ва чла ни ца, до би ја ју 4 нај-
29) TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, Jo int Study - CEPS, EG-

MONT, EPC, 2007., p.63.
30)  Ibid.
31)  TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, op. cit., p.65.
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ве ће и 7 нај ма њих док сред ње др жа ве гу бе.32) Све зе мље ко је се на-
ла зе из ме ђу Шпа ни је и Ир ске су под пред ста вље не.

Др жа ва чла ни ца Пред/под пред ста вље-
ност на осно ву Ни це

Пред/под пред ста вље-
ност на осно ву Ли са бон-

ског уго во ра
Не мач ка -17.8 23.1
Фран цу ска -5.9 9.2
Ве ли ка Бри та ни ја -3.9 7.3
Ита ли ја -2.6 6.2
Шпа ни ја 7.5 -5.1
Пољ ска 15.2 -11.4
Ру му ни ја -12.2 -14.3
Хо лан ди ја -5.6 -17
Грч ка 5.8 -17.3
Пор ту га ли ја 8.7 -17.3
Бел ги ја 9 -17.2
Че шка 10.3 -17.1
Ма ђар ска 11.3 -17
Швед ска -1.5 -16.2
Аустри ја 3.1 -15.5
Бу гар ска 6.7 -14.8
Дан ска -10.2 -9.9
Сло вач ка -9.9 -9.8
Фин ска -8.7 -9.1
Ре пу бли ка Ир ска 1.9 -4.6
Ли тва ни ја 13.6 1.2
Ле то ни ја -20.9 14.9
Сло ве ни ја -15.5 20.6
Есто ни ја 3.3 40.3
Ки пар 37.4 78.6
Лук сем бург 76.1 124.7
Мал та 42.9 138.6

Та бе ла 1 : Јед на кост др жа ва чла ни ца на осно ву кри те ри ју ма ста-
нов ни штва

Из вор: TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, p.70.

Че сто се сма тра да је моћ бло ки ра ња од лу ке ве ћи ар гу мент за 
цењ ка ња ње не го гла сач ка сна га. Прет по став ка за моћ бло ки ра ња 
од лу ка ни је ба зи ра на на то ме да ли су не ке др жа ве ви ше скло не 
бло ки ра њу од оста лих већ се узи ма у об зир ко ли ко је ње на а при о-
ри моћ бло ки ра ња у од но су на по ста вље не кри те ри ју ме. Том при-
ли ком се ап стра ху ју скло но сти др жа ва чла ни ца, област ко јој при-
32) TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations,  op. cit., p.71.
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па да од лу ка. Та бе ла при ка зу је ко ли ка је моћ бло ки ра ња од лу ка на 
осно ву пра ви ла Уго во ра из Ли са бо на.  

Та бе ла 2: Моћ бло ки ра ња од лу ка
Из вор: TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, p.73.

На осно ву ове та бе ле мо же се за кљу чи ти да је нај ве ћа моћ бло-
ки ра ња код ве ли ких др жа ва а да од Пољ ске она опа да у сми слу да 
су др жа ве сред ње ве ли чи не по но во зна чај но на гу бит ку, ако се упо-
ре ди њи хо ва моћ  са ути ца јем ма лих др жа ва.33)

ЗAКЉУЧАК

Са мо фор мал но по сма тра но, Ли са бон ски уго вор је но ви до ку-
мент с об зи ром да, ка ко је по ка за но у прет ход ном де лу ра да, до но-
си не знат не из ме не у од но су на Уго вор о Уста ву. Ме ђу тим, на чин 
на ко ји је уса гла шен уго вор пот пу но је дру га чи ји од ра да Кон вен-
ци је. За раз ли ку од ства ра ња Уго во ра о Уста ву ка да је по сто јао ши-
рок кон сен зус из ме ђу ве ћи не ак те ра европ ске ин те гра ци је, мо же се 
ре ћи да је овај уго вор пре па ко ва ла ма ња гру па струч ња ка и ста ром 
па ко ва њу да ла но ви на зив.34) Има ју ћи не га тив них ис ку ста ва са 
ре фе рен ду ми ма, европ ски зва нич ни ци ко ји су би ли пр ви у 
ре ду да се овај уго вор усво ји, рас тр ча ли су се по европ ским 
пре сто ни ца ма ка ко би убе ди ли по је ди не др жа ве да уго вор ра-
ти фи ку ју у пар ла мен ти ма а не на ре фе рен ду ми ма. „Са Дан-
ском су вр ше ни чак и фор мал ни пре го во ри да од у ста не од 
ре фе рен ду ма“.35) 
33) TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, op. cit., p.73.
34) Mi ro slav Pro ko pi je vic, „Evropskaunijauvod“, str. 653.
35)  Ibid.
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По ме ну то је да Ли са бон ски уго вор у ве ли кој ме ри под се ћа на 
Уго вор о Уста ву и по ка за не су исто вет но сти. Са да ће мо се  фо ку си-
ра ти на оно што се пр ви пут по ми ње у Ли са бон ском уго во ру. Уло га 
на ци о нал них пар ла ме на та у европ ским ин те гра ци ја ма ни је у фор-
мал ном сми слу раз ма тра на до са да, ма да је че сто у не фор мал ним 
де ба та ма ис ти ца но да би и на ци о нал не пар ла мен те тре ба ло укљу-
чи ти ка ко би се ма кар не знат но сма њио де мо крат ски де фи цит. На-
ци о нал ни пар ла мен ти сти чу на осно ву чла на 8ц не ко ли ко функ ци-
ја (до би ја ју на цр те до ку ме на та уни је, кон тро ли шу при ме ну на че ла 
суб си ди јар но сти, до би ја ју оба ве ште ња о под но ше њу кан ди да ту ра 
за члан ство у ЕУ, уче ству ју у ре ви зи ја ма уго во ра).36) Ка да се ма-
ло бо ље по гле да ју ове функ ци је, ла ко је за кљу чи ти да на ци о нал ни 
пар ла мен ти не ће мо ћи зна чај но да ути чу на де ша ва ња у уни ји већ 
ће они би ти са мо оба ве шта ва ни.

Ток ра ти фи ка ци је Ли са бон ског уго во ра био је уна пред до го-
во рен а са мо јед на др жа ва чла ни ца је из устав них раз ло га мо ра ла 
да одр жи ре фе рен дум – Ре пу бли ка Ир ска. Ре фе рен дум је одр жан 
ју на 2008. го ди не и ир ски би ра чи су од ба ци ли Ли са бон ски уго вор 
са 53.4%  гла со ва про тив. Европ ска уни ја по но во је до шла у си ту а-
ци ју да јед на др жа ва чла ни ца бло ки ра усва ја ње уго во ра. Би ро кра те 
ко је су кре и ра ле овај уго вор ни су мо гле да до зво ле да и он про-
пад не па се за то кре ну ло у ло би ра ње и убе ђи ва ње Ир ске да одр жи 
дру ги ре фе рен дум на кон из ве сног вре ме на. При ти сак на Ир ску је 
био ве ли ки и ње ни зва нич ни ци су при ста ли на по но вље ни ре фе-
рен дум. Дру ги ре фе рен дум по твр дио је Ли са бон ски уго вор и та ко 
је оста ло са мо да се са че ка ми шље ње че шког устав ног су да па да се 
от кло ни и по след ња пре пре ка сту па њу на сна гу Ли са бон ског уго-
во ра. Ир ска је при хва ти ла спо ра зум по што јој је обе ћа но из у зе ће из 
По ве ље о људ ским пра ви ма, као и Бри та ни ји и Пољ ској. На кон ра-
ти фи ка ци је уго во ра у Че шкој 3. но вем бра 2009. го ди не, Ли са бон-
ски уго вор је зва нич но сту пио на сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не. 

По што је Уго вор на мет нут од о зго чи ни се да ће упра во 
тај не до ста так ле ги ти ми те та би ти узрок по тен ци јал ног не за-
до вољ ства гра ђа на ЕУ. Гра ђа ни ни су има ли при ли ку да из-
ра зе сво је ми шље ње о овом Уго во ру па упра во због то га не-
ки ауто ри при ме ћу ју да је Ли са бон ски уго вор као тем пи ра на 
бом ба за ко ју се не зна ка да ће екс пло ди ра ти. На кра ју, тре ба 
по ме ну ти по зи ти ван ути цај Ли са бон ског уго во ра у сми слу да љег 
36)  Тreaty of Lis bon, čl.8c, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
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ши ре ња ЕУ по што њен но ви ин сти ту ци о нал ни из глед омо гу ћа ва 
не сме та но ши ре ње ЕУ. 

JelenaTodorovic
INSTITUTIONALINNOVATIONSINTHEEUROPEANUNION
FOLLOWINGTHEADOPTIONOFTHELISBONTREATY

Summary
Thesubjectofthispaperistheinstitutionalfeaturesofthe
EuropeanUnion after the entry into force of the Treaty
ofLisbon.Theauthorpresentsthechangesrelatedtothe
EuropeanParliament,Commission,CouncilofMinisters,
theEuropeanCouncilandtheCourtofJustice.Theaim
of this paper is to describe and explain changes in the
Union’sinstitutionalsystemthatbringstheLisbonTreaty.
Using content analysis, togetherwith comparative  de
scriptivemethod, the author tries to answer the several
questions.Thefirstquestionthatarisesishowtheinstitu
tionalstructureoftheEULisbonTreatydiffersfromthose
intheConstitutionalTreaty.Inaddition,itshouldanswer
thequestionaboutthedifficultiesthatexistedduringthe
discussionsoftheLisbonTreaty.Finally,bearinginmind
the institutional innovations discussed in this paper, we
should answer the question that logically follows about
thefutureofthisTreaty.
Кeywords:Lisbontreaty,EuropeanUnion,institutionsof
theЕuropeanUnion.
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Resume
TreatyofLisbon,whichprovidesremodelingoftheEuro
peaninstitutionscameintoforceon1December2009,af
tertwoyearsofsigningandthenumerousdifficultiesthat
haveaccompanied theprocessof its ratification.Lisbon
Treaty is largelyassumed institutionalsolutions thatha
vebeenenshrinedintheTreatyestablishingConstitution
forEuropeandthusprovidepotentialenlargementofthe
UnionbeacausethepreviousTreaty(TreatyofNice)pre
dicted functioning of theЕUwith 27member states, as
alreadyestablishedinJanuary2007.
The biggestwinners in the last revision of the founding
treatiesareEuropeanParliamentandEuropeanCouncil
EuropeanParliamentbecauseitincreaseditsroleinthe
legislative processwhile theEuropeanCouncil received
asignificantpowersince,amongotherthings,canmake
bindingdocumentsbutwe shouldnotneglect its role in
simplifiedrevisionprocedure.
Theaimof thecreatorsof theLisbonTreaty in termsof
institutionalreformwastosimplifydecisionmakingpro
cessandmodernizeinstitutions.Bearinginmindthenew
wayofdecisionmaking in theCouncilofMinisters (the
elimination of weighting and the introduction of double
majority),itseemsthatitisnotthecase.Inaddition,there
isagreatnumberofrestrictionswhichareattachedinthe
formofdeclarationsandprotocols.Attheend,themanner
inwhichtheTreatywasagreed,withoutbroadersupport
of citizens, suggests thatLisbonwill not long remain in
force.
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(ПОСТ)МОДЕРНОМДРУШТВУ**

Сажетак
Ауторпишеомедијскојдимензији,односнокомунико
лошкимпољимаодносасјавношћуу(пост)модерном
друштвупрецизнодефинишућипојамкорпоративних
комуникација, карактеру и суштину медија и медиј
ских система, сагледава их политичким освртом на
суштину, положај и улогу масовних медија у плура
листичкомдруштву.Истотако, аутор дефинише и
маркетиншку, профитну димензију масмедија, по
себноначинпословања,узнеизбежнеетичкедилеме
медијскихактивности,штојевеомаважнозаземље
утранзицији.Уобличавамогућемоделеорганизације,
управљањаиделовањамедијскихсистемакојиимају
важнуулогу у креирањуоптималног,функционалног
и профитабилног модела информисања у друштву.
Онтреба да буде резултат консензуса релевантних
друштвенихсубјекта,алиидемократскеконститу
циједруштва,правнедржавеиутемељеногцивилног
друштва. Заправо, корпоративни приступ мултиме
дијима треба да обезбеди функционисање медијског
системанадвострукомнивоу:достигнућимамодерне
технологијеипрофитномпринципу.Тосвевишеодре
ђујеорганизациономедијскидизајнинформационоко
муниколошкихсистема,начинуправљањаипослова
њаутржишномдруштву.

* На уч ни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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1.МЕДИЈСКАДИМЕНЗИЈА
КОРПОРАТИВНИХКОМУНИКАЦИЈА

(Пост)ин ду стриј ско дру штво, у ства ри Дру ке ро во ин фор ма-
тич ко дру штво зна ња ин фор ма ци ја и ино ва ци ја у 21. ве ку, пре фе-
ри ра ће ме диј ску ди мен зи ју од но са с јав но шћу као бит ну ком по-
нен ту (пост)мо дер ног дру штва. За на ше дру штве не при ли ке ко је 
ка рак те ри шу дру штво у тран зи ци ји, ва жан је те о риј ско ме то до ло-
шки при ступ тран зи ци о ног то ка Ср би је, на ро чи то ње го вог „по ли-
тич ког об ли ка ко ји се де лом од ви ја у пот пу но спе ци фич ним усло-
ви ма – ра та, санк ци ја и нај зад, на кон де мон ти ра ња ауто ри тар ног 
ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа – но вих усло вља ва ња и не из ве-
сно сти“.1)

Овај осо бе ни при ступ зах те ва пре ци зи ра ње кор по ра тив них ко-
му ни ка ци ја, по себ но од но са с јав но шћу у пост мо дер ном дру штву 
где по је ди нац-ин ди ви дуа има ва жну уло гу у де фи ни са њу по ло жа-
ја, уло ге и зна ча ја ме ди ја у дру штву, укљу чу ју ћи и не ке ши ре прет-
по став ке, на при мер, де мо крат ски кон цепт дру штва, вла да ви ну 
пра ва, по што ва ња људ ских пра ва сло бо да и слич но.

По јам ко му ни ка ци ја озна ча ва из ме ну по ру ка из ме ђу две или 
ви ше осо ба. Осо ба или осо бе од ко јих по ру ке по ти чу на зи ва ју се 
твор ци или да ва о ци, а они ко ји је при ма ју – при ма о ци по ру ке, с 
тим да сва ко мо же исто вре ме но би ти и да ва лац и при ма лац ра зних 
по ру ка. Сва ка по ру ка има свој са др жај и фор му, ве зе ко ји ма се ши-
ри и сред ства ко ји ма се пре но си. Она та ко ђе има и сво је да ва о це 
(твор це) и циљ ко јем је на ме њен.“2) Као глав ни ко лек тив ни из вор 
ин фор ма ци ја и сли ка, „ме ди ји има ју ви ше стру ку уло гу и за до во-
ља ва ју број не лич не по тре бе. На лич ном ни воу они обез бе ђу ју ве-
зу са ши рим дру штве ним гру па ма, а на кра ју и ин ди рект не ве зе 
са дру гим љу ди ма и у од ре ђе ној ме ри осе ћај по ве за но сти и со ли-
дар но сти. (С дру ге стра не, ме ди ји исто та ко мо гу да по ја ча ју осе-
ћај изо ло ва но сти и по је дин ца учи не још упла ше ни јим од спољ ног 
све та). Та ко ђе, мо гу да бу ду и емо тив ни вен тил – да иза зо ву љут њу, 
осе ћа ње сим па ти је, стрес или до не су олак ша ње. Ме ди ји пру жа-
ју ра зо но ду, за ба ву и опу шта ње. Али пру жа ју и ин фор ма ци је (или 
1)  Рад ми ла На ка ра да, „Тран зи ци ја од ауто ри тар ног ка де мо крат ском по рет ку – ком па ра-

тив ни осврт“, ГодишњакФПН, бр. 2, Бе о град, 2008, стр. 309.
2)  Сла ђа на Ми лен ко вић, Медијскакултура, С. Ми тро ви ца, 2007, стр. 6.
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ми то ве и дез ин фор ма ци је) о про шло сти и са да шњо сти ко је по ма-
жу у фор ми ра њу за јед нич ке кул ту ре и си сте ма вред но сти, тра ди-
ци је и огле да на свет. По не кад ме ди ји за до во ља ва ју и по тре бе ма-
њи на и кул тур них под гру па у окви ру ве ће за јед ни це снаб де ва ју ћи 
их ло кал ним ве сти ма и за бав ним са др жа ји ма и омо гу ћа ва ју ћи им 
да се бе и свет ви де кроз соп стве ну при зму. На по ли тич ком ни воу, 
ме ди ји игра ју цен трал ну уло гу у де мо кра ти за ци ји. Исто риј ски по-
сма тра но, кључ на од ли ка по кре та де мо кра ти за ци је је сте ства ра ње 
јав ног мње ња, при че му се ми сли на сва ме ста и фо ру ме на ко ји ма 
се рас пра вља ло о пи та њи ма ва жним за по ли тич ку за јед ни цу и где 
су пла си ра не ин фор ма ци је кључ не за уче шће гра ђа на у јав ном жи-
во ту.“3)

Из раз ме диј(ум) по ти че од ла тин ске ре чи „me di us“ са зна че-
њи ма: сред њи, ко ји се на ла зи у сре ди ни, усред, на сред. Са ма реч 
по ка зу је да је у пи та њу не ки по сред ник у ко му ни ка ци ји. Као си но-
ним (по не кад и као об ја шње ње) ко ри сте се из ра зи „сред ство“ или 
„ка нал“ ко му ни ци ра ња. Ка да је о ко му ни ци ра њу и уло зи ме ди ја у 
овом при мар ном од но су реч, ме ди ји се не мо гу свр ста ти, ма да им 
је то нај ва жни је обе леж је са мо на си ту а ци о ну уло гу по сред ни ка, 
не че га што се на ла зи из ме ђу су бјек та ко му ни ци ра ња и што слу-
жи за пре но ше ње и раз ме ну по ру ка. Ти ме се за о би ла зе сло же на 
пи та ња њи хо вог на сто ја ња, струк ту ре, раз ли чи то сти, ме ста и уло-
ге у по сто је ћим об ли ци ма ко му ни ка ци о не прак се и у то та ли те ту 
људ ског ко му ни ци ра ња. Они се не мо гу сво ди ти са мо на ме ди је 
ма сов ног ко му ни ци ра ња, јед но став но због то га што љу ди у раз ме-
ни по ру ка ко ри сте и мно штво дру гих ме ди ја у свим оста лим об ли-
ци ма ко му ни ка ци о не прак се. Узи ма ју ћи као кри те ри јум при су ство 
од но са (не)из бе жност у ко му ни ци ра њу ме ди ји се мо гу по де ли ти 
на „при мар не и се кун дар не тех ни ке ко му ни ци ра ња“.4)

За пра во, ши ре ту ма че ње ме ди ја ин си сти ра на то ме да из раз 
'ме диј(ум)' по ти че од ла тин ске ре чи „me di us“, „са зна че њи ма: 1) 
сред њи, ко ји се у сре ди ни на ла зи; и 2) усред, на сред, у сре ди ни. 
Већ са мо по ре кло ре чи по ка зу је да је у пи та њу од ре ђе ни по сред-
ник у ко му ни ци ра њу. У сва ко днев ном го во ру су сре ће се у раз ли-
чи тим син таг ма ма: од 'ко му ни ка ци о ни ме диј' до 'ме диј ма сов ног 
3)  Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији:новимисионарикорпора

тивногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 7.
4)  Сла ђа на Ми лен ко вић,Медијскакултура, С. Ми тро ви ца, 2007, стр. 5.
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ко му ни ци ра ња' и 'ма сме диј'. Као си но ним (по не кад и као об ја шње-
ње) ко ри сте се из ра зи 'сред ство' и 'ка нал' ко му ни ци ра ња.5)

За мо гу ће де фи ни са ње ме ди ја у са вре ме ном (пост)ин ду стриј-
ском дру штву, по треб но је од ре ди ти зна чај јав но сти. По ми шље њу 
Јир ге на Ха бер ма са и дру гих, „јав ност је нај е фи ка сни ја за де мо кра-
ти ју ка да је ин сти ту ци о нал но не за ви сна од др жа ве и дру штве но 
до ми нант них еко ном ских сна га. Ма да је та кву ауто но ми ју те шко 
раз ви ти и одр жа ти, свр ха ства ра ња по вољ не кли ме за де мо крат ску 
ко му ни ка ци ју је сте да омо гу ћи стре мље ње ка том ци љу, иако се у 
окви ру ове ин сти ту ци о нал не ше ме мо гу прет по ста ви ти раз ли чи ти 
об ли ци јав не сфе ре. За не ке, јав ност се нај бо ље огле да у не про фит-
ном, не ко мер ци јал ном јав ном сер ви су ка кав је, на при мер, BBS ко-
ји те жи да бу де ре ла тив но не за ви сан а ти ме, до од го ва ра ју ћег сте-
пе на, и „објек ти ван“. Јав ност не спор но мо же да де лу је исто та ко 
до бро или бо ље ка да по сто ји ве ћи из бор ме ди ја, де ли мич но или у 
пот пу но сти не за ви сних од др жав не и еко ном ске кон тро ле, ко ја се у 
јав ним по сло ви ма и но ви нар ству спро во ди на „пар тиј ски“ на чин.6)

Обич но по сто ји ја сна ди хо то ми ја у рас пра ва ма еми те ра из ме-
ђу про гра ма „јав ног сер ви са“ ко ји не гу ју јав но мње ње и за бав них 
про гра ма осми шље них да ра зо но де, опу сте и при ву ку што број ни-
ју пу бли ку.7)

Сва ка ко, ме ди ји су аген си по ли тич ке и со ци јал не со ци ја ли за-
ци је по је дин ца, гру пе и дру штва, у том сми слу ме ди ји, узев ши за-
јед но, тре ба по сма тра ти као „ин ду стри ју, као јав ни сер вис и као 
по ли тич ку ин сти ту ци ју. У ства ри, не по се ду ју сви ме ди ји ова кву 
тро стру ку при ро ду: с јед не стра не, но ва тех но ло ги ја омо гу ћа ва 
по вра так на сце ну ма лих „по ро дич них“ ме ди ја. Од ре ђе ни део ме-
диј ских про из во да не ма ни ка кве ве зе са јав ним сер ви сом, као што 
5) Ми ро љуб Ра дој ко вић, Мир ко Ми ле тић, Комуникације, медији и друштво, Бе о град, 

2006, стр. 94.
6) Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни,Глобалнимедији:новимисионарикорпоратив

ногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 8
7) Адам Бригс, Пол Ко бли, Уводустудијемедија, Бе о град, 2005, стр. 120. Ова два про-

гра ма ни су са свим ин ком па ти бил на и одво је на – и за бав ни про гра ми мо гу да по кре ну 
озбиљ на дру штве на пи та ња и под стак ну на раз ми шља ње и иза зо ву по ле ми ке. Исто 
та ко, ин те гри тет и ква ли тет јав но сти мо же би ти угро жен др жав ном кон тро лом, пред-
ра су да ма и ауто цен зу ром при ват них си сте ма кон тро ле, али и спољ ним при ти сци ма на 
ме диј ске си сте ме ко ји их об ли ку ју у скла ду са ци ље ви ма моћ них њи ма стра них ин-
те ре са. Та ко ђе то мо гу би ти и ком би на ци је ових фор ми при ти са ка, са вла да ма и моћ-
ним при ват ним ин те ре си ма у тан де му, или кроз са рад њу стра них аген ци ја са ло кал ним 
упра ва ма и/или при ват ним ме диј ским гру па ци ја ма. Јед на тра ди ци о нал на област сту ди-
ја ме ди ја је сте „адвер тај зинг. Че сто је, ме ђу тим, на гла сак ста вљен на тек сто ве адвер тај-
зин га – ре кла ме – на ра чун па жње ко ја се по све ћи ва ла њи хо вој про из вод њи“. Исто,
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су, на при мер, та бло и ди из су пер мар ке та. Нај зад, мно ги ме ди ји, 
као на при мер, стру ков ни и про фе си о нал ни ча со пи си, не игра ју 
уло гу у по ли тич ком жи во ту. Ипак, ме ди ји до ко јих је про све ће ним 
гра ђа ни ма ста ло су они оп ште ин фор ма тив не при ро де: у да на шње 
вре ме, они не мо гу да од ба це ни јед ну од ове три ком би но ва не осо-
би не.“8)

У ге не рич ком лан цу вред но сти ме диј ске де лат но сти „раз ли-
чи те де лат но сти су гру пи са не у три основ не ка те го ри је: кре и ра ње 
са др жа ја, па ко ва ње са др жа ја и ди фу зи ју, са др жа ја. Кре и ра ње са др-
жа ја је пр ва ак тив ност у лан цу вред но сти ко ја об у хва та: а) но си о це 
пра ва на ко ри шће ње де ла или са др жа ја (right hol ders). Они пред-
ста вља ју при мар ни и ста би лан из вор пра ва на еми то ва ње/при ка-
зи ва ње са др жа ја, а нај че шће по слу ју са не ко ли ко ве ћих ком па ни ја 
ко је упра вља ју и оства ру ју ко мер ци јал ну екс пло а та ци ју тих пра ва; 
б) про ду цен ти са др жа ја (con tent pro du cers) су од го вор ни за про дук-
ци ју аудио-ви зу ел ног са др жа ја ком би ну ју ћи умет нич ки, фи нан сиј-
ски и ко мер ци јал ни know-how. Они мо гу би ти про из во ђа чи са др-
жа ја или од го вор ни за ње го во фор ми ра ње; в) ди стри бу те ри пра ва 
(right de a lers) су су бјек ти од го вор ни за тр го ва ње и про мет пра ва 
на ко ри шће ње аудио-ви зу ел них де ла. Њи хо ва основ на функ ци ја је 
да кон ци пи ра ју по ну ду аудио-ви зу ел них де ла (фил мо ва, се ри ја, тв 
про гра ма) кроз про грам ске ка та ло ге. Још јед на од њи хо вих уло га је 
да они омо гу ћа ва ју сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва пре тра жи-
ва ња и се лек ци је де ла ко ја ће ући у од ре ђе ни про грам ски ка та лог.9) 

Ба вље ње ме диј ском ети ком зна чи раз ма тра ње „но ви нар ских 
ду жно сти. Те ду жно сти под ра зу ме ва ју да љу ди у ме ди ји ма по се ду-
ју пра ва, и као људ ска би ћа и као вр ши о ци од ре ђе ног по сла. За кон 
8)  Клод Жан-Бер тран, Медијскаетикаисистеммедијскеодговорности, Бе о град, 2006. 

стр. 3.
9)  Хри сти на Ми кић, Уводуекономијумедија, Но ви Сад, 2006, стр. 11.  Па ко ва ње са др-

жа ја је дру га ак тив ност у лан цу вред но сти и она об у хва та: а) су бјек те од го вор не за 
ства ра ње про грам ских па ке та (pro gram me pac ka gers). Ови су бјек ти од го вор ни су за из-
бор ин ди ви ду ал них про гра ма, кре и ра ње про грам ске ше ме и про да ју ре клам ног вре ме-
на. Ти пич ни но си о ци ових ак тив но сти су јав ни ра ди о ди фу зни сер ви си, ко мер ци јал ни 
еми те ри и прет плат нич ки ТВ опе ра те ри. Иако се мо гу по ја ви ти и као ак тив ни но си о ци 
оста лих ак тив но сти у ге не рич ком лан цу вред но сти (у за ви сно сти од сте пе на и об ли ка 
ин те гра ци је уну тар лан ца вред но сти), њи хо ва основ на де лат ност је кре и ра ње про грам-
ских па ке та; б) су бјек ти од го вор ни за агре га ци ју ин ди ви ду ал них про грам ских па ке та 
(ag gre ga tors) ко ји ће би ти по ну ђе ни крај ним ко ри сни ци ма (нај че шће пу тем си сте ма 
прет плат нич ке ди стри бу ци је). Тре ћа ак тив ност у лан цу вред но сти је ди фу зи ја са др жа-
ја и она об у хва та: а) су бјек те ко ји су од го вор ни за рад, раз вој и одр жа ва ње пре дај нич ке 
мре же (net works). Овој ка те го ри ји нај че шће при па да ју те ле ко му ни ка ци о не ком па ни је, 
ка блов ски ди стри бу те ри и слич но; б) CPE (Co stu mer Pre mi ses Equ ip ment) про дав ци су 
су бјек ти од го вор ни за про из вод њу, про да ју и мар ке тинг опре ме ко ја је нео п ход на крај-
ним ко ри сни ци ма за при јем и де ко ди ра ње тв сиг на ла“.
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че сто шти ти не ка од тих пра ва – и она се по ми њу у не ким ко дек-
си ма: пра во на при стој ну пла ту; пра во да бу ду упо зна ти са уре ђи-
вач ком по ли ти ком и кон сул то ва ни пре би ло ка кве ве ли ке про ме не 
у ру ко во ђе њу; пра во да од би ју за да так ко ји ни је са гла сан са ети ком 
или њи хо вим лич ним уве ре њи ма; пра во на при ступ ин фор ма ци-
ја ма итд. Де лу ју ћи као аген си јав но сти, но ви на ри од ла зе та мо где 
мно ги гра ђа ни не мо гу, оба вља ју оно што јав ност не мо же; ужи ва ју 
при ви ле ги је, али мо ра ју би ти и од го вор ни.“10) Оба ве за но ви на ра 
са сто ји се, пре све га, од свих ду жно сти ко је „има би ло ко је људ-
ско би ће, али са да при ме ње них на ме ди је. Он мо ра да од го во ри 
ин стинк тив ним по тре ба ма ко је, из гле да, осе ћа ју сви љу ди. Чак и 
као де ца, ми же ли мо да се из ра зи мо на сло бо дан на чин и же ли мо 
да од ра сли бу ду ис кре ни и од го вор ни... Но ви нар ство је ро ђе но и 
раз ви ја ло се у пе ри о ду из ме ђу ре не сан се и Фран цу ске ре во лу ци је 
у За пад ној Евро пи, на дах ну то вред но сти ма ре фор ма ци је, по себ но 
ин ди ви ду а ли зма, ин ди ви ду ал не од го вор но сти, ра дом у не ком по-
зи ву, мо рал ном стро го шћу. Али, исто та ко, би ло је на дах ну то ра ци-
о нал ним и ли бе рал ним вред но сти ма Про све ти тељ ства, а ка сни је 
и кон цеп ти ма la is sez-fa i re, ути ли та ри зма и „со ци јал ног Дар ви ни-
зма“. По што су се ма сов ни ме ди ји по ја ви ли тек по чет ком 20. ве ка, 
ве ли ки ми сли о ци прет ход них ве ко ва ни ка да се њи ма ни су ба ви ли, 
али они ко ји су по зна ва ли штам пу у 18. ве ку ни су пре ма њој га ји-
ли ве ли ко по што ва ње. У ско ри је вре ме, ауто ри етич ких ко дек са, 
за ин те ре со ва ни за прак су и не по зна ју ћи фи ло зо фи ју, рет ко су се 
упу шта ли у то да де ко ди ра ју ра до ве те шко ра зу мљи вих ми сли ла ца. 
По чев од 18. ве ка, са на прет ком на у ке и тех но ло ги је, по че ла је да 
се раз ви ја и иде ја про фе си о на ли зма. Оче ки ва ло се да углед и моћ 
не про из ла зе ви ше из по ре кла или вла сни штва над зе мљом, већ из 
спо соб но сти и дру штве не ко ри сно сти по је дин ца. За тим, од кра ја 
19. ве ка, ме диј ски рад ни ци ства ра ју удру же ња ка ко би уста но ви ли 
соп стве на пра ви ла за учла ње не у њих и оба вља ње те про фе си је, с 
ци љем да њи хо ву не за ви сност при зна др жа ва, а вред ност спо зна 
јав ност. Оства ре не су спе ци ја ли зо ва не шко ле и пи са ни ко дек си“.

Ме диј ске вред но сти су уве ли ко иден тич не у свим под руч ји ма 
све та, уко ли ко је ре жим де мо крат ски. Ме диј ска ети ка се за сни ва на 
уни вер зал ним вред но сти ма, као што су не при хва та ње мр жње, на-
си ља, пре зи ра ња људ ског би ћа (фа ши зам) или са мо не ких људ ских 
би ћа (ра си зам). Ме диј ска ети ка је у скла ду са ве ћи ном иде о ло ги је, 
10) Клод Жан Бер тран, Медијскаетикаисистемимедијскеодговорности, Бе о град, 2006, 

стр. 40-41.
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ју да и змом, бу ди змом, кон фу ци ја ни змом, хри шћан ством (ка то лич-
ким и про те стант ским), уме ре ним исла мом, ху ма ни змом, со ци јал-
ном де мо кра ти јом, али ни је у са гла сно сти са екс тре ми змом, то та-
ли та ри змом или фун да мен та ли змом. На рав но, хи је рар хи ја вред но-
сти ва ри ра у за ви сно сти од кул ту ре. Та ко, уни вер зи тет ска сту ди ја 
о аме рич ким и ки не ским но ви на ри ма по ка за ла је да обе гру па ци је 
ве ру ју да об ја вље на ин фор ма ци ја мо ра да бу де пре ци зна и пот пу-
на, али ови пр ви убра ја ју агре сив ност и ра до зна лост у нај ва жни је 
но вин ске вр ли не, док ови дру ги на пр во ме сто ста вља ју по ни зност 
и ло јал ност.“11)

2.САВРЕМЕНОДРУШТВОИКОРПОРАТИВНИОДНОСИ
СЈАВНОШЋУ

Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу јед на су од пре по зна тљи-
вих ка рак те ри сти ка са вре ме ног пост-ин ду стриј ског и ин фор ма-
тич ког дру штва. Иако се ве зу је за по јам кор по ра ци је, прет по ста-
вља ши ру дру штве ну ди мен зи ју, ко ја се че сто по и сто ве ћу је и са 
гло ба ли змом, тран зи ци јом, нео ли бе ра ли змом и ин фор ма тич ким 
дру штвом. По је ди ни ауто ри са вре ме но дру штво ви де и као гло бал-
но (ци вил но) дру штво у на ста ја њу у смислу да: „По сто је че ти ри 
се та ну жних прет по став ки ко је ка рак те ри шу гло бал но ци вил но 
дру штво: (1) ак тив но сти ко је има ју пла не тар ни зна чај (еко ло шки 
про бле ми, ху ма ни тар но пра во, еко ном ске ре ла ци је, итд.); (2) ко-
му ни ка тив но тех но ло шки усло ви, мо гућ ност да се за хва љу ју ћи са-
вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма рас по ла же ин фор ма ци ја ма... (3) 
по сто ја ње гло бал не ор га ни за ци је... (4) пре ми са над те ри то ри јал не 
со ли дар но сти (на ли ни ји кла сне при пад но сти, по ла, про фе си је, ра-
се, ре ли ги је, ста ро сти, сек су ал не ори јен та ци је итд.).“12) При ме ра 
ра ди, др Зо ран Ви до је вић је ја сан у ста ву да је „нео ли бе рал ни мо-
дел ка пи та ли зма, а ти ме и ње му свој стве не де мо кра ти је, очи глед но 
до жи вља ва стра те гиј ски не у спех“,13) уз кон ста та ци ју да у сво јим 
раз ли чи тим об ли ци ма, по себ но у да нас до ми нант ном ли бе рал ном 
ви ду, мо дер на де мо кра ти ја је сте вред ност пр вен стве но за на ро де 
и др жа ве са вре ме но-аме рич ког и европ ског по ли тич ко-кул тур ног 
кру га ко ји чи ни је згро за пад не ци ви ли за ци је. Дру ге ци ви ли за ци-
11) Исто, стр. 42-43.
12) Ђор ђе Сто ја но вић, „Раз ли чи ти те о рет ски при сту пи кон цеп ту гло бал ног ци вил ног дру-

штва“, Српскаполитичкамисао, бр. 2, Бе о град, 2010, стр. 72.
13) Зо ран Ви до је вић, „Исто риј ски би ланс и бу дућ ност де мо кра ти је“, Српскаполитичка

мисао, бр. 3, Бе о град, 2009, стр. 12.
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је пре у зи ма ју по не што од тог об ли ка де мо кра ти је и при ла го ђа ва ју 
га се би. Ме ђу тим, то не зна чи да сви на ро ди све та сма тра ју да је 
ли бе рал на де мо кра ти ја (или не ка дру га) вр хов но по ли тич ко до-
бро.14)  О од но су со ци јал них тех но ло ги ја и иде о ло ги ја на пра гу 21. 
ве ка у „дру гој по ло ви ни 20 и по чет ком 21. ве ка у про це су пре ла ска 
дру штва у пост-ин ду стриј ско (ин фор ма ци о но) дру штво со ци јал не 
тех но ло ги је се све ма сов ни је ко ри сте у свим сфе ра ма дру штве ног 
жи во та: еко ном ској, по ли тич кој, ду хов ној. Оне се уве ли ко при ме-
њу ју у ор га ни за ци ји и упра вља њу со ци јал ним про це си ма, про из-
вод њи, ис тра жи ва њи ма, обра зо ва њу со цио-кул тур ној сфе ри и дру-
гим де лат но сти ма“.15)

Уоч љи ве су две ди хо том не ти по ло ги је тран зи ци је: а) са ста но-
ви шта са др жин ског об у хва та мо же мо раз ли ко ва ти: 1) то тал ну или 
пот пу ну тран зи ци ју, ко ја об у хва та све еле мен те дру штве не струк-
ту ре и све дру штве не про це се, од про из вод ње до др жав не упра ве и 
сва ко днев ног на чи на жи во та и 2) пар ци јал ну или де ли мич ну тран-
зи ци ју, ко ја об у хва та са мо не ке ода бра не сег мен те дру штве ног жи-
во та, нај че шће са мо еко ном ског (при ва ти за ци ја, пред у зет ни штво, 
итд.), док оста ли оста ју по стра ни, што је, раз у ме се, прак тич ки 
го то во не из во дљи во; б) са ста но ви шта про стор ног об у хва та мо же 
се раз ли ко ва ти: 1) „ло кал на“ тран зи ци ја, ко ја об у хва та  ис кљу чи-
во бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, али не и цео свет и 2) гло бал на 
тран зи ци ја, ко ја би раз ли чи тим са др жа ји ма и ин тен зи те ти ма тек 
тре ба ло да об у хва ти чи та ву људ ску за јед ни цу.16)

Осим на ве де не ти по ло ги је, у ли те ра ту ри се по ми њу и ти по ло-
ги је тран зи ци је ко је по ла зе од стра те ги ја раз во ја, што, у крај њем, 
и је сте основ ни сми сао тран зи ци је. По зна ва ње та квих мо де ла, као 
ка рак те ри стич них ис ку ста ва је ко ри сно јер они мо гу по слу жи ти 
као при ме ри (по зи тив ни или не га тив ни) и по моћ при ли ком из бо-
ра соп стве ног пу та тран зи ци је они ма ко ји то још ни су учи ни ли, 
или су то ура ди ли на не за до во ља ва ју ћи на чин. У том сми слу из-
два ја ју се сле де ћи ти по ви тран зи ци је: 1. ин вер зив на ре гре сив на 
тран зи ци ја, као мо дел ре тра ди ци о на ли за ци је и по врат ка на пред-
гра ђан ско, пле мен ско (три ба ли стич ко) дру штво, што је фак тич ки 
ан ти ци ви ли за циј ски ко рак уна зад; 2. ре вер зи бил на нео ли бе рал на 
14)  Исто, стр. 12.
15)  Зо ран Ми ло ше вић, „Со ци јал не тех но ло ги је и ре а ли за ци ја прин ци па иде о ло ги је“, По

литичкаревија, бр. 3, Бе о град, 2009, стр. 136.
16)  Сло бо дан По кра јац, Технологијатранзицијаиглобализација, Бе о град, 2002, стр. 16-

17.
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тран зи ци ја, као мо дел ими та ци је мо дер них дру шта ва ко ја во ди 
у ка пи та ли стич ко пе ри фер но и за ви сно дру штво; 3. ре вер зи бил-
на нео кон зер ва тив на тран зи ци ја, као стра те ги ја но вог ета ти зма и 
де фор ми са не мо дер ни за ци је. Та ква стра те ги ја ло гич но во ди или у 
об но ву ре ал-со ци ја ли зма или др жав ног ка пи та ли зма, тј. ка пи та ли-
зма но мен кла ту ре, од но сно по ли тич ких ели та, а што обо је до но си 
не за хвал ну ци ви ли за циј ску по зи ци ју – по лу пе ри фе ри ју, што је јед-
на ко не при хва тљи во, баш као и прет ход на да мо де ла; 4. про гре сив-
на со ци јал де мо крат ска тран зи ци ја, као мо дел раз во ја и мо дер ни-
за ци је, ре фор ми и де мо кра ти за ци је, ко ји има објек тив но нај ви ше 
еко ном ског и со ци јал ног по тен ци ја ла за по ве ћа ње бла го ста ња свих 
гра ђа на, а не са мо ода бра них дру штве них гру па (вла сни ка ка пи та-
ла, по ли ти ке ели те, ин те ли ген ци је итд.), јер се осла ња на со ци јал-
но парт нер ство свих аге на са про ме на (по сло да ва ца, за по сле них, 
др жа ве, син ди ка та) и на ре ал не по лу ге про ме на (при род ни ре сур-
си, тех но ло ги ја, зна ње).

Мо дер ним плу ра ли стич ким дру штвом мо же се озна чи ти дру-
штво са раз ли чи тим сво јин ским об ли ци ма уко ли ко кон сти ту и ше 
та кве дру штве не од но се ко ји до при но се ре а ли за ци ји основ них 
вред но сти тог дру штва, а то су: уна пре ђе ње ква ли те та жи во та ста-
нов ни штва; по ве ћа ње дру штве ног бо гат ства; ди на ми чан на уч но-
тех но ло шки раз вој; све стра ни раз вој људ ске лич но сти; аде кват ни 
ре ги о нал ни раз вој; кул тур ни и умет нич ки про грес; сма њи ва ње со-
ци јал них не јед на ко сти ко је ни су уте ме ље не на рад ном до при но су; 
обез бе ђи ва ње еко ном ске и со ци јал не си гур но сти чо ве ка; еко ном-
ска и по ли тич ка де мо кра ти за ци ја дру штва; по ве ћа ње еко ном ске 
ефи ка сно сти; уна пре ђи ва ње ху ма ни за ци је ра да; афир ма ци ја људ-
ског ра да; обез бе ђи ва ње јед на ко сти пра ва, ду жно сти и од го вор но-
сти љу ди; ели ми на ци ја де ви јант них об ли ка дру штве ног по на ша ња 
итд.17)

Со ци о лог Љу би ша Ми тро вић кон ци пи ра син те тич ку квар тар-
ну ти по ло ги ју пост со ци ја ли стич ких зе ма ља у тран зи ци ји, и то: 

1. Тип ин вер зив не ре гре сив не тран зи ци је, ко ја је осло ње на 
на стра те ги ју ре тра ди ци о на ли за ци је и ко ја во ди у про то мо дер но, 
пред гра ђан ско, ет нич ки и ци ви ли за циј ски за тво ре но, бло ки ра но, и 
стаг нант но дру штво;  2. Тип ре вер зи бил не и нео ли бе рал не тран зи-
ци је осло ње не на стра те ги ју за ви сне и ими та тив не мо дер ни за ци је 
17)  Проф. др Пе тар Хаф нер, проф. др Ра до слав Ко та но вић,Глобалнедруштвенепромене

ипроблемитранзиције, Ниш, 1997, стр. 28-29.
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и ко ја во ди у ка пи та ли стич ко пе ри фер но за ви сно дру штво; 3. Тип 
ре вер зи бил не нео кон зер ва тив не тран зи ци је, осло ње не на стра те ги-
ју нео е та ти зма и де фор ми са не мо дер ни за ци је, ко ја во ди у об но ву 
ре ал со ци ја ли зма или др жав ног ка пи та ли зма, тј. по ли тич ког ка пи-
та ли зма („ка пи та ли зма но мен кла ту ре“ М. Ве бер) и по лу пе ри фер-
но дру штво; 4. Тип про гре сив не со ци јал де мо крат ске тран зи ци је 
(„тран зи ци ја са со ци јал ном од го вор но шћу“ Д. Ле ко вић), осло ње не 
на це ло ви ту стра те ги ју раз во ја и мо дер ни за ци је, ре фор ме и де мо-
кра ти за ци ју, ко ја во ди у мо дер но и раз ви је но со ци јал де мо крат ско 
дру штво и де мо крат ски со ци ја ли зам.18)

У овом кон тек сту, од но си с јав но шћу, по себ но кор по ра тив ни 
од но си с јав но шћу укљу чу ју и ди мен зи ју: по зи тив но-не га тив них 
ути ца ја из ши рег, со цио-по ли тич ког окру же ња уз не из бе жну иде-
о ло шку ди мен зи ју, на при мер, о од но су ли бе ра ли зма и де мо кра-
ти је. На и ме, иако се ли бе ра ли зам ти че по ли ти ке, „он се као уче ње 
не ис цр пљу је са мо на по ли тич ком пла ну. Шта ви ше, ли бе ра ли зам 
као иде ја на ста је из по тре ба огра ни ча ва ња сег мен та по ли ти ке као 
та кве, док де мо кра ти ја као иде ја на ста је при мар но у сек то ру по-
ли ти ке и за по ли тич ки сег мент, на и ме као иде ал оп штег уче шћа 
у по ли ти ци. Ка да би се ова Ван бер го ва та бе ла до не кле про ме ни ла 
та ко што би смо уме сто нор ма тив не пре ми се „су ве ре ни те та ин ди-
ви дуе“ у по љу де мо кра ти је, ста ви ли „су ве ре ни тет гра ђа ни на“ он да 
би ства ри из гле да ле мно го ја сни је и кон зи стент ни је. Ево ка ко би 
мо гла из гле да ти из ме ње на Ван бер го ва та бе ла:

Методоло
шкопола
зиште

Нормативна
премиса Основнифокус

Институцио
нална
разрада

Демокра
тија По је ди нац Су ве ре ни тет

грађанина Оп ште уче шће

Вла да ви на ве ћи не
и друге 

институције 
демократије

Либера
лизам По је ди нац Су ве ре ни тет

индивидуе

При ват на
Ауто но ми ја

(Су ве ре ни тет
Конзумента)

По се бан
Си стем при ват-

ног пра ва
(тр жи шних
институција

Из ове та бе ле се ја сно ви ди да се де мо кра ти ја ти че пре све га 
„пар ти ци па ци је у вла сти“, би ло по сред не би ло не по сред не (у сва-
ком слу ча ју што ве ће), и да је њен при мар ни фо кус иде ја „оп штег 
уче шћа“. Иде ал де мо кра ти је би по ова квом мо де лу био да сва ки 
18) Љу би ша Ми тро вић, Савременодруштво(стратегијеразвојаиактери), Ин сти тут за 

по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр. 167.
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гра ђа нин, сва ки по је ди нац у јед ном дру штву бу де и гра ђа нин ко-
ји од лу чу је. У том сми слу је иде ја де мо кра ти је бли ска иде ји „то-
тал ног гра ђа ни на“ (Да рен дорф), али и ру со ов ској пред ста ви не по-
сред не де мо кра ти је), би ћа ко је је у пот пу но сти и у све му укљу че но 
у по ли ти ку, ко је је сте zoon po li ti kon.19)

Пре ци зни је ре че но, те о риј ско-ме то до ло шки оквир кор по ра-
тив них од но са с јав но шћу чи ни мо дер но пред у зет нич ко дру штво 
где је пред у зет ник „чо век иде је, пун ства ра лач ког ду ха, лу цид-
но сти, ин вен тив но сти, са мо и ни ци ја тив но сти, ауто ри та ти ван је и 
хра бар за пред у зи ма ње ри зи ка“,20) а пред у зет ни штво „ши рок спек-
тар ак тив но сти као што су кре а ци ја, осни ва ње фир ми и кре и ра-
ње про ме на, као и упра вља ње би зни сом“21) сва ка ко уз ис ти ца ње 
ме ђу за ви сно сти еко ном ског и по ли тич ког фак то ра тр жи шног мо-
де ла са вре ме не плу ра ли стич ке де мо кра ти је: „Схва та ње чо ве ка као 
Ho mo Oeco no mi cus-a у по ли тич ком сми слу има епо ха лан зна чај, 
што ће би ти до дат но раз ја шње но раз ма тра њем тр жи шног мо де ла 
де мо кра ти је. Еко ном ски фак тор упи ре пут са зре ва њу по ли тич ких 
„пар ти ја и по ја ви“ пар ти је из бор них ап си сте на та као бит ном чи ни-
о цу по ли тич ке јав но сти“.22) Али, на по ми ње овај аутор, „по ли тич-
ки фак тор на сту па као ко рек тив еко ном ских не јед на ко сти гра ђа на. 
Као што је еко ном ски фак тор омо гу ћио уче шће по ли тич ком жи во-
ту свим пу но лет ним при пад ни ци ма у дру штву, по ли тич ки жи вот 
до би ја но ву сна гу, јер омо гу ћа ва уз ла зну вер ти кал ну дру штве ну 
по кре пљи вост свим ка те го ри ја ма ста нов ни шта“.23) Сва ка ко да у то-
ме ва жну уло гу има ју кор по ра ци је, по го то ву у но вој ин ду стриј ској 
др жа ви, где „пред у зе ће мо ра би ти до вољ но ве ли ко „да би мо гло 
под не ти ве ли ка ка пи тал на ула га ња ко је пра те мо дер ну тех но ло ги-
ју“, од но сно, „кор по ра ци је се из вр сно при ла го ђа ва ју и по тре ба ма 
тех но-струк ту ре...“24)

У пре ци зи ра њу од но са с јав но шћу у (пост)мо дер ном дру штву, 
у ана ли зу тре ба укљу чи ти и по јам праг ма ти зма. Под се ти ће мо, 
праг ма ти зам је фи ло зоф ско ми шље ње на ста ло у САД кра јем 19. 
19)  Алек сан дар Но ва ко вић, „Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, 

Бе о град, 2009, стр. 131-132.
20)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, Камодерномпредузетничкомдруштву,књ.2, Бе о-

град, 2007, стр. 155.
21)  Исто, стр. 155.
22)  Вељ ко Ду бље вић, „Ле ги тим ност и тр жи шни мо де ли са вре ме не плу ра ли стич ке де мо-

кра ти је“, Пословнаекономија, Срем ски Кар лов ци, бр. 2/2009, стр. 283.
23)  Исто, стр. 283.
24)  John Ken neth Gal bri eth, Novaindustrijskadržava, Za greb, 1970, стр. 85-86.
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ве ка ко је сма тра да прак тич на ко рист и де ло ва ње пред ста вља осно-
ву за про це њи ва ње да ли су са знај ни ис ка зи сми сле ни и исти ни ти. 
Праг ма ти зам по ла зи од то га што се из раз ма тра них ста во ва из во де 
прак тич не по сле ди це и при хва та ста во ве чи је су по сле ди це ко ри-
сни је или при хва тљи ви је. За Чар лса Сан дер са Пер са (1839-1914) 
праг ма ти зам је јед на вр ста по зи ти ви зма. За да так фи ло зо фа је да 
кри тич ки ис пи та и об ја сни сва ве ро ва ња са др жа на у здра вом ра зу-
му, уз ко ри шће ње праг ма тич ког кри тич ког по ступ ка.25) Слич на су 
и ра ди кал но-ем пи ри стич ка схва та ња Ви ли је ма Џем са да зна че ње 
не ке иде је пред ста вља „укуп ност мо гу ћих прак тич них по сле ди ца 
ко је се из ње мо гу из ве сти и про ве ри ти у ис ку ству, при че му при-
хва та мо оне ко је су бо ље или ко ри сни је, док дру ге од ба цу је мо... Он 
твр ди да ми не по сред но опа жа мо и до жи вља ва мо не са мо пред ме-
те, и од но се из ме ђу пред ме та.“26) Ин стру мен та ли зам Џо на Дју и ја 
(1859-1952) је сте по се бан об лик праг ма ти зма, ко је ту ма чи це ло-
куп но са зна ње као сред ство (ин стру мент) прак тич ног овла да ва ња 
при ро дом. Сам Дјуи „да вао је пред ност на зи ву на ту ра ли стич ки 
ху ма ни зам, јер ре ша ва ње људ ских про бле ма мо ра би ти ускла ђе но 
са про у ча ва њем при ро де. Циљ фи ло зо фи је је те о риј ске при ро де, у 
раз ја шње њу иде ја, утвр ђи ва ње усло ва под ко ји ма је мо гу ће мо рал-
но де ло ва ње.“27) О праг ма ти зму као аме рич кој фи ло зо фи ји по зи ти-
ви стич ког сме ра ми шље ња фи ло зоф Мир ко Аћи мо вић, пи ше да у 
фи ло зо фи ји праг ма ти зма де лат ни су праг ма ти зам Ч. С. Пир са, пер-
со на ли стич ки праг ма ти зам В. Џем са, фи ло зо фи ја ак та Џ. Х. Ми-
да, ин стру мен та ли зам Џ. Дју и ја, опе ра ци о на ли зам П. В. Бриџ ме на 
и кон цеп ту ал ни праг ма ти зам К. И. Лу и са. Оно што је за јед нич ко 
за ове тен ден ци је је сте от клон од ме та фи зи ке и спе ку ла тив не ло-
ги ке, и на го вор на прак тич ну ра ци о нал ност, на на уч но-тех нич ки 
про грес, на да кле по сто је ћи свет ски по ре дак ства ри.“28) Ка да је реч 
о ути ли та ри зму, мр Вељ ко Ду бље вић на во ди да је ути ли тар на те-
о ло ги ја „до ми нан тан мо дус еко ном ског про ми шља ња, ка ко на ма-
кро ни воу, у еко ном ској по ли ти ци др жа ве”, та ко и на „ми кро ни воу 
уну тар кон крет не ор га ни за ци је. Еко ном ски су бјек ти те же оства ри-
ва њу ин те ре са – про ра чу ни ма и пред ра чу ни ма од ме ра ва ју тро шко-
ве и ко ри сти од ре ђе ног де ла ња, на сто је ћи да стек ну про фит. Та кав 
је по сту пак ра ци о на лан (или ко ри сте ћи ти по ло ги ју Мак са Ве бе ра 
25)  Ми ле Са вић, Вла ди мир Цвет ко вић, Не над Це кић, Филозофија, Бе о град, 2007, стр. 264.
26)  Исто, стр. 266.
27)  Исто, стр. 267.
28)  др Мир ко Аћи мо вић, Уводулогику, Но ви Сад, 1999, стр. 130. 
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циљ но-ра ци о на лан) и при хва тљив, јер га ве ћи на по је ди на ца већ 
при ме њу је у соп стве ном жи во ту“.29) По ред ових те о риј ско-фи ло-
зоф ских, на раз вој кор по ра тив них од но са с јав но шћу ути чу и но ви 
трен до ви у раз во ју тех но ло ги ја: 1. Бр зи раз вој на у ке и тех но ло-
ги је, ко ји је свет увео у но ву фа зу раз во ја – у еру ин фор ма ти ке. 
То је до при не ло раз во ју и уса вр ша ва њу ин фо р ма ци о них си сте ма и 
си сте ма ко му ни ци ра ња ме ђу су бјек ти ма – уче сни ци ма од ре ђе них 
то ко ва и ак тив но сти у свим сфе ра ма људ ског жи во та. На тај на чин 
ин фор ма ци ја је по ста ла је дан од основ них осло на ца по у зда ног од-
лу чи ва ња ор га ни за ци о них си сте ма. Ин фор ма ци је има ју та кав зна-
чај за од лу чи ва ње, али са мо ако их ор га ни за ци је има ју у до вољ ном 
оби му, ако су ква ли тет не, пот пу не и бла го вре ме но при ба вље не. Да 
би ор га ни за ци ја мо гла да из гра ди и очу ва свој иден ти тет у јав но-
сти (окру же њу) она мо ра рас по ла га ти та квим ин фор ма ци ја ма. Да 
ли је и ка ко је мо гу ће то по сти ћи? Је дан од по у зда них на чи на да 
ор га ни за ци ја у то ме успе, је сте да ус по ста ви и стал но уна пре ђу је 
сво је од но се с јав но шћу. Без та квог при сту па ор га ни за ци ја не мо же 
бр зо да ре а гу је на про ме не и зах те ве окру же ња. 2. Нео п ход ност и 
на ме ра ор га ни за ци је да ис ко ри сти све пред но сти, уз исто вре ме но 
на сто ја ње да из бег не или све де на нај ма њу ме ру мо гу ћа огра ни че-
ња и опа сно сти у окру же њу. Да би та кву сво ју на ме ру ре а ли зо ва ла, 
ор га ни за ци ја мо ра има ти пот пу ну пред ста ву о окру же њу, што ни-
је мо гу ће без дво смер не ко му ни ка ци је. Ако не ма та квих ко му ни-
ка ци ја, ор га ни за ци о ни си сте ми ће до жи ве ти „шок бу дућ но сти“, и 
би ће им ма ле шан се да се сна ђу у „до бу дис кон ти ну и те та“. 3. Тен-
ден ци ја рас ту ће ме ђу за ви сно сти свих су бје ка та. Са вре ме ни раз вој 
дру штва омо гу ћио је бр зу и мул ти ди мен зи о нал ну ко му ни ка ци ју 
из ме ђу при пад ни ка свих сег ме на та дру штве ног при вред ног, по ли-
тич ког и сва ког дру гог об ли ка жи вље ња љу ди уну тар на ци о нал них 
и ин тер на ци о нал них окви ра. У та квим усло ви ма сви су бјек ти су 
упу ће ни на ме ђу соб ну са рад њу на раз ли чи тим осно ва ма. 4. Све из-
ра же ни ји кон флик ти и су ко би ин те ре са су бје ка та у свим обла сти ма 
људ ског дру штва. Мо же ли се ег зи сти ра ти у су ко бу ин те ре са? Шта 
би за сва ки су бјект у та квом су ко бу зна чи ло да оста не на „сво јим 
по зи ци ја ма“? Да ли би би ла мо гу ћа са рад ња ме ђу њи ма? Ко нач но, 
да ли би би ло мо гу ће оства ри ва ње ци ље ва су бје ка та у су ко бу? На 
сва ова пи та ња од го вор би гла сио – не.  За то се мо ра ју на ла зи ти 
пу те ви и на чи ни за са рад њу и ускла ђи ва ње ин те ре са за ин те ре со-
29)  Вељ ко Ду бље вић, „Прак тич на при ме на ути ли та ри стич ке ана ли зе“, Пословнаекономи

ја, бр. 1, Срем ска Ка ме ни ца 2010, стр. 294.
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ва них су бје ка та. На рав но, то је мо гу ће са мо ако је ус по ста вље на 
ме ђу соб на ко му ни ка ци ја уз по зна ва ње и ре спек то ва ње ци ље ва и 
ин те ре са свих уче сни ка у оства ри ва њу од ре ђе не ми си је и свр хе. 
5. Ја ча ње уло ге јав ног мње ња. Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 
до при нео је бр жем и не по сред ни јем ин фор ми са њу, та ко да се јав-
но мње ње фор ми ра и ме ња све ве ћом бр зи ном. На тај на чин ши ри 
круг љу ди је ин фор ми сан о све ве ћем бро ју чи ње ни ца и по ја ва, 
чи ме се сти чу усло ви да и са ми уче ству ју у све му то ме. 6.  Не-
ста бил на и не из ве сна еко ном ска и по ли тич ка си ту а ци ја, на ро чи то 
у ме ђу на род ном не по сред ном и по сред ном окру же њу. На при мер, 
ви со ка ин фла ци ја, тр жи шне ба ри је ре, про ме не на по ли тич кој сце-
ни и кар ти, стал на су прет ња и огра ни че ње за ре а ли за ци ју ци ље ва 
ор га ни за ци ја. 30)  

По ред на ве де них раз ло га ве за них за јав но мње ње, за из град њу 
од но са с јав но шћу мо гу ћи су и дру ги при сту пи, ко ји ма се об ја-
шња ва по тре ба за кор по ра тив ним од но си ма с јав но шћу. Џеф кинс 
(1991) по тре бу за од но си ма с јав но шћу ви ди у мо гућ но сти да се 
ор га ни за ци ја на ђе у тзв. че ти ри не га тив не си ту а ци је: од бој ност 
(не при ја тељ ски став пре ма окру же њу), пред ра су де, апа ти ја и не-
зна ње.

На у ка и тех ни ка по ста ле су у по след њих не ко ли ко сто ле ћа 
усме ре ни про цес: на ше зна ње и моћ про ши ру ју се у тим под руч-
ји ма ку му ла тив но, сма тра Јир ген Ха бер мас, до да ју ћи да ов де сва ка 
ге не ра ци ја сто ји на пле ћи ма прет ход не. „На и ме, у ме тод ски утвр-
ђе ним ко ор ди на та ма на уч но-тех нич ког на прет ка упра во су пре-
вла да не те о ри је и суп сти ту и ра ни по ступ ни сте пе ни успе ха: ми се 
узда мо у аку му ла ци ју на ше за ли хе на уч них ин фор ма ци ја и тех нич-
ких сред ста ва. Фи ло зо фи ја исто ри је је на то не ка да на до ве зи ва ла 
сво је на де. Чи ни ло се да на уч но-тех нич ки на пре дак са со бом но си 
исто вре ме но и мо рал ни и по ли тич ки на пре дак ци ви ли за ци је.“31)

Ха бер ма сов осо бен те о риј ско-ме то до ло шки при ступ од но са 
на у ке –тех ни ке и про гре са зах те ва раз ли ко ва ње из ме ђу „тех нич-
ких сред ста ва и тех нич ких пра ви ла. Реч тех ни ка при ме њу је мо, на-
и ме, пре све га на скуп сред ста ва ко ја до пу шта ју олак ша ва ње рад 
и ефек тив но оства ре ње ци ље ва – да кле на ин стру мен те, ма ши не и 
ауто ма те. Но, под тех ни ком под ра зу ме ва мо та ко ђе и си стем пра-
30)  Исто,
31)  Јир ген Ха бер мас, Теоријаипракса:социјалнофилозофскестудије, Бе о град, 1980, стр. 

341.
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ви ла ко ја утвр ђу ју свр сис ход но де ло ва ње – да кле, стра те ги је и 
тех но ло ги је. Пра ви ла ра ци о нал ног из бо ра на зи вам стра те ги ја ма, 
а пра ви ла ин стру мен тал ног де ло ва ња тех но ло ги ја ма. Тех но ло ги-
је су, да кле, на че ла ко ја утвр ђу ју на чи не по сту па ња, а са ме ни су 
тех нич ка сред ства. Би ло ко је ства ри мо гу као тех нич ка сред ства 
ући у склоп ин стру мен тал ног де ло ва ња. Тек кад су при пре мље ни у 
од ре ђе ној функ ци ји за по но вље ну упо тре бу, а не кад се мо би ли шу 
са мо за по је ди нач ни слу чај, ка же мо да су са став ни де ло ви тех ни ке 
– упра во ин стру мен ти, ма ши не или ауто ма ти“.32)

Кон зер ва тив но ту ма че ње тех нич ког на прет ка има ту пред ност 
сма тра Јир ген Ха бер мас, што про би ја огра ни че ну пер спек ти ву 
раз во ја тех нич ких сред ста ва и ши ре ња си сте ма свр сис ход ног де-
ло ва ња, и што по глед усме ра ва на „ком плек сну по ве за ност на у ке, 
тех ни ке, ин ду стри је, вој ске и упра ве: тех нич ки на пре дак се увек 
од и гра ва у ин сти ту ци о нал ном окви ру. Ме ђу тим, оба ова еле мен та, 
тех нич ки на пре дак и ин сти ту ци о нал ни оквир, осо би то су сто пље-
ни у Ге ле но вој пред ста ви ме та би о ло шког про це са. До во љан је са-
мо је дан ко рак да се це ло куп ни про цес опет све де на јед ну од две 
ди мен зи је. Та ко је Хел мут Шел ски (Schelsky), на до ве зу ју ћи се на 
Жа ка Ели ла, за сту пао ста но ви ште да се тај ме та би о ло шки про цес 
по ви ну је ло ги ци та ко зва не објек тив не ну жно сти, да кле има нент-
ним за ко ни ма на уч но-тех нич ког на прет ка. Тех ни зи ра ном дру штву 
од го ва ра тех нич ка др жа ва, ко ја уки да тра ди ци о нал не об ли ке по-
ли ти ке вла да ви не у ко рист то тал не упра ве: вла да ви на над љу ди ма 
не рас та че се, до ду ше, у скла ду са овим кон цеп том у упра вља ње 
ства ри ма, већ у на уч но усме ре но ад ми ни стри ра ње пост ва ре ним 
од но си ма. „Су ве ре ни тет те др жа ве не по ка зу је се ви ше са мо у то-
ме што она мо но по ли зу је при ме ну си ле (Макс Ве бер), ни ти што 
од лу чу је о ван ред ном ста њу (Карл Шмид), већ ре све га у то ме што 
др жа ва од лу чу је о сте пе ну де ло твор но сти свих у њој по сто је ћих 
тех нич ких сред ста ва, за др жа ва за се бе њи хо ве нај ви ше ефек те и 
прак тич но се бе мо же из у зе ти из при ме не тех нич ких сред ста ва ко ју 
на ла же дру ги ма. Али, она са ма је ти ме у сво јим ци ље ви ма под врг-
ну та за ко ну ко ји сам ја већ спо ме нуо, као ствар ни за кон на уч не ци-
ви ли за ци је: да та ко ре ћи сред ства од ре ђу ју ци ље ве или, још бо ље, 
да тех нич ке мо гућ но сти из ну ђу ју сво ју при ме ну. Ти ме што др жа ва 
за се бе ре вин ди ци ра тех нич ка сред ства, уто ли ко јој се по ве ћа ва ју 
за да ци (и то спо ља, од објек тив них за ко ни то сти).“33)

32)  Исто, стр. 342-343.
33)  Исто, стр. 350.



- 336 -

МЕДИЈСКАПОЉАОДНОСАСЈАВНОШЋУ...ДраганСуботић

3.ПОЈЕДИНАЦ(HOMOOЕCONOMICUS)
КОРПОРАЦИЈАИМЕДИЈИ

Кор по ра ци је на ста ју још у до ба ста рог Ри ма, а сво ју пу ну 
афир ма ци ју до жи вља ва ју у да на шње вре ме. У но ви је до ба кор по-
ра ци је пред ста вља ју је дан од об ли ка ор га ни за ци је др жав не при-
вред не ак тив но сти и упра вља ња јав ном имо ви ном. Кор по ра тив ни 
си стем је еко ном ско и дру штве но уре ђе ње по је ди них др жа ва ко је 
је ор га ни зо ван као „за јед ни ца мно го број них кор по ра ци ја у ко ји-
ма се по ве зу ју и ускла ђу ју ин те ре си раз ли чи тих кла са, ста ле жа и 
ра зних дру гих сло је ва. До за чет ка кор по ра ти ви зма до шло је већ 
три де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да се кор по ра ци је убр за но раз-
ви ја ју, а др жа ва као апа рат по чи ње ак тив но да ути че на њих, са 
на ме ром да из вр ши ути цај на њих у прав цу то га да по ста ну дру-
штве но од го вор ни. Су штин ски еле мент кор по ра ти ви зма је и иде ја 
да тр жи ште ефи ка сно вр ши ало ка ци ју ре сур са и обез бе ђу је на чи не 
за ор га ни зо ва ње еко ном ског (а ве ро ват но и це ло куп ног људ ског) 
жи во та. У кор по ра тив ној иде о ло ги ји по сто ји сна жна тен ден ци ја да 
се „сло бо да“ иден ти фи ку је са пу ким од су ством огра ни че ња у по-
сло ва њу (на при мер, еко ном ска или тр жи шна сло бо да), по ти ску ју-
ћи та ко по ли тич ку сло бо ду у дру ги план.

Циљ је мо дер не кор по ра ци је  ка ко обра зла же Џ.К. Гал брајт да 
се ба ви „по сло ви ма она ко као што би се ба вио ка кав по је ди нац, 
али с том раз ли ком, што је она спо соб на да при ку пља и упо тре-
бља ва ка пи тал не ко ли ко по је ди на ца, или чак мно го по је ди на ца. 
Због то га се она мо же упу шта ти и у та кве пот хва те ко ји су из ван 
до ме та би ло ко јег по је дин ца. Кор по ра ци ја за шти ћу је оне ко ји је 
оп скр бљу ју ка пи та лом на тај на чин да огра ни ча ва њи хо во јам ство 
до ви си не њи хо ве пр во бит не ин ве сти ци је, та ко да им пру жа мо гућ-
ност да гла са њем од лу чу ју о свим ње зи ним зна чај ни јим пот хва ти-
ма, та ко да тач но од ре ђу је овла шће ња и од го вор но сти ди рек то ра и 
функ ци о не ра, и на тај на чин да им пру жа мо гућ ност да се обра ћа ју 
су до ви ма ако же ле да ис пра ве ка кву не прав ду ко ју им је кор по ра-
ци ја на ни је ла. Осим што се кор по ра ци ји при пи су је спо соб ност да 
мо би ли зи ра ка пи тал и ме ња по ве за ност с ак тив ним жи во том би ло 
ко јег по је дин ца, сма тра се да се она у функ ци о нал ном по гле ду не 
раз ли ку је мно го од оних фир ми ко је има ју са мо јед ног вла сни ка 
или су у ор тач ком вла сни штву. Кор по ра ци ја има исту свр ху и на-
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ме ну као та кве фир ме: да по слу је рав но прав но с дру гим фир ма ма 
и да сво јим вла сни ци ма за ра ђу је но вац.34)

Кор по ра ци ја се из вр сно при ла го ђу је и по тре ба ма тех но струк-
ту ре за кљу чу је Џ.К. Гал брајт, по што је тех но срук ту ра апа рат за 
груп но од лу чи ва ње – за пу ли ра ње и про вје ра ва ње ин фор ма ци ја 
што их да ју број ни по је дин ци, а све то за то да би се мо гле до но си-
ти од лу ке ко је су из ван до ме та зна ња би ло ко јег по је дин ца. Ви дје-
ли смо и то да тех но струк ту ра из и ску је ви со ки сту пањ ауто но ми је. 
Ње зи ну ра ду мо же на шко ди ти сва ка ин тер вен ци ја ко ја би до шла од 
би ло ка квог ауто ри те та из ван ње. Јер, ако узме мо у об зир ка ква је 
при ро да груп ног од лу чи ва ња и ка кав има ју ка рак тер про бле ми ко-
ји се рје ша ва ју та квим од лу чи ва њем, по ста је нам пот пу но ја сно да 
ће сва ки та кав ауто ри тет би ти уви јек, у сва ком по је ди ном слу ча ју, 
не до вољ но ин фор ми ран, па ће за то ње го ве од лу ке би ти са мо вољ-
не. Кад би се ра ди ло о та квим про бле ми ма ко је би по је дин ци мо гли 
са ми рје ша ва ти, гру пе јед но став но не би по сто ја ле.

Исто та ко, за кљу чу је Гал брајт, ме ђу соб ни од но си у кор по ра-
ци ји (од но си ин тер них и екс тер них стај кхол де ри од зна ча ја за по-
сло ва ње) ипак, не ис кљу чу ју опа сност од ин тер вен ци ја вла сни ка 
кор по ра ци је – „то јест ак ци о на ра. Њи хо во ис кљу че ње из су дје ло-
ва ња у по сло ва њу кор по ра ци ја ни је за јам че но за ко ном или по све-
ће но оби ча ји ма. На про тив, њи хо ва је моћ за јам че на, и то би ло не-
по сред но или по сред но, пре ко ви је ћа ди рек то ра. Али, са мим ти ме 
што је не што за ко ни то не зна чи да је то и ко ри сно. Вр ше ње те мо ћи 
у до но ше њу бит них од лу ка, а то су од лу ке ко је из и ску ју груп но 
од лу чи ва ње, би ло би штет но баш као сва ка дру га вањ ска ин тер-
вен ци ја. А бу ду ћи да је си ту а ци ја та ква, ак ци о на ри мо ра ју та ко ђер 
би ти ис кљу че ни из вла сти.35)

Кор по ра тив ни ка пи та ли зам и пра во на при ват ну сво ји ну под-
ра зу ме ва сле де ће ар гу мен те:  1. Сви има ју пра во на еко ном ску сло-
бо ду; 2. Пра во на еко ном ску сло бо ду оправ да ва пра во на при ват ну 
сво ји ну; 3. Пра во на при ват ну сво ји ну оправ да ва пра во на при ват-
но по се до ва ње еко ном ских пред у зе ћа; 4. Пра во на при ват но по-
се до ва ње еко ном ских пред у зе ћа оправ да ва пра во на при ват но по-
се до ва ње ве ли ких кор по ра ци ја; 5. Пра во на при ват но по се до ва ње 
ве ли ких кор по ра ци ја не мо же се на од го ва ра ју ћи на чин оспо ри ти 
у де мо крат ском про це су.“36) Кор по ра ци ја омо гу ћу је да се ње на ор-
34)  John Ken neth Gal bri eth, Novaindustrijskadržava, Za greb, 1970, str. 81.
35)  Исто, стр. 86.
36)   Ро берт А. Дал,Уводуекономскудемократију, Бе о град, 1993, стр. 53.
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га ни за ци ја при ла го ђу је по тре ба ма, а бу ду ћи да су за за до во ља ва-
ње раз ли чи тих ци ље ва раз ли чи те и по тре бе – „раз ли чи то је и при-
ла го ђи ва ње ко је из то га про из ла зи. Мо дер на круп на кор по ра ци ја 
при ла го ђе на је по тре ба ма на пред не тех но ло ги је, по тре ба ма да се 
ула жу го ле ме ко ли чи не ка пи та ла, и по тре ба ма пла ни ра ња што га 
то за со бом по вла чи. Она одр жа ва по тре бу сво је тех но струк ту ре 
да бу де осло бо ђе на од сва ко га вањ ског ми је ша ња. Ту сло бо ду тех-
но струк ту ра стје че на раз не на чи не, па та ко, на при мјер и на тај 
на чин да са мој се би ства ра по ну ду ка пи та ла. Ако је, пак, тех но ло-
ги ја јед но став на, он да по ну да ка пи та ла не тре ба да бу де ве ли ка. Бу-
ду ћи да у та квим окол но сти ма тр жи ште функ ци о ни ра по у зда ни је, 
има ма ње по во да и по тре ба за пла ни ра њем, а због то га су и ма ње 
по тре бе за спе ци ја ли зи ра ним зна њем и за ор га ни за ци јом ко ја га 
пра ти. У та квим окол но сти ма тврт ка мо же би ти ма ле на. Про из вод-
ња мла зних мо то ра или град ња ну кле ар них ре ак то ра, до ступ не су 
са мо ве ли ким круп ним фир ма ма, али се за то ма ло про да јом ауто мо-
бил ског бен зи на или га је њем ја бу ка мо гу ба ви ти и раз мјер но ма ле 
фир ме.“37)

У од но су ин сти ту ци о на ли за ци ја-ор га ни за ци ја чо век (по је ди-
нац, лич ност) со ци о лог др За гор ка Го лу бо вић, ана ли зи ра ју ћи Вај-
то вог „чо ве ка ор га ни за ци је“ ис ти че и зна чај со ци јал не иде о ло ги је, 
од но сно со ци јал не ети ке, ка ко пи ше: „под со ци јал ном ети ком раз-
у мем онај ко декс са вре ме ног ми шље ња – пи ше Вајт – ко ји мо рал но 
оза ко њу је при ти сак дру штва на ин ди ви дуе. Ње го ве су три основ-
не прет по став ке: ве ра у ску пи ну као из вор кре а тив но сти; ве ра у 
„при па да ње“ као у фун да мен тал ну по тре бу чо ве ка; и ве ра да се 
при ме ном на у ке мо же оства ри ти при па да ње“.38) Им пре сив на су и 
ста но ви шта о од но су ин ди ви ду ал ног и ор га ни за циј ског: „чо ве ка 
ор га ни за ци је“, као иде ал ни мо дел мо дер ног чо ве ка (као со ци јал-
ни ка рак тер ко ји је нај функ ци о нал ни ји у са вре ме ном дру штву) све 
ви ше функ ци о ни ше и сам као ор га ни за ци ја: ефи ка сност, тач ност, 
укла па ње у ме ха ни зам, спо соб ност са рад ње – то су иде ал не ка-
рак те ри сти ке ко је се нај ви ше тра же на „тр жи шту лич но сти“ (ка ко 
је тај фе но мен на звао В. Милс). Сво је вр сна људ ска ра до зна лост, 
ко јој је свој стве но да от кри ва „за што“ свих ства ри, усту па ме сто 
огра ни че ној тех нич кој ра до зна ло сти (Бајт кон ста ту је да са вре ме-
ног Аме ри кан ца за ни ма пре све га ка ко се не што до га ђа, тј. на чин 
и тех ни ка са мог до га ђа ја). Са вре ме ни Аме ри ка нац же ли да бу де 
37)  Исто, стр. 95.
38)  Исто, стр. 16.
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тех ни чар дру штва, а не но ва тор; он не же ли да ме ња свет око се бе, 
он на сто ји са мо да га уса вр ша ва (тех нич ки по пра вља).39)

Од нос по је дин ца и дру штва, мо же да се по сма тра у дво стру кој 
ди ле ми, на и ме, по себ но на то ка кве по сле ди це оста вља са вре ме но 
дру штво на раз ви так лич но сти (оту ђе ње, не у ро зе, све на гла ше ни-
ји кон фор ми зам, гу ше ње ин ди ви ду а ли те та, де пер со на ли за ци ја, и 
слич но), он по ста вља и је дан мно го сло же ни ји и фун да мен тал ни ји 
фи ло зоф ски про блем – ка ко се од но се лич ност и дру штво као ин-
сти ту ци о на ли зо ва на ор га ни за ци ја и да ли је ме ђу њи ма кон фликт 
не из бе жан.40)

И по след њи зна ча јан еле мент кор по ра тив не гло бал не иде о ло-
ги је, ба рем ка да је реч о ме ди ји ма као но вим ми си о на ри ма кор-
по ра тив ног ка пи та ли зма, је сте ње но уве ре ње о по жељ но сти при-
ва ти за ци је. Ово де лом до ла зи из осно ва ног уве ре ња да тр жи ште 
мо же све, али и за кљу чак да се вла да са мо уве ћа ва и да је не е фи ка-
сна. На ве сти вла ду да рас про да ак ти ву при ват ним пред у зет ни ци ма 
ће, пре ма ова квом ви ђе њу, по ве ћа ти ефи ка сност. По сто је и дру ги 
мо ти ви ко ји у пр ви план ста вља ју ско ра шњу оду ше вље ну по др-
шку при ва ти за ци ји: је дан од њих је и же ља да се осла би вла да. 
Вла да ко ја по се ду је и упра вља ак ти вом ве ро ват но је моћ ни ја и бо-
ље ин фор ми са на од оне из ван тр жи шта и пре ма то ме пред ста вља 
прет њу, јер би као по тен ци јал ни су бје кат де мо крат ске по ли тич ке 
кон тро ле мо гла ефи ка сно да слу жи не кор по ра тив ним ин те ре си-
ма. Учи ни ти вла ду ма лом и за ви сном зна чи сма њи ти ову прет њу. 
Сле де ћи мо тив је пра вље ње па ра – за ра дом од про да је др жав ног 
вла сни штва или про фи ти ра ње ку по ви ном вла ди ног вла сни штва по 
по вољ ним це на ма (ис под ре ал не тр жи шне), што је фе но мен ка рак-
те ри сти чан за ве ћи део при ва ти зо ва не ак ти ве (тен ден ци ја је да их 
про да ју ле гал но иза бра не вла де уз по др шку ве ћи не за ин те ре со ва-
них за ку по ви ну та квих до ба ра, та ко да су не кон ку рент на про да ја и 
при ви ле го ва на ку по ви на уоби ча је на прак са). Ши ро ко при хва ће на 
и усво је на гло бал на кор по ра тив на иде о ло ги ја за сни ва се на енорм-
ној еко ном ској и по ли тич кој мо ћи сво јих спон зо ра. Ме ђу тим, ње на 
иде о ло шка до ми на ци ја ни је ком плет на и у сва кој зе мљи по сто ји 
кла сни от пор, от пор гру па, кул тур них ин сти ту ци ја и по је ди на ца 
ко ји се за ла жу за ал тер на тив не ана ли зе, ви ђе ња и про гра ме. Али, 
они су углав ном ло ше фи нан си ра ни, ме ђу соб но не е фи ка сно по ве-

39)  Исто, стр. 17.
40)  Vi li jam H. Vajt mla đi, Čovekorganizacije, No lit, Be o grad, str. 8.
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за ни, че сто су прот ста вље них ин те ре са и има ју ве о ма ма ли ути цај 
у глав ним ин сти ту ци ја ма и ма сов ним ме ди ји ма. С дру ге стра не, 
обил но фи нан си ра ни про кор по ра тив ни цен три мо ћи, ака дем ске 
ин сти ту ци је и аген ци је за од но се са јав но шћу, зна чај ни су про па-
га то ри кор по ра тив не иде о ло ги је. Њи хов ути цај у ме ди ји ма је огро-
ман и у стал ном успо ну. Кор по ра тив ни ин те ре си та ко ђе до ми ни ра-
ју у из бор ним кам па ња ма са сво јим мо гућ но сти ма да фи нан си ра ју 
кан ди да те, ми ни ма ли зу ју ћи та ко мо гућ ност да у по ли тич ку де ба ту 
уђу су прот ни ста во ви.41) 

Сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја у не пре кид ном раз во ју (што 
је у 19. ве ку зна чи ло но ви не) би ла су од кључ ног зна ча ја у обез-
бе ђи ва њу усло ва за по ја ву овог дру гог „ин тер феј са“, про из во ђач 
– по тро шач. Про стор у ме ди ји ма по стао је ко мер ци јал ни ре сурс – 
ро ба ко јом се тр гу је. Пр ви за да так пр во бит них „ре клам них“ аген-
ци ја био је ку по ви на и про да ја овог про сто ра. По не кад ве за ни за 
но ви не, а по не кад не за ви сни, тр гов ци огла сним про сто ром, „spa ce 
bro kers“ или „spa ce far mers“ (Ne vett 1983), мо гли су да по ну де сле-
де ће услу ге вла сни ци ма ме ди ја и по тен ци јал ним огла ши ва чи ма: 
обез бе ђи ва ње и про да ју огла сног про сто ра и олак ша ва ње пла ћа ња 
и при ку пља ње по да та ка о ду го ва њи ма огла ши ва ча (ова по след ња 
функ ци ја раз ви ла се у ac co unt ma na ga ment). Аген ти су до би ја ли 
про ви зи ју од вла сни ка ме ди ја, што је био про це нат це не ме ди ја 
ко ју су огла ши ва чи пла ћа ли вла сни ку ме ди ја. Вред но сти ко је огла-
ша ва ње обе ћа ва по слов ном сек то ру ле же у ко мер ци јал ним пред-
но сти ма ко је се сти чу по ве ћа ва њем по тра жње за од ре ђе ном ро бом 
и одр жа ва њем кон тро ле це на. Ну жни ис ход ово га би ла је по ја ва 
брен дин га. Брен динг, као што је то и да нас, био је нај по год ни ји на-
чин да се ро ба ко ју про да је је дан про из во ђач раз ли ку је од ро бе кон-
ку рен та. У овом пе ри о ду ство ре не су до бро по зна те на ци о нал не 
и ин тер на ци о нал не роб не мар ке (брен до ви): нпр. ko dak, gu in ness, 
he inz i co ca-co la.42) Бр зо се ис по ста ви ло да брен динг има по тен ци-
јал не са мо да функ ци о нал но раз ли ку је про из во де већ и да ис ка зу-
је ква ли та тив не ди стинк ци је кроз ви зу ел не пред ста ве вред но сти 
не ке роб не мар ке. Адвер тај зинг је по стао ин те грал ни део раз во ја 
брен дин га, јер је пре у зео фор му по год ну не са мо као сред ство за 

41) Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији:новимисионарикорпоратив
ногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 56-57.

42) Уред ба Tra de marks Re gi stra tion Act iz 1875. у Ве ли кој Бри та ни ји пру жи ла је ле гал ну 
за шти ту од ими та ци је про из во ђа чи ма ко ји же ле да ко ри сте знак за иден ти фи ка ци ју 
сво јих про из во да. Слич не за ко не у САД из гла сао је Кон грес 1870. и 1905. Адам Бригс, 
Пол Ко бли, Уводустудијемедија, Бе о град, 2005. стр. 71.
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пре но ше ње ин фор ма ци ја о про из во ду већ и као но си лац сим бо-
ли ке роб не мар ке – тран сфор ми шу ћи ро бу у спе ци фич но „до бро“ 
са зна че њем. По тен ци јал но не по ве ре ње пре ма без лич ној ро би без 
утвр ђе ног ме ста на тр жи шту са да се мо гло пре ва зи ћи убе дљи вом 
сим бо ли ком до бро по зна тог име на не ке роб не мар ке. Огла ша ва-
ње је има ло за да так да се но си с два про бле ма с ко ји ма се су о чи ла 
ин ду стриј ска про из вод ња: ло ги стич ки ко ји је ство ри ла дис тан ца и 
дру штве ним ко ји је ство ри ла ано ним ност про из во да за по тро ша-
че. Оп сег про из вод них сек то ра ко ји се огла ша ва ју да нас у Ве ли кој 
Бри та ни ји мно го је ши ри не го у ра ни јим де це ни ја ма 20. ве ка. У 
из ве сном бро ју сек то ра ор га ни за ци је по ку ша ва ју да пре ва зи ђу те-
шко ће с ко ји ма се су о ча ва ју, јер су се од но си из ме ђу про из вод ње 
и по тро шње на не ки на чин про ме ни ли. Огла ша ва ње је че сто би ло 
пред ста вље но као део ре ше ња за про бле ме у ко му ни ка ци ји ко ји 
пре те пре струк ту ри са ње. 43)

Ком по нен те у на стан ку мо дер не  
адвер тај зинг ин ду стри је

Про из вод ња Ме ди ји По тро шња
По ну да По тра жња
* До во љан ни во 
про из вод ње по-
стиг нут за хва љу-
ју ћи ин ду стриј ској 
про из вод њи.

* Проширене 
мреже 
дистрибуције 
– укључујући 
национални 
транспортни 
систем и 
малопродајне 
ланце – који 
претварају локалне 
„муштерије“ 
у удаљене 
„потрошаче“

* Основ ни пред у-
слов је по сто ја ње 
на ци о нал них ме ди ја 
и мре же ло кал них 
ме диј ских ка на ла, 
жур на ла, пе ри о ди ке 
и ло кал них но ви на.

* До во љан ни во при-
сту пач них по тен ци јал-
них по тро ша ча за хва-
љу ју ћи уве ћа ном ни воу 
(ур ба не) по пу ла ци је и 
уна пре ђе ње пи сме но-
сти.

* Културом заснована 
легитимност и 
мотивација за 
потрошњу роба – 
склоност ка потрошњи.

* Ме ди ји ће ра сти, про ши ру ју ћи сред ства ма сов не ко му ни ка ци је док 
тех но ло ги ја раз ви ја но ве ме ди је.
* Оглашавање се јавља упоредо са оваквим развојем ствари и 
доприноси његовом убрзавању. Међутим, тешко је тачно одредити 
просте односе узрока и последица између производње и потрошње.

43)  Адам Бригс, Пол Ко бли, Уводустудијемедија, Бе о град, 2005, стр. 68-69.
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Етич ка ди мен зи ја кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти као 
ва жан сег мент кор по ра тив них од но са с јав но шћу, се од но си на по-
на ша ње и де ло ва ње ко је сви за ин те ре со ва ни, већ на ве де ни су бјек-
ти оче ку ју од по слов не ор га ни за ци је, чак и ако то ни је на ве де но у 
за ко ну. Фир ме тре ба да од го во ре ула га чи ма и оста лим за ин те ре-
со ва ним ли ци ма на етич ки на чин. Ва жно је по на ша ти се у скла-
ду са дру штве ним стан дар ди ма и етич ким нор ма ма. Да би ети ка 
би ла им пле мен ти ра на у дру штве ну од го вор ност, по слов на стра те-
ги ја мо ра да од сли ка ва „раз у ме ва ње вред но сти ко је има ју чла но-
ви ор га ни за ци је и ула га чи, као и раз у ме ва ње етич ке при ро де из-
бо ра стра те ги је. Свр ха кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти је 
да ума њи та кав не га ти ван ути цај по сло ва ња, пру жа ју ћи убе дљи ве 
ар гу мен те и про на ла зе ћи од го ва ра ју ћу опре му за по сло ва ње ка ко 
би ком па ни је све ле на нај ма њу ме ру ри зи ке ко ји про ис ти чу из њи-
хо вих дру штве них и еко ло шких учи на ка. Кор по ра тив на дру штве на 
од го вор ност све ви ше по ста је зна ча јан део по слов ног окру же ња, 
што зна чи да се ви ше не мо же за не ма ри ти. У по след њих два де сет 
го ди на до шло је до зна чај них про ме на у од но су при ват ног сек то ра, 
др жа ве и ци вил ног дру штва на ма кро ни воу, као што су: гло ба ли-
за ци ја тр го ви не, по ра ста ве ли чи не и ути ца ја пред у зе ћа, сма ње ње 
уло ге др жа ве као но си о ца, бит ка за та лен те јер се пред у зе ћа да нас 
так ми че за екс пер те, по раст гло бал ног ак ти ви зма ци вил ног дру-
штва, по раст зна ча ја ре но меа, итд. Ове ди на мич ке про ме не до при-
не ле су по ја ви но вог при ла за кор по ра тив ној дру штве ној од го вор-
но сти ко ји ка же да пред у зе ћа тре ба да ре ша ва ју еко ло шке про бле-
ме ко ји ће им на ду же ста зе да ти зна ча јан успех.44) 

За на ве де ну ре ла ци ју: кор по ра тив ни ме ди ји-дру штво ин те ре-
сант но је и по ли ти ко ло шко ту ма че ње др Ђор ђе Сто ја но вић, кон-
цеп та асо ци ја тив ног де мо крат ског по рет ка, од но сно, асо ци ја тив не 
де мо кра ти је По ла Хир ста с јед не и кон цеп та Џо шуе Ко е на и Џо е ла 
Ро џер са ко ји се за сни ва на „ра ди кал ном тран сфор ми са њу кор по ра-
ти ви стич ког при сту па где ин те ре сне гру пе за у зи ма ју нај зна чај ни ју 
по зи ци ју, од но сно, нео кор по ра ти ви стич ким кон цеп ти ма асо ци ја-
тив не де мо кра ти је Фи ли па Шми те ра, те о рет ским по ку ша јем да се 
раз ре ши про блем со ци јал не не јед на ко сти и про мо ви са њем се кун-
дар ног гра ђан ства „по лу-јав них асо ци ја ци ја и др жав ног си сте ма 
ва у че ра“.45) Овај ин те ре сан тан рад отва ра и дру ге ди ле ме на ову 
44)  Ви де ти: др Дра ган Су бо тић, Корпоративнадруштвенаодговорност,књ.2, Бе о град, 

2009, стр. 53-58.
45)  Ђор ђе Сто ја но вић, „Нео кор по ра тив ни кон цепт ’ва у чер ске-де мо кра ти је’“, Српскапо

литичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2010. стр. 11.
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те му. На при мер, о дру штве ном  ка рак те ру и прак тич ним по ли тич-
ко-еко ном ским ди мен зи ја ма нео кор по ра ти ви зма у до ба еко ном ске 
кри зе, ка да нео ли бе рал ни кон цепт дру штва и др жа ве, би ва су о чен, 
на при мер, са ди ле мом: тр жи ште-(де)ре гу ла ци ја, а у по ли тич кој 
рав ни са озбиљ ним пре и спи ти ва њем нео ли бе рал не док три не (нај-
ве ро ват ни је у 21 ве ку – усме ре ну ка мо де лу тр жи шне де мо кра ти-
је). Осла ња ју ћи се на иде ју Шми тро ва асо ци ја тив ног про јек та, др 
Сто ја но вић ве ли, да она за пра во ма ни фе сту је три ме ђу соб но ја ко 
бли ске ре фор ме: (1) уста но вље ње по лу-јав ног ста ту са за ин те ре-
сне асо ци ја ци је; (2) фи нан си ра ње тих асо ци ја ци ја пре ко оба ве зних 
до при но са; и (3) ди стри бу ци ју тих фон до ва пре ко си сте ма гра ђан-
ских ва у че ра. Ка ко ин те ре сне асо ци ја ци је и дру штве ни по кре ти 
ко ји се ор га ни зу ју по прин ци пи ма по лу-јав но сти та ко и ин те ре сне 
ор га ни за ци је и дру штве ни по кре ти чи је се функ ци о ни са ње ба зи ра 
на при ло зи ма њи хо вих чла но ва мо гу да иза ђу и уђу у по ли тич ки 
си стем кад год то по же ле. Ме ђу тим, пра во на ва у чер ски ди стри бу-
и ра ну по моћ сти чу тек са при хва та њем од ре ђе них јав них оба ве за 
по пи та њу њи хо вих ин тер них про це ду ра и јав ног по на ша ња.“46)

Чак и ако се раз ли ку ју у не ким ва жним ме сти ма, пи ше Сто ја но-
вић, „Шми тер на гла ша ва да у мно гим европ ским зе мља ма си стем 
при вред них ко мо ра за ре пре зен та ци ју ин ду стриј ских, тр го вач ких, 
за нат ских или зе мљо рад нич ких ин те ре са пред ста вља ле гал ни пре-
су дан за ову вр сту асо ци ја тив но сти. По чев од На по ле о но вог пе ри о-
да, па све до про ши ре ња и осна же ња на кра ју 19. ве ка, ови оба ве зу-
ју ћи аран жма ни за сек тор ску ре пре зен та ци ју пред ста вља ју до бар 
при мер ме ре ко ја је про ми шље но и свр хо ви то под сти ца на да слу жи 
ра ди пре ва зи ла же ња ин тер ин сич них мањ ка во сти у асо ци ја тив ним 
спо соб но сти ма спе ци фич них со цио-еко ном ских гру па, те за до во-
ље ња од ре ђе них ци ље ва јав не по ли ти ке. Не ко мо же при го во ри ти 
да уста но вље ње ових си сте ма на та ко фор му ли са ном се лек тив ном 
прин ци пу ни је де мо крат ско или да њи хо во функ ци о ни са ње не из-
ра жа ва јав на оче ки ва ња, али, без об зи ра на све то, они и да ље оп-
ста ју и ни су кон фон ти ра ни са дру гим де мо крат ским ин сти ту ци ја-
ма. У да на шње вре ме, нај ви дљи ви ја ана ло ги ја се мо же по ву ћи пре-
ма јав ним фон до ви ма за рад по ли тич ких пар ти ја и га ран то ва њу да 
сва ки оп ту же ни мо ра има ти прав ног са вет ни ка.47) У окви ру од но-
са с јав но шћу да на шњи це у ве ли кој ме ри се ко ри сте ин стру мен ти 
по пут „спон зор ства раз ли чи тих до га ђа ја, пу бли ци те та, до бро твор-
46)  Исто, стр. 30.
47)  Исто, стр. 31.
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них ак тив но сти и по ја вљи ва ња на раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма. 
По ред прет ход но на ве де ног, кор по ра тив ни и ви зу ел ни ин ден ти тет 
пред ста вља ју ве о ма ва жне аспек те од но са с јав но шћу“.48)

Кор по ра тив не ко му ни ка циј ске зах те ва ју и од го ва ра ју ће со цио-
по ли тич ко окру же ње, јер су у при мар ној функ ци ји уво ђе ња про фи-
та. На ве де ни, мо гу ћи мо дел тр жи шних де мо кра ти ја као те мељ гло-
бал ног дру штве ног уре ђе ња у овом ве ку, зах те ва по ја шње ње  два 
нај ва жни ја мо мен та ко ји из ра жа ва ју „слич ност асо ци ја тив не де-
мо кра ти је и кор по ра ти ви зма : (1) ин клу зи ја асо ци ја ци ја ци вил ног 
дру штва у про цес кре и ра ња и им пле мен та ци је јав не по ли ти ке; и 
(2) апо стро фи ра ње ак тив ног др жав ног ин тер вен ци о ни зма у об ли-
ко ва њу асо ци ја тив ног окру же ња. Ме ђу тим, док кор по ра ти ви стич-
ка док три на про мо ви ше пар ти ци па ци ју ре стри ко ва ну на цен тра ли-
зо ва не асо ци ја ци је, по себ но на оне ко је ре пре зен ту ју под руч је ра да 
и ка пи та ла, те пре го ва ра ју ка ко ме ђу соб но, та ко и са др жа вом на 
на ци о нал ном ни воу, асо ци ја тив на де мо кра ти ја ува жа ва ра зно ли-
кост не функ ци о нал но за сно ва них асо ци ја ци ја и по тен ци ра де цен-
тра ли зо ва не фор ме со ци јал ног ди ја ло га. На да ље, кор по ра ти ви зам 
и асо ци ја тив на де мо кра ти ја су фо ку си ра ни на са свим раз ли чи те 
атри бу те асо ци ја ци ја. За кор по ра ти ви зам је ва жан ка па ци тет асо-
ци ја ци ја за со ци јал ну кон тро лу сво јих чла но ва, спо соб ност да се 
про ду ку је ма њи или ве ћи сте пен во лун та ри стич ког при ста ја ња на 
цен тра ли зо ва но спо ра зу ме ва ње. Из кор по ра ти ви стич ког ра кур са, 
ова ква ин клу зив ност је ва жна за то што ли ми ти ра ди стри бу тив не 
кон флик те и омо гу ћа ва упра вљач кој струк ту ри да лак ше за о би-
ђе кон тро верз ну по ли ти ку. У слу ча ју да се не сла жу са зах те ви ма 
асо ци ја ци је, сло бо да чла но ва да је на пу сте ли ми ти ра на је ком пул-
зор ним или ква зи-ком пул зор ним про по зи циј ским аран жма ном ко-
ји де фи ни ше усло ве члан ства. За асо ци ја тив ни де мо крат ски мо де 
груп ни ка па ци те ти за ре ша ва ње про бле ма и кон фли ка та су од пре-
суд не ва жно сти. Они су за сно ва ни ка ко на ду бин ском по зна ва њу 
члан ства, аку му ли ра ном кроз фре квент ну ин тер ак тив ност са упра-
вљач ком струк ту ром асо ци ја ци ја, та ко и на вер ти кал ном по зна ва-
њу са ме при ро де про бле ма. Ни је спор но да се асо ци ја тив на де мо-
крат ска па ра диг ма, за раз ли ку од кор по ра ти ви стич ког пред ло шка, 
ба зи ра на де цен тра ли зо ва ним и пар ти ци па тив ним асо ци ја ци ја ма.  
Нео кор по ра ти ви стич ка те о ри ја про пи ту је ко ли ко је по сто је ћи ин-
клу зив ни или екс клу зив ни си стем кор по ра ти ви стич ке ин тер ме-
48)  Ива на Гу ја ни ца, „Од но си с јав но шћу“, у: Не над Пе рић, Не ве на Кра су ља, Ива на Гу ја-

ни ца, МедијскеPRибрендтенденција, Бе о град, 2001, стр. 49.
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ди ја ци је ефи ка сан и да ли ће не ка вр ста де мо крат ске на до пу не 
(ин тер вен ци је) отво ри ти ин те ре сну груп ну ре пре зен та ци ју ис-
кљу че ним гру па ма и учи ни ти кор по ра ти ви стич ко спо ра зу ме ва ње 
зна чај но ви ше од го вор ни јим и ре пре зен та тив ни јим у од но су пре ма 
ши рој дру штве ној за јед ни ци.“49)

4.МЕДИЈИ,САВРЕМЕНОДРУШТВО
ИОДНОСИСЈАВНОШЋУ

Под се ти ће мо да по сто је мно ге де фи ни ци је ко му ни ка ци ја, по-
пут „ко му ни ка ци ја је раз ме на зна че ња“, „ко му ни ка ци ја пред ста-
вља раз ме ну ис ку ства“, „ко му ни ка ци ја је тран сми си ја дру штве них 
вред но сти“, „пре но ше ње или пре но ше ње и при ма ње ин фор ма ци је, 
сиг на ла или по ру ка по сред ством ге сто ва, ре чи или дру гих сим бо-
ла“. Нај ра ни ја де фи ни ци ја људ ске ко му ни ка ци је по ти че из 1909. 
го ди не од стра не аме рич ког со ци јал ног пси хо ло га Ку ли ја (Ch. Ko o-
ley) ко ји „под ко му ни ка ци јом под ра зу ме ва ме ха ни зам по мо ћу ко је-
га људ ски од но си ег зи сти ра ју и раз ви ја ју се, а чи не га сви сим бо ли 
ду ха са сред стви ма њи хо вог пре но ше ња кроз про стор и њи хо вог 
очу ва ња у вре ме ну. Ту се укљу чу је из раз ли ца, став, ге сто ви, тон 
гла са, ре чи, пи смо, штам па, же ле зни ца, те ле граф, те ле фон и све 
оно што во ди до по след њег до стиг ну ћа у осва ја њу про сто ра и вре-
ме на“. Ко му ни ка ци ја је, да ка ко, и „про цес по мо ћу ко јег људ ски од-
нос по ста је акт ма ни пу ли са ња сим бо ли ма, ко ји ма се са оп шта ва ју 
иде је, са зна ња“.50)

Нео ли бе рал на по ли ти ка агре сив но је при ме ње на на гло бал не 
ме ди је и те ле ко му ни ка ци је и сти му ли са ла је њи хов ко мер ци јал ни 
раз вој. Дру га два срод на обе леж ја нео ли бе ра ли зма би ла су (и је су) 
де ре гу ла ци ја и при ва ти за ци ја. У ко му ни ка ци ја ма, ово је пред ста-
вља ло јед но став но не ги ра ње не ка да зна чај них пи та ња: да ли ме ди-
ји, осим тр ке за про фи том, има ју и дру штве не, мо рал не и по ли тич-
ке оба ве зе. Осам де се тих го ди на ова ква по ли ти ка се све ви ше од-
но си ла на на ци о нал не еми те ре и те ле ко му ни ка циј ске си сте ме ко ји 
су би ли тра ди ци о нал но ре гу ли са ни и че сто у вла сни штву др жа ве 
и под ње ном упра вом. Али, ка ко су ови др жав ни сер ви си углав ном 
би ли гло ма зни и по ли тич ки ути цај ни, бр зи на де ре гу ла ци је, пра-
ће не ко мер ци ја ли за ци јом и при ва ти за ци јом, има ла је про мен љив 
ка рак тер и раз ли ко ва ла се од др жа ве до др жа ве. И у Сје ди ње ним 

49)  Исто, стр. 25-26.
50)  Све тла на Без да нов-Го сти мир, За(у)вођењемедија, Бе о град, 1994, стр. 13.
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Др жа ва ма, где је моћ кор по ра ци ја у ме диј ској сфе ри би ла да ле-
ко из над про се ка, по ку шај да се це ло куп на до ма ћа ра дио-ди фу зи ја 
де ре гу ли ше де ли мич но је оне мо гу ћен ре а го ва њем јав но сти и опо-
зи ци је у Кон гре су. Осим то га, ло би ра ње у ко рист ко мер ци јал них 
ме ди ја ни је баш на и ла зи ло на от пор, сто га је њи хов по ли тич ки 
ути цај за јед но са оп штим про це сом де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је, 
био очи гле дан ши ром пла не те. 

Дру ги кри тич ки раз вој осам де се тих го ди на огле дао се у уна-
пре ђе њу ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја, сти му ли сан зах те ви ма 
свет ског би зни са за ус по ста вља њем што бр же и по у зда ни је гло-
бал не мре же ко му ни ка ци ја. По ја вом ви део-ри кор де ра осам де се тих 
го ди на и екс пан зи јом са те лит ске и ка блов ске ко му ни ка ци је, гло-
бал на ди стри бу ци ја ме ди ја је по ста ла још успе шни ја. Са те лит ски 
сер ви си, као што су Ca ble News Net work (SNN), Mu sic Te le vi sion 
(MTV) i En ter ta in ment and Sports Net work (ESPN) по кре ну те у Сје-
ди ње ним Др жа ва ма, на кра ју су из ра сли у гло бал не ком па ни је. У 
ком би на ци ји са при ва ти за ци јом и де ре гу ла ци јом, ове но ве тех но-
ло ги је та ко ђе су обез бе ди ле ба зу за мно го стру ко по ве ћа ње бро ја 
те ле ви зиј ских ка на ла ко ји су тра жи ли ко мер ци јал не про гра ме и 
мар ке тинг. 

Сто га осам де се те го ди не пред ста вља ју пе ри од не ве ро ват не 
екс пан зи је гло бал них ме ди ја и, у од но су на прет ход них три де сет 
пет го ди на, ме та фо рич ки ре че но, из гле да ју као би стар по ток на-
спрам мо чва ре. Хо ли вуд ски из воз у Евро пу (укљу чу ју ћи фил мо ве, 
те ле ви зиј ске про гра ме и ви део-ка се те) био је по ве ћан за око 225 
од сто са мо у пе ри о ду из ме ђу 1987. и 1988. и из но сио је око пет-
сто ше зде сет је дан ми ли он до ла ра го ди шње. Из воз хо ли вуд ске про-
дук ци је ши ром све та био је удво стру чен у пе ри о ду из ме ђу 1987. и 
1991. са 1,1 ми ли јар де на 2,2 ми ли јар де до ла ра. (У исто вре ме, увоз 
фил мо ва и те ле ви зиј ских про гра ма у Сје ди ње не Др жа ве у 1991. 
из но сио је укуп но осам де сет је дан ми ли он до ла ра). У пе ри о ду из-
ме ђу 1987. и 1991. био је удво стру чен из воз му зич ке про дук ци је: 
укуп но 419 ми ли о на до ла ра са мо 1991. го ди не. По ред то га, зна чај 
гло бал ног тр жи шта у од но су на до ма ћу ин ду стри ју би вао је све ве-
ћи. У дру гој по ло ви ни осам де се тих про да ја у ино стран ству по ве-
ћа ла је при хо де аме рич кој филм ској и те ле ви зиј ској ин ду стри ји са 
30 на 40 од сто. Ко ри сте ћи ши ру де фи ни ци ју ме диј ских про из во да, 
Ен то ни Смит је из ра чу нао да је хо ли вуд ски из воз у Евро пу осам-
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де се тих го ди на го то во удво стру чен да би 1989. пре ма шио су му од 
пет ми ли јар ди до ла ра.“51)

Де ре гу ла ци ја и но ве тех но ло ги је не са мо да су сти му ли са ле 
екс пан зи ју гло бал них ме ди ја, не го су „ство ри ле и ба зу за не ве ро ва-
тан но ви та лас кор по ра циј ске кон со ли да ци је у ме диј ској ин ду стри-
ји. У Сје ди ње ним Др жа ва ма, на при мер, где је ве ћи део нај зна чај-
ни јих ме диј ских ку ћа имао глав но се ди ште, по чет ком осам де се тих, 
не што ма ње од пе де сет фир ми до ми ни ра ло је над огром ном ве ћи-
ном филм ске и те ле ви зиј ске про дук ци је; ча со пи си ма, но ви на ма и 
бил бор ди ма; ра диј ском и ка блов ском про дук ци јом и из да вач ком 
ин ду стри јом. Го то во све ове фир ме по сло ва ле су у ви ше ме диј-
ских сек то ра. Кра јем де це ни је, за хва љу ју ћи спа ја њи ма и при па ја-
њи ма (ме на џе ри ма и акви зи ци ја ма), уку пан број ових фир ми био 
је пре по ло вљен. Сли чан про цес до го дио се  и у За пад ној Евро пи, 
а ве ро ват но нај ин тен зив ни ја кон цен тра ци ја од и гра ла се у гло бал-
ној ре клам ној ин ду стри ји. По сле та ла са ин те гра ци ја и пре у зи ма ња 
ком па ни ја, 1990. го ди не по ја ви ло се се дам во де ћих мар ке тин шких 
аген ци ја ко је су фак ту ри са ле око се дам де сет три ми ли јар де до ла-
ра при хо да. Пет од ових аген ци ја би ле су аме рич ке или аме рич ко-
бри тан ске, јед на ја пан ска и јед на фран цу ска.“52)

Ма сов ни ме ди ји су ка ко сма тра др Све тла на Бо га вац, раз лу чив 
скуп ак тив но сти по то ме што има ју „при мар ну, не из ве де ну функ-
ци ју да ре ал ност озна ча ва ју или кон стру и шу. Док се за кон стру и-
са ње ре ал но сти мо же ре ћи да је не де ри ват но, то та ли тет еле ме на та 
за твор бу зна че ња из во ди се из дру штве ног ми љеа, иде ја и сли ка 
ко је се ко ри сте у од ре ђе ном дру штву. Ре ал ност је она ква ка кво јој 
зна че ње да је мо. Ма сов ни ме ди ји су круп ни при ло жни ци на ших 
пер цеп ци ја и на осно ву ин фор ма ци ја ко је но се, као и ин тер пре-
та ци јом тих ин фор ма ци ја. Или, по Мc Qa i lu, ме ди ји су раз ли чит 
скуп ак тив но сти (ства ра ње ме диј ског са др жа ја), ко ји укљу чу је по-
себ не тех но ло шке кон фи гу ра ци је (ра дио, те ле ви зи ја, но ви не) ве-
за ни су за фор мал но кон сти ту и са не ин сти ту ци је или ме диј ске ка-
на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли ка ци је), де лу ју у скла ду са из ве сним 
за кон ским про пи си ма, пра ви ли ма и схва та њи ма (про фе си о нал ни 
ко дек си, прак са, дру штве на оче ки ва ња, на ви ке), про дукт су ли ца 
ко ја за у зи ма ју из ве сне уло ге (вла сни ци, про ду цен ти, ди стри бу те-

51)  Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији:новимисионарикорпора
тивногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 58-59.

52)  Исто, стр. 60.
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ри, огла ши ва чи, ме на џе ри, пу бли ка) и свим тим за јед но пре но се се 
ин фор ма ци је, за ба ва сли ка, сим бо ли до ма сов не пу бли ке.“53)

Ха ролд Инис (Ha rold In nis) и Мар шал Ме кла ун (Mar shal Mc 
Lu han) су, „пр ви мо дер ни на уч ни ци ко ји су про у ча ва ли ве зу из ме-
ђу сред ства ко му ни ка ци је ко ји ма је дан на род рас по ла же, на чи на на 
ко ји ова ко му ни ка циј ска сред ства до при но се об ли ко ва њу ка рак те-
ра и до ме та са мог дру штва, при вред ног жи во та, по ли ти ке и кул ту-
ре.54)

У мар ке тин шкој ди мен зи ји од но са с јав но шћу, ме ди ји су „зна-
ча јан еле мент си сте ма мар ке тин шког ко му ни ци ра ња од ко јег за-
ви си да ли ће по ру ка би ти пре не та циљ ним пу бли ка ма, на пра вом 
ме сту и на пра ви на чин. Ин тен зи ван раз вој ме ди ја обе ле жио је цео 
два де се ти век, а бр зе тех но ло шке про ме не и раз вој те ле ко му ни ка-
ци ја, у два де сет пр вом ве ку ства ра ју но ве ме диј ске мо гућ но сти“.55)

Упра вља ње јав но шћу за сни ва се на „ме ре њу по тен ци јал не 
за па же но сти (енг. OTS – op por tu nity to see), та ко да озбиљ не ин-
фор ма тив не слу жбе ме диј ски пла ни ра ју по ве ћа ње пу бли ке ко је ће 
ор га ни зо ва њем псе у до до га ђа ја усле ди ти. Суп стан ци јал но (озбиљ-
но) но ви нар ство као да се по вла чи пред агре сив ним сен за ци о на-
ли стич ким при сту пом, али то не зна чи при ста ја ње но ви на ра на 
роп ску по слу шност. Њи хов за да так ди је ме трал но је дру га чи ји: они 
пре но се ин фор ма ци је ко је су дру штве но ре ле вант не, но ве, за ни-
мљи ве, ва жне, про во ка тив не, нео бич не, тач не... Као и код дру гих 
об ли ка ко му ни ка ци је, од нео бич не ва жно сти је до бра при пре ма но-
ви на ра ко ји у скла ду са про це на ма ре дак ци је уна пред зна ју ко ли ки 
је про стор за њих одво јен ко ји су ро ко ви за пре да ју ру ко пи са и 
у ко јој фор ми тре ба пре не ти ин фор ма ци ју.“56) Али, на по ми ње др 
Зо ран Јев то вић, пре пли та ње про па ган де, од но са с јав но шћу, иде о-
ло ги је и пу бли ци те та, све че шће и отво ре ни је на ру ша ва ју те ме ље 
но ви нар ства као иде а ла слу же њу јав но сти. Но ви жур на ли зам тре-
ба ло би да ре про ду ку је и ре пре зен ту је ствар ност у што објек тив-
ни јем аспек ту, али ува жа ва ју ћи тен ден ци ју да и она мо же по ста ти 
пред мет ма ни пу ла ци је но си ла ца мо ћи. Ве ков ну па ра диг му о но-
ви нар ству као за нат ском, ру тин ском по слу при ку пља ња ин фор ма-

53) Све тла на Бо га вац, Менаџментмедија, Бе о град, стр,
54) Нав. пре ма: др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић, Медији,јавномњењеиполитика, 

Бе о град, 2009, стр. 90.
55) др Га љи на Ог ња нов, Интегрисанемаркетиншкекомуникације, Бе о град, 2009,  стр. 12.
56) Зо ран Јеф то вић,“ Кон фе рен ци ја за штам пу“,СМчасописзауправљањеикомуникаци

јама, бр 4/2007, стр. 140.
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ци ја ко нач но тре ба ар хи ви ра ти и за ме ни ти схва та њем да је реч о 
сим би о зи зна ња и ве шти на као на чи на ми шље ња ко јим об ли ку је мо 
јав но мње ње.“57)

На при мер, Де нис Мек Кве ја на пи та ње ка кав је за и ста од нос и 
ме ди ја и дру штва раз ли ку је три мо гу ћа од го во ра. Пр ви је да ме ди-
ји „сна жно ути чу на дру штво (по зи тив но или не га тив но); дру ги је 
да ме ди ји јед но став но од ра жа ва ју оно што се де ша ва у дру штву те 
су та ко ви ше по сле ди ца не го узрок тих зби ва ња; док је тре ћа мо-
гућ ност да се њи хов од нос по сма тра као ин тер ак ти ван и ци кли чан, 
без ја сног из во ра ути ца ја. По сто ји и че твр та мо гућ ност, ко ју не 
би тре ба ло од ба ци ти: она прет по ста вља од су ство ути ца ја са би ло 
ко је стра не – ме ди ји су кул тур ни и со ци је тал ни фе но мен али без 
ја сних узро ка и без ја сног сме ра по сле ди ца ко је иза зи ва ју, од но сно 
дру штво и ме ди ји су два не за ви сна ком плек са дру штве не и кул тур-
не прак се“.58) Од но си ме ди ја и окру же ња не мо ра ју увек да „има ју 
об лик нор ми, али ре зул тат мо же би ти исти. Основ не ви до ве по ме-
ну тих од но са, или „рав ни од го вор но сти“ из ме ђу ме ди ја у дру штва, 
чи не ве зе из ме ђу ме ди ја (а са мим тим и осо ба на но ви нар ском за-
дат ку) с јед не, и сле де ћих еле ме на та с дру ге стра не: јав но сти као 
пу бли ке (са ин те ре си ма и по тре ба ма уко ре ње ним у дру штве ном 
окру же њу); јав но сти као гра ђа на ко ји пред ста вља ју ши ре дру штво 
о ко ме је реч (на при мер, ис по ља ва ње јав ног мње ња); дру штве них 
ин сти ту ци ја ко ји ма су ме ди ји по треб ни за нор мал но де ло ва ње у 
јав ном жи во ту, као што су вла да, суд ство, обра зо ва ње, ре ли ги ја; 
из во ра и гла со ва дру ге вр сте ко ји тра же ка на ле за јав но ко му ни ци-
ра ње и же ле да бу ду јав но пред ста вље ни; обје ка та, од но сно осо ба, 
гру па или ор га ни за ци ја ко је по ста ју пред мет но ви нар ске па жње, 
би ло да су то же ле ле или не; кли је на та и огла ши ва ча ра зних вр ста; 
но си ла ца ко ји су бит ни из не ких дру гих раз ло га или уве ре ња; но-
си ла ца за ко но дав ства и ре гу ла ти ве ко ји се на ме ћу ме ди ји ма и по-
ста вља ју им од ре ђе на огра ни че ња или има ју пра во да их по зи ва ју 
на од го вор ност.“59)

Са др жи на и ја чи на нор ма тив них ве за ус по ста вље них из ме ђу 
ме ди ја и дру штва на по ми ње Де нис Мек Ква ја, до не кле за ви си од 
„ка рак те ри сти ка од ре ђе ног си сте ма. По сто је мно го број ни по ку-
ша ји да се раз вр ста ју и од ре де ка рак те ри сти ке раз ли чи тих вр ста 
57) Исто, стр. 149.
58) Де нис Мек Кве ја, „Уло га ме ди ја у дру штву“, СМчасописзауправљањеикомуникаци

јама, бр. 3/2007, стр. 5.
59)  Исто, стр. 11.
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ме ди ја. Украт ко ће мо на ве сти са мо не ко ли ко при ме ра. При лич но 
ти пи чан при ступ по ну дио је Schud son (2003) на сле де ћи на чин: 
ме ди ји се упра вља ју пре ма три основ на мо де ла ко је је на звао тр-
жи шни, по ве ре нич ки и за ступ нич ки. Тр жи шни мо дел (енг. mar ket 
mo del) не по ста вља ме ди ји ма ни ка кве нор ма тив не зах те ве ко ји би 
би ли ва жни ји од за ко на тр жи шта. Ме ђу тим, еви дент но је да ме-
ди ји не мо гу де ло ва ти у дру штву са мо на осно ву про ра чу на ва ња 
за ра де и гу бит ка. И ло јал ност и при вр же ност пу бли ке има ју ко-
мер ци јал ну вред ност, као што је мо гу има ти и услу ге за јед ни ци. 
По ве ре нич ки мо дел (енг. tru stee mo del) под ра зу ме ва да ме ди ји во-
де ра чу на о ин те ре си ма сво је пу бли ке и ши ре јав но сти и да су до 
из ве сне ме ре за шти ће ни од тр жи шних си ла. Ка ко би се оси гу рао 
овај прин цип и у си сте му ко мер ци јал не ра ди о ди фу зи је мо гу се из-
да ва ти до зво ле за рад. У европ ској ра ди о ди фу зи ји по сто је за кон-
ске од ред бе ко је зах те ва ју и да се ис пу не од ре ђе ни аспек ти јав ног 
ин те ре са. За ступ нич ки мо дел (енг. advo cacy mo del) при ме њу је се 
на ме ди је ко ји за сту па ју од ре ђе не гру пе, уве ре ња и ци ље ве. Они 
има ју ја сну и спе ци фич ну нор ма тив ну аген ду ко јој су под ре ђе не 
ве зе са дру штвом. Дру ги при мер од ре ђи ва ња мо де ла по ну ди ли су 
Hal lin и Man ci ni (2004) ко ји на кра ју ну де ве о ма сли чан обра зац. 
Они иден ти фи ку ју три вр сте од но са из ме ђу ме ди ја и де мо крат ског 
по ли тич ког си сте ма: ли бе рал ни (у осно ви за сно ван на тр жи шту), 
де мо крат ско-кор по ра тив ни, у ко ме се ин тер вен ци јом вла де обез бе-
ђу ју ин те ре си гра ђа на као и ме диј ска не за ви сност (вид по ве ре нич-
ког мо де ла) и так ми чар ски плу ра ли зам (ме диј ска по др шка сле ди 
па ра лел но струк ту ру по ли тич ке иде о ло ги је у дру штву).“60)

Па дом Бер лин ског зи да и уру ша ва њем со ци ја ли зма у не ка-
да шњем Со вјет ском са ве зу и оста лим зе мља ма цен трал не и ју-
го и сточ не Евро пе, ко нач но су, бар на европ ском тлу, пре ста ли да 
по сто је ме диј ски си сте ми ка рак те ри стич ни за прет ход не пе ри о де 
исто риј ског раз во ја. По те о ре ти ча ру Клод Жан Бер тра ну (Cla u de-
Jan Ber trand) по сто је че ти ри об ли ка ме диј ских си сте ма ко је он на-
зи ва ре жи ми ма: ауто ри тар ни, ко му ни стич ки, ли бе рал ни и ре жим 
дру штве не од го вор но сти.61)

Про ме не у до ба ра ђа ња про све ти тељ ства (ста ро е вроп ског по-
гле да на свет, ка ко га на зи ва Лу ман), а ко је Ха бер мас опи су је ра-
ђа њем јав не сфе ре, Лу ман ви ди дру га чи је. Он сма тра да свет ског 

60)  Исто, стр. 12.
61)  др Ра де Ве ља нов ски, „Ме ди ји и др жа ва у тран зи ци ји“, ГодишњакФПН, 2009, стр. 365.
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дру штва има три аспек та: со ци јал ни – ко му ни ка ци ју, тем по рал ни 
– ево лу ци ју и функ ци о нал ни – ди фе рен ци ја ци ју. Дру штво је у сво-
јој ра ној фа зи би ло сег мен тар но по де ље но (по ро ди це, пле ме на), 
за тим је ево лу и ра ло у ди фе рен ци ја ци ју цен тар /пе ри фе ри ја (при-
мер ста рог Ри ма), по том до спе ло у фа зу вер ти кал но стра ти фи ко ва-
ног дру штва (фе у да ли зам) и нај зад, са раз во јем про све ти тељ ства, 
по че ло да се функ ци о нал но ди фе рен ци ра на си сте ме. Сва ки функ-
ци о нал но ди фе рен ци ра ни си стем на стао је због по тре бе да се ре-
ду ку је ком плек сност дру штва: сва ки си стем има сво ју функ ци ју, 
сво је ефек те, свој ко му ни ка ци о ни код, про гра ме и сим бо лич ки ге-
не ра ли зо ва ни ме диј (као код Пар сон са и Ха бер ма са):

СИ СТЕМ ФУНК ЦИ ЈА ЕФЕ КАТ КОД ПРО ГРАМ МЕ ДИЈ
Пра во-
су ђе

Ели ми ни са ње
кон ти ген ци је,
усо ста вља ње
норми.

Ре гу ли са ње
конфликта

Ле гал но/
илегално

Устав, за-
ко ни,
одредбе

Ју рис-
дик ци ја

По ли ти ка Омо гу ћа ва ње
ко лек тив них
одлука

Прак тич на
апли ка ци ја
од лу ка,
стра те ги ја
развоја

Власт/
опозиција

Иде о ло ги је,
пар тиј ски
про гра ми,
про гра ми
комуни-
цирања 

Моћ

На у ка Про из вод ња
знања

Снаб де ва ње
знањем

Исти ни то/
лажно

Те о ри је,
методи

Исти на

Ре ли ги ја Ели ми на ци ја
контигенције

Спи ри ту ал-
ни и 
социјални 
мир

Ве ру је /
не верује

Све то пи-
смо,
догма, 
учења

Ве ра

Еко но-
ми ја

Ре дук ци ја
несташица

За до во ља-
ва ње
потреба

Пла ће но/
није 
плаћено

Бу џет,
пла но ви
стретегија

Но вац

Со ци јал ни си сте ми по Ни кла су Лу ма ну (адап ти ра но пре ма Мoeller, 2006)

Ме диј ски си стем спа да ме ђу оне со ци јал не си сте ме ко ји ма је 
Лу ман осве тио па жњу у до ба ка да је већ пот пу но за о кру жио сво ју 
оп шту те о ри ју. Пр во из да ње ње го ве књи ге Die Realität der Mas sen-
me dien  иза шло је у Не мач кој 1995. го ди не (дру го и до пу ње но из да-
ње об ја вље но је на не мач ком је зи ку на ред не го ди не).

Аутор Бо рис Ла бу до вић сјај но за кљу чу је о уло зи ме ди ја ре чи-
ма: „не ка за илу стра ци ју Лу ма но вог су пра ху ма ни зма (бо ље не го 
ан ти ху ма ни зма) и гло бал не, по ли кон тек сту ал не и кон струк ци о ни-
стич ке па ра диг ме по слу жи ње го ва тврд ња да ме ди ји за пра во нај-
бо ље по ка зу ју ре ла тив ну бе сми сле ност са вре ме ног про из во ђе ња 
сми сла. Лу ман под ма сме ди ји ма под ра зу ме ва све ин сти ту ци је дру-
штва ко је ко ри сте тех ни ке умно жа ва ња (и еми си је, оп.а.) у свр ху 
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ди се ме на ци је ко му ни ка ци је (Luh mann, 2000).  Кључ на ди стинк ци-
ја из ме ђу ма сме диј ског и дру гог (ре ци мо груп ног) ко му ни ци ра ња 
је у то ме што код ма сме ди ја не ма ин тер ак ци је из ме ђу су при сут них 
(еми те ра и пу бли ке). По сто је, сва ка ко, из у зе ци, али и они су – део 
сце на ри ја:  обич ни љу ди се ја вља ју у про грам, али ти ме по ста ју 
ин сце ни ра ни про та го ни сти“.62)

Шта се под ра зу ме вам под пој мом ме диј ска по ли ти ка, или пре-
ци зни је, „под пој мом гло бал на ме диј ска по ли ти ка? Ме диј ска по-
ли ти ка, ка ко је ов де де фи ни шем, од но си се на сва на сто ја ња да 
се ути че на ме ди је, укљу чу ју ћи ту не са мо она ко ја по ти чу од др-
жа ве не го и ини ци ја ти ве не вла ди ног сек то ра. Под руч је ме диј ске 
по ли ти ке же сто ко је до во ђе но у пи та ње; оно је по при ште, по ље 
тен зи ја и бор би; уко ре ње но је у дру штве ну исто ри ју и при род ни 
за кон (на ко ји је ука зи вао Реј монд Ви ли јамс (Raymond Wil li ams), 
по ко ме тех но ло ги ја ни је не у трал на не го на ста је под од ре ђе ним 
по ли тич ким окол но сти ма. Све стан сам да је ово исто вре ме но и ак-
ти ви стич ко ста но ви ште, и ака дем ска по зи ци ја. Она је за сно ва на 
на прет по став ци да је јав на ин тер вен ци ја у на чин ра да ме ди ја, као 
зна чај них дру штве них ин сти ту ци ја, и ле ги тим на и по треб на“.63) 
На ве де ни те о риј ски при сту пи по ка зу ју да је ме диј ска ди мен зи ја 
од но са с јав но шћу у сми слу Ха бер ма со вог од ре ђе ња при ват ног 
под руч ја ци вил ног дру штва, тр жи шна еко но ми ја, од но сно „ко је 
је раз ли чи то и одво је но, али и по ве за но са јав ним под руч јем др-
жав не вла сти... схва та ње јав не сфе ре као про сто ра сло бод не ди-
ску си је ме ђу при пад ни ци ма ци вил ног дру штва“,64) по ка зу је се као 
струк тур ни пред у слов за ње но сме шта ње у не др жав ни до мен. То 
чи ни мо гу ћем ње ну по ли тич ку ауто но ми ју у од но су на др жа ву“, 
као осно ву по зи ци о ни ра ња ме ди ја (хо ри зон тал ног, вер ти кал ног, 
ла те рал ног) у (пост)мо дер ном дру штву. Уза јам ни, че сто и ре вер зи-
бил ни од нос ме диј ске ди мен зи је од но са с јав но шћу и (пост)мо дер-
ни стич ког дру штва ука зу је и на јед ну још до дат ну ко му ни ко ло шку 
ди мен зи ју. На и ме, пост мо дер ни стич ко ин си сти ра ње на су бјек ти-
ви зму, ин де тер ми ни зму и но вој, вир ту ел ној ствар но сти по го ду је 
уте ме ље њу но вих мул ти ме диј ских тех но ло ги ја, ко је пре фе ри ра ју 
62) Бо рис Ла бу до вић, Ни клас Лу ман као ко му ни ко лог, у: СМЧасописзауправљањеико

муницирање, бр. 4, 2007 стр. 92-93.. 
63) Марк Ра бој, “Гло бал на ме диј ска по ли ти ка – пој мов но од ре ђе ње“, СМЧасописзаупра

вљањеикомуницирање, бр. 10, стр. 26.
64) Исто
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зна чај ме ди ја, али и ин те лек ту ал ног ка пи та ла као оруж ја да на шњи-
це: „За То млеа Стју ар та, ин те лек ту ал ни ка пи тал је тер мо ну кле-
ар но ком пе те тив но оруж је да на шњи це. (Stwe art, 1997,10).65) Као 
и медији у савременом друптву који су већ сада термонуклеарно 
компететивно оружје данашњице, јер научно-техничка револуција 
мења карактер друштвене производње, услове, карактер и садржај 
рада”.66)

DraganSubotic
THEMEDIAFIELDOFPUBLICRELATIONS

IN(POST)MODERNSOCIETY
Summary

In the paper author wrote on the media dimension, or
communicologicaldimensionofpublicrelationsin(post)
modernsociety.Theauthorpreciselydefinedanotionof
corporativecommunications,characterandessenceofthe
mediaandmediasystemsandanalyzeditthroughapoliti
calreviewoftheessence,statusandroleofthemassmedia
inpluralisticsociety.Inlinewithit,theauthoralsodefined
amarketing, profitrelateddimensionof themassmedia
andinparticularthewayofbusiness,aswellasinevitable
ethicaldilemmasrelatedtothemediaactivities,whichis
ofparticularimportanceintransitionalstates.Theauthor
determinedpossiblemodelsoforganization,management
andactivitiesofthemediasystemsthathaveanimportant
role in creation of an optimal, functional and profitable
modelof information in society.Thismodel shouldbea
resultofaconsensusofrelevantsocialsubjects,butalso
itshouldbetheresultofademocraticconstitutionofsoci
ety,ruleoflawandthoroughlyestablishedcivilsociety.In
otherwords,thecorporativeapproachtothemultimedia
impliesaprovisionoffunctioningofthemediasystemon
twolevels–theachievementsofmoderntechnologyand
theprincipleofprofit.Itisincreasinglygettingdetermined
through an organizationalmedia design of information
communicological systems, theway ofmanagement and
businessinthemarketsociety.
KeyWords:media,society,publicrelations

65) Сла ђа на Ча бри ло, „Ин те лек ту ал ни ка пи тал: не ис црп ни из вор ства ра ња вред но сти, по-
ја, так со но ми ја уло га и зна ња“, у: Пословнаекономија, бр. 2, Срем ска Ка ме ни ца, 2010, 
стр. 525.

66) Др Драган Суботић: Корпоративне медијске комуникације и (пост)модерно друштво”, 
у: Годишњак Универѕитета Едуконс, бр. 1, Сремска Каменица, 2010, стр. 151.
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Resume
(Post) industrial society, or Drucker information soci
ety of knowledge of information and innovations in 21st
century,willpreferthemediadimensionofpublicrelati
onsasanimportantcomponentof(post)modernsociety.
Certainly, themedia are the agents of political and so
cialsocializationofindividuals,groupsandsocietiesand
inthissenseingeneralthemediashouldbeobservedas
“theindustry,publicserviceandpoliticalinstitution”.In
fact, notall themediahave this threefold character:on
oneside,newtechnologyprovidesforthereturnofsmall
“family”mediabacktothescene.Certainpartoftheme
diaproductsisnotatallrelatedwiththepublicservice,
suchis thecase, forexample,with the tabloids fromthe
supermarkets.Inthecontext,manymedia,suchasvoca
tionalandprofessionalmagazines,donothaveanyrole
inpoliticallife.Considerationofthemediaethicsimplies
considerationof“journalisticduties”.Thesedutiesimply
that themedia people possess their own rights, both as
humanbeingsandtheperformersofcertainworkingac
tivities.Lawoftenprotectssomeoftheserights–andthey
arementionedinsomecodex:therighttodecentwages,
therighttobeintroducedtoeditorialpolicyandconsulted
beforeanychangeinthemanagement,therighttorefuse
ataskthatisnotinlinewiththeethicsortheirpersonal
attitudes,freedomofinformation,etc.Corporativepublic
relationsareoneofdistinctive featuresofcontemporary
postindustrialandinformationsociety.Althoughitisre
latedtothenotionofcorporation,itimpliesabroadsocial
dimensionthatisoftenequatedwithglobalism,transition,
neoliberalismandinformationsociety.Moreprecisely,a
theoreticalmethodological frame of corporative public
relations encompasses amodern entrepreneurial society
inwhichanentrepreneuris“anideaman,fullofcreative
spirit,lucidity,inventivenessandselfinitiativeandisaut
horitativeandbraveintakingrisk”,andentrepreneurship
is“abroadspecterofactivitiessuchascreation,establis
hmentofbusinessesandcreationofthechanges,aswell
asmanagementofthebusiness”,certainlyunderliningin
terdependenceofeconomicalandpolitical factor in the
marketmodelofcontemporarypluralisticdemocracy.In
marketingdimensionofpublicrelationsthemediaare“a
significantelementof thesystemofmarketingcommuni
cationofwhichdependsthatthemessageistransferredto
targetedaudiencesintherightplaceandintherightway.
Whole twentieth centurywasmarked by intensive deve
lopmentofthemedia,andfasttechnologicalchangesand
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developmentoftelecommunicationshavecreatednewop
portunitiesforthemediainthetwentyfirstcentury.

 Овај рад је примљен 15. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.
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На уч ни ча со пис Српскаполитичкамисаокон ти ну и ра но из ла-
зи ви ше од ше сна ест го ди на у из да ва штву Ин сти ту та за по ли тич ке 
сту ди је из Бе о гра да, ко ји вр ло па жљи во не гу је ње гов кри тич ко-
дис кур зив ни те о риј ски дух, као и ве о ма бо га ту и зна чај ну тра ди-
ци ју по ли тич ке ми сли у Ср би ји, на шта је Уред ни штво по себ но и 
с пра вом по но сно. Ис пу ња ва њем нај ви ших стан дар да, ка ко у на уч-
но-струч ном, та ко и у тех нич ком по гле ду, Српскаполитичкамисао 
и овим но вим бро јем ко ји је пред на ма по твр ђу је свој зна чај ни реј-
тинг ко ји по се ду је и ви со ки ква ли тет по ко ме је по знат не са мо у 
до ма ћој струч ној и ши рој јав но сти, већ и окру же њу, па и у ши рим 
ме ђу на род ним раз ме ра ма.

Глав на те ма овог бро ја „Де мо кра ти ја, јед на кост и мо рал”, по 
на ма, не дво сми сле но ука зу је на из у зе тан зна чај нор ма тив ног за 
по ли ти ку уоп ште, а по себ но за де мо кра ти ју у чи јој би ти сто је од-
ре ђе ни вред но сни и мо рал ни осно ви без ко јих ње, као та кве, и не-
ма. На и ме, де мо кра ти ја као пу ка фор ма, чи сто као скуп од ре ђе них 
пра ви ла, ин сти ту ци ја и про це ду ра, иако се мо жда и мо же устав-
но-прав но „ди зај ни ра ти”, не мо же се у том ре ду ко ва ном об лич ју 
и успе шно им пле мен ти ра ти, од но сно функ ци о нал но ус по ста ви ти 
и дру штве но при ме њи ва ти. Да би се то по сти гло, нео п ход но је ра-
ди ти и на стал ном раз во ју и уна пре ђе њу оства ри ва ња од ре ђе ног 
нор ма тив ног ком плек са, и то не са мо у сми слу ин тер и о ри за ци-
је, то јест ду бо ког уну тра шњег при хва та ња и при ме не од стра не 
по је ди нач них при пад ни ка дру штва кон крет них ли бе рал но-де мо-
крат ских вред но сти (по пут прав но и по ли тич ки за га ран то ва них 
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људ ских пра ва и сло бо да, то ле ран ци је и др.) и њи ма од го ва ра ју-
ћих мо рал них стан дар да, не го и не пре ста не те жње дру штва као 
це ли не ка до сти за њу оних, у су шти ни, те шко до сти жних, мо жда 
и уто пи стич ких, али за со ци јал ну ко хе зи ју и раз вој ипак нео п ход-
них вред но сти-иде а ла, ка кви су иде а ли прав де и јед на ко сти. Оно 
што, да кле, ви ди мо као глав ни ефе кат ко ји се, с на ме ром или без 
ње, по сти гао из бо ром по ме ну те те ма ти ке у овом бро ју СПМ, је сте 
сво је вр сно при зна ње и, исто вре ме но, ода ши ља ње ве о ма ва жне по-
ру ке да, без об зи ра на при сут ну по ли ти ко ло шку „мо ду” ин сти ту-
ци о нал ног „ди зај ни ра ња”, ипаквредностисутекојесуштинскии
одражавајииодржавајудемократију. Јед но став но, без њих, де-
мо кра ти ја оста је са мо „мр тво сло во на па пи ру”, ма ко ли ко се да нас 
у овој вр сти те о ри је и ли те ра ту ре, па де лом и у овом ча со пи су, пре-
су дан зна чај при да вао „ди зај ну” или ти пу ком, у нор ма тив но-са др-
жај ном сми слу ис пра жње ном об ли ко ва њу и кон струк ти ви стич ком 
кре и ра њу про це ду ра, пра ви ла и ин сти ту ци ја. Да и сам овај ча со пис 
ин кли ни ра та квом си стем ско-ин сти ту ци о нал ном при сту пу све до-
чи и по сто ја ње у ње му за себ не ру бри ке под на зи вом „По ли тич ке 
ин сти ту ци је и јав на по ли ти ка”. Но, ду бљом ана ли зом тек сто ва ко ји 
су у овом бро ју ту свр ста ни, по ка зу је се ко ли ко је ипак зна чај на, 
иако мо жда на пр ви по глед не у оч љи ва, уло га вред но сти, ка да је у 
пи та њу функ ци о ни са ње са вре ме них де мо кра ти ја. Та ко, па жљи вим 
чи та њем ових ра до ва, има мо при ли ке да са зна мо да су јав не по ли-
ти ке при хва тљи ве и ле ги тим не са мо ако су у скла ду и са кул ту ром 
со ци јал них и по ли тич ких ак те ра и до ми нант ним вред но сти ма ве-
ћи не дру штва, те да је укљу чи ва ње гра ђа на и ци вил ног дру штва 
у ди зај ни ра ње и ре а ли зо ва ње по ли ти ке мо гу ће са мо у усло ви ма 
по сто ја ња раз ви је ног и при хва ће ног си сте ма де мо крат ских вред-
но сти; по том, да је суд ска кон тро ла устав но сти и вред но сно ори-
јен ти са на по ли тич ка функ ци ја, а не са мо прав на; као и то да кор по-
ра тив ни и мар ке тинг PR, и у при ват ном и у јав ном сек то ру, мо ра у 
свом де ло ва њу узи ма ти у об зир и вред но сне ори јен та ци је, тј. нор-
ма тив не ста во ве окру же ња, као део мне ња јав но сти, што ре ци мо 
до ла зи до из ра жа ја у стра те шком кор по ра циј ском ко му ни ци ра њу, 
као PR ак тив но сти чи ја је јед на од фа за и етич ко убе ђи ва ње, ба зи-
ра но, да кле, на до ми нант ним мо рал ним нор ма ма. 

На слов но де фи ни са ним пи та њи ма де мо кра ти је, јед на ко сти и 
мо ра ла као ов де кључ ним пи та њи ма, бу ду ћи да је реч о ста рим 
и ве чи тим, али исто вре ме но и ве чи то ак ту ел ним те ма ма, по све ће-
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но је ви ше ра до ва, по пут: тек ста Ђор ђа Сто ја но ви ћа „Нео кор по-
ра тив ни кон цепт ва у чер ске де мо кра ти је”; члан ка „Ру со: Јед на кост 
и струк ту ра по ли тич ког” («Ro us se au: Equ a lity and the struc tu re of 
po li ti cal») Бог да не Ко ље вић; по том, ра да Во ји на Ра ки ћа „Мо рал-
не осно ве Евро пе у на сту па ју ћем свет ском по рет ку” («Mo ral fo-
un da ti ons of Euro pe in up co ming world or der»); и члан ка „Апо ри је 
ли бе рал не и де мо крат ске по ли тич ке фи ло зо фи је”, ко ји пот пи су је 
Жељ ко Си мић. Ми шље ња смо да су сви ови ра до ви ви ше не го ин-
те ре сант ни, као и да сва ки од њих да је по се бан и ве о ма зна ча јан 
до при нос у ра све тља ва њу по је ди них аспе ка та про бле ма ти ке ве за-
не пре све га за де мо крат ску те о ри ју, али та ко ђе и од ње нео дво ји ву 
де мо крат ску прак су, и њи ма ин хе рент ну нор ма тив ност. Но, пр вен-
стве но услед по што ва ња зах те ва за еко но мич но шћу про сто ра, као 
и го ре на ве де них раз ло га ве за них за раз от кри ва ње зна ча ја нор ма-
тив ног чак и у ин сти ту ци о нал ном при сту пу, у овом при ка зу ак-
це нат ће би ти ста вљен на ра до ве из по ме ну те ру бри ке по све ће не 
по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и јав ној по ли ти ци. 

По ред то га, ова те мат ска це ли на ис пу ње на је за ни мљи вим и 
ори ги нал ним по ли ти ко ло шким и прав ним ана ли за ма, ме ђу ко ји ма 
су сво је ме сто на шли и не ки вр ло ино ва тив ни ра до ви ко ји, не за-
др жа ва ју ћи се са мо на де скрип ци ји и ин тер пре та ци ји, већ пра ве ћи 
ис ко рак и у ком па ра тив ну те о ри ју и прак су, да ју из ве сне ре ал не 
про јек ци је и ва ља ним ар гу мен ти ма по кри ве на устав но-прав на и 
за кон ска ре ше ња у по гле ду не ких зна чај них ин сти ту та и ин сти-
ту ци ја или, пак, ну де из ве сне мо де ле и пред ло ге за по је ди на под-
руч ја дру штве не и си стем ске ре фор ме. Уве ре ни смо да би њи хо во 
фор мал но ува жа ва ње, усва ја ње и им пле мен ти ра ње од стра не ре-
ле вант них ин стан ци до при не ло, ако не пот пу ном от кла ња њу, он да 
за си гур но знат ном сма њи ва њу по сто је ћих мањ ка во сти у функ ци-
о ни са њу по ли тич ког си сте ма Ср би је. Ту пре све га има мо на уму 
ра до ве по све ће не ло би стич кој де лат но сти, ин сти ту ци ји устав ног 
суд ства и од но си ма с јав но шћу у јав ном сек то ру. Но, по ђи мо ре-
дом.

У тек сту ко ји се ба ви ана ли зом јав не по ли ти ке (public po-
licy) и на чи ном ње ног ди зај ни ра ња, Сне жа на Ђор ђе вић1), по ред 
објашњeња пој ма и зна ча ја ових по ли ти ка и про це са њи хо ве ана-
ли ти ке, као и де фи ни са ња њи хо вих ком по нен ти и ин стру ме на та, 
1)  Сне жа на Ђор ђе вић, „По јам јав не по ли ти ке и на чин ди зај ни ра ња по ли ти ке”, Српска

политичкамисао, бр. 3/10, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 91-116.
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из но си та ко ђе и ти по ло ги ју јав них по ли ти ка. Пре ма овој аутор ки, 
мо же мо раз ли ко ва ти не ко ли ко њи хо вих основ них ти по ва: ди стри-
бу тив ну по ли ти ку, ка рак те ри стич ну за др жа ву бла го ста ња, где не 
по сто ји фи скал ни стрес и где се сред ства са мо рас по де љу ју на раз-
не про гра ме ко ји ни су ме ђу соб но кон фликт ни у по гле ду фи скал-
них да ва ња; ре ди стри бу тив ну по ли ти ку, ко ја је од ли ка нео ли бе рал-
не др жа ве и кри зног ста ња у еко но ми ји, са при сут ним сна жним 
фи скал ним стре сом и тзв. игром нул те су ме (ка да фи скал но да ва ње 
не ком про гра му зна чи сма њи ва ње или чак уки да ње да ва ња за дру-
ге про гра ме); и ре гу ла тор ну, ко ја под ра зу ме ва из ве сна огра ни че ња 
ин ди ви ду ал ног из бо ра пу тем од ре ђе них вр ста вла ди не ре гу ла ци је 
(ком пе ти тив не и за штит не ре гу ла тор не по ли ти ке). По ред ове, С. 
Ђор ђе вић при ка зу је још јед ну ти по ло ги ју, пре у зе ту од Краф та и 
Фур лон га (Mic hael E. Kraft; Scott R. Fur long, PublicPolicy –Po-
litics,AnalysisandAlternatives, 2004), ко ја по ла зи од кри те ри ју ма 
кон цен тра ци је или ди стри бу ци је бе не фи та (ко ри сти) и тро шко ва у 
при ме ни не ке јав не по ли ти ке. На осно ву то га се раз ли ку ју ве ћин-
ске по ли ти ке, пред у зет нич ке, кли јент ске и по ли ти ке ин те ре сних 
гру па.2) Ка ко се из та бе лар ног при ка за и ви ди, нај при хва тљи ви је 
су ве ћин ске по ли ти ке, јер су код њих ши ро ко ди стри бу и ра ни и бе-
не фи ти и тро шко ви; док се по ли ти ке ин те ре сних гру па, са кон цен-
три са ним и ко ри сти ма и тро шко ви ма на уже, али ме ђу соб но кон ку-
рент ске гру пе, по ка зу ју као нај не а трак тив ни је.

За бо ље раз у ме ва ње са мог про це са кре и ра ња и при ме не јав них 
по ли ти ка као од ре ђе них, ка ко их аутор ка де фи ни ше, прак тич них 
и сек тор ских по ли ти ка ко ји ма се ре ше ва ју раз ли чи ти про бле ми у 
дру штву и об ли ку је жи вот у за јед ни ци3), у мно го ме мо же по мо-
ћи гра фич ки из ло жен ци клич ни мо дел јав но-по ли тич ког про це са. 
Пре ма овом мо де лу, на и ме, про цес јав них по ли ти ка об у хва та шест 
ци клич но по ве за них фа за кроз ко је се од ви ја њи хо во кре и ра ње и 
при ме на. То су: 1. утвр ђи ва ње и де фи ни са ње про бле ма; 2. де фи ни-
са ње оп ци ја и фор му ли са ње по ли ти ке; 3. из бор нај бо љих оп ци ја 
јав не по ли ти ке и из бор ре ше ња; 4. кон цеп ци ја и ле ги ти ми за ци ја 
по ли ти ке; 5. спро во ђе ње и пра ће ње, тј. над гле да ње по ли ти ке; и 6. 
ева лу а ци ја и про ме на јав не по ли ти ке.4) Прем да се те фа зе у овом 
мо де лу на ла зе у ло гич ном сле ду, Ђор ђе ви ће ва упо зо ра ва да у прак-
си ипак мо же до ћи и до њи хо вог пре кла па ња или дис ба лан са у њи-
2)  Ibid., стр. 101-3.
3)  Ibid., стр. 92.
4)  Ibid., стр. 95-9.



стр:359-374.

- 363 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

хо вом тра ја њу, па и до то га да не ка не ста не. То је је дан не пре ки дан 
ци клус, та ко што се спро во ђе њем јед не јав не по ли ти ке до ла зи до 
от кри ва ња но вих про бле ма или по тре ба за из ве сним про ме на ма, 
чи ме за пра во за по чи ње де фи ни са ње и кре и ра ње не ке но ве по ли-
ти ке.

По на шем ми шље њу, ме ђу тим, нај ве ћи до при нос овог ра да је 
у ис ти ца њу зна ча ја тзв. bottomup при сту па у ди знај ни ра њу јав них 
по ли ти ка. Он под ра зу ме ва да се про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је 
по ли ти ке кре ће у сме ру од гра ђа на пре ма вла сти. То је ка рак те-
ри сти ка де мо крат ских дру шта ва, у ко ји ма по сто ји пар ти ци па ци-
ја гра ђа на и ци вил ног дру штва у про це си ма од лу чи ва ња, као и 
тран спа рент ност де ло ва ња вла сти, уз оце њи ва ње ква ли те та јав них 
услу га и ефе ка та ре а ли за ци је јав них про гра ма, уте ме ље них на по-
тре ба ма са мих гра ђа на.  Да кле, оно што се мар ки ра као пред у слов 
за при ме ну та квог при сту па је сте по сто ја ње раз ви је не по ли тич ке 
кул ту ре са де мо крат ским вред но сти ма ко је су при хва ће не у дру-
штву, од но сно до ко јих др же и гра ђа ни и по ли тич ка ели та. Но, оно 
што је та ко ђе ве о ма бит но, а што ов де ни је до вољ но ис так ну то, 
је сте то да bottomup при ступ ни је зна ча јан са мо у ди зај ни ра њу јав-
них по ли ти ка, не го и у њи хо вој ле ги ти ми за ци ји. Чи ни се, на и ме, да 
је у де лу тек ста ко ји се ба ви пи та њем по ли тич ке ле ги ти ми за ци је, 
ма да до ста по вр шно и не до вољ но с об зи ром на ње го ву ва жност, 
у пр ви план ста вље на тзв. ле ги ти ми за ци ја кроз про це ду ру (по ли-
тич ка ле ги ти ми за ци ја се од ре ђу је као „јав но, фор мал но при хва та-
ње по ли ти ка од стра не по ли тич ких ин сти ту ци ја”5)). То је за пра во 
са мо фор ма ли за ци ја и ле га ли за ци ја по ли ти ка, а што не мо же би ти 
ни до вољ на ни пра ва ле ги ти ми за ци ја, ко ја у пра вом де мо крат ском 
дру штву увек мо ра би ти дво стра на. До ду ше, аутор ка на го ве шта-
ва зна чај по сто ја ња ле ги тим но сти по ли ти ке у ши рем сми слу ње не 
ускла ђа не сти не са мо са уста вом и за ко ни ма, не го и кул ту ром и 
вред но сти ма ве ћи не дру штва, те ње ног при хва та ња и јав ног по др-
жа ва ња од стра не јав но сти. Ис ти че да се, уко ли ко то га не ма, мо гу 
оче ки ва ти про бле ми у спро во ђе њу да те по ли ти ке. 

Чла нак Дра га на Су бо то ћа, ко ји раз ма тра кор по ра тив не од но-
се с јав но шћу у јав ном сек то ру6), омо гу ћа ва нам да про ник не мо у 
су шти ну PR-a (public relations) као спе ци фич не вр сте ути ца ја на 
окру же ње, то јест од ре ђе ну по пу ла ци ју ко ју чи не циљ не јав но сти. 
5)  Ibid., стр. 97.
6)  Дра ган Су бо тић, „Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу и (де)ре гу ла ци ја јав ног сек то ра у 

Ср би ји”,Српскаполитичкамисао, op.cit., стр. 117-34. 
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Ка ко аутор ка зу је, би ло да се PR по сма тра као де лат ност раз во ја 
од но са с јав но шћу, би ло као упра вљач ка или са ве то дав на по слов на 
функ ци ја, па и по себ на по слов на фи ло зо фи ја, то је за пра во про-
фе си ја ко ја под ра зу ме ва од ре ђе ну спо соб ност и ве шти ну ути ца ња 
на ста во ве и ми шље ња, а ти ме и по на ша ње ре ле вант них, од но сно 
циљ них јав но сти. По Ко тле ру, чи ја те о риј ска ма три ца чи ни те мељ 
ове ана ли зе, по сто је се дам раз ли чи тих гру па циљ них јав но сти; то 
су: фи нан сиј ска; ме диј ска; ло кал на; ин тер на; ши ра јав ност; јав-
ност гра ђан ства и јав ност ко ју чи ни др жа ва са сво јим ин сти ту ци ја-
ма и ор га ни за ци ја ма. Но, и по ред зна чај ног осла ња ња на Ко тле ра, 
Су бо тић про ши ру је ње гов кон цепт у по гле ду де фи ни са ња ак тив-
но сти од но са с јав но шћу. Он, на и ме, не оста је на пет ак тив но сти 
ко је је овај аутор иден ти фи ко вао, већ - има ју ћи у ви ду и не ка дру-
га ми шље ња - из два ја де сет ка те го ри ја PR по сло ва и ак тив но сти: 
спи са тељ ску де лат ност; из да вач ку де лат ност; са рад њу с ме ди ји ма; 
спе ци јал не до га ђа је; при пре му јав них на сту па; во ђе ње ко му ни ка-
тив них про гра ма; ис тра жи ва ње; са ве то ва ње; упра вља ње; и об у ча-
ва ње и ин струк та жу за по сле них.7) На ма се чи ни да је при лич но 
ја сно да се кроз ове де лат но сти оба вља ју и они PR за да ци по пут 
ло би ра ња, мар ке тинг ко му ни ци ра ња, про мо ви са ња и пре зен та ци је 
про из во да и про је ка та и дру гих ак ти во сти ко је је ис та као по ме ну-
ти Ко тлер. При том, у ра ду се по себ но ис ти че да је, код пла ни ра-
ња и кре и ра ња свих ових раз ли чи тих ак тив но сти, ва жно има ти у 
ви ду по сто ја ње два основ на об ли ка или, бо ље ре че но, две раз ли-
чи те ди мен зи је од но са с јав но шћу, као што су: кор по ра тив ни PR 
и мар ке тинг PR. Пр ви об лик од но са с јав но шћу од но си се на ши-
ре ње по зна то сти кор по ра ци је, као и ства ра ње и одр жа ва ње ње ног 
ими џа (по зи тив не сли ке или пред ста ве), и то ка ко у оној нај ши рој, 
та ко и у по слов ној јав но сти, али ни је не у о би ча је но ни кор по та рив-
но PR де ло ва ње усме ре но пре ма вла сти, то јест ор га ни ма др жав-
не упра ве, у ви ду вр ше ња ло би стич ке ак тив но сти. С дру ге стра не, 
мар ке тинг PR, ко ји је у су шти ни уско по ве зан са овим пр вим, јер 
се осла ња на ње га, усме рен је на об ли ко ва ње јав ног мне ња, од но-
сно ства ра ње по вољ ног ста ва јав но сти о не ком про из во ду, услу зи 
или брен ду. Но, оно на шта аутор же ли по себ но да скре не па жњу, 
је сте чи ње ни ца да да нас од но си с јав но шћу ни су ка рак те ри сти ка 
са мо мо дер них при вред них кор по ра ци ја из при ват ног сек то ра, не-
го и оних у јав ном сек то ру, али и свих дру гих сфе ра по слов ног и 
дру штве ног жи во та: од јав не упра ве, дру штве них по сло ва и до бро-
7) Ibid., стр. 122.
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твор них ор га ни за ци ја, пре ко обра зов них и здрав стве них уста но ва, 
до ме ђу на род них по сло ва.

Сто га је ак це нат и ста вљен на ана ли зу ин тер ак ци је од но са с 
јав но шћу и јав ног сек то ра. А је дан од осно вих на ла за гла си да су 
кор по ра тив ни од но си с јав но шћу у јав ном сек то ру ве о ма бит ни чи-
ни лац у функ ци о ни са њу по ли тич ког и еко ном ског си сте ма јед не 
зе мље; јер, јав ни сек тор, као део ових си сте ма, у зна чај ној ме ри 
де тер ми ни ше ма кро-дру штве не од но се. То по себ но до ла зи до из-
ра жа ја у са вре ме ним усло ви ма ка да се еко но ми ја јав ног сек то ра, 
од но сно про из вод ња јав них до ба ра и вр ше ње јав них услу га све 
ви ше тран сфор ми шу на прин ци пи ма јав но-при ват ног парт нер ства 
(ЈПП; енгл. PPP), уз исто вре ме ну тран сфор ма ци ју др жав не упра-
ве у јав ну упра ву, ба зи ра ну на прин ци пи ма и ме то да ма по слов ног 
ме наџ мен та, чи ме се ства ра ме на џер ска, ком пе ти тив на и кли јен те-
ли стич ки усме ре на јав на слу жба (тзв. но ви јав ни ме наџ мент; New
PublicManagement- NPM). Су бо тић ту узи ма као при мер ре фор-
му бри тан ске јав не упра ве, за по че ту још 1979. го ди не, с до ла ском 
Мар га рет Та чер (Mar ga ret Thatcher) на власт, ко јом је, за пра во, 
ство рен про то тип мо дер не јав не слу жбе ко ја под ра зу ме ва ин тер ак-
ци ју но вог јав ног ме наџ мен та и кор по ра тив них од но са с јав но шћу 
у јав ном сек то ру. 

Он под вла чи да уло га PR ме на џе ра уоп ште, па и у јав ном сек-
то ру, по себ но до би ја на зна ча ју у зе мља ма у тран зи ци ји, где овај 
про цес че сто, као и у слу ча ју Ср би је, пра те ка ко раз не дру штве не 
де ви ја ци је, та ко и оне си стем ског ка рак те ра, ис по ље не у ви ду по-
ли тич ких и еко ном ских дез ор га ни за ци ја дру штва. Ове дру штве не 
и си стем ске де ви ја ци је, из ме ђу оста лог, ви дљи ве су и у од су ству 
или не до вољ ном де фи ни са њу дру штве них нор ми, би ло да је реч о 
прав ним или вред но сно-етич ким нор ма ма, као и у оп те ре ће но сти 
ина че осе тљи вог јав ног сек то ра про бле мом ко руп ци је. Због то га 
се и ука зу је на нео п ход ност пре и спи ти ва ња основ них пра ва ца по-
сто је ће управ не ре фор ме у Ср би ји и ње ног при ла го ђа ва ња оном 
бри тан ском ре форм ском мо де лу ко ји се, уз из ве сне ње го ве ко рек-
ци је (ве за не пре све га за ве ће сма ње ње др жав не упра ве) и до пу не 
(пу тем ува жа ва ња прин ци па со ци јал не прав де), и овом ана ли зом 
по ка зао као вр ло ефи ка сан на чин за де ре гу ла ци ју и мо дер ни за ци ју 
јав ног сек то ра, па та ко и де мо кра ти за ци ју и (де)ре гу ла ци ју срп ског 
по ли тич ког си сте ма у це ли ни. 



- 366 -

НОРМАТИВНОСТИДЕМОКРАТИЈААлександраМировић

Рад ко ји се ба ви ло би стич ком де лат но шћу у аутор ству је Бал-
ше Ка шће ла на8), ина че осни ва ча Дру штва ло би ста Ср би је. Он нам 
на је дан вр ло јед но ста ван на чин и с не ве ро ват ном ла ко ћом ра све-
тља ва уло гу и при ро ду ло би ра ња ко је, бу ду ћи да је реч о ре ла тив-
но но вој прак си у кон ти нен тал но-европ ском пра ву, ге не рал но још 
увек, а по себ но у дру штви ма с „мла дом” де мо кра ти јом, по пут на-
шег, фи гу ри ра као јед на до ста ми сти фи ко ва на про фе си ја. Та ко је 
увре жен сте ре о тип о ло би ра њу као тај ној, не мо рал ној и на ко руп-
ци ји за сно ва ној де лат но сти моћ них по је ди на ца. Но, Ка шће лан же-
ли по ка за ти као са свим из ве сно то да је сва ки чо век не кад, то ком 
свог жи во та, у пот пу но уоби ча је ним ак тив но сти ма и си ту а ци ја ма 
и ве ро ват но не све сно на сту пао као не чи ји ло би ста или је, пак, сам 
био пред мет ло би ра ња, на при мер као члан не ког дру штва, ор га ни-
за ци је и сл. Да ље, он ука зу је на то да је у раз ви је ним де мо крат ским 
дру штви ма ово са мо јед на ре гу лар на и ле ги тим на ак тив ност, чи ја 
је су шти на у за сту па њу ин те ре са пу тем оства ри ва ња ути ца ја на 
за ко но дав не и из вр шне ор га не у фа зи до но ше ња од лу ка.  Као де-
лат ност уте ме ље на на при род ном пра ву чо ве ка да се бо ри за оства-
ри ва ње свог ле гал ног и ле ги тим ног ин те ре са и, ујед но, на по зи ти-
ви ра ном основ ном пра ву чо ве ка на сло бо ду го во ра, ло би ра ње је 
од раз плу ра ли стич ког ду ха и са став ни део де мо крат ског си сте ма. 
По из не том ми шље њу, оно је чак и не што ви ше од то га: по сто-
ја ње ло би стич ке про фе си је, на и ме, пред ста вља на не ки на чин и 
ли ни ју раз гра ни ча ња у од но су на то та ли тар на дру штва. При том, 
у раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма по сто је про пи си, би ло да су 
то вла ди не уред бе, од ред бе скуп штин ских пра вил ни ка или чак за-
кон ска ре гу ла ти ва (за са да је овај по след њи вид ре гу ли са ња прак са 
ма њег бро ја зе ма ља, али по сто ји све ве ћа тен ден ци ја ка то ме, а 
аутор га пре по ру чу је и као оп ти мал но ре ше ње за Ср би ју), ко ји ма 
је уве де на ре ги стра ци ја про фе си о нал них ло би ста и пу тем ко јих су 
уре ђе ни на чи ни и окви ри ло би ра ња, уз ус по ста вља ње од ре ђе них 
оба ве зних ко дек са по на ша ња. На тај на чин, као што се то об ја шња-
ва у тек сту, ло би ра ње не са мо да ни је ви ше тај на де лат ност, не-
го са свим су прот но, по ста је је дан при лич но ја ван про цес за шти те 
и оства ри ва ња раз ли чи тих ин те ре са на за ко нит на чин. Шта ви ше, 
вр ше њем ове ак тив но сти у тран спа рент ним окви ри ма ко је др жа ва 
над гле да и кон тро ли ше, обез бе ђу је се сма њи ва ње, па и ели ми ни-
са ње ко руп ци је у тој обла сти. И не са мо то, не го по ми шље њу Ка-
8) Бал ша Ка шће лан, „Уло га и ме сто за ко на о ло би ра њу у по ли тич ком си сте му Ср би је”, 

Српскаполитичкамисао, op.cit., стр. 135-52.
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шће ла на, фор мал но ре гу ли са но ло би ра ње до при но си ста бил но сти 
де мо крат ских ин сти ту ци ја и раз во ју де мо крат ских про це са јед ног 
дру штва, и то ка ко оних ве за них за уну тра шњи ни во де ло ва ња, та-
ко и оних на ме ђу на род ном пла ну. На и ме, ов де се же ли ука за ти на 
низ пред но сти ко је би се по сти гле за кон ским уво ђе њем и ре гу ли-
са њем ло би стич ке де лат но сти у Ср би ји. Пр во, што је ве о ма ва жно 
у по сто је ћим тран зи ци о ним усло ви ма, ти ме би се учи ни ла тран-
спа рент ном, оја ча ла и про мо ви са ла ло би стич ка про фе си ја, али би 
се ути ца ло и на по ди за ње све сти о ан га жо ва њу ло би сте и ну жном 
по што ва њу пра ви ла и про це ду ра ло би ра ња, чи је кр ше ње по вла чи 
санк ци је. Та квим раз во јем ло би стич ке про фе си је, пот по мог ну тим 
од стра не др жа ве и ње не ре гу ла ти ве, ство ри ли би се до бро об у че ни 
ло би сти, спо соб ни за де ло ва ње на ме ђу на род ном пла ну, у ци љу за-
шти те, про мо ци је и оства ри ва ња др жав них ин те ре са. Ово по себ но 
до би ја на зна ча ју у усло ви ма стал ног ши ре ња ути ца ја Европ ске 
уни је и све да ле ко се жни јих ефе ка та ње них од лу ка, ко ји по га ђа ју 
ка ко др жа ве чла ни це, та ко и оне ко је те же члан ству, као и дру ге 
су бјек те. На осно ву то га, Ка шће лан и за кљу чу је да је „ло би ра ње 
на ни воу Европ ске уни је по треб но не са мо за по зи ци о ни ра ње, већ 
и при су ство др жа ве у ме ђу на род ним окви ра ма”.9) Дру го, та ко би 
др жа ва по сла ла ја сну по ру ку о сво јој спрем но сти да ели ми ни ше 
ко руп ци ју у про це су од лу чи ва ња. Ко нач но, она би он да мо гла да 
по ста не и озби љан парт нер ЕУ и дру гих ме ђу на род них фак то ра, 
али и ре ги о нал ни ли дер у овој обла сти.

Чла нак ко ји, по на шем ми шље њу, за вре ђу је по себ ну па жњу и 
ко ји је у пу ној ме ри до при нео оп штем ква ли те ту овог бро ја СПМ, 
ба ви се ком па ра тив ном те о риј ско-ем пи риј ском ана ли зом ин сти-
ту ци је устав ног суд ства, уз ста вља ње на гла ска на ме сто и уло гу 
Устав ног су да у по ли тич ком си сте му Ре пу бли ке Ср би је. Реч је о 
де лу мла дог ауто ра Мар ка Пеј ко ви ћа10), ко ји је пре све га сво јим 
им по зант ним струч ним зна њем и аде кват ним ме то до ло шким при-
сту пом, уз ко ри шће ње обим не и до бро се лек то ва не ли те ра ту ре, као 
и бо га те устав но суд ске ју ри спру ден ци је, пре све га европ ских зе ма-
ља, а по том и сво јим бри ли јант ним сти лом са по стиг ну том ја сно-
ћом и пре ци зно шћу из ра за, по ка зао ка ква упо тре ба зна ња и ка кво 
вла да ње од ре ђе ним ве шти на ма су по треб ни за ба вље ње ис тра жи-
вач ким ра дом и озбиљ ном на уч ном ана ли ти ком. 
9)  Ibid., стр. 150.
10)  Мар ко Пеј ко вић, „Устав ни суд у по ли тич ком си сте му Ср би је и ком па ра тив на ис ку ства 

– те о ри ја и прак са”, Српскаполитичкамисао, op.cit., стр. 153-74.
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У фо ку су ана ли зе ко ју из но си Пеј ко вић, је сте те о риј ски про-
блем при ро де устав ног суд ства и ње го ве не са мо те о риј ске, већ 
и прак тич не им пли ка ци је по функ ци је овог те ла. Јер, ка ко и сам 
аутор под вла чи, од ка рак те ра не ког др жав ног ор га на за ви си и до-
мен над ле жно сти  ко је он има. По ла зна хи по те за ко ја је, по на ма, 
кроз овај рад и по твр ђе на на ва љан на чин, гла си да устав ни суд ни-
ка ко не мо же би ти тре ти ран као чи сто прав ни, већ је ди но као прав-
но-по ли тич ки ор ган; из то га он да про из ла зи да он, по ред сво јих 
прав них функ ци ја, ну жно има и од ре ђе ну по ли тич ку уло гу. Сто га 
се по себ но же ли на гла си ти да ма ко ли ко ова устав но суд ска по ли-
тич ка уло га би ла по сред на и, та ко ђе, ма ко ли ко се те жи ло ње ном 
при кри ва њу, она ипак је сте пот пу но ле ги тим на. Ука зу ју ћи на ве о-
ма жи ва спо ре ња у те о риј ском дис кур су о овом пи та њу, и та ка ко 
ме ђу до ма ћим, та ко и ме ђу стра ним ауто ри ма, Пеј ко вић раз от кри-
ва да у њи хо вој осно ви сто ји она тра ди ци о нал на, али ве штач ка и, 
сто га, спор на ди хо то ми ја пра во/по ли ти ка. Апе лу је се на ну жност 
пре ва зи ла же ња тог артифицијeлног су прот ста вља ња устав ног пра-
ва и пра ва уоп ште, с јед не, и по ли ти ке, с дру ге стра не; јер су то фе-
но ме ни ко ји се су штин ски у мно гим под руч ји ма пре кла па ју. По ред 
то га, по зи ва ју ћи се на Деј ви са (Mic hael H. Da vis), аутор ис ти че да 
је „по ли ти ка са мо оп шти ји фе но мен од пра ва”11) или, ка ко на дру-
гом ме сту ка же, са да с по зи ва њем на Кел зе на (Hans Kel sen), „сва ко 
пра во (је) у ве ћем или ма њем сте пе ну, у ства ри, са мо фор ма ли зо ва-
на по ли ти ка, иако ни је сва ка по ли ти ка пра во”12). Но, су де ћи по це-
ло куп ном те о риј ском де лу овог члан ка, Кел зен ни је био до сле дан 
по пи та њу ка рак те ра и уло ге устав ног су до ва ња, јер је ње го во ста-
но ви ште ва ри ра ло од по и ма ња ове ин сти ту ци је као чи сто прав ног 
ор га на до ка сни јег при зна ва ња и ње не по ли тич ке уло ге. И по ред 
то га, Кел зе но ва те о ри ја се узи ма као па ра диг ма оне ли ни је ми шље-
ња, ко ју сле де и не ки до ма ћи те о ре ти ча ри по пут Ра до ми ра Лу ки ћа, 
Рат ка Мар ко ви ћа или Па вла Ни ко ли ћа, по ко јој је устав ни суд јед-
но, ма ње или ви ше, апо ли тич ко те ло чи ји је глав ни за да так упра во 
де по ли ти за ци ја пред ме та о ко ји ма од лу чу је и ко ји се при то ме ис-
кљу чи во осла ња на прав ну ло ги ку, а не по ли тич ку це лис ход ност, 
вр ше ћи та ко са мо прав но ме ха нич ко ту ма че ње нор ми. Ме ђу тим, 
ка ко на осно ву ши ро ког уви да и де таљ ног при ка за раз ли чи тих ми-
шље ња Пеј ко вић по ка зу је, у стра ној, пре те жно за пад ној, али и до-
ма ћој те о ри ји све ви ше пре о вла да ва оно дру го гле ди ште (при сут но 
11)  Ibid., стр. 162. 
12)  Ibid., стр. 155.
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нпр. још код Ка пе ле ти ја /M. Cap pel let ti/, он да код Гар лиц ког /Lech 
Gar lic ki/ и Ван бер га /Ge org Van berg/ или, на до ма ћој сце ни, још код 
Кр бе ка, по том Ку ли ћа, Зо ра на То ми ћа, А. Фи ре, Ко сте Ча во шког и 
др.) о устав ном су ду као прав но-по ли тич ком ор га ну ко ји, и по ред 
те сво је не спор не де по ли ти зу ју ће функ ци је, при од лу чи ва њу ипак 
мо ра узи ма ти у об зир и еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке мо мен-
те, као и до ми ни ра ју ћи вред но сни кон текст, ко ји у зна чај ној ме ри 
ути чу на да ти по ли тич ки си стем и ње го во функ ци о ни са ње. На и ме, 
ако се има у ви ду да устав ни је са мо нај ви ши прав ни акт, већ да 
је он и иде о ло шко-по ли тич ки акт, ја сно је да је суд ска кон тро ла 
устав но сти и вред но сно ори јен ти са на, ква зи-по ли тич ка, а не са-
мо прав на функ ци ја. Из овог тек ста та ко ђе са зна је мо и то да не ки, 
по пут Сто на Сви та /Alec Sto ne Swe et/ и Мар ти на Ша пи ра /Mar tin 
Sha pi ro/, иду и да ље, ис ти чу ћи да овај ор ган има уло гу тре ће за ко-
но дав не ин стан це, по ред вла де и пар ла мен та, те да је ње гов уплив 
у по ли тич ке про це се то ли ки да се то мо же на зва ти „су ди фи ка ци јом 
по ли ти ке”.  

Ве за но за ту по ли тич ку функ ци ју или, ка ко је на јед ном ме-
сту не што бла же ре че но, из ве сни „по ли тич ки на бој” у де ло ва њу 
устав ног суд ства, по сто ји још је дан ва жан мо ме нат ко ји је ов де и 
по себ но ис так нут; а то је чи ње ни ца да, по ред ди рект не уло ге не га-
тив ног за ко но дав ца, то јест од лу чи ва ња о то ме шта не мо же би ти 
за кон (уки да ња не у став них за ко на), овај ор ган че сто по ли тич ки на-
сту па и у свој ству по зи тив ног за ко но дав ца. При том, ни је спор но 
да се ти ме до во ди у пи та ње тра ди ци о нал но на че ло по де ле вла сти. 
Но, тај кре а тив ни или, ка ко Пеј ко вић још ка же, „пе да го шки” устав-
но суд ски ути цај на за ко но дав це, мо же би ти по сре дан, та ко што 
пар ла мент или вла да, во де ћи се суд ском прак сом и суд ским обра-
зло же њем од лу ка, вр ше за ко но дав ну ауто цен зу ру, услед стра ха од 
мо гу ћег суд ског ве та или гу бит ка гла со ва. По ред то га, устав ни суд 
мо же де ло ва ти као по зи тив ни за ко но да вац и не по сред но: пр во, 
кроз тзв. ко рек тив ну кон тро лу за ко на, да ју ћи пре ци зне смер ни це 
ка ко би не ки за кон тре ба ло да из гле да; и дру го, оба вља ју ћи сво је 
спе ци фич не над ле жно сти, ина че ре ла тив но но ви јег да ту ма, ве за не 
за од лу чи ва ње о људ ским пра ви ма ко ја су, у прин ци пу, ши ро ко и 
ви ше сми сле но кон ци пи ра на.   

На кон цу, ука зу је се и на чи ње ни цу да су у ско ри је вре ме чак 
и мно ге бив ше и ак ту ел не су ди је ко нач но по че ле да јав но при зна ју 
ову по ли тич ку уло гу устав ког су да. А као глав ни раз лог због ко га 
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се она ду го при кри ва ла, па и од стра не са мих су ди ја, иден ти фи ку је 
се про блем осе ћа ја де фи ци та де мо крат ског ле ги ти ми те та овог ор-
га на, с об зи ром на по сре дан на чин из бо ра су ди ја. Но, аутор ука зу је 
на то да је ова вр ста „фру стра ци је”, ко ја је хро нич но при сут на и 
код суд ства и код јав но сти, не по треб на и да се мо же укло ни ти при-
хва та њем из ме ње них ле ги ти ми за циј ских кри те ри ју ма, ве за них не 
ви ше за не по сред ну, већ пред став нич ку де мо кра ти ју, а пре све га 
прин цип огра ни че ња вла сти.

На осно ву све га из не тог, мо же се, да кле, за кљу чи ти да је устав-
ни суд ор ган ко ји пред ста вља је дан, Пеј ко ви ће вим ре чи ма ка за но, 
„прав но-по ли тич ко-суд ски ко рек тив”13) за ко но дав ног про це са, ко ји 
вр ше ћи фил три ра ње ин пу та из по ли тич ке аре не, до при но си ста-
бил но сти це ло куп ног по ли тич ког си сте ма. То ва жи, на рав но, под 
усло вом да су ње гов из бор, струк ту ра, на чин ра да и над ле жно сти 
ква ли тет но устав но и за кон ски ре гу ли са ни.

Но, ка да је у пи та њу Устав ни суд Ср би је, аутор упра во у по зи-
тив но-прав ним нор ма ма ви ди из вор по сто је ћих про бле ма у ње го-
вом функ ци о ни са њу, а што ди рект но ути че и на сам ње гов по ло-
жај у по ли тич ком си сте му и дру штву као це ли ни. Сход но то ме, а у 
ци љу по ве ћа ња сте пе на ауто но ми је и ефи ка сно сти овог зна чај ног 
др жав ног ор га на, па ти ме и са мог ње го вог угле да ко ји ни је у скла-
ду са уло гом ко ја му је до де ље на, Пеј ко вић пред ла же и не ка дру га-
чи ја, кон струк тив на ре ше ња, пре све га у по гле ду ман да та и из бо ра 
су ди ја, као и на чи на тј. фор ме ра да овог су да. Ука зу ју ћи ка ко на 
сла бо сти огра ни че ног ман да та с пра вом ре и збо ра, као ре ше ња ко је 
је при хва ће но у ва же ћем срп ском Уста ву, и по ред то га што је оно 
из у зе так у европ ској прак си (при сут но са мо у Че шкој, Ма ђар ској и 
Мол да ви ји), та ко и на мањ ка во сти си сте ма су диј ске стал но сти, као 
нај оп ти мал ни ји мо дел из два ја се огра ни чен ман дат са за бра ном ре-
и збо ра. Ме ђу тим, по што ни ово ре ше ње ни је без из ве сних сла бо-
сти, у ци љу њи хо вог от кла ња ња или ми ни ми зи ра ња, пред ла же се 
по ве ћа ње ста ро сног цен зу са за из бор су ди ја (са са да шњих 40 на 50 
го ди на жи во та), као и про ду же ње тра ја ња ман да та (са са да шњих 
9 на 12 до 15 го ди на). Ти ме би се у знат ном сте пе ну оне мо гу ћи-
ла ши ро ко при сут на прак са су ди ја, по себ но ка рак те ри стич на за 
оне мла ђе, да се при ла го ђа ва ју цен три ма по ли тич ке мо ћи, вр ше ћи 
за пра во суд ску ауто цен зу ру, ра ди обез бе ђе ња сво је бу ду ће ка ри је-
ре, по окон ча њу устав но суд ског ман да та. Мо же мо при ме ти ти да 
13)  Ibid., стр. 156.
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упра во ту до ла зи до из ра жа ја онај по тен ци јал ни обо стра ни ути цај 
на ре ла ци ји по ли ти ча ри – су ди је, о ко јем Пеј ко вић ви ше го во ри у 
те о риј ском де лу ра да: као што су ди је устав ног су да има ју по ли тич-
ки ути цај, та ко и по ли ти ча ри мо гу има ти ути цај на устав но суд ско 
од лу чи ва ње. С тим што, ка ко из ауто ро вих раз ма тра ња ја сно про-
из ла зи, за раз ли ку од оног ути ца ја пр ве вр сте, ко ји је ле ги ти ман, 
по ли тич ко ути ца ње на устав но су до ва ње је не ле ги тим но и не до-
пу сти во, јер се ти ме ап со лут но на ру ша ва и угро жа ва не за ви сност 
овог те ла. По ред то га, уоче но је и у овом ра ду под ву че но да не за-
ви сност устав ног су да мо же би ти до ве де на у пи та ње и са мим на-
чи ном из бо ра су ди ја. Ка ко би се по сти гла нео п ход на де пар ти за ци ја 
срп ског Устав ног су да, од но сно мак си мал но убла жи ли пар тиј ски 
кри те ри ју ми из бо ра су ди ја, чи је им пе ра тив но де ло ва ње омо гу ћа ва 
са да ва же ћи из бор ни ме ха ни зам, Пеј ко вић пред ла же два ко ра ка: 
пр во, услед ути ца ја пред сед ни ка на из бор су ди ја, устав ну ре ви зи ју 
ко јом би  се уве ло да шеф др жа ве мо же би ти са мо ли це ко је ни је 
ни ка да оба вља ло не ку пар тиј ску функ ци ју; и дру го, уво ђе ње ја ке 
ква ли фи ко ва не ве ћи не, би ло тро пе тин ске или дво тре ћин ске, за из-
бор су ди ја од стра не На род не скуп шти не, као што је то слу чај и у 
ве ћи ни за пад но е вроп ских дру шта ва, а уме сто са да шњег устав ног 
ре ше ња ко јим се зах те ва обич на, ап со лут на нат по ло вич на ве ћи на. 
У по гле ду, пак, по бољ ша ња на чи на и ор га ни за ци је ра да срп ског 
Устав ног су да, ин си сти ра се, из ме ђу оста лог, и на нео п ход но сти 
обез бе ђе ња њи хо ве знат но бо ље и де таљ ни је за кон ске ре гу ла ци је, 
по себ но ка да су у пи та њу стал на рад на те ла, по пут ко ми си ја или 
од бо ра за устав не жал бе. Њи ма би, по ов де ис так ну том ми шље њу, 
тре ба ло за кон ским пу тем по ве ћа ти ин ге рен ци је све до пр ва од лу-
чи ва ња у не ким слу ча је ви ма, ка ко би се по сти гла ве ћа ефи ка сност 
у ра ду; као што би, та ко ђе, би ло по жељ но фор ми ра ње и за кон ско 
ре гу ли са ње ма лих суд ских ве ћа и па не ла као суд ских под је ди ни ца. 
А као узо рит мо дел ко ји мо же да по слу жи срп ском за ко но дав цу у 
то ме, ис так нут је из у зет но ефи ка сан на чин ра да не мач ког Са ве зног 
устав ног су да и ње го ва за кон ска ре гу ла ци ја. Та ко ђе, наглше но је и 
то да је и у кон цеп ту ал ном и у прак тич ном сми слу оправ да на јед-
на до ста оспо ра ва на над ле жност на шег Устав ног су да – она ко ја 
се ти че про це ду ре им пич мен та, тј. ње го вог од лу чи ва ња о по вре ди 
Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, ма да се ипак при зна је 
кон фу зност устав не од ред бе ко јом је то пред ви ђе но. 
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У сва ком слу ча ју, ова кри тич ка ана ли за устав ног суд ства у Ср-
би ји упу ћу је на нео п ход ност ње го ве прав не ре фор ме, струк тур не 
ре ор га ни за ци је и мо дер ни за ци је, што би не сум њи во до при не ло 
по ве ћа њу не са мо ефи ка сно сти, не го и угле да ове ин сти ту ци је као 
цен трал ног ор га на ко ме је по ве ре на суд ска кон тро ла устав но сти.

По ред де ла по све ће ног глав ном те ма ту и сле де ће ру бри ке, ов-
де де таљ но ана ли зи ра не, са др жај овог бро ја струк ту ри сан је кроз 
још две ру бри ке ко је чи не та ко ђе од ре ђе не те мат ске це ли не; а ту је 
и при каз из пе ра Мла де на Ли ша ни на „По ре дак у свет ској по ли ти-
ци”, ко јим је пред ста вљен је дан зна чај ни, ма да код нас не до вољ но 
про у ча ван, аустра лиј ски те о ре ти чар и про фе сор ме ђу на род них од-
но са, Хе дли Бул (He dley Bull), и ње го ва књи га Анархичнодруштво
(TheAnarchicalSociety, 1977) . 

Из ру бри ке ко ја но си на зив „Ак ту ел но” из два ја мо рад „Евро-
скеп ти ци зам у зе мља ма Европ ске уни је”, ко ји пот пи су је Је ле-
на То до ро вић14). Аутор ка ра све тља ва до ста не ја сан и спо ран, али 
у са вре ме ном по ли тич ком дис кур су из у зет но фре квен тан по јам 
евро скеп ти ци зма. Та ко ђе, ту се вр ши и раз гра ни че ње овог пој ма у 
од но су на не ке дру ге, ње му срод не пој мо ве, као што су евро фо би-
ја, евро ре а ли зам, евро праг ма ти зам, евро пе си ми зам или евро про-
тив ни ци. Основ ни за кљу чак до ко га се до шло овом те о риј ском и 
ем пи риј ском ана ли зом, је сте да фе но мен евро скеп ти ци зма има ви-
ше раз ли чи тих ди мен зи ја ко је ва ри ра ју од зе мље до зе мље. Ка ко је 
по ка за но, не где је до ми нант на ње го ва кул тур на ди мен зи ја, као у В. 
Бри та ни ји или Швед ској, не где еко ном ска, као у слу ча ју Не мач ке и 
Ир ске, или пак на ци о нал на, по пут фран цу ског при ме ра. За раз ли ку 
од ових за пад но-европ ских дру шта ва, у зе мља ма кан ди да ти ма или 
по тен ци јал ним кан ди да ти ма евро скеп ти ци зам пр вен стве но се ге-
не ри ше са мом прет-при ступ ном стра те ги јом ЕУ пре ма њи ма.

С об зи ром на то да је со ци јал де мо кра ти ја оп ци ја ве о ма ја ка 
и ши ро ко при сут на у по ли тич ком спек тру Ср би је, као и то да је у 
гло бал ним раз ме ра ма она у тре нут ној стаг на ци ји, ми шље ња смо 
да су, по сво јој ак ту ел но сти и ква ли те ту, вр ло зна чај на и два ра да 
по све ће на овој те ми: Ду брав ка Ста јић, „Осни ва ње Со ци јал де мо-
крат ске пар ти је Ср би је на кра ју про це са при ва ти за ци је” и Алек-
сан дар Ми ло са вље вић, „Со ци јал де мо кра ти ја на по чет ку 21. ве ка”. 
Ва жно је, та ко ђе, ре ћи да тек сто ви ко ји су свр ста ни у на ред ну ру-
14)  Је ле на То до ро вић, „Евро скеп ти ци зам у зе мља ма Европ ске уни је ”, Српскаполитичка

мисао, op.cit., стр. 231-50.
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бри ку „Огле ди и сту ди је”, иако мо жда ни су у том сте пе ну ак ту ел-
ни, ни су ни шта ма ње атрак тив ни, по себ но што до при но се раз у-
ме ва њу не ких исто риј ских про це са и про је ка та ве за них за срп ско 
дру штво, без че га не ма ни ја сног са гле да ва ња ових са ко ји ма са 
да нас су о ча ва мо.

Сма тра мо да сво ово бо гат ство на уч них ра до ва, струч них ана-
ли за и раз ли чи те ар гу мен та ци је, ко је ну ди Српскаполитичками-
сао, мо же би ти од ве ли ке ко ри сти не са мо на уч ним по сле ни ци ма у 
њи хо вом на уч но-ис тра жи вач ком ра ду, већ и ак те ри ма по ли тич ких 
и ци вил них дру шта ва у уна пре ђи ва њу и ре ви зи ја ма ин сти ту ци о-
нал них аран жма на, раз во ју стра те ги ја де мо крат ског де ло ва ња и 
по бољ ша ва њу про це са по ли тич ког од лу чи ва ња. Та кво ефек тив но 
ко ри шће ње на ших на уч них до стиг ну ћа и струч них по тен ци ја ла, 
си гур ни смо, омо гу ћи ло би да се из на ђу нај а де кват ни ји од го во ри 
на те шко ће и иза зо ве с ко ји ма се су о ча ва ју са вре ме на дру штва у 
про це си ма мо дер ни за ци је и (ре)де мо кра ти за ци је. Све то, ме ђу тим, 
оба ве зу је Уред ни штво, Ре дак ци ју и са рад ни ке ча со пи са да на ста ве, 
уз ан га жо ва ње свих сво јих ка па ци те та, крај ње пре да но и ис трај но 
да ра де, не са мо на одр жа ва њу ње го вог по сто је ћег ви со ког ква ли-
те та, не го и на да љем уна пре ђе њу истог, ка ко би по сти гли оно што 
је у за јед нич ком, и на уч ном и оп ште дру штве ном ин те ре су – до сти-
за ње све ве ћих на уч но-струч них до ме та, уз отва ра ње не ких но вих 
хо ри зо на та и про ши ри ва ње ви ди ка, а на ра дост сво је чи та лач ке пу-
бли ке.
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ДЕМОКРАТИЈАНАЗАЛАСКУ:
АУТОРИТАРНО-ТОТАЛИТАРНАПРЕТЊА

ЗоранВидојевић,Службенигласник,Демократија
назаласку:ауторитарно-тоталитарнапретњаИнститут

друштвенихнаука,Београд,2010.
„Пре 80 го ди на Ву дро Вил сон је увео Аме ри ку у ХХ век под 

ло зин ком `учинити свет без бед ним за демократију`... Ула ском у 
сле де ћи век наш за да так ће би ти учи ни ти де мо кра ти ју без бед ном 
за свет“ 1) Ове ре чи ути цај ног њу јор шког гло ба ли сте Фа ри да За ка-
ри је упу ћу ју на дра ма тич ност са да шњег исто риј ског тре нут ка, као 
и на епо хал не иза зо ве пред ко ји ма се на ла зи са вре ме ни свет.

„Реч је о суд би ни ли бе рал не де мо кра ти је у (пост)мо дер ном 
све ту, о то ме да она не пре кид но су штин ски сла би, упр кос ши ре њу, 
да се из вр ће у се би су прот не са др жа је и да у свом „кло ни ра ном“ 
об ли ку по ста је на чин по ли тич ке до ми на ци је За па да, пр вен стве-
но Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, над ве ли ким де лом да на шњег 
све та“2) Ова ко Зо ран  Ви до је вић ка рак те ри ше  ствар ност де мо кра-
ти је да нас, упу ћу ју ћи на ње ну ин во лу ци ју и уда ља ва ње од свог 
нор ма тив ног пој ма , и ука зу ју ћи на мо гућ ност ње ног ‘за ла ска’.

Де ло Зо ра на Ви до је ви ћа Демократијаназаласкуса про во ка-
тив ним и опо ми њу ћим под на сло вом Ауторитарно-тоталитарна
претња пред ста вља оп се жну те о риј ско-ем пи риј ску ана ли зу фе но-
ме на де мо кра ти је, од но сно ствар но сти са вре ме не де мо кра ти је у 
свет ским окви ри ма. Циљ ове мо но гра фи је је, ка ко ис ти че аутор, да 
се у окви ру кри тич ке те о риј ске ми сли о де мо кра ти ји осве тле узро-
1) Зоран Видојевић, Демократија на заласку: ауторитарно-тоталитарна претња, Службени 

гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2010, стр. 121.
2)  Ibi dem, стр. 19.
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ци ње не кри зе и от кри ју мо гућ но сти, усло ви и су бјек ти евен ту ал не 
об но ве де мо кра ти је.3) Аутор овом про бле му при сту па све стра но, 
са аспек та фи ло зо фи је, со ци о ло ги је, еко но ми је и по ли ти ко ло ги је, 
илу стру ју ћи сво је ана ли зе мно штвом ем пи риј ских и ста ти стич ких 
по да та ка. 

Ви до је вић нај пре ис ти че да кри за да на шње де мо кра ти је ни је 
изо ло ва ни фе но мен, већ да се она ја вља у кон тек сту ви ше стру ке 
кри зе у ко јој се на ла зи го то во це ло ку пан свет. Реч је, на и ме, пр вен-
стве но о ду хов ној кри зи За па да, од но сно о кри зи за пад не ци ви ли-
за ци је. Ода тле, по ми шље њу ауто ра, из ви ре кри за де мо кра ти је, као 
и оп шта дру штве на и еко ном ска кри за. 

Ви до је вић на ста вља сво је обра зла га ње сме ло из ја вљу ју ћи ка-
ко се да нас за пад на ци ви ли за ци ја из ро ди ла у ци ви ли за ци ју нов ца 
и про фи та: но вац је по стао вр хов на вред ност, а про фит са мо свр ха. 
Да кле, у осно ви оп ште кри зе ле жи нај пре кри за вред но сти; кри за 
де мо кра ти је је та ко део кри зе за пад не ци ви ли за ци је. Ове ауто ро ве 
ре чи тре ба ло би да пред ста вља ју апел це лом све ту: „Али, ни ка-
да ни је би ло хит ни је не го што је са да пре вред но ва ње по сто је ће 
ска ле вред но сти у ко јој је но вац - бог, а го ми ла ње ства ри- сми сао 
жи вот них хте ња. Она је пла не тар ног и над си стем ског ка рак те ра. 
Ин стру мен тал не вред но сти одав но су по ста ле фи нал не. Нео ли бе-
рал ни ка пи та ли зам је ту ин вер зи ју вред но сти до вео до рав ни па-
ра диг ме. То је нај ду бљи ко рен кри зе са вре ме ног све та и чо ве ко вог 
бив ство ва ња, те сто га и де мо кра ти је.“4)

Да кле, нео ли бе рал ни ка пи та ли зам је та кво дру штве но уре ђе-
ње у ко ме је све под ре ђе но нов цу, од но сно про фи ту. Он је та ко, по 
ми шље њу Ви до је ви ћа, глав ни чи ни лац де ге не ра ци је де мо кра ти је 
ко ја се огле да у су жа ва њу ње ног са др жа ја, од но сно у сво ђе њу де-
мо кра ти је на пу ку про це ду ру. Ауто ру је на ро чи то ста ло да по ка же 
ка ко упра во нео ли бе рал ном мо де лу еко но ми је од го ва ра мо дел де-
мо кра ти је ре ду ко ва не на про це ду ру, од но сно ка ко је упра во нео-
ли бе рал ни ка пи та ли зам тај ко ји сво јом ло ги ком мар ги на ли зу је де-
мо кра ти ју. Ви до је вић та ко по ка зу је да су у да на шњим ли бе рал ним 
де мо кра ти ја ма по ли ти ка, де мо крат ске ин сти ту ци је и уоп ште це ло-
ку пан на чин жи во та пот чи ње ни еко но ми ји. По ње го вом ми шље њу 
је упра во за то ли бе рал на де мо кра ти ја и њој свој стве ни нео ли бе-
3) Ibi dem, стр.8.
4)  Ibi dem, стр. 307.
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рал ни мо дел еко но ми је обра зац ко ји За пад, на че лу са Аме ри ком, 
те жи да на мет не остат ку све та ка ко би оства рио сво је ин те ре се.

Под ре ђе ност по ли ти ке еко но ми ји се огле да, ка ко ис ти че аутор, 
у алар мант ној чи ње ни ци да је де мо кра ти ја све де на на про це ду ру, а 
да ту про це ду ру, од но сно пра ви ла игре од ре ђу је по ли тич ка и еко-
ном ска ели та. Ка ко је еко ном ска моћ по сред но и по ли тич ка моћ, 
за ко ни у да на шњим ли бе рал ним де мо кра ти ја ма су пр вен стве но на 
стра ни ка пи та ла. О то ме све до чи опо ми њу ћа из ја ва О. Гол дсми та: 
„За ко ни ме љу си ро ти њу, а бо га та ши ства ра ју за ко не“.5)

Услед та квог ста ња ства ри, да на шње де мо кра ти је је су дру-
штва у ко ји ма вла да ју огром не со ци јал не не јед на ко сти, ко је ка-
рак те ри ше јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. Ова кве ра ди кал не 
еко ном ске, од но сно со ци јал не не јед на ко сти оне мо гу ћа ва ју ефек-
тив но спро во ђе ње де мо кра ти је: фор мал на по ли тич ка пра ва, сма тра 
аутор, ско ро да ни че му не слу же гра ђа ни ма ко ји су глад ни или ко ји 
не ма ју по сао. Не јед на кост у при хо ди ма увек им пли ци ра и не јед на-
кост у жи вот ним  шан са ма (иако је де мо кра ти ја упра во то тре ба ло 
да до не се). У том сми слу Е. Блох (Е. Bloch) упо зо ра ва: „уко ли ко и 
до кле год сло бо да...ни је нај ви ше по ве за на с јед на ко шћу, она оста је 
хи ме ра; сло бо да је осло бо ђе ње од при ти ска, а при ти сак се вр ши 
еко ном ском не јед на ко шћу и ње ним ефек ти ма“ 6)

На осно ву ових раз ма тра ња  Ви до је вић до ла зи до за кључ ка да 
су да на шње ли бе рал не де мо кра ти је у ве ли кој ме ри из гу би ле сво ју 
мо рал ну и со ци јал ну ди мен зи ју. У кон тек сту нео ли бе рал ног ка пи-
та ли зма де мо кра ти ја се из вр га ва у уре ђе ње у ко јем је по ло жај си-
ро ма шних све не по вољ ни ји,а по ло жај бо га тих све бо љи. Да је ово 
тач но по твр ђу ју ре чи не ка да шњег др жав ног се кре та ра САД Фо-
сте ра Да ла са: „`Сиромашни од у век же ле да пљач ка ју бо га те. За-
то их тре ба са вла да ти и за шти ти ти на шу док три ну по ко јој бо га ти 
тре ба да пљач ка ју сиромашне`. Ти ме је на го ве ште на док три на ка-
сни је на ста лог нео ли бе ра ли зма. Она је сво ју за вр шну фор му до би-
ла у ста во ви ма ко је за сту па Т. Фрид ман пре ма ко ме `скривена ру ка 
тр жи шта ни ка да не ће ра ди ти без скри ве не песнице`“7) 

Аутор да ље на ста вља раз ма тра ње де мо кра ти је на во де ћи шта 
она је сте и шта би тре ба ло да бу де. По ње го вом уве ре њу де мо-
5) Н. Чом ски, Профитизнадљуди,неолиберализамиглобалнипоредак,Све то ви, Но ви 

Сад, 1999, стр. 171.
6) Зоран Видојевић,  Демократија на заласку, op. cit., стр. 246.
7) Ibi dem, стр. 114.
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кра ти ја пред ста вља по крет оп ште људ ске еман ци па ци је и као та ква 
она је од у век би ла бор ба за сло бо ду и бо љи жи вот за све. У том 
сми слу она ни је са мо по ли тич ка ка те го ри ја, не го и ег зи стен ци јал-
на.  По свом нор ма тив ном пој му  де мо кра ти ја би мо ра ла да бу де 
сред ство ху ма ни за ци је људ ске за јед ни це. Она је да нас, ме ђу тим, 
сма тра Ви до је вић, углав ном фло ску ла ко ју ко ри сте нај моћ ни је за-
пад не зе мље, ко је у име ши ре ња де мо кра ти је спро во де „ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је“ ши ром све та ка ко би оства ри ле сво је стра те-
шке ци ље ве.

У име де мо кра ти је и људ ских пра ва вр ши се уби ја ње љу ди и 
пот чи ња ва ње сла бих др жа ва и на ро да од стра не нај моћ ни јих др-
жа ва  За па да ко је ва же за де мо крат ске. Ова кав тренд Ви до је вић 
ка рак те ри ше као ми ли та ри за ци ју де мо кра ти је и еко но ми је, у чи јој 
је она слу жби. У том сми слу се, по ре чи ма ауто ра, ја вља „ опа сност 
из ро ђа ва ња де мо кра ти је у ин сти ту ци о на ли зо ва но на си ље. “8) Та-
кве др жа ве ко је спро во де на си ље, ме ђу тим, ни ка ко не мо гу би ти 
де мо крат ске, јер је јед но од ди стинк тив них обе леж ја де мо кра ти је 
упра во иде ал не на си ља.

Де мо кра ти ја та ко по ста је са мо ма ни пу ла тив ни по јам по мо ћу 
ког се при кри ва дик та ту ра ка пи та ла, од но сно ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја и тран сна ци о нал них кор по ра ци ја. По свом 
нор ма тив ном пој му, на гла ша ва Ви до је вић, де мо кра ти ја би тре ба ло 
да бу де не што су штин ски су прот но у од но су на дик та ту ру. Она ,ме-
ђу тим,  да нас по ста је фа са да за дик та ту ру ка пи та ла. У том сми слу, 
на ста вља да ље аутор, ја вља се но ви об лик то та ли та ри зма- нео ли-
бе рал ни то та ли та ри зам ко ји је ма ски ран иде о ло ги јом де мо кра ти је 
и људ ских пра ва. То по ка зу је да се у та квим окол но сти ма вр ши 
иде о ло ги за ци ја и ми то ло ги за ци ја де мо кра ти је и да она по ста је ‘си-
му ла крум’ , од но сно „ иде о ло шка ро ба ко ја се на ме ће гло бал ном 
тр жи шту“.9)

Да кле, за кљу чу је аутор, ‘за ла зак’ де мо кра ти је про ис ти че из 
ду хов не кри зе за пад не ци ви ли за ци је ко ја је на мет ну ла нео ли бе-
рал ни мо дел еко но ми је као обра зац ко ји тре ба сле ди ти. Све до ци 
смо, ме ђу тим, да та ква еко но ми ја да нас до жи вља ва крах. Си стем 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, као и ре ал со ци ја ли зма, са др жи у се би 
ауто де струк тив не по тен ци ја ле.У слу ча ју овог пр вог они не из ви ру 
са мо из по хле пе за про фи том (иако  по не ким ауто ри ма, по пут И. 
8)  Ibi dem, стр. 121.
9)  Ibi dem, стр. 20.
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Ва лер штај на: „Wall Stre et  је ствар но дик ти рао по хле пу“10)) , ни ти 
су ре зул тат по сто ја ња при ват не сво ји не као та кве, већ про ис ти чу 
из са ме ло ги ке ка пи та ла. Кри за нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, да кле, 
про из ла зи из са ме струк ту ре тог си сте ма, би ва ју ћи ње му има нент-
на, ка ко је још дав но Маркс до бро уочио. 

Услед ова кве све оп ште ду хов не, еко ном ске и дру штве не кри зе 
пи та ње ко је нај пре тре ба да по ста ви мо , ис ти че Ви до је вић,  је сте: 
Да ли је  бо љи свет мо гућ? Уко ли ко ни је, сва ки на пор, би ло те о-
риј ски или прак ти чан,  био би уза лу дан. Аутор, да кле, по ста вља 
пи та ње о он то ло шко-ан тро по ло шким прет по став ка ма де мо кра ти-
је, ука зу ју ћи на об но ву де мо кра ти је као хит ну по тре бу епо хе11). Зло 
за и ста  има он то ло шки ста тус, на си ље је сте ста ро ко ли ко и чо век и 
дру штво, а мрач на стра на чо ве ко ве при ро де не сме би ти за не ма ре-
на, па ипак- бо љи свет је сте мо гућ.

Бо љи свет је мо гућ на те ме љу пре и спи ти ва ња нор ма тив них 
осно ва за пад не ци ви ли за ци је.Ка ко она да нас је сте ци ви ли за ци ја 
на си ља, нов ца и про фи та , по треб на је но ва ци ви ли за циј ска па ра-
диг ма. По треб но је, шта ви ше нео п ход но, да се по ста ви пи та ње  о 
сми слу и свр си де мо кра ти је, ка ко би се спре чи ла ње на да ља де гра-
да ци ја и евен ту ал ни ‘за ла зак’. Уко ли ко де мо кра ти ја, по ми шље њу 
ауто ра,   ни је по ре дак ко ји те жи ху ма ни за ци ји људ ских од но са, она 
не оства ру је сво ју свр ху и са мим тим  гу би свој ле ги ти ми тет. По-
тре бан је, да кле, по ре дак у ко ме би би ла оства ре на рав но прав ност 
свих људ ских би ћа, по ре дак у ко ме не би би ло пот чи ње но сти и 
екс пло а та ци је чо ве ка ( ко ја се у нео ли бе рал ној те о ри ји чак и не ги-
ра као чи ње ни ца).

Ви до је вић мо гућ ност ова квог по рет ка ви ди у на ди ла же њу ди-
хо то ми је ка пи та ли зам- со ци ја ли зам, од но сно у је дин ству де мо кра-
ти је, со ци јал не прав де и ху ма ни зо ва не еко ном ске ефи ка сно сти, где 
је про фит са мо  сред ство, а не циљ. Ре ше ње је, да кле, у син те зи 
оног нај бо љег из ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, а она би се са сто ја ла  
у оства ри ва њу вред но сти ка ко сло бо де, та ко и со ци јал не прав де. 
Бо љи свет, по ру чу је аутор овог де ла, ни је мо гућ без ди ја лек тич ког 
је дин ства ова два прин ци па,  ко ји би се про жи ма ли и ме ђу соб но 
до пу ња ва ли. У том сми слу Ви до је вић ис ти че ка ко је по јам де мо-
крат ско-ли бе рал ног со ци ја ли зма ко хе рен тан, и  ка ко иде а ли ли бе-
ра ли зма и не ре пре сив ног со ци ја ли зма пред ста вља ју трај не ци ви-
10) Ibi dem, стр. 245.
11) Ibi dem, стр. 275.
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ли за циј ске те ко ви не, уто ли ко што са њи ма сто ји или па да за пад на 
ци ви ли за ци ја.

С об зи ром на го ре на ве де не ста во ве глав на по ру ка овог де ла  
би мо гла  би ти са др жа на у сле де ћим ре чи ма :“Две во де ће про гре-
сив не иде је обе ле жи ле су оно што је вред но у мо дер ном до бу: ли-
бе ра ли зам и со ци ја ли зам. Иако су се обе уве ли ко из о па чи ле у по ку-
ша ји ма њи хо ве прак тич не ре а ли за ци је...те две иде је оста ју и да нас 
упо ри ште про гре сив них дру штве них про ме на. Јер, ‘чо ве чан ство је 
у по след њих не ко ли ко ве ко ва мо гло да сми сли са мо два ва ља на 
про јек та дру штве не ор га ни за ци је- ли бе ра ли зам, оте ло вље ње иде је 
сло бо де по је дин ца, и со ци ја ли зам, опред ме ће ње иде је дру штве не 
сло бо де и прав де. Ни јед ног од ова два оно се не мо же од ре ћи.’“12) 
Овy по ру ку не сме за не ма ри ти ни ко ко је за ми шљен над бу дућ но-
шћу де мо кра ти је.

12) Ibidem, стр. 284.
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ТРАНЗИЦИЈА–ПУТУЗАВИСНАДРУШТВА
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На уч ни ин те рес за про блем тран зи ци је, као дру штве не по ја ве, 
у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма на Бал ка ну, ауто ра Љу би ше Р. 
Ми тро ви ћа, ре дов ног про фе со ра Уни вер зи те та у Ни шу, пре то чен 
је у но ву књи гу Транзицијаупериферникапитализам :(огледииз
социологијеглобалнихирегионалнихпромена)1). Књи га је, по сво јој 
ком по зи ци ји, струк ту ри ра на у два те мат ска ци клу са   ( I. Глобални
процесии односи у савремености и II. Транзиција и производња
периферногкапитализманаБалкану ), ко ји са др же по де вет рас-
пра ва. Њи хов за јед нич ки име ни тељ је „ана ли за гло бал них и ре ги о-
нал них про це са кроз при зму со ци о ло шке има ги на ци је и са вре ме не 
со ци о ло ги је дру штве них про ме на“.

Пр ви те мат ски ци клус Глобалнипроцесииодносиусавремено
сти са др жи сле де ће рас пра ве:1.Новепарадигмеиистраживачка
пољаусавременојсоциологијидруштвеногразвоја;2.КарлМаркс
каовесникпроцесаглобализације; 3. Кризаглобализацијеиглоба
лизацијакризе;4.Неолиберализам,демонтажасоцијалнедржаве
иобновасоцијалногпитања;5.Обноварелигијеусавременомдру
штвуињенаулогауафирмацијикултуремира;6.Медијиисим
боличкамоћуусловимаглобализације;7.Међурелигијскидијалоги
1) Књи га пред ста вља сво је вр сни ко лаж огле да и рас пра ва из со ци о ло ги је гло бал них и 

ре ги о нал них про це са и ге о кул ту ре раз во ја Бал ка на, на ста лих као ре зул тат ра да ауто ра 
Љ. Р. Ми тро ви ћа, на ма кро про јек ту „Кул ту ра ми ра, иден ти те ти и ме ђу ет нич ки од но си 
у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су евро ин те гра ци је“ (149014D), ко ји су, као при ло зи са-
оп ште ни на на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству, а ве ћи на њих је и об ја вље на 
у ча со пи си ма и збор ни ци ма. 
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културамирауслужбипартнерствамеђуцивилизацијамаигло
бализације разумевањамеђу народима; 8. Вирус неолиберализма
и зависне модернизације у стратегији реформе и глобализације
образовањанаплатформиБолоњскедекларације;9.Стратешко
партнерствоРусијеиЕвропе–кључразвојамултиполарногсве
та. Оста вља ју ћи чи та о цу сло бо ду да са мо стал но от кри је шта ну-
ди де вет пр вих рас пра ва, оста је ми мо гућ ност да ис так нем њи хо ва 
основ на обе леж ја:  ди ја лек тич ки при ступ гло бал ним про це си ма и 
од но си ма у са вре ме но сти, као и њи хо ва ра ди кал на кри ти ка. Аутор 
сма тра да је ши ре ње нео ли бе рал не иде о ло ги је  и ње но об ли ко ва ње 
као стра те ги је раз во ја нај моћ ни јих др жа ва у све ту и њи хо во по ве-
зи ва ње са мо но цен трич ним об ли ком гло ба ли зма, про из ве ло број на 
ге о по ли тич ка и ге о е ко ном ска пре гру пи са ва ња у све ту, чи је су ди-
рект не по сле ди це: фор си ра ње мо не та ри стич ке по ли ти ке и екс пан-
зи ја фи нан сиј ског ка пи та ла, за у ста вља ње раз во ја сек то ра ре ал не 
еко но ми је (стр. 50). Сто га је, сма тра аутор, по треб на про ду бље на 
на уч на ана ли за про тив реч но сти са вре ме ног ка пи та ли зма и ге о по-
ли тич ке тран зи ци је све та: „...нео п ход но је де ми сти фи ко ва ње нео-
ли бе рал не стра те ги је раз во ја и ње на за ме на со ци јал де мо крат ским 
мо де лом раз во ја и си ме трич ном гло ба ли за ци јом, ка ко би се за у-
ста ви ла хе ге мо ни ја ме га ка пи та ла и де ло ва ње ак тера`капитализма 
катастрофе`, ко ји про из во ди струк ту рал но на си ље, пе ри фе ри за ци-
ју, ре ко ло ни за ци ју и енорм ну екс пло а та ци ју“ (стр. 58). У овом кон-
тек сту, та ко ђе, аутор ис ти че да је нео п ход но да  бал кан ске ели те 
пре и спи та ју до са да шњу кон цеп ци ју дру штве ног раз во ја, ко ја је 
до ве ла до пе ри фе ри за ци је при вре де, дру штва и кул ту ре на овом 
ге о про сто ру, још јед ном пре по ру чу ју ћи ори јен та ци ју на со ци јал-
де мо крат ску ал тер на ти ву раз во ја „ко ја кон цеп циј ски спа ја на че ла 
сло бо де, јед на ко сти и брат ства и омо гу ћу је оства ри ва ње тран зи ци-
је са со ци јал ном од го вор но шћу“ (стр. 67), што пред ста вља пле до а-
је за дру ги те мат ски ци клус.  

Дру ги те мат ски ци клус пред ста вљен је рас пра ва ма:1.Транзи
цијабезсоцијалнеодговорностиипроизводњазависнихдруштава
периферног капитализма; 2. Стратегија зависне модернизаци
је–путусубразвој:периферизацијапривреде,друштваикулту
ре; 3.Нације наБалкану између протомодерних етничких група
имодернихграђанскихполитичкихзаједница;4.Развојиевроин
теграцијаБалканакаопретпоставкаунапређењаквалитетаме
ђуетничкиходносаиафирмацијекултуремира;5.Десетгодина
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касније:Србијаураљаманеолибералнедоктринемоноцентрич
ногглобализмаигеополитичкетранзицијеБалкана;6.Транзиција
ипротивречностисоцијализацијемладегенерацијеупостсоција
листичкимдруштвима;7.Положајишансеразвојапољопривреде
иселауконтекступроцесапериферизацијеБалкана;8.Владимир
ЈовановићиСветозарМарковићодруштвеномпитањууСрбији
иперспективамањеногразвоја;9.Социјалдемократскаалтерна
тиваразвоја–стратегијаизласкаизкризеимоделтранзицијеса
социјалномодговорношћу.У овим рас пра ва ма аутор кон ста ту је да 
су на Бал ка ну за о штре не број не про тив реч но сти, а по себ но оне ко-
је се ти чу ре про дук ци је и раз во ја и ис ти че њи хо ве за јед нич ке име-
ни те ље: пер ма нент на ре це си ја; фи нан сиј ска пре за ду же ност; ра ди-
кал на де ин ду стри ја ли за ци ја; ма сов на не за по сле ност; си ро ма штво; 
ба зи ра ње при вред ног ра ста на стра ном ка пи та лу; ме тро по ли за ци ја 
раз во ја и те ри то ри јал на аси ме трич ност у раз во ју; де мо граф ски де-
ба лан си (ви сок сте пен се ни ли за ци је и де по пу ла ци је), ука зу ју ћи да 
се из лаз из кри зе пост со ци ја ли стич ка дру штва на Бал ка ну мо ра 
тра жи ти из ван са да вла да ју ће нео ли бе рал не стра те ги је (стр. 239). 

Ауто ро ва ана ли за гло бал них и ре ги о нал них про це са дру штве-
них про ме на на Бал ка ну у са вре ме но сти, не дво сми сле но по ка зу је 
да се тран зи ци ја, пр во бит но на ја вљи ва на као из ла зак из кон тро ли-
са ног то та ли тар ног си сте ма и пре ла зак у дру штво рав но прав них 
со ци јал них шан си, у дру штве ној прак си ре а ли зо ва ла као „историј
скарестаурацијаупримитивнипериферникапитализам“. Ис тра-
жу ју ћи два де се то го ди шњи би ланс тран зи ци је пост со ци ја ли стич-
ких дру шта ва на Бал ка ну (1989 – 2009), аутор, кри тич ки, пре ци зно 
и ја сно ис ти че ње не нај ва жни је од ли ке, пред ста вље не као за кључ-
ке о раз ма тра ној про бле ма ти ци (стр. 245 – 250):  (1) Им пло зи јом 
со ци ја ли зма Бал кан је до жи вео ра ди кал ну ге о по ли тич ку тран зи ци-
ју од Ис то ка ка За па ду, за др жа ва ју ћи, као кон стан ту, по зи ци ју пе
риферије; (2) Про је кат „но вог дру штва“ на Бал ка ну се пре о бра тио 
у сво ју су прот ност: ства ра ње по лу ко ло ни јал них за ви сних дру шта-
ва пе ри фер ног ка пи та ли зма; (3) Ве ћи на но во на ста лих бал кан ских 
ели та при хва ти ла је нео ли бе рал ну фи ло зо фи ју и стра те ги ју раз во-
ја, ко ја се у бал кан ским дру штви ма ре а ли зо ва ла у фор ми за ви сне 
мо дер ни за ци је, су бра зво ја, пе ри фе ри за ци је при вре де, дру штва и 
кул ту ре; (4) Суб гло ба ли за ци ја Бал ка на, у фор ми евро ин те гра ци је, 
ни је про ме ни ла ње го во ме сто у мре жи свет ске по де ле ра да: то је 
ре ги он јеф ти них си ро ви на, јеф ти не рад не сна ге и про ши ре но по ље 
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тр жи шта за стра не кор по ра ци је; (5) У Ср би ји се про је кат мо дер ни-
за ци је у прак си ре а ли зо вао као кон тра мо дер ни за ци ја или де струк-
ци ја еко но ми је и дру штва, чи је су од ли ке: де ин ду стри ја ли за ци ја, 
пер ма нент на ре це си ја, не кон тро ли са но фи нан сиј ско за ду жи ва ње 
зе мље, ма сов на не за по сле ност и оси ро ма ше ње нај ши рих сло је ва 
дру штва; (6) Но ву бур жо а зи ју, као дру штве ну кла су у Ср би ји и на 
Бал ка ну кон сти ту и шу три гру пе: пред у зет нич ка, но мен кла тур на и 
лум пен бур жо а зи ја, ко је су, нај че шће, не по слов не, по тро шач ке и 
про та го ни сти при вред не и со ци јал не па то ло ги је; (7) У Ср би ји и 
на Бал ка ну не по сто ји из гра ђе на стра те ги ја ду го роч ног раз во ја и 
ак тив не ре ги о нал не са рад ње и ин те гра ци је; (8) По ли тич ке ели те 
сле де ма три це нео дог мат ске ори јен та ци је и не кри тич ки су окре-
ну те За па ду; (9) Из ла зак из са вре ме не кри зе у све ту и ње не гло ба-
ли за ци је захтеварадикалнупромену глобалнестратегијеразво
јаусвету,за сно ва не на концептуодрживог,хуманогиправедног
социјалдемократскогразвоја; (10) Би ланс тран зи ци је на Бал ка ну 
ука зу је на нео п ход ност из ме не нео ли бе рал не стра те ги је раз во ја 
(ко ја је про фит ста ви ла из над љу ди)социјалдемократскомстра
тегијом, са со ци јал ном од го вор но шћу за раз вој и ква ли тет жи во та 
свих, а не са мо при ви ле го ва них;  (11) Тран зи ци ја пост со ци ја ли-
стич ких дру шта ва у нео ли бе рал ни пе ри фер ни ка пи та ли зам из раз 
је од ре ђе не кон сте ла ци је кла сних и по ли тич ких сна га у све ту (и на 
Бал ка ну), ко ји бал кан ским дру штви ма до де љу ју уло гу периферних
друштава; (12) Аутор се при кла ња схва та њи ма да су ауто ри тар ни 
со ци ја ли зам и кла сич ни ли бе ра ли зам „про па ли“, као и да по сто-
ји су пер и ор ни ја ал тер на ти ва дру штве ног раз во ја, а то је социјални
капитализам, спој ка пи та ли зма и де мо крат ског со ци ја ли зма – со
цијалдемократија; (13) Аутор ис ти че да у социјалдемократској
стратегијидруштвеногразвојатребатражитипрелазнуформу
одговорногуправљањадруштвенимпроменамакадемократском
социјализму; (14) Из ла зак из тран зи ци је и аси ме трич не гло ба ли-
за ци је прет по ста вља по ве зи ва ње идеје слободе (де мо кра ти ја) са 
идејомбратстваи једнакости, као уни вер зал них вред но сти гра-
ђан ске ре во лу ци је; (15) Бу дућ ност Бал ка на се на ла зи у ме ђу соб ној 
са рад њи и ин те гра ци ји бал кан ских на ро да и др жа ва, уз раз ви ја-
ње ре ги о нал не са мо све сти о свом иден ти те ту, са јед не стра не, а 
са дру ге, у отва ра њу пре ма мо дер ни за ци ји, евро ин те гра ци ја ма и 
гло ба ли за ци ји; (16) Евро ин те гра ци ја Бал ка на не тре ба да пред ста-
вља ства ра ње но ве гво зде не за ве се Европ ске Уни је пре ма Ру си ји 
и евро а зиј ском про сто ру, пре ма зе мља ма Ис то ка, Се ве ра или Ју-
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га – нео п ход но је ре спек то ва ње на че ла рав но прав но сти и раз ли-
чи то сти, пра вич но сти и со ли дар но сти у ме ђу на род ним од но си ма; 
(17) Аутор, на кра ју, ис ти че оба ве зу ака дем ске за јед ни це и, по себ-
но, со ци о ло га, да про фе си о нал но од го вор но ана ли зи ра ју не са мо 
оства ре не до ме те тран зи ци је, већ и да трагајузаалтернативним
пројектимарадикалнобољебудућности, не раз два ја ју ћи, на тра гу 
ми сли И. Во лер сти на (I. Wal ler ste in), тра га ње за Исти ном од тра га-
ња за До бро том.   

Бу ду ћим ис тра жи ва чи ма „моћ не он то ло ги је“ Бал ка на, књи-
га Транзицијаупериферникапитализам ће сва ка ко пред ста вља ти 
иза зов, али и по у ку  да без „тра га ња за ду бин ским ма три ца ма, ко је 
по пут `невидљиве руке` усме ра ва ју по на ша ња ак те ра у са вре ме-
но сти“,  не ма ис тра жи ва ња ак ту ел них зби ва ња. У сре ди шту раз-
ма тра ња ове књи ге на ла зи се са вре ме ни Бал кан у кон тек сту ре ги-
о нал ног и гло бал ног раз во ја, ин те гра ци о них и дез ин те гра ци о них 
про це са, од но са су ко ба и са рад ње, а аутор ис тра жу је ге о по ли тич-
ке, со ци о ло шке и кул ту ро ло шке аспек те дру штве них про ме на, 
стра те ги је раз во ја и ње го ве ак те ре на овом иза зов ном ге о про сто ру. 
Аутор на сту ди о зан на чин ана ли зи ра чи тав спек тар ра зно вр сних 
пи та ња, до во де ћи их у узроч но-по сле дич не ве зе, на осно ву чи је 
ана ли зе из во ди праг ма тич не за кључ ке. Сход но то ме, сма тра мо да 
је реч о на уч но ко рект но уте ме ље ном и ве о ма ак ту ел ном де лу, ко је 
и са мим на сло вом под сти че на кри тич ко раз ма тра ње оства ре них 
про ме на у бал кан ским дру штви ма и пре по ру чу је мо га сви ма ко ји 
се ба ве пи та њи ма дру штве ног раз во ја и, по себ но про бле мом тран-
зи ци је на Бал ка ну.

По ла зе ћи од те зе да је ре а ли за ци ја нео ли бе рал ног кон цеп та 
раз во ја у све ту у прак си до ве ла до за о штра ва ња струк тур них со ци-
јал них про тив реч но сти, не са мо из ме ђу раз ли чи тих кла са већ и из-
ме ђу раз ли чи тих ре ги ја и де ло ва гло бал ног свет ског си сте ма, аутор 
тра га за но вим мо де лом раз во ја и упра вља ња гло бал ним про це си-
ма, као и при вред ним и дру штве ним раз во јем бал кан ских зе ма ља, 
ко је ви ди у со ци јал де мо крат ској стра те ги ји раз во ја: „Из лаз из кри-
зе пост со ци ја ли стич ких дру шта ва на Бал ка ну мо ра се по тра жи ти 
из ван са да вла да ју ће нео ли бе рал не стра те ги је – ан гло сак сон ског 
мо де ла раз во ја ко ји је, под фир мом при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је 
и де ре гу ла ци је, уни штио при вре ду ве ћи не зе ма ља у овом ре ги о-
ну. Хте ле или не, пре или ка сни је, по ли тич ке и при вред не ели те 
у овим зе мља ма, при ти сну те те жи ном еко ном ских и со ци јал них 
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про бле ма и ши ро ким не за до вољ ством на ро да и гра ђа на  - мо ра ће 
да по тра же спас у социјалдемократскојстратегијиразвоја, ко ја 
ће омо гу ћи ти не са мо тран зи ци ју са со ци јал ном од го вор но шћу, већ 
и прет по став ке за тра јан мир и ста бил ност у овом ре ги о ну“ (стр. 
239).  Аутор књи ге Транзицијаупериферникапитализам, исто вре-
ме но, упу ћу је ва жну по ру ку чи та о ци ма да бу дућ ност чо ве ка и чо-
ве чан ства ни је пре де сти ни ра на, већ за ви си од де ло ва ња и ак ци ја 
свих ак те ра дру штве ног жи во та, ко ји тре ба „часнодаслужеИсти
ни,ДобротииЕманципацијичовека“, вра ћа ју ћи та ко пи та ње уни-
вер зал них вред но сти у ор би ту кул ту ре сва ко днев ног жи во та. 
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме 

аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште.  Наслов 
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском 
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом) 
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5 
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са 
размаком).      

После ових података следи Сажетак који треба да садржи од 100 до 
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од 10, 
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба 
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи, 
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба 
написати Резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор 
би у Резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније 
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно 
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и 
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба 
превести на српски језик.

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо. 

Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази 

коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог 
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Refer-
ence – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин 
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром 
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме 
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и 
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);

– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под 
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања, 
број, година излажења и број страница (на пример: Миша 
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових 
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);

– када се ради о зборнику радова:  име и презиме аутора, назив 
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради 
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написати приређивача зборника, издавач, место издања, година 
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и 
придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, 
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, 
стр. 239);

– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене 
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример: 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).  

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду, 
са следећим елементима: 

– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, 
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско 
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);

– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: 
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у 
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови 
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за 
политичке студије, Београд, 2008);

– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, 
Милош,  ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);

– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% 
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на 
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs 
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