
01

 

ISSN 1451-4281   UDK 1+2+3+32+9   година (XXIV) XI   vol. 31.   № 1/2012. 

Magazine for Political Science, Communications and Applied Politics

Часопис за политикологију,
комуникологију и примењену политику



Часопис за политикологију, политичку социологију, 
комуникологију и примењену политику

УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9
ISSN 1451-4281

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=31
Бр. 1 / 2012.



- II -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Часопис за политикологију, политичку социологију,  
комуникологију и примењену политику

ISSN 1451-4281
Број 1 / 2012 Год. (XXIV) XI vol. 31 стр. 1-400

Часопис излази четири пута годишње

Часопис „Политичка ревија”, покренут као зборник под називом  
„Политичке студије” 1968, обновљен као „Политичке свеске” 1994.  

као научни часопис излази од 2002. године.

Издавач:
Институт за политичке студије 

Београд, Свeтозара Марковића бр. 36 
тел. 33-49-204, 30-39-380 
E-mail: ipsbgd@eunet.rs

www.ipsbgd.edu.rs

За издавача:
др Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
в.д. др Момчило Суботић, виши научни сарадник

Секретари редакције:
др Сања Шуљагић

др Владан Станковић 

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Чланови редакције:
др Момчило Суботић, проф. др Зоран Милошевић, др Дубравка Стајић,  

проф. др Јован Базић, проф. др Миле Ракић, др Драган Марковић,  
проф. др Димитриј Константинович Безњук (Белорусија),  

др Петар Ковачић Першин (Љубљана, Словенија),  
проф. др Пол Шауп (Вирџинија, САД)

Слог:
ESELOGE d.o.o.

Штампа:
ESELOGE d.o.o. Београд

Тираж:
300 примерака

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати било у 
целини, било у деловима, без изричите сагласности Уредништва.



- III -

САДРЖАЈ

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ЂорђеСтојановић
СА ВРЕ МЕ НО СХВА ТА ЊЕ ЈАВ НЕ БИ РО КРА ТИ ЈЕ  ............... 1 

МаркоПејковић
ЕФЕК ТИ ПО ЛУ ПРЕД СЕД НИЧ КОГ СИ СТЕ МА  .................... 31

МишаСтојадиновић
ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ  
И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ   ................................................... 51

ТијанаПерић
ПО ЛИ ТИ КА И СУД СТВО    ................................................... 67

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ  
И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

ЂуроБодрожић
НА ЦИ ЈА НА ЗА ПА ДУ - ПО РЕ КЛО И СУ ШТИ НА  
ЗА ПАД НО Е ВРОП СКОГ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА  ......................... 81

КатаринаМилошевић
ПО ЛИ ТИЧ КА ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈА ГРА ЂА НА И  
НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ КАО ФАК ТО РИ  
СТА БИЛ НО СТИ ДРУ ШТВА И ЛО КАЛ НИХ  
САМОУПРАВA  ............................................................................ 97

ГорданаЖивковић
КРИ ЗА СРП СКОГ НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА  ............ 121

СРБИЈА - КАПАЦИТЕТИ И ПРИОРИТЕТИ
МомчилоСуботић

СР БИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА  
И ЕВРО А ТЛАН ТИ ЗМА  .............................................................. 137

СањаШуљагић
ПОТРЕБА ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕМ СТАВОВА О  
ИСТОРИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА У СРБИЈИ  ............................ 163

МладенЛишанин
СПОЉ НО ПО ЛИ ТИЧ КИ ПРИ О РИ ТЕ ТИ СР БИ ЈЕ  .................. 201

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
АлександраМировић

КРАТ КИ ОСВРТ НА ИСТО РИ ЈАТ МО ДЕР НОГ РАЗ ВО ЈА  
ИДЕ ЈЕ И ПРАК СЕ ГРА ЂАН СКЕ НЕ ПО СЛУ ШНО СТИ  ........ 215

РадославГаћиновић
УНУ ТРА ШЊИ НЕО РУ ЖА НИ ОБ ЛИ ЦИ УГРО ЖА ВА ЊА  
КА ПА ЦИ ТЕ ТА БЕЗ БЕД НО СТИ ДР ЖА ВЕ  ............................. 229



- IV -

КАПАЦИТЕТИ И СТАНДАРДИ ЕУ
ДејанаМ.Вукчевић

ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ ЕУ:  
ПИ ТА ЊЕ ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ КОН ТРО ЛЕ ЗА ЈЕД НИЧ КЕ  
БЕЗ БЕД НО СНЕ И ОД БРАМ БЕ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ  ..................... 255

ВладанСтанковић
КОН ФЕ СИ О НАЛ НИ АСПЕКТ РАЗ ВОЈ НИХ  
ПО КА ЗА ТЕ ЉА ЕУ  ...................................................................... 277

МањаЂурић
ОД НОС ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ ПРЕ МА ЗА ПАД НОМ  
БАЛ КА НУ  .................................................................................... 297

АнаЈовашевић
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – МЕЂУНАРОДНИ  
И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАВО СРБИЈЕ  .................... 343

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПетарМатић

НО ВИ ТЕ О РИЈ СКИ ПРАВ ЦИ У ПРО У ЧА ВА ЊУ  
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ  ........................................................ 367

ДраганЖ.Марковић
ЗА ДРУ ЖНА ДЕ МО КРА ТИ ЈА У ФУНК ЦИ ЈИ МО ДЕ ЛА  
ДЕ МО КРА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ ПО ЛИ ТИЧ КИХ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА ...... 383

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
ВафаХусеинГизиМехтијева

СТИ МУ ЛИ СА ЊЕ КУЛ ТУ РО ЛО ШКОГ МИ ШЉЕ ЊА У  
ПРО ЦЕ СУ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ УМЕТ НИЧ КИХ ПРЕД МЕ ТА  .... 401

ДубравкаСтајић
ЗА ПИ СИ ИЗ ИН ДИ ЈЕ (1997-2002)  ..................................... 417



- V -

CONTENTS

This issue´s topic:  
POLITICAL INSTITUTIONS

DjordjeStojanovic
CON TEM PO RARY UN DER STAN DING OF PU BLIC  
BU RE A UC RACY  ......................................................................... 1

MarkoPejkovic
THE EF FECTS OF SE MI-PRE SI DEN TI A LISM  ........................ 31

MisaStojadinovic
POLITICAL PARTIES, POLITICAL IDENTITY  
AND STATE GOVERNING  ......................................................... 51

TijanaPeric
PO LI TICS AND THE JU DI CI ARY  ............................................. 67

NATIONAL IDENTITY  
AND CONTEMPORARY SOCIETY

DjuroBodrozic
NA TION IN THE WEST - THE ORI GIN AND ES SEN CE  
OF WE STERN EURO PEAN NA TI O NA LISM  ........................... 81

KatarinaMilosevic
PO LI TI CAL PAR TI CI PA TION OF CI TI ZENS AND  
NA TI O NAL IDEN TITY AS FAC TORS OF SO CI ETY  
STA BI LITY AND LO CAL SELF-GO VERN MENTS  ................. 97

GordanaZivkovic
SER BIAN NA TI O NAL IDEN TITY CRI SIS  ................................ 121

SERBIA - CAPACITY AND PRIORITIES
MomciloSubotic

SER BIA BET WE EN YUGO SLA VISM AND  
EURO-ATLAN TI CISM  ................................................................ 137

SanjaSuljagic
A NEED FOR RE DE FI NI TION OF THE AT TI TU DES ON  
HI STO RI CAL PRO CES SES IN SER BIA  .................................... 163

MladenLisanin
FO RE IGN PO LICY PRI O RI TI ES OF SER BIA  ........................... 201

ESSAYS AND STUDIES
AleksandraMirovic

A BRI EF RE VI EW OF THE HI STORY OF MO DERN  
DE VE LO PING THE IDEA AND PRAC TI CE OF CI VIL  
DI SO BE DI EN CE  .......................................................................... 215



- VI -

RadoslavGacinovic
IN TER NAL UNAR MED FORMS OF THRE AT TO STA TE  
SE CU RITY CA PA CITY  ............................................................... 229

FACILITIES AND STANDARDS EU
DejanaM.Vukcevic

LES CA PA CITÉS IN STI TU TI ON NEL LES DE L’UE: LE  
CONTRÔLE PAR LE MEN TA I RE DE LA PO LI TI QUE  
COM MU NE DE SÉCU RITÉ ET DE DÉFEN SE  ......................... 255

VladanStankovic
IN FLU EN CE FAC TORS OF CON FES SI O NAL  
IN DI CA TORS FROM THE PO LICY OF ECO NO MIC  
DE VE LOP MENT MEM BER AND CAN DI DA TE FOR THE  
EURO PEAN UNION  .................................................................... 277

ManjaDjuric
EURO PEAN UNI ON'S RE LA TI ONS TO WARDS  
THE WE STERN BAL KANS  ....................................................... 297

AnaJovasevic
PRO TEC TION OF CUL TU RAL HE RI TA GE  
– INTERNATIONAL AND EUROPEAN STANDARDS  
LAW OF SERBIA .......................................................................... 343

LOCAL GOVERNMENT
PetarMatic

NEW THEORETICAL APPROACHES IN STUDY OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENT  ................................................................ 367

DraganZ.Markovic
CO O PE RA TI VE DE MOC RACY AS MO DEL OF  
DE MOC RA TI ZA TION OF PO LI TI CAL IN STI TU TI ONS  ......... 383

SCHOLARLY DEBATE,  
REVIEWS AND PRESENTATIONS

ВафаГусейнгызыМехтиева
СТИ МУ ЛИ РО ВА НИЕ КУ ЛЬ ТУ РО ЛО ГИ ЧЕ СКО ГО  
МЫ ШЛЕ НИЯ ПРИ ИН ТЕ ГРА ЦИИ ПРЕД МЕ ТОВ  
ИС КУС СТВА  ............................................................................... 401

DubravkaStajic
NOTES FROM INDIA (1997-2002) ............................................. 417



- VII -

Увод ник
У скла ду са про јек том на шег ис тра жи ва ња и де фи ни са ним 

пла ном те ма,  пр ви број По ли тич ке ре ви је за 2012. го ди ну за по чи-
ње мо  ра до ви ма ко ји се ба ве по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. Реч је о 
че ти ри за па же на члан ка ко ја раз ма тра ју  ши ри спек тар пи та ња из 
до ме на  по ли тич ког си сте ма, по ли тич ких ин сти ту ци ја и по ли тич-
ких ак те ра.  Ови  ра до ви пред ста вља ју има нент но  по ли ти ко ло шки 
до при нос у са гле да ва њу  ак ту ел них те о риј ских и при ме ње них зна-
ња, по чев од са вре ме них спо зна ја и кон це па та јав не би ро кра ти је 
(Ђ. Сто ја но вић), ка рак те ри сти ка и ефе ка та по лу пред сед нич ког си-
сте ма ( М. Пеј ко вић),  уло ге по ли тич ких пар ти ја у са вре ме ној де-
мо кра ти ји, на ци о нал ном и др жав ном пи та њу (М. Сто ја ди но вић), 
до са вре ме ног од но са по ли ти ке и суд ства,  ко ји у  по ли тич кој и 
устав но-прав ној те о ри ји  пред ста вља ју две - одво је не гра не вла сти 
( Т. Пе рић).

 Дру ги део  об ра ђу је пи та ње на ци о нал ног иден ти те та у са-
вре ме ном дру штву. Ово пи та ње по ста је све ак ту ел ни је у ери гло ба-
ли за ци је, про це су ко ји  по спе шу је тех нич ко-тех но ло шки раз вој у 
све ту и ко ји до при но си еко ном ском, кул тур ном, по ли тич ком по ве-
зи ва њу на ро да и др жа ва.  Али,   гло ба ли за ци ја  пре ти да пре ра сте 
у гло ба ли зам - но ви иде о ло шки и по ли тич ки то та ли та ри зам, ко ји 
се на ме ђу на род ном и ме ђу др жав ном пла ну при ка зу је као им пе-
ри ја ли зам и нео ко ло ни ја ли зам.  У том сми слу зна чај ни су ра до-
ви из ове ру бри ке. Они  се ба ве ис тра жи ва њем те ма као што су:  
за пад но е вроп ско по и ма ње на ци је и на ци о на ли зма (Ђ. Бо дро жић), 
на ци о нал ни иден ти тет као фак тор ста бил но сти дру штва (К. Ми-
ло ше вић),  и про бле ма ти зо ва ње срп ског иден ти те та у са вре ме ном 
пе ри о ду (Г. Жив ко вић).

 У де лу о Ср би ји и ње ним ка па ци те ти ма и при о ри те ти ма 
на ла зе се ра до ви ко ји кон ста ту ју да се Ср би ја, као др жав но – по-
ли тич ки ре зи ду ум на кон ју го сло вен ског „раз би ра спа да“, још ни је 
опо ра ви ла од овог ге о по ли тич ког  „зе мљо тре са“ (М. Су бо тић), да 
је нео п ход но из вр ши ти ре де фи ни са ње по сто је ћих ста во ва о исто-
риј ским про це си ма у Ср би ји (С. Шу ља гић),  а  има мо и рад у ко јем 
су на ве де ни спољ но по ли тич ки при о ри те ти са вре ме не срп ске др-
жа ве (М. Ли ша нин).
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 Огле де и сту ди је у овој све сци чи ни рад ко ји се ба ви раз-
во јем иде је и прак се гра ђан ске не по слу шно сти (А. Ми ро вић), и 
чла нак ко ји об ра ђу је уну тра шње нео ру жа не об ли ке угро жа ва ња 
ка па ци те та без бед но сти др жа ве (Р. Га ћи но вић).

Те му о Европ ској уни ји чи не ра до ви на ших са рад ни ка ко ји се 
ба ве ње ним ин сти ту ци о нал ним ка па ци те ти ма у обла сти без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке (Д. Вук че вић), као и кон фе си о нал ним 
аспек ти ма раз во ја европ ског ен ти те та (В. Стан ко вић). У овом де лу 
мо же те про чи та ти ак ту ел ни чла нак ко ји се ба ви од но сом ЕУ пре ма 
др жа ва ма тзв. за пад ног Бал ка на ( М. Ђу рић), а ту је и при лог ко ји 
кон ти ну и ра но про у ча ва   пи та ње за шти те кул тур ног на сле ђа (А. 
Јо ва ше вић). 

У ру бри ци о ло кал ној са мо у пра ви  мо же те да про чи та те два 
ра да : о те о риј ским прав ци ма у про у ча ва њу ло кал не са мо у пра ве 
(П. Ма тић), и чла нак ко ји раз ма тра ак ту ел но пи та ње о за дру жној 
де мо кра ти ји и ње ном до при но су де мо кра ти за ци ји по ли тич ких ин-
сти ту ци ја (Д. Мар ко вић). 

У овом бро ју има мо два освр та и при ка за. И овом при ли ком 
по зи ва мо на ше це ње не са рад ни ке, по себ но мла де ис тра жи ва че, да 
ша љу сво је ра до ве за ру бри ку на уч на кри ти ка, по ле ми ка, освр ти и 
при ка зи. Исто вре ме но оба ве шта ва мо ис тра жи ва че да тек сто ве за 
на ред ни број  ча со пи са По ли тич ка ре ви ја 2/2012. тре ба да по ша-
ље те до 25. апри ла 2012. го ди не.

в. д. Глав ног и од го вор ног уред ни ка
                                                    др Мом чи ло Су бо тић         

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 179009



Са оп ште ње Ре дак ци је
С об зи ром да је у Ре дак ци ју на шег ча со пи са сти гло пи смо про фе-

со ра др Бо шка Ми ја то ви ћа  у ко јем нас оба ве шта ва, да је др Игор Ја нев 
пре у зео ње гов рад „Со ци јал на по ли ти ка на ло кал ном ни воу у Европ ској 
уни ји“, ко ји је об ја вљен у ча со пи су Еко ном ска ми сао, бр. 1-2/2006, и об ја-
вио га у По ли тич кој ре ви ји, бр. 2/2009, под на сло вом „Со ци јал на др жа ва 
и по ли ти ка на ло кал ном ни воу у ЕУ“, Ре дак ци ја жа ли и  огра ђу је  се од 
овог  не при хва тљи вог чи на,  из ви ња ва се ко ле ги Ми ја то ви ћу и оба ве зу је 
да ће код На род не би бли о те ке Ср би је тра жи ти да се из елек трон ске фор-
ме обри ше по ме ну ти текст, ка ко би се из бе гла мо гућ ност ње го вог да љег 
ко ри шће ња (ци ти ра ња). Исто вре ме но, Вас оба ве шта ва мо да ће из да вач 
ча со пи са убу ду ће ве ћу па жњу по све ти ти про ве ри свих при спе лих ра до ва 
за об ја вљи ва ње пре ко јед ног од про гра ма за про ве ру пла ги ја та.
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ЂорђеСтојановић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

САВРЕМЕНОСХВАТАЊЕ
ЈАВНЕБИРОКРАТИЈЕ**

Сажетак
Овајрадсебавимета-анализомфеноменајавнебиро-
кратијекаорелевантногфактораупроцесудоноше-
ња одлука повезаних са формулисањем појединачних
политика,те са потенцијалом за кориговање савре-
меногдемократскогдефицита.Ускладусатим,пр-
видеорадаћесебавитиразличитимсмеровимауса-
временојконцептуализацијијавнебирократије,докће
другидеорадабитипосвећенпроблемубирократске
владавинеиодносубирократијеидемократије.Радсе
закључује наглашавањем ванредног значаја јавне би-
рократијезалегитимитетсавременихдемократских
система.
Кључне речи: бирократија, јавна бирократија, јав-
на администрација, капацитет, административни
капацитет, политичке институције, политички си-
стем,демократија.

Bи ро кра ти ја пред ста вља је дан од нај ста ри јих људ ских фе но ме-
на, ин сти ту ци ју уоп ште узе тог (ор га ни за ци о ног) упра вља ња 

и јав не ад ми ни стра ци је, ко ја је пре жи ве ла чи тав низ, ка ко ево лу-
тив них та ко и ре во лу ци о нар них, по ли тич ких и дру штве них про-
ме на, са исто риј ским ре пу та ци јом ба зи ра ном на ре зи стен ци ји и 
ин стру мен тал но сти, те ши ро ко ска ли ра ном од пе јо ра тив них до 

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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афир ма тив них ква ли фи ка ти ва. Са јед не стра не, не га тив на пер цеп-
ци ја би ро кра ти је се из ра жа ва пре ко ње не по тен ци јал не по ве за но-
сти са де ви јант ним, ано ма лич ним про це си ма (син дро мом „цр ве не 
тра ке“,1) ко руп ци јом итд.) и са мо гућ но шћу да по ста не репресивнo 
сред ство до ми на ци је, кон тро ле, ма ни пу ла ци је и кла сне вла да ви не 
у ру ка ма вла да ју ће ели те. Са дру ге стра не, би ро кра ти ја је не рет ко 
гло ри фи ко ва на пре ко ро ман тич не ви зи ја не при стра сног, све мо гу-
ћег и све зна ју ћег (мо гло би се ре ћи и „не ен тро пич ног“) упра вљач-
ког ме ха ни зма (не ке вр сте со ци јал но-вред но сне „ап со лут не ну ле“), 
ко ји је у пот пу но сти по све ћен ре а ли за ци ји јав но фор му ли са не до-
бро би ти. Она мо же да се тре ти ра и као „ле ви ја тан ска кон струк ци-
ја“, као ин те гри са на, мо но лит на ин сту ту ци ја не спу та на по ли тич-
ким про ве ра ма са не за си тим апе ти том за вла шћу, и као ла бав скуп 
аген ци ја без иде ја, ко ор ди на ци је и еле мен тар ног „здра вог ра зу ма“. 
Без об зи ра на ту „ам би ва лент ну“ по зи ци ју, да нас је по ста ло де-
пла си ра но по тен ци ра ти, са да не сум њи ву, (мо жда и „не при ко сно-
ве ну“) ва жност (јав не) би ро кра ти је, то јест јав не ад ми ни стра ци је, 
као (мо жда при мар ног) фак то ра у про це су са вре ме ног кре и ра ња 
од лу ка, те са мо жда ви тал ним по тен ци ја лом за ко ри го ва ње са вре-
ме ног де мо крат ског де фи ци та. У скла ду са тим, пр ви део ра да ће 
се ба ви ти раз ли чи тим сме ро ви ма у са вре ме ној кон цеп ту а ли за ци ји 
јав не би ро кра ти је, док ће дру ги део ра да би ти по све ћен про бле му 
би ро крат ске вла да ви не и од но су би ро кра ти је и де мо кра ти је.

ФЕНОМЕНБИРОКРАТИЈЕ

Исто риј ски по сма тра но, на ста нак би ро кра ти је је ис хо ди шно 
по ве зан са спо соб но шћу за бе ле же ње, чу ва ње, де ље ње и ре про-
дук ци ју ин фор ма ци ја. Ве ћи на на пред них људ ских кул ту ра (на 
при мер: Пер си ја, Еги пат, Ки на, Ин ди ја, ста ри Рим или Ви зан ти ја) 
је про мо ви са ла од ре ђе ни вид си стем ски функ ци о нал не ад ми ни-
стра ци је, ру ти на и прак си по пи та њу прав них ства ри, обра зо ва ња, 
ре ли ги је и по ли тич ког устрој ства, па се при су ство би ро кра та ских 
про це ду ра и ана лог не ор га ни за ци је мо же ре ги стро ва ти и у пре-мо-
дер ним, а у ру ди мен тар ној фор ми, чак и у пле мен ским дру штви ма. 
Та ко је, на при мер, већ у Пер сиј ском цар ству по сто ја ла огром на 

1) Скуп или низ бирократских или чиновничких рутина или процедура обележених 
претераним, закомпликованим формализмом у „буквалном“ поштовању прописа, што 
за последицу има неефикасност, кашњење и пасивност, то јест ометање или спречавање 
неке активности или доношења одлуке.
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би ро крат ска и ад ми ни стра тив на „ма ши не ри ја“ као за себ но кон сти-
ту и са на гил да, ко ја је по кри ва ла ви ше на ци о нал не и ви ше кул тур не 
те ри то ри је са из у зет ним сте пе ном раз ли чи то сти и сло же но сти, а 
да при том, не на ру ша ва ју ћи, за то вре ме, ви сок сте пен то ле ран ци је 
и ува жа ва ју ћи прин ци пе цен тра ли за ци је и де цен тра ли за ци је (чак 
и са мо у пра ве), ни је гу би ла на ви со ком сте пе ну успе шно сти или 
деј стве но сти.2) Курт Вит фо гел (Karl Wit tfo gel) твр ди ка ко је у пре-
ин ду стриј ским „хи дра у лич ним“ ци ви ли за ци ја ма (ово се по себ но 
од но си на ори јен тал не де спо ти је), би ро кра ти ја, ко ја је до ми ни ра ла 
над ве ћин ском се љач ком по пу ла ци јом, ство ри ла (агро)де спот ске 
ре жи ме- „би ро крат ске им пе ри је“, али та кво со ци јал но устрој ство 
не по ди же на ни во би ро крат ског дру штва.3)

У Евро пи, нај ра ни ја фор ма се ку лар не си стем ске би ро кра ти је, 
као на ра ста ју ће но ве мо ћи ста вље не ван кон тек ста екле зи је (пре-
ци зни је- цр кве као ин сти ту ци је) и пап ског су да, се мо же да ти ра ти у 
је да на е сти и два на е сти век.4) Ме ђу тим, та ра на фе у дал на европ ска 
би ро кра ти ја је број ча но би ла ја ко ма ла, па се гро су ко ба из ме ђу фе-
у да ла ца, за раз ли ку од ори јен тал не по став ке, од ви јао на бој ном по-
љу уме сто incamera.5) Са Евро пом је по ве за на и ети мо ло ги ја ре чи 
би ро кра ти ја. На и ме, она по ти че од фран цу ске ре чи bureau(би ро), 
са зна че њем рад ног сто ла, то јест тка ни не ко ја је слу жи ла за по-
кри ва ње сто ло ва (laburo),6) и ука зу је на рад но ме сто, кан це ла ри ју, 
про стор где чи нов ни ци оба вља ју свој по сао. За јед но са ста ро грч-
ким су фик сомκρατέω (кра тео), са зна че њем има ти моћ, тво ри реч 
би ро кра ти ја, ко ја је у ши ру упо тре бу ушла ма ло пре Фран цу ске 
(бур жо а ске) ре во лу ци је из 1789. го ди не и бр зо се пре не ла и у дру ге 
европ ске др жа ве. Нео ло ги зам је пр ви упо тре био фран цу ски фи зи-
о кра та Вен сан д’Гур не (Vin cent de Go ur nay), ко ме се, та ко ђе, при-
пи су је и фра за laissez-faire,laissez-passer, ди јаг но зи ра ју ћи би ро ма-
ни ју и би ро кра ти ју као „опа сну бо лест“ ко ја је на па ла дух за ко на у 
Фран цу ској.7) Би ло ка ко би ло, би ро кра ти ја и мо дер ност су не рас-

2) Farazmand, А. „Bureaucracy and the Administrative System of Ancient World-State Persian 
Empire: Implications for Modern Administration”, у Farazmand, А. (ур.) Bureaucracyand
Administration. CRC Press, London, 2009, стр. 45-49.

3) Види Wittfogel, K. A. OrientalDespotism:ComparativeStudyofTotalPower.Yale Univer-
sity Press, New Haven, [1957] 1963, стр. 52, 67-78, 167-169, 331-369.

4) Bloch, M. FeudalSociety,Vol.II:SocialClassesandPoliticalOrganization, Routledge & 
Kegan Paul, London, 2005 [1962], стр. 146.

5) Wittfogel, K. A. OrientalDespotism:ComparativeStudyofTotalPower,op. cit., стр. 77.
6) Kamenka, E. Bureaucrac,. Blackwell Publishers, Oxford, 1989, стр. 94-95.
7)  Albrow, М. Bureaucracy, Macmillan, London, 1970, стр 16.
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ки ди во по ве за не, би ро кра ти ја је ор га ни за ци о ни об лик мо дер но сти 
и бли ско је по ве за на са пре о вла ђу ју ћим кул тур ним ори јен та ци ја-
ма мо дер ног чо ве ка, дру штве ном мо бил но шћи ко ја ко ин ци ди ра са 
по сте пе ним рас па дом пре-мо дер не стра ти фи ка ци је и бур жуј ским 
иде а лом ин ди ви ду ал не сло бо де и јед на ко сти.8)

Мо дер на по став ка би ро кра ти је, она ко ја се пре све га фун ди ра 
на ње ној ауто но ми ја, по Да ни је лу Кар пен те ру (Da niel P. Car pen ter), 
под ра зу ме ва вла сти ту ма три цу по на ша ња из у зе ту од про ве ре иза-
бра них вла сти, ор га ни зо ва них ин те ре са и су до ва, те пред ста вља 
исто риј ску ре а ли за ци ју три усло ва: (1) оса мо ста ље на би ро кра ти ја 
је по ли тич ки ди фе рен ци ра на од ак те ра ко ји те же ка то ме да је кон-
тро ли шу (она има вла сти те ин те ре се, пре фе рен ци је и иде о ло ги је, 
раз ли чи те од оних ко ји ка рак те ри шу по ли ти ча ре и ор га ни зо ва не 
ин те ре се); (2) би ро крат ска ауто но ми ја зах те ва раз вој по себ них ор-
га ни за ци о них ка па ци те та за ана ли зи ра ње, кре и ра ње и ефи ка сно 
упра вља ње или спро во ђе ње но вих про гра ма, за ре ша ва ње про бле-
ма и за спре ча ва ње ко руп ци је (аген ци је мо ра ју да рас по ла жу са 
спо соб но шћу да де лу ју у скла ду са вла сти тим пре фер нци ја ма на 
ефи ка сан и ино ва ти ван на чин, мо ра ју да има ју би ро крат ске пред-
у зет ни ке), (3) би ро крат ска ауто но ми ја, та ко ђе, зах те ва по ли тич ку 
ле ги тим ност или чвр сту ор га ни за ци о ну ре пу та ци ју угра ђе ну у 
не за ви сну осно ву мо ћи, што под ра зу ме ва уве ре ње од стра не по-
ли тич ких вла сти и гра ђа на да су аген ци је аутен тич но ме сто, без 
пан да на у ре жи му, ко је обез бе ђу је бе не фи те, пла но ве и ре ше ња за 
на ци о нал не про бле ме (ова уве ре ња су за сно ва на на ви ше стру ким 
мре жа ма пре ко ко јих аген циј ски пред у зет ни ци мо гу гра ди ти про-
грам ске ко а ли ци је око кон крет них, пар ти ку лар них по ли ти ка ко је 
фа во ри зу ју- ле ги тим ност је те мељ би ро крат ске ауто но ми је у де мо-
крат ским ре жи ми ма).9)

По Али ју Фа ра зман ду (Ali Fa ra zmand), на би ро кра ти ју се мо-
же гле да ти из три ши ро ко по ста вље не кон цеп ту ал не пер спек ти ве: 
(1) пр ва иде ал тип ска пер спек ти ва се од но си на по став ку, ве бе ри-
јан ске про ве ни јен ци је, у сми слу нај е фи ка сни је вр сте ор га ни за ци је, 
ба зи ра не на ра ци о нал ном зна њу и екс пер ти зи, то јест на ле гал ним 
и ра ци о нал ним од лу ка ма, по ступ ци ма и вођ ству (што ће доц ни-

8) Kallinikos, J. „The Social Foundations of the Bureaucratic Order”, Organization, 11(1), 
2004, стр. 22.

9) Carpenter, D. P. TheForgingofBureaucraticAutonomy:Reputations,Networks,andPolicy
InnovationinExecutiveAgencies,1862-1926, Princeton University Press, Princeton, 2001, 
стр. 14.
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је би ти де таљ ни је об ра ђе но); (2) дру га ре а ли стич ка пер спек ти ва 
се од но си на ве ли ке ор га ни за ци је или ин сти ту ци је са струк ту ром, 
про це си ма, нор ма тив ним вред но сти ма, пра ви ли ма и про пи си ма, 
те са струч ним и спе ци ја ли зо ва ним зна њем, без об зи ра да ли се ра-
ди о стрикт но по ли тич ким функ ци ја ма или о обез бе ђи ва њу услу-
га, до сег ну тим пре ко функ ци о ни са ња, об у ча ва ња и ду го трај но сти 
ор га ни за ци је или ин сти ту ци је (ова кво схва та ње би ро кра ту је до пу-
шта ње но кон ста то ва ње у раз ли чи тим дру штви ма, од исто риј ских 
би ро крат ских им пе ри ја до са вре ме них дру штва) и (3) тре ћа пер-
спек ти ва се од но си на ком плекс ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја (из вр-
шних, суд ских и за ко но дав них) ко је чи не мо гу ћим опе ра ци је по ве-
за не са вла да њем и/или упра вља њем.10)

Ов де би сва ка ко ва ља ло ука за ти на на чел ну ди стинк ци ју из-
ме ђу би ро кра ти је и јав не ад ми ни стра ци је. Та раз ли ка се мо же 
тре ти ра ти из кон цеп ту ал ног ра кур са као ди фе рен ци ра ње из ме ђу 
струк ту рал них ко но та ци ја пој ма би ро кра ти ја, ко је се од но се на јав-
не аген ци је, без об зи ра на њи хо ву функ ци ју у ши рем по ли тич ком 
си сте му, и функ ци о нал них ко но та ци ја син таг ме јав на ад ми ни стра-
ци ја, ко је се од но се на из вр ше ње јав них по ли ти ка.11) Има ју ћи на 
уму да се упра вљач ке функ ци је спро во де пре ко јав них аген ци ја, а 
да је ве ћи део оно га што аген ци је ра де ад ми ни стра тив не при ро де, 
мо же се ре ћи да је че сто у игри за пра во про пи ти ва ње истог фе но-
ме на. По врх све та, по сто је ре чи ко је се ко ри сте за не ки ен ти тет 
или струк ту ру а си мул та но не мо гу би ти ко ри шће не за про цес или 
функ ци ју (што је слу чај са ре чи би ро кра ти ја, а ни је слу чај са име-
ни цом ад ми ни стра тор или упра вљач ко ја има гла гол ски пан дан у 
ре чи ад ми ни стри ра ју или упра вља ју). Из ло же но се за пра во мо же 
по ве за ти и са тен ден ци јом да се ад ми ни стра ци ја узи ма као еуфе-
ми зам за би ро кра ти ју, ин вер зи ја се та ко оправ да ва ану ли ра њем не-
га тив ног зна чењ ског сло ја ко ји им пли ци ра по јам „би ро кра ти ја“. 
Ова ви ше или ма ње ис фор си ра на ди вер гент ност се мо же ела бо-
ри ра ти и пре ко ме то до ло шког раз два ја ње про у ча ва ња би ро кра ти је 
као се та ба зич них (фун да мен тал них) ис тра жи ва ња и про у ча ва ња 
јав не ад ми ни стра ци је као се та прак тич них (при ме ње них) ис тра-

10) Farazmand, А. „Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis”,PublicOrganization
Review, 10(3), 2010, стр. 246-247.

11) Bendor, J. „The Fields of Bureaucracy and Public Administration: Basic and Applied Re-
search”, JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 4(1), 1994, стр. 27.
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жи ва ња, уз кон ста то ва ње по тре бе њи хо вог ин те гри са ња у пре вен-
ци ји и ко рек ци ји ана ли тич ких гре ша ка.12) 

По ла зе ћи од то га да ева зив ни по јам би ро кра ти је мо же да ука-
же и на ад ми ни стра тив ну ефи ка сност и на ад ми ни стра тив ну не-
е фи ка сност, да бу де и пу ки си но ним за др жав ну слу жбу и из раз 
ком плек сне иде је о би ро кра ти ји као спе ци фич ној од ли ци мо дер-
ног дру штва, те да се од но си и на чи нов нич ки кор пус и на ру ти-
не чи нов нич ке ад ми ни стра ци је,13) Мар тин Ал броу (Mar tin Al brow) 
пре зен ту је ње ну мо дер ну кон цеп ту а ли за ци ју пре ко кла си фи ка ци је 
од се дам ка те го ри ја, ко је об у хва та ју зна че ње би ро кра ти је као: (1) 
ра ци о нал не ор га ни за ци је; (2) ор га ни за ци о не не е фи ка сно сти; (3) 
чи нов нич ке вла да ви не; (4) јав не ад ми ни стра ци је; (5) чи нов нич ког 
упра вља ња у јав ном или при ват ном сек то ру; (6) ор га ни за ци о ног 
об ли ка обе ле же ног атри бу ти ма по пут хи је рар хи је и пра ви ла; и (7) 
су штин ског ква ли те та мо дер ног дру штва. Услед то га, би ро кра ти ја 
на ла зи сво је ме сто у окви ру раз ли чи тих те о ри ја о мо дер ном дру-
штву и као та ква је по ве за на са по ра стом тер ци јар них за ни ма ња, 
са ди фе рен ци ја ци јом со ци јал них функ ци ја, са оту ђе њем чо ве ка од 
ра да, те са ра стом оли гар хи је и оп штим про це сом ра ци о на ли за ци-
је.14) 

Фред Ригс (Fred Riggs), у од но су на Мар ти на Ал броа (ви ди Ше-
му 1.), пер цеп тив не ди мен зи је фе но ме на би ро кра ти је про ши ру је са 
ли стом од је да на ест зна че ња. Ра ди се о схва та њу би ро кра ти је као: 
(1) но си о ца чи нов нич ких функ ци ја- скуп слу жби („кан це ла ри ја“) 
и слу жбе ни ка (чи нов ни ка) у би ло ко јој ор га ни за ци ји (тен ден ци ја је 
да се би ро кра ти ја по сма тра кроз све о бу хват ну ана ли тич ку оп ти ку 
јав них или др жав них слу жбе ни ка, ма да се мо же ре ги стро ва ти и по-
тре ба за њи хо вом де таљ ни јом спе ци фи ка ци јом); (2) чи нов нич ког 
апа ра та- си стем ме ђу соб но по ве за них слу жбе ни ка уста но вљен од 
стра не не ке ор га ни за ци је (ад ми ни стра тив ни апа рат се мо же од ре-
ди ти као апа рат за сно ван са мо на ад ми ни стра тив ним функ ци ја ма); 
(3) чи нов нич ке ор га ни за ци је- би ло ко ја ор га ни за ци ја са чи нов нич-
ким апа ра том (као и ра ци о нал на, мо дер на или би ро кра ти зо ва на 
ор га ни за ци ја); (4) би ро крат ског по рет ка (вла да ви не)- по ли тич ки 
си стем ко јим до ми ни ра ју ње го ви чи нов ни ци или слу жбе ни ци; (5) 
би ро кра та на вла сти- чи нов ни ци као вла да ју ћа кла са; (6) би ро кра-

12)  Ibidem, стр. 28, 35-37.
13)  Види Albrow, М. Bureaucracy, op. cit., стр. 14.
14)  Ibidem, стр. 85.
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ти зма (не е фи ка сне ад ми ни стра ци је)- ира ци о нал на при ме на ор га-
ни за ци о них по ли ти ка од стра не чи нов нич ког апа ра та или чи нов-
ни ка, ра ди се о су бјек тив но обе ле же ном ира ци о нал ном по на ша њу 
(ко руп тив но сти, ри гид но сти итд.) ко је во ди ка дру штве но не при-
хва тљи вим ре зул та ти ма, док би ро-па то ло ги ја ука зу је на би ро кра-
ти зам про ис те као на стрикт ном по што ва њу про пи сних нор ми од 
стра не чи нов нич ког апа ра та или но си о ца од ре ђе них функ ци ја, на 
дис функ ци о нал не по сле ди це све сних по ку ша ја ори јен ти са них ка 
ис пу ња ва њу ра ци о нал но-ле гал не уло ге јав ног чи нов ни ка; (7) „кан-
це ла риј ске-ра ци о нал но сти“ (ефи ка сне ад ми ни стра ци је)- ра ци о-
нал на при ме на ор га ни за ци о них по ли ти ка од стра не чи нов нич ког 
апа ра та или чи нов ни ка; (8) чи нов нич ког упра вља ња- спро во ђе ње 
ор га ни за ци о них ци ље ва од стра не чи нов нич ког апа ра та или чи-
нов ни ка; (9) иде ал тип ске би ро кра ти је- кон струк ци је чи нов нич ког 
апа ра та или ску па чи нов ни ка, ко ју ка рак те ри ше про мен љи ви сет 
свој ста ва; (10) „па то-би ро кра ти је“- иде ал тип ска кон струк ци ја про-
мен љи вог се та не га тив них свој ста ва ко ји ка рак те ри шу чи нов нич-
ки апа рат или гру пу чи нов ни ка; (11) би ро крат ског дру штва- би ло 
ко је дру штво у ко ме до ми ни ра би ро кра ти ја (пре-ин ду стриј ско би-
ро крат ско дру штво или би ро кра ти зо ва но, са вре ме но, дру штво).15)

На опе ра тив ном ни воу, за по тре бе ово га ра да, мо же мо при-
хва ти ти де фи ни ци ју би ро кра ти је и би ро кра те Ни ла Гар сто на (Neil 
Gar ston). По ње му, би ро кра ти ју пред ста вља хи је рар хиј ски по-
ста вље ну ор га ни за ци о ну струк ту ру са при пад ни ци ма ко ји су на-
и ме но ва ни (а не иза бра ни), са овла шће њи ма и од го вор но сти ма 
спе ци фи ко ва ним пре ко по зна тих пра ви ла, те са од лу ка ма ко је се 
(„ул ти ма тив но“ или ис кљу чи во) оправ да ва ју пре ко ди рект не по ве-
за но сти са по зна тим, „за цр та ним“ кон крет ним (по је ди нач ним или 
пар ти ку лар ним) по ли ти ка ма, ле ги ти ми зо ва ним од стра не вла сти 
из ван са ме би ро крат ске ор га ни за ци о не струк ту ре, док је би ро кра-
та не ко чи ји су при хо ди, овла шће ња и ста тус нај ве ћим де лом или 
у це ло сти од ре ђе ни пре ко по зи ци је на ко ју је на и ме но ван у та квој 
ор га ни за ци о ној струк ту ри и за ко га се не мо же ре ћи да не по сред но 
би ло шта про ду ку је (ин тен ци ја по след њег ста ва је да се ис кљу че 
они ко ји би од го ва ра ли пре зен то ва ним кри те ри ју ми ма де фи ни ци-

15)  Riggs, F. „Introduction: shifting meanings of the term“, InternationalSocialScienceJour-
nal, 31(4), 1979, стр. 579.
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је, а ко ји се уоби ча је но не сма тра ју би ро кра та ма, на при мер: учи те-
љи, по ли цај ци, вој ни ци итд.)16)

Ше ма 1.  
Ком па ра ци ја ка те го ри за ци ја раз ли чи тих схва та ње пој ма би ро-

кра ти је код Мар ти на Ал бро уа и Фре да Риг са (пре ма си ноп тич кој 
та бе ли: Riggs, F. „In tro duc tion: shif ting me a nings of the term“, Inter-

nationalSocialScienceJournal, 31(4), 1979, стр. 581.)
  

Категорисањебирократије
поМартинуАлброу

„канцеларијска-
рационалност“ 

 


бирократија 



бирократизам 

 

„пато-бирократија“ 



бирократски поредак 



бирократе на власти 

носиоци чиновничких 
функција 



чиновнички апарат 

чиновничко 
управљање 

 

чиновничка 
организација 

 

 

бирократско друштво 

 

Категорисањебирократије
поФредуРигсу

рационална 
организација 

организациона 
неефикасност 

 

чиновничка владавина 

 

јавна администрација 

чиновничко 
управљање 

 

организациони облик 

 

модерно друштво 

Има ју ћи прет ход ну де фи ни ци ју би ро кра ти је на уму, на ово ме 
ме сту би ва ља ло из ло жи ти глав не ка рак те ри сти ке те о рет ских оп-
сер ва ци ја би ро кра ти је Мак са Ве бе ра, као кон цеп ту ал ног ак си о ма 
ве ћег бро ја са вре ме них те о ри ја. За Мај кла Ри да (Mic hael Reed), 
Ве бе ро ва ана ли за мо дер не би ро кра ти је по ла зи од прет по став ке да 

16) Gar ston, N. „The Study of Bu re a uc racy”, у Gar ston, N. (ур.) Bureaucracy: ThreePara-
digms. Klu ver Aca de mic Pu blis hers, Bo ston, 1993, стр. 5.



стр:1-29.

- 9 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

рас по ла же са од ре ђе ним струк тур ним, по ли тич ким и кул тур ним 
ка рак те ри сти ка ма, ко је је чи не по себ ном у од но су на дру ге фор ме 
ад ми ни стра тив не кор ди на ци је и кон тро ле: (1) би ро кра ти ја ус по-
ста вља ад ми ни стра тив ну струк ту ру и си стем ко ји је функ ци о нал но 
не за мен љив за ис по ља ва ње ка пи та ли стич ке др жа ве и пред у зет ни-
штва; (2) би ро кра ти ја обез бе ђу је ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зам за 
ге не ри са ње, кон цен три са ње и ди стри бу ци ју мо ћи за стал но пра ће-
ње и кон тро лу дру штве них ак тив но сти у свим сфе ра ма дру штве-
ног, еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног жи во та; и (3) би ро кра ти ја 
уз ди же и ле ги ти ми ше ин стру мен тал ну или функ ци о нал ну ра ци о-
нал ност као ког ни тив ни мод и кул тур ни оквир пре ко ко јих се „сред-
ство-циљ“ на чин од лу чи ва ња, то јест кре и ра ња од лу ка, „хлад но“ и 
си стем ски на ме ће у свим сме ро ви ма мо дер ног жи во та.17)

Ве бе ро во раз у ме ва ње би ро кра ти је у сво јој нај ра ци о нал ни јој 
фор ми је уте ме ље но на де сет пра ви ла: (1) ин ди ви ду ал ни чи нов ни-
ци су лич но сло бод ни, а њи хо ва огра ни че ње су по ве за на са мо са 
им пер со нал ним чи нов нич ким ду жно сти ма; (2) по сто ји ја сно фор-
му ли са на чи но вич ка хи је рар хи ја; (3) функ ци је (или ком пе тен ци је) 
сва ког хи је рар хиј ски по зи ци о ни ра ног чи нов ни ка су ја сно спе ци-
фи ко ва не; (4) сва ки чи нов ник рас по ла же са уго во ром о за по сле њу; 
(5) чи нов ни ци су се лек то ва ни пре ма про фе си о нал ним (тех нич ким) 
ква ли фи ка ци ја ма, иде ал но ме то дом ком пе ти тив ног ис пи ти ва ња 
(они су на и ме но ва ни, а не иза бра ни); (6) у од но су на хи је рар хиј ски 
ранг, чи нов ни ци има ју пла ту, уоби ча је но са пра вом на пен зи ју (они 
мо гу да ти от каз или би ти от пу ште ни под од ре ђе ним окол но сти ма); 
(7) рад у кан це ла ри ји пред ста вља је ди но, или при мар но, за ни ма ње 
чи нов ни ка; (8) по сто ји ја сно фор му ли са ни си стем на пре до ва ња, 
ра ди се о гра ђе њу ка ри је ре, ди рект но за ви сном од про це не над ре-
ђе них, пре ко рад ног ис ку ства или за слу га; (9) чи нов ник не мо же 
лич но да при сво ји сво ју по зи ци ју и ње не ре сур се; и (10) чи нов ник 
се на ла зи под уни фи ци ра ном кон тро лом и ди сци плин ском ре гу ла-
ти вом.18)

Све у све му, као се дам но се ћих на че ла тра ди ци о нал не или кла-
сич не јав не ад ми ни стра ци је се мо гу од ре ди ти: (1) ну жност да се 
вла де ор га ни зу ју у скла ду са ве бе ри јан ски по ста вље ним хи је рар-

17) Reed, M. „Beyond the Iron Ca ge? Bu re a uc racy and De moc racy in the Know led ge Eco nomy 
and So ci ety”, у Gay, P. du (ур.) TheValuesofBureaucracy.Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2005, стр. 118-119.

18) We ber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology. Uni ver sity of Ca li for-
nia Press, Ber ke ley, [1922] 1978, стр. 220-221.
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хиј ским, би ро крат ским прин ци пи ма; (2) по сто ја ње „јед ног нај бо-
љег“ и фик си ра ног на чи на ра да и ана лог них про це ду ра из ра же них 
пре ко упу ста ва ко је ад ми ни стра ци ја тре ба да сле ди; (3) ка да вла да 
ин вол ви ра у сфе ру кон крет них по ли ти ка, она пре ко би ро кра ти је 
по ста је и ди рект ни снаб де вач до ба ра и услу га; (4) по сто ја ње ди-
хо то ми је из ме ђу по ли ти ке и ад ми ни стра ци је, ад ми ни стра ци ја је 
ин стру мент ко ји сле ди спе ци фи ко ва не ин струк ци је, док су пи та-
ња по ве за на са стра те гиј ско-по ли тич ким фор му ла ци ја ма ре зер ви-
са на за по ли тич ко вођ ство; (5) за мо ти ва ци ју јав них слу жбе ни ка се 
прет по ста вља да је ло ци ра на у не се бич ној окре ну то сти ка ре а ли-
за ци ји јав ног ин те ре са; (6) због то га што је јав на ад ми ни стра ци-
ја оба вља по себ ну вр сту де лат но сти, она зах те ва про фе си о нал ну 
би ро кра ти ју као не у трал ни и им пер со нал ни ен ти тет са стал но (за 
чи тав жи вот) за по сле ним при пад ни ци ма и спо соб но шћу да под јед-
на ко слу жи би ло ко ју по ли тич ку оп ци ју и/или вођ ство; и (7) аген да 
ко ја ка рак те ри ше јав не услу ге је до слов но ад ми ни стра тив не при-
ро де, у сми слу да се ра ди о пра ће њу упут ства пла си ра них од стра-
не дру гих без ика кве од го вор но сти за ре зул та те.19)

Ова ква кон цеп ту а ли за ци ја тра ди ци о нал не фор ме јав не ад ми-
ни стр ци је, по Ове ну Хју зу (Owen Hug hes), је су о че на са сле де ћим 
иза зо ви ма: (1) ма да је би ро кра ти ја ван сва ке сум ње моћ на, за њу се 
ве зу ју и не ке не га тив не по сле ди це и не функ ци о ни ше до бро у свим 
окол но сти ма; (2) фор си ра ње јед ног и „не при ко сно ве ног на чи на ре-
а го ва ња че сто за вр ши у би ро крат ско-ад ми ни стра тив ној ри гид но-
сти, те се флек си бил ни упра вљач ки или ме на џер ски си сте ми, про-
мо ви са ни у при ват ном сек то ру, све ви ше усва ја ју од стра не вла да; 
(3) ис по ру ка јав них до ба ра и услу га пре ко би ро кра ти је ни је њен 
је ди ни об лик, уме сто ди рект ног ин вол ви ра ња, вла де мо гу деј ство-
ва ти и пре ко суб вен ци ја, уред би и уго во ра; (4) ства ри ко је се ти чу 
по ли ти ке и ад ми ни стра ци је се већ ду го пре пли ћу, али се по сле ди це 
та кве кон сте ла ци је тек са да ре ша ва ју (та мо где је би ро кра ти ја не-
ка да функ ци о ни са ла одво је на од дру штва, јав ност са да зах те ва бо-
ље ме ха ни зме од го вор но сти); (5) ма да ни је ис кљу че но да по сто је 
јав ни слу жбе ни ци за ко је јав ни ин те рес има пре суд ну мо ти ва ци о ну 
сна гу, они све ви ше де лу ју као за себ ни по ли тич ки ак те ри, за сво ју 
лич ну ко рист или ко рист сво јих аген ци ја без „пу ри та ни зма јав ног 
ин те ре са“; (6) ван стан дард ни усло ви за по шља ва ња ви ше ни су та ко 

19) Hug hes, O. E. PublicManagementandAdministration: AnIntroduction. Pal gra ve Mac mil-
lan, Ba sing sto ke, [1994] 2003, стр. 1-2. 
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си гур ни, по себ но ка да се ком па ри ра ју са при ват ним сек то ром где 
се стал но ме ња ју и ни ка да ни су из ве сни; и (7) аген да јав ног сек то-
ра је са да ви ше ме на џер ске при ро де, она под ра зу ме ва од го вор ност 
за по стиг ну те ре зул та те.20)

САВРЕМЕНОСХВАТАЊЕБИРОКРАТИЈЕ
ИПРОБЛЕМБИРОКРАТСКЕУПРАВЕ

Гај Пи терс (Guy Pe ters) са вре ме но раз у ме ва ње би ро кра ти је, 
оно ко је се ти че ње ног ме ста у у упра вља њу мо дер ним ин ду стриј-
ским дру штви ма, раз вр ста ва у три те о рет ске кру га. Пр ви круг чи не 
по зи тив но ори јен ти са ни ауто ри ко ји об ја шње ња ва ју по на ша ње би-
ро кра ти је пре ко еко ном ских ана ли за ка рак те ри стич них за те о ри ју 
јав ног из бо ра.21) Иде ја је да се би ро кра ти ја са сто ји од ра ци о нал них 
ак те ра ко ји има ју за циљ мак си мал но уве ћа ње вла сти те ко ри сти 
(та ква би ро крат ска по зи ци ја су ге ри ше не ки сте пен не по ду да ра ња 
са оп штим бла го ста њем и ин те ре си ма др жа ве), што по вла чи за со-
бом ка ко прет по став ку да би ро кра ти ја не ми нов но функ ци о ни ше у 
не ком да том по ли тич ком окру же њу (пре ста је да бу де си но ним за 
пот пу ну окре ну тост јав ном ин те ре су), та ко и прет по став ку да би-
ро кра те има ју ин те ре се ко је по ку ша ва ју уве ћа ти пре ко по ли тич ког 
де ло ва ња. С об зи ром на то да је јав на би ро кра ти ја мо но по ли стич-
ки снаб де вач услу га ма јед ног куп ца: вла да ју ће по ли тич ке пар ти-
је, тре ба апо стро фи ра ти да се од нос из ме ђу би ро кра ти је и ње них 
спон зо ра мо же од ре ди ти као би ла те рал ни мо но пол. Ме ђу тим, са о-
бра зно ово ме при сту пу, под ве ћи ном усло ва, ре ла тив ни под сти ца ји 
и до ступ не ин фор ма ци је чи не би ро кра ти ју пре о вла ђу ју ћим, до ми-
нант ним мо но по ли сти стом.22)

По Пи тер су, та ква кон цеп ту а ли за ци ја има не ко ли ко ко ро ла ри-
ју ма: (1) би ро кра те ће те жи ти ка мак си ма ли за ци ји вла сти те си гур-
но сти пре ко по ве ћа ња бу џе та и осо бља од но сних аген ци ја (наглса-
и мо да зах тев за бу џет ским уве ћа њем мо же би ти во ђен и пу ком, 
„не пре тен ци о зном“ же љом за про фе си о нал ним оп стан ком); (2) би-
ро кра ти ја ће, уко ли ко је то мо гу ће, тра жи ти на бав ку јав них до бра, 

20) Ibi dem, стр. 2.
21) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, TheJournalofPolitics, 43(1), 

1981, стр. 58.
22) Bre ton, A. и  Win tro be1, R. „The Equ i li bri um Si ze of a Bud get-ma xi mi zing Bu re au: A No te 

on Nis ka nen’s The ory of Bu re a uc racy”, у Hec kel man, J. C. (ур.) ReadingsinPublicChoice
Economics,The Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 2004, стр. 147.
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из бе га ва ју ћи од ре ђи ва ње це на и ра ци о на ли за ци ју про ду ко ва ња 
истих (под јав ним до бром се мо же од ре ди ти оно до бро ко је ка рак-
те ри ше не ис кљу чи вост, то јест по сто ја ње по те шко ће у од вра ћа њу 
љу ди од кон зу ма ци је до бра ко је је јед ном про ду ко ва но, и при дру-
жљи вост, то јест он да ка да је до бро про из ве де но за по је дин ца, но-
ви по тро ша чи га мо гу кон зу ми ра ти без ика квих до да та них тро шко-
ва- ово им пли ци ра про бле ма тич ни став да јав на до бра мо ра ју би ти 
про ду ко ва на од стра не не ке вла де, то јест у јав ном сек то ру); и (3) 
та кве ка рак те ри сти ке ће су штин ски по тен ци ра ти ва жност сред ста-
ва ко ја сто је на рас по ла га њу би ро кра ти ји за рад ре а ли за ци је соп-
стве них ци ље ва (са ме кон крет не по ли ти ке, по да ци, по др жа ва ње 
ин те ре сних гру па у окру же њу итд.).23)

До при нос ово га при сту па јав ној би ро кра ти ји се ма ни фе сту је 
чи ње ни цом да ње на ак тив на уло га у упра вља њу, за пра во, под ра зу-
ме ва би ро крат ску мо ти ва ци ју ко ја ни је ну жно по ве за на са јав ним 
услу га ма и јав ним ин те ре си ма- би ро кра ти ја пред ста вља ком плекс 
ин те гри са них аген ци ја, од ко јих сва ка раз ви ја стра те ги ју са циљ-
ном ди мен зи јом мак си мал ног уве ћа ња бу џе та. Оно што нам је не-
до ступ но у ова квој кон цеп ту ал ној кон сте ла ци ји је ре ги стро ва ње 
про фе си о нал ног и, та ко ре ћи, иде о ло шког по на ша ња мно го број них 
би ро крат ских ак те ра, ко ји, ма кар с вре ме на на вре ме пле ди ра ју, за 
од ре ђе не кон крет не по ли ти ке без об зи ра на бу џет ске ре пер ку си је. 
При том, иде о ло ги ја аген ци ја и бу џет ски ин те ре си тен ди ра ју ка то-
ме да се по кла па ју (глав ну опа сност кре ди би ли те ту аген ци је пред-
ста вља по тен ци јал но фор си ра ње не по пу лар них и не из во дљи вих 
про гра ма).24)

Мо жда би на ово ме ме сту би ло ин те ре сант но по ме ну ти Гор-
до на Ту ло ка (Gor don Tul lock), ко ји је, ба зи ра ју ћи се на еко ном ском 
на чи ну раз ми шља ња и ком па ти бил ној те о ри ји ра ци о нал ног из бо-
ра, са ис хо ди шном пре ми сом о ди стинк ци ји из ме ђу по ли тич ких 
од но са (при мар на ре ла ци ја из ме ђу ин ди ви дуа про ис ти че из хи је-
рар хиј ске струк ту ре ко ју чи не над ре ђе ни и под ре ђе ни) и еко ном-
ских од но са (при мар на ре ла ци ја из ме ђу ин ди ви дуа про ис ти че из 
њи хо ве уго вор не јед на ко сти), ана ли зи рао при ро ду и огра ни че-

23) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 59.; ви ди и Bla is, 
A. и Dian, S. „Are Bu re a uc rats Bud get Ma xi mi zers? The Nis ka nen Mo del and Its Cri tics”, 
у Hec kel man, J. C. (ур.) ReadingsinPublicChoiceEconomics. The Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, Ann Ar bor, 2004, стр. 127-133.; Hol com be, R. G. „A The ory of the The ory of Pu blic 
Go ods”, ReviewofAustrianEconomics,10(1), 1997, стр. 2,3, 21.

24) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 59.
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ња би ро крат ске струк ту ре.25) И ма да од нос над ре ђе ни-под ре ђе ни 
пред ста вља ка рак те ри сти ку мно го број них со ци јал них, еко ном-
ских и по ли тич ких кон јунк ци ја, јав на би ро кра ти ја пред ста вља нај-
и лу стра тив ни ји до мен та ко од ре ђе не ре ла ци је. По ло жај не ко га у 
би ро крат ској струк ту ри је, да кле, нај че шће дво струк: слу жбе ник 
је, исто вре ме но, и под ре ђен и над ре ђен, ње го во на пре до ва ње је 
ди рект но за ви сно од ис пу ње ња пре фе рен ци ја оно га ко има ви ши 
би ро крат ски, хи је рар хиј ски ста тус. У том кон тек сту, по сто је три 
ва жна про бле ма са ко ји ма се над ре ђе ни у сво ме од но су пре ма под-
ре ђе ни ма мо ра су о чи ти. Као пр во, Ту лок иден ти фи ку је мањ ка вост 
по пи та њу, за би ро крат ску струк ту ру вр ло ре ле вант ног, пре но са 
ин фор ма ци ја, про бле ма ко ји се мо же озна чи ти као игра „глу вих 
те ле фо на“. Струк ту рал на пре пре ка, ко ја је по сле ди ца чи ње ни ца 
да се са др жај по ру ке ис кри вљу је у пре но су од по је дин ца до по је-
дин ца и да маг ни ту да те дис тор зи је за ви си од сло же но сти ин фор-
ма ци је и бро ја љу ди у тран сми си о ном лан цу, се мо же пре ва зи ћи 
де цен тра ли за ци јом у про це су кре и ра ња од лу ка (јер се ти ме по сти-
же сим пли фи ко ва ње ин фор ма ци је, ума њу је се ње на сло же ност, и, 
си мул та но, ре ду ку је и ду жи на тран сми си о ног лан ца).26)

Као дру го, де цен тра ли за ци ја за со бом по вла чи још је дан ва-
жан про блем ко ји се ти че би ро крат ске струк ту ре, а ко ји се мо же 
озна чи ти као ускла ђи ва ње ини ци ја ти ва. Ра ди се о про бле му хар мо-
ни за ци је од лу ка до не ше них по на че лу де цен тра ли за ци је са ши ре 
по ста вље ним ци ље ви ма ор га ни за ци је, што, ван сва ке сум ње, пред-
ста вља из у зет но ко мли ко ван и те жак за да так. Као тре ће, ја вља се 
и про блем по тре бе за при ну дом под ре ђе них, то јест за њи хо вим 
по ко ра ва њем: над ре ђе ни сва ка ко мо ра ју има ти на рас по ла га њу не-
ко сред ство за про це ну ра да сво јих под ре ђе них, а за рад си гур но сти 
спро во ђе ња ши рих ци ље ва ор га ни за ци је. Да би се овај про блем 
пре ва зи шао, Ту лок пред ла же ста ти стич ки ме тод слу чај них про ве-
ра учин ка под ре ђе них, за ко је се прет по ста вља да ће би ти аде кват-
но рад но ан га жо ва ни, због не мо гућ но сти са зна ва ња ком по нен те 
ан га жма на ко ја ће би ти ева лу и ра на.27) По ред то га, он ува жа ва чи-
ње ни цу да фун ци о ни са ње тр жи шта мно го бо ље ко ор ди ни ра ак тив-
но сти не го што се то мо же по сти ћи пре ко јав не би ро кра ти је, али 
при зна је да, по ред то га не до стат ка, по сто је тра ди ци о нал на јав на 

25) Ви ди Tul lock, G. „The Po li tics of Bu re a uc racy”, у Row ley, C. К. (ур.), Theselectedworks
ofGordonTullock:Bureaucracy,Vol.6.Li berty Fund, In di a na po lis, [1965] 2005, стр. 14.

26) Ibi dem, стр. 148-152.
27) Ibi dem, стр. 198-201.
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до бра и услу ге ко је је ди но мо же да обез бе ди вла да. То по вла чи за 
со бом и ди рект ни ин вол ви ра ње би ро кра ти је, па ми ни ми зи ри а ње 
ње них не до ста та ка пред ста вља глав ну смер ни цу ши ре по ста вље-
ног ко рек тив ног де ло ва ња.

Дру ги круг чи не две гру пе ауто ра, ко ји по ку ша ва ју да што 
ком плет ни је опи шу ста во ве и по на ша ње би ро кра та и би ро кра ти ја, 
Пи терс их име ну је као „де скрип тив не те о ре ти ча ре“.28) Пр ва гу па, 
чи ји је је нај про ми нент ни ји при пад ник Ро берт Пат нам (Ro bert Put-
nam), је пре до ми нант но усме ре на ка об ја шње њу стра те шког би-
ро крат ског ин вол ви ра ња у кре и ра ње кон крет них по ли ти ка пре ко 
ста во ва јав них (или др жав них) слу жбе ни ка (или чи нов ни ка) и ре-
а го ва ња би ро крат ских ак те ра на про ме ње не дру штве не по тре бе и 
по ли тич ке зах те ве. Он, пре све га, спрем ност на ре а го ва ње (или од-
го вор ност) вла де (или би ро кра ти је) де фи ни ше као њен ка па ци тет 
да бр зо, по у зда но и ефи ка сно од го во ри на, не из бе жно раз ли чи те и 
кон фликт не, по тре бе и зах те ве јав но сти и ње них пред став ни ка.29) 
Спрем ност на ре а го ва ње је де лом ствар устав ног аран жма на, би-
ро кра ти ја је увек под врг ну та фор мал но-прав ној над ле жно сти по-
ли тич ки иза бра них функ ци о не ра, па се та ре ак циј ска спо соб ност 
би ро кра ти је, у кон сти ту ци о нал ној кон цеп ту а ли за ци ји тран спо ну је 
у про блем од го вор но сти по ли тич ких функ ци о не ра би рач ком те лу. 
Ова по став ка је крај ње ди ску та бил на за то што, упр кос чи ње ни ци 
да у ре ал но сти би ро кра ти ја има зна чај ну уло гу у кре и ра њу кон-
крет них по ли ти ка, им пли ци ра ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу фор му-
ли са ња кон крет них по ли ти ка, за ко ју су од го вор ни по ли ти ча ри, и 
упра вља ња, за ко је су од го вор ни чи нов ни ци. Осим ова квог те о рет-
ског ра кур са, чи тав про блем се мо же по сма тра ти и кроз при зму 
нор ми и вред но сти ка рак те ри стич них за ви ше др жав не слу жбе ни-
ке (уз до да так дру гих фак то ра по пут: уну тра шње ад ми ни стра тив не 
ефи ка сно сти, про то ка ин фор ма ци ја о дру штве ним и по ли тич ким 
трен до ви ма и усло ви ма, сна ге и ста бил но сти ре пре зен та тив них 
ин сти ту ци ја, као што су скуп шти на или вла да, итд.).30)

Пат нам раз ли ку је две опо зит не вр сте би ро крат ских ак те ра. Са 
јед не стра не он иден ти фи ку је „кла сич ног би ро кра ту“ као оно га ко-
ји функ ци о ни ше у скла ду са мо ни стич ком кон цеп ци јом јав ног ин-

28) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 60.
29) Put nam, R. D. „The Po li ti cal At ti tu des of Se ni or Ci vil Ser vants in We stern Euro pe: A Pre li-

mi nary Re port”, BritishJournalofPoliticalScience, 3(3), 1973, стр. 257-258.
30) Ibi dem, стр. 258-259.
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те ре са, схва ће ног као на ци о нал ни или др жав ни ин те рес, то јест као 
оно га ко ји ве ру је да јав но фор му ли са ни про бле ми мо гу би ти ре-
ше ни пре ко не ког објек тив ног стан дар да прав де, за ко ни то сти или 
тех нич ке прак тич но сти.31) Та ква по став ка је бли ска кон ста та ци ји 
Кар ла Ман хај ма (Karl Man nhe im) да би ро крат ски на чин ми шље-
ња тен ди ра ка то ме да све по ли тич ке про бле ме тран сфор ми ше у 
ад ми ни стра тив не про бле ме, што се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да 
је сфе ра чи нов нич ке ак тив но сти мар ки ра на огра ни че њи ма по зи-
тив ног за кон ског устрој ства.32) Би ро крат ско ре зо но ва ње не тре ти ра 
за ко не као из раз дру штве но об ли ко ва них ин те ре са, већ спе ци фич-
ни (пар ти ку лар ни) по ре дак не ке кон крет не ле ги сла ци је по ди же на 
пи је де стал оп штег по рет ка, „би ро крат ски ум“ не по и ма да је сва ки 
ра ци о на ли зо ва ни по ре дак јед на од мно гих екс пре си ја или фор ми 
хар мо ни за ци је дру штве но кон фликт них и ира ци о нал них сна га. На 
тој ли ни ји, би ро кра ти ја, по Ман хај му, ге не ра ли зу је вла сти то ис ку-
ство и пре ви ђа чи ње ни цу да ад ми ни стра тив но под руч је и ефи ка-
сно ускла ђе ни по ре дак пред ста вља ју са мо је дан сег мент то та ли те-
та по ли тич ке ре ал но сти.33) Ер го, мо гућ ност на у ке о по ли ти ци ни је 
не ги ра на, већ је из јед на че на са на у ком о упра вља њу.

На гор њи на чин схва ће на би ро кра ти ја прет по ста вља би ро-
крат ско ре зо но ва ње као „не при стра сно и објек тив но“, што по вла чи 
за со бом да чи нов ник кла сич но-би ро крат ске про ве ни јен ци је не ма 
по ве ре ња или не ги ра стан дард не по ли тич ке ин сти ту ци је (по пут 
скуп шти не, пар ти ја или гру па за при ти сак), он до жи вља ва на пад-
ну, не ком пе тент ну и стра нач ки обо је ну прак су по ли ти ча ра као бе-
сми сле ну, па чак и не при ја тељ ску пре ма стал ним ин те ре си ма др-
жа ве, па су му иде ли плу ра ли стич ке де мо кра ти је да љи од на из глед 
ви ше уре ђе не и ма ње кон фликт не бе не во лент не ауто кра ти је.34) На-
су прот вред но сног обра сца „кла сич ног би ро кра те“, Пат нам иден-
ти фи ку је и вред но сни обра зац „по ли тич ког би ро кра те“. За раз ли ку 
од „кла сич ног би ро кра те“ тип „по ли тич ког би ро кра те“: (1) прет по-
ста вља као не про бле ма тич но по сто ја ње раз ли чи тих ин тер пре та ци-
ја јав ног ин те ре са и ду бље су про ста вље них ин те ре са дру штве них 
гру па, ра ди се о ви ше осве шће ној по ли тич кој ре ал но сти, што за 

31) Ibi dem, стр. 259.
32) Loc. cit.; ви ди и Man nhe im, K. IdeologyandUtopia, Ro u tled ge, Lon don, [1936] 1954, стр. 

105.
33) Man nhe im, K. IdeologyandUtopia. op. cit., стр. 106.
34) Put nam, R. D. „The Po li ti cal At ti tu des of Se ni or Ci vil Ser vants in We stern Euro pe: A Pre li-

mi nary Re port”, op. cit., стр. 259-260.
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по сле ди цу има при хва та ње по ли тич ког ути ца ја на кре и ра ње кон-
крет них по ли ти ка као пот пу но ле ги тим ног; (2) при зна је по тре бу 
за пре го ва ра њем и ком про ми сом, ма да не од у ста ју од ин те зив ног 
бра ње ња вла сти тих стра те гиј ских пре фе рен ци ја; (3) док „кла сич ни 
би ро кра та“ у пр ви план ста вља про це ду ре и пра ви ла, „по ли тич ки 
би ро кра та“ фор си ра про блем ску и про грам ску ори јен ти са ност; (4) 
ува жа ва по ли ти ча ре као уче сни ке у истом про це су, са раз ли чи тим 
спо соб но сти ма али са истим вред но сти ма и ци ље ви ма; (5) схва та и 
одо бра ва вред но сти по ли тич ке сло бо де и јед на ко сти.35)

Дру га гру па де скрип тив ног при сту па би ро кра ти ји и би ро крат-
ском кре и ра њу кон крет них по ли ти ка, по Пи тер су, до ла зи из ана ли-
тич ке сфе ре спољ не по ли ти ке и уло ге би ро кра ти је у фор му ли са њу 
од брам бе не и спољ не по ли ти ке. Те о ре ти ча ри ово га усме ре ња су 
фо ку си ра ни на па ра диг му „би ро крат ске по ли ти ке“,36) као на бо љи 
на чин об ја шња ва ња од лу ка из сек то ра спољ не по ли ти ке у од но су 
на екс пла на тор ни по тен ци јал пер спек ти ва ра ци о нал ног ак те ра или 
ор га ни за ци о ног про це са.37) За ову по став ку се мо же кон ста то ва ти 
да је ма ње ри го ро зна ва ри јан та по зи тив не кон цеп ту а ли за ци је би-
ро крат ског по на ша ња. Све у све му, и пр ва и дру га гру па де скрип-
тив ног кру га те о ре ти ча ра, ма да збир но по ве ћа ва ју са зна ња ко ја се 
ти чу ста во ва би ро кра та пре ма кре а то ри ма кон крет них по ли ти ка, 
го во ре пре ма ло о ње ним аутен тич ним ин те ре си ма или од бра ни од-
ре ђе них по ли тич ких за хва та, те та ко не ну де пу но раз у ме ва ње по-
ли ти ке би ро кра ти је као по тен ци јал ног упра вља ју ћег те ла.38)

За раз ли ку од прет ход на два кру га где се би ро кра ти ја пер ци-
пи ра као по зи тив на сна га, би ло као по ли тич ки пред у зет ник или 
као пар ти ци пант у по ли тич ком про це су, тре ћи круг Пи тер со ве кла-
си фи ка ци је пред ста вља ју те о ре ти ча ри ко ји апо стро фи ра ју сла бост 
по ли тич ких ин сти ту ци ја (ра ди о сво је вр сном амал га му еко ном ске 
кри зе и пре оп те ре ће но сти ин сти ту ци ја или, пак, о не спо соб но сти, 
пар ти ја да из бор ну по бе ду тран спо ну ју у аде кват не вла да вин ске 
по те зе), те по ла зе од то га да би ро кра те гра ви ти ра ју ка не ма њу вла-
сти тог, аутен тич ног ми шље ња о кон крет ним по ли ти ка ма и да су, 
као та кве, пре све га, „ве ли ки мај сто ри ру ти не“.39) Мо же се, да кле, 

35) Ibi dem, стр. 260.
36) Al li son, G. T. „Con cep tual Mo dels and the Cu ban Mis si le Cri sis”, TheAmericanPolitical

ScienceReview, 63(3), 1969, стр. 707.
37) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 61.
38) Ibi dem, стр. 60-61.
39) Ibi dem, стр. 62.
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ре ћи да због сла бо сти уну тар по ли тич ких ин сти ту ци ја од лу чи ва ња 
у сфе ри вла да ња, би ро кра ти ја има ја ко до бру „од скоч ну да ску“ да, 
у нај ма њу ру ку, ин ди рект но вла да. Ме ђу тим, не до ста ци би ро кра-
ти је мо гу би ти иден тич ни они ма ко ји су ка рак те ри стич ни за по ли-
тич ки си стем. Као што је то на ви ше ме ста у тек сту по тен ци ра но, 
но се ћи не до ста так ова ко ве бе ри јан ски схва ће не би ро кра ти је је не-
мо гућ ност фор му ли са ња вла сти тих сме ро ва, то јест ши ре по зи ци-
о ни ра них стра те гиј ских ци ље ва, за кон крет не по ли ти ке. Ако се ова 
вр ста ар гу мент ци ја за о штри до кра ја, мо же се до ћи до (хи по те тич-
ке) си ту ци је у ко јој по ли ти ча ри рас по ла жу са иде ја ма али су спре-
че ни да их им пле мен ти ра ју, док др жав ни слу жбе ни ци ауто мат ски 
не рас по ла жу са идеј ним им пле мен та ци о ним ори јен ти ри ма или 
окви ром, па је чи та ва вла да пот пу но па ра ли зо ва на и сиг ни фи кант-
но не е фи ка сна.40)

Ува жа ва ју ћи го ре из не то, Гај Пи терс на во ди не ко ли ко кри-
те ри ју ма ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би мо гли да раз го ва ра мо 
о ка па ци те ти ма, спо соб но сти би ро кра ти је да обез бе ди одр жи ву 
упра вљач ку (вла да вин ску) по зи ци ју у не ком дру штву, што сва ка-
ко под ра зу ме ва да рас по ла же ка ко са до вољ но ја сно де фи ни са ним, 
кон крет ним по ли тич ким усме ре њи ма та ко и са ме на џер ским про-
це ду ра ма, тех ни ка ма или ру ти на ма.41) Као пр во, би ро кра ти ја мо ра 
да има пре ци зно фор му ли са не кон крет но-по ли тич ке на ме ре или 
иде је ко је же ли ре а ли зо ва ти пре ко чи нов нич ке мре же, апа ра та или 
ма ши не ри је: би ро крат ске аген ци је мо ра ју има ти сво ју ори ги нал-
ну иде а ци о ну по тку. Та кво ста ње ства ри, на су прот тра ди ци о нал ној 
пер цеп ци ји би ро кра ти је, је че сто и ре ал ност, ако не на ни воу нај-
оп шти јих смер ни ца, оно си гур но на ни воу уске, струч не обла сти 
ко ју не ка аген ци ја по кри ва. У том сми слу, мо же мо раз ли ко ва ти: (1) 
ме ке би ро крат ске иде о ло ги је- за сни ва ју се на ску пу иде ја ма ни фе-
сто ва них кроз или ин кор по ри ра них у по сто је ће по ли тич ке про гра-
ме (са свим до вољ них за кон сти ту и са ње аген циј ске иде о ло ги је), а 
фа во ри зо ва них пре ко би ро кра ти је (ов де сва ка ко тре ба на по ме ну ти 
чи ње ни цу да се по ли тич ки, иза бра ни функ ци о не ри, они ко ји има ју 
но ми нал ну моћ над би ро крат ском струк ту ром, го то во увек су сре ћу 
са отво ре ним или при кри ве ним от по ром др жав них слу жбе ни ка, то 
јест са од ре ђе ним „по гле дом на ства ри“ ка рак те ри стич ним за не ко 
ми ни стар ство, а ко ји се ре флек ту је на ефи ка сност по ли тич ког вођ-
ства); и (2) твр де би ро крат ске иде о ло ги је- оне ко је под ра зу ме ва ју 

40) Ibi dem, стр. 63.
41) Ibi dem, стр. 65.
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не са мо ад ми ни стри ра ње по сто је ћих по ли тич ких про гра ма, већ и 
тра же ње на чи на за на ме та ње но вих кон крет них по ли ти ка (с об зи-
ром на то да про сеч ни би ро кра та „тра је“ ду же не го про сеч ни по-
ли ти чар, за оче ки ва ти је да ће пр ви би ти у ста њу да то ком вре ме на 
про ме ни кон крет не по ли ти ке на на чин ко ји ње му од го ва ра).42)

По ред то га, по сто је и дру ги из во ри про ме на кон крет них по-
ли ти ка ко ји мо гу ути ца ти на пер цеп ци ју др жав них слу жбе ни ка о 
оно ме шта спа да у ње гов по слов ни де ло круг: (1) би ро кра те су све 
ви ше по ве за не пре ко ор га ни за ци о не и про фе си о нал не при пад но-
сти, та ко да се би ро крат ске пре фе рен ци је усме ре не на кон крет ни 
по ли тич ки про цес мо гу ме ња ти у за ви сно сти од оно га што се тре-
ти ра као „нај бо ља про фе си о нал на прак са или стан дард“ (би ро кра-
те мо гу пре ко сво јих про фе си о нал них кон так та ство ри ти иза зо ве 
по сто је ћим кон крет ним по ли ти ка ма ба зи ра ју ћи их на но вим иде ја-
ма или рас про сти ра њу ино ва ци ја, са овим сва ка ко ко ре спон ди ра ју 
и зах те ви за ви шим струч ним ква ли фи ка ци ја ма и обу ком по треб ни 
за ан га жо ва ње у јав ној би ро кра ти ји); (2) прет по став ка је да ће се, 
у за ви сно сти од сте пе на цен тра ли зо ва но сти по ли тич ке кон тро ле и 
ста бил но сти и ефи ка сно сти по ли тич ке ег зе ку ти ве, раз ли ко ва ти и 
на ци о нал не би ро кра ти је у сми слу за ла га ња за од ре ђе не кон крет не 
по ли тич ке про јек те; (3) уко ли ко се ка дров ски би ро крат ски си стем 
ба зи ра на то ме да од ре ђе ни чи нов ник мо же за у зи ма ти јед ну или 
огра ни че ни број хи је рар хиј ских по зи ци ја то ком сво је ка ри је ре, 
он да се мо же оче ки ва ти и ве ће за ла га ње за не ки кон крет ни по ли-
тич ки про је кат; и (4) раз ли чи те би ро крат ске кул тур не ма три це ће 
раз ли чи то тре ти ра ти епи фе но мен „би ро крат ске по ли тич ке кре а-
тив но сти“.43)

Као дру го, сва ка од по тен ци јал них би ро крат ских или по ли-
тич ких но ву ма мо ра би ти по др жан аде кват ним (функ ци о нал ним) 
сред стви ма за ре а ли за ци ју.44) У том сми слу, би ро кра ти ја, као „ве-
ли ки мај стор“ за про це ду ре, тех ни ке и ру ти не, то јест као тра ди ци-
о нал но про фи ли са но ефи ка сно упра вљач ко сред ство, би тре ба ло 
да мо же да по др жи ка ко ин тер не, аутен тич не про гра ме та ко и оне 
ко ји до ла зе са стра не по ли ти ча ра. Овај еле мент из во дљи во сти (или 
из вр шљи во сти), схва ће не као спо соб ност да се не ки про грам ад-
ми ни стри ра пре ко стан дард них опе ра тив них про це ду ра не ке аген-

42) Ibi dem, стр. 66.
43) Ibi dem, стр. 66-69.
44) Ibi dem, стр. 69-70.
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ци је, де лу је по врат но на са ме пре фе рен ци је, сва ко кре и ра ње не ке 
кон крет не по ли ти ке је усло вље но би ро крат ским де фи ни са њем из-
во дљи вог, као што се и би ро крат ска до ми шља тост са мо о гра ни ча ва 
ин си сти ра њем на пре па ра ци ји фор ма ли зу ју ћих стан дар да вла сти-
тог функ ци о ни са ња. Та ква кон сте ла ци ја огра ни ча ва „ма не вар ски 
пре фе рен ци јал ни про стор“ ка ко би ро кра та ма та ко и по ли ти ча ри-
ма. Ин си сти ра ње на кон зер ва ци ји про це ду ра, као би ро крат ског 
„ма ча са две оштри це“, се мо же сма тра ти и ре зул та том по ве ћа ног 
при ти ска усме ре ног на над гле да ње би ро кра ти је, те сва ка ко за по-
сле ди це има сма ње ње ка ко сте пе на ино ва тив но сти та ко и сте пе на 
флек си бил но сти.

Као тре ће, мо ра по сто ја ти од ре ђе ни вид так ми че ња за ало ка-
ци ју ре сур са, то јест над ме та ња из ме ђу би ро крат ских аген ци ја.45) 
Јед на од пре ми са де мо крат ске и пар тиј ски устро је не вла де је сте 
кон ку рен ци ја из ме ђу раз ли чи тих кан ди да та за јав не функ ци је. За 
раз ли ку од стра нач ког де мо крат ског жи во та, чи нов ни ци већ има ју 
функ ци је и не бо ре се за би рач ке гла со ви већ за бу џет ски но вац. 
Ако је осло бо ђе на од ди рект них по ли тич ких ин тер вен ци ја, би ро-
крат ска ком пе ти тив ност „отва ра вра та“ по ли ти ча ри ма и „ад ми ни-
стра тив ци ма“ да би ра ју из ме ђу раз ли чи тих кон крет но-по ли тич ких 
оп ци ја. Ме ђу тим, по сто је раз ли чи та ми шље ња о ка рак те ру и ефи-
ка сно сти овог би ро крат ског так ми че ња у ра спо ну од кон ста та ци је 
да је то су пар ни штво сна жно и све при сут но (са мо гућ но шћу про-
мо ви са ња ква зи-тр жи шта услу га и оп ти ми стич ког уна пре ђе ња 
функ ци о ни са ња јав не би ро кра ти је), пре ко иде ја да је та ком пе ти-
тив ност ре ђа, јер по сто ји сво је вр стан об лик „со ли да ри са ња“ ме ђу 
аген ци ја ма, до по став ке по ко јој се кон флик ти из бе га ва ју, ако во де 
ка угро жа ва њу аген циј ске свр хе или ка екс по ни ра њу сла бо сти у 
по зи тив ним аген циј ским про гра ми ма.46) Би ло ка ко би ло, за јед нич-
ки име ни тељ свим при сту пи ма је да аген циј ска, би ро крат ска ком-
пе ти ци ја пред ста вља сред ство за ало ка ци ју ре сур са ме ђу кон ку-
рен тим кон крет ним по ли ти ка ма, те да се, на тој ли ни ји, не ке кон-
крет не по ли ти ке раз ви ја ју док дру ге про па да ју.

Као че твр то, би ро кра ти ја би тре ба ло да рас по ла же са до вољ-
ном „ква ли та тив ном и кван ти та тив ном“ сна гом, ра за су том по свим 
ва жни јим „чво ри шти ма“ по ли тич ког си сте ма.47) Дру гим ре чи ма, да 

45) Ibi dem, стр. 70-73.
46) Ibi dem, стр. 71.
47) Ibi dem, стр. 73-75.



- 20 -

САВРЕМЕНОСХВАТАЊЕЈАВНЕБИРОКРАТИЈЕЂорђеСтојановић

би би ро кра ти ја би ла спо соб на да обез бе ди одр жи во упра вља ње 
она мо ра за у зи ма ти сва ме ста ре ле вант на за кре и ра ње кон крет них 
по ли ти ка и мо ра је би ти број ча но до вољ но за ефи ка сну ре а ли за-
ци ју од лу ка. Док се кван ти та тив на до мен зи ја прет ход не кон ста та-
ци је не до во ди у пи та ње, ква ли та тив ни сег мент је про бле ма ти чан, 
због то га што се по ли ти ча ри на ла зе на кру ци јал ним по зи ци ја ма 
по пи та њу кре и ра ња кон крет них по ли ти ка. Са јед не стра не, ов де 
је ва жно на гла си ти да због кон так та би ро кра ти је са окру же њем 
ор га ни за ци је и кон цен тра ци јом тех нич ког зна ња у ни жим би ро-
крат ским еша ло ни ма, она рас по ла же са су штин ском кон тро лом 
над ин фор ма ци ја ма и струч но шћу, ко ји су есен ци јал ни фак то ри за 
кре и ра ње кон крет них по ли ти ка. Са дру ге стра не, о че му ће ка сни је 
би ти ре чи, про цес им пле мен та ци је је, та ко ђе, би тан у про це ни до-
ма ша ја би ро крат ских и по ли ти чар ских по зи ци ја у осми шља ва њу 
кон крет них по ли ти ка, ни жи би ро крат ске ста ту сни кор пус до би ја 
на ва жно сти због чи ње ни це да кре и ра ње (услов но ле ги сла ци ја) не-
ке кон крет не по ли ти ке ни је зна чај ни ја од ње ног спро во ђе ња, тек 
са при ме ном мо же мо до би ти пра ву сли ку о „ре ал но сти“ не ке кон-
крет не по ли ти ке.

Као пе то, би ро кра ти ја мо ра да рас по ла же са по треб ним, ме-
на џер ским уме ћи ма за во ђе ње ком плек сне би ро крат ске ор га ни за-
ци је.48) За раз ли ку од би ро кра та, за ко је се прет по ста вља да рас-
по ла жу са по треб ним зна њи ма по пи та њу упра вља ња сло же ном 
ор га и за ци јом јав не би ро кра ти је ко јој и при па да ју, ако ни због че га 
дру гог а оно због чи ње ни це да са њом „ба ве“ на днев ној осно ви, 
по ли ти ча ри се уоби ча је но до жи вља ва ју као не ко ко има ве ли ких 
про бле ма са ве шти на ма по треб ним за ме на џер ске стра те ги је то га 
ти па. Ако је и тач но да је би ро кра ти ја ре ла тив но бо ље про фе си-
о нал но оспо со бље на од по ли ти ча ра, у апа со лут ном из но су ни ка-
ко не зна чи да је би ро кра ти ја апри ор но и „без остат ка“ функ ци-
о нал на. На про тив, дис функ ци о нал ност би ро кра ти је (ри гид ност, 
син дром „цр ве не тра ке“, ин вер зи ја ци ље ва итд.) је ма ње или ви ше 
стал но при сут ни не до ста так, ко ји, за рад ну жне ефи ка сно сти, не 
би тре ба ло да пре ђе гра ни цу по тен ци јал не не де ле твор но сти кон-
вен ци о нал них по ли тич ких ин сти ту ци ја. По што  јав на или др жав на 
би ро кра ти ја тро ши јав ни но вац у име на ро да, са прет ход ним је по-
ве за на и од го вор ност јав но сти.

Ме ђу тим, по што је за ту вр сту од го вор но сти, као и за хи је-
рар хиј ску кон тро лу, вр ло те шко ус по ста ви ти кри те ри ју ме, не ра ди 

48)  Ibi dem, стр. 75-77.
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се о не ком ти пу про фит не про из вод ње већ о ко ри шће њу услу га, 
би ро кра те ре а гу ју на на чин да се шти те при др жа ва њем пра ви ла 
и про це ду ра (што за по сле ди цу мо же има ти про па да ње и нај бо ље 
осми шље них кон крет них по ли ти ка). Узро ци дис функ ци о нал но сти 
мо гу би ти чи сто ор га ни за ци о не при ро де или про дукт спе ци фич не 
на ци о нал но-кул тур не кон цеп ту а ли за ци је вла сти и хи је рар хиј ске 
кон тро ле, а по себ но су по ве за ни са от по ром им пер со нал ној вла-
сти, са оштрим санк ци о ним си сте мом пре ма по је дин ци ма и са не-
по сто ја њем или ма лом ко ле ги јал ном за шти том.49) Ово ме сва ка ко 
тре ба до да ти и све из ра же ни ју ме ђу за ви сност јав ног и при ват ног 
сек то ра, што би ро кра ти ји до де љу је стра те шку по зи ци ју из ме ђу ове 
две обла сти и чи ни ње не за дат ке из у зет но ком пли ко ва ним и те-
шким, а од го вор ност по ди же за сте пе ни цу ви ше.

На кра ју, уну тар би ро крат ске аген де као при о ри те тан ан га-
жман тре ба би ти од ре ђе на им пле мен та ци ја ци ље ва.50) Као што је 
већ го ре ак цен ти ра но, а че му ће, ди рект но или по сред но, би ти по-
све ће но и сле де ће по гла вље у књи зи, оно што се ра чу на као објек-
тив на, ствар на по је ди нач на по ли ти ка не ке вла де ни је са мо оно што 
је за ко но дав но ве ри фи ко ва но и као та кво при хва ће но од ви шег би-
ро крат ског стра ту ма, већ оно што је спро ве де но или при ме ње но. У 
том кон тек сту, ни жи би ро крат ски стра тум (слу жбе ни ци у ра зним 
др жав ним ин сти ту ци ја ма, учи те љи, по ли цај ци итд.) по ста ју ве о ма 
ва жан ор га ни за ци о ни про стор за об ли ко ва ње по је ди нач них по ли-
ти ка. По ред то га, та кво ста ње је обе ле же но ви ше стру ким при ти са-
ком на би ро кра те ово га ран га (и од ко ри сни ка услу га, и од прет по-
ста вље них, и од ко ле га), па се ја вља не ма ли про блем фор мал ног 
ува жа ва ња по је ди нач них по ли ти ка и од ред би без ан га жма на ко ји 
би из ра жа вао са му су шти ну тих по ли ти ка. По Пи тер су, та ква кон-
јунк ци ја се мо же об ја сни ти пре по ли тич ким не го ор га ни за ци о ним 
фак то ри ма.51) На и ме, с об зи ром на уда ље ност ово га ад ми ни стра-
тив ног сег мен та од цен тра, ну кле у са ор га ни за ци о не мо ћи, до ла зи 
до опа да ња или гу бит ка по ли тич ког осна жи ва ња и по др шке, па је 
ад ми ни стра тив ни пер со нал из ло жен екс тер ном ло кал ном по ли тич-
ком при ти ску. Ну жност ак ти ви ра ња ло кал не по ли тич ке по др шке 
за не ку по је ди нач ну по ли ти ку, то јест по тре ба да се о не ким на ме-
ра ма ин кор по ри ра ним у кон крет ни по ли тич ки про грам цен трал не 
упра вљач ке је ди ни це пре го ва ра са кли јен ти ма и ре ги о нал но про-

49)  Ibi dem, стр. 77.
50)  Ibi dem, стр. 77-80.
51)  Ibi dem, стр. 78.



- 22 -

САВРЕМЕНОСХВАТАЊЕЈАВНЕБИРОКРАТИЈЕЂорђеСтојановић

фи ли са ним ин те ре си ма, тре ба др жа ти као би тан фраг мент не ког 
кон крет ног по ли тич ког про це са.

Осим то га, ка ко је то већ на по ме ну то, би ро крат ска ор га ни за ци-
ја мо же има ти сво је ци ље ве ко ји се не по ду да ра ју са оним за цр та-
ним од стра не зва нич не по ли тич ке но мен кла ту ре. Та дис кре пан ца 
ма ни фест на у, рет ко кад отво ре ном, от по ру по је ди нач ним по ли ти-
ка ма пла си ра ним од стра не по ли ти ча ра мо же да на ру ши од нос из-
ме ђу стал них и иза бра них чи нов ни ка вла де. Би ро крат ско так ти ке 
оду го вла че ња, оп струк ци је, за ва ра ва ња и „па пи ро ло ги је“ (ри гид не 
упо тре бе пра ви ла, про пи са и про це ду ра) чи ни да крај њи ис ход тих 
раз ми ри ца обич но иде на уштрб по ли ти ча ра. С об зи ром на ре ла-
тив ну крат ко ћу из бор них ман да та, по ли ти ча ри го то во ни ка да до 
кра ја „не са вла да ју“ са му суп стан цу не ке по је ди нач не по ли ти ке 
или це ло куп ни обим про це ду рал них ме ха ни за ма, па су, за пра во, 
че сто оста вље ни на ми лост или не ми лост др жав них слу жбе ни ка 
(ово се по себ но од но си на про гра ме ко ји зах те ва ју са рад њу из ме-
ђу ви ше ми ни стар ста ва, на по зна ва ње ме ђу ор га ни за ци о них мре жа 
оформ ље них ме ђу ми ни стар стви ма и ме ђу раз ли чи тим ни во и ма 
упра вља ња се на ме ће као им пе ра тив). Би ло ка ко би ло, им пле мен-
та ци ја се мо же ока рак те ри са ти као јед на од те жи шних та ча ка са-
вре ме них де мо крат ских си сте ма: уко ли ко она не функ ци о ни ше на 
пра ви на чин, не до ла зи до ме та мор фо зе по ли тич ких иде ја у ефи ка-
сне си стем ске по ступ ке и ак тив но сти, дру гим ре чи ма де мо крат ске 
прет по став ке си сте ма се на ла зе пред озбиљ ним иза зо ви ма.

Прет ход но ука зу је на то да би би ро крат ске ин сти ту ци је по-
тен ци јал но мо гле да обез бе де не ки об лик вла да ви не, то јест ка ко 
скуп из вор них и хо мо ге ни зо ва них на ме ра пре то че них у не ку по-
је ди нач ну по ли ти ку та ко и им пле мен та ци ју тих по ли ти ка, али и 
на то да би ро кра те на и ла зи на слич не про бле ме са ко ји ма се су-
сре ћу и по ли ти ча ри ко ји же ле да пре у зму упра вљач ке функ ци је. 
При том, ин ди ка тив на је чи ње ни ца да по те шко ће ко је се ти чу јав-
ног упра вља ња и вла да ња ни су крат ко роч не и бр зо ре ши ве пре-
пре ке. На тој ли ни ји, го ре спо ме ну ти про блем пре оп те ре ће но сти 
по ли тич ких ин сти ту ци ја је су штин ске при ро де и мо же се по ве за-
ти са гу бит ком по ве ре ња гра ђа на, след стве ним опа да њем сте пе на 
по кор но сти и па сив но сти, ис цр пљу ју ћим бу џет ским оп те ре ће њем 
гра ђа на од стра не по ли ти ча ра, те са са мом ма ши не ри јом вла сти. 
По пут по ли тич ког жи во та, ве ли чи на и инерт ност би ро кра ти је (то 
јест би ро крат ских аген ци ја), ком би но ва на са по тре бом за спољ ном 
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по ли тич ком (кли јен те ли стич ком) по др шком, ин кли ни ра ка рас-
пар ча ва њу кон тро ле и скре та њу па жње са про бле ма вла да ња или 
упра вља ња на про блем ор га ни за ци о ног оп стан ка. У оној ме ри у 
ко јој би ро кра ти ја ре а ли зу је ути цај на по ли ти ку и вла да ви ну, не ка 
на ци о нал на по ли тич ка за јед ни ца ће има ти ве ше упра вљач ких (вла-
да вин ских) цен та ра, али не ће има ти је дин стве ну вла ду, у сми слу 
је дин стве не упра вљач ке по кри ве но сти.

Са о бра зно го ре из не том, би ро крат ска вла да ви на сва ка ко пред-
ста вља про блем. За раз ли ку од по ли тич ких пар ти ја, ко је су спо соб-
не да обез бе де кон сен зус апри ор но нео п те ре ћен зби ром спе ци фич-
них про грам ских ори јен ти ра, би ро крат ска вла да би би ла обе ле же-
на не кон сен зу ал ном ди фу зи јом раз ли чи тих про грам ских ори јен та-
ци ја. Та ква кон сте ла ци ја зна чи, да кле, оду ство не ке ин те гри шу ће 
иде о ло ги је или фи ло зо фи је, она пред ста вља скуп „син кре тич ки“ 
ра за су тих за себ них иде о ло шких по став ки у ве зи са спе ци фич ним 
про бле ми ма ма те ри ја ли зо ва ним у не кој кон крет ној, по је ди нач ној 
по ли ти ци. Про дукт та квог ста ња ства ри би би ла вла да вин ска фраг-
мен та ци ја, на, ако не ком пе ти тив не, а оно си гур но не ко о пе ра тив не 
до ме не.

Ма да са ма по став ка би ро кра ти је до зво ља ва рас пра вља ње о ис-
тој као о „не у тра ла ном фе но ме ну“, што је сва ка ко ва жна те о рет-
ска, ако не „ствар на“, атри бу ци ја, нео спор на чи ње ни ца је да се ко 
год „из бо ри“ за ста тус ко ји омо гу ћа ва кон тро ли са ње ин сти ту ци ја 
вла сти си мул та но на ла зи и у по зи ци ји по тен ци јал ног ис ко ри шћа-
ва ња, ма ни пи ла ци је или до ми на ци је над би ро кра ти јом као ин стру-
мен том мо ћи и вла да ви не parexcellence. Ово чак ува жа ва и Ве бер, 
ма да је за ње га би ро кра ти ја нај е фи ка сни ја фор ма ор га ни зо ва ња, 
ка ко због „ге но тип ске“ пре ди спо ни ра но сти за стрикт но ува жа ва-
ње за ко на, јав них (по је ди нач них) по ли ти ка и од лу ка, та ко и због 
уни вер зал не при ме не пра ви ла, опе ра тив не стан дар ди зо ва но сти и 
спе ци ја ли за ци је за да та ка, што, у од но су на би ло ко ју дру гу ор га-
ни за ци о ну фор му, во ди ка над моћ ној струч но сти и зна њу. Мо дер на 
би ро крат ска ор га ни за ци ја је, за пра во, до шла на власт на осно ву 
ре ла тив ног ни ве ли са ња еко ном ских и дру штве них раз ли ка. Би ро-
кра ти ја ко ја је „пре пу ште на са ма се би“, она ко ја ни је под ре ђе на де-
мо крат ском или не ком дру гом об ли ку вла да ви не, то јест кон тро ле, 
тен ди ра ка дру штве ној су пер и ор но сти (као што је ра ни је по ка за но 
ни та хи по те тич ки ре а ли зо ва на дру штве на пре до ми нант ност би-
ро крат ске вла да ви не ни је осло бо ђе на озбиљ них про бле ма). Би ло 
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ка ко би ло, са јед не стра не, би ро кра ти ја би тре ба ло да сто ји иза 
кон ти ну и те та, по рет ка, ефи ка сно сти и ра ци о нал но сти јав не ад ми-
ни стра ци је, ње на пре су по ни ра на не при стра сност ма ни фе сто ва на 
пре ко уни вер зал не при ме не пра ви ла и про пи са sineiraetstudio, би 
тре ба ло да слу жи кор пу су де мо крат ских ци ље ва и ин те ре са.

Од нос из ме ђу де мо кра ти је и би ро кра ти је се мо же тре ти ра ти 
и као па ра док са лан (због то га што ефи ка сна де мо кра ти ја мо же 
зах те ва ти ефи ка сну и функ ци о нал ну би ро кра ти ју) и као ком пле-
мен та ран (збот то га што од го вор на де мо крат ска власт мо ра би ти 
урав но те же на са пред ви дљи во шћу и не при стран сно шћу, за ко је се 
прет по ста вља да су од ли ке би ро крат ских ин сти ту ци ја). Ка да го-
во ри мо о па ра док сал но сти ре ла ци је би ро кра ти ја-де мо кра ти ја, ни је 
зго ре га на по ме ну ти ка ко сте ре о тип о ри гид но сти у не га тив ној пер-
цеп ци ји би ро кра ти је мо же за пра во би ти ре зул тат по зи тив ног апо-
стро фи ра ња јед на ко сти, то јест по ку ша ја да сви при пад ни ци јед-
ног дру штва, чак и ако је на чин ис по ру ке услу га не е фи ка сан, има ју 
исти за кон ски трет ман.52) У овом кон тек сту, би ро кра ти ја мо же да 
фун ги ра и као про стор за ми ни ми зи ра ње ар би трар но сти и хи ро-
ви то сти вла сти. Ка да се у цен тар ана ли зе ста ви ком пле мен тарнст, 
де мо крат ски про цес је ре ле ван тан за ле ги ти ми тет упра вљач ког 
про це са, ма да се у не ким слу ча је ви ма по ли тич ки си сте ми ле ги-
ти ми зу ју пре ко спо соб но сти да ефи ка сно вла да ју и да про ду ку ју 
јав но же ље не ре зул та те.

Иде ја је да се по ред ле ги ти ми за ци је на стра ни из бор ног де мо-
крат ског „ин пу та“ или „ула за“, то јест ре пре зен та тив ног си сте ма 
ба зи ра ног на по ли тич кој јед на ко сти, по ли тич ки ле ги ти ми тет за до-
би ја и на стра ни „аут пу та“ или „из ла за“ по ли тич ког си сте ма, то 
јест ква ли те та не ког вла да ња (при мар но схва ће ном као од су ство 
дис кри ми на тор ног кр ше ња на че ла не при стра сно сти при ли ком 
упра жња ва ња по ли тич ке мо ћи). Про це на ор га ни зо ва ња јав не упра-
ва ни је са мо ствар еко ном ске ра ци о нал но сти и ад ми ни стра тив не 
ефи ка сно сти, већ и чвр сто по ста вље них нор ми гра ђа на по во дом 
ис по ља ва ња др жав них чи нов ни ка у сфе ри им пле мен та ци је по је ди-
нач них јав них по ли ти ка.53) Без ика квог ана ли тич ког „ус те за ња“ се, 
да кле, мо же ре ћи да је за гра ђа не њи хо во бла го ста ње по ве за но са 
(ад ми ни стра тив ним) ре зул та ти ма функ ци о ни са ња не ког де мо крат-

52) Pe ters, B. G. „Bu re a uc racy and De moc racy”, PublicOrganizationReview, 10(3), 2010, стр. 
210 ff.

53) Rothstein, B. „Cre a ting Po li ti cal Le gi ti macy: Elec to ral De moc racy Ver sus Qu a lity of Go-
vern ment”, AmericanBehavioralScientist,53(3), 2009, 325.
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ски устро је ног по ли тич ког си сте ма, при ро да јав на ад ми ни стра ци-
ја је пре суд ни мо ме нат за пот пу ну ева лу а ци ју не ког де мо крат ског 
по ли тич ког си сте ма. То ни ка ко не по ти ре зна чај из бор не де мо кра-
ти је, већ се нор ма не при стра сно сти на стра ни оут пу та ста вља као 
под јед на ко бит на у од но су на нор му по ли тич ке јед на ко сти на стра-
ни ин пу та, чи не ћи та ко ди јад ну фор му нео п ход ну за ге не ри са ње 
по ли тич ког ле ги ти ми те та

* 
*     *

Insumma,за јав ну би ро кра ти ју се мо же ре ћи: (1) да пред ста-
вља хи је рар хиј ски за сно ва ну струк ту ру; (2) да је чи не на и ме но ва-
ни, а не из бра ни слу жбе ни ци; (3) да су при ма ња ње них чла но ва 
по ве за на са ран гом ко ји за у зи ма ју; (4) да су јој овла шће ња и од го-
вор но сти од ре ђе на пре ко по зна тих пра ви ла и про пи са; (5) да по-
сто ји ја сна тен ден ци ја да би ро кра ти ја пред ста вља за себ ног по ли-
тич ког ак те ра са вла сти тим ин те ре си ма, јав ни ин те рес ни је но се ћи 
мо ти ва ци о ни еле мент (аутен тич на би ро крат ска стра те ги ја је пер-
ма нет но уве ћа ње бу џе та); (6) да је би ро крат ска уни вер зал ност у 
ре а го ва њу, на ли ни ји јед ног нај бо љег ре ше ња, за ме ње на са мно го 
флек си бил ни јем при сту пом; (7) да би ро кра ти ја има мо но пол над 
ин фор ма ци ја ма ре ле вант ним за кре а то ре по је ди нач них по ли ти ка; 
(8) да ди рект но ути че на им пле мен та ци ју не ке по је ди нач не по ли-
ти ке де фи ни са њем оно га што је при мен љи во; (9) да ин кли ни ра ка 
пре тва ра њу по ли тич ких про бле ма у ад ми ни стра тив не про бле ме; 
(10) да ува жа ва по сто ја ње раз ли чи тих ин тер пре та ци ја јав ног ин-
те ре са (при зна је по тре бу за пре го ва ра њем и ком про ми сом); (11) да 
се због сла бо сти по ли тич ких ин сти ту ци ја на ла зи у ја ко по вољ ној 
по зи ци ји за ди рект но или ин ди рек но вла да ње; (12) да све ви ше те-
жи ка то ме да на мет не сво је иде је о то ме ка ко не ка по је ди нач на по-
ли ти ка тре ба да бу де осми шље на и во ђе на; и (13) да због то га што 
се по ли тич ки ле ги ти ми тет мо же по де ли ти на де мо крат ски ин пут, 
ре пре зен та тив ни си стем са нор мом по ли тич ке јед на ко сти, и на де-
мо крат ски оут пут, ква ли тет вла да ња са нор мом не при стра сно сти, 
при ро да јав не би ро кра ти је по ста је кру ци јал ни мо ме нат за ева лу а-
ци ју не ког де мо крат ског по ли тич ког си сте ма.
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Resume
Bureaucracyisoneoftheoldesthumanphenomenon,an
institutionofgenerallytaken(organizational)governance
andpublicadministration,institutionthathassurviveda
numberofpoliticalandsocialchanges,withareputation
based on historical resistance and instrumentality, and
broadly scaled frompejorative toaffirmativequalificati-
on.On theonehand, thenegativeperceptionof thebu-
reaucracy is expressed through its potential association
withdeviant,anomalousprocesses(“redtape”syndrome,
corruption,etc..),andwiththepossibilityofbecominga
repressive means of domination, control, manipulation
andclasspower in thehandsof therulingelite.On the
otherhand,bureaucracyisoftenglorifiedthroughthero-
manticvisionofanimpartial,omnipotentandomniscient
(onemightsay“anti-entropic”)governmentalapparatus
(akindofsocial“absolutezero”),whichisfullycommit-
ted to the realisation of publicly formulated well-being.
Regardless of that ambivalent position, today it became
clearthatthepublicbureaucracy(publicadministration)
isprimaryfactorinthedecision-makingandthatperhaps
isvitaltocorrectthemoderndemocraticdeficit.
Forthepublicbureaucracywecansay:(1)thatisbased
onhierarchicalstructure;(2)thattheofficialsareappoin-
ted,notelected;(3)thattheincomeofitsmembersdepend
ontheranktheyoccupy;(4)thatthedutiesandresponsi-
bilitiesaredefinedbyrulesandregulations;(5) that the
bureaucracyisrelativelyautonomouspoliticalactorwith
its own interests, public interest is not an essentialmo-
tivational element (authentic bureaucratic strategy is to
permanently increasing thebudget); (6) that theuniver-
sality of bureaucratic responses, through the singlebest
solution,isreplacedwithamuchmoreflexibleapproach;
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(7) thatbureaucracyhasamonopolyon informationre-
levanttoapolicy-makers;(8)thatdirectlyaffecttheim-
plementationofapolicybydefiningwhatispossibleand
whatisnotpossible;(9)thattendstowardstransforming
politicalproblemsintoadministrativeproblems;(10)that
takesintoaccounttheexistenceofdifferentinterpretations
ofpublicinterest(bureaucracyrecognizestheneedforne-
gotiationandcompromise);(11)thatduetotheweakness
ofpoliticalinstitutions,thebureaucracyisinaveryfavo-
rablepositiontodirectlyorindirectlygoverning;(12)that
increasinglyseekstoimposetheirideasonhowanpolicy
shouldbedesignedandmanaged;and(13)thatbecause
thepoliticallegitimacycanbedividedintodemocraticin-
put,arepresentativesystemwithanormofpoliticalequa-
lity,anddemocraticoutput,qualityofgovernancewiththe
normofimpartiality,thenatureofthepublicbureaucracy
isbecomingcrucialmomentfortheevaluationofademoc-
raticpoliticalsystem

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције . 
27. фебруара 2012. године.
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Sе ми пре зи ден ци ја ли зам је си стем ор га ни за ци је вла сти ко ји је 
на кон сло ма ко му ни зма по стао убе дљи во нај по пу лар ни ји ме-

ђу зе мља ма са аспи ра ци ја ма све о бу хват них по ли тич ких и еко ном-
ских ре фор ми. Без об зи ра што је већ до тог вре ме на, а и по том 
све до да нас,он у ве ли кој ме ри про у ча ван од стра не по ли ти ко ло га 
и прав ни ка, о ње му се за пра во не до вољ но зна ло. Два су раз ло га 
за то. Пр во, рас пра ва се углав ном во ди ла око де фи ни ци је по лу-
пред сед нич ког си сте ма на кон што је Ди вер же по ну дио сво ју вер-
зи ју: пред сед ник се би ра не по сред но, има ''зна чај на овла шће ња'' и 
вла да је од го вор на је ди но пар ла мен ту. Пре ци зни је, спор се во дио 
око пој ма овла шће ња.1) Ка ко ис ти че Ел џи, од су тво уни вер зал но 
при хва ће них схва та ња о то ме ко ји кор пус пред сед нич ких пре ро-
га ти ва пред ста вља ми ни мал ни праг за свр ста ва ње не ког си сте ма 
у се ми пре зи ден ци јал ни, до ве ло је до то га да го то во сва ки те о ре-
ти чар са ста вља свој спи сак зе ма ља ко је има ју по лу пред сед нич ки 
си стем, што је не са мо во ди ло кон цеп ту ал ној збр ци, већ је и оне-
мо гу ћа ва ло упо ред но-ем пи риј ска ис тра жи ва ња. Део пи са ца је на 
тра гу Сар то ри ја си сте ме кла си фи ко вао не узи ма ју ћи об зир то ли ко 
овла шће ња пред сед ни ка пре ма уста ви ма, ко ли ко моћ ко ју пред сед-
ник defactoиспољава у прак си.2) Сар то ри ис ти че да пред сед ник и 
пре ми јер де ле ћи из вр шну власт ус по ста вља ју раз не кон сте ла ци је 
мо ћи и сме њу ју ћег пр вен ства (shiftingprevаlеnces) у за ви сно сти од 
по ло жа ја пред сед ни ка пре ма пар ла мен тар ној ве ћи ни, тј. да ли је он 
њен је ди ни шеф, је дан од ше фо ва, њен члан или пре ма њој сто ји 
опо зи ци о но, што све про и во ди «осци ло ва ње’’ из ме ђу пред сед нич-
ког и пар ла мен тар ног по ла уну тар јед ног си сте ма.3) Иако ово ва жи 
у си сте ми ма по пут Фран цу ског, где пред сед ник има пра во да пред-
се да ва Са ве том ми ни ста ра (чл. 9 уста ва Фран цу ске) и на ме ће сво ју 
по ли тич ку аген ду дру гом де лу ег зе ку ти ве, ако је шеф пар ла мен-
тар ној ве ћи ни ко ја вла ду по ста вља или оба ра, то си гур но ни је слу-
чај у си сте ми ма где пред сед ник та кву при ви ле ги ју не ма, од но сно 
та мо где су над ле жно сти пред сед ник и пре ми је ра ја сно ли ми ти ра-
не без об зи ра ко јој стран ци при па да ју и да ли су чла но ви стран ке 
уоп ште. Сто га је Сар то ри је ва де фи ни ци ја су ви ше уска да би об-

1) Ro bert El gie,’’What is se mi-pre si en ti a lism and whe re is it fo und?’’, in: Semipresientialism
outsideEurope–Acomparativestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u tled ge, Lon-
don and New York, 2007, p. 5.

2) Ibid, стр. 4.
3) Ђо ва ни Сар то ри, Упоредниуставниинжињеринг, Фи лип  Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 

155.
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у хва ти ла се ми пре зи ден ци ја ли зам. Нпр, у Ср би ји би би ло те шко 
го во ри ти о осци ло ва њу по пут оног у Фран цу ској. Срп ски пред-
сед ник не ма ни шта од овла шће ња фран цу ског ко ле ге, већ по се ду је 
не ко ли ко дру гих ко је мо же ко ри сти ти апо слут но не за ви сно од то га 
из ко је је пар ти је пре ми јер. О осци ло ва њу се мо же го во ри ти је ди но 
у сми слу не фор мал ног ути ца ја пред сед ни ка на пре ми је ра, да кле не 
са пред сед нич ког по ло жа ја, не го по ло жа ја ли де ра пар ти је из ко-
је исто вре ме но до ла зи и пре ми јер или дру гих фак то ра ко ји ути чу 
на ко ри шће ње устав них овла шће ња (окол но сти усва ја ња уста ва, 
по ли тич ки оби ча ји, тем пе ра мент пред сед ни ка итд.).Дру ги раз лог 
де фи ци та са зна ња о се ми пре здин ци ја ли зму је сте упра во од су ство 
крос-на ци о нал не ем пи риј ске ана ли зе због не по сто ја ња ја сних кри-
те ри ју ма кла си фи ка ци је, прем да се мо ра при зна ти да је за ис тра-
жи ва ња тог ти па нео п ход но има ти од ре ђе ни вре мен ски ра спон од 
ба рем 10-20 го ди на, што све до ско ро ни је би ло за ми сли во.

Сма тра мо да је ми ни ма ли стич ка де фи ни ци ја се ми пре зи ден ци-
ја ли зма ко ју ну ди Ро берт Ел џи, нај бли жа то ме да од стра ни сва ку 
ар би трар ност у од ре ђи ва њу «зна чај них’’пред сед нич ких овла шће-
ња. На и ме, Ел џи за др жа ва по пу лар но иза бра ног пред сед ни ка са 
фик си ра ним ман да том и од го вор ност вла де пред пар ла мен том као 
од лу чу ју ће мо мен те у де фи ни са њу, а зна чај на овла шће ња поп ту но 
из ба цу је.4) Ме ђу тим, ако би смо има ли не по сред но иза бра ног пред-
сед ни ка са овла шће њи ма бри тан ског мо нар ха или кла сич ног пар-
ла мен тар ног пред сед ни ка (сва ки ње гов бит ни ји акт је пре ма пот-
пи сан од пре ми је ра), на ко ји на чин би се пред сед ни ков ути цај на 
по ли тич ки жи вот раз ли ко вао од ути ца ја ше фа др жа ве у пар ла мен-
та ри зму? Сто га је по треб но Ел џи је вој де фин ци ји до да ти да пред-
сед ник мо ра по се до ва ти бар јед но овла шће ње ко је мо же по сво јој 
во љи, без пре ма пот пи са (дис кре ци о но) ко ри сти ти, а да оно ни је у 
це ре мо ни јал ној или апо ли тич кој сфе ри (од ли ко ва ња, по ми ло ва ња, 
про мул га ци ја за ко на).И не бит но да ли се ра ди о сла би јим овла-
шће њи ма по пут обра ћа ња пар ла мен ту, тј. ра ди то га са зи ва њу ње-
го ве ван ред не сед ни це или ја чим овла шће њи ма,по пут за ко но дав не 
ини ци ја ти ве, рас пи си ва ња ре фе рен ду ма, рас пу шта ња скуп шти не, 
пра ва ве та, но ми на ци је су ди ја Устав ног су да и дру гих др жав них 
функ ци о не ра па све до от ка зи ва ња по ве ре ња вла ди.

4)  Ro bert El gie, ’’The Po li tics of Se mi-Pre si en ti a lism’’, in: SemiPresidentialism inEurope 
(ed: Ro bert El gie), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1999, p. 13.
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СЕМИПРЕЗИДЕНЦИЈАЛИЗАММОТОР
ИЛИПРЕПРЕКАКОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ?

Ком па ра тив на ис тра жи ва ња на те му успе ха по лу пред сед нич-
ког си сте ма ис ти чу ва жност ди хо то ми је Шу гар та и Ке ри ја, за сно-
ва не на пра ву пред сед ни ка да от ка же по ве ре ње вла ди. Ако шеф др-
жа ве по се ду је то пра во, ра ди се о  пред сед нич ко-пар ла мен тар ном 
ре жи му, а у су прот ном о пре ми јер ско-пред сед нич ком.5) Пр ви је 
због ја чег пред сед ни ка бли жи пре зи ден ци ја ли зму, а дру ги  пар ла-
мен та ри зму, али оба мо гу има ти "пред сед нич ке" и "пар ла мен тар-
не» фа зе би ло ин сти ту ци о нал не (пред сед ник кроз јав ну функ ци ју 
до ми ни ра пре ми је ром) би ло ва нин сти ту ци о нал не (пред сед ник до-
ми ни ра пре ми је ром је ди но кроз сво ју не фор мал ну функ ци ју ли де-
ра стран ке). 

Те сти ра ју ћи ути цај ко ји об ли ци ор га ни за ци је вла сти има ју на 
ско ро ве FreedomHouse-а, а на узор ку од 83 тран зи ци о не зе мље 
(Тре ћи та лас), Мо страп ис ти че да по ре ђе ње пар ла мен тар ног, пред-
сед нич ког и по лу пред сед нич ког си сте ма да је сле де ће ре зул та те.6) 
Ако се гру бо упо ре де про се ци ско ро ва три си сте ма се ми пре зи ден-
ци ја ли зам је у ло ши јој по зи ци ји од дру га два си сте ма. Про сек по-
лу пред сед нич ких си сте ма је 3.4, пред сед нич ких 3.1, а пар ла мен-
тар них 2.6. Тре ба ло би има ти у ви ду да су ско ро ви у ра спо ну од 1 
до 7 и да ви ше вред но сти зна че ло ши ји ква ли тет де мо кра ти је. Ме-
ђу тим, ако се ура ди t– тест,7) ста ти стич ки зна чај не су је ди но раз ли-
ке у про се ци ма из ме ђу се ми пре зи ден ци ја ли зма и пре зи ден ци ја ли-

5)  Mat hew S. Shu gart, John M. Ca rey, PresidentsandAssemblies, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1992, pp.23, 24.

6)  Sop hia Mo e strup, ’’Se mi-pre si den ti a lism in young de moc ra ci es – Help or hin dran ce?’’, in: 
SemipresientialismoutsideEurope–Acomparativestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e-
strup), Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, pp. 34-44.  

7) (прим. М.П) t-тест је ста ти стич ки тест ко јим се увр ђу је да ли су про се ци две гру пе 
ста ти стич ки раз ли чи ти, од но сно да ли је раз ли ка ста ти стич ки зна чај на, тј. ни је ли она 
мо жда про дукт слу чај но сти или пак пра вил но сти. Он је ко лич ник раз ли ке про се ка две 
гру пе и ко ре на зби ра ко лич ни ка ва ри јан се и бро ја је ди ни ца гру пе:

 где је фор му ла за ва ри јан су ко лич ник су ме ква дра та од сту па ња вред но сти је ди ни це од 
груп ног про се ка:

 а да ли је до би је на t-вред ност ста ти стич ки зна чај на за ви си од то га да ли је она из над 
кри тич ног ни воа ко ји се на ла зи на пре се ку ста ти стич ке зна чај но сти (обич но 0.05 – пет 
раз ли ка од сто су про дукт слу ча ја, а оста ле пра вил но сти) и сте пе на сло бо де df= (n1 + 
n2) – 2 у tтаблици зна чај но сти. 
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зма. Ако се има у ви ду да је раз ли ка про се ка по лу пред сед нич ког и 
пар ла мен тар ног си сте ма ве ћа од раз ли ке про се ка по лу пред сед нич-
ког и пред сед нич ког, он да је об ја шње ње за од су ство зна чај но сти у 
пр вом од но су је ди но у ве ли кој ва ри јан си се ми пре зи ден ци ја ли зма 
и пар ла мен та ри зма. 

Узи ма ју ћи у об зир кон ти нен тал ну ком па ра ци ју, Мо стра по ва 
по ка зу је да се по лу пред сед нич ки си стем ло ши је по ка зао од дру-
га два у Ази ји и Ла тин ској Аме ри ци, бо ље од пре зи ден ци ја ли зма 
и ло ши је од пар ла мен та ри зма у Афри ци, док се у ис точ ној Евро-
пи по ка зао бо ље од пар ла мен тар ног ко ји му је ту је ди ни так мац. 
У  бив шем СССР-у, се ми пре зи ден ци ја ли зам и пре зи ден ци ја ли зам 
јед на ко за о ста ју за пар ла мен та ри змом.8)

Што се ти че скло но сти си сте ма ка де мо крат ском ко лап су, по-
лу пред сед нич ки си стем ње му ни је скло ни ји од кон ку рен ци је, јер 
иако је 27% пред сед нич ких, 36% пар ла мен тар них и 39% се ми пре-
зи ден ци јал них си сте ма пре ки ну ло де мо крат ски раз вој те раз ли ке 
ни су ста ти стич ки зна чај не што се утвр ђу је пре ко про пор ци о нал-
ног те ста.9)

По ре ђе њем пре ми јер ско-пред сед нич ких и пред сед нич ко-пар-
ла мен тар них си сте ма уоча ва се бо љи про се чан FreedomHouse(FH)
скор пр вих у од но су на дру ге (3.0 пре ма 3.9), али ова раз ли ка ни је 
ста ти стич ки зна чај на. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу пре кид кон со-
ли да ци је или де мо крат ског по рет ка, пре десд нич ко-пар ла мен тар ни 
си сте ми су кра хи ра ли у 60% слу ча је ва, а пре ми јер ско-пред сед нич-
ки са мо у 19% и ова раз ли ка је ста ти стич ки зна чај на на 0.1 ни воу. 
Мо стра по ва ис ти че да су раз ли ке из ме ђу ова два ре жи ма нај ве ће у 
бив шим со вјет ским др жа ва ма - че ти ри од пет пред сед нич ко-пар-

8) О не ким пред сед ни ци ма бив ших др жа ва СССР ви де ти: Дра ган Тра и ло вић, «Уло га ше-
фа др жа ве у по ли тич ком си сте му зе ма ља Цен трал не Ази је’’, Српскаполитичкамисао, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2011, стр. 467-483.

9) (прим. М.П) На по чет ку те ста се фор му ли шу нул та и ал тер на тив на хи по те за. Нул та 
твр ди да се про пор ци је (ве ро ват но ће) две гру пе ста ти стич ки не раз ли ку ју, а ал тер на-
тив на су прот но. За тим тра жи мо  Zpскор про пор ци ја по фор му ли Z = p1 –  p2/S(p1 – p2) 
вр ло слич ној за стан дард ни Z скор. p1 – p2 је про ста раз ли ка про пор ци ја, док је S(p1 
– p2) стан дард на гре шка раз ли ка про по ци ја по фор му ли:

 и где је p пон де ри са на арит ме тич ка сре ди на про пор ци ја p1 и p2 по фор му ли:

 ако је ве ро ват но ћа ко ја од го ва ра Zpскору у zтаблицама ве ћа од 0.95, он да има мо ста-
ти стич ку зна чај ност.
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ла мен тар них је ко ла би ра ло, а ни је дан пре ми јер ско-пред сед нич ки. 
У Л. Аме ри ци је до шло до де мо крат ског ко лап са и на Ха и ти ју и у 
Пе руу, с тим што су FH ско ро ви би ли ло ши ји у пр вој др жа ви (пре-
ми јер ско-пред сед нич кој) не го у дру гој (пред сед нич ко-пар ла мен-
тар ној). У Ази ји ни је дан од два ре жи ма ни је ко ла би рао, али су FH 
ско ро ви ло ши ји код пре ми јер ско-пред сед нич ких не го пред сед нич-
ко-пар ла мен тар них, иако раз ли ка ни је ста ти стич ки зна чај на.

Ов де је по треб но скре ну ти па жњу на про бле ме функ ци о ни-
са ња Ха и ти ја, Ти мо ра, Шри Лан ке и Мон го ли је као пре ми јер ско-
пред сед нич ких ре жи ма Л. Аме ри ке, од но сно Ази је, ка ко је то ура-
ђе но у овом ис тра жи ва њу. Ови слу ча је ви су бит ни због то га што 
из у зет но сни жа ва ју про се чан учи нак по лу пред сед нич ког об ли ка 
ор га ни за ци је вла сти. 

Си стем Ха и ти ја је по лу пред сед нич ки у сми слу да по сто ји не-
по сред но иза бран пред сед ник (чл. 134 уста ва), ко ји у до го во ру са 
гор њим до мом по ста вља на чел ни ка ге не рал шта ба, по ли ци је, ам ба-
са до ре и ге не рал не кон зу ле (чл. 141) и за јед но са Се на том по ста-
вља управ ни ке не за ви сних аген ци ја (чл. 142-2), док дис кре ци о но 
по ста вља ди рек то ре јав не упра ве и де ле га те де парт ма на и арон ди-
сма на (чл. 142-1). Пред сед ник има пра во на слаб су спен зив ни ве-
то ко ји мо же би ти ану ли ран про стом ле ги сла тив ном ве ћи ном (чл. 
144), а на отва ра њу сва ке го ди шње ле ги сла тив не се си је има пра во 
да се обра ти ис тој, без мо гућ но сти на кнад не де ба те (чл. 151). Он 
још има пра во да име ну је пре ми је ра на кон кон сул то ва ња са ше фо-
ви ма пар ла мен тар них до мо ва, под усло вом да у пар ла мен ту ни јед-
на пар ти ја не ма ап со лут ну ве ћи ну, иако сва ки ње гов акт мо ра би ти 
по твр ђен од пар ла мен та ра ца (чл. 137). Иако овај спи сак овла шће-
ња ни је им по зан тан, де мо кра ти ја на Ха и ти ју је про па ла два пу та 
из два раз ло га. Је дан се ве зу је за су ко бе око име но ва ња пре ми је ра 
и оста лих зва нич ни ка из ме ђу пред сед ни ка и не ди сци пли но ва ног 
пар ла мен та, док дру ги про ис хо ди из пр вог, бу ду ћи да су пар ти је 
вр ло че сто оба ра ле вла де из ба нал них раз ло га ства ра ју ћи ти ме ат-
мос фе ру оп ште по ли тич ке не ста бил но сти. Ови про бле ми се ре-
ша ва ју та ко што се пра ва име но ва ња из ме ђу пред сед ни ка, вла де и 
пар ла мен та ја сно де ли ми ти ра ју, а пар ла мен та ри зам ра ци о на ли зу је 
уво ђе њем ин сти ту та по пут огра ни ча ва ња гла са ња о по ве ре њу вла-
ди или ве ћим пра гом за по кре та ње ин тер пе ла ци ја. Упра во се ове 
ре фор ме пла ни ра ју за устав не аманд ма не (гла са ње о по ве ре њу јед-
ном у го ди ну да на; ин тер пе ла ци ју по кре ће че твр ти на по сла ни ка 
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уме сто ра ни јих пет).10) Oцена је да је Ха и ти вр ло ло ше про шао у 
FH ско ро ви ма за хва љу ју ћи од су ству рав но те же вла сти у по ли тич-
ком си сте му и пре мо ћи пар ла мен та у од но су на дру ге две гра не 
вла сти.11) Не е фи ка сне вла де ко је су бр зо гу би ле по др шку сво јих 
пар ти ја у пар ла мен ту и та ко би ле у не мо гућ но сти да усво је бу џет 
или ва жне ин фра струк тур не про јек те, под сти ца ле су пред сед ни ка 
или вој ску да кр ше устав или вр ше вој не пу че ве. Да кле, ни је био 
то ли ко про блем до го во ри ти се ко ја ће лич ност би ти пре ми јер, ко-
ли ко одр жа ти га на вла сти ду же од го ди ну да на због ка сни јих ши-
зми уну тар пар ти ја. 

Кон фу зне устав не нор ме у по гле ду то га ко има пра во да име-
ну је пре ми је ра, ми ни стре, дру ге слу жбе ни ке и на ко ји на чин и 
фраг мен ти ра не/не е та бли ра не пар ти је уз не ра ци о на ли зо ван пар ла-
мен та ри зам, је су од ли ке „пољ ског син дро ма’’ из вре ме на ка да је на 
сна зи би ло „Ма ли устав’’, од но сно пре устав не ре ви зи је из 1997. 
Пољ ска ни је има ла слом де мо кра ти је, па чак се та си ту а ци ја ни је 
дра стич но од ра зи ла на ње не де мо крат ске ре зул та те, ве ро ват но из 
раз ло га што је у еко ном ском, ад ми ни стра тив ном и у сми слу ути-
ца ја ЕУ, би ла у мно го по вољ ни јем по ло жа ју од Ха и ти ја. Ме ђу тим, 
пи та ње је шта би се де си ло да је ин сти ту ци о нал ни аран жман по-
тра јао још не ко вре ме. Пред сед ник је био „ге не рал ни су пер ви зор’’ 
у сфе ра ма спољ не по ли ти ке и без бед но сти, док је пре ми јер био 
ду жан да кон сул ту је пред сед ни ка пре не го што би име но вао ми ни-
стре спољ них, уну тра шњих по сло ва и од бра не, али је пред сед ник 
у прак си од би јао да име ну је по је ди не ми ни стре на пред лог пре ми-
је ра (као ка да је Су хоц ка пред ло жи ла ми ни стра кул ту ре, а Ва лен са 
од био), под из го во ром да од ред бе уста ва не про пи су ју да он мо ра 
да при хва ти но ми на ци ју, већ да мо же, уко ли ко то же ли.12) Али, већ 
1995, услед уво ђе ња из бор ног пра га ста би ли зо ван је пар ла мен тар-
ни жи вот, а са мим тим и по зи ци ја вла де, док је до но ше њем но вог 
уста ва пред сед ник из гу био пра во да се ме ша у име но ва ња ми ни-
ста ра (име но ва ње пре ми је ра ни је ни ра ни је би ло про блем), ве ти ра-
ња бу џе та и сла ња за ко на Устав ном три бу на лу на кон што га Сејм 
усво ји по ја ча ном ве ћи ном на кон пред сед ни ко вог ве та. Ипак, пред-

10) Sop hia Mo e strup, „Ha i ti: Se mi-Pre si den ti a lism in a Frac tu red So ci ety’’, in: SemiPresidenti
alismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan Wu), Pal gra ve Mac Mil-
lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 260.

11)  Ibid, p. 261.

12) Ania van der Me er Krok-Pas zkow ska, „Po land’’, in: SemiPresidentialisminEurope (ed: 
Ro bert El gie), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1999, p. 178, 180-181.
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сед ник је за др жао јак ве то од 3/5, иако је ра ни ји био не што ви ши од 
2/3.Пре ма но вом уста ву он «де лу је за јед но’’ са пре ми је ром у сфе-
ри спољ не по ли ти ке, док је ра ни је био «ге не рал ни су пер ви зор’’.13) 
Одав де се мо же за кљу чи ти да по лу пред сед нич ки си стем про из во-
ди про бле ме у сфе ри пре ро га ти ва но ми на ци је, а не ко ор ди ни са ног 
или за јед нич ког до но ше ња од лу ка уну тар би це фал не ег зе ку ти ве, 
чак узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу ко ха би та ци је.14)

Мон го ли ја ни је има ла лош скор (2.4), али је про блем у функ ци-
о ни са њу по ли тич ког си сте ма би ла ег зе ку тив на бло ка да усло вље на 
су ко би ма око но ми но ва ња пре ми је ра/ми ни ста ра за вре ме ко ха би-
та ци је 1997-2000, док су од но си дво гла ве ег зе ку ти ве и пар ла мен та 
у сфе ри еко ном ских ре фор ми би ли ком про ми сни.15) Аманд ман из 
2001. је уки нуо од ред бу уста ва ко ја је омо гу ћа ва ла пред сед ни ку 
да ути че на ком по но ва ње вла де и од те го ди не Мон го ли ја бе ле жи 
не што ни же про сеч не ско ро ве по го ди ни (2). Шри Лан ка са не што 
ве ћим ско ром (3.8) исто има пред сед ни ка ко ји по ста вља пре ми је ра 
(чл. 43-3), док би ве ћи ну про бле ма Ис точ ног Ти мо ра (скор 3) тре-
ба ло ту ма чи ти у кон тек сту ха о са на кон не за ви сно сти, тј. син дро-
ма’’про па ле др жа ве’’ без ка па ци те та за сер ви си ра ње основ них за-
да та ка по ли тич ког си сте ма.16) По лу пред сед нич ки си стем у Афри ци 
не тре ба по ре ди ти са пар ла мен тар ним ко ји има бо ље ско ро ве, јер 
је је ди ни пар ла мен тар ни си стем Афри ке Ети о пи ја, а не зе мље као 
Ју жна Афри ка у ко ји ма пар ла мент би ра ше фа др жа ве ко ји је исто-
вре ме но пре ми јер, са тим да се исти укла ња из раз ло га кр ше ња 
уста ва, не спо соб но сти или озбиљ ног кр ше ња ду жно сти (чл. 89-1 
уста ва) и 2/3 ве ћи ном. То су раз ло зи и про це ду ре им пич мен та, а не 
кла сич не по ли тич ке од го вор но сти. Да кле, у Афри ци има мо так ми-
че ње пред сед нич ких и по лу пред сед нич ких си сте ма у ко јем се ови 
дру ги др же бо ље.

13) Ibid, p. 190.
14) Ro bert El gie,Sop hia Mo e strup, Yu- Shan Wu, “Se mi- Pre si den ti a lism: What Ha ve We Le ar-

ned?’’, in: SemiPresidentialismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-
Shan Wu), Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 270.

15) Sop hia Mo e strup,Gom bo su ren giin Gan zo rig, “Se mi-pre si den ti a lism in Mon go lia - Tra de-
offs bet we en sta bi lity and go ver nan ce’’, in: SemipresientialismoutsideEurope–Acompara
tivestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, pp. 
187, 191.

16) Den nis Sho e smith, “Ti mor-Le ste - Se mi-pre si den ti a lism and the de moc ra tic tran si tion in a 
new, small sta te’’, in: SemipresientialismoutsideEurope–Acomparativestudy (ed: Ro bert 
El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, p. 234.
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Ис тра жи ва ње Ел џи ја и Шлај те ро ве ста ти стич ки на узор ку 
свих по лу пред сед нич ких си сте ма од 1919. до 2004, би ло да су тра-
ја ли не пре кид но би ло да су ис ку си ли де мо крат ски ко лапс и све јед-
но да ли су се по сле то га вра ти ли у де мо кра ти ју или не, по ка зу је да 
су је ди ни фак то ри ко ји по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу ко лап са, од но сно 
скра ћу ју де мо крат ски жи вот, а ко ји су при том ста ти стич ки зна чај-
ни: пред сед нич ко-пар ла мен тар ни ре жим и ефек тив ни број пар ти ја 
од 3.07 до 4.37 (на ни во и ма 0.01).17) Ха зард на сто па нам го во ри 
ко ли ко пу та су у не ком ин тер ва лу пред сед нич ко-пар ла мен тар ни 
ре жи ми скло ни ји кра ћем де мо крат ском пе ри о ду од пре ми јер ско-
пред сед нич ких и она ов де и зно си 5.24, а за ефек тив ни број пар ти-
ја 5.84.Ови ауто ри ис ти чу да су ко ри сти ли Коксовхазарднимодел 
и да им је за ви сна ва ри ја бла био оп ста нак, трај ност де мо кра ти је 
(survival) у две под гру пе се ми пре зи ден ци ја ли зма са укуп ним  вре-
ме ном де мо крат ског тра ја ња од 611 го ди на. Ако је та ко, Кок со ва 
ха зард на сто па се из ра чу на ва по фор му ли (прим. М.П):

где се ко е фи ци јент β од ре ђу је пре ко по зна тог MLE ме то да 
за ести ма ци ју екс по нен ци јал не ди стри бу ци је ( , тј. 
кроз ко лич ник бро ја 1 и про сеч не вред но сти до га ђа ја (events) за це-
ло куп ну гру пу ко ја се под вр га ва ис пи ти ва њу. У слу ча ју овог ис тра-
жи ва ња µxје про сеч но тра ја ње де мо кра ти је у јед ној по лу пред сед-
нич кој епи зо ди/си сте му (епи зо да се ра чу на од на стан ка се ми пре-
зи ден ци ја ли зма у да тој зе мљи па све до 2004, а ако је био пре кид 
до тог мо мен та, са тим што је евен ту ал но об на вља ње по лу пред-
сед нич ке де мо кра ти је у ис тој зе мљи ра чу на то као но ва епи зо да), а 
по што епи зо да има укуп но 45, он да , 
па је Разли ка је од нос го ди на де мо кра ти је код 
пре ми јер ско-пред сед нич ких и пред сед нич ко-пар ла мен тар них, па 
ка да се све то екс по нен ци ра до би ја се вред ност од ≈ 5.24, чи ме су 
пре ми јер ско-пред сед нич ки ви ше од 5 пу та скло ни ји де мо крат ском 
оп стан ку, од но сно пред сед нич ко-пар ла мен тар ни скло ни ји пре ки-
ду. На овај на чин се ра чу на ју и сто пе ве за не за оста ле екс пла на-
тор не ва ри ја бле. Иако ни су ста ти стич ки зна чај не, ин те ре сант но је 
по гле да ти сто пе сле де ћих ва ри ја бли: пред сед нич ких за ко но дав них 

17) Ro bert El gie, Pe tra Schle i ter, “Va ri a tion in the Du ra bi lity of Se mi-Pre si den tial De moc ra ci-
es’’, in: SemiPresidentialismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan 
Wu), Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 54. 
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овла шће ња (ве то, ини ци ра ње за ко на или ре фе рен ду ма, пра во ути-
ца ја на бу џет, из да ва ње де кре та у не ким обла сти ма), ко ха би та ци је 
и ма њин ске вла де. Сто па за ко но дав них овла шће ња је 0.89, да кле 
ма ња од 1, што би по тен ци јал но чак мо гло да зна чи сма ње ни ри зик 
за де мо крат ски оп ста нак. Сто па ко ха би та ци је од рав но 1 зна чи да 
она не ути че у би ло ком сме ру на ста бил ност по лу пред сед нич ких 
де мо кра ти ја. Ма њин ска вла да има сто пу вред но сти 2.07, што пре-
ли ми нар но ука зу је на ду пло ве ћи ри зик по оп ста нак де мо кра ти је 
од ве ћин ске вла де. У ве зи ко ха би та ци је и Мо стра по ва да је слич не 
на ла зе. Про це нат зе ма ља ко је су про шле ба рем јед ном кроз ко ха би-
та ци ју су де мо крат ски кра хи ра ле у 43% слу ча је ва, а оне ко је ни су 
у 25%, али без ста ти стич ке зна чај но сти. Ме ђу тим, ста ти стич ки је 
зна чај на раз ли ка из ме ђу пре ми јер ско-пред сед нич ких и пред сед-
нич ко-пар ла мен тар них ре жи ма у по гле ду не га тив ног ути ца ја ко ха-
би та ци је на де мо крат ски оп ста нак (21% vs. 78%).

Ин те ре сант но је по гле да ти слу ча је ве Сло вач ке и Мол да ви је 
ко је су про шле кроз оба си сте ма вла сти. Сло вач ка је од 1992-1999. 
има ла пар ла мен тар ни си стем и FH про сек од 2.17, а од 1999-2008. 
пре ми јер ско-пред сед нич ки се ми пре зи ден ци ја ли зам са про се ком 1, 
да кле нај ви шу мо гу ћу оце ну, док је Мол да ви ја је из тог ти па по лу-
пред сед нич ког си сте ма пре шла на пар ла мен та ри зам и по гор ша ла 
про сек ско ро ва са 2.80 на 2.86.18) Иако је то вр ло ма ла раз ли ка по-
треб но је при ме ти ти да се у пар ла мен тар ној епи зо ди Мол да ви је 
при ме ћу је тен ден ци ја ра ста ско ра, од но сно по гор ша ње де мо кра ти-
је, док је у по лу пред сед нич кој епи зо ди при ме ћен тренд по сте пе ног 
по бољ ша ња.

ПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИСИСТЕМУСРБИЈИ
–ОДПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЈЕ

ДОХИПЕРПРЕЗИДЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Се ми пре зи ден ци ја ли зам у Ср би ји спа да у пре ми јер ско-пред-
сед нич ке ре жи ме, јер се пред сед ник би ра не по сред но (чл. 114 уста-
ва), вла да је од го вор на са мо скуп шти ни (чл. 124), а пред сед ник има 
три по ли тич ка овла шће ња ко ја не зах те ва ју пре ма пот пис: ко ман-
до ва ње вој ском (чл. 112), име но ва ње и пред ла га ње су ди ја устав ног 

18) Oleh Protsyk, “Se mi-Pre si den ti a lism un der Post-Com mu nism’’, in: SemiPresidentialism
andDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan Wu), Pal gra ve Mac Mil lan, 
Ba sing sto ke, 2011, p. 101.
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су да (чл. 172), су спен зив ни ве то ко ји мо же да се ану ли ра ве ћи ном 
гла со ва од укуп ног бро ја по сла ни ка (чл. 113).Са мо се за дру го и 
тре ће овла шће ње мо же ре ћи да при па да ју сфе ри те ку ће по ли ти ке, 
ма да дру го мо же би ти ко ри шће но рет ко (сва ке де ве те го ди не по 
уста ву). Ве то, ко ји се мо же че шће ко ри сти ти је слаб. Бит но је спо-
ме ну ти још јед но овла шће ње ко је се не ки ма чи ни бе ниг ним,19) али 
су већ по ме ну та ем пи риј ска ис тра жи ва ња у овом ра ду утвр ди ла да 
се ра ди о нај ја чем узро ку за по ли тич ку бло ка ду, а то је ин тер вен-
нци ја пред сед ни ка код фор ми ра ња вла де, од но сно пред ла га ње кан-
ди да та за ме сто пре ми је ра на кон што се са слу ша ми шље ње пред-
став ни ка иза бра них из бор них ли ста (чл. 112-3). У уста ву ни шта 
не пи ше о ро ку до ко јег пред сед ник има да до не се од лу ку, ни ти о 
санк ци ја ма ко је би га че ка ле ако бу де упо ран до кра ја у на сто ја њу 
да пар ла мен ту на мет не свог кан ди да та. Ако у 90 да на од кон си ту и-
са ња скуп шти на не иза бе ре но ву вла ду (чл. 109) она се ауто мат ски 
рас пу шта и то мо же би ти увод у ве ли ку по ли тич ку кри зу. Пред ло зи 
о по кре та њу про це ду ре за опо зив пред сед ни ка у слу ча ју да од би је 
кан ди да та ве ћи не пар ти ја у пар ла мен ту као ефи ка сном ле ку про-
тив за мр ше не и кон фу зне при ро де чла на 112-3. не сто је, бу ду ћи да 
пар ла мент мо жда не би ни имао вре ме на да ини ци ра по сту пак, а и 
пи та ње је ка да би пи та ње до шло пред устав ни суд и ка ко би слу чај 
уоп ште био ре шен. За то смо ми шље ња да би ову од ред бу тре ба ло 
уки ну ти и за ме ни ти оба ве зом пред сед ни ка да име ну је за пре ми-
је ра ону лич ност о ко јој су се до го во ри ле пар ти је пар ла мен тар не 
ве ћи не и то у тач но на зна че ном ро ку. Пред сед ник ско ро да ни је 
био су о чен са тим да пред ло жи лич ност ко ју ни је по др жа ла ње го ва 
стран ка као део бу ду ће из вр шне вла сти, та ко да не мо же мо зна ти 
ка ко би се он по на шао у гра нич ним слу ча је ви ма ка да кан ди дат има 
тан ку по др шку пар ла мен та и јав ног мње ња, од но сно да ли би се 
уста лио оби чај да се пред сед ник увек уз др жа ва од фак тич ког ме-
ша ња у из бор пре ми је ра. Са мо је јед ном по сле из бо ра 2000. пред-
сед ник имао при ли ку за овај ма не вар ко ји та да ни је пред у зет, али 
тре ба има ти у ви ду да су та да ве ли ка пар ла мен тар на ве ћи на и јав но 
мње ње чвр сто ста ја ли про тив ње га.

Пред сед ник Ср би је по овим овла шће њи ма спа да у ред ма-
ње моћ них ше фо ва др жа ва пре ми јер ско-пред сед нич ких ре жи ма. 
Ин сти ту ци о нал не мо гућ но сти за ал тер на ци ју фо ку са мо ћи из ме-

19) Рат ко Мар ко вић, «Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је’’, АналиПравногфа
култетауБеограду, год. LII, бр. 3–4, јул–де цем бар 2004, стр. 330-331.
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ђу пред сед ни ка и пре ми је ра не по сто је. Вла да не мо же да сма њи 
пред сед ни ков ути цај, ни ти он мо же да ути че на ње но фор му ли са ње 
по ли ти ке. И јед на и дру га ин сти ту ци ја не за ви сно во де по ли ти ку 
у скла ду са уста вом, за раз ли ку од ре ше ња где пред сед ник пред-
се да ва њем са ве та ми ни ста ра у тре ну ци ма ка да је шеф пар ла мен-
тар не ве ћи не, ап со лут но до ми ни ра вла дом (Фран цу ска). Оту да су 
у Ср би ји по ли тич ки ис хо ди го то во увек пар ла мен тар ног ти па, јер 
су пред сед ни ко ва овла шће ња вр ло ма ла пор ци ја мо ћи чи сте пар-
ла ман тар не вла де.То не зна чи да по ли тич ки си стем у Ср би ји не ма 
пар ла мен тар не и пред сед нич ке фа зе. Ме ђу тим, те фа зе су за раз ли-
ку од фран цу ске ин сти ту ци о нал но-ва нин сти ту ци о нал не ко нек ци је 
фак то ра (ужи ен до ге ни оквир) ис кљу чи во плод ва нин сти ту ци о нал-
них окол но сти или оп штих ен до ге них окви ра. Док у Фран цу ској 
има мо слу чај ја ког ли де ра пар ла мен тар не ве ћи не као ја ког пред-
сед ни ка, у Ср би ји је на де лу јак шеф стран ке као слаб пред сед ник.
Ако је ма на фран цу ског ре ше ња што су у да том тре нут ку из ли шни 
или пред сед ник или пре ми јер, срп ска ано ма ли ја је што пред сед-
ник пре ко сво је пар ти је “ко ман ду је’’ вла дом или ње ним ве ли ким 
де лом, а по зи ци ју ше фа др жа ве мо же да ис ко ри сти као “си гур ну 
лу ку’’ ка ко би услед не по вољ них ре зул та та вла сти мо гао да ски не 
са се бе и пре ба ци на свог пре ми је ра и ми ни стре, а се би омо гу ћи 
ре и збор или но ву по ли тич ку ро лу мо жда баш у ви ду бу ду ћег пре-
ми је ра, на шта је већ ука зи ва но у на шој ли те ра ту ри. Иако фран цу-
ско ре ше ње омо гу ћа ва ја сни ју ди стри бу ци ју од го вор но сти из ме ђу 
пре ми је ра и пред сед ни ка, оно ипак омо гу ћа ва ве ли ку кон цен тра-
ци ју мо ћи, без об зи ра што она по вре ме но мо же про ме ни ти адре су. 
У (пост)тран зи ци о ним дру штви ма, ко ја има ју ма лу де мо крат ску 
тра ди ци ју, ни је ра ци о нал но омо гу ћи ти би ло ко јој ин стан ци то ли ку 
моћ у би ло ком тре нут ку, а ка мо ли у пе ри о ду од че ти ри го ди не. У 
тра ди ци о нал ним де мо кра ти ја ма се под ра зу ме ва ју мно ге ства ри у 
по ли ти ци, ко је се у ма ње раз ви је ним др жа ва ма не под ра зу ме ва ју. 
У њи ма је го то во сва ка сфе ра под ло жна хи ро ви тој и нео гра ни че ној 
ин тер вен ци ји др жав них ели та, па је упра во због од су ства прав не 
и по ли тич ке све сти нео п ход но устав но огра ни чи ти власт што је 
пре ци зни је мо гу ће.Пор ту гал ски се ми пре зи ден ци ја ли зам је де лом 
мо дел за Ср би ју, ако се же ли по сто ја ни ре ла тив ни ба ланс мо ћи и 
кла ри фи ко ва на по де ла од го вор но сти уну тар ег зе ку ти ве.

По уста ву из 1976. Пор ту гал је био пред сед нич ко-пар ла мен-
тар ни ре жим, бу ду ћи да је вла да би ла од го вор на и пар ла мен ту и 
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не по сред но иза бра ном пред сед ни ку.20) Шест го ди на ка сни је ду ал на 
од го вор ност вла де је уки ну та, али су из ве сна овла шће ња пред сед-
ни ка оја ча на или су уве де на но ва. Пред сед ник ви ше ни је мо рао да 
де ли пра во рас пу шта ња скуп шти не са Са ве том ре во лу ци је (иако 
је у овом по гле ду тем по рал но огра ни чен), док је про ши ре на ли ста 
обла сти у ко ји ма је пред сед ни ков ве то мо гао би ти пре гла сан са мо 
2/3 по сла нич ком ве ћи ном.21) И то у обла сти ма спољ них од но са, за-
тим раз гра ни че ња јав не, при ват не, дру штве не и ко о пе ра тив не сво-
ји не и у обла сти из бор ног за ко но дав ства (чл. 139-3 уста ва). Иако 
ре фе рен дум пред ла жу вла да или пар ла мент, је ди но пред сед ник 
од лу чу је да ли ће исти би ти одр жан, ако је по ње го вом ми шље њу 
то у «на ци о нал ном ин те ре су’’ (чл. 164-к). Пред сед ник има та ко ђе 
овла шће ње да име ну је пре ми је ра на кон кон сул та ци ја са иза бра ним 
пар ти ја ма (чл. 136-f/190-1).

Ка да су у пи та њу пред сед ни ко ва не ле ги сла тив на овла шће ња 
(име но ва ње пре ми је ра и ди со лу ци ја), прак са је по ка за ла по зи ти ван 
до при нос по ли тич кој ста бил но сти. Пред сед ник је са мо у пр вим 
го ди на ма тран зи ци је по ку ша вао да игра ак тив ну уло гу у про це су 
фор ми ра ња вла да, али су пар ти је ста ја ле углав ном од луч но про-
тив ње го вих пред ло га или су све те вла де углав ном крат ко тра ја ле. 
Пред сед ник се по ла ко по ву као из игре, што је би ло олак ша но чи-
ње ни цом да су вла де углав ном би ле јед но пар тиј ске или дво-пар-
тиј ске на кон 1980, а тек тре ћи ну вре ме на ма њин ске.22) Ме ђу тим, 
у слу ча ју из бо ра ма њин ских вла да, пред сед ник је пре би рао да 
рас пу шта скуп шти не, не го да име ну је пре ми је ра вла де у ко ју ће 
ући пар ти ја чи ји је он члан или бив ши ли дер, као ка да је Ма рио 
Со а реш 1987. од био пред лог сво је со ци ја ли стич ке пар ти је да се 
на тај на чин фор ми ра вла да. Овај ма њак или од су ство пар ти зан-
ски на стро је ног пред сед ни ка у Пор ту га лу, без об зи ра што за бра на 
пар тиј ског члан ства не по сто ји, тре ба об ја сни ти окол ни сти ма усва-
ја ња уста ва. Пр ви пред сед ник, ге не рал Еанес, иза бран je као «не-
пар тиј ски’’ кан ди дат, по др жан од две глав не су пар нич ке пар ти је.23) 
Вој на кла у зу ла је усло ви ла вој но ли це за пред сед нич ко ме сто што 
је уки ну то тек 1986. Ка ко пред сед ник ни је имао пар ти ју на ко ју би 

20) Car los Ja la li,’’The Pre si dent is Not a Pas sen ger: Por tu gal’s Evol ving Se mi-Pre si den ti a lism’’, 
in: SemiPresidentialismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan Wu), 
Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 163.

21) Ibid, p. 164.
22) Ibid, p. 166.
23) Ibid, p. 160.
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мо гао да се осло ни у пар ла мен тар ној бор би, ка ко ис ти че Џа ла ли, 
по тен ци јал ни про фи ти су ко ба са вла дом или пар ла мен том су ми-
ни ми за ра ни. И по сле уки да ња кла у зу ле, пред сед ни ци ко ји су пре 
пре у зи ма ња функ ци је би ли ли де ри сво јих пар ти ја су за у зи ма ли не-
пар тиј ски став. Иако је Хор хе Сам па јо био члан со ци ја ли стич ке 
пар ти је, он ни је био њен ли дер, већ во ђа по ра же не фрак ци је на 
пар тиј ским из бо ри ма, али га то ни је спре ча ва ло да у тре ну ци ма 
ве ли ке вла ди не не по пу лар но сти услед ко руп ци о на шких скан да ла 
ути че на со ци ја ли стич ког пре ми је ра да сме ни осум њи че не ми ни-
стре, ве ро ват но под им пли цит ном прет њом рас пу шта ња пар ла мен-
та. Да је јав ност до бар са ве зни ка пред сед ни ка по ка зу је и слу чај 
ка да је Со а реш од био пред лог су пар нич ке стран ке да име ну је но-
вог пре ми је ра не по сред но пред ре гу лар не из бо ре 1995, ко ри сте ћи 
се ве ли ком не по пу лар но шћу вла де. Што се ти че ди со лу ци је, пред-
сед ник је углав ном рас пу штао скуп шти ну тек ако вла да ви ше не ма 
ве ћи ну у пар ла мен ту, а дру га не мо же да се иза бе ре, па је пра во 
ди со лу ци је де ло ва ло пре као прет ња као што је већ по ме ну то, али 
она мо же да има да ле ко ве ће им пли ка ци је од ути ца ја на са став вла-
де. На и ме, ка да је пре ми јер Ба ро зо 2003. хтео да по ша ље вој ску у 
Ирак, пред сед ник Сам па јо је из ја вио да ће он као вр хов ни ко ман-
дант ору жа них сна га ис ко ри сти ти сва устав на овла шће ња ка ко би 
спре чио сла ње вој ни ка без ман да та УН.24) По ме ну ће мо да је је ди ни 
пут пред сед ник Сам па јо 2004. ис ко ри стио пра во да рас пу сти пар-
ла мент, без об зи ра што је пар ла мент имао мла ђи ман дат од ње га 
и ста бил ну ве ћи ну и та ко за чео но ву прак су у ко јој се ди со лу ци ја 
не ће ко ри сти ти са мо им пли цит но. 

Ве то је исто ко ри шћен у по гле ду оних за кон ских ре ше ња ко ја 
су на и ла зи ла на не го до ва ње јав ног мње ња (као ка да је Еанес ве ти-
рао за кон о по ве ћа њу пла те др жав ним слу жбе ни ци ма) или ка да је 
са ма вла да вр ло ни ско ста ја ла у очи ма јав но сти. Уче ста лост ве та 
се та ко ђе по ве ћа ва ла. Док је Еанес упо тре био ве то 5 пу та, Со а реш 
и Сам па јо су га упо тре би ли 30, од но сно 63 пу та. Пре ма Џа ла ли-
ју, мо же се за кљу чи ти да пор ту гал ски су спен зив ни ве то тро стру ко 
до при но си ефи ка сно сти и ефек тив но сти по ли тич ких про це са. Пр-
во, вла да мо ра да во ди ра чу на о то ме шта пред сед ник ми сли ка да 
се фор му ли ше по ли ти ка, чи ме је омо гу ће но са гле да ва ње про бле ма 
из још јед ног угла. Дру го,ре ла тив ним успо ра ва њем ле ги сла тив ног 
про це са, омо гу ћу је се пар ла мен ту да о ства ри раз ми сли још јед-

24) Ibid, p. 168.
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ном. Тре ће, ве то омо гу ћа ва ши рој јав но сти да кроз де ба те и при го-
во ре у ве ћој ме ри ути че на до но ше ње за ко на. 

* 
*    *

Рад по ка зу је да не ма ар гу ме на та про тив по лу пред сед нич ког 
си сте ма под усло вом да се ис пу ни:оп ти ра ње за пре ми јер ско-пред-
сед нич ку ва ри јан ту сим пре зи ден ци ја ли зма; устав не нор ме ко је се 
ти чу име но ва ња пре ми је ра, ми ни ста ра и дру гих функ ци о не ра мо-
ра ју би ти ја сне, тј.пред сед ник би са мо фор мал но тре ба ло име ну је 
чла но ве вла де ко је је ис та као пар ла мент, а ако су већ по де ље не-
на дле жно сти у по гле ду име но ва ња оста лих функ ци о не ра из ме ђу 
две гла ве ег зе ку ти ве, оне не би сме ле да бу ду из ме ша не (пре кла-
па ју ће); опра дав но је снаб де ти пред сед ни ка ја чим ве том (3/5, 2/3), 
пра вом да ша ље по је ди не за ко не на ре фе рен дум или да исти одо-
бра ва, а мо жда чак и пра вом ди со лу ци је ко је би би ло вре мен ски 
оро че но (јед ном у то ку свог ман да та и го ди ну да на на кон из бо ра 
вла де); пред сед ник и вла да мо гу за јед нич ки да од лу чу ју о пи та-
њи ма спољ не по ли ти ке, без бед но сти, еко но ми је (на ци о на ли за ци ја/
кон це си је, при ва ти за ци ја).

У слу ча ју Ср би је би ло би нео п ход но уве сти и про хи би тив ну 
кла у зу лу на пар тиј ско члан ство. У свим успе шним тран зи ци о ним 
по лу пред сед нич ким си сте ми ма, шеф др жа ве или ни је смео да др-
жи па ра лел но пред сед нич ки ис тра нач ки ман дат или је у прак си 
по сту пао та ко да је у по ли тич кој и струч ној јав но сти био пер ци пи-
ран као не у трал ни ар би тар по ли тич ког жи во та. Ср би ја сва ка ко не 
спа да у зе мљу у ко јој по ли тич ки оби ча ји игра ју ве ли ку уло гу, већ 
на про тив, ње на исто ри ја оби лу је слу ча је ви ма сле пог во лун та ри зма 
по ли тич ких ели та. Без ја сног сти пу ли са ња уста вом, ма ло је ве ро-
ват но да ће се ''не-пар тиј ски'' шеф др жа ве по ја ви ти пу ком инер-
ци јом по ли тич ке прак се. За би ло ко ју сфе ру за јед нич ког во ђе ња 
по ли ти ке, не-пар тиј ски пред сед ник је по год ни ји од пар ти зан ског, 
јер иако до не кле за у зда ва вла ду, скол ни ји је ком про ми су и ди ја ло-
гу. Иде ју пре ла ска на чист пар ла мен та ри зам би тре ба ло од ба ци ти. 
Мно ги пре ви ђа ју да пар ла мен та ри зам, ко ји се раз ви јао ве ко ви ма у 
окви ру спе ци фич не по ли тич ке кул ту ре (Бри та ни ја, Скан ди на ви ја) 
или по сто ји у окви ру фе де рал них и ре ги о нал них др жа ва (Не мач ка, 
Шпа ни ја, Ита ли ја) ни је исто што и пар ла мен та ри зам у др жа ва ма 
ко је има ју ма ло или ни ма ло кон сти ту ци о нал не тра ди ци је ико је су-
цен тра ли зо ва не/уни тар не. По го то во ако су пар ти је сла бо ин сти ту-
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ци о на ли зо ва не и скло не дик та ту пар тиј ског ше фа/вр ха, а еко но ми-
ја сла ба.Од лу ке ко је бри тан ски пре ми јер не би мо гао да до не се, 
јер га огра ни ча ва ју ње го ва пар ти ја, ин те ре сне гру пе и ва жност по-
што ва ња по ли тич ке тра ди ци је и кул ту ре (а у Не мач кој, Ита ли ји и 
Шпа ни ји фе де рал на/ре ги о нал на и пар тиј ска струк ту ра), пре ми је ри 
ис точ не Евро пе у пар ла мен тар ном си сте му мо гу ла ко да ре а ли зу ју. 
Те од лу ке мо гу би ти ја ко не га тив не по еко но ми ју ипо ли тич ку ста-
бил ност као што све до че при ме ри Сло вач ке, Мол да ви је, Ал ба ни је 
и Ма ђар ске.За то је пра ви мо дел за Ср би ју се ми пре зи ден ци ја ли зам-
по узо ру на пор ту гал ски, али са ис кљу че њем пред сед ни ка из про-
це са фор ми ра ња вла де и уз за бра ну пар тиј ског члан ства.

MarkoPejkovic
THEEFFECTSOFSEMI-PRESIDENTIALISM

Summary
Thispaperdealswith theeffectsof semipresidentialism.
Under theeffects, theannualFreedomHousescoreand
frequencyofdemocraticbreakdownareunderstood.Sta
tisticalanalyisisofthoseeffectsdevelopedintheresearch
ofotherauthorsthroughthettest,proportionaltestand
Coxhazardmodelisexplainedindetailherebytheauthor
inordertohelpdomesticreadertounderstandallstatisti
calresultsandconclusions.Specialattentionisdedicated
topremierpresidential semipresidentialism inpostcom
munistEurope(Poland),Asia(Mongolia),LatinAmerica
(Haiti) and in countrieswhichhave experienced consti
tutionaltransformationfromparliamentarismtosemipre
sidentialism orvice versa (Slovakia andMoldova). Such
comparisonsareofgreat importance for theassessmen
tofsemipresidentialisminSerbia,i.e.whetheritisjustified
toreform,maintainorabandonsuchsystem.Tothisend,
agoodexperienceofsemipresidentalPortugalisadditio
nallyconsidered.Theauthorholdsthatcriticismofsemi
presidentialismisunfoundedowingtoalackofanalysisof
semipresidentialismthroughtwotypes:premierpresiden
tialandpresidentparliamentary.
Keywords:semipresidentialism,premierpresidentialre
gime, presidentparliamentary regime, president, prime
minister.
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ra tic tran si tion in a new, small sta te’’, in: Semipresientialism outside
Europe–Acomparativestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u-
tled ge, Lon don and New York, 2007.Shu gart, Mat hew S., Ca rey, John M., 
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• Тра и ло вић, Дра ган, «Уло га ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му зе-
ма ља Цен трал не Ази је’’, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2011.

Resume
Un til few years ago, al most com ple te li te ra tu re con cer ning se mi-

pre si den ti a lism, had been con cen tra ted on de fi ni tion of se mi pre si den ti-
a lism or mo re pre ci se, on the true sco pe of pre si den tial po wers, ne ces-
sary for re cog ni tion of so me re gi me as se mi pre si den tial. By adop ting 
the de fi ni tion pro po sed by Ro bert El gie, i.e. the re gi me is se mi pre si-
den tial on ce we ha ve di rectly elec ted pre si dent, and go vern ment fully 
ac co un ta ble to par li a ment, the pos si bi lity for em pi ri cal and cross-na-
ti o nal re se arch emer ged. This pa per pre sen ted so me fresh em pi ri cal 
fin dings abo ut se mi pre si den ti a lism from se ve ral pro jects (El gie, Mo-
e strup, Schle i ter)and cla ri fied so me re sults of it in or der to em po wer 
re a der for bet ter un der stan ding. Com pa ring Fre e dom Ho u se sco res and 
ra tio of de moc ra tic bre ak down of pre si den ti a lism, par li a men ta rism and 
se mi pre si den ti a lism viat-test, pro por ti o nal test and Cox ha zard mo del 
al lows us to con clu de that se mi pre si den ti a lism is not mo re or less pro ne 
to de moc ra tic or con sti tu ti o nal re ver sal, but only ha ving in mind dif-
fe ren ces bet we en pre mi er-pre si den tial and pre si den tial-par li a men tary 
re gi mes. The lat ter ex tre mely ha ve con tri bu ted to lo we ring FH ave ra ge 
sco re and ra i sing bre ak down ra te for se mi pre si den tial ca te gory. By mo-
re de ta i led analysis, the aut hor shows that gre a test pro blem for se mi-
pre si den tial re gi mes is not the po wer-sha ring (jo intly po licy con duct) 
bet we en a pri me mi ni ster and a pre si dent, ne it her the (non)le gi sla ti ve 
po wers of pre si dent (ve to, re fe ren dum, dis so lu tion)but only con fu sing 
con sti tu ti o nal pro vi si ons re gar ding pre si den tial in ter fe ren ce in ca bi net 
for ma ti ons or ap po int ments of ot her pu blic of fi ce hol ders. Ca bi net for-
ma tion sho uld be ex clu si vely par li a men tary pre ro ga ti ve (pre si dent may 
ke ep only pro ce du ral ro le) and if pre si dent sho uld ha ve the right to ap-
po int so me of fi ci als, he sho uld exer ci se such right in de pen dently from 
go vern ment, and go vern ment al so sho uld ap po int of fi ci als on its own.

The se cond part of the pa per is de di ca ted to se mi pre si den ti a lism in 
Ser bia. Se mi pre si den ti a lism sho uld not be aban do ned as con cept, but 



стр:3149.

- 49 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

re for med. For the past twenty years, the ser bian pre si dent has shown 
me a gre per for man ce. He has only few po wers, but gre at op por tu nity to 
in flu en ce pri me mi ni ster via his post of party cha ir man when pre si dent 
co mes from the sa me party as par li a men tary ma jo rity. Ot her wi se, he 
was ob so le te fi gu re. So, the gre a ter (non)le gi sla ti ve po wers (wit ho ut 
jo int right with go vern ment over ap po int ments) are pro po sed, but at 
the sa me ti me pro hi bi ti ve cla u se for him in terms of party mem ber ship.

 Овај рад је примљен 1. фебруара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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Миша Стојадиновић*

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

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ПОЛИТИЧКИ 
ИДЕНТИТЕТ И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ**

Сажетак
По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју зна ча јан еле ме нат 
де мо крат ског си сте ма вла сти. У Аутор у свом ра ду 
ана ли зи ра ни во по ве ре ња гра ђа на у по ли тич ке пар ти
је, из бо ре и упра вља ње др жа вом, као и уло гу ко ју по ли
тич ки иден ти тет има за оства ри ва ње де мо кра ти је. 
У том сми слу овај рад је по де љен на два де ла. Пр ви део 
се ба ви про бле мом по ли тич ких пар ти ја и по ли тич ким 
иден ти те том док се у дру гом раз ма тра по ве ре ње у 
из бо ре и упра вља ње др жа вом. Аутор се у свом ра ду 
ко ри сти ком би на ци јом не ко ли ко раз ли чи тих ме то да: 
ди ја лек тич ки ме тод, ме тод ана ли зе са др жа ја и ком
па ра тив ни ме тод.
Кључ не ре чи: по ли тич ке пар ти је, по ли тич ки иден ти
тет, упра вља ње др жа вом, де мо кра ти ја, Бал кан, Ср
би ја.

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ 
ГРАЂАНА НА БАЛКАНУ

Pо ли тич ке пар ти је су у ре ла тив но крат ком пе ри о ду по ста ле не-
рас ки ди ви део де мо крат ског си сте ма. ,,Власт и опо зи ци ја оте-

ло тво ре не су у об ли ку пар ти ја и за то ни је пре те ра но твр ди ти да су 
пар ти је жи ла ку ца ви ца де мо кра ти је.’’1) 

* Истраживач, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
1) Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар за мо ни то ринг – 

ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 11.  
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По ли тич ке пар ти је су се по ја ви ле спон та но и по сте пе но па је 
сто га ве о ма те шко од ре ди ти та чан тре ну так њи хо вог на стан ка. Ка-
ко то Вла ди мир Го а ти ле по ка же: ,,на ста нак по ли тич ких пар ти ја 
ни је усле дио као ре а ли за ци ја не ке прет ход не за ми сли, не го је до 
ње га до шло спон та но и по сте пе но, па су у том по гле ду пар ти је слу
чај но дру штве но от кри ће.’’2) Мо же се ре ћи да Ен гле ска пред ста-
вља ко лев ку мо дер них пар ти ја јер су на ње ним про сто ри ма 1679. 
го ди не фор ми ра не пр ве по ли тич ке пар ти је: то ри јев ци (они су за-
сту па ли кон зер ва тив не дру штве не сна ге) и ви гов ци (они су за сту-
па ли ин те ре се ли бе рал них сна га у дру штву).3)   

Што се ти че са мог пој ма ,,по ли тич ка пар ти ја’’ он на ста је по-
чет ком XVI II ве ка, а у ши ру упо тре бу ула зи на кон пу бли ко ва ња 
Бо лин бру ко ве књи ге Une dis ser ta tion sur les par ti es 1733. го ди не.4) 
Овај тер мин има сво је ети мо ло шко по ре кло у ла тин ском је зи ку – 
part што зна чи део и par ti re што зна чи де ли ти. ,,Тер мин пар ти ја, 
ко ји ети мо ло шки зна чи део ши ре це ли не (лат. part – део; par ti re 
– де ли ти), ушао је у упо тре бу у пр вој по ло ви ни про шлог сто ле ћа 
за ме њу ју ћи по сте пе но тер мин фак ци ја (fa ce re – чи ни ти; fac tio – 
gru pa ko ja se ba vi sum nji vim po slo vi ma), као и тер мин сек та (se ce re 
– de li ti), ко ји се од кра ја се дам на е стог сто ле ћа упо тре бља ва углав-
ном за озна ча ва ње вер ских по де ла. Ина че, тер мин фак ци ја је у ста-
ром Ри му, у вре ме бра ће Грах, озна ча вао гру пу ари сто кра та ко ји 
кон тро ли шу се нат. Гај Грах га је ко ри стио да озна чи сво је не при ја-
те ље. Ци це рон у „Ре пу бли ци“ њи ме обе ле жа ва грч ке оли гар хе. С 
об зи ром на не га тив ну вред но сну ко но та ци ју што, као сен ка, пра ти 
тер мин фак ци ја још из тог пе ри о да, ње го во на пу шта ње и усва ја ње 
тер ми на пар ти ја за озна ча ва ње об ли ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
пред ста вља ло је код нај ве ћег бро ја пи са ца, пре ћут но, на пу шта ње a 
pri o ri не га тив ног ста ва пре ма пар ти ја ма.’’5)    

То ком XIX и XX ве ка по ли тич ке пар ти је су се усто ли чи ле као 
јед не од нај зна чај ни јих по ли тич ких ин сти ту ци ја. Оне, да кле, пред-
ста вља ју јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну у људ ској исто ри ји ко-

2) Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 
849.

3) О то ме ви де ти оп шир ни је: Љу би ша Ми тро вић, Оп шта со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је – Бе о град, СВЕН – Ниш, 2003, стр. 255.

4) Gi o van ni Sar to ri, “Elec ti ons et par ti es”, Démoc ra tie (Eds. Ro bert Dar ton et Oli vi er Du ha-
mel), Pa ris: Edi tons Roc her, 1998, 136.

5) Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар за мо ни то ринг – 
ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 25.
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ја се ве о ма бр зо уста ли ла као са став ни део ско ро сва ког дру штва. 
Да би смо бо ље ука за ли на зна чај ко је по ли тич ке пар ти је има ју у 
са вре ме ном дру штву при ка за ће мо њи хо ве нај зна чај ни је функ ци је. 
По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју ви ше-функ ци о нал не ин сти ту ци је 
где се ве ћи на ауто ра сла же да се као њи хо ве глав не функ ци је мо гу 
на ве сти сле де ће: 6)

1. да са ку пи а по том пред ста ви дру штве не ин те ре се, обез бе ђу-
ју ћи струк ту ру за по ли тич ко уче шће;

2. да слу жи као под руч је за обу ку по ли тич ких ли де ра ко ји се 
при пре ма ју да јед ном пре у зму вла да ју ћу уло гу у дру штву;

3. да се так ми чи и те жи да по бе ди на из бо ри ма, ка ко би упра-
вља ла вла ди ним ин сти ту ци ја ма;

4. да име ну је кан ди да те, ор га ни зу је по ли тич ка над ме та ња, ује-
ди ни де ло ве гла сач ког де ла и пре ве де по ли тич ке при о ри те те 
(пре до чи их) на је зик јав не по ли ти ке;

5. да бу де кон струк тив на и кри тич ка опо зи ци ја (ка да ни је на 
вла сти), пред ста вља ју ћи се бе као ал тер на тив ну вла ду ко ју 
би ра чи мо гу же ле ти да иза бе ру - оства ру ју ћи ти ме при ти сак 
на ак ту ел ну власт ка ко би има ла ви ше раз у ме ва ња за јав не 
ин те ре се.

Да кле, по сто ји са гла сност око то га да су по ли тич ке пар ти је 
од из у зет не ва жно сти за по сто ја ње де мо кра ти је. Ме ђу тим, у исто 
вре ме ве ли ки број гра ђа на у де мо крат ским си сте ми ма је не за до-
во љан по ли тич ким пар ти ја ма и по ка зу је ве ли ко не по ве ре ње пре-
ма њи ма.7) Ис тра жи ва ња по ка зу ју да гра ђа ни ши ром све та не ма ју 
пре ви ше по ве ре ња у по ли ти ча ре и по ли тич ке стран ке. На при мер 
са мо 9% Аустра ли ја на ца ве ру је да су чла но ви њи хо вог пар ла мен-
та ча сни и по ште ни љу ди, 76% Не ма ца и 90% По ља ка сма тра да 
су њи хо ве по ли тич ке во ђе не по ште не.8) Да си ту а ци ја ни је ни ма ло 
за вид на ни у Ср би ји мо же се ви де ти и на осно ву сле де ће та бе ле.

6) О то ме ви де ти оп шир ни је: Li sa McLean, ,,По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21 При ча и 
де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 107.

7) Ric hard Gunt her, Jo se Ra mon Mon te ro and Juan J. Linz, Po li ti cal Par ti es: Old Con cepts and 
New Chal len ges, Ox ford, 2002,  стр. 291.

8) Da vid W. Lo vell, ,,Lying and Po li tics’’, Po li tics and Mo ra lity,  (edi ted by Igor Pri mo ratz), 
Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 189-208.



- 54 -

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ ...Миша Стојадиновић

Табела бр. 1: Колики је степен поверења грађана Србије у - 
         владајућу коалицију опозиционе странке?

Одговор проценат
Велики 1.9 %
Осредњи 26.8 %
Мали 29.7 %
Никакав 37.6 %
Без одговора 4.1 %
Укупно 100 %
Одговор проценат
Велики 5.4 %
Осредњи 30.8 %
Мали 31.4 %
Никакав 28.6 %
Без одговора 3.8 %
Укупно 100 %

Извор: Дарко Маринковић, ,,Синдикати и политичке странке у транзицији’’, 
Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010, 

стр. 54-55. 

По ве ре ње гра ђа на у опо зи ци о не стран ке не што је ве ће не го у 
вла да ју ћу ко а ли ци ју, али оно што се мо же ре ћи и за јед не и за дру-
ге је да 2/3 гра ђа на има ма ло или ни ма ло по ве ре ње, ка ко у стран-
ке вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у опо зи ци о не стран ке. По ред ово га 
ве ли ки број гра ђа на на Бал ка ну сма тра да се по ли тич ке пар ти је 
бо ре пре све га за соп стве не ин те ре се, уме сто да за сту па ју њи хо ве 
ин те ре се.

Графикон бр. 1:  
Мишљења о интересима за које се боре политичке партије

500

Србија Бугарска Македонија

боре се за интересе
свих грађана

боре се за интересе
привилегованих слојева

боре се за sopstvene
интересе

немам став

400

300

200

100

0

Извор: Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану’’, 
Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 

интеграције, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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Ин те ре сант но је по гле да ти ка кав про грам тре ба да има по ли-
тич ка пар ти ја да би при ву кла ве ли ки број гла са ча. Из ја шња ва ње 
гра ђа на Ср би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је о то ме ко јој би по ли тич кој 
пар ти ји пру жи ли по др шку да ло је ве о ма ин те ре сант не ре зул та те.

Графикон бр. 2:  
Политичка партија којој би најпре пружио подршку

Србија

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Бугарска Македонија

Жели што пре да уведе
земљу у ЕУ, док су
националне вредности у
другом плану
Промовише националне
вредности, али их не
супротставља
вредностима Европе
Води највише рачуна о
националном и
државном интересу

Не интересујем се за
политику

Промовише подједнако
и националне и европске
вредности

Пре свега се залаже за 
социјалну правду и
убрзавање соција

Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: 
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и 

Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира 
на Балкану,  Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.

Овом при ли ком ће мо са мо украт ко ана ли зи ра ти по дат ке ве за-
не за Ср би ју. У Ср би ји би 27.9% ис пи та ни ка гла са ло за по ли тич ку 
пар ти ју ко ја се за ла же за со ци јал ну прав ду и убла жа ва ње не јед-
на ко сти, 22.9% за ону ко ја се за ла же за под јед на ко про мо ви са ње 
на ци о нал них и европ ских вред но сти, 19.3% је из ја ви ло да се не 
ин те ре су је за по ли ти ку, 17.8% ис ти че зна чај на ци о нал них и др жав-
них ин те ре са, 6.8% да је пред ност пар ти ји ко ја во ди ра чу на о на ци-
о нал ним вред но сти ма, али их не су прот ста вља вред но сти ма ЕУ и 
на кра ју 5.3% је из ја ви ло да се за ла же за пар ти ју ко ја ће што пре 
уве сти зе мљу у ЕУ, док су јој на ци о нал не вред но сти у дру гом пла-
ну.9) Да кле, ја сно се ви ди да би пар ти је у сво јим про гра ми ма мо ра-
ле да обра те па жњу на со ци јал ну прав ду, убла жа ва ње со ци јал них 
не јед на ко сти, као и на на ци о нал не и европ ске вред но сти. 

9) Општирније о томе: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у 
прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и 
Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, стр. 141-
194,  Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.
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Ов де ће мо се до та ћи и про бле ма у ко јој ме ри гра ђа ни на Бал ка-
ну др же до свог по ли тич ког про фи ла, до сво јих по ли тич ких пре фе-
рен ци ја, до свог ма ни фест ног по ли тич ког иден ти те та. На осно ву 
сле де ће та бе ле се мо гу ви де ти од го во ри гра ђа на Ср би је, Бу гар ске 
и Ма ке до ни је на пи та ње ко ли ко је за њих ва жно да љу ди зна ју њи-
хо во по ли тич ко опре де ље ње.

Табела бр. 2:  
Колико је за Вас важно да људи о Вама знају Ваше политичко 

опредељење?

Бугарска Македонија Србија

Битно ми је 7.9% 13.5% 10.8%

Равнодушан/на сам 29.7% 29.1% 15.6%

Није ми битно 54.3% 49.6% 70.7%

Нисам размишљао/ла о томе 8.1% 7.8% 2.9%

Укупно 100% 100% 100%

 Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана  
у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске,  

Србије и Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура 
мира на Бал ка ну,Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009, стр. 165.  

Ре зул та ти по ка зу ју да гра ђа ни Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске 
не др же пре ви ше до свог ма ни фест ног по ли тич ког опре де ље ња, од 
ко га опет у ве ли кој ме ри за ви си пут ко јим ће кре ну ти бал кан ска 
дру штва.10) По ли тич ка опре де ље ња мо гу олак ша ти, али и оте жа-
ти из град њу не ког по ли тич ког си сте ма у дру штву. Ста ње у ко ме 
се ве ли ки број ис пи та ни ка из ја шња ва да му по ли тич ки иден ти тет 
ни је би тан је сва ка ко не што на шта мо ра мо обра ти ти па жњу. То го-
во ри о јед ном из ве сном сте пе ну по ли тич ке па сив но сти, ко ји се мо-
же об ја сни ти ра зно ра зним раз ло зи ма. Је дан од њих је сва ка ко и да 
гра ђа ни не ма ју баш пре ви ше по ве ре ња у де мо крат ске ин сти ту ци је. 
Ме ђу тим ка да се ра ди о за ин те ре со ва но сти гра ђа на за до га ђа је из 
по ли тич ког жи во та ту је ствар ма ло дру га чи ја. 

10)  О то ме оп шир ни је ви де ти: Сте ва но вић, Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка на у 
пре ла зу: по ступ ни ко ра ци ка гра ђан ском иден ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке-
до ни је’’, Ме ђу ет нич ки од но си, иден ти те ти и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, стр. 141-194, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009.
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Гра фи кон бр. 3:  
За ин те ре со ва ност гра ђа на за до га ђа је из по ли тич ког жи во та

400

300

200

100

0

ДРЖАВА

Србија

Бугарска

Македонија
веома се интересујем донекле се интересујем уопште се интересујем

Извор: Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану’’, 
Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 

интеграције, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.

У Ср би ји је 18.68% ис пи та ни ка из ја вио да се ве о ма ин те ре-
су је за до га ђа је из по ли тич ког жи во та, у Бу гар ској то исто сма тра 
15.2%, а у Ма ке до ни ји 27.7%, док је убе дљи во нај ве ћи број ис пи-
та ни ка из ја вио да се до не кле ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич ког 
жи во та. Иако је број оних ко ји се ве о ма ин те ре су је за до га ђа је из 
по ли тич ког жи во та ма ли, то што се 76.9% ис пи та ни ка до не кле или 
ве о ма ин те ре су је за до га ђа је мо же да бу де до бар знак за по ли тич ке 
ре фор ме у овим др жа ва ма. Оно што, та ко ђе, охра бру је је сте и то 
да око по ло ви на гра ђа на у по сма тра ним зе мља ма из ја вљу је да им 
ни је све јед но у ка квом по ли тич ком по рет ку жи ве (ви де ти сле де ћи 
гра фи кон). 
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Графикон бр. 4:  
У којој мери се слажете са следећим ставом:

За људе попут мене свеједно је у каквом  
политичком поретку живе

СрбијаБугарска Македонија

Немам став о
томе

Делимично се
слажем

Слажем се

Не слажем се

Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: 
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и 

Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, 
Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 184.

ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА У ИЗБОРЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ДРЖАВОМ

За из бо ре се мо же оправ да но ре ћи да пред ста вља ју сре ди ште 
де мо кра ти је. Пре ма број ним те о ре ти ча ри ма се то ком исто ри је по-
ка за ло да они пред ста вља ју нај де мо крат ски ји на чин од лу чи ва ња. 
Они су из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти. ,,Так ми че ње’’ 
ви ше са мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но прав ним из бо ри-
ма пред ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них обе леж ја пред-
став нич ке де мо кра ти је. Ко ли ки је зна чај из бо ра мо же се нај бо ље 
ви де ти пре ма Вал ди ме ру Ки ју [Val di mer Or lan do Key] ко ји ка же: 
,,Ка да је пар тиј ски про цес уоб ли чен, уста но вље но је де ло ва ње ор-
га ни зо ва них не на сил них кон фли ка та за кон тро лу над вла дом. Ор-
га ни зо ва на кри ти ка и кон цен три са ни на по ри да се за ме не они на 
вла сти по ста ли су ру ти на. Јед ном ка да је власт по ста ла пред мет та-
квих иза зо ва, и јед ном ка да је низ из бо ра оства рен, пар тиј ска вла-
да је пу сти ла сво је ко ре не. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског ра та 
озна чи ла је нај ве ћу ино ва ци ју – или от кри ће – у умет но сти вла да-
ња. Ри ту а ли, це ре мо ни је и пра ви ла игре раз ви је ни су да усме ра ва ју 
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до ма ћа не при ја тељ ства ко ја су у ра ни јим да ни ма мо гла да бу ду во-
ђе на на ба ри ка да ма.’’11) На кон из бо ра би иза бра на струк ту ра вла сти 
тре ба ла да упра вља др жа вом у скла ду са во љом гра ђа на, јер су они 
са мо њи хо ви пред став ни ци, а не и вла да ри.

Ов де се не ће мо мно го ба ви ти те о риј ским раз ма тра њем, већ 
ће мо украт ко при ка за ти од нос гра ђа на пре ма из бо ри ма али и шта 
они ми сле о то ме да ли се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом 
во љом.

 Графикон бр. 5:  
Избори и управљање државом – општа оцена (2007)

“Да ли мислите да су избори у вашој земљи  
слободни и поштени?’’

“Да ли бисте рекли да се вашом државом управља  
у складу са вољом грађана?’’

Свет

Избори су слободни и
поштени

Државом се управља у складу
са вољом грађана

47 %

71 %

50 %

46 %

41 %

33 %

31 %

31 %

38 %

33 %

34 %

21 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

25 %

41 %

Западна Европа

Северна Америка

Латинска Америка

Азија

Африка

Источна и централна
Европа

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија 
Voice of the People:  http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_

TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.pdf

На осно ву овог гра фи ко на се мо же ви де ти да по ве ре ње у из-
бо ре и ни је баш ве ли ко. На и ме, са мо 47% гра ђа на је 2007. го ди не 
из ра зи ло сво је по ве ре ње у из бо ре. Ова кви по да ци су за бри ња ва ју-
ћи, јер као што смо већ ре кли из бо ри пред ста вља ју јед ну од нај ва-

11) Ци ти ра но пре ма: Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар 
за мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 85.
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жни јих де мо крат ских те ко ви на. Да је си ту а ци ја озбиљ на мо же се 
ви де ти и на осно ву по да та ка из 2008. го ди не ка да се мо же при ме-
ти ти ма ли пад по ве ре ња у из бо ре у од но су на 2007. го ди ну (ви де ти 
гра фи кон бр. 6).

Графикон бр. 6: Избори – општа оцена (2008)
“Да ли мислите да су избори у вашој земљи слободни и 

поштени?’’

Свет

Избори су слободни и
поштени

42 %

64 %

40 %

29 %

21 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

45 %

43 %

Западна Европа

Северна Америка

Латинска Америка

Азија

Африка

Источна и централна
 Европа

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of the People:  
http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_

Nov_08.pdf

Та да је 42% гра ђа на из ја ви ло да сма тра да су из бо ри у њи хо вој 
зе мљи сло бод ни и по ште ни што је за 5% ма ње не го 2007. го ди не. 
Тренд опа да ња по ве ре ња се мо же ви де ти и у оста лим де ло ви ма 
све та где је спро ве де но ис тра жи ва ње сем у Ази ји где је за бе ле жен 
ма ли раст од 2%.

У ду ху ово га, по гле дај мо шта гра ђа ни ми сле о то ме да ли се 
др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом во љом. Са мо 31% гра ђа на 
сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом во љом (по-
гле да ти гра фи кон: Из бо ри и упра вља ње др жа вом – оп шта оце на 
2007). Ова кви по да ци го во ре о ве о ма ни ском по ве ре њу ко је гра-
ђа ни има ју у на чин на ко ји се упра вља др жа вом. По да ци су још 
озбиљ ни ји ако се по гле да ју ре зул та ти из 2008. го ди не (гра фи кон 
бр. 7). Та да је са мо 27% гра ђа на из ја ви ло да сма тра да се др жа вом 
упра вља у скла ду са њи хо вом во љом.
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Графикон бр. 7:  
Управљање државом – општа оцена (2008)

“Да ли бисте рекли да се вашом државом управља 
у складу са вољом грађана?’’

Свет

Да ли се државом управља у
складу са вољом грађана

27 %

32 %

32 %

30 %

26 %

22 %

17 %

0% 10% 20% 30% 40%

Западна Европа

Северна Америка

Латинска Америка

Азија Пацифик

Африка

Источна и централна ...

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of the People:  
http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_

Nov_08.pdf
Графикон бр. 8: Регионални подаци – избори и управљање 

државом – општа оцена, 2007.
“Да ли мислите да су избори у вашој земљи  

слободни и поштени?’’
“Да ли бисте рекли да се вашом државом управља  

у складу са вољом грађана?’’

Србија

Хрватска

Бугарска

БиХ

Македонија

Албанија

Државом се управља у складу
са вољом грађана

38%
19%

19%

19%

13%

5%

24%

38%

33%

30%

30%20%10%0% 40% 50%

41%

41%

Избори су слободни
и поштени

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of 
the People:  http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter

_TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.pdf

Уко ли ко по гле да мо по дат ке ко ји се од но се на наш ре ги он мо же 
се ви де ти да си ту а ци ја ни је ни шта бо ља. Ср би ја и Хр ват ска има ју 
иден тич не ре зул та те, 38% гра ђа на сма тра да су из бо ри фер и по-
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ште ни, док 19% сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо-
вом во љом. Нај ма ње по ве ре ња у из бо ре има ју гра ђа ни Ал ба ни је 
док нај ма ње по ве ре ња у упра вља ње др жа вом има ју гра ђа ни Бо сне 
и Хер це го ви не.

Да је си ту а ци ја ви ше не го за бри ња ва ју ћа го во ри у при лог и 
ис тра жи ва ње спро ве де но од стра не Парт нер кон сал тин га пре ма 
ко ме ви ше од 40% пу но лет них гра ђа на не же ли да иза ђе на пред-
сто је ће из бо ре или не зна за ко га да гла са.

Графикон бр. 9: За кога би грађани Србије гласали на 
предстојећим изборима 

Александар Андрић, Радомир Цветковић, ,,Већина неће у ЕУ’’, Прес, четвртак, 
22. децембар, 2011, стр. 2-3.

То је ујед но и раз лог због че га се не мо же са си гур но шћу пред-
ви де ти на чин на ко ји ће гла са ти гра ђа ни Ср би је на пред сто је ћим 
из бо ри ма јер ће од ових 40% гра ђа на за ви си ти и ко на чан ис ход на 
са мим из бо ри ма, тј. ко ли ко ће ко ја пар ти ја на кра ју до би ти гла со ва.

*
*            *

Де мо кра ти ја се у XXI ве ку су о чи ла са мно го број ним иза зо ви-
ма ко је јој је на мет ну ло са вре ме но дру штво. Оно што је нео спор но 
је да је де мо кра ти ја као об лик вла да ви не при хва ће на од стра не нај-
ве ћег бро ја др жа ва. Ме ђу тим, по треб но је још до ста то га ра ди ти на 
раз во ју де мо крат ских ин сти ту ци ја, у су прот ном оне не ће мо ћи да 
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од го во ре по тре ба ма са вре ме ног до ба. Ве о ма је ва жно стал но има ти 
у ви ду да по ли тич ки иден ти тет ите ка ко мо же има ти ва жну уло гу 
у фор ми ра њу и одр жа њу де мо крат ских си сте ма вла да ви не. ,,Ме-
ђу за ви сност кул ту ре и ин сти ту ци ја по ста ли су све сни и сви они 
др жав ни ци и по ли ти ча ри ко ји су, у по ку ша ју да ин ста ли ра ју де мо-
кра ти ју, нај ве ћу па жњу по све ти ли на не ке ње не фор мал не усло ве 
(устав, ин сти ту ци је, пар ти је), за бо ра вља ју ћи да она не за ви си са мо 
од соп стве не струк ту ре, већ и од вред но сних ка рак те ри сти ка по ли-
тич ког иден ти те та ње них гра ђа на као са став ног де ла ши ре по ли-
тич ке кул ту ре.’’12) По ли тич ка кул ту ра пред ста вља зна ча јан оквир 
уну тар ко га се фор ми ра гра ђан ски иден ти тет и ко ме сто га тре ба 
по све ти ти по себ ну па жњу. Ру со [Jean-Jac qu es Ro us se a u] је ле по ре-
као да је ство ри ти вла да ви ну за на род сва ка ко ко ри сна ствар, али 
знам за ко ри сни ју – од го ји ти на род за вла да ви ну.13) 

Гра ђа ни Ср би је не др же мно го до свог ма ни фест ног по ли тич-
ког иден ти те та и за то по сто је мно го број ни раз ло зи. Је дан од њих 
сва ка ко је и ни зак ни во по ве ре ња ко ји они има ју у по ли ти ча ре и 
по ли тич ке пар ти је. Ова ква тен ден ци ја  је при сут на без об зи ра да 
ли се ра ди о вла да ју ћој ко а ли ци ји или опо зи ци о ним пар ти ја ма. 
Нај ве ћи број гра ђа на, не са мо у Ср би ји већ и у све ту, сма тра да се 
др жа вом не упра вља у скла ду са њи хо вом во љом. Оно што охра-
бру је је сте да нај ве ћем бро ју гра ђа на на на шим про сто ри ма ни-
је све јед но у ка квом дру штву жи ви. То го во ри у при лог то ме да 
је по треб но по кре ну ти јед ну ак тив ну кам па њу у ци љу по нов ног 
ак тив ног укљу чи ва ња гра ђа на у по ли тич ке про це се у бал кан ским 
зе мља ма, за рад пре ва зи ла же ња по ли тич ке па сив но сти и по врат ка 
по ве ре ња у де мо крат ске ин сти ту ци је на на шим про сто ри ма.    

Misa Stojadinovic
POLITICAL PARTIES, POLITICAL IDENTITY  

AND STATE GOVERNING
Summary 

Political parties are an important element of the demo
cratic system of government. In this sense the question that 
the author analyzes in his work is of great importance. 

12) Сте ва но вић, Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка на у пре ла зу: по ступ ни ко ра ци 
ка гра ђан ском иден ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке до ни је’’, Ме ђу ет нич ки од
но си, иден ти те ти и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009, стр. 
151-152.

13) Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 26.
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Specifically, the author analyzes the level of trust in politi
cal parties, elections and state governing, as well as the 
role of political identity in democracy. In this sense, this 
work is divided into two parts. The first part deals with 
political parties and political identity, while second part 
deals with the trust in elections and state governing. The 
author uses a combination of several different methods for 
the analysis of this problem. These methods are dialectical 
method, content analysis and the comparative method. 
Keywords: political parties, political identity, state gov
erning, democracy, Balkans, Serbia.
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Resume 
Democracy faced with many challenges in the twenty
first century. It is indisputable that democracy as a form 
of government is adopted by most states. However, there 
is still much to work to develop democratic institutions, 
otherwise they will not be able to meet the needs of con
temporary society.
Political parties are become an integral part of democracy 
in a relatively short period of time. However, at the same 
time a large number of citizens in democratic systems is 
dissatisfied with political parties and shows a great dis
trust in them. Political orientations can facilitate, but also 
they can make it difficult to build political systems in soci
eties. This speaks of a certain degree of political passivity. 
The majority of citizens, not only in Serbia but also in the 
world, believe that the state is not managed in accordance 
with their will. It is encouraging that most of citizens are 
concerned about the society in which they lived. This 
speaks in favor of the need to launch an active campaign 
to reactive involvement of citizens in political processes in 
the Balkans. The main goal of this activity must be over
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coming the political passivity and return of confidence in 
democratic institutions in our region.    

 Овај рад је примљен 30. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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U са вре ме ној прав ној и по ли тич кој те о ри ји го то во да не ма де таљ-
ни је кри тич ке сту ди је ко ја раз ма тра од нос по ли ти ке и пра во су-

ђа или пре ци зни је, ути цај по ли ти ке на про цес до но ше ња суд ских 
од лу ка. По сво јој при ро ди те ма је из у зет но осе тљи ва, бу ду ћи да 
тан ги ра пи та ње суд ске не за ви сно сти ко ја фун ги ра као до ми нант на 

* Истраживач приправник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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па ра диг ма и sinequanon прин ци па по де ле вла сти на ле ги сла ти-
ву, ег зе ку ти ву и суд ство. Упр кос обим ној ли те ра ту ри о по ли тич-
ком аспек ту ства ра ња пра ва, у Евро пи мањ ка ју ис тра жи ва ња на ту 
те му. Пр во, ис тра жи ва ње пра во су ђа ни је ин сти ту ци о на ли зо ва но 
у европ ским  на уч но-по ли тич ким про фе си о нал ним ор га ни за ци ја-
ма. Дру го, ис тра жи ва ња су ли ми ти ра на на про у ча ва ње кон тро ле  
устав но сти и за ко ни то сти  од стра не устав них су до ва (тзв. judicial
review)  ко ја је нај е ви дент ни ји до каз по ли тич ког суд ства ко је укљу-
чу је уки да ње пра ва ко је је про шло за ко но дав ну клу пу.1) По је ди ни 
те о ре ти ча ри по тен ци ра ју да су исто риј ски по сма тра но европ ски 
прав ни си сте ми по ка зи ва ли ве ли ку при вр же ност и ве за ност за док-
три ну о „се па ра ци ји пра ва и по ли ти ке и ви зи ји су ди ја као не за ви-
сних, не у трал них при ме њи ва ча пра ва пре не го кре а то ра по ли ти-
ке.“ 2) По сто је и су прот на гле ди шта ак ту ел на у не мач кој док три ни 
ко ја по тен ци ра ју по ве ћа ње ин те ре со ва ња за ову ма те ри ју, услед 
по вре де људ ских пра ва у то та ли та ри стич ким ре жи ми ма ко ја су те-
жи ште пре не ла на про у ча ва ње су до ва као сред ста ва за опо ми ња-
ње и кон тро лу ле ги сла тив не ак тив но сти и за шти ту ин ди ви ду ал них 
пра ва.3) Европ ско ин те ре со ва ње за ову те ма ти ку је ре ла тив но но-
ви јег да ту ма, бу ду ћи да је кон тро ла устав но сти (judicialreview) по-
сле рат ни фе но мен. Пи та ње про у ча ва ња суд ства на европ ском тлу 
би ло је екс клу зив ни ју ри стич ки до мен бу ду ћи да су по ли ти ко ло зи 
устук ну ли пред овом те ма ти ком због по тре бе да на у че прав нич ки 
дис курс ко ји је вр ло ком плек сан. 4) Док су по ли ти ко ло зи и прав ни-
ци пре ба ци ва ли врућ кром пир јед ни дру ги ма, на у ка је оста ла ус-
кра ће на за но ва са зна ња. Је ди ни ко рек тив овој оп штој тен ден ци ји 
да ла је не мач ка со ци о ло ги ја пра ва оли че на у де ли ма Мак са Ве бе ра, 
Ни кла са Лу ма на и Јир ге ма Ха бер ма са.

По сто је ћа ма ло број на  европ ска  ли те ра ту ра ко ја тре ти ра ову 
про бле ма ти ку оли че на је у па ра диг ми о политичким ефектима

1) Brit ta Reh der, „What is Po li ti cal abo ut ju ri spru den ce?“, MPIfGDiscussion Paper, Max-
Planc-In sti tut für Ge sellschaftsfor schung, 07/5, Кöln, стр.6.

2) „se pa ra tion of law and po li tics and to a vi sion of jud ges as in de pen dent, ne u tral law ap pli ers 
rat her than po licyma kers“...  Mar tin Sha pi ro, Alec Sto ne, „The New Con sti tu ti o nal Po li tics 
of Euro pe“ in ComparativePolitical Studies,26(4), 1994, стр. 398.

3) Tor bjo ern Val lin der, „The Ju di ci a li za tion of Po li tics: A World-Wi de Phe no me non“, Interna
tionalPoliticalScience Review,Vol 15, No 2,Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd.,1994,New York,стр. 
94-95.

4) Овај ар гу мент  Sha pi ro и  Sto ne фор му ли шу као ну жност по ли ти ко ло га  да на у че „дру ги 
је зик“ ( „a se cond lan gu a ge“) ко ји до дат но обес хра бру је по ли ти ко ло ге у на сто ја њу да 
ду бље ис тра же ин тер ак ци ју по ли ти ке и суд ства. О то ме ви де ти у: Sha pi ro, Sto ne, op. cit. 
398. 
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судске акције и про це су ју ри ди фи ка ци је. Срж ове па ра диг ме је, 
пре ма на во ди ма Кри сти не Лендфред, став да: „суд ска ак тив ност 
ни је про ду же на ру ка по ли тич ке ак ци је пу тем не ких дру гих сред-
ста ва  већ  да се она од ви ја на ра чун по ли тич ке ак ци је.“5) 

У САД си ту а ци ја је вид но дру га чи ја, те се ло гич но на ме ће 
пи та ње због че га је про у ча ва ње тро у гла пра во-по ли ти ка-су до ви 
екс клу зив но ан гло сак сон ски до мен? Обим на ли те ра ту ра ко ја ис-
тра жу је ову ре ла ци ју да је пре гршт ар гу ме на та, ко ји се у би ти сво-
де на тра ди ци о нал ну ди стинк ци ју из ме ђу ан гло сак сон ског пра ва 
(com mon law) и европ ског ко ди фи ко ва ног пра ва (co de law). Са дру-
ге стра не Атлан ти ка ис тра жу ју се сви аспек ти пра во су ђа. Оно се 
пер це пи ра као не за о би ла зни сег мент по ли тич ког си сте ма  док се 
при ме на пра ва  (суд ска ак ци ја)  по сма тра као не за о би ла зна ре фе-
рен ца по ли тич ке ак ци је и као је дан еле мент знат но ши рег по ли-
тич ког про це са. Су ди је се сма тра ју кре а то ри ма по ли ти ке во ђе ни 
пар тиј ским по знан стви ма или по ли тич ким опре де ље њи ма. Су до ви 
су по овом ста но ви шту ме те ине ре сних стра те ги ја, баш као и по ли-
тич ке пар ти је или вла де. Во де ћа па ра диг ма ан гло сак сон ске те о ри-
је сво ди се на политичкеосновесудскеакције од но сно по ли тич ке 
еле мен те у по ступ ку при ме не пра ва.6) Док је европ ским ју ри сти-
ма  би ла стра на иде ја о ства ра њу и при ме ни пра ва као по ли тич-
ком про це су, до тле су њи хо ве аме рич ке ко ле ге по гле да ле исти ни у 
очи и схва ти ле да је суд ска ме то до ло ги ја ни шта дру го  дo,  ка ко је 
сло ко ви то при ме тио Хе ролд Спет: „плашт ко ји тре ба да при кри је 
ре ал ну осно ву суд ске од лу ке ко ју чи не по ли тич ке пре фе рен це или 
пер со нал не вред но сти и ста во ви.“7)

ЦРТИЦАОПОЛИТИЧКОЈЈУРИСПРУДЕНЦИЈИ

„Политиколозикојинастојeдауденуполитичкоуполитичку
јуриспруденцијунесмејудасметнусаумадајеонаидаље
јуриспруденција. Она подразумева судовање у политичком
контекстуалиидаљесудовањеасудовањејенештоштосе
разликујеодзаконодавстваиуправљања.“CharlesPritchett

5) Chri sti ne Landfried, „The Ju di ci a li za tion of Po li tics in Ger many“, InternationalPolitical
ScienceReview,Vol. 15,  No 3,Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd. , New York  1994, стр.113.

6) Brit ta Reh der, op.cit. стр. 10.
7) Ha rold J. Spa eth, „The at ti tu di nal Mo del“ In:Lee Ep stein (ed.), ContemplantingCourts,Con

gressionalQuaterly, Was hing ton, 1995, стр. 305.
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Те ма „по ли тич ка ва жност су до ва“ у аме рич кој ли те ра ту ри је 
би ла ак ту ел на још у 19. ве ку у То кви ло вим де ли ма и у пр вој по-
ло ви ни два де се тог ве ка у де ли ма про та го ни ста аме рич ког прав ног 
ре а ли зма ко ји је пле ди рао за про у ча ва ње ствар ног учин ка нор ми 
на дру штво. Без сум ње, по ли тич ку ва жност су до ва је на пи је да стал 
по ди гла по себ на ди сци пли на по ли тич ке на у ке, по зна та као по ли-
тич ка ју ри спру ден ци ја ко ја до жи вља ва свој пу ни сјај 50-их го ди на 
20. ве ка. Ка мен те ме љац по ли тич ке ју ри спру ден ци је је ви зи ја су до-
ва као по ли тич ких аген ци ја и су ди ја као по ли тич ких ак те ра. 

У аме рич кој  ли те ра ту ри до шло је до идеј не де о бе на два кри ла 
у окви ру по ли тич ке ју ри спру ден ци је: ин сти ту ци о нал но кри ло ко је 
ана ли зи ра су до ве као сег мен те ши рег ин сти ту ци о нал не струк ту ре 
аме рич ке Вла де и као уче сни ке по ли тич ког про це са и би хе ви о рал-
но кри ло ко је је фо ку си ра но на про цес до но ше ња суд ских од лу ка. 

У САД ин сти ту ци о нал на ана ли за суд ске ак тив но сти сво ди 
се на ана ли зи ра ње ин ди ви ду ал них суд ских од лу ка, ко је се у би-
ти осла ња ју на ту ма че ње по ли тич ких пре фе рен ци ја, вред но сти и 
ста во ва. Овај мо дел по знат је као „мо дел о ста во ви ма  су ди ја“ (at
titudionalmodel).8) Пре ма овом мо де лу су ди је су не за ви сне и има ју 
дис кре ци о но овла шће ње да у суд ским од лу ка ма ко је до но се сле-
де сво је  по ли тич ке пре фе рен ци је. Њи хов про стор за ма не ври са ње 
га ран то ван је ин сти ту ци о нал ним окви ром ко ји оси гу ра ва њи хо ву 
по зи ци ју. Оту да, ка да је су ди ја јед ном име но ван на по зи ци ју у Вр-
хов ном су ду САД,   ин сти ту ци о нал на огра ни че ња или пар тиј ска 
при пад ност ви ше ни су ре ле вант ни. Из овог раз ло га, ин сти ту ци је 
су по сте пе но по че ле не ста ја ти из ви да у ис тра жи вач кој аген ди ко ја 
се по сте пе но окре та ла ка би хе ви о ра ли зму. Дис кре ци о ни еле ме нат, 
раз у ме се, ни је ар би тре ран и за сни ва се на за ко ном про пи са ном 
овла шће њу. Скло ни смо да дис кре ци о ни еле ме нат суд ског ре зо но-
ва ња пер ци пи ра мо као со ци о ло шки ме тод у при ме ни пра ва а не 
као пу ку про из вољ ност. На су прот овом ста но ви шту,  у аме рич кој 
по ли тич кој ли те ра ту ри је увре жен став да се до мен су диј ског ре зо-
но ва ња ис цр пљу је у су ди ји ном спро во ђе њу по ли ти ке, што је нон-
сенс јер је „по ли тич ка ју ри спру ден ци ја“ и да ље ју ри спру ден ци ја. 
Она под ра зу ме ва су до ва ње у по ли тич ком кон тек сту, што зна чи 
при ме ну по себ не суд ске ме то до ло ги је у ре ша ва њу спор ног слу ча ја 

8) Де таљ ни је о мо де лу ви де ти у сту ди ји  Ha rold J. Spa eth and Jef frey  A. Se gal, TheSupreme
CourtandtheAttitudionalModel, Cam brid ge Uni ver sity Press,Cam brid ge, 1993.
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а не за ме ну ју ри спру ден ци је по ли ти ком што би би ло ана те ми са ње 
су диј ске про фе си је.

Ин сти ту ци о нал но кри ло по ли тич ке ју ри спру ден ци је пи та ње 
од но са по ли ти ке и су до ва ана ли зи ра у три об ли ка: но ви ин сти ту-
ци о на ли зам, ин сти ту ци о на ли зам ра ци о нал ног из бо ра и исто риј ски 
ин сти ту ци о на ли зам. 

Но ви ин сти ту ци о на ли зам је на сто јао да до ка же да по ли тич-
ке ин сти ту ци је има ју са мо стал ну уло гу у об ли ко ва њу по ли тич ких  
ис хо да те су оне аре не за бор бу дру штве них сна га али су исто та ко 
и збир ке стан дард них функ ци о нал них по сту па ка и струк ту ра ко је 
од ре ђу ју и бра не ин те ре се. Реч ју, оне су по ли тич ки ак те ри perse.9) 
У окви ру но вог ин сти ти ци о на ли зма раз вио се по се бан нор ма тив ни 
при ступ ко ји је твр дио да по ли тич ке ин сти ту ци је (у на шем раз ма-
тра њу то су суд ске ин стан це) ути чу на по на ша ње ак те ра (су ди је) 
об ли ку ју ћи њи хо ве вред но сти, уве ре ња, ин те ре се и иден ти те те. 
Нор ма тив ни ин сти ту ци о на ли сти твр де да пра ви ла и струк ту ре од-
ре ђу ју „при клад но“ по на ша ње. 

Ин сти ту ци о на ли зам ра ци о нал ног из бо ра по ли тич ке ин сти ту-
ци је сма тра си сте ми ма пра ви ла и под сти ца ја у окви ру ко јих по је-
дин ци по ку ша ва ју да мак си ми зи ра ју сво ју ко ри сност. Овим ис тра-
жи вач ким по љем ин сти ту ци о на ли сти ра ци о нал ног из бо ра оспо-
ра ва ју те зу да ин сти ту ци о нал ни фак то ри об ли ку ју по на ша ње или 
пре фе рен ци је по је ди на ца. Пре ци зни ја је, пре ма овом ста но ви шту 
тврд ња да  по ли тич ке ин сти ту ци је ути чу на по на ша ње де лу ју ћи 
на „струк ту ру си ту а ци је“ у ко јој по је дин ци би ра ју стра те ги је за 
оства ри ва ње сво јих пре фе рен ци ја.10) 

У ана ли зи по ли тич ког упли ва у про цес при ме не пра ва, ин сти-
ту ци о на ли зам ра ци о нал ног из бо ра ана ли зи ра стра те гиј ски мо дел 
(strategicaccount)  по ком су ди је на сто је да ре а ли зу ју сво је по ли-
тич ке пре фе рен ци је узи ма ју ћи у об зир и пре фе рен ци је дру гих ак-
те ра, пр вен стве но дру гих су ди ја, Кон гре са, пред сед ни ка и јав ног 
мње ња.11) Ин сти ту ци је су пре ма овом гле ди шту бит не  јер ути чу на 
фор ми ра ње оче ки ва ња о ис хо ди ма и ве ро ват ним пре фе рен ци ја ма 
дру гих ак те ра. Су до ви се ти ме ја вља ју као кал ку ла тив ни ак те ри 

9) О то ме де таљ ни је ви де ти код: J. March and J. Ol sen,  „The New In sti tu ti o na lism : Or ga ni-
za ti o nal Fac tors in Po li ti cal Li fe“, AmericanPoliticalScienceReview 78, 1994, стр. 738.

10) Е. Ostrom, StrategiesofPoliticalInquiry,Sa ge, Lon don, 1982, стр. 5-7.
11) Brit ta Reh der, op.cit., стр. 14.
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ко ји  у суд ској ак ци ји ре зо ну ју у за ви сно сти од по ли тич ке кон сте-
ла ци је из ме ђу ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве.12)

Исто риј ски ин сти ту ци о на ли зам пред ста вља син те зу со ци о ло-
шког и исто риј ског ин сти ту ци о на ли зма и он се фо ку си ра на ожи-
вља ва ње кон цеп та вла да ви не пра ва (rule of law). Ис тра жи вач ке 
сту ди је у окви ру исто риј ског ин сти ту ци о на ли зма ис тра жу ју по је-
ди нач ну уло гу  и  ути цај не фор мал не хи је рар хи је и ин тер них про-
це ду ра на ства ра ње суд ских од лу ка као и ин сти ту ци о нал не нор ме 
и ор га ни за ци о не усло ве ко ји има ју ути цај на суд ску од лу ку. 13) Ова 
стру ја по ли тич ке ју ри спру ден ци је сма тра да је прав ни си стем ре-
ла тив но ауто но ман и да суд ска иде о ло ги ја илу стру је оче ки ва ња и 
ин те ре се ши рих дру штве них гру па као и су ди ји не лич не пре фе-
рен ци је, ње го ве вред но сне ори јен та ци је и зна ње о дру штву. Оту-
да, суд ска од лу ка се ја вља као га ли ма ти јас ван суд ских, вред но сних 
фак то ра али на те ме љу стро го фор ма ли зо ва них пра ви ла. Су ди је 
ни су пу ки по ли тич ки из вр ши о ци, већ кре а то ри пра ва ко ји ства ра ју 
прав на пра ви ла на те ме љу соп стве ног зна ња о дру штву.

За кљу чу је мо да по ли ти ка суд ске ак ци је (при ме не пра ва) фун-
ги ра као за ви сна ва ри ја бла на ко ју ути чу мно ги фак то ри (не за ви сне 
ва ри ја бле): ка па ци тет ин ди ви ду ал них ак те ра ко ји ути чу на прав ну 
док три ну и мо би ли шу ма те ри јал не или ин те лек ту ал не ре сур се, ин-
тер ак ци ја ин те ре сних дру штве них гру па и су до ва, вред но сни су до-
ви су ди ја, со ци јал но по ре кло су ди ја и пер цеп ци ја су диј ске про фе-
си је и суд ства као гра не вла сти у по ли тич ком  жи во ту.

Пер спек ти ва аме рич ке по ли тич ке ју ри спру ден ци је се ис цр-
пљу је на ми кро ни воу, ана ли зи ра ју ћи су ди ју као по ли тич ког ак те ра  
и на про цес до но ше ња од лу ке као по ли тич ко де ла ње.  Ин тер ак ци ја 
прав не и по ли тич ке сфе ре пре ма овој ви зу ри је по ли ти зо ва на и да-
је при мат по ли тич кој ин ва зи ји у прав ни до мен. Прав ни си стем се 
схва та као на ста вак по ли тич ког си сте ма, што је дог мат ски и дру-
штве но из во дљи во али оно су штин ски до во ди у пи та ње па ра диг му 
о не за ви сном суд ству ко ја је сто жер кон цеп та вла да ви не пра ва (rule
of law). Ако при хва ти мо ово ста но ви ште до ла зи мо до па ра док са 
ко ји ће мо озна чи ти као вла да ви ну  по ли ти ке у су до ва њу,  по ком је 

12) Ши ре о те о ри ји ин сти ту ци о нал ног ра ци о нал ног из бо ра у кон тек сту устав ног суд ства:  
Пеј ко вић Мар ко, „Уло га Устав ног су да у по ли тич ком си сте му Ср би је“ у збор ни ку Про
тивречностиполитичкогсистема,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је,Бе о град, 2011, стр. 
119-135.

13) Brit ta Reh der, op. cit., стр. 14.
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при ме на пра ва оде ну та у ру хо по ли тич ког, ко је ни је ни ти мо же да 
бу де га рант пра вед не суд ске од лу ке. 

In sum ma, у раз во ју аме ри че ва ри јан те по ли тич ке ју ри спру ден-
ци је уоча ва мо  две фа зе. У пр вој фа зи на уч ни ци су се кре та ли у 
гра ни ца ма при ме не пра ва, фо ку си ра ју ћи се на зна чај ван прав них 
еле ме на та на про цес до но ше ња суд ске од лу ке. У дру гој фа зи ак це-
нат је био ста вљен на но ви ин сти ту ци о на ли зам ко ји је про цес суд-
ске ак ци је усме рио на ин тер ак ци ју су до ва и оста лих по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Сма тра мо да ове две фа зе, у це ли ни узев, по би ја ју 
сва ку мо гућ ност вред но сно и по ли тич ки не у трал не при ме не пра-
ва. По ли тич ка ју ри спру ден ци ја под вла чи да при ме на пра ва ни ка да 
ни је ди рект на при ме на прав ног си ло ги зма14), бу ду ћи да су диј ско 
ло гич ко  ре зо но ва ње и при ме на ју ри дич ког ме то да ни су ка дри да 
фор му ли шу  не дво сми сле не од лу ке те се по ли тич ки и вред но сни 
еле мен ти ја вља ју као ко рек тив ни фак то ри.

УЛОГАПОЛИТИЧКОГУЕВРОПСКОМСУДСТВУ

Европ ски по ли тич ка и прав на на у ка је би ла ин ди фе рент на 
пре ма про бле ма ти ци по ли тич ког у при ме ни пра ва све до 80-их го-
ди на 20. ве ка ка да је по ли тич ка ју ри спру ден ци ја по че ла да при-
вла чи па жњу кон ти нен тал них по ли ти ко ло га и прав ни ка, до ду ше 
у знат но ма њем оби му у од но су на њи хо ве аме рич ке ко ле ге. Ис-
тра жи ва ња о функ ци о ни са њу Европ ског су да прав де ви ше су би ла 
ори јен ти са на на су диј ску не за ви сност у од но су на по ли тич ке за-
хва те и ин тер вен ци је. Евро кон ти нен тал на тра ди ци ја о овој про бле-
ма ти ци ис цр пљи ва ла се на ми кро ни воу, ана ли зи ра ју ћи су до ве (за 
раз ли ку од аме рич ке ва ри јан те  ко ја је про у ча ва ла су диј ску про фе-
си ју). Прав ни си стем је у кон ти нен тал ној пер спек ти ви пер ци пи ран 
као ауто ном на сфе ра (viceversa је у САД) а ин тер ак ци ја прав ног 
и по ли тич ког си сте ма се пре ла ма у кон цеп ту ју ри ди фи ка ци је по 
ком  суд ска ак ци ја (или при клад ни је при ме на пра ва) на па да или 
дис ло ци ра за ко но дав ну по ли ти ку. Er go, ни во ана ли зе је усме рен 

14) Прав ни си ло ги зам је ми са о на ше ма про це са суп сумп ци је ко ји на ста је под во ђе њем кон-
крет ног чи ње нич ног ста ња (pre mi sa mi nor) под прав но пра ви ло (pre mi sa ma i or). Суд ска 
од лу ка је пре ма овом де дук тив ном мо де лу ло гич ки  тво ре ви на ука лу пље на у окви ре 
ка те го рич ког си ло ги зма а су ди је су ори јен ти са не на ства ра ње ло гич ке са др жи не прав-
них прин ци па кроз ри гид ну де дук ци ју са ци љем да се омо гу ћи си гур но пред ви ђа ње 
суд ских од лу ка, по мо гућ ству до нај сит ни јих де та ља.  O прав ном си ло ги зму де таљ ни је 
код: Б. Ко шу тић, Уводујуриспруденцију, Под го ри ца, 2008, стр. 244-249. 
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на ефек те по ли тич ког ути ца ја и функ ци ја на при ме ну пра ва а не на 
по ли тич ки про цес суд ске ак ци је што су по тен ци ра ли по бор ни ци 
по ли тич ке ју ри спру ден ци је.15) 

Европ ска пер спек ти ва пле ди ра за суд ску цен зу ру због ко је за-
ко но дав ни ак те ри жр тву ју по ли тич ке ци ље ве да би по сти гли кон-
сен зус са суд ским ак те ри ма ко ји при ме њу ју пра во. Са ове тач ке 
ре зо но ва ња,  до ла зи мо до но ве па ра диг ме ко ју фор му ли ше мо као 
доминацијујуридичкогнаспрамполитичког,по ко јој прав на ар гу-
мен та ци ја и раз ма тра ња ула зе у про цес кре и ра ња по ли ти ке чи ме је 
др жав на ре гу ла ци ја за ме ње на ре гу ла ци јом пра во суд них ин стан ци 
(под вла чи Т.П.).  

Европ ски кон цепт ју ри ди фи ка ци је под ра зу ме ва по себ но раз-
ма тра ње и раз у ме ва ње прав ног си сте ма. Док је по ли тич ка ју ри-
спру ден ци ја схва та ла при ме ну пра ва као по ли тич ку ак тив ност, 
европ ска ју ри спру ден ци ја по ла зи од кон цеп та ре ла тив не ауто но-
ми је  и осо бе но сти прав не сфе ре. У кон ти нен тал ној ли те ра ту ри 
ко ја се ба ви овим  раз ма тра њи ма, по ли тич ка и суд ска ак тив ност се 
не пре пли ћу, шта ви ше оне се по и ма ју иде ал тип ски: за суд ску ак ци-
ју се ис ти че да је за сно ва на на стро го фор мал ној при ме ни прав них 
пра ви ла за раз ли ку од по ли тич ке ак ци је ко ја је уте ме ље на на ин те-
ре си ма и пре фе рен ци ја ма кре а то ра по ли тич ке во ље. Пре ма Ва лин-
де ро вим на во ди ма: „су ди је би тре ба ло да ра су ђу ју док по ли ти ча ри 
пре го ва ра ју, суд ске од лу ке су уте ме ље не на раз ма тра њу док су по-
ли тич ке од лу ке уте ме ље не на ве ћин ском прин ци пу.“16)

На овом ме сту уоча ва мо ана ло ги ју са исто риј ско-ин тер пре та-
тив ном па ра диг мом по ли тич ке ју ри спру ден ци је ко ја је апо стро фи-
ра ла зна чај кон цеп та вла да ви не пра ва  за по ли ти ку. По ла зна пре ми-
са ове па ра диг ме би ла је ре ла тив на ауто но ми ја прав не сфе ре ка ко 
би се до ка за ло да је на  раз вој прав не док три не ути ца ла по ли ти ка, 
док  европ ска ис тра жи ва ња пре ма на ла зи ма  Бри те Рех дер:  „има ју 
тен ден ци ју да овај аспект тре ти ра ју као цр ну ку ти ју и огра ни ча ва ју 
ана ли зу на ефек те вла да ви не пра ва на по ли ти ку и јав не по ли ти-
ке.“17)  

Иде ја о суд ској вла сти, по себ но о мо ћи су ди ја об ли ку је фи зи-
о но ми ју европ ске прав не сфе ре као ауто ном ног ен ти те та. Из вор 
су диј ске мо ћи по ти че из прав нич ког зна ња и про фе си о нал них ве-

15) Ову ди стинк ци ју на во ди мо пре ма та бе ли да тој у: Bret ta Reh der, op.cit., 17.
16) Оп шир ни је о то ме: Val lin der, op. cit., стр. 91-99.
17) Brit ta  Reh der, op. cit., стр. 19.
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шти на а не из су ди ји них по ли тич ких пре фе рен ци или пар тиј ске 
при пад но сти.  Су ди је се не до жи вља ва ју као по ли тич ки ак ти ви сти 
већ као по ли тич ки ре ле вант ни  епи сте мо ло шки екс пер ти или као 
тех но кра те. Су диј ска моћ се по ве ћа ва у ме ри у ко јој је он ка дар 
да по ли тич ка пи та ња про гла си „тех нич ким пи та њем“ ко је спа да 
у до мен при ме не пра ва.18) Под се ти мо се да моћ ан гло сак сон ског 
су ди је из ви ре из ин сти ту ци о нал ног окру же ња  ко је пру жа су ди ји 
мо гућ ност да сле ди свој вред но сни оквир и по ли тич ке пре фе рен-
ци је (attitudionalmodel).  

Те о риј ски  окви ри  не за ви сног суд ства или  ауто но ми је суд-
ства у од но су на ле ги сла ти ву и ег зе ку ти ву под вла че зна чај при ци па  
autopoiesis по ком се пра во и прав ни си стем раз ви ја ју по соп стве-
ној ло ги ци и ин тер ним пра ви ли ма ко ја га шти те од по ли тич ких 
за хва та. Ова оп шта иде ја оте ло вље на је у ве ли ком бро ју од лу ка 
европ ских су до ва.19)

По се бан ис тра жи вач ки до при нос из у ча ва њу ре ла ци је су до ви-
пра во, суд ској по ли ти ци као и ком па ра тив ним пра во суд ним си сте-
ми ма да ла је Ме ри Вол кан сек. Ње но ис тра жи ва ње је на по је ди ним 
ме сти ма усме ре но на по ку шај ре цеп ци је аме рич ког стра те гиј ског 
мо де ла на суд ско од лу чи ва ње у европ ском кон тек сту. За ову свр ху 
она је мо ди фи ко ва ла овај мо дел кон цеп том су да као ве то игра ча, 
би ра ју ћи ма кро ана ли зу и по ста вља ју ћи хи по те тич ки оквир да су 
су до ви са мо јед на ка ри ка у лан цу пре го ва ра ча чиjи кон сен зус је ну-
жан да би се ре а ли зо ва ла по ли тич ка во ља.20) Овим ме то дом аутор ка 
је об ја сни ла ал тер на тив ни  на чин на ко ји су ди је ра су ђу ју: они или 
сле де сво је по ли тич ке пре фе рен це или пре фе рен це дру гих уче сни-
ка пре го ва рач ког про це са  или су рав но ду шни пре ма пре фе рен ца-
ма дру гих по ли тич ких ак те ра у ци љу по сти за ња прав не ја сно ће и 
пре ци зно сти. Реч ју, су ди је про из вољ но би ра ју из ме ђу раз ли чи тих 

18) Ibid. На овом ме сту аутор ка се по зи ва на нео функ ци о на ли стич ки при ступ Европ ског 
су да прав де ко ји је био вла стан да про мо ви ше ин те гра ци ју у оним обла сти ма ко је су 
би ле изо ло ва не и за шти ће не од по ли тич ке ин тер вен ци је пре не го што су по ста ле тех-
нич ке. Ово је до ве ло до па ра док са по ком по ли тич ка сло бо да су ди ја ва ри ра од ми ни-
мал ног сте пе на по ве ре ња у ма те ри јал но пра во и ме то до ло шка огра ни че ња на мет ну та 
су диј ском ре зо но ва њу (као па ра диг ми прав ног ре зо но ва ња). Кон стант ни зах те ви да се 
за у ста ви на ин си стра њу да се прав на ре ал ност раз ли ку је од по ли тич ке ре ал но сти, у 
су шти ни мо же да бу де моћ но по ли тич ко оруж је.

19) О овој те о ри ји и дру гим те о риј ским окви ри ма де таљ ни је у: Brit ta Reh der, ibid.
20) Ви де ти: Mary Vol can sek, JudicialPoliticsandPolicyMakinginWesternEurope, Spe cial 

Is sue of WesternEuropeanPolitics,  Vol. 15,  No 3,Frank Cass & Co. Ltd, 1992.
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(по ли тич ких или прав них ло ги ка) у за ви сно сти од по ли тич ких ци-
ље ва и окол но сти.21) 

По ли тич ка ју ри спру ден ци ја сма тра да прав на ја сно ћа и пре-
ци зност ни ка да не мо гу да се по стиг ну али да суд ске од лу ке, без 
пре се да на увек укљу чу ју по ли тич ке од лу ке док су кон ти нен тал не 
су ди је за у зе ле су про тан угао по сма тра ња. 
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Sтва ра ње на ци ја у за пад ној Евро пи обе ле же но је  еман ци па ци-
јом др жа ве од цр кве и се ку ла ри за ци јом дру штва. Бор ба из ме ђу 

др жа ве и цр кве од ре ди ла је је дан ве ли ки пе ри од европ ске историјe. 
Та бор ба има ла је нај ши ре мо гу ће ре пер ку си је ка ко на по ли тич ком 
та ко и на пла ну ду ха. У ам би јен ту су ко ба цр кве и др жа ве, на ста ла 
је на ци ја на европ ском за па ду, ко ја пре тен ду је да се је ди но она и 
је ди но та ква има сма тра ти на ци јом. Све дру го је, ка зу ју нам, или 
је не са вре ме но или не до вр ше но. За то би тре ба ло украт ко из не ти у 
основ ним цр та ма на шта се од но си та, за те о ре ти ча ре на ци је и на-
ци о на ли зма на за па ду, кључ на ком по нен та на ци је ве за на уз еман-
ци па ци ју европ ског дру штва од сред њо ве ков ног на сле ђа. О ка квој 
би то еман ци па ци ји мо гло би ти ре чи и за што је она би ла ну жна за 
по ја ву на ци о нал не др жа ве?

СУКОБПАПСТВАИЦАРСТВА
ИНАСТАЈАЊЕЕВРОПСКИХНАЦИЈА

Ра ди се пре све га о еман ци па ци ји по ли тич ке вла сти од Ри ма и 
ње го вог пр во све ште ни ка. Дру га чи је ни је мо гло ни би ти јер је у тој 
ин сти ту ци ји оби та ва ла нај ве ћа ан ти на ци о нал на си ла и не при ја тељ 
сва ке иде је на ци о нал но сти. Бор ба пап ства и цар ства омо гу ћи ла је 
на ста нак раз ли чи тих на род но сти на За па ду. „Да су се те двие вла-
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сти сло жи ле и спо ра зу мје ле, по ста ле би та ко вим го спо да ри ма на 
за па ду, да би ду го вре ме на за при е ча ва ле по ста нак ра зних на ро да.

Па пин ство за и ста не ће ни да чу је, ни да ма ри за на род ност не 
раз ли ко сти.

Је ди ни рат, ко ји је у ње го вим очи ма оправ дан и уви ек обли-
га тан, је сте рат про тив не вјер ни ка, хе ре ти ка и изоб ће ни ка из цр-
кве“.1)

Рим ска цр ква пред во ђе на па пом, пред ста вља ла је нај ја чу ан ти-
на ци о нал ну си лу у Евро пи. По са мом на че лу утка ном у ње ну ор-
га ни за ци ју, ста рим рим ским на че лом свет ске вла да ви не, она је те-
жи ла ауто кра ти ји на сил ним ста па њем чи та вог хри шћан ског све та 
у јед ну ве ли ку те о кра ти ју са па пом на че лу, ко јем су под ло жни сви, 
па и европ ски мо нар си. Ри мо ка то лич ки уни вер за ли зам ни је мо гао  
би ти окри ље под ко јим би се мо гла раз ви ти и на мет ну ти на ци о нал-
на иде ја. Нај ја че сред ство ко јим је рим ска цр ква рас по ла га ла би ло 
је упор но одр жа ва ње ла тин ског је зи ка као оп штег је зи ка чи та вог 
ри мо ка то лич ког све та. Уз оп ста нак овог већ мр твог је зи ка, она је 
ве за ла и свој ду хов ни и по ли тич ки при мат. Док је год ауто крат ска 
моћ пап ства обез бе ђи ва ла мо но пол ла тин ском је зи ку, ни је мо гло 
би ти ни го во ра о на стан ку не ка кве на ци о нал не ли те ра ту ре и књи-
жев но сти. Без то га ни је се мо гло ни по ми сли ти да би на ци о нал на 
ми сао мо гла ухва ти ти за ма јац и по че ти сво је ши ре ње.

Ме сто, уло га и ка рак тер ри мо ка то лич ке цр кве на за па ду и ње-
но схва та ње др жа ве и од но са цар ства и пап ства, учи ни ли су да су 
иде ја на ци је и ка то лич ки пап ски уни вер за ли зам у не по мир љи вој 
су прот но сти. И тек је крах ри мо ка то лич ког уни вер за ли зма ство рио 
про стор и отво рио мо гућ ност јед не дру га чи је пер спек ти ве, у окви-
ру ко је је би ло мо гу ће да иде ја на ци је по ста не де лат на по ли тич ка 
си ла и кул тур на моћ. Бор ба за је зик ма ни фе сто ва ла се као бор ба 
за ње го ву бо го слу жбе ну упо тре бу и за пре во ђе ње Библије на на-
род ни је зик. Ра ни је је то ме сто, ба рем на за па ду, не при ко сно ве но 
за у зи мао ла тин ски је зик, ко ји је др жан као је ди ни ко ји је из ра жај но 
спо со бан и до сто јан овог по сла. 

Не при ја тељ ство из ме ђу цр кве и др жа ве ни је на ста ло услед 
док три нар них раз ло га. Раз ло зи су би ли вр ло прак тич ни и тре ба их 
тра жи ти у кон крет ним и не скри ве ним ам би ци ја ма рим ске цр кве 

1) Pe ro Ga vra nić, Politička povjest hrvatskog naroda: od prvog početka do danas, Za greb, 
Štam pa ri ja i li to gra fi ja C. Al brec hta, 1895, str. 30.
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пре ма све тов ној вла сти. У тај по ло жај рим ска сто ли ца је до шла 
за ко ни то шћу соп стве ног из бо ра и исто риј ског де ло ва ња, пре тва-
ра ју ћи се у ин сти ту ци ју ко ја је пре у зе ла и ста ви ла се на че ло оних 
стре мље ња про тив ко јих се у скла ду са сво јим пр во бит ним по зи-
вом бо ри ла и ти ме се пре тво ри ла у ин сти ту ци ју ка кву су сви не-
при ја те љи хри шћан ства мо гли са мо по же ле ти, јер су у њој мо гли 
на ћи и оправ да ње и са тис фак ци ју и на овом и на оном све ту. 

Или, ка ко би то ка зао Ар нолд Тојн би: „Да ли је ика да не ка ин-
сти ту ци ја да ла та кву при ли ку не при ја те љи ма Го спо да да бо го ху-
ле?“2) Он нам да је крат ку вер зи ју ка ко се то до го ди ло и ка ко је јед на 
ин сти ту ци ја вре ме ном пре шла пут ко ји је од вео у крај њу су прот-
ност од оног што је она пред ста вља ла по свом на че лу и у скла ду са 
ко јим је и за по че ла сво ју ми си ју у жи во ту европ ских на ро да.

Пап ство је за по че ло сво ју ми си ју ис ка зу ју ћи јед ну кре а тив ну 
спо соб ност за ад ми ни стра ци ју и ор га ни за ци ју у ци љу об је ди ња ва-
ња, ор га ни зо ва ња и оку пља ња јед ног но вог дру штва. Дру штву ко је 
је бо ло ва ло од рас пу ште но сти оно је ус пе ло удах ну ти је дан но ви 
аскет ски дух, дух по жр тво ва ња ко ји је те жио ви шим ци ље ви ма од 
не по сред них ово зе маљ ских ства ри и ин те ре са. Ти ме су ра штр ка не 
гру пе и изо ло ва ни по је дин ци са бра ни око иде а ла ко ји су им би ли 
за јед нич ки. Љу де је по кре ну ла сна га при ме ра, јер су вр ли не ко је 
је про по ве да ла Цр ква и ко ји ма је же ле ла на дах ну ти дру ге, би ле 
и у њој при сут не. Кам па ња је за по че ла ак ци јом за про чи шћа ва ње 
соп стве них ре до ва од не ре да и не мо ра ла, на ро чи то од пол ног раз-
вра та, ма те ри јал не гра бе жљи во сти и фи нан сиј ске ко руп ци је. Дру-
ги нај ва жни ји сег мент ове бор бе пред ста вља ла је упор на бор ба за 
цр кве ну ауто но ми ју и не ме ша ње све тов них вла сти. По ред све га то-
га, та пр во бит на Цр ква има ла је слу ха да се за ло жи за ствар ми ра и 
сло ге ме ђу љу ди ма и на ро ди ма и да сви ма, па и вла да ри ма, на мет-
не свест о од го вор но сти у овој ства ри. У па сто рал не ак тив но сти 
спа да ле су и кон крет не ак ци је пред у зе те у ци љу оп штег про гре са 
и на прет ка, као што је осни ва ње шко ла и уни вер зи те та и ста ра-
ње над њи ма. Све је то не са мо до при не ло, већ би ло и пре суд но у 
пре вла да ва њу фе у дал не анар хи је и рас цеп ка но сти и ра ђа њу те жње 
за ства ра ње јед не хри шћан ске ре пу бли ке. Ве ли чи на и сми сао ове 
ак ци је ле жао је у то ме да је она би ла за сно ва на на ду хов ном ауто-
ри те ту а не на фи зич кој си ли.

2) Ар нолд Тојн би, Истраживањеисторије, Бе о град, Про све та, 1970, стр. 303.



стр:81-96.

- 85 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

А он да је усле дио пад, пот пун и спек та ку ла ран. Де мон фи зич-
ког на си ља и ма те ри јал ног ма ча пот пу но је овла дао овом ин сти ту-
ци јом. Ис ку ше њу да се упо тре бе ова сред ства про тив сво јих не-
при ја те ља, кад су се на шла на до хват ру ке, пап ство ни је одо ле ло. 
Са овом про ме ном, све се про ме ни ло и све дру ге про ме не мо гу се 
из ове из ве сти. Да кле, за ме на ду хов ног ма ча ма те ри јал ним, чи ни 
про ме ну ко ја је про из ве ла све дру ге и од цар ства вр ли не на пра ви-
ла цар ство по ро ка. Оно про тив че га су се бо ри ли сад је по ста ло 
пред мет прак се и основ на ак тив ност. Ду хов ном ма чу ни су по треб-
не фи нан си је, а ма те ри јал ни мач на њи ма по чи ва и за то је тр ка за 
сти ца њем нов ца по ста ла глав на пре о ку па ци ја, „пап ство је по ста ло 
ми ли та ри стич ко, а рат ко шта но ва ца“.3)  Бор ба пап ства и цар ства 
по ста ла је не ми нов ност, чим је пап ство на пу сти ло свој пр во бит-
ни циљ и окре ну ло се ства ри ма све тов ног при ма та ко ји по чи ва на 
фи зич кој си ли и нов цу, око сни ца ма по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. 
Рим ска ку ри ја је од сна ге ко ја се бо ри ла за ду хов ну сло бо ду про-
тив ма те ри јал не си ле, и са ма је под ле гла оном злу про тив ко јег је 
по ве ла бор бу и ти ме пре шла у сво ју су прот ност. Да кле, ми ли та ри-
зам и ма те ри ја ли зам иду за јед но. Ма те ри ја ли зам је прет по став ка 
ми ли та ри зма.

Из ове бор бе би ће ге не ри са ни мно ги про це си ко ји ће из не дри-
ти на ци о нал ност као но ву дру штве ну си лу и ре ал ност. На ци о нал-
ност је по ста ло сред ством ко је се мо гло упо тре би ти у овој бор би 
и ко је цар ство упо тре би ло у овом окр ша ју. Осе ћај на ци о нал но сти 
по стао је моћ но оруж је про тив осе ћа ња ло јал но сти рим ској ку ри ји. 

РЕНЕСАНСА

Тек из овог угла мо же се ви де ти ко ли ки је зна чај ре фор ма ци је 
и ре не сан се у ства ра њу прет по став ки за ка сни је про ме не и за на-
ста нак на ци ја ко је ће се фи на ли зо ва ти у на ци о нал ним др жа ва ма. 

По че так на ци је Де лајл Бернс ве же за ре не сан су. Ре не сан са је 
да ла је дан по јам без ко га на ста нак са вре ме них на ци ја не би био ра-
зу мљив. «На ци о на ли зам је – ве ли Бернс – про из и шао из ре не сан-
сне су ве ре но сти спо је не са ре во лу ци о нар ним пра ви ма.»4) Кад се 
не за ви сност др жа ве спо ји ла са пра вом ста нов ни штва да би ра свој 
вла сти ти об лик вла де, ко ји нај ви ше од го ва ра оби ча ји ма и тра ди ци-

3) Исто, стр. 304.
4) Делајл Бернс, Политички идеали, Ниш, Градина, 1993, стр. 125.



- 86 -

НАЦИЈАНАЗАПАДУЂуроБодрожић

ји од ре ђе не гру пе, услед че га она има за се бан иден ти тет и на ци о-
нал ни ка рак тер, што јој да је пра во да до но си сво је вла сти те за ко не 
и обра зу је соп стве ну вла ду.  

Ре не сан са је на европ ском за па ду ство ри ла на пр сли не на  сред-
њо ве ков ној сли ци све та, ства ра ју ћи та ко по глед и ми сао о све ту на 
са свим дру га чи јим осно ва ма од до тад по зна тих. Са ре не сан сом по-
чи ње, у европ ском кул тур ном кру гу, и јед но са свим но во жи вот но 
осе ћа ње не по зна то сред њем ве ку и ко је је по све му би ло су прот-
ста вље но офи ци јел ном ста но ви шту ри мо ка то лич ке цр кве и ње ном 
по и ма њу све та и жи во та. Док је схо ла стич ка фи ло зо фи ја це ло куп-
но те жи ште ста ви ла у тран сце дент ност, а све оно што је би ло има-
нент но ово ме све ту, пред ста вља ло је про блем ни же ра зред ног зна-
ча ја, ре не сан са бу ди ин те рес и ис ти че зна чај баш овог кон крет ног 
све та и под сти че ин те рес за оно што он ну ди и мо же да ти. Из у зет-
но за ни ма ње иза зи ва при ро да и ње не тај не, пре ма чи јем от кри ва њу 
ре не сан сни чо век по ка зу је и усме ра ва сав свој на гон за са зна њем. 
То ни је би ла обич на ра до зна лост, већ је то чи ње но с уве ре њем да 
ће у при ро ди би ти от кри вен и из вор и жи вот ни сми сао, ка ко чо ве ка 
та ко и укуп ног све та и ње го вих за ко на. 

Све мо ра има ти осно ву ко ја про из и ла зи из при ро де, па и др-
жа ва. Је ди но др жа ва ко ја про на ла зи свој осно ву у на ро ду мо же се 
сма тра ти при род ном и има сво је оправ да ње, у про тив ном је про-
тив при род на и нео прав да на, а њен те мељ је у на си љу. Про блем 
на род но сти по ста је све ви ше цен трал но фи ло зоф ско и по ли тич ко 
пи та ње, да би у 19. ве ку на ци о нал ни прин цип до жи вео оп ште при-
зна ње и сте као нај ве ћу по ли тич ку моћ и по стао фун да мен тал ни 
прин цип др жав ног и ме ђу на род ног жи во та.

На су прот схо ла стич кој фи ло зо фи ји ко ја је у чо ве ку гле да ла но-
си о ца и сте ци ште ви ших над лич них ду хов них и мо рал них си ла, 
ре не сан са раз ви ја сми сао за чо ве ка као та квог и за ње го ву ин ди-
ви ду ал ност ко ја пред ста вља вред ност по се би. Чо ве ко ва лич ност 
је сте ауто ном на вред ност, ко ја је са мо стал на и не за ви сна од би ло 
ка квих над лич них це ли на у ко је би мо ра ла би ти укло пље на и ко-
ји ма би има ла да ду гу је сво је по ре кло и су шти ну. Чо век је пре стао 
гле да ти се бе као тво ре ви ну – би ло  при ро де, би ло Бо га. Са гле да вао 
се као тво рац.

Овим ста вом не ми нов но је до шло до кри зе ауто ри те та из гра-
ђе ног под окри љем пап ства и ка то лич ке цр кве. Ре не сан са од ба цу-
је сва ки ауто ри тет и хи је рар хи ју жи вот них си ла ко ју су са чи ни ле 
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рим ска цр ква и ње на те о ло ги ја. Хи је рар хи ју на чи јем че лу сто ји 
офи ци јел на ре ли ги ја, а све дру ге жи вот не и ум не си ле по пут фи-
ло зо фи је, на у ке, умет но сти, по ли ти ке су јој под ре ђе не, ре не сан са 
од ба цу је и за све њих тра жи са мо стал ност и не за ви сност од све га 
оног што не при па да њи хо вом ауто ном ном под руч ју, а на ро чи то 
не за ви сност од ре ли ги је.

РЕФОРМАЦИЈА

Са мом бор бом про тив па пе и уни вер за ли стич ких пре тен зи ја 
рим ске цр кве, ре фор ма ци ја је отва ра ла пут ства ра њу на ци је и по-
ја ви на ци о на ли зма. „От кад је ре фор ма ци ја пре се кла на по ла на шу 
Евро пу, хри шћан ство не по сто ји“ – ка же Мо рас и до да је – „Где се 
на ла зи људ ски род за сва ког чо ве ка по на о соб? У ње го вој отаџ би-
ни.“5) По че так раз је ди ња ва ња не по чи ње плу ра ли змом дог ми већ 
плу ра ли змом њи хо вог ту ма че ња. Сред њо ве ков но цр кве но је дин-
ство за пад ног све та би ва раз би је но Ре фор ма ци јом. Не ста ја њем цр-
кве ног, не ста ло је и по ли тич ко је дин ство, а за јед но с њим и свест о 
при па да њу ‘’свет ској др жа ви’’. 

Про те стант ска ре фор ма ци ја је на шла на чин да ус по ста ви сим-
би о зу с ка пи та ли змом, ко ји је на ста јао на европ ском за па ду и бу де 
моћ но оруж је кла се ко ја га је ус по ста вља ла. На јед ној стра ни, она је 
да ла по ти цај ка пи та ли зму, ка ко је то уста но вио Макс Ве бер, до во-
де ћи у ди рект ну ве зу про те стант ску ети ку и дух ка пи та ли зма, чи ме 
је ову те зу учи нио јед ном од ба зич них у ис тра жи ва њу по стан ка и 
раз во ја ка пи та ли стич ког дру штва.6) С дру ге стра не, ре фор ма ци ја је 
уве ли ко ис ко ри сти ла до стиг ну ћа ка пи та ли зма, на ро чи то штам пу и 
ка пи та ли стич ко из да ва штво. То се огле да ло на са мом по чет ку ка да 
је Мар тин Лу тер на вра ти ма ка те дра ле у Ви тем бер гу при шио сво је 
те зе, ко је су од штам па не на не мач ком је зи ку и вр ло бр зо об и шле 
це лу зе мљу и по ста ле до ступ не сви ма. Лу те ро ва де ла до сти гла су 
до тад не ви ђе ну по пу лар ност, он је по стао пр ви пи сац чи је је име 
би ло пре по ру ка и ре кла ма ко ја је про да ва ла но ве књи ге. Чак тре ћи-
на књи га на не мач ком ко је су про да не у пе ри о ду из ме ђу 1518-1525, 
би ла су де ла овог ауто ра. То ме по себ но тре ба до да ти да се из ме ђу 
1522. и 1546. по ја ви ло 430 ње го вих пре во да Библије.7) Мо тив ко-

5) Пре ма: Ми гел де Уна му но, Агонијахришћанства, Бе о град, Clio, 2000, стр. 33.
6) Макс Ве бер, Протестантскаетикаидухкапитализма, Са ра је во, Ве се лин Ма сле ша, 

1968.
7) Бе не дикт Ан дер сон, Исто, стр. 46.
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ји је ру ко во дио про те стан те да се окре ну на род ном је зи ку имао 
је вер ску осно ву и пред ста вљао је сред ство бор бе за ре а ли за ци ју 
вер ских ци ље ва. Скло пље ни са вез из ме ђу про те стан ти зма и ње го-
вих по ли тич ко-вер ских ци ље ва и ка пи та ли стич ких про фит них ин-
те ре са по ро дио је уз по моћ јеф ти них по пу лар них књи га и бро шу ра 
ши ро ку чи та лач ку пу бли ку, на ро чи то из ре до ва тр го ва ца и ме ђу 
же на ма, да кле у оном де лу ста нов ни штва ко ји је сла бо или ни ка ко 
по зна вао ла тин ски је зик, а ти ме је ка пи та ли зам до био ши ро ко тр-
жи ште, а про те стан ти зам ши ро ке мо гућ но сти за про па ган ду сво-
јих ци ље ва и сти ца ње но вих след бе ни ка.

Ство ре на је на ци о нал на ли те ра ту ра ко ја је све ви ше про ди ра ла 
у на род не сло је ве, а по себ но у еко ном ски ста са ло град ско ста нов-
ни штво ко је је до сти гло и кул тур ни ни во да би пло до ве те ли те-
ра ту ре мо гло усва ја ти и пре ма иде ја ма тог ли те рар ног све та фор-
ми ра ти и свој укуп ни по глед на свет и вред но ва ње дру штве них и 
по ли тич ких чи ни ла ца тог све та. При ча о на ци о нал ној ли те ра ту ри 
у ства ри је при ча о на ци о нал ним је зи ци ма, на ко ји ма је на ста ла и 
ко ји су јој би ли прет по став ка. На ста нак на ци о нал не ли те ра ту ре, 
ни је био мо гућ на ла тин ском је зи ку, ни ти би књи жев ност на том 
истом је зи ку мо гла би ти при сту пач на ши рем сло ју љу ди. Тек је 
упо тре ба на род ног је зи ка мо гла омо гу ћи ти до ступ ност ли те рар них 
иде ја ван ари сто крат ског сло ја и про ши ри ти чи та лач ку пу бли ку. 

Бе не дикт Ан дер сон ис ти че да се не мо же го во ри ти ка ко је ши-
ре ње на род ног је зи ка има ло на ци о нал ни по рив,8) већ су у пи та њу 
чи ни о ци дру ге при ро де са на ме ра ма ко је су да ле ко од бу ђе ња на-
ци о нал не све сти. А нај ва жни ји се на ла зи у са мој при ро ди ка пи та-
ли зма и ње го вој при мар ној те жњи ка сти ца њу про фи та. Чи та лач ки 
круг љу ди ко ји је чи тао књи ге на ла тин ском би вао је све ужи и све 
за си ће ни ји. То је био је зик ко јег је вр ло ма ли број љу ди го во рио од 
ро ђе ња, на ко ме је ми слио, „а још их је ма ње, прет по ста вља мо, на 
ње му са ња ло“.9) По сво јој уну тра шњој ло ги ци, ка пи та ли зам је, по-
што је до шло до за си ће ња елит ног тр жи шта ко је су чи ни ли по зна-
ва о ци ла тин ског је зи ка, ви део сво ју шан су у окре та њу ка огром ном 
тр жи шту ко је су по тен ци јал но пред ста вља ли јед но је зич ни де ло ви 
ста нов ни штва.

От кри ћа, ка ко на под руч ју при род них на у ка, та ко и у ге о гра фи-
ји (Аме ри ка), ру ши ла су по сто је ћи све то на зор, јер мно го од оног 

8) Бе не дикт Ан дер сон, Исто, стр. 47.
9) Исто, стр. 45.
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што је оче ки ва но по сле исто ри је, по ста ло је исто риј ска ствар ност. 
Љу ља њем фи зич ког, не ми нов но се за љу љао и ме та фи зич ки свет.10) 
Ве сти о но вој зе мљи, от кри ве ној пре ко оке а на, рас па ли ли су ма-
шту Евро пља на. Осе ћа ња су би ла по де ље на. И на де и стра хо ви би-
ли су по кре ну ти из нај ду бљих те ме ља. Но ва зе мља до жи вље на је 
као рај и као пу сти ња. Би блиј ски по јам пу сти ње бли ско је по ве зан 
с те мом об но ве и очи шће ња, нео п ход ним да би се мо гло кре ну ти 
пу тем соп стве ног по сла ња и ми си је ко ја је од Бо га до де ље на по је-
дин цу или на ро ду. Те ма об но ве по кре ну та ре фор ма ци јом ус по ста-
ви ла је сим бо лич ку ве зу с те мом но ве зе мље.

Не мо же мо по дроб ни је ула зи ти у исто риј ске и дру штве не 
окол но сти из ко јих је ре фор ма ци ја про ис те кла, ни ти обра зла га ти 
ње на вер ска уче ња и дог ма те. Ов де нас пр вен стве но ин те ре су је 
њен учи нак на за чет ке на ци о нал не све сти и при су ство у њој оног 
еле мен та ко ји ма кар то би ло у ру ди мен тар ном об ли ку има на ци о-
нал ну ком по нен ту.

ФРАНЦУСКАРЕВОЛУЦИЈА

Фран цу ска ре во лу ци ја ни је по ве де на у име на ци о нал ног на че-
ла, она је те жи ла осло бо ђе њу чо ве ка по је дин ца и ус по ста вља њу 
оп ште чо ве чан ских пра ва, ко ја при па да ју свим љу ди ма по осно ву 
при ро де, не ве за но за при пад ност не кој исто риј ски по ста лој и фор-
ми ра ној на ци ји. У сво јој пр вој фа зи, ре во лу ци ја је има ла оп ште-де-
мо крат ски и ко смо по лит ски ка рак тер, без ика кве ди рект не ве зе са 
на ци о нал но шћу, као не ком за себ ном по ли тич ком иде јом во ди љом 
и са мо стал ним по ли тич ким на че лом.

Иде ја на ци је у по чет ку је зна чи ла бор бу за уну тра шње пре у ре-
ђе ње др жа ве, на де мо крат ском прин ци пу јед на ко сти, али ће исто-
вре ме но ова иде ја про у зро ко ва ти бор бу и на спољ но-по ли тич ком 
пла ну, бор бу  ко јој је циљ пре у ре ђе ње ме ђу на род них и ме ђу др жав-
них од но са.

На ци о нал но на че ло ни је ста ја ло на по чет ку, оно је до шло то-
ком ре во лу ци је и ис кри ста ли са ло се на ње ном кра ју, ако ни је би ло 
узрок ре во лу ци је, без сум ње је би ло њен учи нак. Од лу чу ју ћи тре-
ну так је до шао од чи ње ни це што је но во ста ње тре ба ло бра ни ти од 

10) Ев ге ниј Спек тор ски, Историјасоцијалнефилозофије, Бе о град, Слу жбе ни лист и др, 
1997, стр. 165-170.
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спо ља шње агре си је. Ва ља има ти на уму: „Фран цу ска ре во лу ци ја 
ни је би ла са мо ре во лу ци ја не го још и рат, – рат са ме Фран цу ске го-
то во с це лом Евро пом, рат у ко ме је би ло ви ше из гле да на про паст 
не го на по бе ду. У тим без на де жним при ли ка ма тра жи ло се она-
кво усред сре ђи ва ње све на род не сна ге у јед ну ми сао – ми сао по-
бе де – ка кво је у ста њу са мо нај бе шњи фа на ти зам про из ве сти“.11)  
То је тре ну так ко ји је ма су со ци јал них ре во лу ци о на ра пре о бра зио 
у „на ци ју па три о та“. Фран цу ска ре во лу ци ја је “пле мић ке на ци је“ 
пре тво ри ла у „на род не на ци је“: „На ци ја и де мо кра ти ја су би ле две 
стра не јед не ме да ље, на ци о нал на др жа ва се по ка за ла као вре ме ну 
при ме рен оквир и га рант за де мо кра ти ју и пар ла мен та ри зам.“12) Го-
ди на 1789. не ус по ста вља бо жан ство чо ве ка че му се те жи ло, не го 
упра во бо жан ство на ро да.13)  

Фран цу ска ре во лу ци ја је пр ва про кла мо ва ла на че ло да сва ка 
на ци ја има пра во да пот пу но и у сва ком по гле ду рас по ла же сво јом 
суд би ном. У де кре ту од 29. де цем бра 1791. до не се ном на пред лог 
Кон дор се ов, На род на скуп шти на је из ло жи ла сво је прин ци пе у по-
гле ду од но са са др жа ва ма и на ро ди ма с ко ји ма би Фран цу ска би ла 
при ну ђе на да ра ту је: „На род ност фран цу ска не ће во ди ти осва јач ке 
ра то ве, ни ти ће икад упо тре би ти на си ље про тив сло бо де дру гих 
на ро да. То је за пи са но у на шем уста ву, а то је и наш све ти за вет...“14) 

Али вр ло бр зо, јед на на ци ја, осе тив ши се ја ком, пред во ђе на 
јед ним ам би ци о зним вој ско во ђом, за ба ци ла је иде ју уни вер зал не 
сло бо де у име уни вер зал не мо нар хи је, ко јој би са ма би ла хе ге мон. 
Из не ве ри ла су се оче ки ва ња по ро бље них на ро да, па и Ср ба, да ће 
јед на на до ла зе ћа си ла ис по што ва ти на че ла ко ја је са ма про кла мо-
ва ла и на ко ји ма се кон сти ту и са ла. Срп ски Со вјет пи сао је Фран-
цу зи ма, апе ло вао на прин ци пе за ко је су се Фран цу зи про кла мо ва-
ли да их про но се, из ра зио оче ки ва ња и на ду „да Фран цу ска не ће 
за мет ну ти бој са на ро дом, ко ји бра ни сво ју сло бо ду“.15) Фран цу ска 
вла да оста ла је ре зер ви са на на ова кве по ну де, а са мог до но си о ца 
ме мо а ра за др жа ла у јед ној вр сти при тво ра. Сто јан Но ва ко вић ка же 

11) Сло бо дан Јо ва но вић, ВођиФранцускереволуције, Бе о град, БИГЗ и др. 1990, стр. 224.
12) Ха ген Шул це, Државаинацијауевропскојисторији, Бе о град, Фи лип Ви шњић, 2002, 

стр. 143.
13) Ал бер Ка ми,  Побуњеничовјек, За греб, ГЗХ Зо ра, 1976, стр. 122.
14) Пре ма: Ми ло ван Ми ло ва но вић, Начело народности, Отаџ би на, књ. XXII, Бе о град, 

1889, стр. 327.
15) Нил По пов, РусијаиСрбија,Бе о град, Др жав на штам па ри ја, 1870, стр. 53.
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да се у Ср би ји та да „смет ну ло с ума да ни је до ста по ну ди ти, не го 
да тре ба и дру га стра на да има ра чу на да при ми“16). 

И мно го пу та по сле. Пој мо ви при ја тељ и не при ја тељ ни су од-
ре ђе ни иде о ло ги јом, ни ти се су ко бља ва ју иде о ло ги је; увек је то су-
коб кон крет них љу ди и на ро да. 

И увек ће би ти, ка ко ка за Све то зар Ми ле тић „да  љу ди и на ро-
ди ис тој иде ји дру ги сми сао да ју, кад је на сво ју за ста ву на пи шу, а 
дру ги, кад је на про тив ној за ста ви на пи са ну ви де, и да по то ме ис-
тој иде ји дво стру ки, че сто про ти ву по ло же ни зна чај да ју.“17)

СЕКУЛАРИЗАЦИЈАДРУШТВА

Сто лет не вер ске бор бе до ве ле су до за мо ра фи зич ког и ду хов-
ног, ко ји је во де ће по ли тич ке и ин те лек ту ал не ду хо ве окре нуо у 
са свим но вом прав цу. Ако се већ цр ква не мо же учи ни ти на ци о-
нал ном, он да је тре ба одво ји ти од др жа ве и окре ну ти се ства ра њу 
на ци је ко ја не би би ла уте ме ље на на цр кви и пред ста вља ла за јед-
ни цу ве ре, за јед ни цу јед но вер них љу ди, ује ди ње них ве ром и на-
ци о нал ном цр квом. Био је по тре бан ла ич ки, се ку ла ран основ. „У 
се ку ла ри зо ва ној епо хи на ци ја по ста је ко нач на и нај ви ша вред ност; 
она се на ла зи у сре ди шту јед не про фа не ре ли ги је.“18)

Ре зул тат је одва ја ње цр кве од др жа ве, ко је се пред ста вља као 
ре зул тат про гре са, али му се мо же при сту пи ти и дру га чи је и ре-
ћи да је ово одва ја ње ре зул тат не у спе ха да се ство ри на ци о нал на 
цр ква. Вер ске бор бе ко ји ма је оби ло ва ла Евро па и ко ји ма је би ла 
пу сто ше на, у сво јој би ти је су бор ба за на ци о нал ну цр кву. Го то во 
да не ма ни јед ног европ ског на ро да ко ји у сво јој про шло сти не бе-
ле жи бор бу за на ци о нал ну цр кву. Све су те бор бе окон ча не не у-
спе шно и је ди но су ус пе ле про из ве сти по де ле у на ро ду. Ства ра ње 
на ци о нал не цр кве ни је ус пе ло ни Ја ну Ху су у Че шкој, Лу те ру у 
Не мач кој, про пао је по крет га ли ка ни зма ко ји је уз бу дио ду хо ве у 
Фран цу ској. Ви ше од дру гих ус пе ли су Ен гле зи ко ји су сво јој цр-
кви ус пе ли да ти на ци о нал ни оквир, али ни они ни су ус пе ли да под 
тај оквир ста ве све при пад ни ке свог на ро да, те је он остао цр кве но 
и вер ски по де љен.

16) Сто јан Но ва ко вић, ВаскрсДржавеСрпске, Но ви Сад, 1904, стр. 69.
17) Све то зар Ми ле тић, БеседаС.Милетића на угарском сабору у питању народности, 

Но ви Сад, 1868, стр. 5.
18) Ала и да Асман, Раднанационалномпамћењу:краткаисторијанемачкеидејеобразо-

вања, Бе о град,  Би бли о те ка XX век, 2002, стр. 51.
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По ја ва да је раз ли ка у ве ро и спо ве сти де ли ла при пад ни ке јед-
ног ет нич ки исто вет ног на ро да за па жа се на чи та вом европ ском 
кон ти нен ту. Раз ли чи та ве ро и спо вест по де ли ла је ка то лич ке Фла-
ман це од кал ви ни стич ких Хо лан ђа на, иако они има ју исти ет нич ки 
ко рен и го во ре истим је зи ком. По де ла на про те стан те и ка то ли ке 
по де ли ла је Ир це, као што, до ду ше у ма њој ме ри, иста бољ ка му чи 
и не мач ки на род. Ка то лич ка не то ле ран ци ја, на ро чи то од 16. ве ка, 
на пра ви ла је не пре мо стив јаз из ме ђу при пад ни ка истог ет но са.19)

Се ку ла ри за ци је европ ског дру штва чи ни нео п ход ну прет по-
став ку за на ста нак европ ског на ци о на ли зма. У од су ству цр кве од-
лу чу ју ћу уло гу је од и гра ла др жа ва, по др жа на ин те ли ген ци јом и 
гра ђан ством. То су би ле но ве сна ге чи ја ће са рад ња и су ко би са 
европ ским мо нар си ма до ве сти до укуп ног пре вра та и сло ма ста рог 
по рет ка. Да би на сту пио пре врат, би ло је нео п ход но да од ре ђе не 
кул тур не кон цеп ци је ко је су од ре ђи ва ле пер спек ти ву и вла да ле ду-
хом љу ди из гу бе сво ју моћ. „Кон фе си о нал не спо не по вла че се пред 
на ци о нал ним, аура са крал ног пре ла зи у на ци ју.“20) 

Упит но је, сма тра Си тон-Вот сон, мо же ли се на ци о на ли зам 
уоп ште сма тра ти иде о ло ги јом. Ње го ва бит је вр ло јед но став на: „то 
је при мје на про свје ти тељ ске док три не на род ног су ве ре ни те та на 
на ци о нал не за јед ни це“21), све дру го што спа да у на ци о на ли стич ку 
иде о ло ги ју пред ста вља ре то ри ку. И Бе не дикт Ан дер сон др жи да је 
за раз у ме ва ње на ци о на ли зма по треб но да се он не по ве зу је са иде-
о ло ги ја ма, већ га тре ба ве за ти са ве ли ким кул тур ним си сте ми ма 
ко ји су му прет хо ди ли, из ко јих је на стао и про тив ко јих је на стао. 
Као нај ре ле вант ни је он узи ма вер ску за јед ни цу и ди на стич ко кра-
љев ство.22) 

На ци је су – ве ли Ан дер сон – по ста ле за ми сли ве ка да су три 
те мељ не кул тур не кон цеп ци је, осве шта не ста ри ном из гу би ле сво ју 
ак си о мат ску моћ над људ ским ду хом.

Пр ва се ти ца ла од но са пре ма ла тин ском је зи ку, као је ди ном 
је зи ку ко ји омо гу ћа ва при ступ он то ло шкој исти ни.

Дру га иде ја ко ју је тре ба ло обо ри ти, би ло је ве ро ва ње да је 
дру штво при род но ор га ни зо ва но око од ре ђе них уз ви ше них цен та-

19) Ми ло рад Ек ме чић, Дугокретањеизмеђуклањаиорања, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 
2007, стр. 7.

20) Ала и да Асман, Исто,стр. 47.
21) Hju Si ton-Vot son, Nacijeidržave, Za greb, Glo bus, 1980. str. 410.
22) Бе не дикт Ан дер сон, Нацијазамишљеназаједница, Бе о град, Пла то, 1988, стр. 21.
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ра – мо нар ха ко ји вла да ју по ми ло сти бож јој и ко ји су не до дир љи-
ви.

Тре ћа кон цеп ци ја од но си ла се на схва та ње вре ме на у ко јој су 
ко смо ло ги ја и исто ри ја би ле не раз двој не, по ко јој су по ре кло све та 
и љу ди ин ден тич ни.23) 

Гра ђан ски еле мент све ви ше је ра стао и аку му ли рао со ци јал ну 
и дру штве ну моћ, са чим је па ра лел но на ра ста ла и те жња за по-
ли тич ким при зна њем, ко је би му до не ло оно ме сто у др жа ви ко је 
од го ва ра ње го вом дру штве ном зна ча ју и фак тич кој мо ћи ко јом је 
рас по ла гао. Да кле, учи ни ло га на ци јом. На ци о на ли зам у по ли ти ци 
зна чио је ње ну де мо кра ти за ци ју. Иде ја на ци је зна чи ла је крај епо хе 
у ко јој је по ли ти ка би ла ствар ди на сти ја, цр кве и фе у дал ног плем-
ства, док је сам на род др жан за објект без ика кве по ли тич ке во ље. 
Сва ки члан на ци је по стао је су де о ни ком на ци о нал не по ли тич ке 
во ље, а то је зна чи ло де мо кра ти за ци ју по ли ти ке, уво ђе ње оп штег 
пра ва гла са и пар ла мен та ри зма и уоп ште до но ве струк ту ре др жав-
ног, на ци о нал ног и по ли тич ког жи во та. Да нас кад се, на ро чи то код 
нас, до ка зу је ка ко гра ђан ска свест и ства ра ње гра ђан ског дру штва 
зах те ва ју сво је вр сну де на ци о на ли за ци ју, из но ва тре ба на гла ша ва-
ти: гра ђан ска свест и на ци о нал на свест иду за јед но, као што и на-
ци ја и де мо кра ти ја иду за јед но.

DjuroBodrozic
NATIONINTHEWEST

THEORIGINANDESSENCEOFWESTERN
EUROPEANNATIONALISM

Summary
Thisworkpointstothehistoricalcircumstances,andpo-
litical,culturalandmoral-spiritualenvironmentinwhich
theideaofanationemerged,andlatershapedstateand
social lifeof theEuropeannations,anddetermined the-
irmutualrelations.Wetalkaboutforces,bothmoraland
political,whichweredecisive in theprocessofconstitu-
tinganation. Inorder for thenationalconsciousness to
appear in the European West, it was inevitable for the
RomanCatholicChurch,itsideologyanditsworldoutlo-
ok to loseprimacy.Confrontationbetween thepopeand
secularmonarchs and between papacy and empire ope-
ned thepossibility fornationality toappear.TheRoman
Curia represented the strongestanational force,and the

23)  Исто, стр. 41
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enemyoftheideaofnationality.Accordingtotheprinciple
ofitsorganization,theoldRomanprincipleoftheworld
governance, it hasaspired towardsautocracyby the vi-
olentmergingof theentireChristianworldintoamajor
theocracywith pope in charge, subordinating everyone,
including theEuropeanmonarchs. TheRomanCatholic
universalism couldn’t be aegis for the development and
enforcementofthenationalidea.Itwasn’tuntilthecrash
oftheRomanCatholicuniversalismthatthepossibilityof
anotherperspectivewasopened,andwithinittheideaof
thenationbecomeactivepoliticalforceandculturalpo-
wer.
Wepointtothecauseoftheconfrontationbetweenthetwo
authorities,whichwasn’tonlyadoctrinalone,andthere-
asonsweretheeverythingbutheavenly.Papalambitions
forthesecularpowerandpracticalstepstakeninthatpur-
posestartedastrugglewhichwouldshaketheEuropean
continentforthelongtime,andgeneratemanyprocesses,
includingtheoneconnectedtotheformationofanation.
Thebreakoutof themedievalworldoutlookcommenced
intheRenaissance,anditwasfollowedbytheprotestant
Reformation. Itwas pointed in theFrench revolution.A
newworldoutlook,quitesecular,wasborn.Thenationa-
litybecomethemeansthatcouldbeusedinthisstruggle,
andwhichtheempireusedinthisconfrontation.Thefee-
lingofnationality,basedonthesecularground,become
thepowerfulweaponagainstthefeelingofloyaltytothe
RomanCuria.
Keywords:church,state,nation,Renaissancesovereignty,
Reformation,secularism,democracy,civilconsciousness.
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Resume

The place, role and character of the Roman Catholic
ChurchintheWest,anditsunderstandingofthestateand
relationbetweenthespiritualandsecularpower,caused
theideasofanationandCatholicpapaluniversalismto
beintheirreconcilablecontrast.Itwasn’tuntilthecrash
of the Roman Catholic universalism that the possibility
wascreatedforadifferentperspective,withinwhichitwas
possiblefortheideaofanationtobecomeactivepolitical
forceandculturalpower.
ThesecularizationoftheEuropeansocietymakesthene-
cessarypresumptionfortheinitiationoftheEuropeanna-
tionalism.Inthelackofthechurch,thedecisiverolewas
playedbythestate,supportedbytheintelligenceandciti-
zens.Thosewerenewforceswhosecooperationandcon-
frontationwiththeEuropeanmonarchswouldleadtothe
overalloverturnandcrashof theoldorder.Inorderfor
theoverturntohappen,itwasnecessaryforcertaincul-
turalconceptions,whichdeterminedtheperspectiveand
ruledthespirit,tolosetheirpower.
Itwasalongtimeuntilthenationalprinciplebecomege-
nerallyrecognized,andgainedtheultimatepoliticalpo-
wer, become fundamental principle of the national and
internationallife.Thefactswhichcontributedthemostto
theopeningofthespacetotherevivaloftheprincipleof
nationalityweretheRenaissance,withitsideaofsovere-
ignty,protestantReformationandfinalytheFrenchrevo-
lution.
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TheRenaissanceontheEuropeanWestcreatedcrackson
themedievalworldoutlook,creatingtheoutlookandno-
tionoftheworldonquitedifferentgroundsthantheprevi-
ouslyknown.TheRenaissancemarksthestart,withinthe
Europeanculturalcircle,quitenewlife feelingunknown
intheMiddleAges,opposedtotheofficialviewoftheRo-
manCatholicChurchanditsviewupontheworldandlife.
Theideaofsovereignty,broughtbyRenaissance,isofthe
highestimportance,anditwouldlaterbejoinedwiththe
revolutionaryrights:therightofthepopulationtochoose
itsownformofgovernance,bestsuitabletothecustoms
andtraditionofacertaingroup,whichmarksitsspecial
identityandnationalcharacter,whichgivesittherightto
makeitsownlawsandformitsowngovernment.
TheReformation’sconfrontationagainstthepopeanduni-
versalistpretensionsoftheRomanCatholicChurchhelped
increatingthenationandappearanceofnationalism.The
medievalchurchunityoftheWesternworldwascrashed
bytheReformation.Afterthecollapseofthechurchunity,
thepoliticalunitydisappearedaswell,andtogetherwith
it,theconsciousnessofbelongingtothe„worldstate“.
Inordertounderstandthephenomenonofnationandna-
tionalism,itisnecessarynottolinkthemtotheideologies,
buttothegreatculturalsystemsthatprecededthem,from
whichtheyemerged,andagainstwhichtheyemerged.

 Овај рад је примљен 7. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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Сажетак

Урадуаутористичепресуднуулогуполитичкепар
тиципацијеграђанаинационалогидентитетауциљу
„оздрављења“ демократских начела и институција
друштваилокалнихсамоуправа.Кризалегитимације
демократскихдруштавапоказалаједаседемократи
јанеможесвестисамонатехничкопитањеконсти
туисањаиодржавањавласти,већдаграђаниимају
право,потребуидужностпартиципирањауконтро
ливласти,постављањузахтеваиупроцесимаодлу
чивања.
Полазни принцип у раду, када је реч о праву учешћа
грађананалокалномнивоу јестеданијеречоправу
које грађанима „дарује“њихова локална самоуправа
илидржавнавласт,нитиоправукојепроистичеиз
међународних документа, већ о једном оригинерном
праву грађана и темељном принципу демократског
уређења.
Удругомделурада,ауторпитањенационалногиден
титетапредстављакаоједанвеомакомплексанфе
номен којим су се бавили многобројни теоретичари
најразличитијих дисциплина. Национални иденти
тет,ипоредпредвиђањадаћекрајXXипочетакXXI
векабитивремебезнација,јошувекпредстављавео
маактуелнутему.

* Са рад ник у Цен тру за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у 
Ни шу
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ОЛОКАЛНОЈСАМОУПРАВИИУЛОЗИГРАЂАНА
УПРОЦЕСУПОЛИТИЧКЕПАРТИЦИПАЦИЈЕ

Зна чај и функ ци је ло кал не са мо у пра ве на по чет ку но вог ми ле-
ни ју ма се на ла зе у про це су жи вог раз во ја, у све тлу про ме на у дру-
штву и про ме на у по тре ба ма и оче ки ва њи ма гра ђа на. 

У Ср би ји је 2007. го ди не до нет но ви Законолокалнојсамо
управи1), ко ји је омо гу ћио спро во ђе ње чи та вог ни за ре форм ских 
опре де ље ња. Је дан број оп шти на у Ср би ји на пра вио је пр ве ко ра ке 
у прав цу да љег раз ви ја ња од но са са гра ђа ни ма и њи хо вог ак тив-
ни јег укљу чи ва ња у про цес до но ше ња од лу ка од јав ног зна ча ја. 
Ма ње или ви ше успе шни, ови ко ра ци су, углав ном, усме ре ни ка 
бо љем ин фор ми са њу гра ђа на и у но ви је вре ме све се ви ше  до пу-
њу ју ино ва тив ним ме то ди ма, као што су отво ре ни wеб пор та ли, 
гра ђан ски па не ли, фо кус гру пе или елек трон ске де ба те. 

У до ку мен ту „Непосредноучешће грађанау јавномживоту
налокалномнивоу“ (2006) сто ји да: „Уна пре ђе ње не по сред ног уче-
шћа гра ђа на у ло кал ном јав ном жи во ту у Ср би ји из и ску је ства ра-
ње стра те ги је за пре ва зи ла же ње узро ка и про бле ма ко ји оте жа ва ју 
уче шће гра ђа на, осна жи ва ње по сто је ћих об ли ка и уво ђе ње но вих 
об ли ка гра ђан ске пар ти ци па ци је“.2) Ипак, још увек не по сто ји усво-
јен по ли тич ки оквир за уче шће гра ђа на у упра вља њу на ло кал ном 
ни воу, у сми слу не ке вр сте на ци о нал не стра те ги је или ин струк тив-
них до ку ме на та ко ји би усво ји ли цен трал ни ор га ни, а ко ји би са др-
жа ли пре ци зно на зна че не ду жно сти цен трал них и ло кал них вла сти 
у ци љу по спе ши ва ња и омо гу ћа ва ња пот пу ни јег раз во ја не по сред-
ног гра ђан ског уче шћа у упра вља њу.

1) На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до нет је Указ о про-
гла ше њу за ко на о ло кал ној са мо у пра ви и усво јен За кон о ло кал ној са мо у пра ви, ко ји 
је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Осмој сед ни ци Дру гог ре дов ног 
за се да ња у у Бе о гра ду, 29. де цем бра 2007. го ди не; За кон о ло кал ној са мо у пра ви (Сл. 
гла сник РС бр. 129/07)

2) Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Непосредноучешћеграђанаујавномживо
туналокалномнивоу, 2006, стр.  2-3.
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Да би на ло кал ном ни воу уоп ше до шло до пар ти ци па ци је, и 
да би она би ла сми сле на и успе шна, нео п ход но је за до во љи ти не-
ко ли ко ва жних кри те ри ју ма: по сто ја ње сти му ла тив ног за кон ског 
окви ра, по ве ре ње гра ђа на у ло кал ну упра ву и по сто ја ње сна жног 
ци вил ног дру штва; нео п ход на је и по др шка по ли тич ких ак те ра за 
пар ти ци па тор не ак тив но сти, од ре ђе ни ни во отво ре но сти и тран-
спа рент но сти јав не упра ве; раз ви је ни ка па ци те ти ло кал не са мо у-
пра ве ка ко би она мо гла од го во ри ти по тре ба ма пар ти ци па тор них 
про це са; нео п ход но је да гра ђа ни рас по ла жу ре ле вант ним ин фор-
ма ци ја ма о ра ду ло кал не упра ве, о по ли тич ким оп ци ја ма и ме ха ни-
зми ма пар ти ци па ци је ко ји им сто је на рас по ла га њу, као и о укуп-
ним зби ва њи ма уну тар да те ло кал не за јед ни це. 

У по ме ну том до ку мен ту као кључ ни узроцине до вољ ног не-
по сред ног гра ђан ског уче шћа на во де се: доминација политичке
културекојанеафирмишеграђанскоучешће;низакнивознањаи
свестиграђанаоњиховимправимаислободамаионадлежности
маодређенихнивоавласти;незаинтересованостграђаназајавни
животпроузрокованалошимживотнимстатусом,недостатком
времена,информацијаизнањаинеразвијенаинеефикаснапракса
непосредногучешћаграђана;

Сло жив ши се са овим, до да ће мо још не ко ли ко разлога, ко је ће-
мо, по ред на ве де них, у ра ду тре ти ра ти као ин ди ка то ре сла бе пар-
ти ци па ци је гра ђа на у јав ном жи во ту: неповерењеграђанаупред
ставнике локалне власти;  неповерење грађана у представнике
својихопштина;неповерењеграђанаумедије(уследспрегекоја
постојиизмеђупредставникавластиимедија,причемусумеди
ји најчешће у службиполитике);  неповерење грађана у градске
институције;исцрпљеностдугогодишњимполитичкимпревира
њима; монотонија, незаинтересованост грађана; конформизам;
недовољнаинформисаностопроблемимаучијебирешавањетре
балодасеукључеграђани;недовољнаинформисаностопотреби
укључивањаграђана;непознавањезаконскихоквиракојиомогућа
вајуграђанимадаучествујуујавномживоту.

На ве де не раз ло ге сла бе пар ти ци па ци је гра ђа на, због не по ве-
ре ња у пред став ни ке вла сти и град ске ин сти ту ци је пот кре пи ће мо 
по да ци ма из ис тра жи ва ња ко је је оба ви ла аген ци ја Me di um Ga lup 
(2008), а ко ји се од но се на наш ре ги он: Ср би ја и Хр ват ска има ју 
иден тич не ре зул та те, 38% гра ђа на сма тра да су из бо ри фер и по-
ште ни, док 19% сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо-
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вом во љом. Нај ма ње по ве ре ња у из бо ре Има ју гра ђа ни Ал ба ни је 
док нај ма ње по ве ре ња у упра вља ње др жа вом има ју гра ђа ни Бо сне 
и Хер це го ви не. (ви де ти гра фи кон 1).

Гра фик бр. 1:  
Ре ги о нал ни по да ци  

– из бо ри и упра вља ње др жа вом –  
оп шта оце на

„Далимислитедасуизбориувашојземљи
слободниипоштени?’’

„Далибистереклидасевашомдржавомуправља
ускладусавољомграђана?’’

                Из вор: http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal-
lup_De mo kra ti ja_Dec_07.pdf

Си ту а ци ја се до да нас го то во и ни је про ме ни ла што нам го во ре 
и по да ци из до ку мен та „Непосредноучешћеграђанаујавномжи
вотуналокалномнивоу“: „Ка ко да нас ства ри сто је у Ср би ји, ве ћи-
на гра ђа на Ср би је ни је под стак ну та од сво јих ло кал них струк ту ра 
вла сти да раз ми шља на на чин да се ак ти вир ју ка ко би, за јед но са 
тим вла сти ма, ре ша ва ла про бле ме и учи ни ла да ло кал на за јед ни ца 
на нај бо љи на чин ис ко ри сти све сво је ка па ци те те ра ди по бољ ша-
ња усло ва жи во та. У свим бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, у 
ко је спа да и Ср би ја, гра ђа ни има ју зна чај не ре зер ве пре ма не фор-
мал ним, али и пре ма фор мал ним об ли ци ма соп стве ног уче шћа у 
упра вља њу јав ним по сло ви ма, бу ду ћи да у овим зе мља ма на сле ђе-
на по ли тич ка кул ту ра не вред ну је по зи тив но та кав вид гра ђан ског 
ан га жма на у јав ном жи во ту“.3)

3)  Исто, стр. 6.
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ПОЛИТИЧКАПАРТИЦИПАЦИЈА
–СТВАРПОТРЕБЕИЛИВОЉЕ?

По ли тич ка пар ти ци па ци ја је тран сфор ми са ла љу де из по зи ци-
је-по да ник, у по зи ци ју-гра ђа нин. Би ти пу но пра ван гра ђа нин јед-
ног дру штва зна чи уче ство ва ти у ње го вој из град њи и по бољ ша њу 
усло ва жи во та у истом. Иако сва ко има људ ско пра во да од лу чи 
да бу де по ли тич ки не ак ти ван, он да је вр ло бит но да се схва те по-
сле ди це та кве од лу ке. Би ти по ли тич ки не ак ти ван зна чи ло би би ти 
у пот пу но сти за до во љан сво јим гра ђан ским жи во том и усло ви ма 
жи во та, не оба зи ра ти се на оно што је ло ше и не по ку ша ва ти про-
ме ни ти сво ју сва ко дне ви цу у слу ча ју не за до вољ ства. Про блем на-
ста је што се тај при дев, по ли тич ки, с вре ме ном оту ђио од љу ди те 
за њих по ли тич ка ак тив ност пред ста вља ула зак у стран ку, го сто ва-
ња у не ра зу мљи вим по ли тич ким еми си ја ма и чи та ње још кон фу-
зни је днев не штам пе. 

Ре ше ње мо жда „ле жи“ у по нов ном збли жа ва њу љу ди по ли ти-
ци и при хва та њу по ли ти ке као на ше сва ко дне ви це у ко јој са ми до-
но си мо од лу ке и гра ди мо соп стве не по ли тич ке ста во ве. Упра во је 
и од лу ка да се не иза ђе на из бо ре, та ко ђе од ре ђе ни по ли тич ки став. 
Бит но је ис тра жи ва ти раз ло ге гра ђан ске по ли тич ке ап сти нен ци је, 
ко ја на рав но укљу чу је и из бор ну ап сти нен ци ју и из на ћи на чи не 
да се љу ди мо ти ви шу за уче ство ва ње у јавнм по ли тич ком жи во ту. 
Ме ђу тим, ни је до вољ но, чак би мо гло да бу де и опа сно, љу де мо-
ти ви са ти са мо на пу ки из ла зак на из бо ре и ис пу ња ва ње гла сач ког 
ли сти ћа. Пре све га, љу де тре ба мо ти ви са ти да се еду ку ју у сми слу 
дру штве них и по ли тич ких зби ва ња ка ко би би ли си гур ни ји у од лу-
ку ко ју до но се. 

У нас је ве ли ки број оних ап сти не на та ко ји не ма ју не ка кав јак 
по ли тич ки раз лог за што не из ла зе на из бо ре. Нај че шћи раз лог њи-
хо ве из бор не ап сти нен ци је је сте незаинтересованост. Ово је, по-
но во, ре зул тат оне исте оту ђе но сти од по ли ти ке и по ли тич ког жи-
во та те по гре шно схва та ње пој ма по ли тич ки ак ти ви зам. 

Зо ран Сла ву је вић на во ди три глав на раз ло га ова квом оп хо-
ђе њу ка из бор ном про це су: „Не за ин те ре со ва ни гра ђа ни увек ап-
сти ни ра ју, а не за ин те ре со ва ност мо же да бу де по сле ди ца: 1. не за-
ин те ре со ва но сти за ис ход из бо ра, јер би рач не оче ку је зна чај ни је 
про ме не на бо ље или на го ре, без об зи ра ко по бе дио; 2. не у ви ђа ња 
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зна чај ни јих раз ли ка из ме ђу пар ти ја (…) или кан ди да та ко ји уче-
ству ју на из бо ри ма; 3. не до вољ не ин фор ми са но сти о пар ти ја ма и 
кан ди да ти ма (…)“.4) С дру ге стра не, из бор на ап сти нен ци ја мо жда 
и ни је то ли ко опа сна ко ли ко је опа сна изборнапартиципацијаиз
погрешнихразлога. На жа лост, упра во су етноцентризамиизра
жен национализам, оно што мо дер но дру штво во ди у су но врат, 
раз лог по ве ћа ња бро ја гла са ча то ком кри зних пе ри о да. 

У скла ду са го ре на ве де ним, а у ци љу пре ва зи ла же ња про-
бле ма сла бог не по сред ног уче шћа гра ђа на у јав ном по ли тич ком 
жи во ту, да ће мо пред ло ге за по бољ ша ње њи хо вог уче шћа ка ко на 
на ци о нал ном, та ко и на ло кал ном ни воу: уна пре ђи ва ње све сти гра-
ђа на (оно зах те ва про ши ри ва ње фор мал ног обра зо ва ња - гра ђан ско 
вас пи та ње); ства ра ње про гра ма за обра зо ва ње ста ри је по пу ла ци-
је кроз се ми на ре, пу тем обра зов них кам па ња бли жу са рад њу са 
ор га ни за ци о ним об ли ци ма гра ђан ског ак ти ви зма као што су не-
вла ди не ор га ни за ци је;уна пре ђи ва ње прак се ши ре афир ма ци је ди-
рект ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу (ре фе рен ду ма и гра ђан ске 
ини ци ја ти ве); оства ри ва ње пра ва гра ђа на на уче шће у упра вља њу 
на ло кал ном ни воу тре ба ло би да до би је пот пу ни ји сми сао и да 
бу де не по сред ни је по др жан у зва нич ним до ку мен ти ма: Устав Ре-
пу бли ке Ср би је, Ста ту ти гра до ва и оп шти на, оп штин ски про пи си, 
Стра те ги је ло кал не са мо у пра ве...); уна пре ђе ње прав ног окви ра за 
по сто ја ње и де ло ва ње ор га ни зо ва них об ли ка гра ђан ског ак ти ви-
зма; и на кра ју, али не и ма ње бит но, по ред три по сто је ћа об ли ка 
не по сред ног уче шћа гра ђа на (ре фе рен ду ма, гра ђан ске ини ци ја ти-
ве и збо ро ва гра ђа на) ко ја по сто је у За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, 
тре ба ло би  ја сни је на зна чи ти и дру ге об ли ке не по сред ног уче шћа 
гра ђа на у јав ном жи во ту. 

Циљ ова квих, го ре на ве де них ин тер вен ци ја, је сте да се у од лу-
чи ва ње укљу че сви сег мен ти дру штвау ци љу ус по ста вља ња ја сних 
пра ви ла за уче шће гра ђа на у од лу чи ва њу и из град њи по ве ре ња 
из ме ђу вла сти и гра ђа на (што је пред у слов за раз ви ја ње кул ту ре 
уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу, али и за низ дру гих де мо крат ских 
про ме на у Ср би ји). Кроз аде кват не про ме не јав них по ли ти ка по-
треб но је обез бе ди ти сти му ла тив ни је окру же ње за фор ме ди рект-
не де мо кра ти је. Та ко ђе, гра ђа ни мо ра ју пра во вре ме но и ква ли те но 
би ти ин фор ми са ни о по тре би њи хо вог уче шћа у јав ном жи во ту. 
Ин фор ма ци је мо ра ју би ти ком плет не ка ко би гра ђа ни мо гли да из-

4) Зо ран Сла ву је вић, Политичкимаркетинг, Чи го ја, Бе о град, 1999, стр. 104.
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гра де став; ла ко ра зу мљи ве – на ро чи то ка да су у пи та њу тех нич ки 
про јек ти; и при сту пач не – об ја вље не пу тем нај че шће ко ри шће них 
ка на ла ко му ни ка ци је (то не мо ра ју би ти ску пи ка на ли по пут јав них 
ме ди ја, не го са свим јед но став ни по пут огла сних пло ча у ме сним 
за јед ни ца ма, ин тер ак тив ни wеб пор та ли и сл.). Као тре ћи раз лог 
гла сач ке ап сти нен ци је, З. Сла ву је вић на во ди не до вољ ну ин фор ми-
са ност ко ја се огле да и у по зна ва њу, нпр, раз ли чи тих иде о ло ги-
ја по је ди нач но. Ма ло љу ди ко ји ак тив но из ла зе на из бо ре зна да 
де фи ни ше со ци ја ли зам, ли бе ра ли зам, кон зер ва ти зам итд. У на шој 
др жа ви име на ко је по ли тич ке стран ке но се сто ји чи сто као брен до-
ви ис пред од ре ђе них љу ди и не го во ре мно го о њи хо вом по ли тич-
ком про гра му. 

У но ви је вре ме, фор ме по ли тич ке пар ти ци па ци је гра ђа на, све 
ви ше се сво де на гра ђан ску не по слу шност5). М. Ка се и С. Бар нес6) 
ука за ли су на зна ча јан по раст не кон вен ци о нал не пар ти ци па ци је и 
про тест ног по тен ци ја ла и на чи ње ни цу да се у мо дер ним дру штви-
ма прин цип хи је рар хи је и ста бил но сти, све ви ше за ме њу је пар ти-
ци па ци јом, ди на мич ким про це си ма и про ме на ма у функ ци о ни са-
њу де мо кра ти је. Ауто ри су ком би ну ју ћи за ин те ре со ва ност за по ли-
ти ку и раз ли чи те ори јен та ци је де ло ва ња, раз ра ди ли че ти ри мо де ла 
по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на: модел политичке апатије  особе
безинтересаибезделовања;моделполитичкепасивностиосо
бесинтересом,алибезделовања;моделекспресивногделовања
 особе без интереса, али с деловањем;модел инструменталног
деловањаособесинтересомиделовањем.7) Док пр ва два мо де ла 
ука зу ју на не ак тив ност у под руч ју по ли тич ког жи во та, дру га два 
мо де ла го во ре о по тре би љу ди за по ли тич ким де ло ва њем, али с 
раз ли чи том мо ти ва ци јом.

Екс пре сив ни гра ђа нин не по ка зу је по ли тич ки ин те рес, он де-
лу је у име сло бо де го во ра, из ра жа ва ња ауто но ми је раз ли чи тих жи-
вот них сти ло ва, по сти за ња ви шег ква ли те та жи во та ху ма ни за ци јом 
од но са, да кле, у име оп ших вред но сти ко је су те мељ де мо крат ских 
дру шта ва. С дру ге стра не, ин стру мен тал ни ак ти ви сти по ли тич ки 
су ак тив ни, али де лу ју мо ти ви са ни са мо оства ри ва њем соп стве ног 
со ци јал ног ста ту са, си гур но сти или ма те ри јал них до ба ра. Уко ли ко 

5) Вид  по ли тич ког де ло ва ња, ко ји пред ста вља не кон вен ци о нал нио про тест но по на ша ње.
6) Bar nes S, M. Ka a se, PoliticalAction:MassParticipationinFiveWesternDemocracies,Be-

verly Hills: Sa ge Pu bli ca ti ons, 1979, стр. 53.
7) Исто, стр. 63.
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че три по ме ну та мо де ла по ли тич ког де ло ва ња при ме ни мо на гра ђа-
не у Ср би ји, мо же мо за кљу чи ти да  на ши гра ђа ни да нас по ли тич ки 
би ва ју ак тив ни (уко ли ко уоп ште је су ак тив ни) са мо и је ди но он да 
ка да је њи хов лич ни ин те рес угро жен или уко ли ко су њи хо ве лич не 
по тре бе за не ма ре не. Из тих раз ло га за кљу чу је мо да гра ђа ни Ср-
би је спа да ју или у пр ви или у че твр ти мо дел. Јер, у прак си је већ 
ви ђе но да је у Ср би ји са мо у пе ри о ди ма кри за, ра то ва или ре це си је 
по ве ћан из ла зак би ра ча на из бо ре. „Из ла зак на из бо ре је, по пра ви-
лу, ви сок уочи ра та, на по чет ку ду бо ких дру штве них и по ли тич ких 
кри за, а зна чај но опа да у по сле рат ном пе ри о ду, са про ду жа ва њем 
кри зе итд.“8) Или овај по да так ви ше го во ри о по ли тич ким кам па-
ња ма и спо соб но сти кан ди да та да уве ре би ра че да упра во они мо-
гу да бу ду ти ко ји ће зна ти ка ко во ди ти на род и др жа ву кроз кри зу 
или на ши гра ђа ни ре а гу ју је ди но он да ка да је њи хов на ци о нал ни 
иден ти тет у до ба пре ви ра ња на пад нут, про зи ван или га је по треб но 
ма ло ожи ве ти. 

NАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТНАПОЧЕТКУXXIВЕКА

Жи ви мо у са вре ме ном дру штву ко је ка рак те ри ше брз про цес 
дру штве но-еко ном ског и ци ви ли за циј ског раз во ја и у ко ме је број 
иден ти те та у не пре кид ном по ра сту. Су о че ни са плу ра ли змом иден-
ти те та, на шли смо се у си ту а ци ји у ко јој је да нас иден ти те те те шко 
иден ти фи ко ва ти и из вр ши ти њи хо ву кла си фи ка ци ју. ,,Без об зи ра 
на то, ипак се мо же ре ћи, да се у тој ле пе зи иден ти те та, по свој 
вред но сти из два ја ју лич ни, про фе си о нал ни, вер ски и на ци о нал ни 
иден ти тет’’. 9)По тре ба за лич ним иден ти те том про из и ла зи из нео-
спор не чи ње ни це да чо век ни је са мо дру штве но би ће, већ и осо бе-
на пер со нал на ре ал ност ко ја нас шти ти од кон фор ми зма, од но сно 
ута па ња у раз ли чи те фор ме ко лек ти ви те та, где ап со лут но гу би мо 
сво је ја, по ко јем нас дру ги пре по зна ју. ,,Чо век са иден ти те том би 
тре ба ло да осе ћа сво је “ја” и ван со ци јал них од но са у ко је сту па и 
уло га ко је игра – што ди рект но про тив ре чи пост мо дер ни стич кој 
те зи да се чо ве ко во “ја ство” ја вља са мо за вре ме игра ња не ке пар-
ти ку лар не уло ге у не ком од но су. Та ко ђе, сва ка рас пра ва о иден ти-
те ту мо ра во ди ти ра чу на о то ме да је онај ко има иден ти тет, по стао 
све стан раз ли кеиз ме ђу субјекта и објекта - раз ли ке ко ја је, ина че, 

8) Зо ран Сла ву је вић, Политичкимаркетинг, Чи го ја, Бе о град, 1999, стр. 103.
9) Оп шир ни је о то ме у Б. Тра мо шља нин, Нација,национализаминационалниидентитет, 

на http://www.sd.org.rs/fi les/go di snjak_br03/bo ro%20tra mo slja nin.pdf
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угро же на у сва ко днев ном ис ку ству са вре ме ног чо ве ка. Чо век са 
иден ти те том је по ву као ја сне гра ни це из ме ђу се бе и свих дру гих,и 
не мо же и не же ли да бу де ико дру ги до он сам“.10) Про фе си о нал ни 
иден ти тет има есен ци јал ни зна чај, јер се пу тем ње га ис ка зу је су-
шти на чо ве ка. Вер ски иден ти тет има сво је ис хо ди ште у чи ње ни ци 
да чо век ни је са мо би о ло шко би ће не го и спи ри ту а ли стич ко. То 
зна чи да је ре ли ги о зност има нен ци ја чо ве ка, пу тем ко је се он по-
твр ђу је у ду хов ној сфе ри. 

Сва ку рас пра ву о ет нич ком и на ци о нал ном иден ти те ту на ци ји, 
оте жа ва ју озбиљ не тер ми но ло шке поте шк оћe. За то, ка да се упу-
шта мо у ис тра жи ва ње тих фе но ме на пр во мо ра мо ја сно раз гра ни-
чи ти два слич на, а ипак раз ли чи та пој ма и ен ти те та: пр во, по јам/
ен ти тет етнички, ко ји сто ји уз ет нич ке ску пи не, ет нич ке за јед ни-
це и ет нич ки иден ти тет и, дру го, по јам/ен ти тет национални,ко ји 
на ста је уз на ци ју, на ци о нал ну за јед ни цу, на ци о на ли зам и на ци о-
нал ни иден ти тет. 

Нације,националнезаједницеинационалниидентитети, као 
са вре ме не исто риј ске по ја ве, на ста ју и из гра ђу ју се, то ком дру-
штве них про ме на и про це са у епо хи Мо дер не и мо дер ног дру штва 
у Евро пи кра јем 18. ве ка, не са мо као ин ди ви ду ал ни и груп ни 
иден ти те ти не го и као мо дер ни националниколективитетии ујед-
но као колективниидентитети. То је раз до бље ка да су европ ски 
на ро ди, уну тар мо дер ног дру штва (и ин ду стриј ске ци ви ли за ци је), 
оства ри ли на пре дак на свим под руч ји ма жи во та, ства ра ју ћи но ве 
на ци о нал не вред но сти и тра га ју ћи за ви ше стру ким дру штве ним 
иден ти те ти ма. То је про цес стал них дру штве них и на ци о нал них 
про ме на, али и со ци јал них, ет нич ких и на ци о нал них су прот но сти, 
ко ји још увек ни је за вр шен.

Иден ти тет, као ди на мич на по ја ва, ства ра се увек у од но су на 
друге. Ра ди се о фе но ме ну ко ји је по чет ком XX ве ка Чарлс Х. Ку ли 
[Col ley] од ре дио као ,,учи нак гле да ња’’ то ком ко га по је ди нац до-
жи вља ва се бе у ис ку ству дру гог.11) У са вре ме но сти су се „над по-
сто ја но шћу људ ског иден ти те та кроз вре ме над ви ле мно ге опа сно-
сти, не би се смео до во ди ти у пи та ње чвр сти ка рак тер чо ве ко вог 
10) Бранислав Стевановић, „Социјални и идентитарни еквиваленти постмодерне 

разноликости“, у Зборнику Традиција, модернизација, идентитети - Mесто традиције и 
модернизације у различитим концепцијама  и стратегијама развоја земаља у транзицији, 
Филозофски факултет – Универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, 
2011, стр. 608.

11) Ми ша Сто ја ди но вић, Де ја на Вук че вић, „Про блем очу ва ња иден ти те та на Бал ка ну“, 
Националниинтерес, год. VII, vol. 10, бр. 1/2011, стр. 87.
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“ја ства” ко ји овом омо гу ћу је из ве сну стал ност све сти (и ста бил-
ност са мо све сти) у про ме на ма. Жи ве ћи ве о ма бр зо у са вре ме но-
сти, љу ди гу бе тра јан осе ћај да су исте осо бе, да оста ју исти то ком 
го ди на“.12) Ми сво је Ја кре и ра мо у ин тер ак ци ји са дру ги ма што 
пред ста вља је дан ре ци про чан про цес. Иден ти тет, по ред то га што 
де фи ни ше ,,ко сам Ја» он, та ко ђе, од ре ђу је и ,,ко ни сам Ја». Сва ко 
од нас је исто вре ме но но си лац ви ше иден ти те та ко ји се фор ми ра ју 
то ком жи во та. За др жа ти свој иден ти тет, а при том обез бе ди ти дру-
ги ма да то исто учи не пред ста вља сва ка ко пра ву ениг му на по чет ку 
XXI ве ка. ,,Раз ли ке се још увек не схва та ју као на чин про ши ри ва-
ња зна ња, из вор са рад ње, већ на су прот, раз ли ке по ста ју из вор ја за 
из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра’’.13)

Пи та ње иден ти те та увек је „пи та ње про ми шље ног и осми-
шље ног од но са пре ма се би и пре ма дру ги ма, не ка вр ста јед на чи не 
ко јом се утвр ђу је ко ли ко је не ко јед нак са мо ме се би, а ко ли ко и у 
че му се од дру гих раз ли ку је. Пи та ње је сло же но и за то што се мо же 
го во ри ти о ра зним вр ста ма иден ти те та: о лич ном и ко лек тив ном, о 
по ро дич ном и про фе си о нал ном, о вер ском и по ли тич ком, о ло кал-
ном и на ци о нал ном, али и о оп ште људ ском иден ти те ту“.14)

Украт ко ће мо пред ста ви ти по ла зи шта (о тер ми но ло шком и 
упо треб ном зна че њу) по је ди ни хих ауто ра ко ји су се ба ви ли про-
бле мом иден ти те та и на ци о нал ног иден ти те та. Де фи ни шу ћи иден-
ти тет у дру штве ном кон тек сту Фи ни је ва и Ро те рам (Phin ney и 
Rot he ram) од ре ђу ју на ци о нал ни иден ти тет као ,,из раз сим бо лич ко-
ког ни тив не и емо ци о нал не ве за но сти гра ђа на за њи хо ву др жа ву, 
ко ји је де фи ни сан као свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној 
гру пи ко ја укљу чу је по сто ја ње за јед нич ких ве ро ва ња, вред но сти 
и ци ље ва’’.15) Фи ни је ва сма тра да се на ци о нал ни иден ти тет са сто-
ји из сле де ћих де ло ва: самоидентификација– овај део иден ти те та 

12) Бра ни слав Сте ва но вић, „Со ци јал ни и иден ти тар ни екви ва лен ти пост мо дер не ра зно ли-
ко сти“, у Збор ни ку Традиција,модернизација,идентитетиMестотрадицијеимо
дернизацијеуразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзици
ји, Фи ло зоф ски фа кул тет – Уни вер зи тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 
2011, стр. 607.

13) Ми ша Сто ја ди но вић, Де ја на Вук че вић, „Про блем очу ва ња иден ти те та на Бал ка ну“, 
Националниинтерес, год. VII, vol. 10, бр. 1/2011, стр. 88.

14) Ми ло ван Ми тро вић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет: тра ди ци о нал ни ко ре ни и мо дер-
ни иза зо ви“, у Збор ни ку Традиција,модернизација,идентитетиMестотрадицијеи
модернизацијеуразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзи
цији, Фи ло зоф ски фа кул тет – Уни вер зи тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва-
ња, 2011, стр. 621.

15) Вла ди мир Ми хић, ,,Да ли смо ми Евро пља ни? По ве за ност и ко ре ла ти европ ског и на-
ци о нал ног иден ти те та’’, Психологија,Дру штво пси хо ло га Ср би је, бр. 2/2009, стр. 203.
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пред ста вља са мо о дре ђе ње по је дин ца као чла на на ци о нал не гру пе 
ко ја мо же, али и не мо ра би ти на ци ја по ре кла; осећајприпадно
сти– он мо же ва ри ра ти из ме ђу две ју крај но сти, од сна жне и пот-
пу не ве за но сти за гру пу, па до чи сто фор мал не при пад но сти, без 
не ког ве ћег емо ци о нал ног укљу че ња; ставовипремачланствуу
групи – ови ста во ви се углав ном ма ни фе сту ју у осе ћа њу по но са и 
за до вољ ства због при пад но сти гру пи;укљученостурадиживот
властитенационалнегрупекоја под ра зу ме ва упо тре бу на ци о нал-
ног је зи ка, скла па ње при ја тељ ства и ин тим них ве за, при пад ност 
ре ли гиј ској гру пи, укљу че ност у по ли тич ке ак тив но сти ве за не за 
по бољ ша ње ста ту са сво је гру пе, по зна ва ње на ци о нал не кул ту ре, 
исто ри је... И. Ши бер је ми шље ња да се  на ци о нал ни иден ти тет мо-
же де фи ни са ти и ,,као осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи, ко ји је 
сте чен про це сом со ци ја ли за ци је, кроз ко ји се при ма је зик, тра ди-
ци ја и кул ту ра на ци о нал не гру пе и кроз ко ји се по је ди нац по и сто-
ве ћу је с груп ним вред но сти ма и ин те ре си ма те гру пе у це ли ни’’.16) 
На истом фо ну, Ма ну ел Ка стелс [Ma nuel Ca stells] ка же да иден ти-
тет пред ста вља ,,...про цес ства ра ња сми сла на те ме љу кул тур них 
осо бе но сти или срод ног ни за кул тур них осо бе но сти ко ји ма је да та 
пред ност у од но су на дру ге из во ре сми сла’’.17) 

Крај XX ве ка обес хра брио је илу зи о ни сте ко ји су са пу но ела-
на го во ри ли и пи са ли о бр зом од у ми ра њу на ци ја. На ци о нал ни 
иден ти те ти још увек су ре ал ност са вре ме ног дру штва, про из вод 
кул ту ре и сте пе на уну тра шње ин те гра ци је и по де ле ра да у са вре-
ме но сти. Идентитетни је са мо ра ци о нал ни кон структ, ни ти иде о-
ло шки по сту ли ран, већ сло је вит по јам у ко ме ко ег зи сти ра ју раз ли-
чи ти еле мен ти дру штве не све сти (ре ли гиј ски, тра ди циј ски, на уч-
ни, ко лек тив ни - ет ноп си хо ло шки па и иде о ло шки ). 

Раз у ме ва ње ди ја лек ти ке ме та мор фо зе иден ти те та упра во зах-
те ва це ло ви ту со ци о ло шку и со ци јал ноп си хо ло шку ана ли зу, а не 
са мо опис вла да ју ћих иде о ло ги ја, по ли тич ке ре то ри ке вла да ју ћих 
ели та. На уч но ис тра жи ва ње зах те ва кри тич ки увид у од но се из ме-
ђу нор ма тив ног и ствар ног: из ме ђу европ ске про спек ци је, кул тур-
не ори јен та ци је ак те ра и ствар ног ста ња дру штве не све сти. У том 
сми слу раз у ме ва ње про це са на стан ка и фор ми ра ња иден ти тар не 
кул ту ре зах те ва упо ред ну ана ли зу про ме на ка ко у сфе ри об ли ка 
дру штве не све сти та ко и у са мом на чи ну про из вод ње и по де ле ра-

16)  Исто, стр. 205
17) Ма ну ел Ка стелс, Информацијскодоба–економија,друштвоикултура2:Моћиденти

тета, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, стр. 16.



да. Јер, на чин жи во та љу ди и об ли ци по ве зи ва ња дру штве них гру-
па у со ци јал ном про стран ству, у са деј ству са ге о кул ту ром раз во ја, 
од лу чу ју ће ути чу на фор ми ра ње об ли ка дру штве не све сти, ме та-
мор фо зу дру штве них иден ти те та – у ра спо ну од род ног, три бал ног, 
ет нич ког, на ци о нал ног до гло бал ног иден ти те та.18)

Нација, као гло бал на гру па, об лик дру штве не ег зи стен ци је љу-
ди, на шла се на кра ју XX. ве ка на  уда ру уза јам них про це са гло ба-
ли за ци је и фраг мен та ци је све та. Ови про це си бит но ути чу на ра-
за ра ње ста рих об ли ка иден ти те та и фор ми ра ње но вих – у ра спо ну 
од гло бал ног тран сна ци о нал ног иден ти те та или ре фе да у ли за ци је, 
ре три ба ли за ци је и ре ет ни за ци је дру штве не све сти. Пре ко ви ших 
об ли ка евро ин те гра ци је и пост на ци о нал них кон сте ла ци ја - отва-
ра се пут ка тран сму та ци ји на ци ја и на стан ку тран сна ци о нал ног/
пост на ци о нал ног иден ти те та. 

Ва ља под се ти ти и да ду хов ни иден ти тет пред ста вља осно ву 
ко лек тив не ег зи стен ци је али и на ци о нал не вер ти ка ле. У том сми-
слу кул тур на тра ди ци ја има  зна ча јан ути цај не са мо на ин те гра-
ци ју на ци је, већ се ја вља и као фак тор мо би ли за ци је дру штве них 
гру па. Де струк ци ја кул тур ног на сле ђа јед не на ци је мо же во ди ти 
ка ње ном са мо у би ству. Реч ју, кул ту ра је сте про из вод дру штва али 
и про из во ђач иден ти те та дру штве них гру па, осно ва ње не ко хе зи је 
и тра ја ња.. 

Осно ва срп ског на ци о нал ног иден ти те та је су не ке не про ла зне 
вред но сти тра ди ци је али и мо дер не вред но сти. У на шој ли те ра ту-
ри во ђе не су кон тро верз не рас пра ве о срп ском-кул тур ном обра сцу 
и уло зи ин те лек ту а ла ца у ње го вој из град њи и про мо ци ји. Та ко ђе, 
исто риј ско ис ку ство по ка зу је раз ли чит од нос дру штве них по кре-
та пре ма кул тур ном на сле ђу и на ци о нал ној иден ти тар ној кул ту ри. 
У епо хал ном сми слу по сма тра но, бло ка да и кри за у раз во ју во де 
ре тра ди ци о на ли за ци ји и ши ре њу кон зер ва тив не све сти, док раз-
вој не епо хе омо гу ћу ју ши ре ње про це са мо дер ни за ци је и про гре си-
ван раз вој дру штве не све сти. „Са вре ме на кри за оли че на у нео ко-
зер ва тив ној кри зи у све ту отво ри ла је пут ре фе у да ли за ци ји све сти 
и ет но по ли ти ци. А то зна чи про ва ли ре дук ци о ни стич ких об ли ка 
дру штве не све сти, што пре или ка сни је до во ди до на ра ста ња сте-
ре о ти па, ет нич ке дис тан це и су ко ба из ме ђу ет нич ких гру па. У том 
сми слу иден ти тет са вре ме ног чо ве ка на Бал ка ну је про тив ре чан, у 

18) Оп шир ни је о то ме у сту ди ји Љу би ша Ми тро вић, Транзицијаупериферникапитали
зам, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.
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зна ку ра за пе то сти из ме ђу ре тра ди ци о на ли зма и иза зо ва мо дер ни-
зма и пост мо дер не“.19) 

За раз ли ку од тра ди ци о нал них за јед ни ца у ко ји ма су до ми ни-
ра ле ја сно од ре ђе не дру штве не уло ге, мо дер но до ба је из не дри ло 
чо ве ка ко ји исто вре ме но функ ци о ни ше у раз ли чи тим про сто ри ма 
иден ти те та ме ђу ко ји ма вла да по кре тљи ва и про мен љи ва хи је рар-
хи ја. Ви ше стру ки иден ти те ти или уло ге ин ди ви ду ал ног Ја и ње-
го ве на чел не мо гућ но сти из бо ра про те жу се од кла сич них сфе ра 
ра се, пол но сти и ме ста у по ро ди ци, пре ко уло га у дру штве ним од-
но си ма (ко ји под ра зу ме ва ју дру штве ну кла су, слој, про фе си ју, пар-
ти ју или кон фе си ју), све до но вих те ри то ри јал них це ли на (др жа ва, 
ре ги он, на се ље). Сва ки од тих за себ них иден ти те та пред ста вља од-
ре ђе ни ка луп за со ци ја ли за ци ју ин ди ви ду у ма пре ко ко јег се сти че 
спо соб ност ко му ни ка ци је у за јед ни ци, од но сно са мо свест о по ре-
клу, ме сту и мо ћи ма по је ди на ца и гру па уну тар да тог дру штве ног 
кон тек ста.

Нај сло же ни ји об лик ко лек тив ног иден ти те та мо дер ног до ба 
је сте националниидентитет. Ње го ва функ ци ја је сте „уко ре њи ва-
ње“ мо дер ног ин ди ви ду у ма у но во фор ми ра ну за јед ни цу (на ци ја), 
из на ла же ње емо ци о нал них са др жа ја и кул тур ног окви ра за по ли-
тич ко де ло ва ње и ег зи стен ци јал ну уте ху у све ту ко ји је по ни штио 
или ра ди кал но пре о бра зио тра ди ци о нал не об ли ке дру штве но сти, 
тј. ме та фи зич ки уте ме ље не на чи не ор га ни за ци је лич ног и ко лек-
тив ног по сто ја ња. „Је зик и ве ра, част и имо ви на, по ро ди ца и др жа-
ва, мо рал и пра во, исто ри ја и ге о по ли ти ка – сва ко са сво је стра не и 
сви за јед но - тво ре сло је ви то је згро сва ког, ка ко ста рог та ко и но вог 
срп ског (и сва ког дру гог) на ци о нал ног иден ти те та“.20) Фе но ме но-
ло шки гле да но на ве де ни сло је ви на ци о нал ног иден ти те та мо гу се 
сли ко ви то пред ста ви ти као „струк лу ка ко ји би ва ља ло да има има 
ду бок исто риј ски ко рен (бо га ту тра ди ци ју), здра во ста бло (гла ви-
цу са пу но склад но сло же них со ци јал них сло је ва-љу ски) и здра ве 
зе ле не пе ра сте ли сто ве ко ји се про пи њу у ви си не и ску пља ју днев-
ну (ду хов ну) све тлост, нео п ход ну за но ву и не пре ста ну со ци јал ну 
фо то син те зу. До вољ но је да јед но пе ро по жу ти и уве не и да са мо 

19) Љу би ша Ми тро вић, Транзицијаупериферникапитализам, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2009, стр. 59.

20) Ми ло ван Ми тро вић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет: тра ди ци о нал ни ко ре ни и мо дер-
ни иза зо ви“, у Збор ни ку Традиција,модернизација,идентитетиMестотрадицијеи
модернизацијеуразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзи
цији, Фи ло зоф ски фа кул тет – Уни вер зи тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва-
ња, 2011, стр. 622.
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јед на љу ска поч не да тру ли, па да це ла гла ви ца, за јед но са ко ре ном 
про пад не“.21) 

НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ„МАЛОГЧОВЕКА“

Из ли за ност, а не рет ко и зло у по тре ба пој мо ва као што су «де мо-
кра ти ја», „људ ска пра ва», „прав на др жа ва» и „гра ђан ско дру штво» 
ни је но ва по ја ва на про сто ри ма зе ма ља у тран зи ци ји. Су шти на тих 
пој мо ва оста је ис трај на у сво јој упор но сти да се са кри је од ума 
про сеч ног гра ђа ни на. Ефек ти до ме сти ка ци је све та, још увек, чи ни 
се, има ју при мат над ефек ти ма ње го вог по ве зи ва ња ве за ма ем па ти-
је и со ли дар но сти, у ко ји ма је са др жан ду бљи сми сао пла не тар ног 
за јед ни штва. Три јум фал на аро ган ци ја хлад но ра тов ских по бед ни-
ка и еруп ци ја на ци о на ли зма, опа сност од ну кле ар не ка та стро фе, 
ис цр пље ност при род них ре сур са и еко си стем ска де гра да ци ја, де-
мо граф ска екс пло зи ја на јед ној и де по пу ла ци ја на дру гој стра ни 
све та, пла не тар ни су про бле ми ко ји ма се да на шња по ли ти ка, уте-
ме ље на на кон цеп ту мо ћи схва ће не у сми слу ме ђу др жав не ком пе-
ти ци је, су о ча ва. Је дан ре ви ди ра ни кон цепт мо ћи пре би тре ба ло 
да ути че на спо соб ност парт нер ски удру же ног, уме сто ри вал ски 
су прот ста вље ног чо ве чан ства, да ре ша ва по тен ци јал не про бле ме 
пред ко ји ма се на шло гло бал но свест ко дру штво, про бле ме чи ја ур-
гент ност и гло бал ни ка рак тер под ри ва ју су ве ре ност на ци о нал них 
др жа ва. Ма да, да нас, ин си сти ра ње на ње му у окол но сти ма ка да не 
по сто ји за јед нич ка без бед ност и су ве ре ност чо ве чан ства над вла-
сти тим оп стан ком, би ва ли ше но сва ког сми сла.22) 

Уко ли ко би свет у XXI ве ку ус пео да ма кар до не кле ис кон-
тро ли ше сво ју не пре ста ну те жњу ка кон тро ли љу ди, те ри то ри ја, 
бо гат ста ва, ре сур са и кул тур них гру па, мо гли би смо за кљу чи ти да 
но ви пе ри од ко ји је пред на ма, је сте пе ри од са рад ње и ства ра ња 
мул ти ци ви ли за циј ског све та на осно ва ма раз у ме ва ња, са рад ње и 
ко о пе ра ци је. Али... на жа лост, то се не де ша ва и то ни је на ша ствар-
ност. Ми да нас има мо и ви ше не го из ра же ну по тре бу од ре ђе них 
свет ских ве ле си ла да све про це се мо дер ни за ци је за пра во пре тво-
ре у про цес по нов не тех нич ке и људ ске екс пло а та ци је и по нов не 
те ри то ри јал не ко ло ни ја ли за ци је. Оно што на во ди људ ско би ће да 

21) Исто, стр. 622.
22) Оп шир ни је у: Ми ро љуб Ра дој ко вић, „ПолитичкакомуникацијауСрбији“ – оглед из 

про јек та “Пут Ср би је ка ми ру и де мо кра ти ји”, Република, год. XV, Бе о град, 2003, на 
http://www.re pu bli ka.co.rs/304-305/23.html
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оства ри сво ју лич ну те жњу, без об зи ра на ње ну мо гућ ност оства-
ри ва ња или на дру ге љу де, про цес је ње го вог пси хо лошкг ста ња, 
осли кан кроз ни че ов ско-ма ки ја ве ли стич ки на гон ка ап со лут ном 
по сти за њу крај њег ци ља, без об зи ра на сред ство ко је се при том 
при ме њу је. 

Про цес пре о бра жа ва ња дру шта ва ко ја се на ла зе у рас це пу из-
ме ђу „за тво ре них” ка „отво ре ним” дру штви ма, у про це су тран-
зи ци је, мо дер ни за ци је и при зна ва ња мул ти кул ту рал но сти, те жак, 
је, спор и на из глед нео ствар љив јер у том  до ла зи до су ко ба дру-
штве них и по ли тич ких си ла, сво јин ског мо но по ла, из че га се ја вља 
тен ден ци ја по кре та ња уче шћа дру штве них ак те ра тј, гра ђан ства 
као по мо ћи у про це су ста би ли за ци је дру штва и ње го вог уре ђе ња. 
И у екс трем ним ви до ви ма ап со лут не вла сти у свим дру штве ним 
про це си ма, ви ди мо из раз дру штве не не мо ћи и чи ни се да та хе-
ге мо ни ја узи ма уто ли ко ви ше об лик ап со лут не вла сти уко ли ко је 
из ра же на дру штве на не моћ, и да се ста ње дру штве не не мо ћи про-
ду жу је уко ли ко се одр жи власт са ап со лу ти стич ким пре тен зи ја ма. 
Са мо про ме на вла да ју ћег мо де ла на ци о нал ног иден ти те та и уста-
но вље ње уре ђе ног дру штве ног по рет ка, мо же ова дру штва из ве сти 
из пе ри о да кри за и до ве сти их на ни во нор мал ног функ ци о ни са ња 
и ег зи стен ци је гра ђан ства.

О гра ђа ни ну је, у овом ње го вом нај ду бљем сми слу, го ва рио и 
Вил хелм Рајх, у свом де лу „Чуј, Ма ли чо ве че!”. Ин спи ри сан ма-
сов ном пси хо ло ги јом фа ши зма, он је одр жао огор че но пре да ва ње 
свим ма лим љу ди ма ове пла не те, о то ме да упр кос свим на по ри ма 
ра зно ра зних за бра на, не ће би ти ни де мо кра ти је ни гра ђан скаг дру-
штва све док не бу де би ло гра ђа на, док Ма ли љу ди ба рем ма ло не 
по ра сту. „Кад не би био ве о ма Ма ли чо век, ми кро скоп ски Ма ли 
чо век, ти нај ге ни јал ни ји ис тра жи ва чу XX ве ка, раз вио би ко смо-
лит ску свест уме сто на ци о нал не све сти и про на шао би сво јим ви-
со ким умом сред ства да атом ска бом ба не ра зо ри овај свет или би, 
ако је по тво јој ло ги ци то не из бе жно, гла сно и ја сно ути цао да је 
оне мо гу ћиш као прет њу. Вр тиш се у соп стве ном кру гу, сам си га 
ство рио, Ма ли чо ве че, и не на ла зиш из лаз, јер су твој по глед и тво-
ја ми сао по гре шно усме ре ни”.23)

И док се у све ту, са прав не тач ке гле ди шта, во де отво ре не рас-
пра ве о опа сно сти ма са вре ме не ти ра ни је гра ђа на над не гра ђа ни ма, 
бал кан ски со ци о ло зи и по ли ти ко ло зи тек по не кад го во ре о дру-

23)  Вил хем Рајх, Чуј,Маличовече, Ра дио Б92, Бе о град, 1997, стр. 136.
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гом аспек ту јед ног од пр вих де мо крат ских прин ци па - о про бле му 
по ли тич ке кул ту ре у окви ру за јед ни це у ко јој гра ђа ни де лу ју. Јер, 
по јам гра ђа ни на ни је са мо ди на мич на ка те го ри ја са вре ме них свет-
ских по ли тич ких то ко ва, већ и јед на из ра зи то зна чај на фор ма по-
ли тич ког иден ти те та сва ког по је дин ца. Да би до шло до фор ми ра ња 
ова кве вр сте иден ти те та, ни је до вољ но са мо огра ни чи ти тен ден-
ци ју др жа ве да, кре и ра ју ћи про дук ти ви стич ко дру штво, пот чи ни 
сва ког по је дин ца. Ни је до вољ но пре и спи та ти ре ла ци ју „гра ђа нин-
др жа ва», по треб но је по за ба ви ти се про бле ма ти ком ре ла ци је „гра-
ђа нин - по ли тич ка за јед ни ца».

Ин ди ви ду ал на по ли тич ка од го вор ност и да ље оста је са мо ру-
жна, не по зна та реч.24) На све ту и да ље жи ве Ма ли љу ди, ко ји и да-
ље не же ле да чу ју исти ну о се би, јер они хо ће да оста ну Ма ли љу-
ди или да по ста ну Ма ли Ве ли ки љу ди. Ма ли чо век хо ће да по ста не 
бо гат, да бу де во ђа стран ке, пред сед ник ве те ра на ра та, или се кре-
тар удру же ња за не го ва ње јав ног мо ра ла, да бу де Ве ли ки. „Ве ли ки 
је јед ном био ве о ма ма ли чо век ко ји је раз вио у се би јед ну ве ли ку 
спо соб ност: умео је да уви ди ка да ми сли и ка да се по на ша као ма-
ли. Ве ли ки чо век, да кле зна ка да је и ка кав је Ма ли чо век. Ма ли 
чо век не зна да је ма ли и пла ши се да то са зна”.25)

Од го вор на ве чи то пи та ње за што је јед ну зе мљу мо гу ће на-
ци о на ли зо ва ти, ује ди ни ти, опле ме ни ти и ко лек ти ви зи ра ти и осло-
бо ди ти на ци о на ли стич ких око ва мо же мо по тра жи ти у ка те го ри-
ја ма раз ли чи то сти „Ми» и „Они». Ка те го ри је у ко ји ма раз ми шља 
„Ма ли чо век”. Раз ли ка „нас” и „њих” „Ма лом чо ве ку”, обич ном 
гра ђа ни ну до но си си гур ност, јер чо век још увек ни је спре ман да 
по ста не „ја». Ни је спре ман да при хва ти да по став ши “ја”, на се бе 
пре у зи ма од го вор ност да по ста не чо век, гра ђа нин, на род, би ће ко-
је има со ци ја ну свест и ко је пред ста вља јав но мње ње и кри тич ку 
свест јед ног дру штва. Његовогдруштва. 

24) Ми ро љуб Ра дој ко вић, „По ли тич ка ко му ни ка ци ја у Ср би ји“ – оглед из про јек та “Пут 
Ср би је ка ми ру и де мо кра ти ји”, Република, год. XV, Бе о град, 2003, на http://www.re pu-
bli ka.co.rs/304-305/23.html

25) Исто, на http://www.re pu bli ka.co.rs/304-305/23.html
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ПОЛИТИЧКАПАРТИЦИПАЦИЈАИНАЦИОНАЛНИ
ИДЕНТИТЕТКАОФАКТОРИСТАБИЛИЗАЦИЈЕ
ДРУШТАВАИЛОКАЛНИХСАМОУПРАВА

Уче шће гра ђа на у по ли тич ком жи во ту ло кал не за јед ни це и од-
лу ка ма ко је до но си ло кал на јав на упра ва, ва жан је аспект раз во ја 
са вре ме ног дру штва и де мо крат ског си сте ма. То је ме ха ни зам за 
ус по ста вља ње ефи ка сног спо ља шњег над зо ра ра да вла сти, али и 
на чин за кре и ра ње јав не по ли ти ке бли ске ствар ним по тре ба ма гра-
ђа на. Са пар ти ци па ци јом гра ђа на, ра сте и ве ро ват но ћа да је јав-
на по ли ти ка ба зи ра на на ре ал ним по тре ба ма гра ђа на, јер гра ђа ни 
пре по др жа ва ју оне од лу ке у ко ји ма су са ми уче ство ва ли и ко је 
су са ми до но си ли. Уче шће гра ђа на се сма тра и мо гу ћим ре ше њем 
за про блем „де мо крат ског де фи ци та” ко ји се ма ни фе сту је у ра сту 
не по ве ре ња гра ђа на пре ма вла сти, ма њем од зи ву би рач ког те ла, 
по ли тич кој апа ти ји и скеп си пре ма ус по ста вље ним вред но сти ма, 
про це ду ра ма и ин сти ту ци ја ма. У том сми слу, пар ти ци па ци ја је 
по себ но по год на за ло кал ни ни во вла сти, јер је про цес до но ше ња 
од лу ка ад ми ни стра тив но бли жи гра ђа ни ма, а им пли ка ци је до не се-
них од лу ка мо гу се бр зо осе ти ти уну тар ло кал не за јед ни це.

Та ко ђе, ди рект но уче шће гра ђа на у од лу чи ва њу је сте по ли тич-
ко пра во ко је се мо ра га ран то ва ти свим гра ђа ни ма на осно ву ме ђу-
на род них до ку ме на та из обла сти људ ских пра ва, уз на гла сак да ка-
да је у пи та њу ло кал ни ни во, ово пра во је сте де ли мич но угра ђе но 
у ва же ће до ма ће за ко не ко ји ма се ре гу ли ше ло кал на са мо у пра ва. С 
об зи ром да по сто је ћи за ко ни већ про пи су ју од ре ђе ни број ре ше ња 
за ко му ни ка ци ју и кон сул то ва ње вла сти са гра ђа ни ма, же ли мо да 
на по ме не мо да они на тај на чин оста вља ју и мо гућ ност при ме не 
и дру гих об ли ка не по сред ног уче ство ва ња гра ђа на у од лу чи ва њу. 

За ло кал ну за јед ни цу од бит ног је зна ча ја апо стро фи ра ње да 
ус по ста вља ње ја сних пра ви ла за уче шће гра ђа на у од лу чи ва њу 
тре ба да до при не се из град њи по ве ре ња из ме ђу вла сти и гра ђа на, 
што је пред у слов за раз ви ја ње кул ту ре уче шћа гра ђа на у од лу чи-
ва њу, али и за низ дру гих де мо крат ских про ме на. Ми шље ња смо 
да ука зи ва њем на то, да је кроз аде кват не про ме не јав них по ли ти ка 
по треб но обез бе ди ти сти му ла тив ни је окру же ње за фор ме ди рект не 
де мо кра ти је и ди рект ног уче шћа гра ђа на, мо же мо до ћи до ду го-
роч ног ре ше ња у овом до ме ну, у прав цу ре ви зи је за ко на ко ји има ју 
ути ца ја на ло кал ни ни во и јав ни ин те рес, с ци љем да се над ле жним 
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ор га ни ма на мет не оба ве за укљу чи ва ња гра ђа на у ра ним фа за ма од-
лу чи ва ња (на рав но уз на по ме ну да би тре ба ло оја ча ти ме ха ни зме 
кон тро ле по што ва ња за кон ских оба ве за у овој обла сти).

У ра ду смо ин си сти ра ли на то ме да од свих вр ста иден ти те-
та, по себ но ме сто за у зи ма на ци о нал ни иден ти тет чи је се пи та ње 
ак ту а ли зо ва ло на стан ком на ци је, не за ви сно од то га ко ји мо дел 
на ци је до ми ни ра при ли ком ње ног кон сти ту и са ња (др жав но-те ри-
то ри јал ни или кул тур но-ет нич ки). То пи та ње се увек из но ва по-
ста вља, с об зи ром на чи ње ни цу да да нас не ма јед но на ци нал них 
др жа ва у све ту, не го су оне све, ви ше или ма ње, мул ти на ци о нал не. 
Оту да и ин те ре со ва ње за ускла ђи ва ње на ци о нал них иден ти те та у 
ви ше на ци о нал ним др жа ва ма. Оно мо же би ти успе шно је ди но под 
пред по став ком да по сто ји рав но прав ност на ци ја. Ако је обр ну то, 
он да на ста ју на ци о нал ни кон флик ти, ко ји мо гу има ти за по сле ди цу 
ди со лу ци ју за јед нич ке др жа ве. Сто га је и про у ча ва ње иден ти те та 
на ро чи то је ин те ре сант но у сре ди на ма где до ла зи до су сре та из ме-
ђу раз ли чи тих кул ту ра. На та квим про сто ри ма је су срет раз ли чи-
то сти не из бе жан, а раз вој то ле ран ци је нео п хо дан. Бал кан сва ка ко 
пред ста вља до бар при мер ова квог дру штва у ко ме по сто је не са мо 
мул ти на ци о нал ност и мул ти кул ту рал ност, већ и и мул ти кон фе си-
о нал ност.

Мо дер ност је рас то чи ла при вид је дин стве ног бив ство ва ња 
што је усло ви ло на ста нак и тра ја ње спе ци фич не, си стем ске мо дер-
не кри зе. Јед на од нај и зра зи ти јих ме ђу њи ма сва ка ко је кризаиден
титета. Она ви ше ни је стро го ин ди ви ду ал ни про блем (као нпр. 
те шко ће у про це су са зре ва ња и сл), већ у Мо дер ни до би ја сво ју 
бит но дру штве ну ди мен зи ју, ко ја по чи ње од на чи на ле ги ти ми са-
ња све та по сто је ћих вред но сти, пре ко по ли тич ког и етич ког са мо-
о дре ђе ња по је ди на ца, до ко лек тив ног иден ти те та гру па ко је тра же 
на чи не за при ла го ђа ва ње но вим по ред ци ма свет ске мо ћи и ре гу-
ла ци је. Упра во у том све тлу ва ља раз у ме ва ти про цес на ста ја ња и 
тра ја ња на ци ја, од но сно на ци о нал ног иден ти те та.

Је зик и ве ра, част и имо ви на, по ро ди ца и др жа ва, мо рал и 
пра во, исто ри ја и ге о по ли ти ка тво ре сло је ви то је згро сва ког, ка-
ко ста рог та ко и срп ског (на ци о нал ног иден ти те та). „Ти сло је ви 
пре по зна ју се код свих ва ри је те та на ци о нал не са мо све сти, код оне 
ко ја се озна ча ва као на ци о нал ни ин те гра ли зам (или ин те грал ни 
на ци о на ли зам), на јед ној стра ни, или код оне на су прот ној стра-
ни ко ју обе ле жа ва ана ци о нал ни (про вин циј ски) ло ка ли зам и(ли) 
ан ти на ци о нал ни мон ди ја ли зам (ин тер на ци о на ли зам). Раз ли ка из-
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ме ђу на ве де них ва ри је те та на ци о нал не са мо све сти са мо је у то ме 
што је код јед них за кр жља ло оно што је код дру гих раз ви је но или 
хи пер тро фи ра но. Ове раз ли ке се у исто риј ским не при ли ка ма про-
ду бљу ју та ко што се за јед нич ке цр те на ци о нал ног ка рак те ра и све 
дру ге слич но сти  пр во за не ма ру ју, па по том не ги ра ју – све док се 
вре ме ном не поч ну ме ђу соб но су прот ста вља ти и оштро су ко бља-
ва ти. Ста ре и но ве про тив реч но сти уну тар срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та за то је мо гу ће об ја сни ти и раз у ме ти са мо кри тич ком 
ана ли зом ста рих и но вих исто риј ских (не)при ли ка ко јом се до ла зи 
до ра ци о нал не историјскесамосвести“.26)

Би ло ко ја рас пра ва о на ци о нал ном иден ти те ту тре ба ло би 
да за циљ има ука зи ва ње на по тре бу осми шља ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та ко ји обез бе ђу је оп ста нак и под сти че све стра ни уну тра-
шњи дру штве ни раз вој. Је ди но та кав на ци о нал ни иден ти тет мо-
же да пред ста вља нај си гур ни ји за лог срп ског на ро да у ак ту ел ним 
и пред сто је ћим ре ги о нал ним и европ ским ин те гра ци ја ма. Са мо у 
том сми слу мо же мо уста но ви ти и твр ди ти да се ра ди о мо дер ном 
на ци о нал ном иден ти те ту ко ји се од но си на све оно што јед ном на-
ро ду омо гу ћу је да и у но вим и из ме ње ним усло ви ма, у са да шњем 
и бу ду ћем вре ме ну, очу ва се бе и оста не свој, без об зи ра на све што 
га спо ља и из ну тра на го ни/го ни да се ме ња. 

KatarinaMilosevic
POLITICALPARTICIPATIONOFCITIZENS

ANDNATIONALIDENTITYASFACTORSOFSOCIETY
STABILITYANDLOCALSELF-GOVERNMENTS

Summary
Theauthoremphasizesthecrucialroleofpoliticalparti
cipationandnationalidentityto“healing”ofdemocratic
principles and institutions of society and local govern
ments.Thecrisisoflegitimacyofdemocraticsocietieshas
shownthatdemocracycannotbereducedtoatechnical
issue of the constitution andmaintenance of power, but
thatcitizenshavetheright,theneedanddutyofparticipa
tioninthecontrolofgovernment,settingrequirementsand
decisionmakingprocesses.
Thebasicprincipleatworkwhenitcomestorealcitizen
participationatthelocallevelisthatitisnotalawthat
“gives”citizensoftheirlocalgovernmentorstateauthori

26) Ми ло ван Ми тро вић, „Со ци о ло ги ја и исто риј ска са мо свест“, у ЗборникФилозофског
факултетауНовомСаду,  с. 83-94. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 1990, стр. 32.
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ties,noroftherightarisingfrominternationaldocuments,
butanoriginernomrightsofcitizensandthefundamental
principleofdemocraticplanning.
Inthesecondpart,theauthorpresentsanissueofnational
identityasverycomplexphenomenawhicharepracticed
bymanyscholarsofdifferentdisciplines.National iden
tity,despitepredictionsthattheendofthetwentiethand
twentyfirstcenturieswillbethebeginningoftimewithout
nations,isstillaverycurrenttopic,whichwestillcannot
saythatitisoutdated.
Themainmethodswhichtheauthorusesinhisworkare
contentanalysisandthecomparativemethod
Keywords:politicalparticipation,national identity, lo
calselfgovernment,democracy,stability
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Resume
Theprocessoftransformingsocietiesthoseareinthepro
cessoftransitionandmodernizationintherecognitionof
multiculturalism,facinginmodernitywiththeconflictsof
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socialandpoliticalpowerandmonopolyownership.From
thisarisesatendencyinitiatingparticipationofsocialac
tors,ie,citizenshipasahelpinthestabilizationofsociety
anditsregulation.InSerbia,themajorityofcitizensare
notencouragedbytheirlocalgovernmentstructuresthat
reflect theway thataktivirjuso that, togetherwith these
authorities, solve problems caused to local communities
tomakebest useof all of its capacity to improve living
conditions.
Inaccordancewiththeabove,thepaperpresentsrecom
mendationstoimprovethedirectparticipationofcitizens
atthelocallevel.Citizenparticipationinthepoliticallife
ofthelocalcommunityandthedecisionstakenbythelocal
publicadministrationisanimportantaspectofthedeve
lopmentofmodernsocietyanddemocraticsystem.Itisa
mechanismfor theestablishmentofaneffectiveexternal
supervisionof thegovernment, butalsoaway to create
apolicyclosetotherealneedsofcitizens.Forthelocal
communityitisessentialstressingthattheestablishment
ofclearrulesforpublicparticipationindecisionmaking
should contribute to building trust between government
andcitizens,whichisaprerequisiteforthedevelopment
of thecultureofcitizenparticipationindecisionmaking
butalsoformanyotherdemocraticchanges.
Wethinkthattheonlyimprovementofcitizens’participa
tion in the political life of the local community and the
decisions taken by the local public administration and
change the dominantmodel of national identity (for the
purposeofestablishingaregulatedsocialorder)canbe
derivedfromoursocietyperiodofcrisisandbringthem
to thenormal levelof functioningandexistenceofCiti
zenship.
Endof the twentiethcenturydiscouraged illusionist that
are,withalotofenthusiasm,spokeandwroteaboutthe
rapiddemiseofnations.Nationalidentitiesarestillarea
lityofmodernsociety,aproductofcultureandtheoneof
themainfactorsof internal integration,democratization
ofsocietyandthegrowthfactorofstabilitybothonmacro
andmicrolevel.Anydiscussionofnationalidentityshould
beaimedatpointingtotheneedofnationalidentitythat,
first, provides survival, and then encourages a versatile
internalsocialdevelopment.Onlysuchanationalidentity
maybethesurestpledgeoftheSerbiannationincurrent
and upcoming regional andEuropean integration.Only
inthissensewecanidentifyandclaimthatitisamodern
nationalidentity,whichreferstoeverythingthatmakesa
peopleandinnewandchangedconditions,inthepresent
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andfuturetime,topreservethemselvesandtheirremains,
nomatterwhatitinsideandoutimpeltochange.

 Овај рад је примљен 5. фебруара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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једанасдубокоразједињено,конфликтноиумногоче
мучакпатолошкодруштво,укомесеубрзанотроше
последњерезервепозитивнеенергијезаједништва,со
лидарностиистваралаштва.Тосвакакоиденаруку
погубномимоћном„глобалистичком“ратуза„душе“
народа, за нови идентитет радикално супротста
вљен традиционалном! Апелујући на српску државу,
Српскуправославнуцрквуидемократскумеђународну
јавностдазауставеодпочелотихонестајањесрпског
народа,каостарогевропскогнарода,ауторпледира
зареформудруштваалии„реформу“ самог човека.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та Ин сти ту та за европ ске сту ди је у Бе о гра ду бр. 
179014 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ср би је.
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Излазиздраматичнекризеидентитетавидисепре
свегауоживљавањуиактивирањуонихправославних
садржаја,вредностиитрадиције,којибимоглизадо
вољитипотребеСрбаовдеиданас!
Кључне речи: криза националног идентитета, крах
вредности, одсуство друштвеног заједништва, ре
формадруштва,православнадуховност.

Sве до ци смо број них про бле ма са иден ти те том 1) у ско ро свим 
дру штви ма ко ја да нас са чи ња ва ју Европ ску уни ју. Они обе ло-

да њу ју ду бо ку кри зу кроз ко ју да нас про ла зи кла си чан на ци о нал ни 
иден ти тет, а по го то ву, про бле ме у ве зи са ње го вим ту ма че њем и 
ре кон струк ци јом. До ње, на пр вом ме сту, до во ди че сто ис ти ца на 
иде ја о „сла бље њу“ на ци о нал ног ( др жав ног) иден ти те та, а у име 
ја ча ња ре ги о на и над на ци о нал не за јед ни це. Јер, не мо же се по ре ћи 
да је у мо дер ном све ту (ет но) на ци о нал на гру па2) из у зет но моћ на 
дру штве на ка те го ри ја, а код ве ли ког бро ја љу ди се чак на ла зи при 
са мом вр ху за ми шље не ска ле со ци јал них ка те го ри ја, па да кле и 
са мо и ден ти фи ка ци је. На и ме, упра во на ци о нал ни иден ти тет бит-
но од ре ђу је са му чо ве ко ву лич ност; и, без об зи ра  на то да ли се 

1) На ци о нал ни иден ти тет по бу ђу је да нас све на гла ше ни ју па жњу на ше јав но сти; о ње му 
се го во ри у сва ко днев ном жи во ту, по ли ти ци, на у ци , те, пу бли ци сти ци. Но, оп ти цај ни 
при ла зи иден ти те ту су углав ном по вр шни и ујед но ста вље ни; а у не ки ма се већ на пр ви 
по глед пре по зна ју по ли тич ка упо тре ба и зло у по тре ба. Та ко се, за пра во, зби ва сво је вр-
сни па ра докс: хи пер про дук ци ју го во ра о на ци о нал ном иден ти те ту пра ти за бри ња ва ју-
ће си ро ма штво озбиљ них и на уч но вред них тек сто ва о ње му.На и ме,по сто ји за не мар-
љи во ма ли број на уч них ра до ва ко ји се ти ме уоп ште ба ве; а исто то ва жи и за про ве-
де на ем пи риј ска ис тра жи ва ња у овој обла сти. Сто га се,ов де, су о ча ва мо с не ма лим и 
ла ко „ре ши вим“ про бле ми ма. На пр вом ме сту, тре ба ис та ћи дра ма ти чан не до ста так 
ва ља них и до вољ но ве ри фи ко ва них „де фи ни ци ја“ пој мо ва, ко ји тво ре сам ка те го ри-
јал ни апа рат ис тра жи ва ња. Реч је о те мељ ним, „но се ћим“ пој мо ви ма, као што су то 
ре ци мо – на ци ја, на ци о нал ни иден ти тет, ет но цен три зам, па три о ти зам. У оп ти цај ним 
на уч ним,по ли тич ким и дру штев ним рас пра ва ма, али и у сва ко днев ном жи во ту, ова-
квим пој мо ви ма при да ју се са свим раз ли чи та, па и су прот на зна че ња.Ова ква њи хо ва 
ту ма че ња – на ста ла про из вољ ним и ола ким ин тер пре ти ра њи ма, оп те ре ће ним број ним 
пред ра су да ма и ин тру мен та ли за ци ја ма – ну жно до во де до пра ве тер ми но ло шке збр ке, 
ко ја озбиљ но пре ти чак на ру ша ва њем сва ке ко му ни ка бил но сти. А ти ме се, ујед но, кон-
сти ту и ше плод но тле за да ље, не са гле ди во штет не, мно го вр сне зло у по тре бе и ма ни-
пу ла ци је у овом под руч ју. Уко ли ко пак при хва ти мо иде ју да је на ци о нал ни иден ти тет 
је дан од ле ги тим них на уч них пој мо ва, он да је „пр ви ко рак“ ко ји ва ља учи ни ти упра во 
ње го во раз гра ни че ње од дру гих срод них (на ве де них) пој мо ва.

2) Ет нич ка гру па (енгл. et hnic gro up) озна ча ва гру пу љу ди ко ји де ле за јед нич ки иден ти тет 
на те ме љу исте кул ту ре, тра ди ци је, ре ли ги је, по ве сти, истог је зи ка, ет нич ког по ре кла 
и др. осо би на. Ет нич ки иден ти тет је, ина че, ком плек сан и сло је вит, а нај ва жни ји еле-
мен ти ко ји га тво ре је су – до ми нант ни кул тур ни обра сци, дру штве не уста но ве и со-
ци јал ни ак те ри ко ји об ли ку ју груп но ве ро ва ње и осе ћа ње, те по на ша ње и де ло ва ње у 
еко ном ском и по ли тич ком жи во ту не ке ет нич ке за јед ни це; али и ње не од но се са дру ги-
ма. Слич но зна че ње има и син таг ма на ци о нал на са мо свест, ко ја се ме ђу тим не од но си 
са мо на кул тур но-исто риј ску ба шти ну не ког на ро да, већ и ње но кри тич ко са мо ра зу ме-
ва ње.
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пер со нал ни иден ти тет ви ше или ма ње опи ре со ци јал ном, па да кле 
и на ци о нал ном иден ти те ту,осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ној за јед-
ни ци увек је из ра же но.3) То исто вре ме но зна чи да те ку ћи про це-
си гло ба ли за ци је не во де ка „од у ми ра њу“ на ци о нал ног иден ти те-
та, но тек оја ча ва њу на ци о нал них фру стра ци ја и тен зи ја у са мом 
иден ти те ту. Сто га су са свим по гре шне про це не не ких  углед них 
ана ли ти ча ра да ће два де се ти век би ти век без на ци ја, век у ко ме ће 
се „уки ну ти“ на ци о нал ни иден ти те ти, а свет се у пот пу но сти гло-
ба ли зо ва ти! То се ја сно по твр ђу је и на „при ме ру“ Европ ске уни је, 
ко ја ни је ус пе ла да по ни шти на ци о нал не иден ти те те сво јих др жа-
ва чла ни ца. Оту да, на ци ја, на ци о на ли зам, на ци о нал ни иден ти те ти 
ни по што ни су да нас пре ва зи ђе ни фе но ме ни! То ме се не би тре ба ло 
чу ди ти, с об зи ром да је мо дер на де мо кра ти ја по ни кла баш на тлу  
на ци о нал не др жа ве! 

Оту да је са свим не при хва тљи во да нас „по пу лар но“ ста но ви-
ште да кри за иден ти те та во ди пре све га ка афек тив ној иден ти фи-
ка ци ји са на ци о нал ним ми то ви ма, „про из во де ћи“ та ко де струк тив-
ну на ци о нал ну свест! Те да без осло ба ђа ња од ми то ва, фик ци ја и 
пред ра су да уоп ште ни је мо гу ће да Ср би оства ре соп стве ни иден ти-
тет као „иден ти тет мо дер не на ци је“! Ни шта ни је ма ње про бле ма-
ти чан и став да на ци о на ли зам  у исто риј ском и по ли тич ком сми слу 
пред ста вља тек „ис пу ње ње пра зни не“ на ста ле кра хом  дру гих иде-
о ло ги ја и по ли тич ких про гра ма, бит но оне спо со бље них у оства ри-
ва њу истин ских по тре ба чо ве ко вих, те ње го вих ве ли ких ко лек тив-
них на да! Као и да ис кри вље ној на ци о нал ној све сти и ет нич ким 
пред ра су да ма пр вен стве но до при но се  не по вољ ни дру штве ни и 
еко ном ски усло ви, ства ра ју ћи ат мос фе ру де пре си је, фру стра ци је 
и не си гур но сти. А све то по твр ђу је, ве ли се, „про ста“ чи ње ни ца 
да лич но сти с раз ви је ним пер со нал ним иден ти те том не ће раз ви ти 
сна жну иден ти фи ка ци ју с на ци јом, јер су са мо по твр ђе не, те сто-
га при да ју ма њи зна чај при пад но сти ра зним дру штве ним гру па-

3) По ка зу је се да упра во тра ди ци је – схва ће не тек као ди на ми чан си стем „пра ви ла“ оп хо-
ђе ња отво рен ка учин ци ма вре ме на – успе ва ју мно го ефи ка сни је да усме ре де лат но сти 
ин ди ви дуа, не го што би то био ка дар учи ни ти ма ко ји по је ди нац  у Де кар то вом сми слу. 
Са свим је из ве сно, сто га, да би сва ко пре тва ра ње тра ди ци је – као пре да је де лат не у 
одр жа ва њу и ре про дук ци ји иден ти те та чо ве ка (и на ро да) – у не де ло твор ну и ни штав ну 
про шлост, не из бе жно до ве ло до ка та стро фал них по сле ди ца на пла ну људ ске ег зи стен-
ци је. Јер, у том слу ча ју људ ско по сто ја ње сво ју са да шњост ви ше не цр пи из по ве сног, 
по ре кло по ста је са мо „го ла про шлост“, а бу дућ ност – са да шњост „про ду же на убу ду-
ће“! А до бро зна на исти на је да чо век без про шло сти не ма иден ти те та, што сва ка ко ва-
жи на не ки на чин и за је дан на род. (Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Цркваикризаполитичке
заједнице, Цен тар за хри шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006, стр 152).
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ма.4)Да кле, на ци о на ли зам се за пра во про гла ша ва „де жур ним крив-
цем“ за све на ше  број не дра ма тич не про бле ме и те шко ће! Ре ци мо, 
већ „оп ште ме сто“ у „хел син шким исти на ма“ у нас 5) чи ни тврд ња 
да је у слу жбу срп ског на ци о на ли зма ста вљен као пр ви „про цес 
ре тра ди ци о на ли за ци је“, што пру жа из у зет ну шан су Срп ској пра-
во слав ној цр кви за рас ту ћи ути цај у дру штву и об ли ко ва ње за њу 
по жељ ног но вог срп ског ко лек тив ног иден ти те та за сно ва ног на 
ан ти ко му ни зму и фи ле ти зму! 6) А у окви ру та кве ре тра ди ци о на-
ли за ци је , твр ди се, до ла зи до не по сред ног оспо ра ва ња основ них 
мо дер ни за циј ских и де мо крат ских те ко ви на из не дре них у окри љу 
за пад но е вроп ског ци ви ли за циј ског кру га. Тач ни је, Срп ска пра во-
слав на цр ква  про гла ша ва се ак тив ним су бјек том ан ти мо дер ни за-
циј ских, ре трод град них, кон зер ва тив них про це са у тран зи ци о ном 
срп ском дру штву, али и не ком  вр стом њи хо вог „про фи те ра“. У пи-
та њу је  цр ква ко ја про мо ви ше за о ста лост, за ста ре лост, ока ме ње ни 
мо ра ли зам и не гу је об ли ке жи во та и по на ша ња са свим пре ва зи-

4) Ме ђу тим, о ка квим се то „са мо по твр ђе ним лич но сти ма“ уоп ште мо же да нас го во ри ти? 
Још Ве бер из ри че ја сан суд о бо ле сној за пад ној ци ви ли за ци ји ко ја гу ши чо ве ка, ње го ву 
сло бо ду и дар ства ра ла штва. Јер, си сте ма тич но ин стру мен та ли зо ва ње мо дер не ра ци о-
нал но сти мо ра ло је до ве сти до ра за ра ња  ху ма ни зма, ко ји до спе ва и сам на по при ште 
же сто ке кри зе мо дер ни те та, по ста ју ћи ко нач но ње на жр тва. На и ме, у окви ру вла да-
ју ћег ти па ра ци о нал но сти не ма про сто ра за ис по ља ва ње ти пич но људ ских фе но ме на 
– ве ре, умет но сти,љу ба ви, пат ње, кре а тив но сти...Тач ни је, ов де ру ти на, ад ми ни стри ра-
ње, тех но кра ти ја и би ро кра ти зам за ме њу ју оства ре ње чо ве ко вог те мељ ног он то ло шког 
прин ци па сло бо де, ства ра ла штва и ак тив не са рад ње, тј. истин ске дру штве но сти.За пра-
во, чо век по сто ји тек као сред ство и при до да так  тех ни ци, ис пра жњен од свог пра вог 
сми сла и на зна че ња. Оту да би се упра во у име чо ве ко ве еман ци па ци је и осло бо ђе ња 
не из о став но мо ра ле укло ни ти штет не по сле ди це ап со лу ти зо ва не ра ци о нал но сти! Са-
мо  је дан од од го во ра на ра ци о нал ност „про из ве де ну“ ин ду стриј ским дру штвом – а 
чи ји „ра ци о на ли тет“ се по твр ђу је још  је ди но ефи ка сно шћу у спу та ва њу чо ве ко вог 
осло бо ђе ња – пред ста вља, ре ци мо, по ли тич ка ак ци ја ко ја ин си сти ра на „но вом мо ра-
лу“ , „но вој осе ћај но сти“, те  ус по ста вља њу не ког ти па „брат ских од но са и со ли дар-
но сти“- као нео п ход ним пред у сло ви ма дру штве не про ме не, ко ји уста ју про тив на ло га 
ре пре сив ног  ума. (Ви ди: Гор да на Жив ко вић, „Пра во сла вље и мо дер на ра ци о нал ност“, 
у Цркваикризаполитичкезаједнице, на ве де но де ло). Све ово опо вр га ва спо ме ну ту те-
о риј ски не за сно ва ну и нео збиљ ну те зу о сло бод ном и са мо о ства ре ном по је дин цу ко ји 
има вла сти ти пер со нал ни иден ти тет, што „по се би“  ис кљу чу је ма ка кву на ци о нал ну 
иден ти фи ка ци ју и при пад ност.

5) Срп ска пра во слав на цр ква ,ве ли се, „ста вља у за гра де уни вер зал не по ру ке еван ђе ља, 
на сто је ћи да за у зме што ва жни је ме сто ме ђу пред вод ни ци ма на ци о нал не бор бе, кли зе-
ћи у фи ле ти зам ко ји су са ми цр кве ни оци про гла си ли за је рес“. (Србија2007:Самоизо
лација–реалностициљ, на ве де но де ло). Два кру ци јал на обе леж ја де ло ва ња ове цр кве 
на из град њи но вог срп ског иден ти те та су – ан ти ко му ни зам и фи ле ти зам, што је са свим 
ра зу мљи во, с об зи ром да се у њој за сту па ста но ви ште да про цес ре де фи ни са ња на ци о-
нал ног иден ти те та тре ба спро ве сти ње го вим „чи шће њем“ од по сле ди ца ко му ни стич ке 
иде о ло ги је, ка ко би се омо гу ћио по вра так ве ри, тар ди ци ји и цр кви. Упра во у та квом 
„за но су ре тра ди ци о на ли за ци је“, ве ли се, по че ло је иоспо ра ва ње и мно гих мо дер ни за-
циј ских те ко ви на раз во ја ју го сло вен ског дру штва по сле дру гог  

6)  Србија2007:Самоизолација–реалностициљ, на ве де но де ло.



стр:121133.

- 125 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

ђе не у са вре ме ном дру штву. И за то су, по ред оста лог, с ци ље ви ма 
срп ског на ци о на ли зма пот пу но ин ком па ти бил не те мељ не вред но-
сти за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је – ин ди ви ду а ли зам, вла да ви на 
за ко на, прав на др жа ва.(?!) Нео спор но  је да се цр ква ви ди као је дан 
од кључ них чи ни ла ца „бло ка де“ у ко ју је до ве ден да нас срп ски на-
род, ти ме што је „ра за пет“ из ме ђу зах те ва мо дер ног до ба, с јед не 
стра не, и  „фик ци ја ми то ва“, с дру ге стра не. Но, да ли ће  ре тра-
ди ци о на ли за ци ја, аутар хич ност, де се ку ла ри за ци ја, па и кле ри ка-
ли за ци ја оста ти је ди ни од го во ри Ср би је на мно го број не иза зо ве 
вре ме на, сма тра се, не би тре ба ло да за ви си са мо од цр кве . И уме-
сто да се су прот ста ве та квим по губ ним тен ден ци ја ма и ути ца ји ма 
срп ске др жав не ин сти ту ци је, по ли тич ке пар ти је, ме ди ји, уни вер зи-
те ти, кул тур на јав ност се прак тич но до дво ра ва ју цр кви и окле ва-
ју да би ло ко ји по тез ње них зва нич ни ка из ло же кри ти ци.7) И то је 
ве ли ки про блем про тив ко га се свим рас по ло жи вим де мо крат ским 
сред стви ма и на чи ни ма тре ба бо ри ти.8) С пра вом мо же мо ре ћи да 
је ова ква де на ци фи ка ци ја срп ског дру штва њи хов при о ри те тан и 
опе ра тив ни циљ, из ме ђу оста лог и за то што се ру ко во де ста вом 
– „гу бит нич ка на ци ја“ ( ка ква је пре ма њи хо вој тврд њи срп ска на-
ци ја)  не сме има ти ко ман ду над сво јим иден ти те том , јер ће твр-
до гла во од би ја ти да се по ви ну је зах те ви ма по бед ни ка за мо рал ном 
и ду хов ном пре да јом. 9)Са свим су прот но из ре че ном, уве ре ни смо 
да ова кав дра сти чан зах тев за по ни ште ње „ста рог“ и тре нут но ус-
по ста вља ње „но вог“ срп ског иден ти те та са о бра же ног зах те ви ма  
„тран зи ци о не прав де“ кло ни ра не у хел син шкој иде о ло шкој ра ди-
о ни ци, мо же во ди ти је ди но ра за ра њу аутен тич не срп ске дру штве-
не за јед ни це и по ни ште њу иден ти те та чо ве ка и на ро да.10) А баш 
као не по сред на ре ак ци ја на ова ко агре сив ну „мо дер ни за ци ју“ и 
„гло ба ли за ци ју“и ја вља се „пост мо дер на“ ре тра ди ци о на ли за ци ја, 
с ра зним ва ри јан та ма ло кал не кул ту ре. Јер, не мо же се за не ма ри-
ти твр до кор на чи ње ни ца да се гло ба ли за ци ја, у кул тур ној сфе ри 

7) Исто.
8) Исто.
9) Пот пу но је у пра ву Јо ван Ба бић ка да ка же да дру штво ни је не што што на ста је из по-

чет ка, већ по сто ји од ра ни је, као и да оно као та кво већ са др жи не ке ин сти ту ци је и 
вред но сти ко је га чи не оним што је сте, ин сти ту ци је ко је чи не за ви чај ње го вим љу ди ма, 
и чи јом би се ра ди кал ном и на глом про ме ном оно то ли ко из ме ни ло да те основ не ин-
сти ту ци је и су штин ске вред но сти ви ше не би по сто ја ле и не би ви ше пру жа ле мо гућ-
ност ло ци ра ња и ар ти ку ли са ња жи вот них пла но ва у кон ти ну и те ту. (Ви ди: Јо ван Ба бић, 
„Овла шће ње и де мо кра ти ја“, у „Др жа ва и мо рал“, збор ник Људскаправа, Ин сти тут за 
европ ске сту ди је, Бе о град, 1996).

10) Ви ди: Ми ло ван  M. Ми тро вић, Традиционалниимодерниелементисрпскогидентите
та, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град  (PRI VA TE).
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ви ше не го у дру ги ма  (али и у еко ном ској, по ли тич кој и прав ној) 
да нас про ја вљу је у об ли ку ал тер на тив них мо де ла: као на мет ну та 
мо но цен трич ност или као ко ор ди ни ра на по ли цен трич ност. Пр во, 
во ди кул тур ном мо ни зму ко ји по ти ре на ци о нал ни иден ти тет и сва-
ку дру гу по себ ност, а дру го омо гу ћу је кул тур ни плу ра ли зам као 
об лик сло бод не ко му ни ка ци је раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра.11)  
Да кле, стра те шко пи та ње за нас гла си: да ли нам на ша исто риј ска и 
кул тур на тра ди ци ја мо гу по мо ћи да се одр жи мо као на род, са чу ва-
мо сво ју др жа ву и раз ви је мо као мо дер но европ ско дру штво? Уко-
ли ко се под мо дер но шћу под ра зу ме ва спе ци фи чан си стем вред но-
сти и од го ва ра ју ћи на чин жи во та, он да је ја сно да Ср би не мо ра ју 
да од ба це сво ју тра ди ци ју и иден ти тет, бес по го вор но пре у зи ма ју ћи 
ту ђе кул тур не обра сце. А пре но што по сег ну за ту ђим ис ку стви ма, 
тре ба ло би да оса вре ме не соп стве ну по зи тив ну др жав но-прав ну, 
кул тур ну и ду хов ну тра ди ци ју!  

Ако је све то до и ста та ко, ни ка ко се не би сме ла за о би ћи сле-
де ћа зна чај на пи та ња:  За што упо ре до с про це си ма гло ба ли за ци је 
те че да нас и про цес све сна жни јег ве зи ва ња по је дин ца за вла сти ту 
на ци ју? Шта је то што на ци о нал ном иден ти те ту пру жа та ко упа-
дљи ву пред ност у од но су на све оста ле ко лек тив не иден ти те те?12) 
Ода кле  цр пи он за пра во сво ју жи вот ну сна гу? Украт ко, ко ји су 
раз ло зи „оп стан ка“ и „пре жи вља ва ња“ на ци о нал ног иден ти те-
та као кључ не ег зи стен ци јал не и по ли тич ке од ред ни це (и) у раз-
у ме ва њу да на шњег све та ?  У пот пу но сти се сла же мо са Вла ди-
ми ром Цвет ко ви ћем да је на ци ја нај о бу хват ни ји и нај сло же ни ји 
об лик ко лек тив ног иден ти те та, чи ју ва жну функ ци ју пред ста вља 
„уко ре њи ва ње“ мо дер ног ин ди ви ду у ма у ова кву но во фор ми ра ну 
за јед ни цу! Баш као што је то и  ну ђе ње емо ци о нал них са др жа ја и 
кул тур ног окви ра за по ли тич ко де ло ва ње и ег зи стен ци јал ну уте ху 

11) Не мо же се по ре ћи да су са свим обез вре ђе на не та ко дав на „пред ви ђа ња“ не ких углед-
них зва нич ни ка из окри ља Европ ске уни је да ће се европ ске на ци је од ре ћи сво јих иден-
ти те та у име за јед нич ког европ ског иден ти те та. То ни је мо гла „за у ста ви ти“ ни ве о ма 
про мо ви са на и по пу лар на тзв те о ри ја о плу рал ном иден ти те ту, пре ма ко јој на ци о нал-
ни иден ти тет чи ни са мо је дан у чи та вом ни зу иден ти те та ко је по је ди нац има – по ред 
по ро дич ног, про фе си о нал ног, ло кал ног, ре ги о нал ног, европ ског итд. Су прот но то ме, 
чи та во ду хов но вођ ство Евро пе с уз не ми ре њем ука зу је на за бри ња ва ју ће не ста ја ње на-
род них је зи ка и њи хо ве упо тре бе у ли те ра ту ри,те на пу шта ње на род них оби ча ја.Та кав 
сми сао има, ре ци мо, и из ри чи ти зах тев Ка то лич ке цр кве да у тек сту пр вог уста ва ЕУ 
бу де пре по зна то за јед нич ко хри шћан ско на сле ђе Евро пе. (Гор да на Жив ко вић, «Европ-
ска уни ја и на ци о нал ни иден ти тет», у збор ни ку: СрбијаупредворјуЕвропскеуније:
искушењаимогућеисходиште, Уред ник Гор да на Жив ко вић, Ин сти тут за европ ске сту-
ди је, Бе о град, 2010).

12) Ви ди: Вла ди мир Н. Цвет ко вић, Моћимудрост(Ополитичкојдимензијифилозофије), 
Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2000.
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у све ту гру бог ни ште ња  тра ди ци о нал них об ли ка дру штве но сти 
,те  ме та фи зич ки за сно ва них на чи на ор га ни за ци је лич ног и ко лек-
тив ног по сто ја ња.13) Јер, не би ни ка ко тре ба ло смет ну ти с ума да 
у кул ту ро ло шком сми слу упра во на ци ја пред ста вља јед ну вр сту 
по след њег от по ра но во ве ков ној де са кра ли за ци ји све та,  пру жа ју-
ћи сво је вр сно уто чи ште раз ду хо вље ном, дез о ри јен ти са ном  и уса-
мље ном мо дер ном ин ди ви ду у му.14) То ни је ни шта чуд но, ка да се 
до бро зна да иде ја „про гре са“ – ко јом но во ве ко вље сме њу је хри-
шћан ску иде ју „спа са“- не са мо што не во ди „осло бо ђе њу људ ског 
ли ка“, већ озбиљ но до во ди у пи та ње чак са му иде ју чо ве ка! На и ме, 
ма те ри јал ни на пре дак као „крун ски до каз“ про пул зив но сти чи та-
ве за пад не ци ви ли за ци је све очи ти је се ма ни фе сту је као при вид 
на прет ка; док уисти ну пред ста вља тек пу ко чо ве ко во тра ја ње у 
усло ви ма без пер спек тив но сти, изо ла ци је, уса мље но сти, сма ње ња 
ауто ном но сти, спо соб но сти из ри ца ња не за ви сног су да, те ко нач но 
за кр жља ња да ра има ги на ци је и ства ра ла штва ...

По ка зу је се оту да да су упра во на ци је и на ци о нал ни иден ти-
те ти у ста њу да за до во ље на су шне ег зи стен ци јал не по тре бе „мо-
дер ног“ чо ве ка –  на ди ла же ње за бо ра ва пре ко по том ства, те оства-
ри ва ње брат ства пу тем сим бо ла, об ре да и це ре мо ни ја ла ко ји жи ве 
при пад ни ке за јед ни це по ве зу ју с мр тви ма. 15)  То је мо гу ће за то што 
на ци ја не ма „рок тра ја ња“, ста ра је обич но не ко ли ко сто ле ћа, те 
„об у хва та“ ви ше ге не ра ци ја – да кле не са мо жи ве, но и пре ми ну-
ле чла но ве, као и сва бу ду ћа по ко ле ња. Сто га је баш на ци он тај 
ко ји мо же оси гу ра ти  из ве сну ме ру лич не бе смрт но сти  кроз ве-
ру у исто риј ску и суд бин ску за јед ни цу, пру жа ју ћи та ко сво је вр сно 
по уз да ње у сми сао ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по сто ја ња.16)  У 

13) Ле шек Ко ла ков ски скре ће па жњу да је нај ве ћа опа сност им пли ци ра на мо дер ном упра-
во не ста ја ње та буа и де са кра ли за ци ја уоп ште: „Ако по ку ша мо да ука же мо на јед ну 
је ди ну, нај о па сни ју стра ну мо дер ни зма, он да не ка ко сав страх об је ди њу је мо у јед ној 
је ди ној син таг ми; не ста нак та буа...Раз не тра ди ци о нал не ве зе ме ђу љу ди ма без ко јих 
је за јед нич ки жи вот не мо гућ и без ко јих би се наш жи вот упра вљао са мо на осно ву 
по хлеп но сти и стра ха, не ће мо ћи да пре жи ве без си сте ма та буа...У оној ме ри у ко јој 
ра ци о нал ност и ра ци о на ли за ци ја угро жа ва ју при су ство та буа, у ис тој то ли кој ме ри они 
сла бе спо соб ност ци ви ли за ци је да пре жи ви... (Ви ди: Ле шек Ко ла ков ски, „Мо дер но на 
бес ко нач ној про би“, у: збор ни ку Окризи, при ре дио Кши штоф Ми хал ски, Но ви Сад, 
1987, стр. 77, 78). 

14) Ви ди: Вла ди мир Н. Цвет ко вић, Моћимудрост, на ве де но де ло.
15) Ви ди: Исто.
16) Ми сли мо да упра во ов де ле же зна чај ни по тен ци ја ли пра во сла вља, као не спор не ком-

по нен те срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Оно ,уисти ну, има ве ли ке за ли хе сми сла, 
зна че ња, тра ди ци је и вред но сти, чи јим се по кре та њем и осло ба ђа њем да нас мо гу у 
зна чај ној ме ри пре ва зи ћи штет не по сле ди це мо дер ни стич ке обез ли че но сти и не мо ћи 
чо ве ка као по је дин ца пред све мо ћи ор га ни за ци је и ње не би ро кра ти је. Још ши ре, уво ђе-



- 128 -

КРИЗАСРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТАГорданаЖивковић

окри љу на ци је мо де ран чо век за до би ја и  мо гућ ност об но ве лич ног 
и ко лек тив ног до сто јан ства, а кроз на ци о нал не об ре де и сим бо-
ле - осе ћа ње брат ства и за јед ни штва , што ина че има чак пре суд но 
зна че ње у број ним ис ку ше њи ма с ко ји ма je сва ки, па и на ци о нал ни 
ко лек ти ви тет, не из бе жно су о чен.17)Оту да, при пад ни ци јед не на ци-
је има ју за јед нич ки иден ти тет и го то во увек за јед нич ко срод ство 
и по ре кло. А на ци о нал ни иден ти тет под ра зу ме ва пре по зна тљи ве 
спе ци фич но сти од ре ђе не гру пе, као и лич ни осе ћај при пад но сти.18) 
Уоста лом, то исто ве ли Ве бер упо зо ра ва ју ћи нас да се дру штве на 
за јед ни ца „ус по ста вља“ на осећањуза јед нич ке при пад но сти сво јих 
чла но ва, а не ра ци о нал ним раз ло зи ма у чи јој осно ви ле жи кон кре-
тан ин те рес!  Има ти на ци о нал ни иден ти тет зна чи, да кле, има ти ја-
сну свест да жи ви мо у јед ној ис тој дру штве ној за јед ни ци и де ли мо 
ње не за јед нич ке вред но сти; те уве ре ње да су на ше „по је ди нач не“ 
суд би не и „ко лек тив на“ суд би на не раз двој не и те сно по ве за не... 
Реч ју, зна чи по се до ва ти дух за јед ни штва и истин ске дру жев но сти, 
са здан на на шем уза јам ном пре по зна ва њу и по и сто ве ће њу- а  из-
над све га  на за јед нич ком осе ћа њу да при па да мо јед ном истом кул-
тур ном, на ци о нал ном, ци ви ли за циј ском и ду хов ном те лу!

Има ју ли он да Ср би да нас ја сну свест о свом на ци о нал ном иден-
ти те ту?  По се ду ју ли ва ља ни од го вор на пи та ње – ко је то у ства ри 
срп ски на род? По че му је он пре по зна тљив у за јед ни ци ци ви ли зо-

њем „пра во слав них обра за ца“ у дру штве но са о бра ћа ње мо гу се убла жи ти број не не до-
стат но сти ра ци о на ли стич ког ти па од но ше ња.Јер, ра ци о нал ност на ко јој се уте ме љу је 
мо дер на по ли тич ка за јед ни ца пре вас ход но во ди ра чу на о зах те ви ма оси гу ра ња мо ћи у 
чи јој је осно ви кон кре тан ин те рес, по ти ску ју ћи у да ле ки план ак ту ел на и на да све зна-
чај на пи та ња о људ ској сло бо ди, прав ди, исти ни, мо ра лу и ети ци...Су прот но то ме, у те-
ме љу пра во слав не иде је дру штве не за јед ни це на ла зи се схва та ње чо ве ка као сло бод не 
лич но сти.Ста вља њем те жи шта упра во на њу – из ко је ди рект но про ис ти че сло бо да на-
ро да и дру штва – пра во сла вље у ства ри за го ва ра „је дин ство мно штва и раз ли чи то сти“, 
ко је не по ни шта ва већ као нај ве ћу дра го це ност чу ва и раз ви ја ори ги нал ност сва ког де-
ла. Ти ме оно на не ки на чин ди рект но про тив ре чи за пад ном мо дер ни стич ком ду ху чи ји 
је иде ал и пра во ис хо ди ште „све оп шта ра ци о на ли за ци ја све та“, ко ја се мо же оства ри ти 
тек уко ли ко се над по сто је ћим раз ли чи тим и ди вер гент ним ин те ре си ма ус по ста ви пре-
ва га и до ми на ци ај јед не „цен трал не иде је“!  

17) Др жа ва ко ја се спе ци фич но из ја шња ва као до мо ви на од ре ђе не на ци је на зи ва се на ци-
о нал на др жа ва и ве ћи на мо дер них др жа ва спа да у ту ка те го ри ју, упр кос по сто је ћим 
спо ро ви ма о ње ном ле ги ти ми те ту.

18) Ни је мо гу ће да ти тач ну и ко нач ну де фи ни ци ју на ци је, с об зи ром да не по сто је би ло 
ка ква до ми нант на свој ства при пад ни ка јед не на ци је по ко ји ма би се она у пот пу но сти 
раз ли ко ва ла од ма ког дру гог ен ти те та. Исто та ко, про бле ма ти чан  је  сва ки по ку шај 
објек ти ви за ци је пој ма на ци о нал ног иден ти те та. Док не у спех објек тив них кри те ри ју ма 
за од ре ђе ње на ци је (је зик, ет ни ци тет, исто риј ска про шлост, кул ту ра, те ри то ри ја), са-
мо до дат но осна жу је те зу да је ва ри ја би ли тет ма ка квих пси хо ло шких свој ста ва ве ћи 
уну тар гру пе, но из ме ђу по је ди них гру па. Су бјек тив ни пак кри те ри јум за де фи ни са ње 
на ци је те жи ште ста вља на ко лек тив ну и ин ди ви ду ал ну свест;  да кле,  сам из бор и опре-
де ље ње љу ди да за јед нич ки жи ве и при па да ју од ре ђе ној на ци ји. 
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ва них, исто риј ских  на ро да?19) Шта је то што нас да нас ме ђу соб но 
по ве зу је, али и ја сно из два ја од дру гих? Има мо ли сво ја за јед нич ка 
опре де ље ња ,те ја сно де фи ни са не др жав не и на ци о нал не ин те ре-
се? По сто ји ли са гла сност о дру штве ним вред но сти ма и ци ље ви ма 
ко ји мо гу оси гу ра ти бар ми ни мум со ци јал не ин те гра ци је, отва ра-
ју ћи та ко пут кон сти ту и са њу ста бил ног дру штве ног за јед ни штва у 
нас? На жа лост, ско ро сва ко од ових пи та ња има не га ти ван од го вор!  
Ср би ја да нас не ма свој на ци о нал ни план и про грам, не у са мо у 
об ли ку не ког пи са ног за кон ског до ку мен та, већ ни по сто ја ња би-
ло ка квих  „нај ми ни мал ни јих“ ру ко во де ћих  прин ци па и пра ви ла. 
А њен без ма ло не ре шив про блем чи ни од су ство ми ни мал ног дру-
штве ног кон сен зу са по во дом пи та ња од ви тал ног на ци о нал ног и 
др жав ног ин те ре са, те не по сто ја ње ма ка квих оп ште при хва ће них 
нор ми по на ша ња! Овај про блем је уто ли ко озбиљ ни ји, што смо све 
до да нас оста ли без ика квог од го во ра на пре суд но пи та ње - чи ме 
се мо же по пу ни ти зја пе ћа пра зни на на ста ла ра за ра њем и по ни ште-
њем со ци ја ли стич ке иде о ло ги је ап со лу ти стич ких пре тен зи ја ( од 
„по гле да на свет“,  па до нај сит ни јег де та ља чо ве ко вог жи во та...), 
ко ја је де це ни ја ма ин те гри са ла ју го сло вен ско дру штво та ко што 
је ра за ра ла све дру ге чи ни о це ње го вог по ве зи ва ња? А нео д ло жан 
за да так из град ње и ус по ста вља ња оп ште при хва тљи вих ори јен та-
циј ских, мо ти ва циј ских, ре гу ла тив них и ле ги ти ми шу ћих нор ми 
по на ша ња и де ло ва ња у дру штву, и са да је под јед на ко ак ту е лан као 
и на са мом по чет ку! Тач ни је, пред на ма су и да нас „отво ре на“ и до 
кра ја „не ре ше на“ сва она пи та ња ко ја је још на са мом по чет ку срп-
ска кри за по ста ви ла у пр ви план! А то су сле де ћа пи та ња: ко је су 
гра ни це срп ске др жа ве20); ка кав је дух и устрој ство срп ске др жав не 

19) Ин те ре сант но је да Со ња Би сер ко, пред сед ни ца Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва у 
Ср би ји, још 12. фе бру а ра 2002. го ди не у ин тер вјуу за лист „Вре ме“ ис ти че ка ко „ ни ко 
још ни је ре као шта је и до кле се же Ср би ја; те, да је „ Ко со во већ осам де се тих го ди на 
би ло из гу бље но за Ср би ју, али се ин стру мен та ли зо ва ло за до би ја ње дру гих те ри то ри ја 
у Хр ват ској и Бо сни, а ка да се у то ме ни је ус пе ло, за кон сти ту и са ње кул тур ног и ду хов-
ног про сто ра ко ји об у хва та Ср би ју, Ре пу бли ку Срп ску и Цр ну го ру...“).

20)  Упра во то у мул ти ет нич ком, мул ти кон фе си о нал ном и мул ти кул ту рал ном дру штву, ка-
кво је на ше дру штво, под ра зу ме ва ети ку плу ра ли зма, тј. ети ку ди ја ло га и са рад ње. Сто-
га, мо рал но „здра ва“ за јед ни ца и је сте упра во оно на че ло и зах тев од ко јег да нас ни ка ко 
не би смо сме ли од у ста ти.  Ја сно, у ожи вља ва њу та квог де ла на шег би ћа, бол но по го-
ђе ног ис ку ством по ни ште ња уни вер зал них за ко на пра вед но сти и исти не, те пот пу ног 
су но вра та и ра су ла свих мо рал них и етич ких вред но сти, не ће нам ни ма ло по мо ћи наш 
већ тра ди ци о нал но „ина џиј ски“ мен та ли тет и тем пе ра мент, али ни на гла ше ни „по зи-
ви“ на евро пе и за ци ју, де мо кра ти за ци ју и мо дер ни за ци ју, па ма ко ли ко гла сни и зах тев-
ни би ли.  Јед но став но, не ма да нас тих ре чи ко је би мо гле над вла да ти оштро из ра же не 
со ци јал не тен зи је и мо гу ће кон флик те уно ше њем бар ми ни му ма kтолеранције и сло ге 
у дру штво оп те ре ће но сна жним и мно го вр сним раз ли ка ма и су прот но сти ма Си гур но 



- 130 -

КРИЗАСРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТАГорданаЖивковић

за јед ни це; ко ји су на ши ви тал ни на ци о нал ни и др жав ни ин те ре-
си, те ка ква је стра те ги ја њи хо вог оства ри ва ња; на ко ји се на чин 
мо же по сти ћи пре ко по тре бан дру штве ни кон сен зус око основ них 
пи та ња ства ра ња, оп стан ка и раз во ја дру штве не за јед ни це; ко је су 
вред но сти при хва тљи ве за ве ћи ну ста нов ни штва на осно ву сво је 
мо рал но сти, а не при си ле не ког спо ља шњег ауто ри те та ( по ли тич-
ке пар ти је, др жа ве или ко јег дру гог); ка ко је мо гу ће кон сти ту и са ти 
„ ста бил но“ за јед ни штво са зда но на од лу ци и до бро вољ ном при-
стан ку гра ђа на да жи ве за јед но и пре по зна ју ову др жа ву као сво ју; 
шта је да нас при хва тљи во за из ну тра раз је ди ње ну и ду бо ко кон-
фликт ну срп ску јав ност; нај зад, мо же ли ма шта да по кре не да нас 
обез ли че ног и уса мље ног по је дин ца и да га ин те гри ше у дру штве-
ну за јед ни цу?

С об зи ром на то да се дру штве на за јед ни ца мо же кон сти ту-
и са ти тек на те ме љу сло бод не во ље, же ље и од лу ке гра ђа на да 
за јед нич ки жи ве, да нас и је сте из у зет но ва жно про бу ди ти у љу-
ди ма го то во за мр ло осе ћа ње бли ско сти, за јед нич ке при пад но сти 
и со ли дар но сти! 21)  Но, то ни по што ни је јед но став но и ла ко за то 
што све до чи мо упра во су прот ну тен ден ци ју  – алар мант но и за бри-
ња ва ју ће тро ше ње по след њих ре зер ви по зи тив не енер ги је за јед-
ни штва, со ли дар но сти и ства ра ла штва.  За пра во, Ср би ја је да нас 
јед но ду бо ко раз је ди ње но, кон фликт но, и , у мно го че му, чак па то-
ло шко дру штво;  дру штво „осли ка но“  про це си ма дез ин те гра ци-
је, не то ле рант но сти, ра ста агре сив но сти, омра зе, остра шће но сти 
и чак мр жње .22) А да би се об ли ко вао иден ти тет би ло пер со нал ни 

је за то  да у усло ви ма по сто ја ња ба рем не ко ли ко са свим раз ли чи тих,  ја сно раз де ље них 
и чак  умно го ме су прот ста вље них „ли ца“ Ср би је, гра ди ти за јед ни штво на „ду ге ста зе“ 
под ра зу ме ва мно го ви ше од де кла ра тив них опре де ље ња! Та кав про цес, за си гур но, ни је 
пра во ли ниј ски, без ве ли ких пре пре ка и те шко ћа, а да ли ће се он вре ме ном раз ви ти, 
или чак би ти пот пу но оне мо гу ћен, за ви си мно го и од на шег кон крет ног дру штве ног 
„окру же ња“. Јер, да би се ство ри ло „окру же ње“ по год но за де мо кра ти за ци ју, ну жно је 
оства ри ти ве ли ки дру штве ни ан га жман, уло жи ти огро ман ин те лек ту ал ни и ду хов ни 
на пор. Баш на том тра гу се са гле да ва ју еви дент не мо гућ но сти кон сти ту и са ња тзв ци-
вил ног дру штва.

21) То ме не по сред но по го ду је по сто ја ње ви ше од 200 сек ти  (60 ре ги стро ва них), број них 
фон да ци ја, ра зних аген ци ја, „ху ма них“ ор га ни за ци ја, „ми ров њач ких“ по кре та, тзв. ко-
ри сних по је ди на ца ко ји ра де ис кљу чи во из „ал тру и стич ких“ раз ло га...  Не сум њи во, 
да нас се  на сто ји ство ри ти свет по слу шних по је ди на ца и др жа ва, што се чи ни по ред 
оста лог и про до ром у ин фор ма тив ни и кул ту ро ло шки про стор др жа ве, ка ко би се оси-
гу ра ли усло ви за про дор у пси ху, од но сно ин док три на ци ју, ра ди ме диј ског под чи ња ва-
ња. 

22) На 35. ре дов ном го ди шњем за се да њу Ко ми те та за свет ску ба шти ну у Па ри зу, тра же но 
је да се че ти ри срп ска кул тур на бла га – ма на сти ри Пећ ка па три јар ши ја, Де ча ни, Гра-
ча ни ца и Бо го ро ди ца Ље ви шка преименујуукосовске.То је ина че био тре ћи по ре ду 
по ку шај, а те шко да ће се од ова квог зах те ва убу ду ће од у ста ти.
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или ко лек тив ни (да кле, и на ци о нал ни) нео п ход но је да по сто је ста-
бил ни со ци јал ни, еко ном ски и кул тур ни усло ви ко ји омо гу ћа ва ју 
по је дин ци ма и гру па ма ре ша ва ње про тив реч но сти и ре ду ко ва ње 
кон фли ка та у дру штве ној сре ди ни, те ми ран и по сту пан ево лу тив-
ни раз вој ко ји обез бе ђу је ускла ђи ва ње на ра слих по тре ба са про ме-
ње ним окол но сти ма, от кла ња ју ћи тра у ме иза зва не бр зим и не на да-
ним про ме на ма.Оту да, по сто је ћа „срп ска си ту а ци ја“ за си гур но иде 
на ру ку по губ ном и вр ло моћ ном „гло ба ли стич ком“ ра ту за ду ше 
на ро да, за но ви иден ти тет ко ји би се ра ди кал но су прот ста вио тра-
ди ци о нал ном! Ре ци мо, за са мо не ко ли ко ме се ци на Ко со ву и Ме то-
хи ји шип тар ски „бор ци за не за ви сност“ спа ли ли су нај ма ње ми ли-
он срп ских књи га, сру ши ли го то во 80 цр ка ва и ма на сти ра, док са да 
нај ве ће срп ске ду хов не ле по ти це и све ти ње  Пећ ку па три јар ши ју, 
Де ча не, Гра ча ни цу и Бо го ро ди цу Ље ви шку хо ће Ко ми тет за свет-
ску ба шти ну ( као ле гал на ин сти ту ци ја ци ви ли зо ва ног, ху ма ног и 
де мо крат ског све та...?) да пре тво ри у ис тро ше ни му зеј ста ри на... 
�До шло је из гле да вре ме у ко ме Ср би ма „ва ља“ да оста ну и без 
сво јих све ти ња. Да се до бро вољ но од рек ну ко лев ке сво је др жав но-
сти и жи ву ће ма на сти ре пре тво ре у ко сов ске му зе је... Ми сли мо да 
је све то учи ње но с ја сним стра те шким ци љем – уко ло ни ти с ли ца 
зе мље све пи са не тра го ве о пра вом ку ћи шту и из во ри шту срп ске 
за јед ни це и ње ном иден ти те ту! Прет ња да се Ср би мо ра ју од ре ћи 
сво је ду ше,пам ће ња, име на, са мо све сти и пра ва на по сто ја ње сто ји 
као мач над на шим гла ва ма. Шта чи ни ти?  Мо же мо ли он да, сме мо 
ли, по ко зна ко ји пут за тва ра ти очи пред овим не у мо љи вим чи ње-
ни ца ма, пра ве ћи се да не раз у ме мо њи хо во кру ци јал но зна че ње за 
наш на ци о нал ни, кул тур ни, ду хов ни оп ста нак, за на шу са свим не-
из ве сну и по мно го че му су де ћи нео п ти ми стич ку бу дућ ност? Ма да 
смо ,из гле да, због све га што нам се на овом тлу то ком по след њих 
де це ни ја до га ђа ло, «про би ли» све гра ни це тр пље ња, бе де, по ни-
же ња, пре ва ре, гну со бе, стра да ња и бо ла, из гу бив ши по ве ре ње у 
би ло ко га и у би ло шта, ипак, не сме мо упра во због нас са мих, а 
на ро чи то ра ди жи во та на ших бу ду ћих по ко ле ња, и на да ље чи ни ти 
пот пу но исте по гре шне ства ри и бо ло ва ти од истих бо ле сти. Не 
сме мо, опет, до да љег жи ве ти као биљ ке,»про гра ми ра ни» љу ди ис-
пра них мо зго ва... Оста ти рав но ду шни, апа тич ни, не ме ња ју ћи се 
ни ма ло «из ну тра», и не спрем ни за «суд» бу дућ но сти ко ји нас не 
мо же ми мо и ћи... Ако смо вер ни ци, где нам је ве ра? Ако смо љу ди 
где нам је до сто јан ство? Ако смо још жи ви, за што спа ва мо мр твим 
сном? Тра жи мо од на ше др жа ве, Срп ске пра во слав не цр кве, де мо-
крат ске ме ђу на род не јав но сти да за у ста ве ти хо не ста ја ње јед ног 
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ста рог европ ског на ро да! Ја сно, дра ма тич на кри за ко ју све до чи мо 
да нас не во ди са мо ре фор ми дру штва, већ мо жда чак и ви ше „ре-
фор ми са мог чо ве ка“. Јер, тек по сле ду хов ног про чи шће ња мо гла 
би од по че ти истин ска ин ди ви ду ал на и дру штве на об но ва, ка ко би 
Ср би ја ко нач но иза шла из мра ка у ко ме већ пре ду го жи ви.

Мо же ли у то ме би ти ишта бли же чо ве ку с овог тла од пра-
во слав не ду хов но сти и ње не фи ло со фи је жи во та? Пра во слав не 
вред но сти, ина че од кон сти ту тив ног зна ча ја за на ци о нал но би ће и 
иден ти тет Ср ба, исто риј ски су ве ри фи ко ва не као функ ци о нал не у 
обез бе ђи ва њу дру штве не ин те гра ци је и ле ги ти ми те та. Прет по ста-
вља се за то да би оне под од ре ђе ним усло ви ма мо гле и да нас, сна-
гом сво је из вор не мо рал но сти а не би ло ка квом при си лом, оку пи ти 
и по ве за ти Ср бе у заједницу. За то се да нас с пу ним пра вом оче ку је 
упра во од Срп ске пра во слав не цр кве да ство ри „обра сце“ ре ли ги-
о зно-мо рал ног жи во та, а свој став пре ма пи та њи ма од ви тал ног 
на ци о нал ног ин те ре са пот кре пи истин ском мо рал ном и ду хов ном 
сна гом. По ред оста лог, то сва ка ко под ра зу ме ва и уно ше ње не ких 
но вих са др жа ја у до ста „јед но смер ну“ ко му ни ка ци ју цр кве не је-
рар хи је с тзв. ла и ци ма, истин ско ми си о на ре ње и жр тве ну бор бу 
с вла да ју ћим са бла зни ма, по мет њом, дез о ри јен та ци јом... А из над 
све га ус по ста вља ње пу ног је дин ства Цр кве, ка ко би се мо гли уоп-
ште про на ћи аутен тич ни пра во слав ни од го во ри на кон крет не иза-
зо ве вре ме на у ко ме жи ви мо. Да кле, ка ко би пра во слав на тра ди ци-
ја мо гла да за до во љи по тре бе срп ског на ро да ов де и са да! Уко ли ко 
се то не бу де учи ни ло, а оста ло је још ве о ма ма ло вре ме на, по сле-
ди це ће би ти тра гич не.

GordanaZivkovic
SERBIANNATIONALIDENTITYCRISIS

Summary
In themiddle of theauthor’s analyses are the following
questions:DotheSerbstodayhaveaclearawarenessof
theirnationalidentity?Dotheyhaveavalidanswertothe
question–whoistheSerbianpeople?Whatistheirspeci
ficinthecommunityofcivilizeandhistoricpeople?What
isthatconnectustoday,butalsoapartusfromtheothers?
Dowesharecommoninterestsandclearlydefinedpublic
andnationalinterests?Isthereaconsensusonsocialva
luesandgoalsthatcanprovideatleastaminimumlevelof
socialintegration,whichcanprovidetheconstitutionofa
stablecommunity?Basedonouranalyseswecanseethat
allofhisquestionshavenegativeanswer.Today,Serbiais
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deeplydivided,conflictedandinmanywayspathological
societythatrapidlyconsumedthelastreservesofpositive
energy,solidarityandcreativity.Itiscertainlyinfavorof
thelethalandpowerful‘’global’’warforthe‘’harts’’and
thenewidentitythatisradicallyopposedtothetraditio
nalone.AppealingtotheSerbianstate,SerbianOrthodox
Churchanddemocraticinternationalpublictostopquiet
disappearanceoftheSerbianpeople,astheoldEuropean
nation,theauthorpleadsforthereformofsocietyandthe
humanity. Overcoming of the dramatic crisis of identity
canberealizedprimarilywiththerecoveryandactivation
ofOrthodoxcontent,valuesandtradition,whichcouldsa
tisfySerbianneedshereandnow!
Keywords:nationalidentitycrisis,thecollapseofvalues,
lackofsocialunity,reformsociety,Orthodoxspirituality.
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ОДСРПСТВАКАЈУГОСЛОВЕНСТВУ

Kа ра ђор ђев сан о сло бод ној и ује ди ње ној Ср би ји де ли мич но су 
оства ри ли  то ком 19. ве ка зна ме ни ти срп ски по ли ти ча ри и др-

жав ни ци Или ја Га ра ша нин,  кнез Ми ха и ло, Јо ван Ри стић  и  Ни-
ко ла Па шић. Сви они су, сва ко у сво је вре ме и сход но по ли тич ким 
при ли ка ма,  раз ра ђи ва ли  пла но ве и ви со ко на ле стви ци   спољ но-
по ли тич ких при о ри те та Ср би је ста вља ли осло бо ђе ње Ср ба  под 
Хаб збур шком мо нар хи јом и њи хо во ује ди ње ње са Ср би јом.  Та ко 
је би ло све до Пр вог свет ског ра та, ка да је срп ском дру штве ном и 
по ли тич ком сце ном за ца ри ла хр ват ска (Штро сма је ро ва ) иде ја ју-
го сло вен ства, тј. иде ја о јед ном „тро и ме ном“ на ро ду Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба, ко ју је при хва ти ла и срп ска дру штве на и по ли тич ка 
ели та то га до ба.  То  је био је дан од раз ло га што је Срп ска Вла да  
рат ни план Ср би је од „ма лог“- срп ског про ме ни ла у „ве ли ки“- ју-
го сло вен ски план. У ви ше на ших ра до ва кон ста то ва ли смо да је 
раз лог од бра њи во сти  срп ске  др жа ве био пре су дан за ује ди ње ње 
са  Хр ва ти ма и Сло вен ци ма у пр ву ју го сло вен ску др жа ву. Али ту је 
др жа ву због мно гих исто риј ских, по ли тич ких, ет нич ких, вер ских, 
мен та ли тет ских и дру гих раз ло га тре ба ло кон сти ту и са ти као фе-
де ра ци ју/кон фе де ра ци ју, тј. обе ле жи ти срп ски ет нич ки про стор 
на прин ци пу ет нич ког раз гра ни че ња. То је уоста лом  би ла и по-
ли ти ка  хр ват ских пред став ни ка у Ју го сло вен ском од бо ру, Су пи ла 
и Трум би ћа; они су зах те ва ли да се бу ду ћа ју го сло вен ска др жа ва 
кон сти ту и ше на фе де ра тив ном или кон фе де ра тив ном на че лу.  За то 
је би ло при ли ке све до 1930-тих го ди на, до ус по ста вља ња на ци-фа-
ши стич ких ре жи ма у Не мач кој и Ита ли ји, јер се ве ли ке си ле ни су 
ме ша ле у пи та ње уну тра шњег уре ђе ња ју го сло вен ске др жа ве. Ово 
је тре ба ло учи ни ти и због  тек за вр ше не тра гич не  срп ско-хр ват-
ске  исто ри је; ни је би ло при род но да се у исту др жа ву ује ди њу ју 
до ју че ра шњи не при ја те љи. Да је та ко учи ње но из бе гла би се  спо-
ре ња око тзв. хр ват ског пи та ња, али и  ма сов на  стра да ња Ср ба у 
уста шкој НДХ за вре ме Дру гог свет ског ра та,  као  и у се це си о ни-
стич ком ра ту   1991-1995. го ди не.  Дру га, Ти то ва Ју го сла ви ја би ла 
је фе де ра ци ја за сно ва на на те зи „сла ба Ср би ја-ја ка Ју го сла ви ја“. 
Ни је она би ла ја ка, али је са мо на та кав аси ме три чан на чин би ла 
мо гу ћа . Би ла је то не до вр ше на др жа ва, ко ја је скри ва ла ге но цид 
НДХ над Ср би ма, па је страх од Ср ба и Ср би је за сни ва ла на јед ном 
офан зив ном иде о ло шком обра сцу,  ко ји је зах те вао стал ну буд ност 
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и бор бу про тив „ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма“.1) Та ква др жа ва је два 
да је над жи ве ла свог кре а то ра. Раз би је на  је од стра не Ва ти ка на и 
За па да на че лу са САД, у са деј ству са ње ним уну тра шњим не при-
ја те љи ма Хр ва ти ма, Сло вен ци ма, бо сан ским му сли ма ни ма и Шип-
та ри ма,  од мах по рас па ду СССР-а и ге о по ли тич ким сла бље њем 
Ру си је. 

На јед ном ме сту До бри ца  Ћо сић ка же: „...По ли ти ча ри и 
стран ке не ма ју сна ге да ство ре плу ра ли стич ки фо рум, не го фе у-
дал но пар ти ку ла ри зу ју др жа ву и власт“2). Бли ска нам је ова кон-
ста та ци ја, а има ју ћи у ви ду срп ску по сло вич ну скло ност ка де о-
ба ма, пар тиј ском стран ча ре њу и  ре ша ва њу на ци о нал ног пи та ња 
„на пар че“, сма тра мо да су по ли тич ке стран ке код Ср ба кључ на 
коч ни ца  у ре ша ва њу стра те шких на ци о нал них и др жав них пи та-
ња. Ре че но мо же да из гле да као сво је вр стан исто риј ско-по ли тич ки 
па ра докс.  А ни је! Јер Ср би ма и Ср би ји  као ма лом на ро ду и ма лој 
др жа ви кључ ни ин те рес  је  да као на род и др жа ва оп ста ну. То је 
нај пре чи ин те рес. Да кле, ин те рес је ге о по ли тич ки и др жа во твор-
ни- а не стра нач ки,  ко ји сво јом су же ном по ли тич ко-ин те ре сном 
ди оп три јом ре ду ку је и фраг мен ту је на ци о нал но и др жав но пи та-
ње. Иако сво јом иде о ло ги јом и про гра мом на сто је да са гле да ју це-
ли ну на ци о нал ног и др жав ног пи та ња, по ли тич ке стран ке у прак си 
нај че шће де лу ју  у скла ду са сво јим ужим пар тиј ским, груп ним, а 
не рет ко и по је ди нач ним ин те ре си ма. 

У по ли тич кој исто ри ји   Ср би је,  рет ко се де ша ва ло да је ве-
ћи на по ли тич ких стра на ка са гла сна око на ци о нал них и др жав них 
пи та ња, и да ту по ли ти ку при хва та нај ве ћи део срп ске дру штве не 
ели те. Упра во то се де си ло у вре ме раз би ја ња ју го сло вен ске др-
жа ве и се це си о ни стич ког ра та Сло ве ни је, Хр ват ске и му сли ман-
ско-хр ват ске стра не у БиХ. Све до Деј тон ског спо ра зу ма. Нај зна-
чај ни ји на уч ни скуп из то га пе ри о да био је Дру ги кон грес срп ских 
ин те лек ту а ла ца одр жан апри ла 1994, ко ји је зах те вао, као и ве ћи на 
срп ских по ли тич ких стра на ка, да се срп ско пи та ње ре ши на  ин те-
грал ној осно ви. Дру гим ре чи ма зах те ва но је да се при зна пра во на 
са мо о пре де ље ње Ср би ма у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, јер 
су ове ре пу бли ке би ле устав но кон сти ту и са не као  дво на ци о нал не, 

1) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Право на самоопредељење и југословенски експери-
мент.Прва,друга,трећаЈугославија, део „Са мо о пре де ље ње на ро да у дру гој Ју го сла-
ви ји“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004.

2) До бри ца Ћо сић, СрпскопитањеуXXвеку.Личнаисторија  једногдоба, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, део   „О ан ти ти то и стич кој опо зи ци ји у Ср би ји“, стр. 166.
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од но сно тро на ци о нал не др жа ве у ко ји ма је срп ски на род био кон-
сти ту ти ван и као та кав сло бо дан да би ра сво ју по ли тич ку суд би ну, 
тј. оста не да жи ви у ис тој др жа ви са Ср би јом и це ли ном срп ског 
на ро да. Чи ни ло се да је срп ска по ли ти ка на шла пут из ла ска из ју-
го сло вен ског ла ви рин та. 3)

У вре ме раз би ја ња СФРЈ став срп ске по ли тич ке па ме ти умно-
го ме је са др жан у ста ву До бри це Ћо си ћа,  ко ји гла си: „Ју го сла ви ју 
су ко нач но ра зо ри ле сло ве нач ка и хр ват ска на ци о нал на и се па ра-
ти стич ка иде о ло ги ја, ко је су ег зи сти ра ле па ра лел но са ју го сло вен-
ском иде о ло ги јом у обе Ју го сла ви је. Ср би су рас па дом Ју го сла ви је 
при мо ра ни да про на ђу но ву др жав но-по ли тич ку фор му ре ше ња 
свог на ци о нал ног пи та ња. Ја је са да ви дим у фе де ра ци ји срп ских 
зе ма ља. У ту фе де ра ци ју тре ба да уђу  `не сви Срби` не го срп ске 
ет нич ке обла сти; та др жа ва тре ба да бу де ор га ни зо ва на са ви со ким 
сте пе ном по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног по ли цен три зма“.4) 
Био је ово оп шти из раз  ге о по ли тич ке све сти, не са мо срп ске ин те-
ли ген ци је, не го и свих ре ле вант них по ли тич ких стра на ка у Ср би ји,  
до Деј тон ског спо ра зу ма  из 1995. го ди не. 

„ЈУГОСЛОВЕНСТВОНЕМААЛТЕРНАТИВУ“

Али и  срп ске по ли тич ке стран ке и  срп ска дру штве на и на-
уч на ели та  по су ста ли су на пра вед ном и ле ги тим ном пу ту  обра-
зо ва ња    др жа ве на ет нич ком и исто риј ском про сто ру срп ског на-
ро да. Моћ ни За пад на че лу са Ва ти ка ном и САД ни су до зво ли ли 
да се на Бал ка ну фор ми ра сна жна срп ска др жа ва. На ру ку им је 
ишла ве о ма сла ба Јељ ци но ва Ру си ја, ко ја је у то вре ме би ла пред 
соп стве ним др жав ним ра су лом. Пе то ок то бар ска ДОС-ов ска власт 
обр ну ла је срп ску по ли тич ку па ра диг му; уме сто Ми ло ше ви ће ве 
кон фрон та ци је и ка кве - та кве од бра не  др жав них и на ци о нал них 
ин те ре са, но ва про за пад на власт „са ви ла је кич му“ и ка пи ту ли ра-
ла  пред  евро а тлант ским гло ба ли стич ким моћ ни ци ма. Под ви дом 
европ ских  и евро а тлант ских ин те гра ци ја5), Ср би ја је не са мо од у-
ста ла од за ла га ња за ин те грал но ре ше ње срп ског на ци о нал ног пи-

3) Ви ди: Другиконгрессрпскихинтелектуалаца, Бе о град, април 1994, као и: Мом чи ло 
Су бо тић, Српскопитањеданас, део „Срп ска др жа ва у про гра ми ма по ли тич ких стра-
на ка у Ср би ји до „Деј то на“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 60-82.

4) До бри ца Ћо сић, Промене, 1991,  Днев ник,Но ви Сад,1992. стр. 199-200.
5) Ви ди наш чла нак : «Ср би ја и Европ ска уни ја», Српскаполитичкамисао, 1/2010, стр. 

43-66, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, као и: «НА ТО-иза ци ја Ср ба», По-
литичкаревија, 3/2010, стр. 69-86, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.
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та ња по европ ским стан дар ди ма, већ је ре ла ти ви зо ва ла и пи та ње 
соп стве не су ве ре но сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти на Ко со ву и 
Ме то хи ји. При о ри тет срп ске спољ не по ли ти ке по ста ла је Европ ска 
уни ја и то „без ал тер на ти ве“, а па ра лел но с тим и по ли ти ка по ми-
ре ња и са рад ње са су се ди ма, пре вас ход но  са Хр ват ском и Бо сном 
и Хер це го ви ном,6) што по чи ње да ли чи на по ли ти ку ју го сло вен ства 
ко је Ср би ни ка ко да се осло бо де. Та ко смо у ге о по ли тич ком сми слу 
вра ће ни у пе ри од пред Бер лин ски кон грес, а у иде о ло шком по гле-
ду оста ли за ро бље ни ци ју го сло вен ске па ра диг ме. 

Да су Ср би ју го сло вен ством и ко му ни змом из гу би ли мно го у 
ет нич ком, исто риј ском,  је зич ком, вер ском и ге о по ли тич ком по-
гле ду, го во ри и чи ње ни ца да  Ср би ка то ли ци да нас чи не ве ћи ну 
хр ват ског на ро да, а  Ср би му сли ма ни пре тво ре ни су у но ву на ци-
ју-Бо шња ке. Ове но тор не исто риј ске чи ње ни це ни ко у срп ском 
по ли тич ком вођ ству, као ни у срп ским на ци о нал ним ин сти ту ци ја-
ма (СА НУ, Ма ти ца срп ска ...), ви ше и не спо ми ње. Опор ту ни је је 
за го ва ра ти опет не ко ју го сло вен ство као вид про ши ре ног срп ског  
иден ти те та. Упра во та ко је ве ћи на Ср ба до жи вља ва ла ју го сло вен-
ство-као про ши ре ни на ци о нал ни иден ти тет. Не ка вр ста двој ног 
иден ти те та, а то је већ пут ка гу бље њу срп ског . Оту да да нас ме ђу 
тзв. дру го ср бијн ском  ин те ли ген ци јом те за да иден ти тет - на ци-
о нал ни и др жав ни - не тре ба да се те ри то ри јал но иден ти фи ку је. 
Са мо дру го ср би јан ци не при зна ју оп ште при хва ће ну  те зу да је 
на ци о нал ни иден ти тет нај ви ши об лик ко лек тив ног иден ти те та, и 
да Ср би ја у ЕУ мо же да уђе као на ци о нал на др жа ва, као и оста ле  
др жа ве чла ни це, а не као „овај про стор“. Дру гим ре чи ма, су ге ри-
шу „дру го ср би јан ци“- тре ба од у ста ти од јед ног од нај зна чај ни јих 
атри бу та др жа ве, а то је те ри то ри ја и др жав не гра ни це. Ето до кле 
је до ве ла Штро сма је ро ва иде о ло ги ја ју го сло вен ства, ко ју су Ср би 
не кри тич ки при хва ти ли, а по на вља ју је и да на шњи срп ски вла сто-
др шци. Из гле да да је по ли тич ки во де ћим Ср би ма за зор но то срп-
ско опре де ље ње, при хва тљи во је да се дру ги опре де љу ју као Хр ва-
ти, Бо шња ци, Ма ђа ри, али  да се не ки опре де љу ју као Ср би... не-
ка ко ни је згод но. Да ли је то ли ко раз о ран учи нак на свест срп ских 
по ли ти ча ра иза зва ла ла жна, а ге о по ли тич ки ефи ка сна, син таг ма о 

6) Пред сед ник Та дић се у ви ше на вра та из ви нио Хр ва ти ма и му сли ма ни ма за зло чи не 
ко је су по чи ни ли при пад ни ци срп ског на ро да, али  ње го ва „из ви ња ва ју ћа“ по ли ти ка 
ни је иза зва ла слич не ре ак ци је с дру ге стра не, па се сти че ути сак да су Ср би агре со ри и 
зло чин ци ко ји тре ба да се сви ма из ви ња ва ју.  
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„ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму“ и Ве ли кој Ср би ји као „удру же ном 
зло чи нач ком по ду хва ту“.

Не тре ба за бо ра ви ти да ак ту ел на власт у Ср би ји vo lens-no lens 
уче ству је у Ха шком про це су ко ји су ди срп ском по ли тич ком и вој-
ном ру ко вод ству, ко је је бра ни ло срп ски на род и ње го ве зе мље у 
ра ту за ју го сло вен ско на сле ђе. И да је ак ту ел на срп ска власт са-
гла сна са те зом да је Сло бо дан Ми ло ше вић глав ни кри вац за рат и 
рас пад ју го сло вен ске др жа ве, на ко јој ин си сти ра За пад и по ли ти ча-
ри но во фор ми ра них др жа ва. То је фал си фи кат, и то зна сва ко ко се 
озбиљ но ба ви ју го сло вен ском др жа вом и узро ци ма ње ног рас па да. 
Ни ко од озбиљ них за пад них ауто ра не ве ру је у ту лаж, па и Хен ри 
Ки син џер ис ти че да је рас пад др жа ве скри вио сло ве нач ки и хр ват-
ски, за тим му сли ман ски про тив у став ни и  на сил ни се це си о ни зам . 
Њи хо вим пу тем кре ну ли су и шип тар ски се це си о ни сти на че лу са 
те ро ри стич ком ОВК.  Али та кав став  ни кад ни је за у зе ла по сток-
то бар ска срп ска власт. То је је дан од кључ них  раз ло га због ко јих 
се Ср би ја не мо же си ту и ра ти као нор мал на европ ска др жа ва, ко ја 
са пу ним пра вом зах те ва по што ва ње свог су ве ре ни те та и те ри то-
ри јал ног ин те гри те та. Да не го во ри мо да, ова ква ка ква је да нас, 
срп ска власт не мо же да зах те ва  на јед ној до бро при пре мље ној  
Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји, у скла ду са европ ским стан дар ди ма 
и вред но сти ма, ре ше ње  срп ског пи та ња у скла ду са нор ма ма ме-
ђу на род ног пра ва. То би зна чи ло мо гућ ност  одр жа ва ња на род ног 
пле би сци та ра ди ује ди ње ња срп ских зе ма ља: Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске и Цр не Го ре у јед ну срп ску др жа ву-Срп ску уни ју, при че му 
би Шип та ри има ли ауто но ми ју у тој др жа ви, исто вет ну ауто но ми ји 
ко ју би  Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на  има ла  у Хр ват ској. Овим би 
се ко ли ко-то ли ко  пра вед но ре ши ло срп ско пи та ње, као и пи та ње  
на ших су се да, и то би би ло у скла ду са  ет но-је зич ким  ре ше њи-
ма у кон сти ту и са њу европ ских др жа ва. И у тој фор ми при сту пи ти 
европ ским ин те гра ци ја ма.  Јер, не тре ба за бо ра ви ти да су за пад но 
европ ске др жа ве-на ци је на ста ле у 19. ве ку на ет но-је зич ком прин-
ци пу, и да су по истом прин ци пу раз гра ни че не  Че шка и Сло вач ка, 
да на шње чла ни це ЕУ, а да је тај прин цип гру бо на ру шен на срп ску 
ште ту у ју го сло вен ској вер зи ји са мо о пре де ље ња.     

Фи ло зоф Вла ди мир Цвет ко вић ука зу је на је дан де струк ти ван  
фе но мен  ка рак те ри сти чан  за Ср бе и Ру се. „Ко му ни сти ко ји су го-
ди на ма рас ту ра ли Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, и због про тив др жав них 
и те ро ри стич ких ак тив но сти од ла зи ли у за твор, пре у зе ли су јед ну 
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мо нар хиј ску иде ју и по ку ша ли да на њој за сну ју но ви иден ти тет 
ју го сло вен ства. Али, не ви ше као не че га што је  омра же на мо нар-
хи ја, већ ју го сло вен ства као не чег бли ског ко му ни зму, пра вед ном 
дру штву, ССССР-у и со вјет ском на ро ду, јер исто као и Ср би и Ру си 
су би ли спрем ни да ис ко че из сво је ет нич ке и др жа во твор не тра-
ди ци је. Ту по сто ји јед на ја ко нео бич на исто риј ска чи ње ни ца, а то 
је да су се де ло ви ин те ли ген ци је и код Ср ба и код Ру са  же сто ко 
про ти ви ли вла сти том на сле ђу и осу ђи ва ли оне ко ји су на ње му ин-
си сти ра ли. И та при ча о ср бо мр сци ма ме ђу Ср би ма и ру со мр сци ма 
ме ђу Ру си ма је фе но мен ко ји се те шко мо же на ћи би ло где у Евро-
пи“.7)

Срп ску ге о по ли тич ку по зи ци ју ака де мик Дра ган Не дељ ко вић 
ова ко са гле да ва: „У пост ју го сло вен ском пе ри о ду Ср би ја је ба че на 
на без бу дућ но бес пу ће, у бр лог и ха ос. А то ме је ку мо ва ла и Евро-
па, у ко ју се, у на ше име, из ве сни збу ње ни на ши пред став ни ци не у-
мор но гу ра ју, ве ру ју ћи да нам је у тој уни ји спа се ње. Баш се ни смо 
сна шли у но вим окол но сти ма! Опре де љи ва ли смо се, бе сло ве сно, 
за пу те ве на ко ји ма нас је че као не из бе жни по раз. Жр тво ва ли смо 
се за дру ге, за не ма ру ју ћи се бе. Ју го сло вен ство и ко му ни зам би ли 
су коб ни за нас. На та два ис пи та па ли су и не ки вр ли пред став ни-
ци, истин ски ге ни ји на ше на ци је, јер ни су про ниц љи во    про чи-
та ли дру гу стра ну, не схва тив ши с ким има ју по сла. Ра чу ни ца те 
дру ге стра не би ла је крај ње лу ка ва, се бич на и на жа лост да ле ко ви-
да...Оба зри мо се и упи тај мо се: ка ко су то Хр ва ти ус пе ли да до ђу 
до јед не од нај леп ших др жа ва Евро пе? За хва љу ју ћи ге слу: Хр ват је 
Хр ва ту мио ма ко је иде о ло ги је био. А за нас још ва жи про клет ство 
ко је је де фи ни сао Ла за Ко стић: „Нај цр њи враг је Ср бин се би сам“. 
Или, ка ко за кљу чу је Сло бо дан Ра ки тић: „Ср бин је Ср би ну Ју да“... 
За то што смо раш че ре че ни мо ра мо не го ва ти дух све срп ског је дин-
ства, не при ста ју ћи на си лом на мет ну те бе сми сле не гра ни це...Бит-
на је на ша во ља и на ша са мо свест да смо јед но, за ве то ва но и у ду ху 
не по бе ди во-Срп ство. Наш кул тур ни и ду хов ни про стор не сме да 
умре у на ма. И на да не сме да се уга си...Бит на је, да кле, ја сно ћа ци-
ља, али и чи сто та сред ста ва, јер циљ не сме да се оства ру је свим, 
па и не ча сним сред стви ма...Не кад су Ср би има ли ја сне ци ље ве. 
Тад су до би ја ли бит ке, из бо рив ши се за осло бо ђе ње и ује ди ње-
ње. Се ти мо се, из тих хе рој ских вре ме на, пе сме Вељ ка Пе тро ви ћа 

7) Вла ди мир Цвет ко вић, „Ђин ђи ћев оп ти ми стич ки па три о ти зам са мо је згод на по шта па-
ли ца за тре нут ну по ли тич ку упо тре бу“, У: До бри ца Га јић, Сведоциисторије, Би бли о-
те ка ди ја ло зи, Бе о град 2010, стр. 101.
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„Ве руј те пр во“...Вук бе ле жи на род ну му дрост: „Где је сло га- ту је 
Бо жи ји бла го слов. ..На пи та ње ка кве је по ли ти ча ре има ла Ср би ја 
до ства ра ња Ју го сла ви је, исто вет но је ми шље ње свих исто ри ча ра: 
нај ве ћих до ме та. За хва љу ју ћи уме ћи ма и спо соб но сти ма Или је Га-
ра ша ни на, Јо ва на Ри сти ћа и Ни ко ле Па ши ћа, Ср би ја је у сва ком 
раз до бљу на пре до ва ла, над му дру ју ћи или над вла ђу ју ћи про тив-
ни ке. У то ме је би ла без прем ца и при упо ре ђе њу са др жа ва ма и 
др жа ви ца ма оста лих бал кан ских зе ма ља и на ро да. Ми пр во мо ра-
мо де фи ни са ти сво ју др жа ву. Ми жи ви мо у јед ном про ви зо ри ју му, 
у јед ном ва ку у му, у јед ној за пра во фик тив ној др жа ви...Ми се не 
мо же мо ла ко ми сле но од ри ца ти Ко со ва, јер не по сто ји ни је дан на-
род ко ји сво је те ри то ри је, по го то во кључ не зе мље сво је ду хов но-
сти, јед но став но ба ца: ма то је го то во....Али, Цр кви је ме сто да о 
на ци о нал ном про гра му ка же не што . Она је исто риј ски, ако мо гу 
ре ћи, ква ли фи ко ва на да то ка же. Не ис кљу чи во она. Ми ни смо те о-
крат ска др жа ва. На рав но и СА НУ и Уни вер зи тет...Ми мо ра мо на ћи 
за јед нич ки је зик са Евро пом, а пре то га са су се ди ма. Мо ра мо се 
су о чи ти са јед ном из ме ње ном де о бом мо ћи, јер ви ди те ка ко је по-
ли ти ка праг ма тич на..На ша по ли тич ка си ту а ци ја је вр ло кон фу зна. 
Ми се још ба тр га мо у ха о су ко ји је иза звао рас пад бив ше Ју го сла-
ви је, где су Ср би ана те ми са ни. Не са мо во ђе ко је су се за де си ле у 
том рас па ду, не го на род је ана те ми сан с мно гих стра на... Тре ба се 
при ла го ди ти но вом свет ском по рет ку ко ји је до вео у пи та ње  сва ку 
су ве ре ност др жа ва. По сто ји са мо јед на су ве ре на др жа ва, а то су 
САД ко је се по на ша ју као бог на зе мљи. Оста ли су у нај бо љу ру ку 
ва за ли или не ке за ви сне ен кла ве у по ли тич ком про сто ру све та.”8)

...Из лаз је сва ко ме ви дљив, али ни је лак. А свет се окре нуо ла-
ко ћи, бр зој за ра ди, не по ште ном сти ца њу, до на ци ја ма и кре ди ти ма 
и по зај ми ца ма. Сва ко би ле ба без мо ти ке... Из гле да да смо по но во 
у вре ме ну кад је нај те жи и глав ни по сао фор ми ра ње на ци о нал них 
осе ћа ја и ми шље ња, ка да је-по Јо ва ну Цви ји ћу-тре ба ло ин те ли ген-
ци ји и це лом на ро ду да ти „на ци о нал но и па три от ско чу ло“, ка ко 
би де ло ва ли у ин те ре су „це ли не и це ло га на ро да“.  Ми ха и ло Мар-
ко вић у сво јој по след њој књи зи Јуришнанебока же: „...На рав но, 
стра ни апо ло ге ти гло ба ли зма ће ре ћи да је на ци о нал ни су ве ре ни-
тет за ста ре ла иде ја, ко ја ни је ви ше вред на од бра не. Тре ба им љу-
ба зно пре по ру чи ти да сво је иде је по ку ша ју да при ме не код сво јих 
ку ћа, пре све га у САД. Та мо је за чу до вр ло мо дер но и ле ги тим но 

8) Дра ган Не дељ ко вић, „Сјај сред њег ве ка“, Печат, 27. ав густ 2010, стр. 57.



стр:137-162.

- 145 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

би ти па три о та и цео свет ту ма чи ти са ста но ви шта „на ци о нал них 
ин те ре са“ сво је зе мље.“ 9)

За и ста, на ма је по треб но да са гле да мо све ду би о зе ју го сло-
вен ства, ка ко би се осло бо ди ли ин фе ри ор ног по ло жа ја и смо гли 
сна ге да по но во ство ри мо срп ску ели ту, ону ко ја ће ре ша ва ти пре 
свих дру гих-срп ске про бле ме. Ју го сла ви је ви ше не ма, али оста ци 
ју го сло вен ске ели те, као свра беж, још на но си ште ту и бол срп ском 
на ро ду. С дру ге стра не, ак ту ел на срп ска власт по ку ша ва да се „из-
ми ри“ са  су се ди ма, по го то во са Хр ват ском, ко ја су штин ски не ме-
ња сво ју не при ја тељ ску по ли ти ку пре ма Ср би ма. Хр ват ска се не 
при др жа ва Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји од но са са Ср би јом из 1996, 
што је ра ди кал но де мон стри ра ла у НА ТО-аме рич ком те ри то ри јал-
ном рас пар ча ва њу Ср би је, при зна ва њем не за ви сно сти Ко со ва и 
гру бим ме ша њем у ауто но ми ју Вој во ди не, а под не ла је и ту жбу 
Ме ђу на род ном су ду прав де за ге но цид про тив Ср би је. 10) Уме сто да 
ово схва ти као је дин стве ну  при ли ку да свет ску јав ност упо зна са 
хр ват ским ге но ци дом из вр ше ним над Ср би ма у Дру гом свет ском 
ра ту, као и ње го вом на став ку у ет нич ком чи шће њу Ср ба из Хр ват-
ске и Кра ји не 1991-1995, срп ска власт је ви ше скло на по вла че њу 
ту жбе и не ка квом ван суд ском по рав на њу ко је би, бе сум ње,  би ло 
на ште ту Ср ба. Да ће то би ти на ште ту Ср ба, по твр ђу је при ста нак 
Ср би је на хр ват ске усло ве за по вла че ње ту жбе, од ко јих се је дан 
већ уве ли ко спро во ди-су ђе ње пра во суд них ор га на Ср би је оп ту же-
ним Ср би ма ко ји се на ла зе на хр ват ским из ми шље ним оп ту жни ца-
ма. Срп ска власт је  спрем на да у то ме иде до кра ја, тј. да до след но 
ис по шту је зах тев да се су ди сви ма са спи ска оп ту же них (не зна се 
ко ли ки је тај број, јер Хр ват ска њи ме ма ни пу ли ше и за стра шу је 
евен ту ал не срп ске по врат ни ке, бу ду ћи да је њен стра те шки циљ 
„де фи ни тив но ре ше ње срп ског пи та ња  у Хр ват ској“, а то зна чи 
сво ђе ње Ср ба на не шко дљив про це нат до 3%), ка ко би до шло до 
по вла че ња ту жбе и про тив ту жбе и Хр ват ска мо гла да при сту пи 
европ ским ин те гра ци ја ма. 

У јед ној од  по се та пред сед ни ка Та ди ћа (и 70 срп ских при-
вред ни ка) Хр ват ској има ла је је дан је ди ни  циљ, да се Хр ват ској 
по мог не да уђе у ЕУ. „Исто ри ја се већ на су ро во ко ме ди јант ски 

9) Ми ха и ло Мар ко вић, Јуришнанебо, књ. 2, Про све та, Бе о град, 2009, стр. 380.
10) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Са вре ме ни хр ват ско-срп ски од но си: ту жба и про тив-

ту жба за ге но цид“, Политичкаревија, 2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2010. 
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на чин по на вља...ри ту а ли срп ских из ви ње ња и са мо ши ба ња ни су 
да ли ни ка квог ре зул та та ка да је реч о по врат ку Ср ба на сво ја ве-
ков на ог њи шта у Хр ват ској, ни у слу ча ју по тер ни ца и на ло зи ма 
за хап ше ње, не ма ни ре чи о по врат ку опљач ка не срп ске  имо ви не, 
на кна ди ште те, не ма ре чи о пен зи ја ма ко је се Ср би ма ко ји су ра-
ди ли у Хр ват ској не ис пла ћу ју. Не ма при во ђе ња прав ди по чи ни о-
ца зло чи на над Ср би ма...Ср би се уза луд на да ју да Хр ват ска не ће 
мо ћи у ЕУ без пра вич ног ре ша ва ња „срп ског пи та ња“. Хр ват ска 
је сво је вре ме но и при зна та од ве ли ких зе ма ља Евро пе, пре све га 
Не мач ке, упра во за то да би, баш ка ко је то и учи ни ла, ре ши ла „срп-
ско пи та ње“. За што би те др жа ве са да ме ња ле основ ни став? Зар 
да по рек ну кон ти ну и те те сво јих ин те ре са и спољ не по ли ти ке?“11)  
У јед ном од прет ход них су сре та пред сед ник Та дић  је хр ват ском 
пред сед ни ку Јо си по ви ћу по кло нио „Реч ник екс YU ми то ло ги је“, а 
овај уз вра тио про па ганд ном књи гом о ра ту у Ву ко ва ру... Јо си по вић 
је по но вио до мо љу би ву фло ску лу: „Рат је за по чео Ми ло ше ви ће вом 
агре сив ном по ли ти ком“.  Исто та ко Хр ват ска те ле ви зи ја ( ХРТ) ко-
ри сти сва ку при ли ку да под се ти на „агре сор ску“ уло гу Ср би је у ра-
ту де ве де се тих, док на РТС-у у ин фор ма тив ном про гра му, не ма ни 
ре чи о по ло жа ју Ср ба у Хр ват ској, њи хо вим пра ви ма ко ја су оте та, 
оте тим срп ским ста но ви ма, аси ми ла ци ји.12) Али и по ред све га Хр-
ват ска се успе шно ин фил три ра ла у срп ску еко но ми ју, на ро чи то  у 
Вој во ди ни  и Бе о гра ду, док се ње не оба ве штај не струк ту ре  ве о ма 
при сут не у Ср би ји, а де ло тво ран је и ме диј ско-не вла дин ло би. 13)

Та дић је и том при ли ком по ка зао ви шак раз у ме ва ња за хр ват-
ске по ли тич ке те жње, пред ло гом за по ми ре њем и у ту свр ху пи-
са ње за јед нич ких уџ бе ни ка исто ри је, као што има ју Не мач ка и 
Фран цу ска. Та дић ни је ре као шта би пи са ло у тим „за јед нич ким 
уџ бе ни ци ма исто ри је“ о до га ђа ји ма на кра ју 20. ве ка  и ко ће ту 
има ти уло гу на ци стич ке  Не мач ке из Дру гог свет ског ра та, а ко 
оку пи ра не Фран цу ске. Са мо је уз гред по ме ну то да је сте пен еко-
ном ске са рад ње две ју др жа ва не у рав но те жен и на ште ту Ср би је, 
јер на 200 хр ват ских пред у зе ћа ко ја по слу ју у Ср би ју има све га 
10 срп ских за по сле них у Хр ват ској. На том при ја тељ ском су сре ту 
ни је по ста вље но нај ва жни је пи та ње- пи та ње  оку пи ра не РСК из 

11) Ми ло рад Ву че лић, „Ле гат па три јар ха Па вла“,  Печат, 12. но вем бар 2010, стр. 3.
12) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Са вре ме ни хр ват ско-срп ски од но си: ту жба и про тив-

ту жба за ге но цид», Политичкаревија, 2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2010.

13) Ви ди ши ре: Дра го мир Ан ђел ко вић, „По за ди на ре ги о нал ног по ми ре ња“, исто, стр. 27.
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ко је је прог нан го то во цео је дан на род-ви ше од по ла ми ли о на Ср ба 
Кра ји шни ка. С дру ге стра не Та дић и Јо си по вић по твр ди ли су сво ју 
опре де ље ност за по ли ти ку очу ва ња и ја ча ња су ве ре но сти и те ри то-
ри јал ног ин те гри те та Бо сне и Хер це го ви не. Не би нас из не на ди ло 
да Ср би ја,  а све за рад „об но ве“ ју го сло вен ства, „по сре ду је“ у уте-
ри ва њу Ре пу бли ке Срп ске у уни тар ну БиХ. То је  у ме ђу на род ној 
за јед ни ци из глед ни ја оп ци ја не го ства ра ње  тре ћег- хр ват ског ен-
ти те та, чи ме би САД осла би ла сво ју му сли ман ску фик ци ју.14)

„ЕВРОПАНЕМААЛТЕРНАТИВУ“

Ево ка ко пи сац Ми ло ван Да ној лић са гле да ва да на шњу срп ску 
иде о ло шку и спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју. „На ши ру ко во де ћи 
љу ди већ две де це ни је ву ку из ну ђе не по те зе. До го ди не 2000. по ко-
ра ва ли су се пру жа ју ћи ка кав-та кав от пор. Бо ри ли су се, па би на 
кра ју по пу сти ли. По чев од 2000. уступ ци су до бро вољ ни, по ко ра-
ва ње ди сци пли но ва но. Ту ђи ну се слу жи гор до, да је му се и ви ше 
не го што тра жи. Ни јед на се су штин ска од лу ка-у ор га ни за ци ји др-
жав не упра ве и вој ске, у при вре ди, за ко но дав ству, ме ђу на род ним 
од но си ма, у пла ни ра њу бу џе та-не до но си у на шој ку ћи“.15)

Пре ма Да ној ли ћу „га је ње илу зи ја о Европ ској уни ји за обич-
ног чо ве ка, ко ји је уз по моћ сво је ели те ижи вео све „изме“ но вог 
до ба, а он да му ка пи та ли зам иза шао на нос, го ре је  од без на ђа?  
Он ве ли: „на ша иде ја о „Евро пи“ је про вин ци јал на, си ро ма шна и 
при ми тив на. Ми би смо да уђе мо у њу ка ко су они из Пре шев ске 
до ли не по ку ша ли да се ушу ња ју у Бел ги ју, па су, та мо, на и шли на 
не ра зу ме ва ње код по ли ци је...Евро па је за нас ши фра за бе жа ње од 
суд би не, од исти не и од по ре кла. Што је ви ше у ми сли ма улеп ша-
ва мо, то се бе и свој по ло жај на гр ђу је мо. Гле дај те са мо ко ли ка се 
бу ка ди гла око „ху ли га на“, као да је то не ки наш спе ци ја ли тет...Све 
смо на де по ло жи ли у „Евро пу“, а не ви ди мо да смо ње на по след ња 
бри га. За јед ни ца, тре нут но, не же ли ни ко га да при ми, а нас по го-
то во. Раз го вор о на шем при кљу че њу свео се на низ уце на ко ји ма се 
не ви ди крај. Не мач ка је  ушла у За јед ни цу кад су се, на ње ној те ри-

14) У не дав ној по се ти Ра шкој обла сти пред сед ник Та дић је у Но вом Па за ру ре као, да „Бо-
шња ци има ју пра во на свој је зик, сво ју књи жев ност, сво ју пи сме ност“. Та дић том при-
ли ком ни је ре као ко ји је то је зик, ко ја књи жев ност и ко ја пи сме ност. 

15) Ми ло ван Да ној лић, „Ра ди мо на на шу ште ту“, Новости, 31. ок то бар 2010, стр. 3.
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то ри ји, и по све ту, кри ле на де се ти не рат них зло чи на ца. Од ње ни је 
тра же но да их пр во по хва та и из ру чи Ме ђу на род ном су ду прав де...

При јем у ЕУ је огра ни чен, на ме њен бо га ти ма и без об зир ни ма. 
Ми у та квој утак ми ци не ма мо шта да тра жи мо. Мо ра мо се окре-
ну ти се би, озбиљ ном и по ште ном ра ду, уме ри ти зах те ве, за до во-
ља ва ти се оним што је нео п ход но за одр жа ва ње жи во та. На род се, 
у ве ћи ни, др жи та квог про гра ма. На род све ви ди и све зна, али 
је из гу био сна гу и во љу по сле то ли ких раз о ча ра ња и ба тр га ња по 
стран пу ти ца ма...Ср би ји тре ба но ва енер ги ја. Об но ву тре ба да до-
не су мла ди, а њи хо ви из гле ди за укљу чи ва ње у жи вот су сла би. 
Пре ко по ло ви не оних ко ји сту ди ра ју пла ни ра ју да, по за вр шет ку 
шко ло ва ња, оду у ино стран ство...16)

Срп ско по ли тич ко вођ ство ду го је ис ти ца ло те зу да „Евро па 
не ма ал тер на ти ву“ и да  су ула зак у Европ ску уни ју и  пи та ње ста-
ту са Ко со ва и Ме то хи је два одво је на про це са . По ка за ће се, а зна-
ло се од по чет ка  да је у пи та њу нео др жи ва те за, тј. да се пи та ње  
це ло ви то сти Ср би је и ње но укљу че ње у ЕУ не мо гу по сма тра ти 
одво је но. Ни јед на европ ска др жа ва ни је ис ти ца ла фа та ли стич ку и 
бес пер спек тив ну те зу: „Евро па не ма ал тер на ти ву“, по пут Ср би је. 
17) Ло гич ку и по ли тич ку нео др жи вост ова квог ста ва срп ска власт је 
за ме ни ла сле де ћим ста вом: „Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко-
со во, а не Европ ску уни ју“.18)

Срп ска власт ни је ис по што ва ла ни овај гро мо гла сно на ја вљи-
ван по ли тич ки сло ган. На кон не га тив ног ста ва Ме ђу на род ног су-
да прав де о Ко со ву и Ме то хи ји,  сво ју већ у Скуп шти ни одо бре ну 
ре зо лу ци ју,  под при ти ском Ва шинг то на и Бри се ла,  је про ме ни ла 
и при хва ти ла њи хо ву, ко јом ЕУ по ста је по сред ник у пре го во ри ма 
Бе о гра да и При шти не, а пре го ва ра ће се не  о ста ту су, већ  са мо о 
тех нич ким пи та њи ма. Срп ска власт је при то ме од би ла по ну ду Ру-
си је око пи са ња ре зо лу ци је, за ко ју ве ру је мо да не би из о ста ви ла 
кључ но пи та ње-пи та ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. Та ко се  у овој 
ре зо лу ци ји ниг де не по ми ње Ре зо лу ци ја 1244, што зна чи да се пи-
та ње Ко со ва и Ме то хи је из ме шта са ви шег на ни жи ди пло мат ски  

16) Ми ло ван Да ној лић, исто
17) Се ти мо се са мо ка ко су Шпа ни ја или Пор ту гал у пре го во ри ма са ЕУ шти ти ли сво ју 

по љо при вре ду, или ка ко је „за те зао“ че шки пред сед ник Вац лав Кла ус да би Че шку што 
бо ље по зи ци о ни рао у Европ ској уни ји. И ни ко од њих ни је ре као да „ЕУ не ма ал тер на-
ти ву“. Нор ве шка је два пу та од би ла при јем на ре фе рен ду му итд.

18) Ми ни стар ино стра них по сло ва Ср би је Вук Је ре мић, Фокс те ле ви зи ја, Бе о град, 3. март 
2010.
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ни во- са СБ ОУН на Европ ску уни ју. Ако се зна да Ру си ја (и Ки на 
као стал не чла ни це СБ УН), ко ја се до след но за ла же за те ри то ри-
јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет Ср би је, ни је члан ЕУ у ко јој су 22 
од 27 др жа ва чла ни ца при зна ле не за ви сност Ко со ва, он да је ре-
зул тат ова кве ди пло мат ске ак ци је био уна пред по знат. Уоста лом, 
ди пло ма те ЕУ ни  не кри ју да је пи та ње Ко со ва већ ре ше но-ње го-
вим при зна њем. Оту да за кли ња ње пред сед ни ка Та ди ћа и дру гих из 
вла сти, да Ср би ја не ће ни кад при зна ти Ко со во зву чи пра зно, јер је 
при зна ње на кон уса гла ша ва ња свих дру гих пи та ња са мо по се би 
из ли шно и пред ста вља пу ку фор мал ност. „С дру ге стра не Ср би ја 
се на ју гу су о ча ва са да љим по се за њем за др жав ном и исто риј ском 
те ри то ри јом. Уме сто „ве ли ке Ал ба ни је“, са да се по се же за та ко зва-
ном „при род ном Ал ба ни јом“ и но вим пре ком по но ва њи ма Бал ка на, 
на да љу ште ту Ср би је. Др жав ни ор га ни Ср би је ни шта не пред у зи-
ма ју. Ка да се по ми њу отво ре на пи та ња за пре го во ре са При шти-
ном, ни ко ни да по ме не пра пи та ње као што је по вра так Ср ба (они 
ни су из бе гли це не го „ра се ље на ли ца“) на Ко со ву. Срп ски зва нич-
ни ци то и не по ми њу ваљ да у ци љу „до бро су сед ске са рад ње“ са 
Ко со вом, што ина че отво ре но од њих тра жи и Европ ска ко ми си ја у 
упра во об ја вље ном из ве шта ју.“19)

У свом ра ду „Ср би ја и Европ ска уни ја“20) , де таљ но смо из не ли 
све про тив реч но сти учла ње ња Ср би је у ЕУ, ар гу мен те еко ном ских  
евро скеп ти ка, као и со ци о ло шке, исто риј ске, ге о по ли тич ке и дру-
ге на ла зе ко ји ну де ал тер на ти ву син таг ми „ЕУ не ма ал тер на ти ву“. 
На ро чи то смо ис та кли те зу да је ЕУ, као и Ср би ја без Ко со ва и 
Ме то хи је, по ли тич ки и те ри то ри јал но  не до вр шен ен ти тет;  да би 
се те ри то ри јал но за о кру жи ла на ли ни ји од Атлан ти ка до Ура ла ( 
ка ко је зах те вао Де Гол, или да ље до Вла ди во сто ка, ка ко ис ти че 
Пу тин) ЕУ не до ста је Ру си ја; а не до ста је због то га што Европ ска 
уни ја, у да на шњем об ли ку, ни је из вор но европ ска иде ја не го НА-
ТО- аме рич ка кре а ци ја, без соп стве не вој ске као кључ не по лу ге за 
спро во ђе ње са мо стал не по ли ти ке. У ра ду је пре зен то ва на и уло га 
Тур ске ко јој је, у аме рич ко-европ ским од но си ма, и ње ном ев нту ал-
ном учла ње њу у ЕУ, на ме ње на уло га сво је вр сног мен то ра зе ма ља 
За пад ног Бал ка на, а ме ђу њи ма и Ср би ји, па је ре ал на бо ја зан да 
би Ср би ја на пу ту ка ЕУ за вр ши ла по но во у Ото ман ском цар ству.  
Нај по сле, Ру си ја се ну ди као еко ном ска, по ли тич ка, ге о по ли тич-

19)  Ми ло рад Ву че лић, исто
20)  Мом чи ло Су бо тић, „Ср би ја и Европ ска уни ја“, исто



- 150 -

СРБИЈАИЗМЕЂУЈУГОСЛОВЕНСТВАИ...МомчилоСуботић

ка, исто риј ска, ет но-је зич ка, кул тур на  ал тер на ти ва Ср би ји уме сто 
ЕУ. За раз ли ку од За па да и ве ћи не зе ма ља чла ни ца ЕУ, Ру си ја ни је 
ни кад ра то ва ла про тив Ср би је и срп ског на ро да, кроз исто ри ју је 
увек би ла за штит ник Ср ба; кад је Ру си ја би ла ја ка и Ср би ја је на-
пре до ва ла, а кад је Ру си ја би ла сла ба Ср би су стра да ли; Ру си ја се 
до след но за ла же за су ве ре ност и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је 
и не по ста вља јој ни ка кве усло ве.21) На жа лост, ЕУ све то чи ни.

Са вет ми ни ста ра спољ них по сло ва 27 зе ма ља чла ни ца ЕУ 
про сле дио је  кан ди да ту ру Ср би је за члан ство у ЕУ Европ ској ко-
ми си ји. У пет та ча ка лук сем бур шких „За кљу ча ка о Ср би ји“ ка же 
се: Пр во,  да је до не та од лу ка о про сле ђи ва њу срп ске кан ди да ту ре 
Европ ској ко ми си ји. Дру го, да „бу дућ ност За пад ног Бал ка на ле жи 
у Европ ској уни ји“, и  на во ди усло ве: по што ва ње ко пен ха ген ских 
кри те ри ју ма и усло ва са др жа них у  Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу. Тре ћом тач ком Са вет ми ни ста ра „по на вља да је 
кон струк ти ван при ступ ре ги о нал ној  са рад њи од су штин ске ва-
жно сти. Са вет та ко ђе по зи ва на на пре дак у про це су ди ја ло га Бе о-
гра да и При шти не, под окри љем ЕУ и ње ног ви со ког пред став ни ка 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност“, у скла ду са Ре зо лу ци јом Ге не-
рал не скуп шти не УН од  9. сеп тем бра.   У че твр тој тач ки  под се ћа 
се на то да је пу на са рад ња Ср би је с Три бу на лом већ са др жа на у 
ССП-у, па  „ЕУ под вла чи да ће сва ка сле де ћа ета па срп ског пу та ка 
при сту па њу ЕУ (...) би ти пред у зе та ка да Са вет јед но гла сно од лу чи 
да је оства ре на пу на са рад ња с Три бу на лом. У том кон тек сту, Са-
вет ће те сно над гле да ти из ве шта је о на прет ку кан це ла ри је ха шког 
ту жи о ца“. Пе то, на во ди се да је „кључ но пи та ње хап ше ње два пре-
о ста ла бе гун ца, Рат ка Мла ди ћа и Го ра на Ха џи ћа, што би био нај-
у бе дљи ви ји до каз срп ских на по ра и са рад ње с Три бу на лом.“ Ови 
су за кључ ци иза зва ли пра ву про ва лу ра до сти Евро пе у Ср би ји. 22) 

Усле дио је из ве штај  Европ ске ко ми си је ко ји је пред ста вио ЕУ  
ко ме сар за про ши ре ње Ште фан Фи ле.  У Из ве шта ју са др жа но је 
ак ту ел но ста ње Ср би је и ње них од но са са су сед ством, као и на ја ва 
оно га што се од Ср би је тра жи да учи ни у ве зи са Ко со вом, Вој во-
ди ном, Ре пу бли ком Срп ском... Та ко Ко ми си ја по зи тив но оце њу је 
ста ње и по зи ци ју Вој во ди не, на кон усва ја ња Ста ту та ове по кра-

21) Ви ди о то ме ста во ве ака де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа, со ци о ло га Ми ла на Бр да ра,  по ли-
тич ког ге о гра фа и ге о по ли ти ча ра Ми ло ми ра Сте пи ћа, ге о по ли ти ча ра Алек сан дра Ду-
ги на и дру гих, У: Мом чи ло Су бо тић, исто

22) Ви ди: Ни ко ла Вр зић, „Ра дост Евро пе“, Печат, 29. ок то бар 2010, стр. 7.
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ји не, али под се ћа да још ни су усво је ни за ко ни ко ји ре гу ли шу соп-
стве не, вој во ђан ске из вор не при хо де; ин си сти ра се, да кле, на за о-
кру жи ва њу вој во ђан ске др жав но сти. Ко ми си ја се по хвал но из ра-
жа ва пре ма по пра вља њу од но са  Ср би је и  БиХ, пре вас ход но због 
усво је не скуп штин ске Де кла ра ци је о Сре бре ни ци, по др шци те ри-
то ри јал ном ин те гри те ту БиХ, као и Та ди ће вом при су ству ко ме мо-
ра ци ји у По то ча ри ма . Ме ђу тим, у об ли ку при мед бе кон ста ту је се 
да: „Ре пу бли ка Срп ска  на ста вља да бли ско са ра ђу је са Ср би јом 
на осно ву Спо ра зу ма о спе ци јал ним и па ра лел ним ве за ма и пра-
те ћег Спо ра зу ма о са рад њи.“ Од но си са Хр ват ском до би ли су но-
ви  под сти цај, али те, све же под стак ну те од но се оп те ре ћу је срп ска 
про тив ту жба због ге но ци да. Од но се са Ма ке до ни јом оп те ре ћу је то 
што Ср би ја не при зна је до го вор Ско пља и При шти не о гра ни ци, 
али и „не ре ше на пи та ња од но са из ме ђу две пра во слав не цр кве“. А 
за бри ња ва ју ћим се у Бри се лу сма тра ју про бле ми око зва нич не ре-
ги стра ци је Цр но гор ске пра во слав не цр кве као вер ске за јед ни це...

„Све у све му, по хва ље ни смо и би ће мо још ви ше по хва ље-
ни ако за о кру жи мо др жав ност Вој во ди не, при хва ти мо ис кљу чи-
ву кри ви цу за зло чи не у БиХ и од рек не мо се Ре пу бли ке Срп ске, 
пре ста не мо да се за ме ра мо Хр ват ској, а ко сов ске Ср бе пре пу сти мо 
При шти ни. Још ако и Срп ска пра во слав на цр ква при зна ма ке дон-
ску, а ма кар др жа ва Ср би ја при зна цр но гор ску пра во слав ну цр-
кву, украт ко, ако диг не мо ру ке од све га што ле жи из ван гра ни ца 
„Бе о град ског па ша лу ка“, до ка за ће мо да смо спрем ни за Евро пу и 
ле ђа ће нас за си гур но ду го бо ле ти од сил ног тап ша ња Бри се ла....
Еко ном ски по ка за те љи, ка ко их је при ка за ла Европ ска ко ми си ја, 
ка та стро фал ни су: БДП у 2009. сма њио се за три од сто; ди рект не 
стра не ин ве сти ци је знат но сма ње не; спољ ни дуг Ср би је „ви сок је 
и иза зи ва за бри ну тост“; не за по сле ност је 2009 го ди не по ра сла на 
16,1 од сто;по ве ћан је у сле де ћој 2010,  исто вре ме но за по сле ност 
је на исто риј ском ми ни му му од 1,85 ми ли о на; ствар ни раст пла та 
из но си 0,3 од сто на го ди шњем ни воу, на су прот ра сту од 19,5 од сто 
2007 го ди не; бу џет ски де фи цит нај ве ћи је у про те клој де це ни ји“.23) 

На пи та ње за што се Ср би ја ни је опре де ли ла за мо де ле мо дер-
ни за ци је при вре де, ко ји су се у по је ди ним зе мља ма по ка за ли успе-
шним,  еко но ми ста проф. Јо ван Ду ша нић од го ва ра: „Про блем на-
ших ре фор ма то ра са сто јао се и у то ме што они ни су схва ти ли да 
се раз вој не мо же под ста ћи ве ћом по тро шњом, по го то во не по тро-

23)  Ни ко ла Вр зић, „Ср би ја на европ ском пру ту“, Печат, 12. но вем бар 2010, стр. 19.
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шњом ро бе из уво за. Ис ку ство зе ма ља ко је су успе шно мо дер ни зо-
ва ле сво је при вре де по ка зу је да су они ра ди ли су прот но-под сти ца-
ли су штед њу. ..“ Па на во ди при мер Ја па на по сле Дру гог свет ског 
ра та, или Ки не „ко ја да нас при ме њу је исти мо дел. Ки на по след ње 
две де це ни је 85% ин ве сти ци ја фи нан си ра из до ма ће штед ње (15% 
от па да на стра не ин ве сти ци је) и го ди на ма бе ле жи дво ци фре ну сто-
пу ра ста.

Али у Ср би ји (ка ко то на пи са Сло бо дан Ан то нић),  ма ли ин те-
рес да под сти чу штед њу има ју и ов да шњи ре фор ма то ри и ми си о-
на ри. По ве ћа ње штед ње код си ро ма шног и  у све му по тре би тог на-
ро да не мо же се из ве сти без ја ча ња на ци о нал ног ду ха, без круп не 
др жав не ви зи је, без сна же ња на ци о нал ног са мо по у зда ња. Да кле, 
без не ког об ли ка на ци о на ли зма, а срп ски на ци о на ли зам је кључ ни 
ба ук у иде о ло ги ји ов да шњих ре фор ма то ра и ми си о на ра, као што је 
бор ба про тив ње га кључ ни раз лог њи хо вог по сто ја ња. Ме ђу тим, 
о ка квој др жав ној ви зи ји и сна же њу на ци о нал ног са мо по у зда ња 
мо же да се го во ри ка да пр ви на из бор ној ли сти „За европ ску Ср би-
ју-Бо рис Та дић“ („По ли ти ка“, 23. 03. 2007. го ди не) ка же: „Ни ка кав 
за вет пре да ка, ни ка ква оба ве за за по том ство не мо гу да оправ да ју 
то што ће чо век про тра ћи ти свој жи вот она ко ка ко тра же пре ци, 
или она ко ка ко он ми сли да ће тра жи ти по том ци. Ми не ма мо пра во 
ни због че га, по на вљам, ни због че га, да љу ди ма угро жа ва мо нор-
ма лан, си гу ран, бо љи жи вот...Це ла исто ри ја са зда на је на не прав-
да ма, увек су ја чи тла чи ли сла би је...Ми смо су о че ни са тим праг-
ма ти змом ве ли ких си ла или праг ма ти змом мо ћи, ко ји је у ста њу да 
на мет не ме ђу на род не од но се“.24) 

Да се у Ср би ји ра ди о „Еко но ми ји де струк ци је“, по твр ђу је и 
еко но ми ста Да ни јел Цвје ти ћа нин тврд њом да је у срп ској еко но ми-
ји уста но вље но пра ви ло: ЗПП-за ду жи се, про дај, по тро ши, те да је 
Ср би ја по ста ла „нар ко ман ски за ви сна од кре ди та и дру гих (нео б-
но вљи вих) при ли ва фи нан сиј ских сред ста ва из ино стран ства“.

Цвје ти ћа нин под се ћа евро а тлан ти сте : „Ср би ја је већ би ла у 
окви ри ма „европ ских“ гра ни ца: би ло је то за вре ме Дру гог свет-
ског ра та, ка да се на ла зи ла у окви ру Тре ћег рај ха, као и нај ве ћи 
број европ ских зе ма ља“. Он по ста вља не ка су штин ска пи та ња ко-
ја се од но се на свр сис ход ност евро а тлант ских ин те гра ци ја Ср би је. 
„На кра ју, увек се по ста вља ју иста пи та ња. Да ли је са евро а тлант-
ском за јед ни цом (ЕУ и САД) мо гу ће раз го ва ра ти на осно ва ма ме-

24) Проф. др Јо ван Ду ша нић, „Бе ћар ска про да ја Те ле ко ма“, исто, 19. но вем бар 2010, стр. 
17. Про фе сор Ду ша нић је аутор не дав но об ја вље не књи ге Деструкцијаекономије.
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ђу соб ног по ве ре ња, по што ва ња и ува жа ва ња ме ђу соб них ин те ре-
са? Или се, под прет њом си ле, мо ра ју сле ди ти све ди рек ти ве, ма 
ко ли ко да су штет не или по ни жа ва ју ће за на ше гра ђа не? Мо же мо 
ли да са ра ђу је мо, не за ви сно од то га да ли ће мо икад при сту пи ти 
ЕУ, на на чин ко ји од го ва ра ин те ре си ма на ше при вре де, слич но са-
рад њи Швај цар ске са ЕУ? Нај зад, мо ра мо ли да ула зи мо у вој не 
али јан се са нај ја чи ма, чак и ако су они у чвр стим са ве зи ма са зе-
мља ма (и те ро ри стич ким по кре ти ма) од ко јих пре ти нај ве ћа опа-
сност без бед но сти Ср би је? Или мо же мо сло бод но скла па ти са ве зе 
са оним вој ним си ла ма, за ко је ве ру је мо да ће ис кре ни је бра ни ти 
наш ин те гри тет и на ше ин те ре се?“ 25) 

Едвард Хер ман, аутор књи ге Политикагеноцида,ко ја је иза-
шлау из да њу „Ве сна ин фо“ у Бе о гра ду,  2010,по ли ти ку За па да, 
пре вас ход но САД пре ма Ср би ји на Ко со ву и Ме то хи ји на зи ва ге-
но цид ном. У ин тер вјуу „Пе ча ту“ Хер ман, из ме ђу оста лог, ка же: 
„Про па ган да ко ју спро во де ме ди ји у Ср би ји је спе ци фич на вр ста 
про па ган де, јер слу жи ин те ре си ма им пе ри јал не по ли ти ке. Ова вр-
ста про па ган де зах те ва спро во ђе ње спе ци фич не кул тур не по ли ти-
ке упе ре не про тив соп стве не зе мље и на ро да, и њен циљ је да омо-
гу ћи по ли тич ку, кул тур ну, еко ном ску, вој ну ко ло ни за ци ју. И, ов де 
не мо же мо ви ше го во ри ти о не за ви сној зе мљи већ о про вин ци ји. 
Та про вин ци ја се зо ве Ср би ја и Ср би ја је про вин ци ја аме рич ке им-
пе ри је. Гу вер не ри у овој про вин ци ји ра де за им пе ри ју. Про па ган-
да у ме ди ји ма је под ре ђе на том ци љу. Она је ули зич ка и по кор на 
пре ма им пе ри ји, и има са свим ја сне за дат ке и ре до сле де по те за у 
спро во ђе њу за цр та не по ли ти ке пре ма Ср би ји. Про па ганд ни мо дел, 
у ко ји су укљу че ни ови ме ди ји, сво ди их на ма ри о не те, играч ке у 
слу жби им пе ри је. Ма ри о нет ско про вин ци јал но по зо ри ште, у ко јем 
се ре а ли зу је пу за ју ћа по ли ти ка и та квој по ли ти ци под ре ђе ни ме ди-
ји, де лу је ја ко па те тич но. Ра ди се, да кле, о про па ганд ном мо де лу 
до ве де ном до екс тре ма: ви не ма те ви ше чак ни соп стве ну про па-
ган ду већ про па ган ду ко ја слу жи им пе ри јал ним ин те ре си ма, при 
че му они ко ји је спро во де у то ме нео бич но мно го ужи ва ју“.26)

Хр ват ска спи са те љи ца Ве дра на Ру дан, по зи ва ју ћи се на „до-
ку мен те“ Ви ки лик са, на по спр дан на чин ин тер пре ти ра аме рич ки 
план о ства ра њу но ве-ста ре срп ско-хр ват ске др жа ве на Бал ка ну. 
(Ame ri kan ci su pri kra ju pla no va da na Bal ka nu na pra ve no vu dr ža-

25) Данијел Цвјетићанин, „Нервозни кандидат“, Печат, 19. новембар 2010, стр. 21.
26) Едвард Хер ман, „Ср би ја је про вин ци ја аме рич ке им пе ри је“, Печат, 26. но вем бар, 

2010, стр. 12.
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vu, Sr bo hr vat sku, či ji će gra đa ni ima ti pra vo i du žnost i čast gi nu ti za 
ame rič ku de mo kra ci ju ma gdje se ona ši ri la po put ko ro va. Him nu no ve 
ze mlje upra vo skla da Ivo Jo si po vić ko ga Ame ri kan ci od mi lja zo vu Mi-
ster Pla ste lin. I naj ču va ni ja taj na gle de Hr vat ske na Wi ki Le aks iza šla je 
na svje tlo da na. Bu du ći pred sjed nik Sr bo hr vat ske bit će Wil li am Mont-
go mery. Re zi den ci ja će mu bi ti na Br du kraj Kra nja)27).

„НАТОНЕМААЛТЕРНАТИВУ“

Ми ло мир Сте пић, је дан од во де ћих срп ских ге о по ли ти ча ра, 
има та ко ђе не га ти ван став о про јек то ва ним евро а тлант ским ин те-
гра ци ја ма Ср би је. Он сма тра да је по тре бан референдумопристу
пањуЕУ.По пи та њу НА ТО Сте пић ка же: „Уко ли ко би при сту пи ли 
НАТO-у Ру си ја би то сма тра ла не при ја тељ ским ак том. Та да би по-
ста ли при пад ни ци ан ти ру ског вој ног са ве за и та ко би нас  и тре-
ти ра ли не са мо у вој но-без бед но сном, не го и у по ли тич ком, еко-
ном ском и дру гом сми слу“. 28) Сте пић са чу ђе њем кон ста ту је:  „...И 
по сле  свих не га тив них ис ку ста ва, опет хр ли мо у су пра на ци о нал-
не та ла со крат ске ин те гра ци је (ЕУ, НА ТО), а да ни смо оства ри ли 
на ци о нал ну. Шта ви ше, упра во срп ска на ци о нал на и др жав на ин-
те гра ци ја про гла ше на је ре ме ти лач ком и на сил но је оне мо гу ће на 
(вој но, еко ном ски, про па ганд но). Ре зул тат то га је уни ште ње Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, ре ла ти ви зо ва ње срп ског иден ти те та Бо сне 
и Хер це го ви не, сво ђе ње са мо на ума ње ну, оса ка ће ну Ре пу бли ку 
Срп ску и по ку шај ње ног поништ авaња...“ .29) Да нас За пад, без об-
зи ра на сву сер вил ност ак ту ел не срп ске  вла сти, сма тра „про ду же-
ном ру ком Ру си је“ на Бал ка ну, и да је Ру си ји и Ср би ји на ме ње на  
иста ге о по ли тич ка суд би на, по ка зу је Сте пић сле де ћом  фор му лом: 
„...По сту па се по јед но став ној фор му ли: Ср би на Бал ка ну= Ру си на 
Бал ка ну; „об у зда ва ње“ Ср ба = „об у зда ва ње“ Ру са“. 30)

Го во ре ћи о мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли-
тич ких ин те ре са на Бал ка ну и од ба ци ва ње НА ТО-а, ко ји је рас пар-
чао и усит нио срп ски ет нич ки  про стор и  на ње му ус по ста вио ан-
ти срп ске са те лит ске НА ТО  др жа ве,  Сте пић, из ме ђу оста лог, ка же: 

27) Национал, 30. 11. 2010.  
28) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ“,  Печат, 20.  ја ну ар 

2010, стр. 16. 
29) Сте пић, исто, стр. 17.
30) Алек сан дар Ва си ље вич Ко ну зин, „По здрав на реч“, У : РускаспољнаполитикаиСрби-

ја, Националниинтерес, 1-2/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 
11-14; Сте пић, исто, стр. 20.
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„...Са срп ским зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом 
га со вод но-наф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо сто бра на“ 
у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус по ста вља ње са мо-
стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во ка сни је ин те гри са ње у 
евро а зиј ску или евро ру ску ме га-ин те гра ци ју. САД на сто је да пре-
вен тив ном (ре)ак ци јом и ства ра њем там пон – зо не од Бал тич ког 
до Цр ног и Ја дран ског мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и 
Ру си је. Сход но то ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као 
про тив ник транс-гре си је САД, и од 1990-их го ди на оне спро во де 
те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри ја. У 
за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи да ље сла-
бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по ли тич ка инер-
ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу дућ но сти фор ми ра 
ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан га рант ста бил но сти Бал-
ка на“.31)

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић ис ти че став да је “ЕУ са те лит 
САД ко ја ор га ни зу је ову над др жав ну тво ре ви ну (у уни ју и НА ТО), 
да је јој иде о ло ги ју, тј. си стем вред но сти и иден ти тет...Све то чи ни 
јер же ли да осво ји Ру си ју и опљач ка ње на бо гат ства. Зар ни је Збиг-
њев Бже жин ски на пи сао књи гу „Свет без Ру са“, а Ср бе су увек 
сма тра ли бал кан ским (ма лим) Ру си ма. Иде ја је, по што су Ср би за 
раз ли ку од Ру са ма ли на род, да ове пр ве де на ци фи ку ју и пре тво ре 
у Евро пља не ко ји мр зе Ру се... И не са мо Ср бе већ и Бу га ре и Ру му-
не и Ли тван це и Ле тон це и По ља ке...на го не да мр зе Ру се и, на рав-
но, да се укљу чу ју у НА ТО!“32)

Ру ски ам ба са дор у Ср би ји, Алек сан дар Ко ну зин,  на Сим по зи-
ју му СпољнаполитикасавременеРусије, ко ји је одр жан у Ру ском 
до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009, ре као да је Ср би ја „зва нич но об-
ја ви ла не у трал ност, али у то ку је, ипак, про цес при хва та ња НА ТО 
стан дар да“, те се упо зо ра ва ју ће за пи тао „ка ко ће се Ру си ја по на-
ша ти ако Ср би ја сту пи у НА ТО?“...Не од сту па ју ћи од ди пло мат ске 
кон струк ци је ка ко Ру си ја „не ма ни шта про тив“ пу та Ср би је у ЕУ 
(што зна чи да Ру си ја не по ру чу је да „сна жно по др жа ва“ ин те гра-
ци ју Ср би је у ЕУ, он је упо зо рио и на не што што се код нас пре-

31) Ми ло мир Сте пић, „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са 
на Бал ка ну“, Националниинтерес, 1-2/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 51-52.

32) Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део „Ср би ја и Европ ска уни ја“, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 248.
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ћут ку је: „да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо ра те из ме ни ти став 
пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум о сло бод ној 
тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим Ср би ја сту пи 
у ЕУ тај спо ра зум ће пре ста ти да ва жи“. Пи там се на ко је ће мо се 
тр жи ште ори јен ти са ти? На тр жи ште ЕУ од пре ко 500 ми ли о на љу-
ди? Ле по зву чи, али зар не ко ствар но ми сли да оно је два че ка баш 
нас и на ше ве о ма кон ку рент не про из во де“. 33)

Ам ба са дор Ко ну зин је још ре као: „НА ТО има до ста од ре ђен 
став о Ко со ву и ако при сту пи те ор га ни за ци ји ко ја сма тра да је Ко-
со во не за ви сна др жа ва, то зна чи да ви де ли те та кав став“. Ко ну-
зин ис ти че да Ср би ја тре ба са ма да од лу чи, али под се ћа: „ НА ТО 
је  1999. го ди не бом бар до вао чи та ву зе мљу и сва ка по ро ди ца има 
сво је ми шље ње о то ме ка кав од нос тре ба да има пре ма овој ор га-
ни за ци ји. Ова ор га ни за ци ја сма тра да је си ту а ци ја на Ко со ву већ 
ста бил на и сма њу је при су ство КФОР-а, а по сто ја ње ових сна га ни-
је у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244. На ив ни љу ди ве ру ју НА ТО-у“.34)

На 10. еко ном ском са ми ту у Бе о гра ду, у ди пло мат ски од ме ре-
ном го во ру Алек сан дра Ко ну зи на мо гло се чу ти упо зо ре ње Бе о-
гра ду да у од но си ма са ЕУ мо ра да де фи ни ше гра ни це угро жа ва ња 
сво јих ви тал них ин те ре са, по себ но за шти ту те ри то ри јал ног ин те-
гри те та. Јер би гу бит ком Ко со ва и Ме то хи је Ср би ји би ла на не та 
не на док на ди ва ге о по ли тич ка ште та, а сва ко сла бље ње Бе о гра да је 
уда рац и на ру ске по ли тич ке, еко ном ско-енер гет ске и без бед но сне 
ин те ре се на Бал ка ну. Дру гим ре чи ма, Мо сква по ла зи од два кључ-
на ста ва у сво јој по ли ти ци пре ма Ср би ји: пр ви, Бе о град тре ба да 
во ди ак тив ну по ли ти ку пре ма ЕУ, тј. не тре ба да се од рек не Ко со-
ва и Ме то хи је за рад члан ства у Уни ји; дру ги, Ср би ја не ма по тре-
бан ка па ци тет да бу де су бје кат, већ је до ве де на у си ту а ци ју да бу де 
пред мет у од но си ма са ЕУ, па из град њом стра те шког парт нер ства 
са ЕУ Ру си ја мо же зна чај но да по др жи Ср би ју на ње ном пу ту ка 
члан ству у Уни ји и да амор ти зу је не га тив не стра не по ли ти ке Бри-
се ла пре ма Бе о гра ду. То је упра во оно што ак ту ел ни срп ски ре жим 
ни ка ко не же ли. 

Кад је у пи та њу од нос пре ма НА ТО-у из гле да да је на ре ду 
сло ган: „НА ТО не ма ал тер на ти ву“, тј. да ре жим Бо ри са Та ди ћа, 
про тив но устав ној од ред би о вој ној не у трал но сти, иза ле ђа гра ђа на 

33) Ми ло мир Сте пић, „По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њуЕУ“,  Печат, бр. 99, 20. ја-
ну ар 2010, стр. 18, 

34) Пре ма: Угље ша Мр дић, „НА ТО клан за НА ТО пакт“, Печат, бр. 101,  12. фе бру ар 2010, 
стр. 18.
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Ср би је зе мљу тај но увла чи у НА ТО. О то ме све до чи и из ја ва ге не-
рал ног се кре та ра Али јан се Ра сму се на, да ће Ср би ја по ста ти чла ни-
ца НА ТО-а до кра ја 2013. го ди не, по ли ти ком „ко рак по ко рак“ ко ју 
тра жи Бе о град. Мо сква, очи глед но, то зна, за то и упо зо ра ва да тај-
на ди пло ма ти ја не ма пер спек ти ву, и да Ср би ја не мо же би ти глав ни 
еко ном ско-енер гет ски парт нер Ру си је на Бал ка ну ако уђе у НА ТО.

Ам ба са дор Ру си је при НА ТО-у Дми триј Ро го зин из ја вио је да 
ће Ср би ја ако же ли у НА ТО мо ра ти да се од рек не Ко со ва, по сле 
че га ће и Ру си ја про ме ни ти став о Ко со ву. Ро го зин упо зо ра ва да је 
ве ћи на чла ни ца при зна ла не за ви сност Ко со ва, и да Ср би ја у НА ТО 
са вез мо же да уђе са мо без ју жне по кра ји не. Ро го зин ка же да не 
раз у ме рас пра ву у Ср би ји о ула ску у НА ТО, по сле свих стра да ња и 
не прав де ко је нам је до не ла Али јан са.  „Ту је и про блем Ко со ва, чи-
ју је не за ви сност при зна ла ве ћи на зе ма ља чла ни ца НА ТО-а. Про-
блем де мо ни за ци је Ср ба, фла грант ни ан ти срп ски дво стру ки ар ши-
ни За па да пре ма уче сни ци ма  ра та у (бив шој) Ју го сла ви ји...Зар је 
све то за бо ра вље но? Ру си ја на про сто не ће раз у ме ти из бор Ср би је 
у ко рист НА ТО у све тлу све га што сам на бро јао“-ис ти че Ро го зин.35)

Уме сто НА ТО-а ру ски пред сед ник Дми триј Ме две дев про мо-
ви сао је, у Бе о гра ду ок то бра 2008, пред лог о но вој ко лек тив ној и 
не де љи вој без бед но сти на про сто ру „од Ван ку ве ра до Вла ди во сто-
ка“. Ово је за са да са мо иде ја, али по зи тив на јер се ра ди о јед ном 
но вом при сту пу ко ји под ра зу ме ва без бед но сну ар хи тек ту ру „јед-
ног кро ва, ко ји об у хва та и Ру си ју“. Без бед но сни пред лог Ме две-
де ва под ра зу ме ва пре вла да ва ње ја за из ме ђу НА ТО-а и Ру си је и ус-
по ста вља ње са рад ње ко ја би до при не ла це ло куп ној без бед но сти. 
Тре ба на гла си ти да је на ини ци ја ти ву Ру си је на ста ла и  Ор га ни за-
ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти (ОДКБ). Ње не чла ни це 
су: Ру си ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Уз бе ки стан, Та џи ки стан, Кир ги-
зи ја и Јер ме ни ја. 

Али, ре жим Бо ри са Та ди ћа је иза брао НА ТО! На и ме, пи смо за 
уче шће Ср би је на пле нар ној сед ни ци Пар ла мен тар не скуп шти не 
ОДКБ-а, ко је је пот пи сао пред сед ник ове ор га ни за ци је и пред сед-
ник Ру ске Ду ме Бо рис Гри злов, врх Де мо крат ске стран ке је по ку-
шао да са кри је од по сла ни ка у срп ској скуп шти ни и да по дик та ту 
сво јих мен то ра из ЕУ, САД и НА ТО-а Ср би ју што ви ше  уда ље од 
Ру си је. Циљ Ру си је је да сти му ли ше Ср би ју да ус по ста ви са рад њу 
са ОДКБ-ом, на при бли жном ни воу ка кву има са НА ТО-ом. Ср би ја 

35) Пре ма: Угље ша Мр дић, исто
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је вој но не у трал на, а ове две ор га ни за ци је има ју исто ве тан ста тус 
у УН, па је при род но да Ср би ја има под јед нак трет ман НА ТО-а 
и ОДКБ-а. Али за срп ску вла да ју ћу ко а ли ци ју, на че лу са ДС-ом, 
ОДКБ не по сто ји, већ по сто ји са мо и ис кљу чи во НА ТО. Сво јим 
по ступ ци ма ДС на сто ји да Ср би ју пот пу но изо лу је од Ру си је и НА-
ТО пред ста ви као је ди ни из лаз и без бед но сну стра те шку оп ци ју. 
Не ма ри што се, за раз ли ку од НА ТО- ко ји не за ви сност Ко со ва по-
сма тра као свр ше ну ствар, ОДКБ  за ла же за те ри то ри јал ни ин те-
гри тет др жа ва, раз ви ја ње ди ја ло га и мир но ре ша ва ње кон фли ка та, 
и сва ка др жа ва чла ни ца је пот пу но рав но прав на. Вла да ју ли то Ср-
би јом „сна ге на ци о нал ног и др жав ног ни хи ли зма?“36) 

СРБИЈАНЕМААЛТЕРНАТИВУ

Све у све му, сла бље ње аме рич ке мо ћи пра ти ја ча ње мул ти-
по лар ног све та. Еко ном ски, по ли тич ки, вој но, тех но ло шки ја ча ју 
нај мно го људ ни је на ци је . На  свет ској сце ни глав ни ге о по ли тич ки 
игра чи по ста ле су зе мље БРИК-а: Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја и Ки на. 

Срп ска власт тре ба да се окре не пре ма Ру си ји, јер је ова брат-
ска зе мља и на род про ве рен исто риј ски осло нац; кад је Ру си ја би-
ла сна жна и Ср би су би ли сна жни, кад је Ру си ја би ла сла ба, Ср би 
су стра да ли. Тек осло њен на Ру си ју, наш на род по ста је зна ча јан 
фак тор на Бал ка ну и Евро пи. Ру ско енер гет ско на сту па ње пре ма 
Евро пи у три прав ца, од ко јих је дан про ла зи и кроз Ср би ју, пред-
ста вља пу то каз не са мо за срп ску при вре ду и еко но ми ју, не го и за 
јед ну но ву ин те грал но срп ску ге о по ли тич ку па ра диг му, ко ја се уз 
по др шку Ру си је мо же оства ри ти.37)

Раз у ме се, ова ква спољ но по ли тич ка стра те ги ја не под ра зу ме-
ва свр ста ва ње Ср би је и Ср ба у це ли ни у вој но-по ли тич ке бло ко ве. 
На про тив, Ср би ја је ма ла зе мља и ни кад у сво јој исто ри ји ни је при-
па да ла трај ним вој ним са ве зи ма, по го то во не офан зив ним и агре-
сив ним ка кав је НА ТО пакт. Не ка пи та ња гло бал них вој них са ве за 
ре ша ва ју ве ли ке зе мље; Ср би ја и Ср би тре ба да гле да ју ка ко да 
као на род и др жа ва оп ста ну. То је њи хов нај пре чи ге о по ли тич ки 
за да так. А то мо гу је ди но с ослон цем и уз по др шку до ка за них при-
ја те ља, ка ква је Ру си ја и ру ски на род. Ср би ја и срп ске зе мље тре ба 
да оста ну вој но не у трал не, што је у Ср би ји и устав на од ред ба, јер 

36)  Ми ло рад Ву че лић, „Ха ос“, Печат, 26. но вем бар 2010, стр. 3.
37) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике, део:  „Ср би ја и Европ ска уни-

ја“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 283.
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је то ми ро љу би ва, од брам бе на по зи ци ја ко ја омо гу ћу је са рад њу са 
свим др жа ва ма, па и они ма ко је су чла ни це НА ТО са ве за. Та кав 
ста тус Ср би је и Ср ба у це ли ни пред ста вља ре ал ну ал тер на ти ву 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, ко ји омо гу ћа ва из ла зак из ста ња 
за ви сно сти и фак тич ке оку па ци је.38) 

MomciloSubotic
SERBIABETWEENYUGOSLAVISM

ANDEURO-ATLANTICISM
Summary

InthistextauthorpresentedanoverviewofSerbianide-
ologyandits foreignpoliticalpriorities in the formofa
historical-politicologicalandgeo-politicalsynthesis.Ser-
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calexistence.InthissensetherecameaCroatian(Stros-
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territory.AfterdestructionoftheYugoslavstateaSerbian
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Resume
Nowadays geopolitical position of Serbia unfortunately
doesnotreflect,noteventoitsslightestextent,historical,
legal and political aspirations of Serbian people to live
withinonestate.Serbianpoliticalelitehasnotkepta“co-
urseofthesearch”forintegralsolutionofSerbianstate
andnationalissue.Naivelybelievingingoodintentionsof
Western“benefactors”,itacceptedthepoliticsof“getting
apiecebypiece”,asitwasdefinedbySlobodanJovano-
vicinhistime.Suchpoliticsimpliednotonlyweakeningof
SerbiannegotiatingpositionbutalsothecollapseofSer-
biangeopoliticalpositioningeneral.Duetosuchpolitics
inthecourseoflasttwentyyearstherecameareduction
andfragmentationofSerbianhistoricalandethnicalterri-
tory:thedownfalloftheRepublicofSrpskaKrajinaalong
withthegenocideandethniccleansingoftheSerbianpe-
oplefromtheircenturies-oldterritory;systematicrevision
oftheDaytonAgreementwithobjectiveofabolishmentof
theRepublic Srpska and its assimilation into an unified
BosniaandHerzegovina,grantingindependencetoMon-
tenegroand itsdisunion fromSerbia;usurpationofKo-
sovoandMetohijaandestablishmentofsecondAlbanian
stateonterritoryofSerbiainadditiontocreationofconti-
nuoustensionsinthesouthofSerbiainthemunicipalities
withmajorityAlbanianpopulation;grantingof thestate
attribute to Vojvodina under the pretext of a functional
autonomywithobjectiveof itsdisunion fromSerbiaand
problematizingofpoliticalstatusofMuslimsinthecounty
ofRaska.Allthisimpliesthatcurrentgeopoliticalposition
ofSerbiaismostsimilartothepositionofSerbiafollowing
the 1878BerlinCongresswhen Serbia, in thewords of
JovanCvijic,was“abesiegedland”andtheSerbswere
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“arrested people”. To this and such residual Serbia the
EUandNATOmembershipisoffered,anditscurrentgo-
vernmentaccepts theoffer“withoutalternative”,witha
clearintentionofmovingawayfromRussia-ahistorically
provenfriendofSerbiaandSerbianpeople.

 Овај рад је примљен 20. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. децембра 2012. године.
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ПОТРЕБА ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕМ СТАВОВА 
О ИСТОРИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА У СРБИЈИ**

Сажетак
У првом делу овог текста аутор анализира 
недостатке образовног и медијског система 
и културних институција Србије у области 
историографије и њихову неповезаност са државним 
институцијама у креирању политичких стратегија 
државе и друштва. Као један од узрока за то аутор 
наводи дисконтинуитет културног и националног 
идентитета и моралновредносног друштвеног 
система Србије кроз различите историјске периоде. 
У другом делу текста аутор анализира преломне 
историјске тренутке и њихове последице на 
политички, економски и културни живот у Србији од 
почетка деветнаестог века до данашњих дана. 
Кључне речи:  историографија, државне институције, 
српски владари, културни и национални идентитет

Zбог специфичности геополитичког положаја Србије и 
чињенице да су се од средине петнаестог века њени колони-

затори смењивали и проводили различите политичке експеримен-
те колонизације јачег и слабијег интензитета на њеном подручју, 
Србија не може да се прецизно дефинише као један од класич-
них модела колонијализоване државе, протектората, резервата, 
„банана-републике“ или ничије територије (тзв. terra nullius) по-
годне за освајање путем мирне окупације. Динамичност и разно-
ликост колонијалних процеса на подручју Србије од половине пет-
* Научни сарадник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 164 -

ПОТРЕБА ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕМ СТАВОВА О...Сања Шуљагић

наестог века, када је она и званично потпала под турску отоманску 
власт, па све до данашњег периода није погодовала стварању пред-
услова за успостављање функционалне друштвене матрице при-
падника средњег слоја у Србији који би могли да сврсисходно пре-
несу своје знање сународницима и да успоставе одрживи политич-
ки, економски и културни развој у држави. Иако се у уџбеницима 
из разних области образовања и у медијима и средствима јавног 
информисања тврди да је колонизација Србије престала након од-
ласка турске отоманске војске са територије Србије у двадесетом 
веку, велики део јавности, због непознавања основних историјских 
чињеница као последице мешања разних врста идеологија у оп-
шти образовни систем, није у културолошком смислу потпуно све-
стан да су процес колонизације Србије настављали други домаћи и 
интернационални политички субјекти. Они су преузели одређене 
елементе и методе колонизације од бившег турског отоманског ко-
лонизатора и додавали му кроз време нове елементе и методе не-
офеудалног, неолибералног и неокомунистичког режима владања. 

ОСНОВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОЗНАВАЊА  
ИСТОРИЈЕ СРБИЈЕ

Немоћ државе да успостави самосталну политичку и култур-
ну елиту и функционалну спрегу образовног и привредног система 
у Србији од времена заснивања модерне грађанске Србије у девет-
наестом веку до данас одсликава се и у чињеници да се феномен 
„савременог јањичарства“1) наставља на подручју економије и да се 
на преласку из двадесетог у двадесет и први век из Србије трајно 
одселило око пет стотина хиљада високообразованих стручњака. 
Према мишљењу научника Пјотра Капице наука једне државе је 
обезглављена ако из ње оде већ и педесет врхунских стручњака,2) 

1) У до ба Ото ман ског цар ства де ча ци из осво је них хри шћан ских зе ма ља су од во ђе ни из 
сво јих пре де ла као вид ре дов ног опо ре зи ва ња са ци љем да се на пра ви вер на ро бов ска 
вој ска вој ни ка-ја њи ча ра и вој них ад ми ни стра то ра (О то ме ви де ти у To re Kje i len, „Dev-
sir me“, http://i-ci as.com/e.o/dev sir me.htm). Ме ђу тим, у да на шњим сред стви ма јав ног 
ин фор ми са ња у Ср би ји из раз „са вре ме ни ја њи ча ри“ упо тре бља ва се да озна чи осо бу 
из јед не др жа ве ко ја ра ди за еко ном ске ин те ре се дру гих др жа ва и ме ђу на род них кор по-
ра ци ја на ште ту еко ном ског ин те ре са вла сти те др жа ве. 

2) “Од лив мо зго ва нај ве ћи срп ски гу би так“, Срп ска ди ја спо ра – ин тер нет но ви не серб
ске,  http://www.srp ska di ja spo ra.in fo/vest.asp?id=11377: На пра гу два де сет и пр вог ве ка 
све те жи усло ви за жи вот, пад стан дар да, ма ло сло бод них ме ста ко ји од го ва ра ју њи хо-
вим ква ли фи ка ци ја ма, срп ска по ли тич ка не ста бил на аре на, ко руп ци ја и оп шта не си-
гур ност при мо ра ва ви ше од 785.000 не за по сле них мла дих љу дих ко ји че ка ју по сао у 
На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње на исе ља ва ње у ино стран ство.
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а Србија је само исељавањем своје високообразоване радне снаге, 
у чије је школовање уложено дванаест милијарди долара, изгуби-
ла значајан проценат биолошког прираштаја будућих генерација,3) 
још увек не постоји стратегија која би могла да прекине школовање 
кадрова за одлазак у иностранство, од 1990. године до данас сто-
па неписмености у земљи је и даље врло висока,4) а према нацрту 
Закона о образовању који је у припреми деца у Србији неће бити 
обавезна да иду у школу да би полагала испите.5) У данашњим вре-
менима не постоји државна стратегија која може зауставити овакво 
лоше стање у политици, економији и култури државе, јер је држава, 
уз наведене проблеме, такође и на ивици дужничког ропства.6) Пре-
ко сто хиљада деце у данашњој Србији гладује и нема могућности 
да се школује,7) око милион људи нема посао,8) а самим тим не 

3) Танјуг, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, По ли ти ка, 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: У се ли ма жи ви 260.000 мо ма ка ко ји ни су за-
сно ва ли по ро ди це. Пред ви ђа се да ће че твр ти на са да шњих  се ла не ста ти ре ла тив но бр-
зо, за две де це ни је, јер 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 литчко опре де ље ње.

4) Ta njug,  „Rek tor Ko va če vić: Sr bi ja je sta ra i neo bra zo va na“, Blic,  13. 11. 2011: http://www.
blic.rs/Ve sti/Dru stvo/289280/Rek tor-Ko va ce vic-Sr bi ja-je-sta ra-i-neo bra zo va na: Рек тор Бе-
о град ског Уни вер зи те та Бран ко Ко ва че вић на по ми ње да је Ср би ја ста ра и нео бра зо ва на 
зе мља, јер док у све ту зе мље има ју од 40 до 60 од сто мла де ви со ко о бра зо ва не ге не ра-
ци је, у Ср би ји има 40 од сто не пи сме них љу ди.“

5) I. Mi će vić, „No vi za kon: De ca ne mo ra ju u ško lu“ 16. no vem bar 2011, Но во сти, http://
www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ak tu el no.290.html:353698-No vi-za kon-De ca-ne-mo ra ju-u-
sko lu

6) Алек сан дар Ми ка ви ца, „Ср би ја раз го ва ра: Мо же ли др жа ва још да се за ду жи“, По ли
ти ка, 31.10.2011, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no mi ja/Sr bi ja-raz go va ra-Mo ze-li-dr-
za va-jos-da-se-za du zi.sr.html: Пре ма ми шље њу еко но ми сте Мла ђа на Ко ва че ви ћа узро ци 
ви со ке за ду же но сти да на шње Ср би је и по ве ћа ња др жав ног ду га су ко руп ци ја у јав ним 
на бав ка ма и не до ста так уме ћа ор га ни за ци је и упра вља ња у др жа ви. Та ко ђе ви де ти Su-
za na La kić, „Vla da bez pla na za no vi ta las eko nom ske kri ze“, Blic, 13. 11.2011, Бе о град: 
„Струч ња ци твр де да Ср би ји пре о ста је да се и да ље за ду жу је, и да је то на чин на ко ји 
мо же очу ва ти за по сле ност, жи вот ни стан дард и по тро шњу.“

7) D. Ze če vić, “Kur šu mli ja: Glad ni bez na rod ne ku hi nje”, No vo sti, http://www.no vo sti.rs/ve-
sti/sr bi ja.73.html:354769-Kur su mli ja-Glad ni-bez-na rod ne-ku hi nje, 23. no vem bar 2011. и 
Алек сан дра Бр кић, „Још има шко ла без то а ле та и те ле фо на“, По ли ти ка, 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“, По ли ти ка, 22. 
март, 2008. го ди не, Бе о град,Ср би ја: У да на шњој Ср би ји мно ге се о ске шко ле не ма ју 
основ на сред ства за рад (ком пју те ре, те ле фо не, итд., чак ни ну жни ке), а се о ска де ца у 
про се ку пе ша че на пу ту до шко ле 2.000 ки ло ме та ра го ди шње. B. Stje lja, „U Sr bi ji gla du-
je 150.000 de ce“, No vo sti, 15. no vem bar 2011.: Због ра ши ре не по ја ве гла ди, мно га де ца 
не ма ју мо гућ ност ни да се шко лу ју.

8) Lj. Iva no vić, „U Sr bi ji i de ca na ka za nu“, 17. 11. 2011, Ve sti, m Be o grad, http://www.ve-
sti-on li ne.com/Ve sti/Te ma-da na/180113/U-Sr bi ji-i-de ca-na-ka za nu: U Sr bi ji vi še od 700.000 
lju di ži vi is pod gra ni ce si ro ma štva, broj ne za po sle nih je sko ro mi lion, a od 30.000 ko ri sni ka 
na rod nih ku hi nja, sva ki tre ći je de te.
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постоје ни повољни предуслови за обнављање репродукционе 
моћи становништва и успостављање одрживог развоја у привре-
ди државе. Уз све ово, територија Србије и њени грађани су поста-
ли својеврсни полигон за сазнавање различитих политичких и еко-
номских информација и према извештајима највиших званични-
ка српске државне обавештајне агенције у данашњој Србији ради 
преко пет хиљада страних агената у њеним најважнијим државним 
политичким и економским институцијама.9) Ова чињеница одсли-
кава реални отклон од садржаја познате песме из двадесетог века 
Србија је једна велика тајна песникиње Десанке Максимовић, од-
носно приказује реално стање у вези са политичким и демократ-
ским капацитетима државних институција Србије у савременим 
међународним интеграционим процесима.

Описано стање у којем се налази држава Србија на почетку 
двадесет и првог века показује каква судбина очекује једну државу 
која има богате природне ресурсе и недовољно способне (односно 
недовољно самосталне) управљачке капацитете и институције 
за самосталан развој једне државе у постмодерној констелацији 
међународних снага. У складу са тим, може да се наведе 
чињеница да су у последњих неколико година у средствима јавног 
информисања објављени научни извештаји према којима је култура 
праисторијских насеља на реци Дунав и њеним јужним притокама 
била средиште прве индустријске револуције на свету, односно да су 
се пре седам хиљада година преци данашњих становника Србије10) 

9)  Mi o drag Lu kić, “Stra ne taj ne slu žbe vr šlja ju Sr bi jom”, Aka de Me di ja Sr bi ja, http://www.
aka de me di a sr bi ja.com/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=723:stra ne-taj ne-
slu be-vr lja ju-sr bi jom&ca tid=38:cat-ko men ta ri-ve sti&Ite mid=54: Пре ма из ја ва ма зва нич-
ни ка др жав не оба ве штај не аген ци је, да нас у Ср би ји де лу је 55 тај них слу жби из 40 
зе ма ља са ви ше од 5.000 аге на та ко јих има у свим Вла ди ним ми ни стар стви ма, аген ци-
ја ма, јав ним пред у зе ћи ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Ка да стра на тај на слу жба пре-
ко сво јих аге на та и шпи ју на уђе на ви со ко ме сто у срп ској др жав ној ад ми ни стра ци ји, 
на при мер у не ко ми ни стар ство, она по си сте му ле пе зе осва ја све ре со ре, ин сти ту ци је 
и јав на пред у зе ћа.

10)  Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“, 
Mementа Ar cha e o lo gia et Eru di ti va, Aka de mi ja No va, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1999. 
го ди не, стр. 30-44,  ци ти ра ју ћи Мар ко тић и Шап ман; Slji vic, B.: „Knoc hen fun de in 
einem pre hi sto rischen Grab bei Tre be nischte“, Z. Morph. An trop. XXXVII/2, Stut tgart 1935, 
Bur le igh, R; Zi va no vic S., „Ra di o car bon da ting of a Cro-mag non po pu la tion from Pa di na, 
Yugo sla via with so me ge ne ral re com men da tion for da ting hu man ske le tons“, Z. Morph. An
throp. 70:269-274, 1980, Ra di vo je Pe sic, „On the scent of Sla vic autoc htony in the Bal kans 
“, Ča so pis Ma ti ce Ise lje ni ka Sr bi je Za vi čaj, Be o grad, Go di na XXXVI, Maj-August 1989; pp. 
77-79; 344-347: Због ма сов но про ши ре ног уче ња да су се Ср би до се ља ва ли из прав ца 
Кар па та на Бал кан ско по лу о стр во тек од ше стог ве ка па на да ље, са мо ма ли број љу ди 
у Ср би ји је упо знат са по дат ком да су Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, Дра го слав 
Сре јо вић, Бран ко Шљи вић, Ср бо љуб Жи ва но вић, Вла ди мир Мар ко тић, Би ља на 
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бавили рударством и познавали технику термичке обраде бакра.11) 
Али, у склопу извештаја о научној потврди вишемиленијумске 
традиције рударства и металуршке производње у Србији се у 
неким средствима јавног информисања уназад неколико година 
сугерисало да би се таква традиција могла искористити као 
аргумент за продају једног српског рударског басена, „да би се у нека 
боља времена спонзорисала даља научна истраживања“. Јавност 
је преко средстава јавног информисања у последњих неколико 
деценија до данас обавештена такође и да још увек није санирано 
клизиште земљишта у близини важног праисторијског Винчанског 
археолошког налазишта12) и да су у близини овог археолошког 
налазишта саграђени највеће складиште нуклеарног отпада у 
Европи и највећа градска депонија смећа.13) Овакав историјски ток у 
научно потврђеном вишемиленијумском културном развоју Србије 
не може да се објасни само неповољном геополитичком позицијом 
Србије која је кроз историју њене становнике и природна богатства 
излагала колонијалним аспирацијама различитих светских сила, 
нити малобројношћу српских војних снага у односу на војну снагу 
њених колонизатора, нити исељавањем њеног становништва у 
друге државе. Узрок оваквом лошем стању у држави није ни, према 
речима социолога Владимира Цветковића „спор и неравномеран 
развој „полумодерног друштва“ у  Србији, које је једна „еклектичка 
смеша традиционално-патријархалног, псеудотрадиционалног и 
екстремних варијанти модерног“ друштва и до чијег „вођства или 
елите се најчешће долазило квазидемократским путем.“14) Врло 

Ћуљ ко вић и дру ги ге не ти ча ри, ар хе о ло зи и ан тро по ло зи про у ча ва њем пра и сто риј-
ских ар хе о ло шких на ла зи шта Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча на ре ци Ду нав и сред-
њо ве ков них срп ских не кро по ла уста но ви ли да да на шње ста нов ни штво Ср би је де ли из-
рав не епи ге нет ске и кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке ка ко са пра ста рим ста нов ни штвом 
Ле пен ског ви ра и Вин чан ске кул ту ре та ко и са ста нов ни штвом сред њо ве ков не Ср би је.

11)  Mi lja na Ra di vo je vić, Thi lo Re hren, Ernst Per nic ka, Du šan Šlji var, Mic hael Bra uns, 
Du šan Bo rić, „On the Ori gins of Ex trac ti ve Me tal lurgy: New evi den ce from Euro pe”, Jo
ur nal of Ar cha e o lo gi cal Sci en ce, (19 Ju ne 2010); Ne boj ša Gru ji čić, „Naj sta ri ji rud nik u 
Evro pi“, Vre me, br. 554, 16. av gust, 2001., http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=294908

12) Прилог емисије Београдска хроника телевизије РТС, http://www.youtube.com/watch?v=
LpUvmBIAC2Y&feature=related

13) Zo ri ca Osto jić, “Sr bi ja po sta je nu kle ar no sme tli šte Evro pe”, Blic, 8. april 1997, http://te-
sla.rcub.bg.ac.rs/~mac/eko lo gi ja/atom dump.html, Beta, “U Vin či iz gra đe no no vo skla di šte 
nu kle ar nog ot pa da”, Blic, 31. 10. 2011, http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/286668/U-Vin ci-
iz gra dje no-no vo-skla di ste-nu kle ar nog-ot pa da, Na ta ša Kor lat, Za bo ra vlje na isto ri ja tik uz 
oba lu”, Blic, 28. 06. 2008, http://www.blic.rs/Ve sti/Be o grad/47309/Za bo ra vlje na-isto ri ja-tik-
uz-oba lu

14) Вла ди мир Цвет ко вић, Со ци о ло ги ја – Мо дер на ре флек си ја Исто риј ског зби ва ња, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 1994, Бе о град, Ср би ја:
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значајан узрок слабости у функционисању институција Србије био 
је и још увек је лоше осмишљен систем  образовања грађана Србије 
који није функционално повезан са производним капацитетима 
и институцијама државе, односно неписменост великог дела 
становништва, немогућност једног дела становништва да се 
свеобухватно и мултидисциплинарно информише о основним 
чињеницама везаним за властиту историју и национални и културни 
идентитет, као и немогућност писменог дела становништва да 
пренесе на одговарајући начин своје знање будућим генерацијама. 
У првој половини деветнаестог века, у периоду упоредног процеса 
ослобађања од отоманске турске власти и заснивања модерне 
грађанске државе Србије, народ је обнављао свест о прекинутом 
историјском континуитету писма, језика, вероисповести и других 
елемената националног и културног идентитета пред-отоманске 
Србије са новостварајућом пост-отоманском Србијом. Али, од 
тог периода до данас светски и регионални интегративни (или 
империјални, у зависности од мишљења различитих историчара 
о томе) процеси заснивања модерних грађанских држава који 
су подразумевали незванично разарање националних држава 
и заснивање тзв. „пост-модерне“ констелације држава и над-
државних регионалних и светских организација утицали 
су на дискутабилно заснивање историографије и образовне 
политике и у Србији. Многи оригинални архивски документи, 
реликвије, рукописи, уметничка дела и предмети који сведоче 
о историји Срба уништени су у прошлости или опљачкани у 
бројним ратовима на подручју Србије, или су на разне начине 
препродавани појединцима и институцијама широм света. Данас 
у држави не постоји ниједна институција која је задужена да 
трага за овом старом и богатом историјском баштином, тако да су 
многи српски научници принуђени да преписују оно што западни 
историографи мисле да се дешавало у историји Србије.15) У исто 
време парадоксално је да се неки политички и културни кругови 
Србије декларативно залажу за принципе мултикултуралности 
у међународним интеграцијама, а да за то време не изражавају 

15) Bo ris Su ba šić, „Ukra de na isto ri ja: Bez ta pi ja ne ma ni Sr bi je“, No vo sti, 17. no vem bar 2011, 
http://www.no vo sti.rs/ve sti/kul tu ra.71.html:353868-Ukra de na-isto ri ja-Bez-ta pi ja-ne ma-ni-
Sr bi je, цит. Вла ди мир Да ви до вић; Bo ris Su ba šić, „Ukra de na isto ri ja: Srp ska ba šti na ra su ta 
po sve tu“, No vo sti, 16. no vem bar 2011 http://www.no vo sti.rs/ve sti/kul tu ra.71.html:353723-
Ukra de na-isto ri ja-Srp ska-ba sti na-ra su ta-po-sve tu;  Bo ris Su ba šić, „Ukra de na isto ri ja: Oti-
ma či na du ga dva ve ka“, No vo sti, 18. no vem bar 2011, http://www.no vo sti.rs/ve sti/kul tu ra.71.
html:354054-Ukra de na-isto ri ja-Oti ma ci na-du ga-dva-ve ka
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протест против чињенице да се културно благо њихове властите 
државе које је расуто по свету не враћа у земљу, да су државне 
библиотеке, музеји и остале институције културе од националног 
значаја у Београду већ дужи низ година затворене за посетиоце16) 
или да је од 1999. године уништено преко сто и четрдесет цркава и 
манастира средишта средњовековне Србије Косова и Метохије, од 
којих су њих петнаест били споменици културе и духовности прве 
категорије саграђени од четрнаестог до шеснаестог века.17) Због 
свега овог наведеног, као и због чињенице да савремена српска 
медијска јавна сцена углавном представља и објашњава културни и 
национални идентитет Србије узроцима или последицама догађаја 
који су се одиграли у Србији у последњих неколико деценија, уз 
повремени осврт на узроке и последице догађаја од пре једног или 
два века или евентуално уз осврт на период вишевековне турске 
отоманске колонизације Србије, врло је тешко реконструисати 
и дефинисати развојне принципе, процесе и догађаје у историји 
Србије. Немогућност системског мултидисциплинарног про уча-
ва ња историје Србије проузроковала је да у историографији и 
политичкој филозофији Србије до данашњих дана није могло да се 
изврши научно прецизно, објективно и свеобухватно дефинисање 
основних развојних принципа у линеарном историјском постојању 
Србије као друштвене и културне заједнице. То је у новије време 
омогућило поборницима сумњивих политичких идеологија, 
езотерије, псеудоисторије и политиканства да наметну своје 
покушаје интерпретације разних личности, догађаја и процеса у 
линеарном историјском развоју Србије и уједно оставило трага на 
целокупни образовни систем у Србији, а самим тим и на свеукупан 
политички, културни, економски и духовни развој државе и 
друштва у Србији. 

Историчари, антрополози, лингвисти или археолози ко-
ји покушавају да објасне историјске развојне принципе држа-
во творности и етно-генезе („прохода ентитета“)18) од времена 

16) So nja Ći rić, „Bi bli o te ka po no vo ra di”, Вре ме, бр. 1080, 15. сеп тем бар, 2011.: Ре кон струк-
ци ја На род не би бли о те ке Ср би је тра ја ла је пет го ди на до не дав ног по нов ног отва ра-
ња, ре кон струк ци ја На род ног му зе ја још увек ни је по че ла, иако се на ја вљу је од 2003. 
го ди не, згра да Му зе ја са вре ме не умет но сти за тво ре на је због ре кон струк ци је од 2008. 
го ди не, итд.

17) (Ур. Ми шо Ву јо вић), Ср би ја дру мо ви ма, пру га ма, ре ка ма, Прин цип Бо нарт Прес: Ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је, Бе о град, Ча чак, 2007, стр. 524.

18) Pe tar Ko ru nić, “Na ci ja i na ci o nal ni iden ti tet“, Zgo do vin ski ča so pis 57, Lju blja na, 2003, 
163-208: „Про ход ен ти те та“ кроз си стем иден ти те та „дру го га“ чи ја је око ли на (дру ги 
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заснивања културног и националног идентитета српског народа до 
данас како би научно прецизно и свеобухватно дефинисали основне 
развојне принципе у линеарном историјском постојању Србије као 
његове друштвене и културне заједнице занемарени су у медијском 
државном простору и немају значајан утицај на образовање 
широких народних маса нити на званичне политичке структуре и 
државне установе културе и образовања. Анализирање историјских 
догађаја и развојних друштвених принципа пре периода пост-
карађорђеве Србије често се у одређеним политичким и културним 
круговима означава „митоманијом“. Проучавање националног и 
културног идентитета Србије у средњем веку можда, како тврде 
неки кругови политичке и културне елите Србије, и спада у домен 
митоманије у случају да се уважи хипотеза да су се одређени 
догађаји у претколонизаторском периоду средњовековне Србије 
одиграли само као мит, а не као последица тадашњег историјски 
потврђеног преовладавајућег и у пракси спроведеног моралног 
система друштвених вредности.19) Посматрано са становиштва 
сагледавања моралне, економске и политичке кризе у којој се 
данашња Србија налази могуће је да историјски записи о социјалној 
правди, образовању и моралности становништва, економској 
успешности државе, политичком угледу и моралу државних и војних 
власти Србије, како у властитом народу тако и у међународним 
државничким круговима у средњовековној Србији, заиста звуче 
као мит. Такође, узимајући уопштено у обзир вишедеценијску 
коруптивност државних власти у Србији и последично друштвено-
економско и културно пропадање Србије, не би било чудно да и 
историјски записи о високоморалном понашању болесног краља 
Петра Првог Карађорђевића и изгладнелих и исцрпљених војника 
Краљевине Србије по доласку на грчко острво Крф након голготе 
преласка планина Албаније у Првом светском рату20) звуче као 

иден ти те ти,вред но сти и си сте ми) увек ком плек сни ја од дру го га и ко јег чи не пр во бит не 
ет нич ке за јед ни це са осо би тим вред но сти ма и исто риј ским кон ти ну и те том.

19) Жељ ко Фај фрић, Све та ло за Сте фа на Не ма ње, ДД Гра фо спрем и Срб ска пра во слав-
на за јед ни ца Шид, Шид, Ср би ја, 1998. ци ти ра ју ћи за пи се исто ри ча ра Ма вра Ор би на 
и Кон стан ти на Фи ло зо фа о ви со ком ни воу дру штве не прав де и раз ви је ној еко но ми ји у 
др жа ви у пе ри о ду вла да ви не кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа

20) Ра ди ша Јан чић, Мо ја ма сли на, Слу жбе ни лист Ср би је. Дра слар, Бе о град, 2007, стр. 
133: За бе ле же но је да у Пр вом свет ском ра ту пре жи ве ли глад ни срп ски вој ни ци, по до-
ла ску на остр во Крф на кон пре ла ска ал бан ских пла ни на, у скла ду са сво јим се љач ким 
па три јар хал ним мо ра лом ни су хте ли да узи ма ју и је ду без одо бре ња ма сли не и дру-
го во ће и по вр ће на по се ди ма ло кал них грч ких се ља ка. Та ко ђе ви де ти до ку мен тар не 
сним ке и из ла га ње ку сто са Срп ске ку ће на Кр фу Љу бо ми ра Са ра ман ди ћа о то ме: „Хо-
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мит данашњем просечном становнику Србије. Могуће је да 
критичност једног дела политичких и културних кругова усмерена 
према истраживању историје пред-отоманске Србије потиче од 
реалистичног става да се од враћања у прошлост, ма како она била 
славна, не живи, и да сагледавање историје Србије у садашњем 
тренутку није приоритет у настојању да се успостави нормално 
функционисање политичких и других институција у држави. 
Али, будући да војној, економској и политичкој окупацији неке 
територије или изумирању неког народа обично претходи успешно 
затирање националног и културног идентитета становништва на 
тој територији, објективна научна ревизија развојних принципа 
историје Србије могла би да буде први  корак у покушају да се 
досадашње морално, политичко, економско и биолошко пропадање 
постотоманске Србије успори и евентуално заустави.

НЕКЕ НЕДОУМИЦЕ  
О ИСТОРИЈИ ПРЕДНЕМАЊИЋКЕ СРБИЈЕ

Због непознавања оригиналних записа историчара Милоша С. 
Милојевића21) многе генерације у Србији нису чуле за аутохтону 
историјску школу Србије према којој је након периода античког 
паганизма и анимизма оснивачу средњовековне династије Немањић 
владару Стефану Немањи Немањићу претходио низ владара 
српских династија из некадашњих сарматских „србо-склавинских“ 
држава22) и према којој су ти владари из династија Свевладовић 
(490-641.), и Властимировић (Светимировић-Оштривојевић-
Прибисављевић-Клонимировић;c.641-960.)23) „били владари 

до ча шће на Крф 1. део“, http://www.youtu be.com/watch?v=CiRJ4of3oBw&fe a tu re=re la-
ted

21) Ми лош С. Ми ло је вић, Од лом ци исто ри је Ср ба и срп ских – ју го сла вен ских – зе ма ља у 
Тур ској и Аустри ји, Пр ва све ска, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1872, стр. 110 (Об но-
вље но из да ње, Гра фос, Пан че во, 1996.), стр. 12-115: У пред го во ру об но вље ног из да ња 
књи ге Од лом ци исто ри је Ср ба уред ник П. Ми ло ше вић твр ди да је ова Ми ло је ви ће ва 
књи га „нај за бра ње ни ја књи га у исто ри ји пи са не ре чи“ и да је тре ба ло 124 го ди не да та 
књи га ко ју је Ми ло је вић на пи сао на осно ву ру ко пи са у ар хи ви ма Ри ма, Мо скве, Пе кин-
га, итд. угле да све тло да на. 

22) Ми о драг Ми ло је вић, Ста ри срп ски век, Van da li ja, Be o grad, 2008.: За из раз „ср бо-скла-
вин ске др жа ве“ цит. Мој си је Хо рен ски, Ге о гра фи ја, 670.г., Ва тро слав Ја гић и Кон стан-
тин Пор фи ро ге нит

23) Gi a nan to nio Bom man, Sto ria Ci vi le Ed Ec cle si a sti ca Del la Dal ma zia, Cro a zia E Bo sna: In 
Li bri Do di ci Com pen di a ta : Al la Glo ri o sis si ma Ve ne ta Il li ri ca Na zi o ne, II, str. Lo ca tel li, Ve-
ne zia, 1775, (Go o gle e-knji ga), str. 14-15, Da ni e le Far la tus, Ec cle sia Sir mi en sis olim me tro
po lis, в Illyri ci Sac ri, VII, Ec cle sia Di oc le ti a na, An ti ba ren sis, Dyrr hac hi en sis et Sir mi en sis 
cum earum suf fra gan tes, Co le ti, 1817 , Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, Illyri cum Ve tus 
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који су владали у хришћанском духу правде и поштења и народ 
их је волео.“24) Због несхватања потребе за успостављањем 
мултидисциплинарне сарадње филолога са историчарима, 
хералдичарима, нумизматичарима, археолозима и антрополозима 
у сврху добијања резултата комплементарних упоредних анализа 
разних историјских докумената и архифаката, многи оригинални 
записи из времена праисторије и антике, као ни многи оригинални 
записи из новијих периода који се односе на историју Срба, нису 
преведени и доступни широј јавности у Србији. Такође још увек 
не постоје, или широј јавности нису познати, специјализовани 
мултидисциплинарни научни пројекти који би истражили сличност 
и истоветност старог писма „србица“ из праисторијске подунавске 
културе Винчанског писма са данашњним писмом ћирилица, што 
би помогло бољем схватању и дефинисању линеарне историјске 
везе у проходу ентитета старосрпских прото-етнија-племена 
Трибала-Винчанаца-Трачана (Рачана)-Роксолана-Дачана-Скита-
Сармата-балтичких Кимбра-Алана-Ксанта и Анта25) за које су 
антички грчки и римски и византијски историчари сматрали да 
су сви били један народ („“Sarmatorum ac Sueborum gentes”; “ 
Serblos … Triballos, autem gentes esse totius orbis antiquissimam et 
maximam, compertum habeo“).26) Такође још увек није довољно 

& No vum, Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii, 1746, An na Com ne na, The Ale xi ad, http://
www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/An na Com ne na-Ale xi ad00.html, Jo an nes, Scylit zes, Hi sto
ri a rum com pen di um, Wal ter de Gruyter, 1973 (Scylityes, Jo an nes, Synop sis hi sto ri a rum),  

24) Ан дри ја Ка чић-Ми о шић, Раз го во ри угод ни на ро да сло вин ског, http://www.ar chi ve.org/
stre am/raz go vo ru god nin00mi o go og/raz go vo ru god nin00mi o go og_djvu.txt, Jo van Ra jić,, 
Isto ri ja ra znih sla ven skih na ro dov na i pa če Bol gar, Hor va tov i Ser bov...vo svet isto ri če ski 
pro iz ve de na ja Jo an nom Ra i čem, V Vi e ne 1794, Си ма Ла зин Лу кић, Крат ка по вје сни ца 
Ср ба од по стан ка срп ства до да нас, To mo Ma re tić, Sla ve ni u dav ni ni, Na kla da “Ma ti ce 
Hr vat ske”, Za greb, 1889, http://www.ar chi ve.org/stre am/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og/sla ve-
ni u dav ni ni01ma re go og_djvu.txt

25) Пре ма ис та жи ва њи ма Стра бо на, То ми сла ва Ма ре ти ћа, Ре ље Но ва ко ви ћа, Ми ло ша Ми-
ло је ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа и дру гих ге о гра фа, фи ло ло га и исто ри ча ра, Ср би су на зи-
ва ни Ра си, Ра ша ни и оста лим име ни ма пле ме на из цр но мор ског ба зе на, Ма ле Ази је, 
Ро до па и По ду на вља. Та ко ђе ви де ти ВизантијскиизворизаисторијународаЈуго
славије I 1955 and II 1959, Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, cit. Chron. Pasch: 
Chro ni con pascha le, rec. L. Din dorf, Bon nae, 1832.: У овом за пи су се по ми ње да је цар 
Ју сти ни јан у вре ме сво је вла да ви не по зи вао ки јев ско пле ме Ан те да се до се ле у око ли-
ну Вра ња.

26) Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Збор ник ра до ва 
Ви зан то ло шког ин сти ту та Ср би је, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, Cri to bu-
li, Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc hi tes, 
Kan ta ko u ze nos итд. La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Hi sto ri a rum Li bri de cem, 1650, 
La o ni ci Chal co condylae at he ni en sis Hi sto rian Li bri de cem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti-
gu ri a no, Pa ri si is, MDCL: Хал ко кон дил је сма трао да су Ср би, од но сно Три ба ли би ли 
нај ста ри ји на род на све ту: “ Ser blos … Tri bal los, autem gen tes es se to ti us or bis an ti qu-
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научно разјашњена и презентирана сличност војне опреме, 
симбола и оружја старосрпских дачких27) и трачких28) племена на 
призорима њихових битака на разним споменицима, предметима и 
документима. 

БИТКА НА КОСОВУ КАО ПРЕКРЕТНИЦА У  
ИСТОРИЈСКОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ

На основу оригиналних историјских записа о историјским 
процесима, догађајима, личностима и њиховим заоставштинама, 
као и на основу народног предања (прича и песама о херојским 
делима некадашњих српских државника, сељака-себра, витезова и 
хајдука у епској поезији, сликарству, музици, занатству, манирима 
и обичајима и осталим видовима антрополошке кореографије 
колективног сећања једног народа на своју прошлост), може се 
доћи до закључка да је било неколико преломних тренутака за 
државу Србију у досадашњој историји српског народа. Неки од 
њих су догађаји као што су Битка српске и турске отоманске војске 
на Косову  1389. године, неколико сеоба народа у различитим 
историјским периодима, Први српски устанак 1804. године или 
прелаз-голгота преко планина Албаније српске војске на челу са 
државним врхом у правцу грчког острва Крф 1915. године за време 
Првог светског рата. Битка на Косову која се одиграла 1389. године 
била је од пресудног историјског значаја зато што је најавила 
раскид са дотадашњим средњовековним друштвеним нормативним 
системом државе Немањић и њених изданака - државе кнеза Лазара 
Хребељановића и деспотовина Стефана Лазаревића, Ђурађа 
Бранковића и Лазара Бранковића и уједно најавила један сасвим 
нов и непознат ток историје Србије. Захваљујући изузетним 

is si mam et ma xi mam, com per tum ha beo“, а исто ри чар ста рог Ри ма Кор не ли је Та цит у 
свом де лу Исто ри ја Ср бе по ми ње ис кљу чи во као је дан на род на огром ној те ри то ри ји 
Сар ма ти је: “Sar ma to rum ac Su e bo rum gen tes”. (Hi sto ri ae, 105.) 

27) Ни ко Жу па нић, Ср би Пли ни ја и Пто ло ме ја, Збор ник Ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви-
ји ћу, Др жав на Штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, стр. 
578, Мо мир Јо вић, Ср би пре Ср ба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr-
bi-Pre-Sr ba. Исто ри чар Ами ан Мар це ли ус је оста вио за пи се да је срп ски рим ски цар 
Ли ки ни је (c.250-325.) одр жа вао вој не ве зе са Ср би ма из Кар пат ских пла ни на. 

28) Ан тич ки Гр ци и Ви зан тиј ци су Ср бе Ра ша не зва ли TXRA KOI („Тра ча ни“). Та ко је за-
бе ле же но да је ви зан тиј ски фи ло зоф Ге ор ги је Ге мист Пли тон за ви зан тиј ску ца ри цу 
Је ле ну Дра гаш (де во јач ки Де ја но вић) го во рио да је она „из на ро да Тра ча на ко ји се 
про сти рао од Цр ног мо ра пре ко Ду на ва до Ита ли је.“ (Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у 
де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, ци ти ра ју ћи Ана ста си је вић, Срп ки ња ви зан тиј ска 
ца ри ца).
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државничким и војним напорима наследника кнеза Лазара, деспота 
Стефана Лазаревића, Ђурађа Бранковића и Лазара Бранковића 
државотворност Србије је била сачувана до 1459. године, а онда је 
Србија потпала под вишевековну отоманску власт. Косовска битка 
се одиграла у периоду када је држава кнеза Лазара Хребељановића 
у геополитичком смислу била сматрана готово једином светлом 
тачком бившег раскомаданог српског царства Немањића. Према 
тадашњим оригиналним историјским документима, кнез Лазар је 
уживао углед не само у државној власти, војсци, цркви и народу 
своје државе, него и у околним страним државама.29) Пред долазак 
отоманске турске војске на Балканско полуострво и одигравање  
историјске Битке на Косову 1389. године кнез Лазар је живео са 
својом породицом у кнежевом двору у граду-утврђењу Крушевцу 
смештеном у сливу Велике, Западне и Јужне Мораве у средишњем 
делу Србије.30) Бивше царство цара Душана Немањића било је 
раскомадано на феудалне регије под управама властелина између 
којих је владала неслога и који су повремено ратовали са својим 
суседима. Захваљујући једном мирном периоду у којем је владао 
државом и правилно управљао природним богатствима земље, пре 
свега рудницима, плодним пољима и шумама, кнез Лазар је успео 
да успостави економски функционалну и друштвено праведну 
државу. Иако је одрастао као племић на двору цара Душана 
Немањића31) и преко своје супруге Милице  био сродно повезан са 
династијом Немањића, кнез је обављао државничке послове у 
својству кнеза и без аспирација према краљевској титули за себе и 
своје потомке. У народу је био омиљен већ за живота, јер је, поред 
доброг познавања геополитике и изградње добрих односа са 
суседним царским породицама, кнез омогућио сељацима релативно 
миран живот и доделио им статус „баштиника“ – слободних сељака 

29) Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра, Ја нус, 2000.: http://www.rast ko.rs/ko so vo/
isto ri ja/zfaj fric-la za re vi ci.html, Ра де Ми хаљ чић, Ла зар Хре бе ља но вић  Исто ри ја, култ, 
пре да ње, БИГЗ, Бе о град, 1984, Јо ван Ми шко вић, Ко сов ска бит ка – вој ноисто риј ска 
рас пра ва, Кра љев ска Срп ска Др жав на Штам па ри ја, Бе о град, 23. април, 1890, Бе о град, 
Ср би ја, http://dc344.4sha red.com/dow nlo ad/auDiB-WE/Jo van_MI sko vic_-_Ko sov ska_
bitk.pdf?tsid=20111117-140753-6ed7a2d6

30) Из исто риј ског угла гле да ња Кру ше вац и ње го ва око ли на су би ли под руч ја од кул тур-
ног зна ча ја за Ср би ју од вре ме на пра и сто риј ске по ду нав ске кул ту ре, ста ро срп ских 
Три ба ла, ди на сти је Не ма њи ћа све до  вре ме на вла да ви не кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа 
и ње го вог си на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, ка да је Кру ше вац био цен тар сво је вр сне 
тран свер за ле Га зи ме стан (Ко со во по ље)– Кру ше вац – Бе о град (Бе о град ска твр ђа ва). 

31) Отац кне за Ла за ра При биц Хре бе ља но вић био је „ло го тет“ (управ ник двор ске кан це ла-
ри је) на дво ру ца ра Ду ша на Не ма њи ћа, ар хи мар шал на дво ру ца ра Уро ша Не ма њи ћа и 
управ ник обла сти Сре ма и Ма чве.
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који су могли да „баштине“, тј. да наслеђују своју земљу и 
имовину.32) Као и његови претходници из династије Немањић, и 
кнез Лазар је наставио да подиже манастире-задужбине широм 
земље, од којих је најпознатија била његова црква-задужбина у 
Раваници. У складу са својом државотворном политиком и 
традицијом успео је да издејствује и помирење српске Пећке 
патријаршије и Цариградске патријаршије  до чијег захлађења 
односа је дошло у доба владавине цара Душана Немањића. Због 
свега тога кнез Лазар је постао изабраник Српске православне 
цркве која га је сматрала за водећу политичку личност у наследној 
раскомаданој држави Немањића. У земљи су били развијени 
рударство, трговина, занатство и пољопривреда,33) а био је 
забележен и висок ниво развоја здравства и културе.34) Због свега 
тога, као и због његове улоге у Бици на Косову народ је кнеза 
Лазара у епским песмама и вишевековном народном предању 
прозвао „Свети цар Лазар“. Византијски историчар-хроничар 
Константин Филозоф (c.1380—c.1431) описивао је мир и 
друштвену хармонију у држави кнеза Лазара Хребељановића у 
периоду пре Битке на Косову следећим редовима: «Не изгоњаше 
брзи спорога нити богати убогога, нити је моћни узимао пределе 
ближњих, нити је вађен мач силних, нити се крв праведника 
проливала, нити је постојао зли и глупи говор, нити лагања против 
начелника, нити презирање преславних по чину, нити слично 
томе.“35) У време  пре окршаја српске и турске отоманске војске на 
Косову пред налетима турске војске у кнежеву моравску Србију су 
стизале многобројне избеглице из јужних феудалних регија Србије 

32) Сне жа на Бо жа нић, „Чу ва ње про сто ра, ме ђе, гра ни це – раз гра ни че ња у срп ској др жа ви 
од 13. до 15. ве ка“, Од сек за исто ри ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са-
ду, Ср би ја, 2010, стр. 113; С. М. Ду ша нић и Д. По по вић, При ва тан жи вот у срп ским 
зе мља ма сред њег ве ка, Clio, Бе о град, 1984, стр. 112-114 Ми лош Бла го је вић, Сред њо ве
ков ни за бел, ИЧ XIV–XV (1966), 1–17 и ЛССВ, 453 (С. Ми шић): Се ља ци су удру же ним 
по ро дич ним и за дру жним на по ри ма на плод ним по љи ма га ји ли пше ни цу, овас, је чам и 
про со, во ће и по вр ће, об ра ђи ва ли ви но гра де, др жа ли ко шни це са ме дом, га ји ли сто ку, 
со ли дар но ра ди ли се зон ске по сло ве и мле ли жи то у за јед нич ким се о ским мли но ви ма. 
Пре ма ста ти стич ким из ве шта ји ма о обла сти ма под вла шћу вла сте ле Бран ко ви ћа у јед-
ном се о ском мли ну је у про се ку мле ло жи то три де сет и се дам по ро ди ца. Нај ве ћи број 
мли но ва се на ла зио на Ко со ву и Ме то хи ји, јер је то би ла нај кул ти ви са ни ја и нај гу шће 
на се ље на област срп ске сред њо ве ков не др жа ве. 

33) Ми ла дин Сте ва нов нић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“, фељ тон Ве чер ње но во сти,  24. fe-
bru ar 2011. го ди не, Бе о град, 2011.

34) Ми ла дин Сте ва но вић, „Вла дар ка и све ти тељ ка кне ги ња Ми ли ца“, фељ тон Ве чер ње но
во сти, 22. март – 3. април,  Бе о град, 2009.

35)  Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра, ци ти ра ју ћи исто ри ча ре Ма вра Ор би на и 
Кон стан ти на Фи ло зо фа 
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и из суседне Византије и Бугарске. Будући да сви они нису могли 
да стану у град Крушевац, кнез је дао да им се одмах до градских 
бедема иза града подигну насеља са кућама за становање, трговима 
и дућанима.36) Иако је након Битке на Марици 1371. године постало 
јасно да ће у наредном периоду у јужном делу Србије уследити 
пресудна битка за одбрану земље од отоманске турске војске, 
војсци кнеза Лазара се пред битку на Косову нису могле придружити 
сви тадашњи одреди српске војске због пограничних ратова којима 
је био заокупљен босански владар Твртко и због постављања једног 
мањег дела војске на северну границу са Угарском да обезбеђује 
земљу од евентуалног упада Угара.37) Уз то, према историјским 
записима, један одред захумског војводе Радича несретно је 
закаснио да помогне војсци кнеза Лазара на дан Битке на Косову.38) 
Иако свестан малобројности своје војске у односу на многобројнију 
турску војску и свестан тежине битке која га је чекала, већ готово 
седамдесетогодишњи кнез је лично повео српску војску у Бој на 
Косову и у том боју на крају и погинуо. Оригинални турски и грчки 
историјски записи су описали да се у бици истакнуо „један младић, 
српски великаш Милош Обилић“ „који је желео по сопственој 
вољи да начини највеличанственију жртву која је икад учињена“, 
„пожртвован и смео као ниједан од осталих тада“.39) Ликови кнеза 
Лазара, Обилића и осталих припадника српске војске забележени 
су у народној усменој поезији, еповима и митовима о Косову и о 
преткосовској историји која се вековима преносила са колена на 
колено у народу и то народно предање књижевник Миодраг 
Павловић је дефинисао као својеврстан „моћан реситал којим је 
читава српска средњовековна историја претворена у непомични 
вербални споменик“.40) Иако Битка на Косову није била пораз,41) 

36) Ми ла дин Сте ва нов нић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“ 
37) Ken neth M. Set ton, Ha rry W. Ha zard, Nor man P. Za co ur, A Hi story of the Cru sa des: The 

Im pact of the Cru sa des on Euro pe, Univ of Wi scon sin Press, 1990, p. 322-323, cit. Pa stor, 
op. cit. III, 19, 78: Пре ма за пи си ма исто ри ча ра, у до ба вла да ви не де спо та Ђу ра ђа Бран-
ко ви ћа сре ди ном пет на е стог ве ка кон фликт Угар ске и Ото ман ског цар ства је био не из-
бе жан, „због ри вал ства Угар ске и Ото ман ског цар ства око те ри то ри је Ср би је“. Та ко ђе 
ви де ти Јо ван Ми шко вић, Ко сов ска бит ка – вој ноисто риј ска рас пра ва, стр. 100-103.

38) Јо ван Ми шко вић, Ко сов ска бит ка – вој ноисто риј ска рас пра ва, стр. 100-103.
39) Ма ја Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци о Ср би ји (14021439),Ви зан то ло шки ин сти тут Срп-

ске ака де ми је на у ка и умет но сти, По себ на из да ња Књи га 40, Бе о град, 2010,  стр. 29-30.
40) Ми о драг Па вло вић, Огле ди о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, Про све та, Бе о град, 

2000, стр. 164.
41) Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра, ци ти ра ју ћи срп ске, тур ске,  фи рен тин ске, 

грч ке и оста ле из во ре
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земља се налазила у изузетно тешкој ситуацији – већина мушкараца 
способних за рад са Косова и јужних делова земље изгинула је, 
тако да када је дошла турска војска у њихова села она су била 
готово празна и напуштена.42) Према историјским записима, 
неколико месеци након Битке на Косову пољу и Угари су прешли 
реку Саву и провалили у Србију све до Рудника и околине, вратили 
се натраг и добили награду од краља Жигмунда за, како је он навео 
у једној од својих повеља, успешан поход „против Срба, његових 
бунтовника.“43) Мајка наследника кнеза Лазара Деспота Стефана 
Лазаревића, удовица кнегиња Милица након већања са преживелим 
војним старешинама из битке на Косову, те са преживелим 
патријархом Јефремом и игуманима манастира и преосталим 
племићима утврдила је да је за опстанак државе био једини излаз 
да она као кнежева удовица остане у држави са својом породицом 
и да понуди вазални однос земље турском султану Бајазиту, као 
што су раније били учинили Византија и неки српски феудалци. 
Том приликом кнегиња Милица је позвала све присутне да јој 
помогну да се сачува јединство и даље функционисање Лазареве 
државе и српске цркве, што су они и прихватили.44) Због вазалног 
односа Србије према Отоманском царству кћерка кнеза Лазара 
Оливера предата је султану Бајазиту у Цариград.45) Син кнеза 
Лазара Стефан Лазаревић морао је да се прихвати од ране доби 
државничких и војних дужности и до краја свог стресног и 

42) Ibid: Би ло је се ла у ко је се ни је дан му шка рац ни је вра тио из бит ке на Ко со ву, као што је 
био слу чај са се лом Ве лу ће у Гру жи, ко је је од та да по не ло име Цр ну ћа. Ве ћи на удо ви-
ца из ги ну ле срп ске фе у дал не вла сте ле на Ко со ву, ме ђу ко ји ма и не ка да шња де спо ти ца, 
удо ви ца пле ми ћа Мр њав че ви ћа Је ле на Мр њав ће вић, за мо на ши ле су се, а оби чан на род 
је био оча јан и дез о ри јен ти сан и ма сов но на пу штао се ла на ју гу Ср би је.

43) Ibid, ци ти ра ју ћи Кон стан ти на Фи ло зо фа ко ји је у опи су про ва ла Уга ра пре ко ре ке Са-
ве у Ср би ју то ком је се ни 1389. го ди не на пи сао: „А они ко ји оста до ше (бе ху) си ро ти 
и ужа сну ти од њи хо ве пљач ке, јер ни је пре ти ла бе да са мо од Исма иљ ћа на, не го се и 
за пад ни су се ди (Угри) спре ми ше на рат.“ 

44) Бу ду ћи да је зе мљи пре ти ла опа сност и од Угар ске са се ве ра, а зе мља оста ла без глав-
ног де ла вој ске, те да та да још увек ма ло лет ни син – на след ник кне за Ла за ра Сте фан 
Ла за ре вић ни је мо гао да пре у зме власт над зе мљом, кне ги ња Ми ли ца је из да ла на ред бу 
чел ни ку Ра ди чу По сту по ви ћу да пре у зме ко ман ду над пре о ста лом вој ском и за шти ти 
гра ни це зе мље. За хва љу ју ћи ди пло мат ској уме шно сти, удо ви ца кне за Ла за ра ус пе ла је 
да 1391. го ди не пре не се мо шти кне за Ла за ра из цр кве Све тог Ваз не се ња у При шти ни 
у кра ље ву за ду жби ну ма на стир Ра ва ни цу, а мо на си су са чу ва ли сви ле ну одо ру кне за 
Ла за ра.

45) Sto jan No va ko vić, Sr bi i Tur ci če tr na e stog i pet na e stog. ve ka, Ču pi će va za du žbi na, Be o grad, 
1893, Ni ko la Gi ljen, Prin ce za Oli ve ra, za bo ra vlje na srp ska Kne gi nja, Fond ‘’Prin ce za Oli-
ve ra’’, Be o grad 2009, Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра: Исто ри ча ри сма тра ју 
да је сво јом лич но шћу, обра зо ва њем и за ла га њем за сво ју зе мљу, по ро ди цу и ка сни је 
др жав нич ке ак тив но сти свог бра та Сте фа на код сул та на Ба ја зи та Оли ве ра да ла до при-
нос очу ва њу др жав но сти та да шње Ср би је.



- 178 -

ПОТРЕБА ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕМ СТАВОВА О...Сања Шуљагић

прилично трагичног живота је чинио напоре да очува 
државотворност Србије и њене људске, природне и културне 
ресурсе на територији између два велика империјална царства. 
Успео је да у својој свестраној личности46) сажме карактеристике 
успешног дипломате који је са страним државницима и филозофима 
комуницирао на неколико страних језика и карактеристике 
успешног војсковође, економисте, правника и уметника. Обновио 
је и подигао Београд, подизао манастире широм земље, помагао 
уметнике, научнике, занатлије и трговце и објавио 1412. године 
Рударски законик захваљујући којем је тадашњи профит српске  
рударске производње премашивао једну петину укупне европске 
производње племенитих метала. Уз то је био и командант витешке 
гарде која је као вазални одред турског султана Бајазита у бици код 
Ангоре 1402. године изазвала дивљење султановог супарника - 
победника битке монголског кана Тимура толико да су се само 
деспот Стефан и његов одред након битке слободно вратили 
кућама, а на повратку кући деспот је због свог учинка добио велика 
признања од византијских, венецијанских и угарских државника.47) 
По угледу на своје претходнике из немањићке краљевске линије 
деспот је установио извршну и законодавну власт на начин да су у 
различитим окрузима деспотовине војском, полицијом, 
финансијама и судством управљали феудални властелини 
баштиници  који су носили породично наследну титулу „војвода“, 
а у  већим насељима владали су званичници са титулама „кефалије“ 
и чиновници са нешто нижим положајем „владаљци“.48) Када је 
Деспот Стефан предао власт у наследство свом нећаку Ђурађу 
Бранковићу он је такође наставио, по угледу на свог претходника, 
да држи „народну војску“ коју су властелини позивали из својих 
области за потребе ратовања.49) Деспоти су успевали да владају 

46)  Жељ ко Фај фрић, Све та ло за кне за Ла за ра: На бој ном по љу де спот Сте фан је био 
рат ник, на ме ђу на род ном пла ну др жав ник, а у рет ким тре ну ци ма пре да ха био је аске та 
и уса мље ник ко ји је ти ши ни свог дво ра на Бе о град ској твр ђа ви (на да на шњем Ка ле мег-
да ну) пи сао пе сме и про у ча вао и пре во дио трак та те ан тич ких фи ло зо фа и на уч ни ка.

47)  Ма ја Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци о Ср би ји (14021439.), стр. 125-126, цит. Сад де-
дин, Chalc. I 

48)   Мат. Ста ној ло вић, Мил. Ј. Га јић, Де спот Сте фан Ла за ре вић – Исто риј ска рас пра
ва, Из да ње оп шти не бе о град ске, Цар на ра ди кал на штам па ри ја, Бе о град, 1894, стр. 216, 
ци ти ра ју ћи Ч. Ми ја то вић; стр. 217.

49)  Ибид, стр, 258-259, ци ти ра ју ћи Ђ. Бран ко вић, I, стр. 101: Сма тра се да је у вре ме 
сво је вла да ви не за по тре бе од бра не од спољ ног не при ја те ља де спот Бран ко вић имао на 
рас по ла га њу 40.000 вој ни ка из на ро да и 10.000 на јам них вој ни ка, што је би ло у ран гу 
са вре ме них европ ских др жа ва ње го вог вре ме на.
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државом упркос претензијама суседних царстава према територији 
Србије, али је већ од средине петнаестог века приликом упада 
турске војске у јужне делове Србије50) постало јасно да ће и Србија, 
као и остале земље у њеном окружењу, потпасти под турску 
отоманску власт.

КАРАЂОРЋЕВА И ПОСТКАРАЂОРЂЕВА СРБИЈА

Развојни пут српског народа у време владавине Отоманског 
царства на Балканском полуострву разликовао се од развоја народа 
и њихове државотворности у најмоћнијим европским државама. За 
разлику од тих држава које су од седамнаестог века надаље 
интензивно развијале своје политичке, економске и културне 
институције и успешно упо тре бља ва ла тех но ло шка от кри ћа за раз-
вој сво јих про из вод них при вре да и ис тра жи ва ње и осва ја ње дру-
гих зе ма ља, ве ћи на ста нов ни ка Ср би је је у истом том пе ри о ду „ку-
лу чи ла“ и жи ве ла у збе го ви ма, се ли ма или ма њим на се љи ма ши-
ром Ср би је. Ипак, чак и у та квим усло ви ма, свест о ра ни јој др жа ви 
и дру штву пре но си ла се пре ко еп ске усме не по е зи је, чу ва ња тра ди-
ци о нал них оби ча ја и дру гих еле ме на та на ци о нал ног и кул тур ног 
иден ти те та, као и по мо ћу по лу и ле гал ног одр жа ва ња сред њо ве ков-
ног си сте ма ло кал не са мо у пра ве. У зе мљи се ни су би ли ство ри ли 
усло ви за за сни ва ње др жа во твор них ин сти ту ци ја и си сте ма одр жи-
вог по ли тич ког и еко ном ског раз во ја све до из би ја ња Пр вог срп-
ског устан ка за осло бо ђе ње Ср би је од ото ман ске тур ске вла сти 
1804. го ди не под вод ством вој ско во ђе Ђор ђа „Ка ра ђор ђа“ Пе тро-
ви ћа (1762-1817.). У Пр вом срп ском устан ку за осло бо ђе ње од по-
реж џи ја „да хи ја“, чи ју су ро вост у вла да ви ни Бал кан ским по лу о-
стр вом ни је одо бра ва ла ни са ма тур ска Пор та,51) уче ство ва ли су 
се о ски кне зо ви (управ ни ци се ла), срп ски са мо у прав ни ор га ни вла-
сти, све штен ство и  уста ни ци-хај ду ци са Ка ра ђор ђем као вој ско во-
ђом на че лу. Од ра ни је ре ла тив но раз ви јен и со лид но ор га ни зо ван 
си стем ло кал не са мо у пра ве дао је до при нос успе шној бор би про-

50)  Ken neth M. Set ton, Ha rry W. Ha zard, Nor man P. Za co ur, A Hi story of the Cru sa des: 
The Im pact of the Cru sa des on Euro pe, Univ of Wi scon sin Press, 1990, pp. 322-323.

51)  Ра дош Љу шић, Вожд Ка ра ђор ђе, I-II, Сме де рев ска Па лан ка, 1993. (Бе о град 2000, 
2003):   http://www.scribd.com/doc/7710376/Ra dos-Lju sic-Ka ra djor dje: Пре ма на ла зи ма 
исто ри ча ра, због жал би срп ских се о ских кне зо ва и све ште ни ка на су ро вост уби ра ча 
по ре за, тзв. „да хи ја“ у Ср би ји  пре ма ло кал ном ста нов ни штву, и сам сул тан је мо рао да 
ин тер ве ни ше и по ку ша да их уми ри.  Сул тан је упо зо рио да хи је јед ним фер ма ном да 
му при сти же мно го жал би на њих и тра жио од њих да се од рек ну зу лу ма, у про тив ном 
он ће про тив њих „ди ћи вој ску од дру гог на ро да и за ко на“ (тј. Ср ба).



- 180 -

ПОТРЕБА ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕМ СТАВОВА О...Сања Шуљагић

тив Ту ра ка у Пр вом и Дру гом срп ском устан ку и чак су и не ки еле-
мен ти вој ног ор га ни зо ва ња и бор бе про тив Ту ра ка би ли уте ме ље-
ни на на чи ну упра вља ња за дру га ма и оп шти на ма под упра вом де-
мо крат ски би ра ног ста ре шин ства и па три јар хал не упра ве.52) Ка ра-
ђор ђе је та ко ђе био де мо крат ски иза бран за вр хов ног вој ско во ђу 
(во жда) и ис ка зао се као успе шан вој ни ко ман дант. Али, он је био 
и не пи смен чо век обич ног се љач ког по ре кла ко ји је од ра стао у 
усло ви ма шум ских збе го ва и ко ји је схва тао да је не до ста так обра-
зо ва ња и ис ку ства у во ђе њу по ли тич ких по сло ва био ве ли ки про-
блем за ње га и ње го ве уста ни ке. На кон пр вих вој них успе ха сво јих 
сна га чи нио је све што је мо гао да по кре не ини ци ја ти ву за по нов но 
ус по ста вља ње др жа во твор но сти  и обез бе ђе ње што је мо гу ће бо-
љих усло ва за Ср би ју у  ге о по ли тич кој ме ђу на род ној кон сте ла ци ји 
сна га. У том сми слу је тра жио по др шку од пред став ни ка Аустри је, 
Ру си је, Фран цу ске и дру гих по ли тич ких си ла тог вре ме на. Ипак, 
био је све стан чи ње ни це да су са мо обра зо ва ни љу ди мо гли да пре-
не су зна ње не пи сме ним на род ним ма са ма и да по кре ну раз вој дру-
штва, а ти ме и раз вој чи та ве до та да кул тур но и еко ном ски за пу-
ште не Ср би је. По зна то је ње го во обра ћа ње 1808. го ди не срп ској 
ин те лек ту ал ној и ду хов ној ели ти на отва ра њу Ве ли ке шко ле у Бе о-
гра ду: „Ви ди те, ми има мо до вољ но ми ши ца за од бра ну Ср би је, али 
не ма мо до вољ но ве штих љу ди за упра вља ње. Да ми зна мо др жа ву 
во ди ти она ко ка ко зна мо во ди ти вој ску, дру га чи је би смо ста ја ли. 
Учи те се ви, да кле, да на ста ви те на ше срећ но за по че то де ло. У ва-
ма је сва на де жда на ша са те стра не.“53) Ме ђу тим, за вре ме из гнан-
ства Ка ра ђор ђа у ино стран ству, је дан од хај ду ка, а ка сни је и ње гов 
кум и вој ско во ђа у срп ској вој сци54) Ми лош Те о до ро вић (1780-
1860.), по зна ти ји као Ми лош Обре но вић,55) унај мио је у до го во ру 

52)  Пе тар Ма тић, „Ге не за и раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, Збор ник ра до ва Ср
би ја: про тив реч но сти по ли тич ког си сте ма, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Ese lo ge, 
Бе о град, стр. 154.

53)  Жар ко Пе тро вић, „Хим на Ка ра ђор ђо вом устан ку“, фељ тон Кад је му зи ка ра то ва ла, 
Глас Јав но сти,  05.01.2003, Бе о град

54)  Бо ри ша Ра до ва но вић, „О не ким уче сни ци ма Дру гог Срп ског устан ка 1815. го ди не 
из Кра гу је вач ког и Ја го дин ског окруж ја“, Ко ре ни, IV (2006.), Исто риј ски ар хив Ја го ди-
не, Исто риј ски ар хив Шу ма ди је, Фонд: „Ни ко ла Ми ли ће вић-Лу ње ви ца”, ци ти ра ју ћи 
Лу ње ви чи ног уни ка ге не ра ла Иван С. Па вло вић, (ру ко пис би о гра фи је): Пред Дру ги 
срп ски уста нак Ка ра ђор ђе се до го ва рао са углед ним мар ве ним тр гов цем Ни ко лом Ми-
ли ће ви ћем-Лу ње ви цом да га од ме њу је у вој ним по сло ви ма, ме ђу тим он је пред ло жио 
уме сто се бе Ми ло ша Обре но ви ћа, ко га је Ка ра ђор ђе по сле пр вих успе ха, а за тим и 
скла па ња кум ства уна пре дио из хај ду ка у руд нич ког вој во ду.  

55)  Ми ло рад Бо шњак, Сло бо дан Ја ко вље вић, Обре но ви ћи, са кри ве на исто ри ја, ЛИО, 
Гор њи Ми ла но вац 2006. и Кон ста нтин Н. Не на до вић, Жи вот и де ла ве ли ког Ђор
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са тур ским Али-па шом Ма ра шли јом не ко ли ко ло кал них раз бој ни-
ка да уби ју Ка ра ђор ђа по по врат ку Ка ра ђор ђа у зе мљу на кон ње го-
вог по след њег бо рав ка у ино стран ству. На јам ни ци су га до че ка ли 
у јед ном се лу, уби ли на спа ва њу и пре ма до го во ру из ме ђу Али-па-
ше Ма ра шли је и Ми ло ша Обре но ви ћа од се че ну Ка ра ђор ђе ву гла-
ву56) по сла ли Ми ло шу, за јед но са ства ри ма ко је је том при ли ком 
Ка ра ђор ђе имао у сво јој тор би: са бљом ко ју је ру ски цар Алек сан-
дар Ка ра ђор ђу „још ка да је у Ср би ји ра то вао по да рио, с нат пи сом 
„За штит ни ку Пра во слав ни ја ве ри и оте че ства“, ру ским ме да ља ма 
за срп ске вој во де, пи што љи ма, са том, пр сте ном, оде лом и још не-
ким дру гим ства ри ма.57) Овај по да так до ка зу је да је Ка ра ђор ђе, уз 
ра ни је кон так те са аустриј ским, фран цу ским, ита ли јан ским, грч-
ким, бу гар ским и ру ским пред став ни ци ма за вре ме сво јих вој них 
ак тив но сти, имао озбиљ не ам би ци је да се по по врат ку у зе мљу на-
ста ви бо ри ти за не за ви сност Ср би је и ди пло мат ским сред стви ма. 
Ми лош Обре но вић је ка сни је гла ву Ка ра ђор ђа про сле дио сул та ну 
у ца ри град ску Пор ту као знак да је из вр шио за да так, а сул тан је 
на кон то га Ми ло ша на гра дио ти ту лом кне за.58) Кнез Ми лош је на 
тај на чин пре ки нуо до та да шњи си стем дру штве них вред но сних 
нор ми по што ва ња дру штве не хи је рар хи је и за јед ни штва у зе мљи и 
за вео ре жим вла да ња са ка рак те ри сти ка ма опор ту ни зма и сер вил-
но сти у од но су пре ма ко ло ни за то ру и  стра хо вла де и ре пре си је у 
од но су на вла сти те су на род ни ке.59) Но во о сни ва ју ћи ре жим је због 
на чи на на ко ји је био ус по ста вљен а ка сни је и због уки да ња раз ли-
чи тих зва нич них и не зва нич них тра ди ци о нал них дру штве них ин-
сти ту ци ја на не ки на чин из вео де и сто ри за ци ју до та да шње др жа во-

ђа Пе тро ви ћа Ка раЂор ђа, Штам па ри ја Јо ва на Н. Вер на ја, Беч, 1883. Та ко ђе ви де ти 
„Ми лош Обре но вић“, http://www.zna nje.org/i/i22/02iv02/02iv0220/de fuf na mi los.htm

56)  Овај су ро ви гест од се ца ња гла ве по бу ње ни ка про тив ко ло ни за тор ске вла сти, у не ком 
сми слу сли чан ге сту „кру ни са ња“ ужа ре ним гво жђем гла ве Ма ти је Гу бе ца, во ђе се-
љач ке бу не у су сед ној Хр ват ској у ше сна е стом ве ку, био је сим бо ли чан гест опо ме не 
ра зних ко ло ни за то ра за сло бод но ми сле ће љу де у њи хо вим ко ло ни ја ма у сред њем ве ку.

57)  Кон стан тин Н. Не на до вић, „Жи вот и де ла ве ли ког Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра-Ђор ђа, 
вр хов ног во жда осло бо ди о ца и вла да ра Ср би је, жи вот ње го ви вој во да и ју на ка као гра-
ди во за срб ску исто ри ју од го ди не 1804.до 1813. и на да ље са брао“, на пи сао и из дао 
Кон стан тин Н. Не на до вић Кра љев. Срб. Ар ти ље ри је Ка пе тан у пен зи ји, у Бе чу, у 
Штам па ри ји Јо ва на Н. Вер на ја, 1883, стр. 456; 460-461

58)  Си ма Ла зић Лу кин, Крат ка по вје сни ца Ср ба од по ста ња срп ства до да нас, http://
sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/Крат ка_по вје сни ца_Ср ба_од_по ста ња_Срп ства_до_да нас_8

59)  Ра ди во је Ма рин ко вић, Ло кал на са мо у пра ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 1998, стр. 189-195: Де мо кра тич ност на род не са мо у пра ве по ни ште на је си сте мом 
ад ми ни стра тив не по де ле др жа ве на окру ге у ко ји ма су зва нич ни ци град ске и се о ске 
ло кал не са мо у пра ве по ста ли по слу шни ци ауто ри тар не и де спот ске вла сти кне за Ми-
ло ша.
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твор но сти у про це су из град ње мо дер не гра ђан ске др жа ве ко ји је 
усле дио. За раз ли ку од про це са над град ње сво јих тра ди ци о нал них 
на ци о нал них по ли тич ких фи ло зо фи ја и прав них на у ка ко јим су во-
де ђе европ ске др жа ве ства ра ле сво ја мо дер на гра ђан ска дру штва, у 
Ср би ји је тај про цес на стао пре ки да њем кон ти ну и те та др жав но сти 
у нор ма тив но-вред но сном сми слу у од но су  на ње не сред њо ве ков-
не вла да ре – у сми слу не по што ва ња жи во та и ин сти ту ци је над ре-
ђе не осо бе у дру штве ној хи је рар хи ји и свог су на род ни ка у бор би 
за осло бо ђе ње од ко ло ни за то ра, као и у сми слу не по што ва ња ин-
сти ту ци је кум ства и брат ства до ко је су Ср би тра ди ци о нал но мно-
го др жа ли.60) Кне жев пр ви са вет ник, прав ник, по ли ти чар, ди пло ма-
та, књи жев ник, пре во ди лац и исто ри чар Ди ми три је Да ви до вић 
(1789-1838) ко ји је је дан део шко ло ва ња про вео у Аустриј ској мо-
нар хи ји био је за слу жан за до но ше ње тур ских прав них до ку ме на та 
Ха ти ше ри фи из 1830. и 1833. го ди не за хва љу ју ћи ко ји ма је Ср би ја 
до би ла ста тус по лу ва зал не кне же ви не и Сре тењ ски устав из 1835. 
го ди не. Свр ха до но ше ња ових за ко на је би ла, ка ко је го во рио Да ви-
до вић, „про гон тур ских оби ча ја и уво ђе ње за ви ча ја про све ште них 
Евро пе ја ца у Сер би ји“, огра ни ча ва ње кне же ве са мо вла сти и уво-
ђе ње за ко на у дру штве ни жи вот. Ауто крат ску вла да ви ну кне за Ми-
ло ша по ку ша вао је да оправ да Ка ра џи ћев са вре ме ник фи ло лог Ђу-
ро Да ни чић,61) али ње му са мом су за ме ра ли са вре ме ни ци ин те лек-
ту ал ци да је у сво јим за пи си ма до при нео иг но ри са њу је зи ка, исто-
ри је и по е зи је чи та вог под руч ја не ка да шње „Ста ре Ср би је“ - та да-
шње Ју жне Ср би је, од но сно да је ти ме из вр шио „де и сто ри за ци ју 
Ју жне Ср би је“, што је ути ца ло на ка сни је тур бу лен ци је у срп ској 
по ли ти ци, ди пло ма ти ји, кул ту ри и др жа во твор но сти.62) У обла сти 

60)  Ле о полд Ран ке, Срп ска ре во лу ци ја, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1991.: Исто-
ри чар Ран ке сма трао је да је ме ђу од дав ни на по што ва ним се о ским оби ча ји ма на ро чи то 
осо бен и свој ствен био оби чај „по бра тим ства“ у срп ском на ро ду.

61)  Ibid: Ђу ра Да ни чић је сма трао да је кнез у про це су ства ра ња др жа ве мо рао да се та ко 
по на ша и са ти ре сва чи ју са мо во љу „да би др жа ва до шла до тле да у њој бу де за кон нај-
ви ша во ља.“

62)   Jo van Dra ga še vić, Ma ke don ski Slo ve ni,  Pro me tej, No vi Sad, 1995. (Ur. To http://www.
rast ko.rs/rast ko-mk/isto ri ja/op ste/jdra ga se vic-ma ke don ski_l.html: Јо ван Дра га ше вић је за-
ме рао фи ло ло гу Да ни чи ћу да је у сво јим из ла га њи ма за не ма рио „је зик Ју жне Ср би је на 
ко јем су на пи са но за ко ни срп ски и њи ме је упра вља но ца ре ви ном срп ском“, те да је тек 
1878. го ди не, „ка да је у јав ност иза шао Сан-Сте фан ски уго вор и кад на ши фи ло ло зи 
ви де ше да је у ње му у бу гар ску на род ност ура чу на та и сва ју жна Ср би ја – они тек та-
да у свом ве ли ком чу ду по ђо ше да по бли же свој на род упо зна ју, тек та да је и Да ни чић 
пр ви пут у свом жи во ту сту пио но гом на зе мљу Не ма њић ких Ср ба. На по врат ку свом 
из Сред ца у Ниш, Да ни чић, уко рен због свог ра ни јег ра да, су зним очи ма је јав но ис по-
ве дао, ка ко је мно го ду шу сво ју огре шио... Али та огром на гре шка, ко ју је срп ска фи ло-
ло ги ја, а са њом и це ла срп ска ин те ли ген ци ја по чи ни ла пре ма свом на ро ду и исто ри ји 
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срп ског је зи ка и књи жев но сти фи ло лог Вук Ка ра џић је при ку пио и 
са чу вао бо га ту кул тур ну на род ну усме ну по е зи ју и број не ан тро-
по ло шке и ет но граф ске те ко ви не срп ске на род не кул тур не ба шти-
не. У са рад њи са управ ни ком беч ке двор ске књи жни це Јер не јом 
Ко пи та ром Ка ра џић је по јед но став нио до та да шње срп ско сло вен-
ско пи смо на ко јем су би ла на пи са на сва прав на, исто риј ска и књи-
жев на до стиг ну ћа срп ског сред њег ве ка и на тај на чин је ство рио 
но ву ћи ри ли цу. Пре ма тврд ња ма ис так ну тих ин те лек ту а ла ца Јо ва-
на Ха џи ћа, Са ве Те ке ли је, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Ми ло ва на Ви-
да ко ви ћа, ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа и дру гих та да-
шњих Ка ра џи ће вих са вре ме ни ка,63) и пре ма об ја шње њу и са мог 
Јер не ја Ко пи та ра о ци љу лин гви стич ке ре фор ме, Ка ра џић и Ко пи-
тар су по јед но ста вље њем до та да шње срп ско сло вен ске ћи ри ли це 
по угле ду на ла ти ни цу и пре о бли ко ва њем до та да шњег књи жев ног 
срп ског је зи ка пре ма на род ном што кав ском го во ру ус пе ли да из-
бри шу до та да шњу књи жев ну и кул тур ну ве зу из ме ђу Ср би је и Ру-
си је и да по ве жу Ср би ју са Хап сбур шком мо нар хи јом.64) Вук Ка ра-
џић је ујед но сво јом ре фор ма тор ском ак тив но шћу очу ва ња на род-
них умо тво ри на и мар ги на ли за ци је до та да шњих књи жев них и 
прав них до ку ме на та сред њо ве ков не и гра ђан ске Ср би је као по сле-
ди це ње го ве лин гви стич ке ре фор ме дао при о ри тет пре зен та ци ји 
Ср би је као зе мље са бо га том кул ту ро ло шком гра ђом при пад ни ка 
дру штве ног сло ја се ља ка, а не као зе мље ви ше ве ков не кра љев ске 
ди на стиј ске ло зе и ње них из да на ка кне же ва, де спо та, вој во да, ке-
фа ли ја и оста лог фе у дал ног плем ства. Ка ра џи ће ви лин гви стич ки 
ре форм ски по те зи су, иако су по јед но ста ви ли срп ско сло вен ско ћи-
ри лић но пи смо, де ли мич но до при не ли пре ки ду са знај не спо не ши-
ро ких срп ских на род них ма са о пи сме ним прав ним, ду хов ним и 
књи жев ним за ве шта њи ма њи хо ве сред њо ве ков не вла дар ске, ду-
хов не и фе у дал не ари сто кра ти је. Ова кви лин гви стич ки ре форм ски 
по ду хва ти у та да шње вре ме ни су мно го ни по мо гли ши рим на род-
ним ма са ма у опи сме ња ва њу – иако је 1888. го ди не Уста вом уве де-
но бес плат но основ но обра зо ва ње, оно ни је би ло спро во ђе но у 
прак си – јед на од нај ве ћих гре ша ка др жав нич ких стра те ги ја Ср би-

ње го вој, би ла је не из бе жна по сле ди ца не че га што је мно ги ма из гле да ло као за го нет ка, 
али ко ја се ни је мо гла од го нет ну ти, јер су осно ви при хва ће не на у ке би ли по гре шни.“ 

63)  Mi ro slav Jo va no vić, Je zik i dru štve na isto ri ja, Stu bo vi kul tu re, Be o grad, 2002.
64)   Alek sa Ivić, „Ar hiv ska gra đa o srp skim i hr vat skim knji žev nim i kul tur nim rad ni ci ma 

1740-1880“, Zbor nik za isto ri ju, je zik i knji žev nost srp skog na ro da III, Srp ska Kra ljev ska 
Aka de mi ja, Be o grad, 1926, str. 262-263; та ко ђе о то ме ви де ти Go lub Do bra ši no vić (Ur.), 
Ko pi tar i Vuk, Vu kov sa bor Tr šić – Rad, Be o grad, 1980.
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је у де вет на е стом и два де се том ве ку би ло је за не ма ри ва ње оп штег 
обра зо ва ња ста нов ни штва Ср би је ко је је тра ја ло све до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та.65) То се до не кле мо же оправ да ти чи ње ни ца ма 
да у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка у Ср би ји још увек ни је би-
ло до вољ но на став нич ког ка дра и мно га се ла ни су има ла шко ле, а 
се о ска де ца ко ја су ишла у шко лу вр ло че сто су би ла при ну ђе на да 
у исто вре ме по ма жу ро ди те љи ма у те шким се о ским ра до ви ма и да 
пе ша че до шко ле и на траг и по де се так ки ло ме та ра днев но.66) Ду го 
вре ме на не ре шен про блем опи сме ња ва ња ши рих на род них ма са 
про у зро ко вао је не рав но ме ран раз вој др жа ве, као и не си хро ни зо ва-
ност и не функ ци о нал ност обра зо ва ња по сто је ћег обра зо ва ног де ла 
ста нов ни штва у од но су на  по тре бу за сни ва ња са мо стал не про из-
вод не еко но ми је и одр жив ног раз во ја у др жа ви. Та кво ста ње у та-
да шњем по ли тич ком и еко ном ском жи во ту отво ри ло је про стор за 
ства ра ње стра те ги је „мо дер ног ја њи чар ства“ у обла сти обра зо ва-
ња, од но сно за по ја ву обра зо ва ња опи сме ње ног остат ка ста нов ни-
штва Ср би је за по тре бе раз во ја дру гих др жа ва ко је тра је од де вет-
на е стог ве ка67) све до да нас. Об ја вљи ва ње пр вих срп ских гра ђан-
ских прав них за ко ни ка ни је ути ца ло на си стем ско по кре та ње обра-
зо ва ња, а са мим тим ни је да ло под сти цај кул тур ном и еко ном ском 
раз во ју ве ћи не се о ских и град ских до ма ћин ста ва у зе мљи. Уме сто 
то га је три де се тих го ди на де вет на е стог ве ка до шло до по ја ве бо га-
ће ња јед ног ма лог про цен та при пад ни ка тр го вач ког и чи нов нич ког 
дру штве ног сло ја, од но сно до да ва ња при о ри те та раз во ју јед ног 
ма лог про цен та услу жне а не про из вод не еко но ми је у др жа ви. У 
до ба вла да ви не си на кне за Ми ло ша, кне за Ми хај ла Обре но ви ћа, у 
пе ри о ду  та ко зва ног “Дру гог на ме сни штва“ (1868-1872.), Ср би ја је 
до би ла Устав ко јим је био ус по ста вљен пар ла мен та ри зам у др жа ви 
пре ма ко јем је ви ше од 20% ста нов ни ка Ср би је би ра ло по сла ни ке 
ко ји су уче ство ва ли у ра ду Скуп шти не. Иако су пра ва на ро да би ла 

65) Дра ган Мар ко вић, Отва ра ње и за тва ра ње ср би јан ског се ла  до стиг ну ћа, про бле ми и 
пер спек ти ве со ци ја ли за ци је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 17; 26

66) Ibid, стр. 17; 26
67) Са мо је дан од при ме ра за то  је би ла не мо гућ ност Ср би је да сти пен ди ра по зна тог на-

уч ни ка Ни ко лу Те слу. Mon do, „Po li ti ka: Ka ko je Te sli od bi je na sti pen di ja“, 09. maj 2006, 
http://www.mon do.rs/v2/tekst.php?vest=16481, cit. Mol ba Ni ko le Te sle za sti pen di ju, Ru ko-
pi sno ode lje nje Ma ti ce srp ske pod bro jem M9823: Ма ти ца Срп ска је 1878. го ди не по дру-
ги пут од би ла мол бу та да шњег сту ден та Ни ко ле Те сле, да му сти пен ди ра ју до вр ше ње 
тех нич ких сту ди ја у Бе чу или Пра гу под обра зло же њем да „у ле гат ском фон ду не ма 
сло бод них ме ста за тех ни ча ре“ и он је на кон то га мо рао при ват но да фи нан си ра сво је 
сту ди је и по за вр шет ку сту ди ја оти шао је на рад  у Бу дим пе шту, Па риз и Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве.
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огра ни че на, она су се не ким ре фор ма то ри ма др жа ве чи ни ла пре ви-
ше ши ро ким пра ви ма. Са ми ре фор ма то ри др жа ве оли че ни у на ме-
сни ци ма (по је ди ни ге не ра ли, ди пло ма те и чи нов ни ци) ни су би ли 
мно го ли бе рал ни и упра вља ли су ин сти ту ци ја ма ко је су да ро ва ли 
на ро ду по мо ћу по ли ци је и из гра ђе не мре же до у шни ка.68) За о ста ја-
ње у раз во ју се о ског ста нов ни штва за ма лим про цен том но во ства-
ра ју ћег град ског чи нов нич ког и тр го вач ког сло ја ста нов ни штва то-
ком де вет на е стог ве ка ка сни је ни је мо гло да се на док на ди упр кос 
по је ди ним прав ним од ред ба ма и ука зи ма у Уста ви ма Ср би је ко ји 
су се од но си ли на ре гу ли са ње жи во та се ља ка и функ ци о ни са ње 
се о ских за јед ни ца у Ср би ји. Је дан од за ко на ко ји се од но сио на се-
о ске за јед ни це био је и Гра ђан ски за ко ник из 1844. го ди не ко ји је 
са ста вио прав ник Јо ван Ха џић на осно ву Аустриј ског гра ђан ског 
за ко ни ка, пре ма ко јем је за дру жна имо ви на по ста ла су сво ји на за-
дру га ра и ви ше ни је би ла ко лек тив на не де љи ва це ли на. Са вре мен-
ске дис тан це не ки прав ни ци ми сле да је Јо ван Ха џић овим уред ба-
ма о де о би за дру ге у ства ри отво рио пут про до ру ка пи та ли зма и 
ро бо нов ча ној про из вод њи и тр жи шту ко је ће по че ти да се раз ви ја 
у зе мљи у зад њој де це ни ји де вет на е стог ве ка.69) У исто вре ме при-
ме на тог За ко ни ка има ла је за по сле ди цу де о бу се о ске за дру ге и 
уру ша ва ње тра ди ци о нал них ло кал них по ли тич ких ин сти ту ци ја 
Ср би је (се о ских по ро дич них до ма ћин ста ва, се о ских за дру га и се о-
ских са бо ра)70) и не зва нич них дру штве них ин сти ту ци ја (ауто ри те-
та оца по ро ди це, се о ског ста ре ши не, над ре ђе ног вој ног ста ре ши не 
и вла да ра др жа ве).71) Упр кос на по ри ма си на кне за Ми ло ша кне за 
Ми хај ла Обре но ви ћа да учвр сти др жа во твор ност Ср би је на ме ђу-
на род ном пла ну и ње го вог до при но са из град њи не ких зна чај них 
уста но ва кул ту ре тог вре ме на, по бољ ша ње по ло жа ја се ља ка  ко ји 

68) Če do mir An tić, „Je dan pri log po li tič kom po lo ža ju že ne u Sr bi ji u XIX ve ku”, No va srp ska 
po li tič ka mi sao, br. 3-4, Be o grad, 1999, str. 253–261.

69) Ми ро слав Ђор ђе вић, „Увод у гра ђан ско пра во“, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град, 2004, стр. 71, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић.

70) Mi ro slav Đor đe vić, „Prav ni tran splan ti i Sr bi jan ski gra đan ski za ko nik iz 1844.“, Stra ni prav
ni ži vot, 2008, iss. 1, Be o grad, ци ти ра ју ћи Slo bo dan Jo va no vić, „Jo van Ha džić’’ у  Po li tič ke 
i prav ne ras pra ve, Ge ca Kon, Be o grad, 1908. стр. 87 и Ми ро слав Ђор ђе вић „Увод у гра-
ђан ско пра во“, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић

71) Ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 194-196, 
Mom či lo Isić, Se ljan ka u Sr bi ji u pr voj po lo vi ni 20. ve ka,  Оgledi br. 9, Hel sin ški od bor za 
ljud ska pra va u Sr bi ji, Za go rac, 2008. Be o grad, cit. Алек сан дар Pe tro vić, Ba nja ne, so ci jal
nozdrav stve ne i hi gi jen ske pri li ke, Be o grad, 1932, str. 118. и Ve ra St. Erich, n.d., str. 83, 90.; 
Mom či lo Isić, “De te i že na u Sr bi ji iz me đu dva svet ska ra ta”, у Sr bi ja u mo der ni za cij skim 
pro ce si ma XIX i XX ve ka, Bi bli o te ka Hel sin ške sve ske br. 23, Be o grad, 2006. str. 157-159, 
cit. Isto rij ski ar hiv Niš, Na čel stvo sre za ra žanj skog, k-1, br. 954, 1919.
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су чи ни ли нај ве ћи про це нат ста нов ни штва у Ср би ји ни је био при-
о ри тет ни др жав ном апа ра ту ни ин те лек ту ал ној ели ти тог вре ме на, 
што по ка зу је и иде о ло ги ја ор га ни за ци је Ује ди ње на омла ди на срп
ска на че лу са Ни ко лом Па ши ћем, Вал та за ром Бо ги ши ћем, Све то-
за ром Ми ле ти ћем, Ни ко лом Пр вим Пе тро ви ћем, Вла ди ми ром Јо-
ва но ви ћем, Је вре мом Гру ји ћем и дру гим по ли ти ча ри ма тог вре ме-
на, осно ва не 1866. го ди не у Но вом Са ду у та да шњој Хап сбур шкој 
мо нар хи ји. Уме сто да сво је по ли тич ке по те зе усме ре на вер ти кал-
но по бољ ша ње по ло жа ја сво јих си ро ма шних, не пи сме них и обес-
пра вље них су на род ни ка у еко ном ски ру и ни ра ној Ср би ји са го то во 
не по сто је ћом ин фра струк ту ром и при вред ном про из вод њом, по-
ли ти ча ри из ове ор га ни за ци је су па жњу усме ра ва ли на ге о по ли-
тич ки пра вац  хо ри зон тал ног ује ди ње ња свих Ср ба у окру же њу у 
јед ну др жав ну за јед ни цу. У скла ду са тим по че ли су да из да ју ча со-
пис пом пе зног на зи ва Ве ли ка Ср ба ди ја за та да шњу по ли тич ку, еко-
ном ску и кул тур ну си ту а ци ју у ма тич ној зе мљи чи ји су се ља ци 
уми ра ли од хлад но ће због жи во та у тро шним нео кре че ним ку ћи ца-
ма и због сла бе оде ће и ко ји су у слу ча ју бо ле сти но си ли по не ко-
ли ко са ти на ле ђи ма де цу пе ши це пре ко њи ва у нај бли жу ва рош 
код док то ра јер у зе мљи ни је би ло из гра ђе но го то во ни ка квих дру-
мо ва.72) Уз то, мо дер на гра ђан ска Ср би ја је из гра ђи ва ла др жа во-
твор ност Ср би је пре ко ма лог про цен та по ли ти ча ра, прав ни ка и тр-
го ва ца из град ских сре ди на и ва ро ши ца као срп ску но во гра ђан ску 
вер зи ју шум пе те ров ске ми сли о об ли ко ва њу по ли тич ког из бо ра 
на род них ма са пу тем су жа ва ња ли сте мо гућ но сти ко је им сто је на 
из бо ру73) и вре ме ном се она све ла на по ну ду стро го по ла ри зо ва них 
по ли тич ких су ко ба по иде о ло шкој осно ви. Та ко је ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на де вет на е стог ве ка по чет но ус по ста вља ње др-
жав них ин сти ту ци ја и про ме на тра ди ци о нал них ин сти ту ци ја у се-
о ском и на род ном жи во ту до би ло још јед ну но ви ну – по ста ло је 
усме ре но у прав цу по ла ри за ци је по ли тич ких пар ти ја на ра ди ка ле, 
ли бе ра ле и на пред ња ке. По де ла је тре ба ло да гла си „на род на др жа-
ва“ на су прот „мо дер не др жа ве“ ко ја уво ди вла да ви ну пра ва, из гра-
ђу је но ве ин сти ту ци је и ства ра упра вљач ки ста леж – би ро кра ти-
ју.74) На тај на чин но ве би ро кра те и функ ци о не ри по ли тич ких пар-
ти ја за ме ни ли су не ка да шњу хо ри зон тал но упо ста вље ну по ли тич-

72) Ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 211
73) Jo zef Šum pe ter, Ka pi ta li zam, so ci ja li zam i de mo kra ci ja, Pla to, Be o grad, 1998, стр. 47-48
74) La tin ka Pe ro vić, „Že ne i de ca“ у Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka , стр. 

21, цит. La tin ka Pe ro vić, Na rod na dr ža va u: Srp ski so ci ja li sti XIX ve ka, Be o grad, 1995, s. 
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ку ор га ни за ци ју се о ских окру га и са мо у пра ва и за дру га ко ји ма су 
на че лу би ли нај ста ри ји и нај и ску сни ји љу ди у ло кал ним са мо у-
пра ва ма – ра ни ји ар хон ти, ка сни ји се о ски кне зо ви и уоп ште љу ди-
до ма ћи ни чи је су по ро ди це го ди на ма ужи ва ле по што ва ње сво је 
ши ре и уже око ли не и ко је им је би ло да ва ло осно ва за до но ше ње 
по ли тич ких од лу ка ко је се ти чу оп штег до бра за јед ни ца у ко ји ма 
су жи ве ли. Иако су по је ди ни ис так ну ти срп ски ин те лек ту ал ци, тр-
гов ци, пред у зет ни ци и про свет ни рад ни ци осни ва ли за ду жби не ко-
ји ма су, слич но сво јим са вре ме ни ци ма у раз ви је ним свет ским др-
жа ва ма, по мо ћу на уч них и обра зов них до стиг ну ћа пре но си ли зна-
ња сво јим су на род ни ци ма ка ко да свр сис ход но ко ри сте при род не и 
кул тур не ре сур се у ур ба ним и ру рал ним под руч ји ма,75) но ве по ли-
тич ке вла сти, углав ном за сно ва не у град ским сре ди на ма ме ђу при-
пад ни ци ма би ро крат ског сло ја, би ле су усред сре ђе не на сво је ме-
ђу пар тиј ске и иде о ло шке су ко бе76) и при том су за не ма ри ле про бле-
ме си ро ма штва ве ћи не се ља ка и гра ђа на у др жа ви, не до ста так на-
став ног ка дра за под у ку и на став ног при бо ра по шко ла ма у гра до-
ви ма и се ли ма77) и не ре ше ну са о бра ћај ну и стам бе ну ин фра струк-
ту ру у уну тра шњо сти др жа ве.78) Не за до вољ ство на ро да услед од-
су ства де мо кра тич но сти у др жав ном вр ху и око не по сто ја ња ја сно 
из ра же не ви зи је на ци о нал ног и др жав ног ин те ре са до дат но је по ја-
ча ло из би ја ње Срп ско-бу гар ског ра та 1885. го ди не за чи је је из би-

121- 124 и La tin ka Pe ro vić, „Pi smo Ni ko le Pa ši ća A. I. Zi no vje vu” и „Mi lan Pi ro ća nac – za-
pad njak u Sr bi ji XIX ve ka“ у Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka, стр. 13 

75) Сме де рев ско во ће – Вра но во, „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: 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 ра дич ка за дру га Вра нов ска зе мљо рад нич ка за дру га у Вра но ву у Ср би ји. . 
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. 

76) Ду брав ка  Сто ја но вић, Кал др ма и ас фалт – ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 
1890 – 1914, Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2008. Та ко ђе ви де ти Du brav ka 
Sto ja no vić, Ulje na vo di  ogle di iz isto ri je sa da šnjo sti Sr bi je, Pe šča nik, Či go ja, Be o grad, 
2010. 

77) Љу бо мир Па вло вић, „Ка ко да се наш на род про све ти“, Ша бач ки Гла сник, 39, 11. јун, 
1929, стр. 1.

78) Dra gan Mar ko vić, Otva ra nje i za tva ra nje sr bi jan skog se la, str. 50, ci ti ra ju ći Sre ten Vu ko sa-
vlje vić, Pi sma sa se la, str. 159-160: Со ци о лог и прав ник Сре тен Ву ко са вље вић опи сао је 
про ме не тра ди ци о нал ног срп ског иден ти те та у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка као 
кон гло ме рат за пад но е вроп ског еко ном ског ли бе ра ли зма, ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
и фе ми ни зма у про це су дру штве не и спол не стра ти фи ка ци је и по ли тич ке ин сти ту ци-
о на ли за ци је ко ји ни је пра тио од го ва ра ју ћи раз вој по љо при вре де, као ни по ди за ње жи-
вот ног стан дар да љу ди у се о ским за јед ни ца ма успе шним еко ном ским и по ли тич ким 
ме ра ма.
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ја ње и не струч но во ђе ње вој ни и по ли тич ких врх Ср би је оп ту жио 
та да шњег кра ља Ми ла на Обре но ви ћа и из ко јег је Ср би ја иза шла 
са ве ли ким људ ским и ма те ри јал ним рат ним гу би ци ма и от пла ћи-
ва њем рат них кре ди та. Во де ћи ин те лек ту ал ци у зе мљи су се жа ли-
ли да је то био „не по тре бан рат за ми шљен у Бе чу у гла ви кра ља 
Ми ла на“, о спрем но сти вој ске за во ђе ње тог ра та ка сни је је вој ни 
ко ман дант Жи во јин Ми шић у сво јим се ћа њи ма на пи сао „У овај 
рат ишли смо као се ља ци на свад бу“, а на кон пр вих гу би та ка по лу-
мр тве ра ње ни ке ко ји су до ве зе ни у Бе о град на же ле знич кој ста ни-
ци ни ко ни је до че као, јер ни ко у пре стол ни ци ни је ни био оба ве-
штен о њи хо вом до ла ску. У Бе о гра ду су вла да ли глад и оп ште ра-
су ло и по моћ ра ње ни ци ма се све ла на „бе о град ске го спо ђе ко је су 
оста ви ле сво је ку ће и де цу да би не го ва ле ра ње ни ке“, јер „ми ни-
стар ство вој но осам да на ни је мо гло про на ћи па ра граф ко ји га 
овла шћу је да спре чи уми ра ње ра ње ни ка од гла ди”.79) Књи жев ни ци 
тог вре ме на из ра жа ва ли су свој про тест про тив из град ње та квог 
др жав ног апа ра та ко ји ни је у пот пу но сти по што вао до сто јан ство 
сво јих ста нов ни ка ни у ра ту ни у ми ру у фор ми ви ше-ма ње са ти-
рич них ро ма на, при по ве та ка и пе са ма са на зи ви ма Го спо да се ља
ци, Ју ту тун ска на род на хим на, Све ће то на род по зла ти ти, Ма
скен бал на Руд ни ку, Стра ди ја, итд. Они су, баш као и на род не ма-
се, би ли све сни те жи не жи вље ња уну тар та квог др жав ног апа ра та, 
али чак ни они као ин те лек ту ал ци ни су би ли са свим све сни до ка-
квог сте пе на се у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка на свет ској 
ге о по ли тич кој сце ни рас плам та ва ла со ци о дар ви ни стич ка и спен-
се ри јан ска „бит ка нај ја чих др жа ва за оп ста нак“ ко ја је на гла ша ва-
ла да јед но дру штво ни је мо гло да оп ста не без успе шне ор га ни за-
ци је др жав не вла сти у ње му. Ни је би ло те шко по го ди ти ка кав од-
нос ће ме ђу на род ни др жав ни ци у та квом по ли тич ком ам би јен ту 
има ти пре ма др жав ном апа ра ту као што је би ла та да шња Ср би ја. 
Пре ма ори ги нал ном ме мо ар ском за пи су се о ског ле ка ра Ла зе Ди-
ми три је ви ћа (1858-1899) Ка ко жи ви наш на род из 1893. го ди не, 
срп ска др жав на власт је би ла по де ље на на по ли тич ке стру је ко је су 
по др жа ва ле две ди на сти је и не ко ли ко ме ђу соб но за ва ђе них пар ти-
ја, а „чи нов ни ци ко ји су во ди ли по ли тич ки жи вот“ и ло кал не и др-

79) Жи во јин Ми шић, Мо је успо ме не, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град 1985.; 
Сло бо дан Јо ва но вић, Срп скобу гар ски рат: Рас пра ва из ди пло мат ске исто ри је, Двор-
ска књи жа ра Ми те Ста ји ћа, Бе о град 1901, Ду шко Ло пан дић, „Че ти ри да на сра мо те“, 
По ли ти кин За бав ник, бр. 3013, Бе о град, 2009, Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја срп ског 
на ро да, Арс Ли бри, Бе о град, 1997. 
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жав не по ли тич ке ин сти ту ци је ни су ре ша ва ли про бле ме ин фра-
струк ту ре и за га ђе не пи ја ће во де по се ли ма и њи хо вој око ло ни због 
че га се се о ски на род ма сов но раз бо ље вао од сто мач них бо ле сти, 
али ни је имао од го ва ра ју ћу здрав стве ну за шти ту. Ста тус све штен-
ства и тра ди ци о нал ни мо рал су сла би ли у по ли тич ком и дру штве-
ном жи во ту, док је упо ре до са сла бље њем тра ди ци о нал не уло ге 
све штен ства и се о ских ло кал них за дру га и са мо у пра ва ра стао број 
ба ба вра ча ра, га та ња и враџ би на по се ли ма. Ди ми три је вић је у сво-
јим за пи си ма за бе ле жио и да су кра јем де вет на е стог ве ка се ља ци 
ма сов но уми ра ли од хлад но ће јер ни су има ли сред ста ва да при ба ве 
за се бе то плу оде ћу за вре ме ду гих хлад них зи ма.80) Уче ста ли из ве-
шта ји у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња о уми ра њу ста рих љу ди 
од гла ди и хлад но ће по се ли ма у Ср би ји у да на шњим вре ме ни ма 
по ка зу ју да се и по ред по чет ка ма сов ног опи сме ња ва ња се ља ка у 
уну тра шњо сти Ср би је у два де се том ве ку њи хов жи вот ни стан дард 
су штин ски ни је про ме нио на бо ље ни два ве ка на кон за сни ва ња Ср-
би је као мо дер не гра ђан ске др жа ве, без об зи ра на зва нич не по вр-
шин ске про ме не ра зних ре жи ма и иде о ло ги ја у др жав ној вла сти. 
Од лу ке и ак тив но сти др жав но-ад ми ни стра тив ног апа ра та и стра-
те шки из бо ри срп ских, ре ги о нал них и свет ских моћ ни ка од ре ђе не 
за Ср би ју и др жа ве у ње ном окру же њу у де вет на е стом и два де се-
том ве ку од ра зи ли су се ка сни је и на раз вој до га ђа ја на овим под-
руч ји ма ко ји је ста нов ни шту ових под руч ја до нео ве ли ке људ ске и 
ма те ри јал не гу бит ке у два де се том ве ку. На не рав но ме ран раз вој 
Ср би је у де вет на е стом ве ку на до ве за ло се у два де се том ве ку и уки-
да ње име на др жа ве Ср би је као ви дљи вог зва нич ног обе леж ја иден-
ти те та Ср би је и уни шта ва ње или мар ги на ли за ци ја зна чај них еле-
ме на та кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ср би је као што су 
упо тре ба срп ског тра ди ци нал ног пи сма на те ри то ри ји Ср би је у 
рат ним пе ри о ди ма81) или ма те ри јал но уни шта ва ње сред њо ве ков-

80) Ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 12: Ди ми-
три је вић је твр дио да је здрав стве но пи та ње љу ди у се ли ма у око ли ни Ва ље ва, Шап ца, 
Ужи ца или Сме де ре ва ко је је ле чио да ле ко над ма ши ва ло сва дру га пи та ња од др жав ног 
ин те ре са и опи си вао да је при ли ком се ци ра ња умр лих се ља ка от крио да су им плу ћа 
би ла „од на зе ба то ли ко при ле пље на за ре бра да је мо рао да плу ћа це па ру ком одва ја ју-
ћи их од ре ба ра се ља ка “јер ни су има ли сред ста ва да ку пе ни гуњ ни чак ши ре и са мо 
по не ки је имао око гру ди ко жух.“

81) Lu ka La za re vić, Be le ške iz oku pi ra nog Be o gra da: (19151918), Pre ma iz da nju iz 1919. pri-
re dio Zdrav ko Kr sta no vić, Ja sen, 2010, Be o grad; Го ран Ми ло ра до вић et al., “Ход у ме сту: 
по ла ве ка ло мо ва и дис кон ти ну и те та”, Ži ve ti u Be o gra du br. 6, Isto rij ski ar hiv, Be o grad, 
2008, стр. 22.
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них гра до ва82) у мир ним пе ри о ди ма у два де се том ве ку. У осно ви, 
због не до стат ка де мо кра тич но сти у из град њи по ли тич ких ка па ци-
те та пост-ка ра ђор ђе ве Ср би је, као и због спе ци фич не ге о по ли тич-
ке по зи ци је Ср би је, про цес еко ном ског, обра зов ног и кул ту ро ло-
шког про па да ња и би о ло шког из у ми ра ња ње ног ста нов ни штва 
кон ти ну и ра но тра је од зва нич ног кра ја пе ри о да ото ман ске ко ло ни-
за ци је Ср би је све до да на шњих да на, без об зи ра ра ди ло се о рат-
ном или мир ном пе ри о ду у исто ри ји зе мље. За не ма ри ва ње се ла у 
про це су из град ње мо дер не гра ђан ске Ср би је у де вет на е стом ве ку, 
ко је се на ста ви ло и у два де се том ве ку, за по сле ди цу је има ло ма-
сов на пре се ље ња се о ског ста нов ни штва из се ла у ве ће гра до ве, по-
го то во у до ба ко му ни зма, ка да је се о ска си ро ти ња ма сов но до ла зи-
ла у гра до ве и та мо по ста ја ла град ска си ро ти ња. У но вој сре ди ни 
ма те ри јал на ег зи стен ци ја (до би ја ње по сла, на пре до ва ње у по слу, 
ста но ви) тих но во фор ми ра них гра ђа на уве ли ко је за ви си ла од од-
лу ка ко ме са ра и дру гих пар тиј ских апарт чи ка. То је отво ри ло про-
стор код би ро кра ти зо ва не ели те и не до вољ но опи сме ње ног ста-
нов ни штва за но ву-ста ру по ја ву не по ти зма, ко руп ци је, мал вер за-
ци ја и оста лих по ја ва ство ре них у де вет на е стом ве ку ко је су  усле-
ди ле у нео ко му ни стич ком и нео ли бе рал ном ре жи му вла да ња на 
овим про сто ри ма и ко је су при сут не и да нас у по ли тич ком, кул тур-
ном и еко ном ском жи во ту у др жа ви. Ср би ја је та квим сво јим уну-
тра шњим устрој ством мо рал но осла бље на и свр ста на у ред др жа ва 
на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни чи ји по ли тич ки и ме диј ски по-
сле ни ци, слич но по ли тич ким и ме диј ским по сле ни ци ма у др жа ва-

82) Сред њо ве ков ни град Жр нов на Ава ли, за ко јег се прет по ста вља да га је об но вио и 
ко ри стио и де спот Сте фан Ла за ре вић у вре ме сво је вла да ви не и за ко ји се сма тра да 
је по диг нут на те ме љи ма пра и сто риј ских то пи о ни ца ме та ла, ми ни ран је и раз ру шен 
три де се тих го ди на два де се тог ве ка. Осим што је био по знат као је дан од сре ди шта пра-
и сто риј ске вин чан ске ме та лур шке кул ту ре, Жр нов је био на да ле ко по знат и као утвр-
ђе ње од исто риј ског зна ча ја, та ко да је по зна ти кар то граф Ђа ко мо Га стал ди унео по ред 
на зи ва Бе о гра да још и на зив гра да Жр нов („Ger no vo“) на кар ту Бал кан ског по лу о стр ва 
из ше сна е стог ве ка. (Вер ка Јо ва но вић, „Ге о граф ске кар те и пла но ви Бе о гра да у пу то пи-
сним де ли ма“,  Бе о град у де ли ма стра них пу то пи са ца – Bel gra de in the Works of Euro
pean Tra vel Wri ters, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2003, стр. 34, http://www.
bal ka nin sti tut.com/pdf/iz da nja/po seb no/Be o grad_u_de li ma.pdf). Уз са чу ва не фо то гра фи-
је Жр но ва и илу стра ци је Ђур ђа Бо шко ви ћа у ча со пи су Ста ри нар (Ђур ђе Бо шко вић, 
Град Жр нов, Ста ри нар, ор ган Срп ског ар хе о ло шког дру штва, Бе о град 1942.) град-ар-
хе о ло шки спо ме ник Жр нов ове ко ве чио је сво јим илу стра ци ја ма и по зна ти пу то пи сац 
Фе ликс Ка ниц. (Гор да на Ми ло ше вић, „Фе ликс Ка ниц, цр тач ар хи тек ту ре Бе о гра да и 
око ли не“, Бе о град у де ли ма стра них пу то пи са ца, стр. 260-261, http://www.bal ka nin-
sti tut.com/pdf/iz da nja/po seb no/Be o grad_u_de li ma.pdf.) Та ко ђе ви де ти Ми ли на Ива но вић 
Ба ри шић, „На сле ђе Ава ле“, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ Спо мен 
ме ста – исто ри ја – се ћа ња бр. 26, Бе о град, 2009, стр. 178, цит. Ђур ђе Бо шко вић, Град 
Жр нов, Ста ри нар, ор ган Срп ског ар хе о ло шког дру штва, Бе о град 1942, 89. 
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ма у ње ном окру же њу, мо гу да по по тре би ма ни пу ли шу не за до-
вољ ством гра ђа на ста њем у зе мљи и да га по по тре би усме ра ва ју у 
стра те шке ми ро но доп ске или рат нич ке за ми сли по ли тич ких моћ-
ни ка у зе мљи и ино стран ству. Ујед но је Ср би ја свр ста на у ме ђу на-
род ној ге о по ли тич кој кон сте ла ци ји сна га у др жа ву ко ја слу жи у 
раз ли чи тим об ли ци ма, са ве ћим или ма њим ин тен зи те том, као ре-
зер во ар све же рад не сна ге за по ли тич ку и еко ном ску оли гар хи ју у 
слу жби од ре ђе ног пот ко ло ни за то ра у вла сти тој зе мљи или за при-
вред ни раз вој раз ли чи тих раз ви је них свет ских др жа ва и мул ти на-
ци о нал них кор по ра ци ја у ино стран ству. Све му ово ме по го ду је го-
то во дво ве ков но устро је ње спе ци фич не срп ске по ли тич ко-ад ми ни-
стра тив не вер зи је шум пе те ров ског су же ног по ли тич ког из бо ра за 
на род не ма се. Њу ка рак те ри ше по ну да стро го по ла ри зо ва них су ко-
ба на по ли тич кој сце ни по иде о ло шкој осно ви без по ну де ал тер на-
тив не ва ри јан те у сми слу ис по ља ва ња по ли тич ке ко лек тив не му-
дро сти ко ја би ста нов ни штву на овим про сто ри ма омо гу ћи ла кул-
тур ни и еко ном ски раз вој, по што ва ње људ ског жи во та и до сто јан-
стве ни ји од нос пре ма сво јој про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но-
сти. Ипак, ова ква чи ње ни ца не мо же да бу де из го вор за ду го трај-
ност про це са кул тур ног, еко ном ског и би о ло шког про па да ња јед-
ног дру штва и др жа ве, јер та кво ста ње у крај њем ис хо ду ни је са мо 
од раз ге о по ли тич ког по ло жа ја др жа ве, не го је ујед но и од раз све у-
куп не ин те лек ту ал не и мо рал не (не)спо соб но сти и од го вор но сти 
обра зо ва ног де ла ње ног ста нов ни штва да свр сис ход но упо тре би и 
по де ли сво је зна ње и спо соб но сти са остат ком ста нов ни штва у др-
жа ви.

Sa nja Su lja gic
A NEED FOR RE DE FI NI TION OF THE AT TI TU DES ON HI-

STO RI CAL PRO CES SES IN SER BIA
Summary

In first part of the text aut hor analyzed in suf fi ci en ci es of 
Ser bia edu ca ti o nal, the me dia system and cul tu ral in
sti tu ti ons in the fi eld of hi sto ri o graphy and the ir lack of 
synchro ni za tion with the sta te in sti tu ti ons in cre a tion of 
po li ti cal and so cial stra te gi es of the sta te. As one of the 
ca u ses for this sta te of af fa irs in the sta te the aut hor un
der li ned di scon ti nu ity of cul tu ral and na ti o nal iden tity and 
nor ma ti ve so cial system of Ser bia thro ug ho ut va ri o us hi
sto ri cal pe ri ods due to a fra gi le geopo li ti cal po si tion of 
Ser bia. In the lat ter part of the text the aut hor analyzed 
so me cru cial events in hi story of Ser bia and the ir con se
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qu en ces for po li ti cal, eco no mic and cul tu ral li fe in Ser
bia star ting from the be gin ning of ni ne te enth cen tury up 
to the se days. 
Кључ не ре чи:  hi sto ri o graphy, sta te in sti tu ti ons, Ser bian 
ru lers, cul tu ral and na ti o nal iden tity 
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of Ser bia, na mely the in suf fi ci en ci es in re se arch and pre
sen ta tion of hi story of Ser bia to pe o ple in Ser bia wit hin the 
edu ca ti o nal system. 
In the mid dle part of the text the aut hor analyzed hi sto ri cal 
events re gar ding dis in te gra tion of Ser bian me di e val sta
te, na mely the sta te of Du ke La zar Hre be lja no vic and his 
suc ces sors De spot Ste fan La za re vic and De spot Dju radj 
Bran ko vic, as well as the pro cess of esta blis hment of Ser
bian mo dern po li ti cal ap pa ra tus in first half of ni ne te enth 
cen tury fol lo wing gra dual re pla ce ment of the Ot to man co
lo nial ru le in the sta te. As one of the main ob stac les for 
suc cessful esta blis hment of the ni ne te enth cen tury Ser bia 
as a mo dern par li a men tary mo narchy the aut hor po in ted 
out the lack of ef forts of newly esta blis hed po li ti cal eli te 
to spread li te racy and de moc ra ti za tion among the mas ses 
of ci ti zens and pe a sants ali ke. Al so, wit hin the analysis of 
this pro cess, the aut hor un der li ned that do me stic po li ti
cal si tu a tion at that ti me did not pro vi de for op por tu nity 
for suc cessful con nec tion of Ser bian preOt to man with its 
postOt to man na ti o nal and cul tu ral iden tity, alt ho ugh so
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me pro gres si ve re forms of Ser bian in tel lec tu als in the fi
eld of fi lo logy and anthro po logy did help in pre ser va tion 
of cer tain et hnic and anthro po lo gi cal evi den ce of Ser bian 
na ti o nal and cul tu ral iden tity. Ho we ver, the aut hor ci ted 
opi nion of so me in tel lec tu als that the se re forms in qu e sti
on al so cut off lin gu i stic links of im por tant le gal and li te
ra tu re do cu ments of preme di e val and me di e val Ser bian 
church, royal and fe u dal eli tes with the newly esta blis hed 
Ser bian in tel lec tual eli tes and il li te ra te pe o ple ali ke in the 
ni ne te enth cen tury. 
In the last part of the text the aut hor analyzed the ef fect of 
dis in te gra tion of Ser bian tra di ti o nal in sti tu ti ons of lo cal 
selfgo ver nan ce and ru ral co o pe ra ti ves wit hin the pro cess 
of in tro duc tion of mo dern Euro pean le gal pro ce du re in to 
so cial li fe of Ser bia in the ni ne te enth cen tury and the sub
se qu ent ef fects of this so cial pro cess on the for ma tion of 
une ven eco no mic and cul tu ral de ve lop ment in the sta te. 
Using a chro no lo gi cal hi sto ri cal pre vi ew of main hi sto ri
cal events, per so nal and le gal acts and ori gi nal me mo irs 
of le a ding Ser bian in tel lec tu als in the ni ne te enth cen tury 
the aut hor pre sen ted and ela bo ra ted main ca u ses for only 
a par ti cal suc cess in the con nec tion of Ser bian preOt to
man and postOt to man cul tu ral iden tity wit hin the pro cess 
of cre a tion of mo dern Ser bian sta te in the ni ne te enth cen
tury. The re are al so pre sen ted main hi sto ri cal po int marks 
in this pro cess and the ir re flec tion on the co ur se of the hi
story of the sta te up to the se days. In ad di tion, using so me 
ori gi nal do cu ments of Ser bian in tel lec tu als in the ni ne te
enth cen tury wit hin the analysis of that hi sto ri cal pe riod 
the aut hor con clu ded that the star ting fra gi le fo un da ti ons 
of mo dern po li ti cal and eco no mic sta te ap pa ra tus in the 
ni ne te enth cen tury ha ve re ma i ned to be a main ob stac le 
for de moc ra ti za tion and sub se qu ent pro spec ti ve so cial de
ve lop ment in the sta te up to the se days.

 Овај рад је примљен 23. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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Sпе ци фич не окол но сти у ко ји ма се кре и ра и спро во ди спољ на 
по ли ти ка Ср би је, упу ћу ју на из ван ре дан зна чај фор му ли са ња и 

про ми шља ња ње них спољ но по ли тич ких при о ри те та. При о ри те ти 
др жав не спољ не по ли ти ке крај њи су из раз кон ти ну у ма су штин ске 
вред но сти – ин стру мен тал не вред но сти1) – ци ље ви2). Дру гим ре чи-
ма, спољ но по ли тич ке при о ри те те вла да ју ћа ели та по ста вља та ко 
да бу ду у скла ду са вред но сти ма и ци ље ви ма др жа ве и дру штва, 
од но сно та ко да се њи хо вом опе ра ци о на ли за ци јом те вред но сти 
и ци ље ви оства ру ју. На рав но да се пре све га мо ра во ди ти ра чу-
на да прак тич ни при о ри те ти спољ не по ли ти ке не до во де у пи та ње 
виталне др жав не ци ље ве (ко ји се мо гу из ра зи ти и у тер ми ни ма 
националногинтереса, а у ко је спа да ју пре све га оп ста нак и на ци-
о нал на без бед ност). Ово не зна чи да при о ри те ти спољ не по ли ти-
ке мо гу да бу ду у су прот но сти и са ни же ран ги ра ним ци ље ви ма и 
вред но сти ма, већ да њи хо ва не са гла сност са ви тал ним ци ље ви ма 
у крај њој ли ни ји до во ди у пи та ње и са мо по сто ја ње по ли тич ке за-
јед ни це.

Та ко ђе, бу ду ћи да се спољ но по ли тич ки при о ри те ти те ме ље на 
ци ље ви ма спољ не по ли ти ке др жа ве, при ли ком њи хо вог од ре ђи ва-
ња мо ра ју се, ако је реч о ра ци о нал ном мо де лу спољ но по ли тич-
ког од лу чи ва ња, ува жа ва ти све де тер ми нан те ко је има ју ути ца ја на 
спољ ну по ли ти ку др жа ве, као и на сред ства ко ја др жа ва има на 
рас по ла га њу за оства ри ва ње сво јих ци ље ва.

У већ хро нич ном не до стат ку стра те шког до ку мен та ко ји би 
про пи си вао спољ но по ли тич ке ци ље ве и при о ри те те, вла да ју ћа 
ели та у Ср би ји је у мо гућ но сти да ове фор му ли ше по сво јој во-
љи а у скла ду са тре нут ним по тре ба ма.3) Ово за по сле ди цу има, 
на прак тич ном пла ну, по ве ћа ну мо гућ ност угро жа ва ња на ци о нал-
них ин те ре са, па и оних ви тал них, а на пла ну про ми шља ња – оте-
жа но раз у ме ва ње спољ но по ли тич ког про це са. Раз лог то ме је тај 
што се ова ко во ђен спољ но по ли тич ки про цес не мо же раз у ме ва ти 

1) Ви де ти: Ди ми три је вић, В. и Сто ја но вић, Р.: Међународниодноси, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 1996.

2) За јед ну од мо гу ћих кла си фи ка ци ја ци ље ва, ви де ти: Wol fers, A.: DiscordandCollabora
tion, The Johns Hop kins Press, Bal ti mo re, 1962.

3) Ђу ка но вић, Д. и Ла ђе вац, И: „При о ри те ти спољ но по ли тич ке стра те ги је Ре пу бли ке Ср-
би је“, Међународнипроблеми, vol. LXI, бр. 3, 2009, стр. 347-348.
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у кон тек сту уоби ча је них, ма ње или ви ше објек тив них фор мал них 
и ма те ри јал них фак то ра и окол но сти, већ је нео п ход но тра га ти за 
те же уоч љи вим и не у хва тљи ви јим по себ ним и по је ди нач ним ин те-
ре си ма. Та ко, уме сто да се учи нак кључ них ак те ра у обла сти спољ-
не по ли ти ке оце њу је у по гле ду са о бра зно сти са прав ним ак ти ма и 
др жав ним стра те шким до ку мен ти ма4), ана ли тич ка па жња се пре-
те жно усме ра ва на уви ђа ње раз ли ка из ме ђу про пи са ног – нор ма-
тив ног и ствар ног мо де ла, те узро ка и по сле ди ца овог од сту па ња.

Већ је по ме ну то да спољ но по ли тич ки при о ри те ти др жа ве ис-
хо де из основ них дру штве них и по себ но – спољ но по ли тич ких ци-
ље ва и вред но сти др жа ве. Раз ли чи ти при сту пи и шко ле ми шље ња 
у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма ове ци ље ве и вред но сти ту ма че 
на раз ли чи те на чи не, сма тра ју ћи их или из ра зом стал них и објек-
тив них на ци о нал них ин те ре са, или со ци јал ном кон струк ци јом ко ја 
го то во у пот пу но сти за ви си од ме ђу на род них и уну тра шњих окол-
но сти и/или ин те ре са по ли тич ке ели те и као та ква је пот пу но про-
мен љи ва и ре ла тив на5). Ма да је те шко оспо ра ва ти те зу да по сто је 
оп шти и објек тив ни ци ље ви, вред но сти и ин те ре си – по пут на ци-
о нал не без бед но сти – др жа ве, исто вре ме но је ја сно да се они мо гу 
схва та ти на раз ли чи те на чи не и да је том сми слу од нај ве ћег зна ча-
ја уло га по ли тич ких ели та – би ле оне де мо крат ске или ауто крат ске 
– у фор му ла ци ји и оства ри ва њу спољ но по ли тич ких при о ри те та6). 

У кон со ли до ва ним де мо кра ти ја ма нор ма тив ни оквир спољ но-
по ли тич ког про це са под ра зу ме ва стро га пра ви ла чи ја при ме на до-
при но си оства ре њу ци ље ва др жа ве. Чак и у др жа ва ма ко је не спа-
да ју у ред ли бе рал но-де мо крат ских дру шта ва, као што је слу чај са 
Тур ском7) или Син га пу ром, или отво ре но ауто крат ским др жа ва ма, 
по пут Са у диј ске Ара би је, по сто је про пи си или ба рем прак се, ко ји 
од ре ђу ју то ко ве спољ но по ли тич ког про це са и на чи не оства ри ва ња 

4) Ли ша нин, М.: „Нор ма тив ни vs. ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти-
ке у по ли тич ком си сте му Ср би је (2)“, Српскаполитичкамисао, vol. 31, бр. 1-2011, стр. 
199-200.

5) Упо ре ди ти, на при мер, кла сич не ре а ли стич ке или нео ре а ли стич ке спи се Хан са Мор-
ген та уа и Ке не та Вол ца са јед не, и со ци јал но кон струк ти ви стич ке сту ди је Ни ко ла са 
Она фа и Алек сан де ра Вен та, са дру ге стра не.

6) О про це су спољ но по ли тич ког од лу чи ва ња ви де ти у: Smith, S.; Had fi eld, A.; & Dun ne, T. 
(eds.): ForeignPolicy:Theories,Actors,Cases, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2008.

7) Ми ни стар ино стра них по сло ва Тур ске, Ах мет Да ву то глу, че сто се на зи ва „тур ским Ки-
син џе ром“, пре све га за хва љу ју ћи књи зи Стратешкадубина (StratejikDerinlik, Küre 
Yayın la rı, Is tan bul 2001), ко ја је по ста ла не зва нич на плат фор ма тур ске спољ не по ли ти ке 
на по чет ку XXI ве ка.



- 204 -

СПОЉНОПОЛИТИЧКИПРИОРИТЕТИСРБИЈЕМладенЛишанин

на ци о нал них ин те ре са. У не кон со ли до ва ним де мо кра ти ја ма, ка ква 
је Ср би ја, уоби ча је но је по сто ја ње не до вољ но до брог нор ма тив ног 
окви ра, или не до след но при др жа ва ње по сто је ћег окви ра. 

Ви ше од пет го ди на на кон оса мо ста ље ња, Ср би ја још увек не-
ма Стра те ги ју спољ не по ли ти ке. По сто је стра те шки до ку мен ти у 
обла сти ма без бед но сти и од бра не, или европ ских ин те гра ци ја8) ко-
ји са мо до не кле до ти чу ову ви тал ну област. У од ре ђи ва њу спољ но-
по ли тич ких при о ри те та фор мал но кључ ну уло гу има Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, док уло гу спољ но по ли тич ке стра те ги је већ го ди на ма 
има ју екс по зеи, ин тер вјуи и  јав ни на сту пи ми ни ста ра спољ них по-
сло ва или пред сед ни ка ре пу бли ке.9)

По чет ком 2009. го ди не, ми ни стар спољ них по сло ва, Вук Је ре-
мић, и пред сед ник, Бо рис Та дић, пред ста ви ли су јав но сти та да шња 
три при о ри те та и три „сту ба“ спољ не по ли ти ке Ср би је10). Та да шњи 
при о ри те ти би ли су очу ва ње и за шти та устав ног по рет ка (под чи-
ме се под ра зу ме ва бор ба за очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву 
Ср би је), убр за ва ње европ ске ин те гра ци је и ја ча ње ре ги о нал не са-
рад ње и до бро су сед ских од но са. „Сту бо ви“ на ко ји ма би, пре ма 
та да шњим за ми сли ма, тре ба ло да по чи ва спољ на по ли ти ка Ср би-
је, је су Европ ска уни ја, Ру ска Фе де ра ци ја и Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве.

Упр кос по вре ме ним ини ци ја ти ва ма, ни на кон за у зи ма ња овог 
кур са, ни је до шло до фор ма ли зо ва ња ова квих спољ но по ли тич ких 
опре де ље ња Ср би је до но ше њем је дин стве не спољ но по ли тич ке 
стра те ги је. На кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о стра те шком парт нер-
ству са НР Ки ном у ав гу сту 2009. го ди не, пред сед ник Бо рис Та дић 
је об ја вио да ова др жа ва по ста је че твр ти стуб спољ не по ли ти ке 
Ср би је11). На ред не го ди не, и ли ста спољ но по ли тич ких при о ри те-
та је про ши ре на, на кон што јој је при кљу чен „еко ном ски раз вој“ 
зе мље12).

8)  Ли ша нин, ibid.
9) Је ди ни до ку мент ко ји се у овој обла сти из два ја у по зи тив ном сми слу је сте екс по зе ми-

ни стра Го ра на Сви ла но ви ћа из 2001. го ди не. Ви де ти: Дра гој ло вић, Н.; Сре те но вић, С.; 
Ђу ка но вић, Д. и Жи во ји но вић, Д. (ур.): СпољнаполитикаСрбије:стратегијеидоку
мента, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2010, стр. 278-303.

10) Ђу ка но вић и Ла ђе вац: нав.дело, стр. 348.
11) Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је: „Че ти ри сту ба срп ске спољ не по ли ти ке“, 30.09.2009, http://

www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/123751/%C4%8Ce ti ri+stu ba+srp ske+spolj-
ne+po li ti ke.html (при сту пље но 01.10.2011.)

12) Press On li ne: „Је ре мић – При о ри те ти Ср би је“, 05.06.2010, http://www.pres son li ne.rs/
sr/ve sti/ve sti_da na/story/120547/Je re mi%C4%87-+Pri o ri te ti+Sr bi je.html (при сту пље но 
01.10.2011.)
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Мо же се ре ћи да, на оп штем пла ну, по сто је две гру пе про бле ма 
у по гле ду спољ но по ли тич ких при о ри те та Ср би је. О пр вој гру пи 
је већ би ло ре чи и она под ра зу ме ва формалне про бле ме, а од но-
си се на сам на чин фор му ли са ња спољ но по ли тич ких при о ри те та. 
Уме сто да се овом озбиљ ном за дат ку при сту пи те мељ но и си сте-
мат ски, што би под ра зу ме ва ло ду го тра јан про цес јав них и ин тер-
них рас пра ва под по кро ви тељ ством Спољ но по ли тич ког са ве та, 
а уз уче шће ши ро ког кру га др жав них и не др жав них ак те ра и са 
до но ше њем зва нич ног др жав ног стра те шког до ку мен та у обла сти 
спољ не по ли ти ке као ко нач ним ис хо дом, ути сак је да су спољ но-
по ли тич ки при о ри те ти од ре ђи ва ни adhoc, у скла ду са тре нут ним 
про це на ма и ин те ре си ма (де ла) вла да ју ће ели те. По ред очи глед-
ног не до стат ка ко ји се од но си на не до вољ но ду бо ко про ми шља ње 
спољ но по ли тич ких де тер ми нан ти, ци ље ва и сред ста ва, про блем са 
ова квим на чи ном фор му ли са ња при о ри те та је у то ме што се у по-
ме ну тим окол но сти ма чак и та ко од ре ђе ни при о ри те ти нај че шће 
не до след но или по ло вич но оства ру ју.

Дру га гру па об у хва та суштинске про бле ме, а од но си се на чи-
ње ни цу да су по је ди ни сег мен ти оства ри ва ња по ме ну тих при о ри-
те та у ко ли зи ји, од но сно да су ме ђу соб но те шко по ми ри љи ви или 
го то во не по мир љи ви. Ово за со бом по вла чи и пи та ње да ли ме ђу 
фор му ли са ним при о ри те ти ма по сто ји од нос хи је рар хи је, или пер-
цеп ци ја по ли тич ке ели те о по сто ја њу те хи је рар хи је. 

У овом по гле ду, нај ма ње кон тро вер зи иза зи ва при о ри тет ко-
ји се од но си на еко ном ски раз вој – ако се из у зме чи ње ни ца да је 
уна пре ђе ње ме ђу на род них еко ном ских од но са на би ла те рал ном и 
мул ти ла те рал ном ни воу са мо о чи гле дан циљ спољ но по ли тич ког 
де ло ва ња, па ни је са свим ја сно за што би се он, као та кав, на ла-
зио ме шу че ти ри спољ но по ли тич ка при о ри те та др жа ве. Од го вор 
би се мо гао тра жи ти у то ме да је по ли тич ка ели та на овај на чин 
же ле ла да ство ри сли ку ка ко су све др жав не по лу ге упо тре бље не 
за ре ша ва ње еко ном ских про бле ма, ко је ве ћи на гра ђа на ви ди као 
дру штве но нај зна чај ни је. Још јед но ту ма че ње би се од но си ло на 
мо гућ ност да се на овај на чин оправ да ва ан га жо ва ње тзв. еко ном-
ских ди пло ма та 2010. го ди не13). Ме ђу тим, овај при о ри тет сва ка ко 
ни је у ди рект ној ко ли зи ји са не ким од оста ла три.

Си ту а ци ја је зна чај но сло же ни ја ка да је реч о од но су за шти те 
устав ног по рет ка и ја ча ња до бро су сед ских од но са, а на ро чи то о 

13)  Ли ша нин, нав.дело, стр. 194.
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од но су за шти те устав ног по рет ка и убр за ва ња европ ских ин те гра-
ци ја.

Од но си Ср би је са ве ћи ном су се да, иона ко не ста бил ни због 
на сле ђа су ко ба и тен зи ја с кра ја XX ве ка, до дат но су на ру ше ни 
чи ње ни цом да је нај ве ћи број су сед них др жа ва (Ма ђар ска, Бу гар-
ска, БЈР Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Цр на Го ра и Хр ват ска) при знао 
јед но стра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је. По се бан 
уда рац на по ри ма Ср би је да на ре ша ва њу ко сов ског про бле ма ра-
ди мир ним сред стви ма за да ла су при зна ња од стра не Цр не Го ре и 
БЈР Ма ке до ни је, ко ја су усле ди ла не по сред но на кон што је Ср би-
ја, по сред ством Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја, под не ла 
Ме ђу на род ном су ду прав де зах тев за до но ше ње са ве то дав ног ми-
шље ња о ле гал но сти уни ла те рал ног про гла ше ња ко сов ске не за ви-
сно сти. Ам ба са до ри ових др жа ва би ли су про те ра ни из Бе о гра да, 
али су убр зо вра ће ни. Ме ђу тим, од но си са Цр ном Го ром и БЈР Ма-
ке до ни јом на кон то га ни су до сти гли пре ђа шњи ни во. То и не мо же 
да се до го ди, све док је очу ва ње устав ног по рет ка је дан од спољ но-
по ли тич ких при о ри те та Ср би је. У ав гу сту 2011. го ди не, на кон по-
се те хр ват ске пре ми јер ке Ја дран ке Ко сор При шти ни и ње них нео-
д ме ре них из ја ва на ра чун Ср би је, ово пи та ње је по но во отво ре но и 
ка да је реч о од но си ма Ср би је и Хр ват ске14). У овим окол но сти ма, 
„уна пре ђе ње до бро су сед ских од но са и ре ги о нал не са рад ње“ мо же 
да се од но си са мо на про на ла же ње на чи на за ре лак са ци ју од но са и 
одр жа ва ње ми ни му ма уза јам но ко ри сне са рад ње. 

У по гле ду ком пле мен тар но сти при о ри те та очу ва ња устав ног 
по рет ка и убр за ва ња европ ских ин те гра ци ја, ме ђу соб на на пе тост 
је још из ра же ни ја. На и ме, нај ве ћи број (22) чла ни ца ЕУ, укљу чу ју-
ћи оне нај моћ ни је (Не мач ка, Фран цу ска, Ује ди ње но Кра љев ство, 
Ита ли ја), при зна је Ко со во и Ме то хи ју као не за ви сну др жа ву. Мно-
ге од њих су би ле ан га жо ва не на су пар нич кој стра ни у по ме ну тој 
рас пра ви пред Ме ђу на род ним су дом прав де. Оно што је де ло ва ло 
као ком про мис из ме ђу те жњи Ср би је ка члан ству у ЕУ и на став ка 
бор бе мир ним сред стви ма за по вољ но ре ше ње ста ту са Ко со ва и 
Ме то хи је – ми сли се пре све га на по сти за ње са гла сно сти око ан га-
жо ва ња ми си је ЕУЛЕКС на Ко со ву, а на осно ву та ко зва ног Пла на 
од шест та ча ка, као и на за јед нич ку ре зо лу ци ју Ср би је и ЕУ у Ге не-
рал ној скуп шти ни УН на кон са ве то дав ног ми шље ња МСП – ис по-

14) Б92: „Ко со во и Хр ват ска ста ри при ја те љи“, 24.08.2011, http://www.b92.net/in fo/ve sti/in-
dex.php?yyyy=2011&mm=08&dd=24&nav_id=537161 (при сту пље но 10.10.2011.)
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ста ви ло се као јед но стра ни усту пак Ср би је јер је ста ту сна не у трал-
ност ЕУ у ви ше на врат до ве де на у пи та ње. На кон тен зи ја на се ве ру 
по кра ји не у ле то и је сен 2011. го ди не, отво ри ла се мо гућ ност да се 
да ље европ ске ин те гра ци је Ср би је до дат но усло вља ва ју ко о пе ра-
тив но шћу Ср би је у по гле ду на сто ја ња ЕУ, од но сно ње них во де ћих 
чла ни ца, да кон со ли ду ју Ко со во и Ме то хи ју као не за ви сну др жа-
ву.15) Фор мал ни зах те ви од но се се на „нор ма ли за ци ју од но са“, ко ју 
је Европ ска ко ми си ја про пи са ла као услов за до би ја ње да ту ма за 
от по чи ња ње пре го во ра о члан ству, на кон што је 12. ок то бра 2011. 
до не ла пре по ру ку да се Ср би ји до де ли ста тус кан ди да та за члан-
ство16). Др жа ва ко ја по себ но ин си сти ра на овом пи та њу је Не мач ка, 
што чи та вој про бле ма ти ци да је до дат ну те жи ну. Ако се узме у об-
зир зна чај Не мач ке као спољ но тр го вин ског парт не ра Ср би је, мо же 
се чак твр ди ти да је при о ри тет очу ва ња устав ног по рет ка до не кле 
у ко ли зи ји и са при о ри те том еко ном ског раз во ја зе мље.

Као што по сто ји не са гла сност из ме ђу раз ли чи тих при о ри те та 
спољ не по ли ти ке Ср би је, та ко се мо же сма тра ти (ма да у не што ма-
њој ме ри) да ни је мо гу ће осла ња ти се у јед на кој ме ри на сва че ти ри 
„сту ба“ спољ не по ли ти ке. У овој обла сти не по сто ји та ко зна чај на 
ко ли зи ја јер си ле на ко је Ср би ја пре тен ду је да осло ни сво ју спољ-
ну по ли ти ку има ју ви ше не го раз ви је ну ме ђу соб ну са рад њу. Ме ђу-
тим, ни во од но са са ЕУ, САД, Ру си јом и Ки ном по при ро ди ства ри 
не мо же би ти ни при бли жно јед нак. Док се у слу ча ју ЕУ стре ми 
ка пу но прав ном члан ству, осло нац на САД из ну ђен је по ку шај да 
се обез бе ди по др шка нај моћ ни је зе мље у ме ђу на род ном си сте му. 
До бри по ли тич ки и еко ном ски од но си са Ру ском Фе де ра ци јом не-
ће би ти на ру ше ни, али ће ну жно би ти до не кле сни же ни у слу ча-
ју евен ту ал ног при сту па ња Ср би је ЕУ. Нај пре, еко ном ски од но си 
ви ше не ће мо ћи да се раз ви ја ју на осно ву Спо ра зу ма о сло бод ној 
тр го ви ни ко ји је са Ру си јом пот пи сан у ав гу сту 2000. го ди не17), већ 
ће би ти ре гу ли са ни је дин стве ним пра ви ли ма европ ског тр жи шта. 

15) Мо гу ће је и ту ма че ње пре ма ко ме пи та ње Ко со ва и Ме то хи је слу жи као је дан од по ли-
го на на ко ји ма се ЕУ ве жба за ства ра ње де ло твор не За јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке. Ви ше о ЗСБП и Европ ској од брам бе ној и без бед но сној по ли ти ци као ње ном 
са став ном де лу ви де ти у: Вук че вић, Д.: БезбедностиЕвропскаунија, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

16) Еuropean Com mis sion: „En lar ge ment Stra tegy and Pro gress Re ports“, 12.10.2011, http://
ec.euro pa.eu/en lar ge ment/press_cor ner/key-do cu ments/re ports_oct_2011_en.htm (при сту-
пље но 13.10.2011.)

17) Аген ци ја за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за: „Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни Ср-
би је и Ру си је“, http://www.si e pa.gov.rs/si te/sr/ho me/1/spo ra zu mi/ru si ja/ (при сту пље но 
13.10.2011.)
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Уко ли ко, из истих раз ло га, до ђе до из ве сног убла жа ва ња ста во ва 
Ср би је у по гле ду ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, мо гло би да на сту-
пи сма њи ва ње или ус кра ћи ва ње ру ске по др шке и на овом пла ну. 
У том сми слу, мо же се чак сма тра ти да су од но си са НР Ки ном 
тре нут но нај ста бил ни ји, јер по чи ва ју на ста бил ним еко ном ским 
ин те ре си ма и од су ству би ло ка квих отво ре них пи та ња у по ли тич-
ким од но си ма. Уко ли ко би Ср би ја, ме ђу тим, у про це су европ ских 
ин те гра ци ја, би ла чвр шће оба ве за на да се при дру жи европ ским и 
аме рич ким ини ци ја ти ва ма да се на НР Ки ну вр ши при ти сак у по-
гле ду уна пре ђе ња људ ских пра ва, и од но си са овом др жа вом мо гли 
би да пад ну на ни жи ни во.

Ка да се све на ве де но узме у об зир, фе но мен adhoc спољ не по-
ли ти ке по ста је да ле ко ја сни ји. Он, ме ђу тим, сва ка ко не пред ста вља 
нај бо љи од го вор на по сто је ће иза зо ве и по сто је ана ли ти ча ри ко ји 
сма тра ју да је он оли чен у „ди пло ма ти ји фин ги ра не од луч но сти“18). 
На и ме, ка да се од лу ке о хи је рар хи ји при о ри те та кон стант но ме ња-
ју и до но се од слу ча ја до слу ча ја, та да др жа ва до ла зи у опа сност 
да се, го то во не при мет но, од ри че де ла по де ла сво јих ин те ре са и да 
на кра ју не оства ри зна чај ни ји успех ни у јед ној од про кла мо ва них 
при о ри тет них обла сти.

Исто вре ме но, ра си па ње по ли тич ке енер ги је угро жа ва уна пре-
ђе ње уну тра шњег дру штве ног жи во та као јед не од кључ них де тер-
ми нан ти спољ но по ли тич ког про це са и пред у сло ва за од го во ре на 
спо ља шње иза зо ве.19) За не пот пу но кон со ли до ва ну де мо кра ти ју у 
Ср би ји од по себ ног је зна ча ја да по ку ша да, не на ру ша ва ју ћи њи-
хо ву хи је рар хи ју, учи ни соп стве не спољ но по ли тич ке при о ри те те у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри ком пле мен тар ним. Та ко би, на при мер, ја ча-
ње др жав них ад ми ни стра тив них ка па ци те та у про це су европ ских 
ин те гра ци ја мо гло да има по зи ти ван ефе кат ка ко на бор бу за очу-
ва ње устав ног по рет ка, та ко и на еко ном ски раз вој др жа ве. Уну-
тра шња кон со ли да ци ја, раз вој по ли тич ких ин сти ту ци ја и ја ча ње 
ка па ци те та ну жан су пред у слов успе шног кре и ра ња и спро во ђе ња 
спољ не по ли ти ке. „Др жав на слу жба не тре ба да функ ци о ни ше као 
мре жа лич них, дру штве них и пар тиј ских ве за што отва ра мо гућ-
ност за ко руп ци ју, већ тре ба да се ор га ни зу је та ко да бу де про фе-

18) Кне же вић, М.: „Ди ле ме спољ не по ли ти ке. О ‘бе зал тер на тив ној’ евро ин те гра ци ји Ср-
би је“, Националниинтерес, vol. 8, бр. 2/2010, стр. 185-187.

19) Сто ја ди но вић, М.: „Ср би ја пред иза зо ви ма“, Српска политичка мисао, vol. 25, бр. 
3-2009, стр. 226.
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си о нал на, ка ри јер на, од го вор на и јав но сти, и гра ђа ни ма.“20) Ово се 
по себ но од но си на област спољ не по ли ти ке, са јед не стра не због 
то га што успе шно спро во ђе ње спољ не по ли ти ке зах те ва ве о ма спе-
ци фич на зна ња и спо соб но сти, а са дру ге стра не за то што гре шке 
по чи ње не у обла сти спољ не по ли ти ке мо гу да до ве ду у пи та ње ви-
тал не ин те ре се, па и оп ста нак са ме др жа ве.

MladenLisanin
FOREIGNPOLICYPRIORITIESOFSERBIA

Summary
Foreignpolicyprioritiesofthestatearebasedonobjec
tiveorsociallyconstructedgeneralgoalsandvaluesof
thestateandsociety.Theirprecisedefinition,inthestra
tegicdocumentsuchasanationalforeignpolicystrategy,
reducestheopportunities forvolunteerismintheforeign
policyprocess.
Althoughthereisnoformalnationalforeignpolicystra
tegy,foreignpolicyprioritiesofSerbiaweredeterminedin
20092010.Theseare:protectionofconstitutionalorder,
European integration, regional cooperation and econo
micdevelopment.Theseprioritiesshouldbeachievedby
relyinguponthefour«pillars»offoreignpolicy:theEU,
theRussianFederation,theUnitedStatesandthePeople's
RepublicofChina.Theauthorofthispaperanalyzesthe
complementarityofforeignpolicyprioritiesandthepos
sibilitiesforan(a)symmetricrelianceonthe«pillars»of
foreignpolicy.
Theconclusionisthattheimplementationofforeignpolicy
prioritiesinSerbiaisconductedmostlyadhocandthatit
ignores the existence of significant disagreement among
particularpriorities.Theauthorseesthedevelopmentof
politicalinstitutionsandstrengtheningtheadministrative
capacityof thestate,aswellasestablishingahierarchy
amongtheidentifiedprioritiesasanecessaryreformthat
shouldprovide thepreconditions fora successful imple
mentationofforeignpolicypriorities.
Keywords:Serbia,foreignpolicy,foreignpolicypriorities,
Europeanintegration,institutions,capacity.

20) То до ро вић, Ј.: „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов члан ства у Европ ској 
уни ји“, Политичкаревија, vol. 20, бр. 2/2009, стр. 274.
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Resume
SpecificcircumstancesinwhichtheforeignpolicyofSer
biaiscreatedandimplemented,arepointingtothegreat
importanceofformulatingandreflectingofitsforeignpo
licypriorities.Thestate’sforeignpolicyprioritiesarethe
ultimateexpressionofthecorevalues–instrumentalva
lues–goalscontinuum.Inotherwords,theforeignpolicy
prioritiesaresetbytherulingelitetobeconsistentwith
thevaluesandobjectivesofthestateandsociety,andso
thatthesevaluesandobjectivesaremetbyimplementing
thepriorities.Ofcourse,wemustfirstmakesurethatthe
practicalprioritiesof foreignpolicydonotquestion the
vitalgoalsofthestate(whichcanbeexpressedintermsof
nationalinterest,andthatincludesprimarilythesurvival
ofthestateandnationalsecurity).
Whendeterminingthepriorities,ifitisdonewithinara
tionalforeignpolicydecisionmakingmodel,wemustap
preciateallthedeterminantsthataffecttheforeignpolicy
ofthestateandmeansavailabletoachievethegoals.
Chronicallylackingastrategicdocumentthatwouldpre
scribeforeignpolicygoalsandpriorities,therulingelite
inSerbiaisabletoformulatetheseatitsownwillandin
accordancewithitscurrentneeds.Therearestrategicdo
cumentsintheareasofsecurityanddefense,orEuropean
integration,whichtouchuponthisvitalareaonlysuper
ficially.
Inearly2009,theForeignMinister,VukJeremic,andpre
sident,BorisTadic,presentedtothepublicthethreepri
oritiesand the three“pillars”ofSerbian foreignpolicy.
Theprioritieswerethepreservationandprotectionofthe
constitutionalorder(bywhichismeantthestruggletopre
serveKosovoandMetohijawithinSerbia),accelerationof
Europeanintegrationandregionalcooperationandgood
neighborlyrelations.The“pillars”uponwhich,according
totheideas,foreignpolicyofSerbiashouldbebased,are
theEuropeanUnion,RussiaandtheUnitedStates.
Asthereisadiscrepancybetweenthedifferentprioritiesof
Serbia’sforeignpolicy,itcanalsobeargued(althoughto
alesserextent)thatitisnotpossibletorelyequallyonall
four“pillars”offoreignpolicy.
Whenthedecisionsonthehierarchyofprioritiesаrecon
stantlychanged andmadeonacasebycasebasis, the
statecancome indanger toalmost imperceptiblywaive
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thepartofitsinterestsandintheenddoesnotachievesig
nificantsuccessinanyofitsdeclaredpriorityareas.Atthe
sametime,awasteofpoliticalenergythreatensthepossi
bilitiesforinternalimprovementofsociallifeasoneofthe
keydeterminantsofforeignpolicyprocessandprerequisi
tesforsuccessfulanswerstoexternalchallenges.Forthe
incompletelyconsolidateddemocracyinSerbia,itispar
ticularlyimportanttotrynottojeopardizethehierarchy
ofthepriorities,andtomakethemcomplementarytothe
fullestextent.Thatway,forexample,strengtheningthead
ministrativecapacityofstateintheprocessofEuropean
integrationcouldhaveapositive impacton thestruggle
forthepreservationofconstitutionalorderandtheecono
micdevelopmentofcountry.

 Овај рад је примљен 18. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27 
фебруара 2012. године.
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КРАТКИОСВРТНАИСТОРИЈАТ
МОДЕРНОГРАЗВОЈАИДЕЈЕИПРАКСЕ
ГРАЂАНСКЕНЕПОСЛУШНОСТИ**

Сажетак
Ауторка у чланку настоји да кроз тзв. друштвену
историју,користећипрвенствено,дакле,једанисто
ријскиприступигенетичкуметоду,покажеразвојни
путмодернеидејеипраксеграђанскенепослушности.
Увидуисторијумодерногразвојаграђанскенепослу
шностиомогућавапресвегасвеобухватносагледава
његенезеовогспецифичногприродногправаграђана
којеје,услучајунаступањаодређенихоколностивеза
нихзаозбиљнукризулегитимностивласти,истовре
мено ињихова природна дужност.Али, поредтога,
такавувидје,какоауторкаистиче,важанјердопри
носииправилномразумевањуприроде,значаја,улоге
и сврхе овог типа ванинституционалног деловања.
Наиме, спознаја демократских капацитета праксе
грађанскенепослушностиињеногмогућегдоприноса
важнојфункцији које цивилнодруштвоињегови су
бјектиимајуупроцесудоношењаполитичкиходлука
икреирањујавнеполитике,односноупроцесуревизије
ииновирањаправаиполитикеиредизајнирањадру
штвенихиполитичкихинституција,постајепотпуна
самоакосеимајуувидуинекиконкретни,историјски
исавремени,примериуспешнеприменетаквепраксе,
којисуималитакозначајнеефектедасудопринели
цивилизацијским помацима у развоју појединих поли
тичкихсистема.Стога је,какосеутекстунаводи,
иуслучајуСрбијеињенедемократскеконсолидације,

* Истраживач сарадник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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тј.јачањадемократскихинационалнихкапацитета
њенихдруштвених,цивилнодруштвенихиполитичких
институција,ауконтекстусавременихглобализациј
ских и, посебно, интеграционих процеса којима она
тежи,важнонесаморазуметизначајкорективнеи
пројективноиновативнефункцијелегитимнеграђан
скенепослушности,негоирачунатисњима.
Кључне речи: Демократија, (де)легитизација, поли
тичкавласт,политичкаоблигација,грађани,грађан
сканепослушност,(нео)либерализам,глобализацијски
и интеграциони процеси, људска и грађанска права,
протестнипокрети,цивилнодруштво,друштвенеи
политичке институције, демократски и национални
капацитети.

Gра ђан ска не по слу шност, као од ре ђе на спе ци фич на прак са по ли-
тич ког де ло ва ња гра ђа на, пред ста вља за пра во ти пич но мо де ран 

об лик не по слу шно сти, ко ји је ба зи ран на јед ном кон цеп ту suigene
ris. Но, иако се ра ди о јед ној по све мо дер ној иде ји и прак си, она се 
ипак ба зи ра и на не ким еле мен ти ма ра ни јих, по сво јој свр си слич-
них тра ди ци ја у про це си ма де ли ги ти ми за ци је би ло са ме по ли тич-
ке вла сти би ло ње них од лу ка. Ка да је реч о ба шти ни тих тзв. исто-
риј ских об ли ка не по слу шно сти, не спор но је да се мо дер ни раз вој 
гра ђан ске не по слу шно сти  - и то нај пре њен но во ве ков ни раз вој, а 
по том и ње на до ми нант на са вре ме на схва та ња - осла њао пре све га 
на на сле ђе оних ан тич ких кон цеп ци ја „гра ђан ске не по слу шно сти“ 
ко је су ову те ме љи ле на раз ло зи ма прав де. По ред то га, у мо дер ни 
кон цепт и прак су гра ђан ске не по слу шно сти ин кор по ри ра ни су де-
ли мич но и еле мен ти ра но-хри шћан ске тра ди ци је не по слу шно сти 
из раз ло га са ве сти; а по не ким ми шље њи ма, они ба шти не и по је ди-
не аспек те пра ва на от пор ти ра ни ји, ко ли ко год то би ли су штин ски 
раз ли чи ти ин сти ту ти ко ји се ка рак те ри шу и пот пу но раз ли чи тим 
исто ри ја ма.1) У сва ком слу ча ју, мо же се ре ћи да је до кон ци пи ра ња 

1) Овим ста ри јим кон цеп ти ма и тра ди ци ја ма, тј. исто риј ским об ли ци ма не по слу шно сти 
гра ђа на, по све ти ли смо не ке на ше ра ни је ра до ве, где смо де таљ но раз мо три ли њи хов 
раз вој, уз на сто ја ња да да мо њи хо во ја сно пој мов но од ре ђе ње и ука же мо на њи хо ве 
слич но сти и раз ли ке у од но су на са вре ме ни кон цепт и прак су гра ђан ске не по слу шно-
сти. О ан тич ким кон цеп ци ја ма „гра ђан ске не по слу шно сти“, као и о ра но-хри шћан ској 
тра ди ци ји не по слу шно сти из раз ло га са ве сти и на ње ним те ме љи ма на ста лом са вре ме-
ном ин сти ту ту при го во ра са ве сти, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Гра ђан ска не по слу-
шност и при го вор са ве сти: Кон цеп ту ал ни раз вој и пој мов но раз гра ни че ње“, Политич
каревија, бр. 4/09, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 1-26. О пра ву на от пор ти ра ни ји, као и о 
још јед ном спе ци фич ном ин сти ту ту - тзв. пру жа њу по мо ћи угро же ној др жа ви, ви де ти: 
Алек сан дра Ми ро вић, „Гра ђан ска не по слу шност, пра во на от пор ти ра ни ји и 'по моћ 
угро ће ној др жа ви' као ме ха ни зми за шти те и (по нов ног) ус по ста вља ња де мо крат ског 
устав ног по рет ка“, Српскаполитичкамисао, бр. 4/09, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 11-44.   
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мо дер не иде је и прак се гра ђан ске не по слу шно сти, ко ја ће се раз-
ви ти у јед ну спе ци фич ну ци вил ну стра те ги ју и по себ ну по ли тич ку 
прак су, у оном об ли ку у ко јом је ми да нас по зна је мо, мо гло до ћи 
тек с оп штим раз во јем мо дер ног дру штва, на кон ду го трај ног про-
це са ево лу ци је ка ко на прак тич но-по ли тич ком и дру штве ном, та ко 
и на те о риј ском пла ну. 

На прак тич но-по ли тич ком пла ну, то је под ра зу ме ва ло ус по ста-
вља ње и раз вој мо дер них де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја; 
на дру штве ном пла ну, пак, то  је зна чи ло раз вој по ли тич ке (са мо)
све сти код при пад ни ка дру штва, пре све га о њи хо вом по ли тич ком 
су бјек ти ви те ту и о њи хо вим нео ту ђи вим људ ским и гра ђан ским 
пра ви ма. Но, ка да је реч о те о риј ском по љу, то је та ко ђе зах те ва ло 
и уна пре ђе ње те о риј ске ми сли о ва жно сти про це са (де)ле ги ти ми-
за ци је по ли тич ке вла сти и ње них од лу ка и о са мим осно ва ма ле-
ги тим но сти, као и о при ро ди по ли тич ке обли га ци је гра ђа на на по-
слу шност и ње ним гра ни ца ма, уз ну жно ево лу и ра ње оних ра ни јих 
иде ја-пре те ча у сми слу њи хо вог ви ше а спект ног ре де фи ни са ња, а 
пре све га у прав цу фор му ли са ња не на сил но сти као ис кљу чи вог и 
је ди но при хва тљи вог на чи на де ло ва ња у при ме ни овог сред ства 
по ли тич ке бор бе и по ста вља ња де мо крат ског по ли тич ко-прав ног 
по рет ка као си стем ско-ин сти ту ци о нал ног окви ра ко ји се ова квом 
прак сом не сме угро зи ти. 

Увид у исто ри ју мо дер ног раз во ја гра ђан ске не по слу шно сти 
омо гу ћа ва пре све га све о бу хват но са гле да ва ње ге не зе овог спе ци-
фич ног при род ног пра ва гра ђа на ко је је, у слу ча ју на сту па ња од ре-
ђе них окол но сти ве за них за озбиљ ну кри зу ле ги тим но сти вла сти,  
исто вре ме но и њи хо ва при род на ду жност. Али, по ред то га, та кав 
увид је ва жан  јер до при но си и пра вил ном раз у ме ва њу при ро де, 
зна ча ја, уло ге и свр хе овог ти па ва нин сти ту ци о нал ног де ло ва ња. 
На и ме, спо зна ја де мо крат ских ка па ци те та прак се гра ђан ске не-
по слу шно сти и ње ног мо гу ћег до при но са ва жној функ ци ји ко је 
ци вил но дру штво и ње го ви су бјек ти има ју у про це су до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка и кре и ра њу јав не по ли ти ке, од но сно у про це-
су ре ви зи је и ино ви ра ња пра ва и по ли ти ке и ре ди зај ни ра ња дру-
штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, по ста је пот пу на са мо ако се 
има ју у ви ду и не ки кон крет ни, исто риј ски и са вре ме ни, при ме ри 
успе шне при ме не та кве прак се, ко ји су има ли та ко зна чај не ефек-
те да су до при не ли, мо же се ре ћи, ци ви ли за циј ским по ма ци ма у 
раз во ју по је ди них по ли тич ких си сте ма. Они се огле да ју у свим 
оним слу ча је ви ма: од уки да ња уста но ве роп ства и, ка сни је, ра сне 
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дис кри ми на ци је у аме рич ком по ли тич ком си сте му; по том, уки да-
ња бри тан ског ко ло ни јал ног си сте ма вла сти у Ин ди ји; те уки да ња 
оп ште вој не оба ве зе у Ве ли кој Бри та ни ји; пре ко сла бље ња ко му ни-
стич ких ре жи ма и ру ше ња не ких пост ко му ни стич ких ауто ри тар-
них ре жи ма; па све до нај но ви јих на сто ја ња ан ти гло ба ли стич ких 
и дру гих но вих дру штве них по кре та да се при ме ном та квог стра-
те гиј ског про тест ног де ло ва ња ути че на са вре ме не на ци о нал не, 
тран сна ци о нал не и над на ци о нал не цен тре мо ћи ка ко би се спро ве-
ле од го ва ра ју ће ре фор ме, пре све га у по гле ду по сто је ћег (нео ли бе-
рал ног) об ли ка ка пи та ли стич ког си сте ма.2) Све ово, на и ме, го во ри 
у при лог то ме да је и у слу ча ју Ср би је и ње не де мо крат ске кон со-
ли да ци је, тј. ја ча ња де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та ње-
них дру штве них, ци вил но-дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, 
а у кон тек сту са вре ме них гло ба ли за циј ских и, по себ но, ин те гра-
ци о них про це са ко ји ма она те жи, ва жно не са мо раз у ме ти зна чај 
ко рек тив не и про јек тив но-ино ва тив не функ ци је ле ги тим не гра ђан-
ске не по слу шно сти, не го и ра чу на ти с њи ма.  

Те о риј ски и ем пи риј ски усло ви за раз вој мо дер не иде је и прак-
се гра ђан ске не по слу шно сти сте кли су се, да кле, тек у но вом ве ку, 
ка да је до шло до кон сти ту и са ња де мо крат ских устав них др жа ва и 
ре ви та ли зо ва ња и да љег раз во ја де мо крат ске те о ри је, али и раз во-
ја гра ђан ске по ли тич ке све сти. По Мол на ру, два ну жна пред у сло-
ва за раз вој мо дер ног кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти би ли су: 
1. „по ми ре ње“ ли бе ра ли зма и де мо кра ти је то ком XIX ве ка, пу тем 
ус по ста вља ња пред став нич ко-де мо крат ског по ли тич ког си сте ма, 
уте ме ље ног на основ ним пра ви ма чо ве ка; и 2. пре ва зи ла же ње по-
сле ди ца („сле га ње тек тон ских по ре ме ћа ја“) ко је су про у зро ко ва-
ле на ци о на ли стич ке и ко му ни стич ке иде о ло ги је у XIX и XX ве ку, 
ка ко у Евро пи, та ко и ван ње.3) Ка ко је, ме ђу тим, Евро па нај ви ше 
би ла за хва ће на по ку ша ји ма ре во лу ци о нар ног оства ре ња ро ман ти-
чар ских иде ја и про је ка та, на овом кон ти нен ту ду го ни је ни по-
сто ја ло за ни ма ње за пи та ње гра ђан ске не по слу шно сти, као пи та ње 

2) Ј. Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) је већ одав но ус твр дио да је си сте му ка сног ка пи та ли-
зма ин хе рент на хро нич на кри за ле ги ти ми те та, ука зав ши на сву сло же ност про бле ма са 
ко ји ма се у тој сво јој фа зи оакав тип по рет ка су срео на по љу ле ги тим но сти (ви де ти: 
Jürgen Ha ber mas, Problemilegitimacijeu kasnomkapitalizmu, Na pri jed, Za greb, 1982). Но, 
да на шње ис ку ство по ка зу је да су вре ме ном, са раз во јем и гло бал ним ши ре њем нео ли-
бе ра ли зма и до сти за њем ње го вог зе ни та, ти про бле ми по ста ја ли са мо још сло же ни ји и 
мно го број ни ји.

3) Алек сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, у: исти аутор, 
Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, Са ми здат Б92, 
Бе о град, 2002, гл. XXIV, стр. 230.
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јед не ево лу тив не стра те ги је по ли тич ког де ло ва ња. Због то га ће до 
ожи вља ва ња ин те ре со ва ња за ан тич ко на сле ђе гра ђан ске не по слу-
шно сти (тзв. со кра тов ско на сле ђе) до ћи упра во ван европ ског тла, 
од но сно нај пре у Аме ри ци, а по том у Афри ци и Ази ји, да би се на 
„ста ром“ кон ти нен ту тој по ли тич кој тра ди ци ји при дао ве ћи зна чај 
тек по сле Дру гог свет ског ра та.

Гра ђан ска не по слу шност је на по чет ку свог мо дер ног раз во-
ја још увек има ла ре ли гиј ски кон текст, по што је ини ци јал но би ла 
усме ре на про тив вер ске дис кри ми на ци је, а не „све тов не“ не прав-
де, у сми слу да по ли тич ки (у ужем зна че њу те ре чи), со ци јал ни и 
ме ђу ет нич ки мо ти ви та да ни су има ли ни ди рект ну ни ин ди рект ну 
уло гу у ње ном спро во ђе њу. Та ко ђе, мо дер ни по јам гра ђан ске не-
по слу шно сти још ду го ће се раз у ме ва ти у оном ши рем сми слу у 
ко ме се прин ци пу са ве сти, без об зи ра на то да ли се он за сни ва на 
ре ли гиј ској или не кој дру гој при ват ној ети ци (а не устав ним, тј. оп-
ште ва же ћим или ве ћин ски при хва ће ним по ли тич ким прин ци пи ма 
и, ме ђу њи ма, по себ но прин ци пи ма људ ских пра ва), при да је уло га 
уте ме љу ју ћег осно ва ове вр сте по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на.

Као пр ви при мер при ме не мо дер не прак се гра ђан ске не по слу-
шно сти узи ма се слу чај кве ке ра у аме рич ким ко ло ни ја ма из XVII 
ве ка. Реч је о јед ној ра ди кал ној про те стант ској сек ти, по ре клом из 
Ен гле ске, чи ји су при пад ни ци, по пут и не ких дру гих ра ди кал них 
сек ти, на при мер ме но ни та и ана бап ти ста, ис по ве да ли екс трем ни 
па ци фи зам, из ра жен у ста ву да се не тре ба од у пи ра ти злу. Они, 
ме ђу тим, за раз ли ку од дру гих, не са мо да су до зво ља ва ли већ су, 
шта ви ше, и за го ва ра ли не на сил ни от пор злу. Пре ма кве ке ри ма је, 
од са мог њи хо вог до ла ска у аме рич ке ко ло ни је сре ди ном XVII 
ве ка, због њи хо вих вер ских уве ре ња, спро во ђе на ре ли гиј ска дис-
кри ми на ци ја, ко ја је ишла све до из оп шта ва ња њи хо вих ко му на из 
жи во та ко ло ни ја. Да кле, по ред то га што ни су мо гли да ис по ве да ју 
сво ју ве ру јав но, они су би ли при ну ђе ни и да пот пу но изо ло ва но 
жи ве. Чак је и ста нов ни ци ма не ких обли жњих ко ло ни ја би ла уве-
де на за бра на пру жа ња го сто прим ства кве ке ри ма.4) То је до ве ло до 

4) То је био слу чај у Но вој Ни зо зем ској, где су ни зо зем ске ко ло ни јал не вла сти, сре ди ном 
XVII ве ка, из да ле про кла ма ци ју ко јом је би ла пред ви ђе на нов ча на ка зна за сва ког ко 
уго сти кве ке ра, при че му је тре ба ло да по ла из но са од ка зне иде пот ка зи ва чу. Али, на то 
ни су при ста ли ста нов ни ци гра да Флу шин га, ен гле ски про те стан ти ко ји су та ко ђе би ли 
вер ски дис кри ми ни са ни за бра ном др же ња јав них об ре да, те су ис по ља ва ли со ли дар-
ност са кве ке ри ма ко ји су би ли у још го рој по зи ци ји у од но су на њих, јер су ови би ли 
дис кри ми ни са ни и из оп шта ва њем од ко ло ни јал них вла сти. Сто га су, и по ред про го на и 
за тва ра ња, ти ен гле ски про те стан ти на ста ви ли да пру жа ју, и то јав но и де мон стра тив-
но, го сто прим ство кве ке ри ма, спро во де ћи на тај на чин гра ђан ску не по слу шност. Овај 
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њи хо вог ор га ни зо ва ног, али не на сил ног су прот ста вља ња та квим 
ре пре сив ним ме ра ма и дис кри ми на тор ним од лу ка ма вла сти, у ви-
ду про тест них мар ше ва (по знат је ми ро љу бив про тест ни марш ко ји 
су кве ке ри ор га ни зо ва ли 1657. го ди не у Ма са чу сет су, због уред бе 
о за бра ни и ка жњи во сти њи хо вог уго шћа ва ња и по ма га ња њи ма, а 
у ко ји су кре ну ли са Род Ај лен да), под но ше ња пе ти ци ја ка ко на ме-
снич кој, та ко и цен трал ној вла сти у ме тро по ли, ди рект ног от ка зи-
ва ња по слу шно сти по зи тив но прав ним ак ти ма ко ји ма је по др жа ва-
на та ква дис кри ми на ци ја пре ма њи ма и др. И по ред про го на, све 
док ни су, уз по моћ  ен гле ске кру не (кра ља Чар лса II), по сти гли свој 
циљ – уки да ње вер ске дис кри ми на ци је, кве ке ри су у Ма са чу сет су 
на ста ви ли да при ме њу ју гра ђан ску не по слу шност, ле ги ти ми шу ћи 
тај свој не на сил ни от пор „хри шћан ском иде јом о јед на ко сти свих 
љу ди као Бож јих ство ре ња“.5) Та ко је ово био и пр ви но во ве ков ни 
слу чај гра ђан ске не по слу шно сти ко ји је успе шно окон чан.6) 

Зна ча јан до при нос уоб ли ча ва њу мо дер ног кон цеп та гра ђан-
ске не по слу шно сти да ће, та ко ђе, и ши рок и до ста сна жан По крет 
про тив роп ства у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, ко ји је спро-
во дио раз не ак ци је не по слу шно сти све до пот пу ног уки да ња ове 
уста но ве у тој зе мљи 1865. го ди не. Не ки од ње го вих по зна тих 
чла но ва по ста ли су и ве ли ки „гла со ви“ Аме ри ке, по пут на при-
мер Фре де ри ка Да гла са (Fre de rick Do u glass) ко ји је, ус пев ши да се 
из ба ви из роп ства, био нај пре во ђа овог по кре та, а ка сни је, и по-
ред свог афро-аме рич ког по ре кла, је дан од еми нент них зва нич ни ка 
Сје ди ње них Др жа ва.7) 

слу чај от ка зи ва ња по слу шно сти ко ло ни јал ним вла сти ма због кве ке ра по себ но из два ја 
А. Мол нар, у:Ibid.,стр. 232-3.   

5)  Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“, у: Пре драг Кр стић (ур.), Критичкипојмов
никцивилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004 , стр. 45.  

6)  „... 1665. го ди не Вр хов ни суд Ма са чу сет са до нео је од лу ку да се у овој ко ло ни ји кве-
ке ри мо гу сло бод но на ста њи ва ти, кре та ти и при вре ђи ва ти“ (пре ма: А. Мол нар, „Исто-
риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit., стр. 233). 

7) Фре де рик Да глас (1817-1895) је био од бе гли роб, ко ји је сна жно устао про тив та да-
шњег аме рич ког ро бо вла снич ког си сте ма, по стао из да вач або ли ци о ни стич ких но ви на 
и во ђа тог по кре та, да би по том био и пр ви у исто ри ји аме рич ки цр нац ко ји је на пар тиј-
ској кон вен ци ји (ре пу бли ка на ца) ушао у но ми на ци ју за пред сед нич ког кан ди да та САД 
(ина че, пр ви цр нац ко ји се и кан ди до вао за аме рич ког пред сед ни ка био је Џ. Џек сон /
Jes se Jac kson/) и, ко нач но, био по ста вљен за аме рич ког ам ба са до ра на Ха и ти ју. Стан-
дард на ту ма че ња ње го вих ста во ва, по пи та њу на чи на бор бе про тив роп ства, гла се да је 
он пр во бит но од би јао упо тре бу на си ља, али да је под ути ца јем Џо на Бра у на, сло бод ног 
гра ђа ни на аме рич ког Се ве ра ко ји ће са не ко ли ци ном при ста ли ца по ку ша ти да спро ве де 
ору жа ну по бу ну, ипак про ме нио ми шље ње ка сних 40-их го ди на XIX ве ка и при хва тио 
на си ље као ин стру мент дру штве не про ме не (о то ме ви де ти: Le slie Fri ed man Gold stein, 
“Vi o len ce as an in stru ment for so cial chan ge: The vi ews of Fre de rick Do u glass”, TheJournal
ofNegroHistory, Vol. 61, No. 1, 1976, стр. 61-72; ин тер нет: www.jstor.org/pss/3031533). 
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За исто ри јат гра ђан ске не по слу шно сти ве о ма је зна ча јан и слу-
чај „под зем не же ле зни це“ из сре ди не XIX ве ка. То је би ла јед на 
тај на са рад нич ка мре жа ко ју су осно ва ли се вер њач ки або ли ци о ни-
сти ра ди пру жа ња по мо ћи ро бо ви ма с Ју га у њи хо вом осло ба ђа њу. 
Но, пре ма са вре ме ном кон цеп ту и ње го вим ри гид ним усло ви ма за 
мо гућ ност ква ли фи ко ва ња не ког чи на от ка зи ва ња по слу шно сти 
као гра ђан ске не по слу шно сти, овај исто риј ски слу чај од у пи ра ња 
вла сти ма, с та квим сво јим обе леж ји ма као што су: ди рект ност чи-
на не по слу шно сти (не по сред но кр ше ње За ко на о од бе глим ро бо-
ви ма), тај ност и из бе га ва ње санк ци ја, из ла зи из окви ра гра ђан ске 
не по слу шно сти.8)

У исто вре ме, пре Гра ђан ског ра та, у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
ће се по ја ви ти и пр ва те о ре ти за ци ја гра ђан ске не по слу шно сти, у 
мо дер ном зна че њу тог пој ма. Њу је дао Хен ри Деј вид То ро (He-
nry Da vid Tho re au) и, прем да је она код ње га још увек  обе ле же на 
јед ним тра ди ци о нал ним схва та њем, он ће по ста ти због то га ве о ма 
сла ван, ма да тек мно го го ди на по сле сво је смр ти.

Ова тех ни ка по ли тич ке бор бе, до та да ис кљу чи во те ко ви на за-
пад не ци ви ли за ци је, на пре ла зу из XIX у XX век по ста ће пре о ку-
па ци ја Ган ди ја (M. K. Gand hi), тог „ма лог сме ђег чо ве ка“ (Мар тин 
Лу тер Кинг /Mar tin Lut her King Jr./), а за пра во бу ду ћег ин диј ског 
ве ли ка на, ко ји ће сте ћи и ста тус „фи гу ре ко ја ве ро ват но нај жи вље 
оли ча ва иде ју гра ђан ске не по слу шно сти“.9) Упра во те исто риј ске 
кон цеп ци је ко је су кроз сво је по ли тич ко уче ње и де ло ва ње раз ви ли 
То ро, Ган ди и Кинг, има ле су ве ли ки зна чај за раз вој са вре ме ног 
пој ма и прак се гра ђан ске не по слу шно сти. Сто га, њи хо ва име на и 
да нас пред ста вља ју си но ни ме за ову вр сту по ли тич ке прак се. По-
ред то га, оно што је још за јед нич ко за ове лич но сти и њи хо ва кон-
ци пи ра ња и спро во ђе ња от ка зи ва ња гра ђан ске по слу шно сти, је сте 
бор ба про тив ра сне дис кри ми на ци је. 

Ган ди је ва стра те ги ја не на сил ног от по ра, ко ја се по ка за ла као 
ве о ма успе шна у бор би за осло бо ђе ње Ин ди је од бри тан ске ко ло-
ни јал не вла сти, има ла је ве ли ког од је ка и на За па ду, и то, па ра док-
сал но, пре све га у са мој Ве ли кој Бри та ни ји. Бри тан ски па ци фи сти, 

8) О кри ти ци до ми нант них са вре ме них схва та ња гра ђан ске не по слу шно сти, ко ја се за-
сни ва ју - ка ко се углав ном сма тра - на тзв. Ролс-Ха бер ма со вој кон цеп ци ји, а за пра во 
на оном дог мат ском и ве о ма кру том кон цеп ту са мог Џо на Рол са (John Rawls), као и о 
јед ном по ку ша ју њи хо вог ре де фи ни са ња, ви ше ви де ти у: Алек сан дра Ми ро вић, Оглед
ограђанскојнепослушности, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2011.

9) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“,op.cit., стр. 47.
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при бе га ва ју ћи при ме ни ове стра те ги је у сво јим ан ти ну кле ар ним и 
ан ти рат ним про те сти ма још кра јем че тр де се тих го ди на XX ве ка, 
до при не ли су да по сле Дру гог свет ског ра та гра ђан ска не по слу-
шност по ста не све ра ши ре ни ја прак са и у Евро пи. Пред се да ва у ћи 
Ко ми си јом за не на си ље, ко ју је 1949. го ди не осно ва ла Уни ја ми-
ров ног за ве та, па ци фи стич ка ор га ни за ци ја ко ја је про па ги ра ла из-
бе га ва ње вој не оба ве зе, Рој Во кер (Roy Wal ker) је на сто јао да Ган-
ди је во уче ње и ис ку ство ин диј ског по кре та (не на сил ног) от по ра 
при ме ни у де ло ва њу бри тан ских па ци фи ста. Та ко је ова ко ми си ја 
ја ну а ра 1952. го ди не ор га ни зо ва ла ис пред бри тан ског Ми ни стар-
ства од бра не пр ви про тест се де њем, ко ји је био на зван „Опе ра ци ја 
Ган ди“.10) И по ред не у спе ха ове и дру гих ак ци ја не по слу шно сти, 
бор бе бри тан ских па ци фи ста ће у дру гој по ло ви ни пе де се тих го-
ди на до би ти на свом ин тен зи те ту и ра ди ка ли за ци ји. Нај пре је, од 
1958. го ди не, Ко ми тет за ди рект ну ак ци ју (про тив атом ског оруж-
ја) ор га ни зо вао тзв. ус кр шње мар ше ве цен тром Лон до на, а ка ко је 
то иза зи ва ло оштре ре ак ци је бри тан ских вла сти, са хап ше њем и 
за тва ра њем уче сни ка, овај Ко ми тет је от по чео са рад њу са Кам па-
њом за ну кле ар но раз о ру жа ње, на чи јем је че лу био Бер транд Расл 
(Ber trand Rus sel), та да већ ак ти ви стич ки ис ку сан па ци фи ста. Ове 
ор га ни за ци је ће за јед но осно ва ти „Ко ми тет 100“, ко ји је тре ба ло 
да бу де са ста вљен од сто углед них љу ди ко ји би пре у зе ли ор га ни-
зо ва ње свих бу ду ћих ак ци ја, као и од го вор ност за њих. Но, по сле 
тзв. Бит ке на Тра фал гар скве ру, до ко је је до шло у сеп тем бру 1961. 
го ди не услед ор га ни зо ва ња про тест ног мар ша и де мон стра ци ја 
се де њем, и по ред вла ди не за бра не оку пља ња, ка да су ухап ше ни 
број ни ак ти ви сти и чла но ви Ко ми те та, ме ђу ко ји ма је био и сам 
Расл, бри тан ски па ци фи сти су пре тр пе ли и де фи ни ти ван по раз. 
Ка ко ка же Мол нар: „... ре зул та ти су би ли да ле ко од оних ко је је 
Ган ди по сти гао у Ин ди ји. Би ло је очи глед но да ме тод не на си ља 
ни је ча роб ни шта пић ко ји оства ру је сва ки за ми сли ви циљ.“11) Овај 
аутор, ме ђу тим, ис ти че да се ипак јед но ве ли ко ци ви ли за циј ско до-
стиг ну ће, ка кво је би ло уки да ње оп ште вој не оба ве зе 1961. го ди не 
у Ве ли кој Бри та ни ји, мо же сма тра ти ин ди рект ном по сле ди цом тих 
па ци фи стич ких ак ци ја не на сил ног от по ра и ду хов не кли ме ко ја се 
тим пу тем ових го ди на об ли ко ва ла. 

10) О овој и дру гим ак ци ја ма не на сил ног от по ра ко је су спро во ди ли бри тан ски па ци фи сти 
пе де се тих го ди на XX ве ка, ви де ти: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу-
шно сти“, op.cit., стр. 254-6; исто и: И. Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“,op.cit., стр. 
52.

11) А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit. , стр. 255.
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Исто вре ме но, то ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на XX ве ка, 
али опет на дру гој стра ни Атлан ти ка, у Сје ди ње ним Др жа ва ма, све 
је ви ше на за на ча ју до би јао По крет за гра ђан ска пра ва аме рич ких 
цр на ца, а по себ но од до ла ска Мар ти на Лу те ра Кин га на ње го во 
че ло. Кин го ве иде је, ње го ва так ти ка от ка зи ва ња по слу шно сти, те 
њи хо ва при ме на у бор би про тив аме рич ких се гре га ци о ни стич ких 
про пи са, пре суд но ће ути ца ти на уоб ли ча ва ње са вре ме них кон цеп-
ци ја гра ђан ке не по слу шно сти.

Та ко ђе, у дру гој по ло ви ни ше зде се тих го ди на у САД, прак са 
гра ђан ске не по слу шно сти на ла зи сво ју при ме ну и у про тест ним 
ак тив но сти ма По кре та про тив Ви јет нам ског ра та. Устав ност овог 
ра та, ко ји су САД во ди ле од 1964. до 1972. го ди не, као и ње го ва ме-
ђу на род но прав на ле гал ност, до во ђе на је у пи та ње. Чу вен је слу чај 
бра ће Бе ри га на (Da niel и Phi lip Ber ri gan), ка то лич ких све ште ни ка, 
ко ји су на сто ја ли, пак, да ле ги тим ност сво јих чи но ва12), пред у зе-
тих ра ди од у пи ра ња рат ној по ли ти ци аме рич ких вла сти, обез бе де 
по зи ва њем на Бож ји за кон. Ти ме су они, за пра во, опет ожи ве ли 
ре ли гиј ску ети ку и на њој за сно ван при го вор са ве сти као основ 
не по слу шно сти. На су ђе њу ко је је усле ди ло због пред у зе те про-
тив за ко ни те ак ци је, је дан од њи хо вих са у че сни ка је из ја вио: „Циљ 
је био да се сле ди ви ши за кон ко ји сви ми има мо као људ ска би ћа, 
и као Аме ри кан ци, и као би ло шта дру го што др жи мо да смо – ху-
ма ни сти, хри шћа ни, Је вре ји, бу ди сти – или да ни смо.“13) 

Гра ђан ска не по слу шност је спро во ђе на и у окви ру сту дент-
ских про те ста у за пад ним дру штви ма, ко ји су сво ју кул ми на ци ју 
до жи ве ли „чу ве не“ 1968. го ди не. Они су би ли пре вас ход но усме-
ре ни про тив ауто ри тар но-хи је рар хиј ске струк ту ре уни вер зи те та, 
али и про тив до ми нант не по тро шач ке кул ту ре сво јих дру шта ва, за 

12) Бра ћа Бе ри ган су 1967. го ди не пред во ди ли гру пу исто ми шље ни ка ко ја је про су ла крв 
на до си јее вој них об ве зни ка у Бал ти мо ру, а на ред не, 1968. го ди не су оте ли до си јее из 
вој ног од се ка у Ка тон сви лу (Ме ри ленд), да би их по том и јав но спа ли ли пред но ви на-
ри ма и те ле ви зиј ским ка ме ра ма. Пре ма са вре ме ним схва та њи ма, овим чи но ви ма Бе ри-
га на мо же се, из ви ше раз ло га, а пре све га због упо тре бе на си ља, оспо ри ти ка рак тер 
гра ђан ске не по слу шно сти. Но, има и оних ко ји су у рас пра ва ма по том пи та њу ис та кли 
дру га чи је ми шље ње, по пут нпр. Ха бер ма са, ко ји је 80-тих го то во пред ви део да на шње 
тен ден ци је, ре кав ши: „Ве ро ват но ће мо са ве ћим са мо ра зу ме ва њем су тра не го да нас у 
ову тра ди ци ју (гра ђан ске не по слу шно сти – прим. А. М.) укљу чи ти бра ћу Бе ри ган и све 
оне ко ји су от ка за ли гра ђан ску по слу шност пра во сна жном ува жа ва њу свих сред ста ва 
за ма сов но уни ште ње“ (Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат-
ску прав ну др жа ву“, Гледишта, те ма бро ја: „Прав на др жа ва, људ ска пра ва и вла да ви на 
пра ва“, бр. 10-12, 1989, стр. 63).

13) По зи ва ју ћи се на Леј ке ра (Tho mas La ker), овај ци тат на во ди А. Мол нар, у: „Исто риј ски 
раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit., стр. 257. 
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ко ју су уви ђа ли да, по ред кон ку рен ци је, под сти че и оту ђе ње ме ђу 
љу ди ма. 

Док је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма већ по чет ком се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка про тест на енер ги ја усах ну ла, а 
по тен ци јал дру штве них по кре та знат но опао (што је про у зро ко ва-
ло њи хо ву суп сти ту ци ју број ним и ра зно вр сним, но во о сно ва ним 
гра ђан ским удру же њи ма, чи ме је от по чео сво је вр сни, ка ко га Мол-
нар на зи ва, „про цес ин сти ту ци о на ли за ци је гра ђан ских ал тер на-
ти ва“14)), да би до кра ја те де це ни је пре ста ле и са ме рас пра ве о 
гра ђан ској не по слу шно сти; у Евро пи, а по себ но у Ве ли кој Бри та-
ни ји и За пад ној Не мач кој, у то вре ме, али и ка сни је, до ла зи до све 
че шћег по кре та ња и ома со вља ва ња ра зно вр сних про те ста: ан ти-
ну кле ар них, ан ти ра кет них или про тив на о ру жа ња уоп ште, еко ло-
шких, про тив атом ских цен тра ла и дру гих. При то ме, ста ри па ци-
фи стич ки ар гу мен ти са да се до пу њу ју и но вим раз ло зи ма на ру ша-
ва ња при род не око ли не и угро же но сти људ ске вр сте, уз оби ла то 
ко ри шће ње гра ђан ске не по слу шно сти као сред ства по ли тич ке бор-
бе. То ће у европ ским дру штви ма, на ро чи то у Не мач кој, да ти им-
пулс струч ним рас пра ва ма и ожи вља ва њу те о риј ског ин те ре са за 
те му гра ђан ске не по слу шно сти. Упра во ће у Евро пи, од но сно, пре-
ци зни је, на ње ном Ис то ку, пред ула зак у по след њу де це ни ју XX ве-
ка и то ком ње, би ти и де фи ни тив но ство ре ни ем пи риј ски усло ви за 
да љу ево лу ци ју кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти, бу ду ћи да је 
у бив шим со ци ја ли стич ким дру штви ма ова прак са при ме ње на као 
ци вил на стра те ги ја за спро во ђе ње де мо крат ских про ме на.

Шта ви ше, мо же мо ре ћи да су да нас, с об зи ром на са вре ме ни, 
све ши ри и ин тен зив ни ји про цес гло ба ли за ци је, а по себ но има ју ћи 
у ви ду ње го ве по ли тич ке, ци вил но дру штве не и кул тур не ди мин-
зи је, ство ре ни усло ви у гло бал ним раз ме ра ма (тен ден ци ја ши ре-
ња, па и на ме та ња, од ре ђе ног, да нас до ми нант ног ти па ли бе рал не 
де мо кра ти је за пад ног про фи ла и, по сле дич но, ус по ста вља ње све 
ве ћег бро ја де мо крат ских по ре да ка у све ту, ма кар као из ве сних се-
ми де мо крат ских или, пак, са мо псе у до де мо крат ских фор ми; као и 
гло ба ли за ци ја „је зи ка ци вил ног дру штва“ /Џон Кин, John Ke a ne/, 
што је ре зул тат гло бал ног ши ре ња и раз во ја ци вил не по ли тич ке 
кул ту ре и ра ста ци вил них дру шта ва у свим кра је ви ма све та)15) да 

14) Ibid.
15) Ви ше о овим и дру гим ди мен зи ја ма са вре ме ног про це са гло ба ли за ци је и њи хо вим по-

сле ди ца ма, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Гло ба ли за ци ја: Ри зи ци и мо гућ но сти“, у: 
Алек сан дра Ми ро вић, Пе тар Ма тић, Изазовиипарадоксиглобализације, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 11-78.  
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кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти по ста не уни вер зал но при мен-
љив, као крај ње, али до вољ но опо ми њу ће сред ство по ли тич ког де-
ло ва ња гра ђа на про тив не пра вед них за ко на, не ле ги тим них од лу ка, 
по ли ти ка и по сту па ка вла сти, па и та квих прав них и по ли тич ких 
си сте ма у це ло сти. Али, ни је са мо све ве ћа при мен љи вост и ра ши-
ре ност прак се гра ђан ске не по слу шно сти јед на од по сле ди ца ових 
гло ба ли за циј ских про це са, већ је то, та ко ђе, и по ја ва, на гло бал ној 
дру штве ној сце ни, но вих про те ста (и но вих со ци јал них по кре та 
ко ји сто је иза њих, а ко ји оку пља ју ве о ма раз ли чи те гру па ци је), 
усме ре них пре све га про тив вла да ју ће иде о ло ги је свет ских цен та-
ра мо ћи ко ји и пре суд но ути чу на смер и фор му тих про це са. Реч 
је о ан ти гло ба ли стич ким по кре ти ма ко ји, та ко ђе, у сво јим про тест-
ним ак ци ја ма при ме њу ју гра ђан ску не по слу шност, ма ко ли ко се 
то по ри ца ло као мо гућ ност, због на вод ног од су ства ло ја ли стич ког 
усме ре ња ових по кре та, од но сно њи хо вог ан ти си стем ског ка рак-
те ра. По на шем ми шље њу, ан ти си стем ски ка рак тер ових по кре та 
тре ба ту ма чи ти пр вен стве но као њи хо ву усме ре ност про тив по сто-
је ћег ме ђу на род ног си сте ма (тзв. свет ског по рет ка), и то пре све га 
у по гле ду ње го вог еко ном ског под си сте ма, а не то ли ко као њи хо ву 
усме ре ност про тив уну тра шњих прав них и по ли тич ких по ре да ка 
раз ви је них дру шта ва. Дру го, ови по кре ти ни су усме ре ни про тив 
са мих про це са гло ба ли за ци је као та квих, јер се њи хо ви при пад-
ни ци не бо ре про тив све те шње по ве за но сти све та и, уко ли ко ни је 
реч о оним фун да мен та ли стич ке при ро де, не те же вер ској и на ци о-
нал ној ис кљу чи во сти, ни ти оства ре њу не ка кве ви зи је аутар хич них 
еко но ми ја и за твор не их ло кал них кул ту ра, већ су усме ре ни про тив 
нео ли бе ра ли стич ке иде о ло ги је гло ба ли зма ко јом се на ме ће јед на 
не ху ма на и ауто ри тар на фор ма ових про це са. За ла жу ћи се, у ве-
ћи ни слу ча је ва, за мир, еко ло шку рав но те жу, пра вед ни ји и со ли-
дар ни ји свет, ови по кре ти за пра во те же по сти за њу јед не ху ма ни је 
и де мо крат ске фор ме про це са гло ба ли за ци је. За то је и озна ча ва ње 
свих ових по кре та као „ан ти гло ба ли за циј ских“ по гре шно, јер је, у 
су шти ни, реч о ан ти гло ба ли стич ким по кре ти ма. 

AleksandraMirovic
ABRIEFREVIEWOFTHEHISTORYOFMODERNDEVELO
PINGTHEIDEAANDPRACTICEOFCIVILDISOBEDIENCE

Summary
Theauthorofthearticletriestoshowthroughouttheso
called social history, usingprimarily, therefore, а histo
ricalapproachandageneticmethod,developmentalco
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urse ofmodern idea and practice of civil disobedience.
Aninsightintothehistoryofthemoderndevelopmentof
civildisobediencefirstofallprovidesacomprehensiveco
siderationofthegenesisofthisparticularnaturalrights
ofcitizens,thatis,inthecaseoftheoccurringcertaincir
cumstancesrelatingtoaseriouscrisisoftheauthorityle
gitimacy,boththeirnaturalduty.But,nevertheless,asthe
authorpointsout,suchaviewissignificantasitcontribu
testoaproperunderstandingof thenature, importance,
roleandpurposeof this typeofnoninstitutionalaction.
Namely,thecognitionofdemocraticcapacitiesofthecivil
disobediencepracticeanditspossiblecontributiontoan
importantfunctionthatcivilsocietyanditsagentshavein
theprocessofpoliticaldecisionmakingandpublicpolicy
creating,orunderrevisionandupdateofthelawandpo
litics,andredesigningthesocialandpoliticalinstitutions,
it becomes complete only ifwe bear inmind a specific,
historicalandcontemporaryexamplesofsuccessfulappli
cationofthispractice,whichhavehadsuchsignificantef
fectsthathavecontributedtothecivilizationalprogressin
thedevelopmentofcertainpoliticalsystems.Therefore,as
thearticlestates,inthecaseofSerbiatooanditsdemoc
ratic consolidation, ie. strengthening of democratic and
nationalcapacitiesofitssocial,civilsocietyandpolitical
institutions,and in thecontextof thecontemporaryglo
balizationand,specifically,integrationprocesseswhichit
aspires,itisimportantnotonlytounderstandtheimpor
tanceofcorrectiveandprojectivelyinnovativefunctionsof
alegitimatecivildisobedience,buttocountonthem.
Keywords:Democracy, (de)legitimization,politicalaut
hority, political obligation, citizens, civil disobedience,
(neo)liberalism,globalizationand integrationprocesses,
humanandcivicrights,protestmovements,civilsociety,
socialandpoliticalinstitutions,democraticandnational
capacities.
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Resume
Theoreticalandempiricalconditionsforthedevelopment
of modern idea and practice of civil disobedience have
beenmetonlyinthenewcentury,whenitcametoestablis
hmentofthedemocraticconstitutionalstates,andtorevi
talizingandfurtherdevelopingdemocratictheory,butal
sotothedevelopmentofcitizens’politicalconsciousness.
AccordingtoMolnar,twonecessarypreconditionsforthe
developmentofthemodernconceptofcivildisobedience
were: 1. “Reconciliation” of liberalism and democracy
during thenineteenthcentury, through theestablishment
ofrepresentativedemocraticpoliticalsystem,basedonthe
fundamentalrightsofman;and2.Overcomingtheconse
quencescausedbynationalistandcommunist ideologies
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inthenineteenthandtwentiethcenturies,bothinEurope
andbeyond.However,asEuropewasthemostaffectedby
theattemptsoftherevolutionaryachievementsromanticist
ideasandprojects,onthiscontinentwasnotexistingfor
alongtimeinterestinthequestionofcivildisobedience,
asthequestionofanevolutionarystrategiesforpolitical
action.Therefore,therevivalofinterestintheancienthe
ritageofcivildisobedience(socalledtheSocraticlegacy)
hasjustcomeoutofEuropeanground;thathasbeenfirst
inAmericaandtheninAfricaandAsia,buttothe“old”
continent thepolitical tradition isattributedgreater im
portanceonlyafterWorldWarII.
Numeroushistoricalandcontemporaryexamplesofsuc
cessfulapplicationofthecivildisobediencepracticeshow
how its effects could be significant for the political and
generallysocialprogressor,inotherwords,forthedeve
lopingdemocraticandnationalcapacitiesofasociety.It
isindicatedbytheallofthosecaseswheresuchastrate
gic,noninstitutionalcivilianactivitiescontribute,wecan
say,civilizationaladvancesinthedevelopmentofindivi
dualpoliticalsystems:fromtheabolitionoftheinstitution
ofslaveryand,later,racialdiscriminationinthepolitical
systemoftheU.S.A;then,theabolitionofBritishcolonial
systemofgovernmentinIndia;andtheabolitionofgene
ralcompulsorymilitaryserviceintheUK;overtheweake
ningofthecommunistregimeandthedestructionofsome
postcommunistauthoritarianregimes;untilrecentefforts
ofantiglobalistandtheothernewsocialmovementsthat,
applyingsuchastrategyofprotestactions,affectcontem
porary national, transnational and supranational power
centersinordertoimplementappropriatereforms,prima
rilyintermsoftheexisting(neoliberal)formofthecapi
talistsystem.

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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УНУТРАШЊИНЕОРУЖАНИОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊАКАПАЦИТЕТА
БЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ**

Сажетак
Овајрадсетемељиначињеницамадокојихјеаутор
дошао изучавањем политике насиља и неоружаног
угрожавања капацитета безбедности модерне др
жаве.Капацитет(лат.capacitas)системабезбедно
стисенеогледасамоубројномстањуматеријално
техничких средстава, опреме и наоружања који се
користеуодбранидржавеињенихграђана.Капаци
тетсистемабезбедностисеогледаиубогатствима
државе,бројустановника,организацијисистемабез
бедности и обученостиљуди,тј, носилаца система
безбедностидржавеињиховомосећајуодговорности
заактивноучешћеусистемубезбеднбости.Капаци
тетсистемабезбедностисеогледаиуспособности
припадника безбедносних структура да ефикасно и
сталнопримењујустратегијуодвраћањаиуслучају
потребе стратегију узвраћања. Ниво оспособљено
стируководилоацасистемабезбедностијевеомаби
танусвакомсмислу,апосебноуисказивањуспособ
ностизапревентивноделовање,правовременопрепо
знавање и процену опасности. Угрожавање капаци
тетабезбедностиједнедржавеобухватадовођењеу
опасностстањедржавекаополитичкеинституције
(установе) свим видовима штетних појава, делат
ности и утицаја,тј. доводи се у опасност уставни
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поредак.Дакле, унутрашњинеоружаниоблици угро
жаавањабезбедностипомишљењуаутораовограда
су: грађански нереди, политичке побуне, саботаже,
политички мотивисани штрајкови, субверзивна де
латност,апоредполитикемогуихизазватиетничке
напетостииверскиекстремизам,организованикри
минал,нелегалнемиграцијестановништваитд.
Кључнеречи:Држава,капацитет,безбедност,демо
кратија,нереди,побуне,екстремизам,саботаже.

Bез бед ност се у прак тич ном жи во ту ма ни фе сту је : као га ран то-
ва на (кон сти ту ци о нал ним, за ко но дав ним и прак тич ним ме ра-

ма) заштићеност жи вот но ва жних ин те ре са лич но сти, дру штва 
и др жа ве; као на у ка, ис ку ство и кул ту ра; као жи вот но ва жни ин-
тер си. Еко ном ска са мо стал ност, прав но и со ци јал но бла го ста ње, 
ин те гри тет и ста бил но и ефи ка сно функ ци о ни са ње, али и као сва-
ко днев ни, те жак, ру тин ски, али крај ње ва жан посао.Ана ли зи ра-
ју ћи без бед ност са ин тер ди сци пли нар ног аспек та, мо же се из ве-
сти за кљу чак да су нај ва жни ји еле мен ти пој ма без бед но сти: ста ње 
по тен ци јал них жр та ва, обје ка та на па да; спо соб ност објек та, по ја-
ве, про це са да са чу ва сво ју су шти ну и основ ну ка рак те ри сти ку у 
усло ви ма на мер ног, де струк тив ног де ло ва ња спо ља или у са мом 
објек ту, по ја ви, про це су; без бед ност је си стем ска ка те го ри ја, свој-
ство си сте ма из гра ђе но на прин ци пи ма ста бил но сти, са мо ре гу ла-
ци је, по у зда но сти (без бед ност је по зва на да за шти ти сва ко од тих 
свој ста ва си сте ма); без бед ност се мо же раз ма тра ти као ре ша ва ју ћи 
услов (га рант) жи вот них де лат но сти лич но сти, дру штва, др жа ве 
што им омо гу ћа ва да са чу ва ју и по ве ћа ју њи хо ве ма те ри јал не и ду-
хов не вред но сти; без бед ност је од су ство прет њи и на па да. 1)

Да кле, су шти на без бед но сти је: стање заштићености лич
ности, друштва, државе, стање заштићености животних ин
тереса, стање заштићености националних интереса, симбил о
стању система у односу на неповољна дејства.Нео ру жа ни об-
ли ци угро жа ва ња нај че шће се ис по ља ва ју кроз гра ђан ске не ре де, 
оба ве штај но, по ли тич ко, ди пло мат ско, пси хо ло шко-про па ганд но, 
еко ном ско, ме ђу на род но-прав но, кон фе си о нал но, кул ту ро ло шко, 
спорт ско, здрав стве но, обра зов но, де мо граф ско и дру ге ви до ве де-
ло ва ња. Нео ру жа но угро жа ва ње без бед но сти об у хва та, прак тич но, 

1) Ра до слав Га ћи но вић, «Де мо кра ти ја и без бед ност у на ци о нал ној др жа ви», Српскаполи
тичкамисао,бр. 1/2010, стр. 161-163, 
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све обла сти дру штве ног жи во та и из ра жи ва се кон крет ним де ло ва-
њем но си ла ца угро жа ва ња.2)

НАРУШАВАЊЕКАПАЦИТЕТАСИСТЕМАБЕЗБЕДНОСТИ
ОДСТРАНЕПОЛИТИЧКИМОТИВИСАНИХ

ИЗВРШИЛАЦА

По ли тич ко де ло ва ње је са став ни део по ли ти ке и од но си се на 
по ли тич ку де лат ност ко ју оства ру ју по ли тич ки су бјек ти у од ре ђе-
ним дру штве но-по ли тич ким и ме ђу на род ним усло ви ма и са од ре-
ђе ним по ли тич ким ци ље ви ма чи јом ре а ли за ци јом се про из во де од-
ре ђе не по ли тич ке по сле ди це и ефек ти3). „Су бјект је глав ни еле мент 
по ли ти ке, јер он од ре ђу је циљ, пра вац усме ра ва ња и по ли тич ку де-
лат ност, као што ову и вр ши».4) По ли ти ка при ти ска об у хва та све 
об ли ке прет ње си лом и при ну дом ко ји ма се др жа ва ко ри сти ра ди 
оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва. По ли ти ка при ти ска ис по ља ва се у 
об ли ку: вој них (ста вља њем у из глед упо тре бу ору жа них сна га); по-
ли тич ких; еко ном ских; про па ганд них; пси хо ло шких и дру гих при-
ти са ка.5) Си стем без бед но сти мо дер не др жа ве кроз по ли ти ку при-
ти са ка на ру ша ва ју гра ђан ски не ре ди, по ли тич ке по бу не, по ли тич-
ки мо ти ви са ни штрај ко ви, са бо та же итд. Гра ђан ски не ре дипред-
ста вља ју нео ру жа ни об лик уну тра шњег угро жа ва ња без бед но сти 
др жа ве. Они се мо гу ма ни фе сто ва ти на раз не на чи не, из во ди ти се 
на ра зним ме сти ма и у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма. Њи хов 
циљ је упо зо ре ње и за стра ши ва ње др жа ве, као пр ва фа за из ну де 
у оства ри ва њу сво јих ци ље ва. Уну тра шњи не ми ри мо гу угро зи ти 
без бед ност гра ђа на, а обич но се ма ни фе сту ју кроз ма сов не де мон-
стра ци је, са бо та же, штрај ко ве и бој кот. Ма сов не де мон стра ци је 
пред ста вља ју опа сност за без бед ност јер де мон стра ни обич но пре-
ра ста ју у ру љу ко ја гу би кон тро лу над сво јим по на ша њем. Не ре ди 
на ста ју као ре зул тат по ку ша ја по бу на, устан ка или не ке дру ге фор-
ме вр ше ња не ле гал ног на си ља од стра не ви ше ак те ра, али и као 
ре зул тат при род них, или на тех нич ки на чин иза зва них ка та стро фа, 
ко је су до вољ но ин тен зив не да мо гу уз не ми ри ти гра ђа не и код њих 
иза зва ти па ни ку. Као на сил ни по ли тич ки не ре ди мо гу се од ре ди ти 

2) Љу бо мир Ста јић и Ра до слав Га ћи но вић. Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 167-172

3) Социолошкилексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град 1982, стр. 464.
4) Исто., стр. 465.
5) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 792.
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оне фор ме ин тен зив ног по ли тич ког про те ста ко је се ис по ља ва ју 
кроз со ци јал но и де струк тив но по ли тич ки мо ти ви са но по на ша ње 
гру пе ак те ра ко је ка рак те ри ше ди рект на ко лек тив на упо тре ба си ле 
са пре те жнио по ли тич ким ин стру мен тал ним и сим бо лич ким са др-
жа јем, ши ро ком ви о лент но-по јав ном ска лом и огра ни че ном мо гућ-
но шћу ути ца ја на из ме ну вла да ју ће по ли тич ке струк ту ре, и обич-
но, без бит ног ути ца ја на про ме ну дру штве но-еко ном ског уре ђе ња, 
пре све га због не до вољ ног сте пе на ор га ни зо ва но сти ак те ра и вре-
ме на њи хо вог тра ја ња. Да кле, гра ђан ски не ре ди су об лик на ру ша-
ва ња без бед но сти гра ђа на. Они на ста ју као послче ди ца по ли тич-
ке бор бе, еко ном ских усло ва, вер ских и ет нич ких не тр пе љи во сти. 
Тек уно ше њем ви шег сте пе на ор га ни за ци је не ре ди мо гу пре ра сти 
у ви ше ор га ни за ци о не фор ме ма сов ног по ли тич ког нас ди ља као 
што су нпр. не ми ри или уста нак.6) Раз ли ка из ме ђу не ми ра и не ре-
да је и у то ме што се у не ре ди ма ви ше и еруп тив ни је осло ба ђа ју 
при гу ше не емо ци је услед мо гућ но сти ано ним ног и не ка жње ног 
де ло ва ња у го ми ли. Да кле, од ли ка не ми ра је до сти за ње од ре ђе ног 
ни воа све сти и ње го вих уче сни ка о не кој дру штве ној по ја ви, од-
но сно про бле му, од но сно ту ђем и соп стве ном по ло жа ју и ста њу у 
дру штву, као и о по ло жа ју дру штве не гру пе ко јој при па да ју, а ко ји 
је пре те жно на стао кроз иде о ло шко-по ли тич ко де ло ва ње. Не ми ри 
се као об лик сло же не по ли тич ке ак тив но сти раз ли ку ју од не ре да и 
по ни зу не ких дру гих свој ста ва као што су ви ши сте е пен ор га ни-
зо ва но сти, ве ћи број пер ма нент них учес-ни ка, ве ћи те ри то ри јал ни 
са др жај но-ак ци о ни обим, вре ме тра ја ња, трај ност мо ти ва и ин те-
ре са ко ји их по кре ћу и тд. Фор ме у ко ји ма се мо гу ис по љи ти не-
ми ри су вр ло ра зно вр сне, а јед на од нај че шћих су де мон стра ци је. 
Пред хо де им до го во ре ни ску по ви или збо ро ви. Њи хо ва од ли ка је 
јав ност у ор га ни зо ва ном, план ском и циљ ном ма сов ном из ра жа ва-
њу (не)са гла сно сти са од ре ђе ним по ли тич ким ста њем, зби ва њи ма 
и про це си ма, од но сно од лу ка ма и ре ше њи ма, ка ко у да тој сре ди ни 
та ко и ван ње. Тан ка је ли ни ја из ме ђу де мон стра ци ја ( у овом слу-
ча ју је ире ле вант но да ли су де мон стра ци је и ле гал не или ле гал не) и 
гра ђан ских не ре да. Ефи ка сно су зби ја ње гра ђан ских не ре да по сти-
же се до бро ор га ни зо ва ним си сте мом без бед но сти. Да би се бо ље 
раз у ме ли гра ђан ски не ре ди, тре ба пр во де фи ни са ти на ру ша ва ње 
јав ног ре да и ми ра и од ре ди ти по јав не ов бли ке на ру ша ва ња. На-

6) Др Дра ган Си ме ну но вић.Политичко насиље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 
118-119.
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ру ша ва ње јав ног ре да и ми ра се де фи ни ше као ''по је ди нач но или 
груп но на ру ша ва ње дру штве не ди сци пли не и ми ра гра ђа на... или 
оне мо гу ћа ва ње јав них ор га на или ин сту ту ци ја да ре дов но вр ше 
по сло ве из сво је над ле жно сти.'' Сви об ли ци на ру ша ва ња јав ног ре-
да и ми ра на зи ва ју се гра ђан ским не ми ри ма. Да би се не ко де ло 
(по За ко ну) сма тра ло на ру ша ва њем јав ног ре да и ми ра мо ра ју би ти 
ис пу ње на два усло ва: да је де ло учи ње но на јав ном ме сту и да је 
тим де лом на ру шем не чи ји мир и ред. Од ли ке на ру ша ва ња јав ног 
ре да и ми ра мо гу се кла си фи ко ва ти у две гру пе и то: об ли ци на ру-
ша ва ња јав ног ре да и ми ра у ма њем оби му у шта спа да ју по је ди-
нач но на ру ша ва ње јав ног ре да и ми ра и гра ђан ска не по слу шност и 
об ли ци на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра у ве ћем оби му (не ле гал ни 
штрај ко ви, не ле гал не де мон стра ци је, гра ђан ски не ре ди и ору жа на 
по бу на). 

Политичкапобуна се мо же од ре ди ти као вид лич не, груп не или 
ко лек тив не ак тив но сти на пла ну су прот ста вља ња офи ци јел ном, 
ле гал ном или при зна том, као и на мет ну том вођ ству, од но сно упра-
вљач кој струк ту ри услед не са гла сно сти са по сто је ћим или пла ни-
ра ним ста њем и од но си ма ко је ка рак те ри ше ве ћи ли ма њи сте пен 
укла ђе но сти ак ци ја ор га ни зо ва них уче сни ка у прав цу оства ри ва ња 
ци ље ва ко ји се, пре ма про це ни вођ ства по бу не, не мо гу ре а ли зо ва-
ти мир ним пу тем, од но сно, ко ји ма се по ве ћа ва ју из гле ди за по спе-
ши ва ње ре а ли за ци је кроз ор га ни зо ва но из во ђе ње на си ља.7)

Саботажа је на мер но и сми шље но оне мо гу ћа ва ње или ус по-
ста вља ње про и з вод ње, са о бра ћа ја и дру гих де лат но сти. Она мо же 
би ти по себ но ефи ка сна ка да се из во де у про це су про из вод ње хра-
не и дру гих стра те шких про из во да или у рат ном ста њу, у про це су 
про из вод ње на о ру жа ња и му ни ци је. Саботажајетихоиприкри
веноделовањеодстранепојединацаили групауоквиру вршења
раднихидруштвенополитичкихобавезасациљемизазивањадез
организацијерадаинаношењаматеријалнештете,какоконкрет
номпривредномсубјекту,такоирадиподривањапостојећегпри
вредногиполитичкогпореткауцелини. При кри ве ност де ло ва ња 
се ис по ља ва у на сто ја њу да се са бо та жа пред ста ви као по сле ди ца 
не ма ра или ло шег ква ли те та ма те ри ја ла, од но сно уре ђа ја са ко ји ма 
се ра ди. Штрајкови ко ји су по ли тич ки мо ти ви са ни пред ста вља ју 
об лик бор бе про тив вла сти. Као та кви они има ју ви ше стру ке ефек-
те: политичке, јер по ка зу ју не сла га ње и не ми ре ње с по ли ти ком и 

7) Исто, стр. 126
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по ступ ци ма вла сти; организационе, јер ре ме те са о бра ћај и ко му-
нал не услу ге и материјалне, јер ди рект но сма њу ју про из вод њу и 
та ко под сти чу не за до вољ ство гра ђа на, а ти ме се сма њу је ни во њи-
хо ве без бед но сти.

Психолошкопропаганднаделатност8)спро во ди се као кон ти-
ну и ра на план ска и де струк тив на ак тив ност, усме ре на на дис кре ди-
та ци ју и спре ча ва ње да се у ме ђу на род ној за јед ни ци са оп шти исти-
на о то ме ка кви се ствар ни про це си до га ђа ју уну тар зе мље ко ја је 
ме та угро жа ва ња, и од но су зе мље пре ма ме ђу на род ној за јед ни ци. 
С тим у ве зи, по зна ти су при ме ри од 1991. и 1999. до ди не ка ко 
је об ма њи ва на ме ђу на род на јав ност о ста њу на про сто ри ма бив-
ше СФРЈ (Мар ка ле, Ра чак...). Ти ме се ства ра ју усло ви да но си о ци 
угро жа ва ња без бед но сти, по лу и сти на ма и не и сти на ма, си сте мат-
ски об ма њуј ћи соп стве ну и свет ску јав ност, оства ре циљ. Циљ те 
де лат но сти је сте да се про на ђу и под стак ну сна ге ко је су спрем не 
да се ак тив но укљу че у суб вер зив ну де лат ност. Пси хо ло шко-про-
па ганд на де лат ност је уства ри вр ше ње ути ца ја или кон тро ле над 
ми шље њем гру па или по је ди на ца у ци љу усме ра ва ња њи хо ве ак-
ци је. Об ли ци вр ше ња про па ганд ног де ло ва ња су: усме на или пи са-
на реч; ви зу ел ни за пис (филм, те ле ви зи ја, сли ка, пла кат, пред ме ти 
итд.) и аку стич ка сред ства (пе сме, му зи ка итд.). Код про па ганд ног 
де ло ва ња ра чу на се на ути цај, не са мо на ра ци о нал ну, већ и на емо-
ци о нал ну осно ву чо ве ко ве пси хе.9) По свом са др жа ју, про па ганд на 
де лат ност се при ме њу је у свим обла сти ма дру штве ног жи во та (по-
ли ти ка, еко но ми ја, кул ту ра, од бра на, вој ска, по ли ци ја итд.)

Субверзивнаделатност у ши рем сми слу под ра зу ме ва ор га ни-
зо ва ну под ри вач ку де лат ност из ино стран ства про тив по ли тич ког 
и дру штве ног уре ђе ња не ке др жа ве или ње них по ли тич ких, еко-
ном ских или прав них уста но ва. Мо же би ти отво ре на или тај на, 
не по сред на или по сред на, а за крај њи циљ има про ме ну но си ла-
ца вла сти или ру ко во де ћих ли ца у др жа ви, из ме ну ње ног устав ног 
или дру штве ног си сте ма. Об ли ци суб вер зи је мо гу би ти раз ли чи ти 
– од де струк тив них пси хо ло шко-про па ганд них до те ро ри стич ких 

8) Про па ган да је из раз ла тин ског по ре кла и по ти че од гла го ла propagare, ко ји у срп ском 
пре во ду зна чи: ши ри ти, рас про сти ра ти. Си но ном за про па ган ду је тер мин про па га ци ја, 
та ко ђе из ве ден из гла го ла propagare. Овај тер мин је уста но вљен 1622. го ди не. На и ме, 
то се до во ди у ве зу са по зна том уред бом па пе Гре го ра XV, ко јом се уста но вља ва јед на 
во де ћа пап ска уста но ва за ши ре ње ка то лоч ке ве ре – Con gre ga tio de pro pa gan da Fi de 
(Ра до слав Га ћи но вић, «По ли тич ка про па ган да-ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту», 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 149)

9) Правнилексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1970, стр. 929.
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и по бу ње нич ких ак тив но сти. Ова де лат ност је за бра ње на прав ним 
ак ти ма ме ђу на род ног пра ва. Ду бљим са гле да ва њем су шти не суб
верзије и ње ним упо ре ђе њем са стратегијомпосредногнаступа
ња, мо же се за кљу чи ти да је реч о исто вет ном об ли ку уго жа ва ња, 
јер ове док три не, на чел но, об у хва та ју те ро ри зам, са бо та же, по бу-
ње нич ка деј ства, ге рил ски рат, гра ђан ски рат и ра зно вр сне при ти-
ске.10)

Мо гу ћа по сле ди ца син хро ни зо ва ног ис по ља ва ња суб вер зив-
них де лат но сти је сте ору жа на по бу на. Сви об ли ци суб вер зив них 
ак тив но сти пла ни ра ју се и ор га ни зо ва но спро во де, ко ор ди ни ра-
ним уче шћем на мен ских сна га (стра них оба ве штај них слу жби и 
вој но о ба ве штај них слу жби, сна га за спе ци ја ли зо ва не ак ци је и свих 
дру гих сна га – раз не по ли тич ке пар ти је и ор га ни за ци је, те ро ри-
стич ке гру пе и ор га ни за ци је) ко је има ју мо гућ но сти да до при не су 
оства ри ва њу крај њег ци ља. Успе ш но спро во ђе ње би ло ког об ли ка 
суб вер зив не де лат но сти, пре све га, за ви си од по зна ва ња ста ња и 
пред ви ђа ња раз во ја до га ђа ја у зе мљи ко ја је ме та угро жа ва ња.

Као сло же ни об лик ин сти ту ци о нал ног на си ља ко је ка рак те-
ри ше ин ди рект на и ди рект на при ме на си ле, суб вер зи ја се мо же 
де фи ни са ти као на сто ја ње и ре а ли аз ци ја на сто ја ња ма ски мал ног 
про до ра та квих гло бал них иде о ло шких, еко ном ских и кул тур них 
обра за ца и од но са, и по уку пан про фил дру штва бит них дру штве-
них и при вред них усме ре ња, све до на чи на ин ди ви ду ал ног и ко-
лек тив ног жи вље ња (по тро шач ки мен та ли тет) ко ји омо гу ћа ва ју 
ре а ли зо ва ње стра те шког ци ља но си о ца суб вер зи је, у од го ва ра ју ће 
по ре дру штва – објек та суб вер зив не пе не тра ци је. Стра те шки циљ 
сва ке суб вер зи је је де ста би ли за ци ја од ре ђе ног дру штве но-по ли-
тич ког си сте ма из ну тра, пу тем суп тил них пе не тра ци о них и ру ши-
лач ких тех ни ка у та квој ме ри да но си лац суб вер зи је мо же, у пр вом 
ре ду без вој не ин тер вен ци је, ме ђу на род не осу де и по сле ди ца, са 
ре ла тив но ма лим ма те ри јал ним ула га њем и не знат ним људ ским 
гу би ци ма или без њих, ре а ли зо ва ти сво је стра те шке, пр вен стве но 
по ли тич ке, при врд не и вој не ин те ре се пре ма објек ту суб вер зив не 
пе не тра ци је. Та ко ђе, уло га суб вер зи је је да се услед сла бље ња од-
брам бе ног по тен ци ја ла објек та суб вер зи је знат но мо же олак ша ти, 
ка ко ди рект на вој на ин тер вен ци ја пре ма зе мљи пре ма кпјој је усме-
ре на суб вер зи ја, та ко и пре врат нич ка по ли тич ка ак ци ја од ре ђе них 

10) Љу бо мир Ста јић и Ра до слав Га ћи но вић. Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 168.
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по ли тич ких струк ту ра и сна га уну тар зе мље – објек та суб вер зи је, 
чи је по ли тич ке ак тив нсо ти во де оства ри ва њу ци ље ва исто вет них 
са ци ље ви ма но си о ца суб вер зи је. Тех ни ке суб вер зи ја су ван ред но 
ши-ро ког спек тра, те не ис кљу чу ју ни јед ну мо гу ћу ак тив нсот уко-
ли ко она во ди же ље ном ци љу. Од ли ка су пе шно ор га ни зо ва ног суб-
вер зив ног де ло ва ња је сте из на ла же ње за да ту сре ди ну упра во њој 
при ме ре них ме то да што че сто оте жа ва пре по зна ва ње не ких суп-
тил них суб вер зив них ак тив но сти као што су шпи ју на жа и са бо та-
жа, све док оне не до би ју из ра зи то ви дљи ва обе леж ја. Ипак, не ки 
од ме то да суб вер зив ног де ло ва ња се мо гу из дво ји ти ка ко по сво јој 
очи то сти (те ро ри зам), та ко и по уче ста ло сти при ме не од стра не 
не ких но си ла ца суб вер зи је.

 С об зи ром на то да су у окви ри ма суб вер зив ног де ло ва ња 
на пла ну иза зи ва ња и про ду бљи ва ња кри зних си ту а ци ја, ру ко во де-
ће по ли тич ке, као и при вред не, вој не и на уч не струк ту ре јед на ко 
ва жне, ако не и ва жни ји циљ ''суб вер зив не об ра де'' од ма се, че шће 
је суб вер зив на по ја ва пла ни ра ње и оства ри ва ње ко рум пи ра ња ру-
ко во де ћег по ли тич ког, при вред ног, вој ног и на уч ног ка дра зе мље-
објек та суб вер зи је, не го са ма ин док три на ци ја ма са на ко ју се ина-
че, мно го упо зо ра ва од стра не тих истих струк тур са ко ји се бе не-
рет ко сма тра ју, (не са мо по сво јој дру штве ној функ ци ји, од но сно, 
по са мој при ро ди сво га ме ста у дру штву), иму ним на суб вер зив не 
ути ца је, за бо ра вља ју ћи да су они при том по жељ ни ји, и за то и на-
па да ни ји објект ин док три на ци је и уоп ште суб вер зив не ака тив но-
сти из ви ше мо гу ћих раз ло га. Као прво, ко хе рент ни ји су као слој, то 
је лак ше и бр же мо гу ће из гра ди ти тех ни ку при сту па, друго, чи тав 
си стем се лак ше и бр же окре ће у же ље ном прав цу њи хо вом ''об-
ра дом'' не го нпр. иза зи ва њем не ми ра у ба зи дру штва ко је је че сто 
вр ло те шко но си о цу суб вер зи је усме ра ва ти и кон тро ли са ти, треће, 
у пла но ви ма зе ма ља – но си ла ца суб вер зи је ''об ра да'' ру ко вод ства 
има, и за њих не, да ле ко по вољ ни ји фи нан сиј ски ефе кат, јер по 
пра ви лу зах те ва да ле ко ма ње ин ве сти ци је од оних ко је су по треб не 
за ''об ра ду ма са'', а ко је јед на ко по жељ но во де ре а ли за ци ју њи хо-
вих ин те ре са. Из свих тих, као и мно гих дру гих раз ло га, суб вер-
зив на ''об ра да'' ру ко вод ства увек оста је као при мар ни и трај ни циљ 
и ме тод суб вер зи је, без об зи ра на то што па ра лел но мо жда те че 
успе шна суб вер зив на ак тив нсот у ма са ма са ци љем ства ра ња од-
ре ђе них, по зе мљу но си о ца суб вер зи је по жељ них и бит них про ме-
на у ши рим дру штве ним сло је ви ма и уоп ште у дру штве ном би ћу. 
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Ка ко је за јед ни штво јед на од нај ве ћих пре пре ка сва кој суб вер зи ји, 
раз би ја ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и сва ког ви да дру штве ног 
за јед ни штва се та ко ђе мо же свр ста ти у кла сич не ме то де суб вер зив-
не ак тив но сти ко је во де гу бит ку не за ви сно сти објек та суб вер зи је. 
Нај че шће ко ри шће на у том ци љу је тзв. ''техникадруштвенограс
цепа'', од но сно, ко ри шће ње јед не или ви ше од сле де ћих мо гу ћих 
divideetimpera ва ри јан ти: рас цеп у по ли тич ким, при вред ним вој-
ним, на уч ним и кул тур ним вр хо ви ма да тог дру штва; рас цеп из ме ђу 
од ре ђе них вр хо ва (нпр. из ме ђу по ли тич ких и вој них или на уч них 
и по ли тич ких); рас цеп од го ва ра ју ћег вр ха и ба зе (нпр. по ли тич ког 
или при вред ног ру ко вод ства и ба зе) и рас цеп у ба зи дру штва (из-
ме ђу од ре ђе них дру штве них гру па ко ри ше њем ме ђу на ци о нал них 
или ре ли ги о зних про бле ма али и убр за ва њем ра сло ја ва ња пу тем 
со ци јал них раз ли ка и сл.).11)

Суб вер зи ји се јед но дру штво мо же успе шно су прот ста вља ти 
на раз не на чи не, а у пр вом ре ду се мо ра, не са мо ра ди пре вен ти ве, 
по слу жи ти по ди за њем све сти и уоп ште иде о ло шком ак ци јом. Нај-
бо ља за шти та од суб вер зи је је ства ра ње свог соп стве ног иде о ло-
шког иден ти те та при ме ре ног да том дру штву у сва ком по гле ду, јед-
на ко као и ства ра ње нео ви сних при вред них, вој них и са мо за штит-
них ре сур са мо ћи ко ји обез бе ђу ју сна гу са мо стал но сти дру штва. 
Тек он да се мо же успе шно оства ри ти и сва ка дру га пре вен тив на 
за шти та са пу ним усеп хом, јер, тек у том слу ча ју по сто ји ре ал на 
осно ва гло бал не ан ти суб вер зив не пре вен ти ве. При ова квим раз ма-
тра њи ма увек оста је отво ре но пи та ње су прот ста вља ња суб вер зи ји 
на си љем у ци љу за шти те дру штва. Оно што је не спор но је сте да 
као вид на си ља ко ји се мо же ко ри сти ти у ци љу за шти те дру штва 
од суб вер зи је оста је, у пр вом ре ду, ре ал ној опа сно сти при ме ре но, 
ин сти ту ци о на ли зо ва но, као ле гал но и ле ги тим но, про тив на си ље. 

Саботажнаделатностпод ра зу ме ва сми шље ну и при кри ве-
ну де лат ност по је ди на ца или гру па, ра ди иза зи ва ња ма те ри јал не 
ште те у про из вод њи, рад ној ор га ни за ци ји или објек ти ма на ко ји ма 
се ра ди. Ка рак те ри стич но је за са бо те ре да сво јим ра дом или не ра-
дом те же да иза зо ву што ве ће и ши ре ште те, а да се исто вре ме но 
до би ја ути сак да је ште та на ста ла као по сле ди ца слу чај но сти, на-
мер но сти, ја ва шлу ка, ло шег ма те ри ја ла, за ста ре ле или сла бе тех-
но ло ги је итд.12)

11) Др Дра ган Си ме ну но вић.Политичко насиље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 
137.

12) Ђор ђе вић О., Лексиконбезбедности, При вре да пу блик, Бе о град 1989, стр. 76.
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Ис ку ства из прак се су по ка за ла да са бо те ри не мо ра ју увек би-
ти не по сред ни ру ко во ди о ци сред ста ва, већ да мо гу би ти и ли ца на 
ру ко во де ћим ду жно сти ма, ко ји мо гу ди рект но до при не ти угро жа-
ва њу ка па ци те та си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве.

У вој ној и по ли циј ској ор га ни за ци ји, са бо та же се мо гу из во ди-
ти на сред стви ма на о ру жа ња и вој не опре ме ка ко у фа зи про јек то-
ва ња и про из вод ње, та ко и у фа зи не по сред ног ко ри шће ња (ави он, 
тенк, сред ства ве зе, мин ско-еск пло зив на сред ства, не ре а го ва ње по 
зах те ви ма ту жи ла штва и су да и сл.). Због при кри ве ног на чи на из вр-
ше ња ових де ла и по сле ди ца ко је се мо гу ис по љи ти тек у фа зи ко-
ри шће ња сред ста ва, те шко ће у от кри ва њу из вр ши ла ца са бо та же су 
ве ли ке. Уко ли ко би са бо та жа би ла ма сов ни је при ме њи ва на и ком-
би но ва на са другм об ли ци ма суб вер зив не де лат но сти, у не по сред-
ној рат ној опа сно сти, и у са мом ра ту мо же има ти крај ње не га ти ван 
ути цај на ста ње без бед но сти на те ри то ри ји и ме ђу ста нов ни штвом 
(от ка зи у снаб де ва њу елек трич ном енер ги јом и во дом, не фук ци о-
ни са ње са о бра ћа ја, ПТТ и др.).За про во ђе ње нео ру жа них об ли ка 
де ло ва ња а у ци љу на ру ша ва ња ка па ци те та си сет ма без бед но сти 
др жа ве ан га жу ју се спољ не и уну тра шње сна ге. 

Спољне снаге су: спе ци ја ли зо ва не слу жбе од ре ђе них ми ни-
стар ста ва, оба ве штај не слу жбе, спе ци ја ли зо ва не сна ге за не кон-
вен ци о нал но ра то ва ње, раз не гру пе при ват них не др жав них са вет-
нич ких ор га ни за ци ја итд.

Унутрашњеснаге су: по је дин ци и гру пе ко је из ра зних по бу-
да и пар ци јал них ин те ре са де лу ју у функ ци ји спољ њег фак то ра, 
и по је дин ци и по ли тич ка је згра се па ра ти стич ких, по бу ње нич ких 
по кре та и те ро ри стич ких гру па.

Спро во ђе њем нео ру жа них ак тив но сти од стра не спољ них и 
уну тра шњих су бје ка та иза зи ва ју се сна жни ефек ти у ви ду: не си-
гур но сти и не за до вољ ства ста нов ни штва, по ли тич ких, еко ном-
ских, спорт ских и дру гих су бје ка та што до во ди до ма сов них фру-
стра ци ја. 

Са ста но ви шта угро жа ва ња ка па ци е та си сте ма без бед но сти 
др жа ва, нај чеш ћи уну тра шњи нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња је су: 
ет нич ке на пе то сти, на ци о нал ни и вер ски екс тре ми зам, кри ми нал, 
при род не и ин дус триј ске ка та стро фе и епи де ми је ве ћих раз ме ра и 
иле гал не ми гра ци је ста нов ни штва. 
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ЕТНИЧКЕНАПЕТОСТИИВЕРСКИЕКСТРЕМИЗАМ
КАОПОДСТИЦАЈУГРОЖАВАЊУБЕЗБЕДНОСТИ

Етничкенапетостии не до ста так по што ва ња ет нич ких, вер-
ских и кул тур них вред но сти ре ал на су прет ња без бед но сти др жа-
ва. Спе ци фич ни об ли ци ове прет ње мо гу се ис по љи ти кроз: не то-
ле ран ци ју, ксе но фо би ју, не у са гла ше ност са де мо крат ским прин ци-
пи ма и прак сом, не у ва жа ва ње спо ра зу ма и ме ђу на род них до го во ра 
о по што ва њу пра ва ма њи на, од би ја ње ме ди ја ци је у ре ша ва њу спо-
ро ва, иза зи ва ње ет нич ког на си ља и те шко ће у ус по ста вља њу мул-
ти ет нич ких де мо крат ских ин сти ту ци ја.13)

Ови спе ци фич ни об ли ци ет нич ких на пе то сти пред ста вља ју 
стал ну прет њу ста бил но сти др жа ва. Оту да ће ста бил ност и без-
бед ност др жа ва за ви си ти од успе шне ме ђу на род не и до бро су сед-
ске са рад ње, раз во ја по ли тич ких ин сти ту ци ја и за кон ских ре ше ња 
о пра ви ма ет нич ких ма њи на на ба зи ре ци про ци те та зе ма ља у ре-
ги о ну. Уко ли ко се ре ша ва њу ових пи та ња, по ли тич ким и прав ним 
сред стви ма, не по све ти до вољ на па жња, не ре ше на пра ва ет нич ких 
за јед ни ца мо гла би да бу ду узрок не спо ра зу ма и су ко ба ме ђу др жа-
ва ма и по вод за ору жа не ин ци ден те и су ко бе ло кал ног или ме ђу др-
жав ног ка рак те ра.

Верскиекстремизам још увек је ак ту е лан об лик угро жа ва ња 
без бед но сти др жа ва и мо гу ћа прет ња мир ном ре ша ва њу спо ро ва 
и кри за. По што су узро ци за по ја ву на ци о нал ног и вер ског екс тре-
ми за ма сло же не при ро де, и че сто из ван мо гућ но сти ути ца ја де мо-
крат ских ин сти ту ци ја вла сти, ова вр ста екс тре ми зма пред ста вља 
ви сок ри зик и прет њу без бед но сти де мо крат ских др жа ва у све ту. 
Да кле, у про у ча ва њу ути ца ја ре ли ги је на кри ми на ли тет пи та ње се 
мо ра ре ша ва ти у кон тек сту од ре ђе не дру штве не сре ди не, од но сно 
од уло ге ко ју ре ли ги ја има у тој сре ди ни. Ре ли ги ја сво јим мо рал-
ним и ка нон ским прин ци пи ма и кроз про по ве ди зна чај но ути че на 
пре вен ци ју и спре ча ва ње кри ми на ли те та. Она пру жа осе ћај сми-
сла у су сре ту са за стра шу ју ћом ре ал но шћу и по ма же љу ди ма да 
пре ва зи ђу уса мље ност у ин ди ви ду ал ној пат њи.14) Ме ђу тим, и по-
ред то га вер ски фа на ти зам пред ста вља је дан од опа сних кри ми нал-

13) Љу бо мир Ста јић и Ра до слав Га ћи но вић. Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 169. 

14) Зо ран Ке сић, ‘’Ети о ло шка ди мен зи ја по сле рат ног кри ми на ли те та у Ср би ји’’, Безбед
ност, бр. 2/2006, стр. 245.
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них фак то ра и прет њу си сте му без бед но сти мо дер не др жа ве. У не-
ста бил ним др жа ва ма обич но вла да ег зи стен ци јал на не си гур ност 
од ре ђе них гру па ци ја љу ди ко ји су ве о ма по год ни за вр бо ва ње од 
стра не ра зних вер ских сек ти. Та кве ор га ни за ци је ну де љу ди ма ''ру
куспаса'' и ''правипут'' за из ла зак из свих кри зних си ту а ци ја. Али, 
иза та кве ма ске кри је се низ кри ми нал них де лат но сти (ма ни пу ла-
ци ја људ ском суд би ном, про тив прав но ли ша ва ње сло бо де, де лик ти 
у ве зи са зло у по тре бом дро га и сл) ко је пред ста вља ју опа сност по 
по је дин ца, по ро ди цу и дру штво, тј. др жа ву у це ли ни.15)

ПРИРОДНЕИИНДУСТРИЈСКЕКАТАСТРОФЕ
ИЕПИДЕМИЈЕВЕЋИХРАЗМЕРА

При род не и ин ду стриј ске ка та стро фе и епи де ми је ве ћих раз-
ме ра,као по сле ди це ра зор ног де ло ва ња при род них си ла и на глог 
ин ду стриј ског и тех нич ко-тех но ло шког про гре са и њи хо вог ути ца-
ја на све сфе ре жи во та, мо гу у пер спек ти ви да угро зе без бед ност 
мно гих др жа ва. Због про ме на у обла сти екос фе ре, и са мим тим 
због оче ки ва них ме те ро ло шких и кли мат ских про ме на, у на ред ном 
пе ри о ду мо гу ће су раз не при род не ка та кли зме, по пут ра зор них зе-
мљо тре са, ка та стро фал них по пла ва, екс трем но ви со ких тем пе ра-
ту ра, по жа ра ве ћих раз ме ра, ко ји пре ва зи ла зе ни во при род них и 
ин ду стриј ских не сре ћа. Због то га је нео п ход но раз ви ти ин те гри-
са ни кон цепт без бед но сти ко ји мо ра да са др жи и пре вен тив ну ак-
тив ност и за шти ту ста нов ни штва од ра зор ног де ло ва ња при род них 
си ла и тех нич ко-тех но ло шких уде са, ко ји би об у хва тао и ан га жо-
ва ње ви ше ре сор них ми нис та рста ва и спе ци ја ли зо ва них др жав них 
аген ци ја, ор га не ло кал не за јед ни це, али и при пад ни ке вој ске и по-
ли ци је. Та ко ђе, у слу ча ју по ве ћа ног ра ди о ло шког зра че ња због ха-
ва ри ја на ну кле ар ним по стро је њи ма у зе мља ма у бли жем и да љем 
окру же њу, хе миј ских не сре ћа и епи де ми ја ве ћих раз ме ра, мо гу ће 
је угро жа ва ње жи во та ве ћег бро ја љу ди не го при кла сич ним ору-
жа ним ак ци ја ма. 

У од но су на прет ход но на ве де не об ли ке угро жа ва ња, про це-
њу је се да би ин ду стриј ско за га ђе ње тла, во де и ва зду ха, те не ре-
ше но пи та ње од ла га ња чвр стог, ра ди о ак тив ног, вој ног и ме ди цин-
ског от па да, као и де гра да ци ја зе мље и тла, мо гле пред ста вља ти 
озбиљ ну прет њу за здра вље и жи вот љу ди у на ред ном пе ри о ду. У 

15) Зо ран Лу ко вић, Верскесекте,приручникзасамоодбрану, Дра га нић, Бе о град, 2000, стр. 
228.
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од го во ру нари зи ке и прет ње без бед но сти овог ти па сва ка од над-
ле жних ин сти ту ци ја мо ра би ти за кон ски оба ве за на да при ме њу је 
ме ре за шти те из свог де ло кру га ра да.

По ли тич ке по сле ди це еко ло шких про ме на мо гу би ти ве о ма 
раз ли чи те, као што су: не ста бил ност ин сти ту ци ја, еко ло шке ми-
гра ци је, еко ло шки те ро ри зам, су ко би и ра то ви за ре сур се и дру-
го.16) По ста вља се пи та ње да ли оску ди ца у ре сур си ма до во ди до 
ве ли ких ми гра ци ја? Еко ло шка оску ди ца у ре сур си ма ни ка да ни је 
је ди ни или до во љан узрок за ве ли ке ми гра ци је, си ро ма штво, или 
на си ље; увек је по ве за на са дру гим чи ни о ци ма, као што су еко ном-
ски, по ли тич ки, и дру штве ни ко ји за јед но ства ра ју од ре ђе не по сле-
ди це, на кон ко јих мо же до ћи до су ко ба, чак и на сил них. 17) Дру го 
схва та ње, не сра змер но ве ли ке ми гра ци је ткз. еколошкемиграције 
ко је и на по чет ку XXI ве ка за по сле ди цу мо гу има ти не са гле ди-
ве по ли тич ке и без бед но сне по сле ди це, а по го то во трај не кли мат-
ске про ме не мо гу би ти из вор ве ли ких те шко ћа ста нов ни штва ти ме 
што знат не де ло ве зе мље чи не не по де сним за жи вот.18)

ИЛЕГАЛНЕМИГРАЦИЈЕСТАНОВНИШТВА

„Ми гра ци ја (од ла тин ске ре чи migratio – се ље ње) је 
пресељaвање ста нов ни штва с јед ног под руч ја на дру го, трај ног 
или при вре ме ног ка рак те ра, не за ви сно од то га да ли се зби ва у гра-
ни ца ма на ци о нал не те ри то ри је или ме ђу две ма зе мља ма. Одо ма-
ће ни стра ни тер мин миграција у че шћој је упо тре би не го до ма ћи 
пресељавање ста нов ни штва, ко ји озна ча ва са мо про стор на пре се-
ља ва ња, док се из раз ми гра ци ја упо тре бља ва у ши рем сми слу, и у 
сми слу про ме не за ни ма ња.“19)

Нерегуларнамиграцијаод но си се на иле гал не ула ске, нпр. бо-
ра вак или „раднацрно“ у зе мљи усе ље ња. Ови ми гран ти има ју за 

16) Ве ра Аре жи на, «Еко ло шке ми гра ци је», Политичкаревија, бр. 4/2006, стр. 972. 
17) Fra ser Le ah, “Re la ted En vi ron mment and Se cu rity Re se arch”, in: Mat thew Ric hard – Fra-

ser Le ah, GlobalEnvironmmentChangeandHumanSecurity:ConceptuualandTheoretical
Issues, Glo bal En vi ron mment Chan ge and Hu man Se cu rity Pro gram Of fi ce – Uni ver sity of 
Ca li for nia Ir vi ne (GECHS –UCI), 2002, p. 15-16.

18) На при мер, услед ши ре ња пу сти ња, по ра ста ни воа мо ра, евен ту ал ни по че ци но вог ле-
де ног до ба, ка та стро фа ал на се и змич ка до га ђа ња, итд. нео п ход на је ме ђу на род на при-
пре мље ност не са мо за пру жа ње мо гу ће за шти те ста нов ни штва и до ба ра, већ и трај них 
ре ше ња про бле ма.Струч ња ци ује ди ње них на ци ја упо зо ра ва ју да ће око 50 ми ли о на 
ста нов ни ка би ти при ну ђе но да на пу сте сво је до мо ве због еко ло шких про бле ма и апе-
лу ју на вла де ши ром све та да при зна ју из бе глич ки ста тус тим љу ди ма (Ве ра Аре жи на, 
«Еко ло шке ми гра ци је», Политичкаревија, бр. 4/2006, стр. 973)

19) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975.
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циљ да до би ју ре гу ла ран или се зон ски по сао а за тим да оку пе чла-
но ве сво је по ро ди це. Иле гал не ми гра ци је ста нов ни штва, као по-
сле ди це те шких со ци јал них усло ва, де мо граф ске „експлозије“ или 
ма сов ног при ли ва избе гли ца услед те ро ра, ору жа них су ко ба и на-
си ља у зе мља ма у тран зи ци ји, мо гу пред ста вља ти ве ли ки без бед-
но сни про блем сва ке др жа ве. Сто га је по вра так ра се ље них ли ца, 
имо ви не и за шти та људ ских пра ва из бе гли ца и прог на ни ка, ва жно 
по ли тич ко, со ци јал но и без бед но сно пи та ње, јер би не а де кват но 
ре ша ва ње про бле ма ове ка те го ри је љу ди, у сло же ним дру штве ним 
окол но сти ма, мо гло би ти узрок со ци јал не не ста бил но сти, не спо-
ра зу ма и су ко ба у зе мљи и у ре ги о ну, у бли жој бу дућ но сти.20)

При нуд не ми гра ци је, про го ни, из бе гли штво и жи вот у ег зи лу, 
иза зва ни рат ним су ко би ма спа да ју у ткз. ''великенесреће'',21) ко је 
због ксе но фо би је и про бле ма у ко је су за па ли из бе гли и прог на ни 
љу ди мо же до ћи до тур бу лен ци ја у ре ги о ну, са мим тим и на ру ша-
ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве. По ред на ве де них, по сто је и 
дру ги об ли ци нео ру жа ног угро жа ва ња без бед но сти, као што су не-
до ста так стра те шких енер ге на та, злоу по тре ба но вих тех но ло ги ја 
и на уч них до стиг ну ћа у обла сти ин фор ма ти ке, ге нет ског ин же ње-
рин га, ме ди ци не и ме те о ро ло ги је. Основ на ка рак те ри сти ка та кве 
вр сте, у осно ви не вој них, об ли ка угро жа ва ња без бе д но сти је да 
их је по сто је ћим ка па ци те ти ма те шко иден ти фи ко ва ти, от кри ти и 
пре вен тив но де ло ва ти. 

''Ме ђу на род не ми гра ци је пред ста вља ју по ја ву ши ро ких раз ме-
ра и вр ло сло же не струк ту ре, ка ко по ре ги о нал ном по ре клу ста-
нов ни штва ко је у њи ма уче ству је и де сти на ци ја ма пре ма ко ји ма 
се усме ра ва, та ко и пре ма узро ци ма ко ји до ње до во де и по сле ди ца 
ко је она са со бом но си за све сво је уче сни ке и ме ђу на орд ну за јед-
ни цу у це ли ни. Та ко ми гра ци је до би ја ју све ве ћи зна чај у по ли ти ци 

20) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводу студијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 175.

21) Спо соб ност адап та ци је по је ди на ца и за јед ни це на но во на ста лу си ту а ци ју и но во окру-
же ње, мо гу зна чај но убла жи ти пол се ди це не сре ће, на ро чи то уко ли ко им је на рас по-
ла га њу ка те ри јал на и пси хо ло шка по др шка. Је дан од нај ве ћих иза зо ва са ко ји ма се 
су о ча ва ју из бе гли це је усва ја ње но вих пра ви ла со ци јал них ре ла ци ја ко је ће убр за ти 
њи хо ву адап та ци ју на раз ли чи ту и не по зна ту кул ту ру. Њи хо ва по чет на ре ак ци ја на но-
во окру же ње мо гла би се на зва ти културнишок. Кул тур ни шок је пси хо ло шка ре ак ци ја 
пра ће на же сто ким емо ци ја ма, ко ја на ста је код љу ди ко ји се на ђу у не по зан том кул тур-
ном окру же њу. Сма тра се да је кул тур ни шок при вре ме но ста ње ко је про ла зи кроз фа зе 
еуфо ри је, раз о ча ре ња и бе са (Ча вић Т.: Оизбеглиштву:психолошкиаспекти, За ду жби-
на Ан дре је вић, Бе о град, 2001, стр. 18). 
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и ре гу ла ти ви на уни вер зал ном, ре ги о нал ном и на ци о нал ном пла-
ну.''22) 

Пре ма кри те ри ју му зе мље по ре кла ми гра ци је, раз ли ку је се: 
емиграционоподручје – са ко га се ста нов ни штво исе ља ва, и ими
грационоподручје – на ко је се ста нов ни штво до се ља ва. Ме ђу тим, 
услед мо ти ва ци је ми гра на та ко ја је на по чет ку XXI ве ка ве о ма ком-
плек сна, ми гра ци ја се стан дард но мо же кла си фи ко ва ти на: ми гра-
ци ју рад не сна ге; по ро дич но оку пља ње; тра же ње ази ла, ни је ви ше 
ја сно раз гра ни че на. Осим то га, по ста вља се и пи та ње ва ља но сти 
по де ле зе ма ља на: еми гра ци о не, ими гра ци о не и тран зит не. Раз лог 
за то је што не ке зе мље има ју ка рак те ри сти ке две, а не ка да и све 
три ка те го ри је (на при мер, еми гра ци о на и тран зит на). Пре ма кри-
те ри ју му про сто ра, раз ли ку ју се: Унутрашњемиграције – раз ви ја-
ју се уну тар на ци о нал них или др жав них гра ни ца. Оне до во де са мо 
до де мо граф ских про ме на на од ре ђе ним де ло ви ма те ри то ри је, али 
не ути чу на ве ли чи ну, по раст и струк ту ру ста нов ни штва од ре ђе не 
зе мље. Код ових ми гра ци ја, да ље се раз ли ку ју ми гра ци је на кра-
ћим, сред њим и уда ље ним дис тан ца ма. Спољнемиграције – ути чу 
на ве ли чи ну ста нов ни штва на на ци о нал ној те ри то ри ји јер сма њу-
ју број и по раст ста нов ни штва еми гра ци је док исто вре ме но по ве-
ћа ва ју број и по раст ста вов ни штва зе мље ими гра ци је, вр ше ћи и 
при том про ме не у струк ту ри ста нов ни штва. Пре ма кри те ри ју му 
трај но сти, раз ли ку ју се: Трајнемиграције – има ју тра јан зна чај по 
ве ли чи ну и струк ту ру ста нов ни штва. Сезонске и дневнемиграције 
– об у хва та ју нај че шће са мо рад ну сна гу и не ма ју зна чај по ве ли чи-
ну и струк ту ру чи та вог ста нов ни штва. Да кле на по чет ку XXI ве ка 
ка рак те ри стич на су ве о ма ве ли ка ква ли та тив на и кван ти та тив на 
кре та ња у ста нов ни штву. Та кре та ња ка рак те ри шу: ве ли ки раст 
бро ја ста нов ни ка; не по во љан рас по ред ра ста бро ја ста нов ни ка; 
не по вољ на струк ту ра ста нов ни штва и ве ли ка ми гра ци о на кре та-
ња ста нов ни штва.23) Сва ка вр ста не сра зме ре до во ди до ги ба ња, а у 
овом слу ча ју при нуд не ми гра ци је на од ре ђе ном про сто ру мо гу иза-
зва ти по ли тич ку не ста бил ност у зе мљи и ре ги о ну а ти ме и на ру ша-
ва ње ка па ци те та исте ма без бед но сти др жа ве или др жа ва у ре ги о ну.

22) Гре чић Вла ди мир (прир.), Југословенскеспољнемиграције, Са ве зно ми ни стар ство за 
рад, здрав ство и со ци јал ну по ли ти ку, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду и 
Са ве зни за вод за тр жи ште ра да и ми гра ци је, Бе о град, 1998, стр. 27.

23) Ве ра Аре жи на, «Еко ло шке ми гра ци је», Политичкаревија, бр. 4/2006, стр. 961, ИПС, 
Бе о град, 2006.
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ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛ

Ор га ни зо ва ни кри ми нал спа да у ка те го ри ју нај и зра зи ти јих об-
ли ка угро жа ва ња без бед но сти. Ор га ни зо ва ни кри ми нал24) у обла-
сти иле гал не тр го ви не ро ба ма, ка пи та лом и љу ди ма, и њи хов тран-
сна ци о нал ни ка рак тер, зах те ва це ло вит и ко ор ди ни сан од го вор 
свих без бед но сних струк ту ра у др жа ва ма Бал ка на, као и у ре ги о-
ну ју го и сточ не Евро пе. По себ но се из два ја ју про бле ми: иле гал ног 
тран сфе ра и тр го ви не нар ко ти ци ма, љу ди ма и ка пи та лом, про ли-
фе ра ци ја кон вен ци о нал ног оруж ја и оруж ја за ма сов но уни ште ње 
и ко руп ци ја.25) 

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет на сто ји да раз ли чи тим ме то да ма 
стиг не до нај ви ших ор га на вла сти и дру гих зна чај них су бје ка та, 
ка ко би обез бе дио што ве ће кон це си је и уступ ке и што ве ћи дру-
штве ни ста тус за ше фо ве кри ми нал них ор га ни за ци ја. Сво јим де ло-
ва њем ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет упра во и омо гу ћа ва ста вар ње 
са вре ме них успе шних кри ми на ла ца ко ји, на осно ву сте че не сла ве 
и мо ћи по сти жу од ре ђе ни дру штве ни углед ко ји де лу је по врат но 
као ути цај на ор га не вла сти, по ли ци ју, пра во су ђе и дру ге су бјек те. 
Натакавначиннезаконитосестичеогромнаимовинаивршиње
налегализација,омогућавајућидасенезаконитобогаћењетоле
ришеиоправда. Јед на од ка рак те ри сти ка ор га ни зо ва ног кри ми на-
ли те та, ко ја је уско ве за на за по стиг ну ти дру штве ни ути цај и углед, 
је сте ско ро оне мо гу ћа ва ње уоча ва ња не за ко ни то сти у од ре ђе ним 
по слов ним од но си ма, та ко да ни је рет ка по ја ва да је те шко раз ли-

24) По јав ни об ли ци ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Ср би ји су: кри јум ча ре ње љу ди, тр го ви на 
љу ди ма, пра ње нов ца, не за ко нит про мет пси хо ак тив них суп стан ци, по сре до ва ње у вр-
ше њу про сти ту ци је, от ми ца, кра ђа и кри јум ча ре ње во зи ла, из ну да, кри јум ча ре ње ви-
со ко ак ци зне ро бе (ге не рал-ма јор Ми ро слав Ми ло ше вић, ''Ор га ни зо ва ни кри ми нал и 
те ро ри зам'', у збор ни ку ра до ваОрганизованикриминалитетстањеимерезаштите, 
По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2005, стр. 31-46)

25) Ипак ре зул та ти бор бе про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, на кон до но ше ња На ци-
о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је, да кле за пе ри од од 01. 01. 2006 до 31. 
12. 2006 мо гу се оце ни ти зна чај но бо љим од ре зул та та у ра ни јем пе ри о ду. По ли ци ја 
је то ком 2006. го ди не под не ла 1157 кри вич них при ја ва, про тив 1928 ли ца, од ко јих је 
197 ли ца ли ше но сло бо де, због основ не сум ње да су из вр ши ли 2809 кри вич них де ла. 
Ме ђу отр кри ве ним кри вич ним де ли ма нај ве ћи број је зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја 
1444, про не ве ра 242, при ма ње ми та 24. ме ђу при ја вље ним ли ци ма нај за сту пље ни ји су 
за по сле ни у дру штве ним и при ват ним пред у зе ћи ма 1215, за по сле ни у јав ним пред у зе-
ћи ма (ЕПС, Ср би ја шу ме, НИС...) 273, за по сле ни у ор га ни ма др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве 128, за по сле ни у МУП-у 76, за по сле ни у Упра ви ца ри на 61, за по сле ни у 
здрав ству 74, за по сле ни у про све ти 49, за по сле ни у пра во суд ним ор га ни ма(су ди је, ве-
шта ци...) 37, за по сле ни у По ре ској упра ви 22, за по сле ни у ин спек циј ским ор га ни ма 
15 и оста ла за ни ма ња 681 (Зо ран Ђо кић, «Ак ту ел но ста ње у Ре пу бли и и ци Ср би ји са 
по себ ним освр том на ко руп ци ју у при вре ди»,Безбедност, бр. 2/2007, стр. 299).
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ко ва ти не ке ле гал не ор га ни за ци је од по је ди них об ли ка ор га ни зо ва-
ног кри ми на ли те та. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет пред ста вља кри-
ми нал ну де лат ност, тј. кон ти ну и ра но, у ви ду по слов не ори јен та-
ци је, си сте мат ско вр ше ње кри вич них де ла усме ре них на сти це ње 
про фи та, мо но по ла и мо ћи ко ју ор га ни зу је и спро во ди у де ло гру па 
хи је рар хиј ски по ве за них ли ца ко ји де лу ју у скла ду са уна пред са-
чи ње ним пла ном и са сто ји се у оба вља њу прав но не до зво ље них и 
до зво ље них по сло ва уз ко ри шће ње на си ља, за стра ши ва ња, ко руп-
ци је и дру гих об ли ка ути ца ја на др жав не ор га не, по је дин це и оста-
ле об ли ке со ци јал не кон тро ле.О ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту у 
ширем сми слу мо же се го во ри ти увек ка да се од ре ђе не кри ми нал не 
де лат но сти оба вља ју од стра не гру пе ли ца. У ли те ра ту ри, нај по-
зна ти ји пред став ник ове кон цеп ци је је MaryMcIntosh ко ја твр ди 
да се про фре си о нал не кри ми о нал не гру пе удру жу ју у две вр сте ор-
га ни за ци ја: ''пројекторганизације'' у ко је се, на при мер, удру жу ју 
про фе си о нал ни ло по ви и ва ра ли це да би де ло ва ли про фе си о нал-
ни је, на ве ћем про сто ру и ефи ка сни је, ка ко би уве ћа ли про фит, а 
њи хо ва де ла по ста ла опа сни ја и ''бизнисорганизације'' ко је раз ви-
ја ју стал ну ''по слов ну'' ак тив ност ра ди сти ца ња про фи та на ба зи 
из ну ђи ва ња или снаб де ва ња тр жи шта за бра ње ним ''ро ба ма''.26)

ИНДИЦИЈЕКОЈЕУКАЗУЈУНАПОСТОЈАЊЕ
ОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛИТЕТА

На по сто ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та у јед ној сре ди ни 
(локалнојзаједници) ука зу ју сле де ће ин ди ци је:ли ца ко ја не ма ју ле-
гал не при хо де жи ве ''на високојнози'' (лук су зни ауто мо би ли, ве-
ли ке ку ће, тро ше ње ве ли ких сво та но ва итд.); де ша ва ју се фи зич-
ки на па ди ко ји се не при ја вљу ју по ли ци ји; де ша ва ју се уби ства, 
под ме та ња екс пло зи ва под во зи ла, у ста но ве и ло ка ле или по жа ри 
без ја сних мо ти ва; про фе си о нал ни на чин из вр ше ња уби ста ва или 
под ме та ња екс пло зи ва(нпр. уби ства из во зи ла у по кре ту); уби ства 
се вр ше из оруж ја за ко је гра ђа ни не мо гу има ти до зво лу (из ауто-
мат ских пу ша ка, хе кле ра итд); не на ла зе ее све до ци ма да су уби-
ства из вр ше на на јав ном ме сту у при су ству гра ђа на; оште ће ни и 
жр тве од би ја ју да са ра ђу ју са по ли ци јом и да све до че пред су дом; у 
ло кал ној за јед ни ци у по а сту је нар ко ма ни ја; ано ним но се пре ти по-
ли цај ци ма, су ди ја ма и ту жи о ци ма ко ји ра де на пред ме ту окри вље-
ног; пре су де нар ко ди ле ри ма су сим бо лоч не (услов не осу де, бла ге 

26) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводу студијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 179.
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за твор ске ка зне). До су да до ла зе са мо сит ни улич ни пре про дав ци 
дро ге. Снаб де ва чи ло кал ног тр жи шта дро ге или нар ко ди ле ри на 
ве ли ко, фи на си је ри – за шти ће ни су и из над су оп ци је по сма тра ња 
по ли ци је и ту жи ла штва; при ја вље не бра не ску пи адво ка ти, пла ћа ју 
се ве ли ке ка у ци је за пу шта ње на сло бо ду, ма да њи хо ва за ни ма ња 
не омо гу ћа ва ју по кри ва ње тих тро шко ва; ни је се ума њио стан дард 
жи во та, то јест, тро ше ње нов ца, у по ро ди ца ма чи ји су чла но ви ли-
ше ни сло бо де, од мах на кон хап ше ња осум њи че них на сту па ју адво-
ка ти са уна пред пот пи са ним овлашчће њем за за сту па ње; кри вич-
на де ла се вр ше и на кон хап ше ња ше фо ва бан ди(или се по ве ћа ва 
њихв број); су ду се при ја вљу ју до та да не по зна ти све до ци од бра не, 
а све до ци от пу жбе ме ња ју ис ка зе у кјо рист окри вље ног и по ли ци ја 
и ту жи о ци на сту па ју по мир љи во на су ду итд.27)

На осно ву ела бо ри ра них и на уч но ана ли зи ра ни чи ње ни ца, ор-
га ни зо ва ни кри ми на ли тет пред ста вља кри ми нал ну де лат ност, тј. 
кон ти ну и ра но, у ви ду по слов не ор јен та ци је, си сте мат ско вр ше ње 
кри вич них де ла усме ре них на сти ца ње про фи та, мо но по ла и мо ћи 
ко ју ор га ни зу је и спро во ди у де ло гру па хи је рар хиј ски по ве за них 
ли ца ко ји де лу ју у скла ду са уна пред са чи ње ним пла ном и са сто ји 
се у оба вља њу прав но не до зво ље них и до зво ље них по сло ва уз ко-
ри шће ње на си ља, за стра ши ва ња, ко руп ци је и дру гих об ли ка ути-
ца ја на др жав не ор га не, по је ди це и оста ле об ли ке со ци јал не кон-
тро ле. 

На осно ву на ве де них осо би на, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
би се мо гао де фи ни са ти каоврстаимовинскогкриминалитета,а
карактеришегапостојањекриминалнеорганизацијекојаобавља
континуиранупривреднуделатност,користећипритомнасиље
икорупцијуносилацавласти.Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет има те-
жњу да оства ри утицајнасферуполитике,економије,јавногжи
вота. Ти ме се по сти же по ли тич ка и еко ном ска моћ, што има за 
по сле ди цу мо но пол и по ве ћа ње про фи та но си ла ца ор га ни зва ног 
кри ми на ли те та. По ли тич ки и еко ном ски ути цај по сти же се ко-
руп ци јом др жав них чи нов ни ка (на на ци о нал ном и ло кал ном ни-
воу), фи нан си ра њем по ли тич ких пар ти ја, или по је ди них из бор них 
кам па ња од нов ца при ба вље ног кри ми нал ним по сло ви ма (пра ње 
нов ца), фи нан си ра њем ху ма ни тар них ак ци ја уз ме диј ску по др шку, 
отва ра њем или фи нан си ра њем по је ди них ме ди ја или но ви на ра, 
па чак и на уч ни ка, ин те лек ту а ла ца и бо ра ца за људ ска пра ва (ко-

27) Бра ни слав Си мо но вић, Криминалистика, Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, Ин сти тут за 
прав не и дру штве не на у ке, Кра гу је вац, 2004, стр. 631-632.
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ји кри ти ку ју ак ци је по ли ци је, ан ти ма фи ја шке за ко не јер на вод но 
угро жа ва ју по је ди не људ ске сло бо де и пра ва). 

Оранизовани криминалитетнема потребу да руши државу,
већдасеинкорпорирауњу. Та ко се де ша ва да су ше фо ви ор га ни зо-
ва ног кри ми на ли те та у по је ди ним др жа ва ма исто вре ме но и на нај-
ви шим по ли тич ким функ ци ја ма (пред сед ни ци др жа ва, вла да, ми-
ни стри). Врховнициљорганизованогкриминалитетајестицање
профита,тј.економскемоћи. Сви оста ли ци ље ви (нпр., по ли тич-
ка моћ) под ре ђе ни су овом и пред ста вља ју са мо спо ред не ци ље ве 
(ме ђу ко ра ке) у функ ци ји оства ре ња овог глав ног.

ОБЛИЦИУГРОЖАВАЊАУНУТРАШЊЕБЕЗБДНОСТИ
ОРГАНИЗОВАНИМКРИМИНАЛНИМДЕЛОВАЊЕМ

У све ту се ја сно уоча ва међународноповезивањеорганизова
нихкриминалаца. По сло ви ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та све че-
шће пре ла зе гра ни це дра жва. Кри ми нал не ор га ни за ци је из ра зних 
др жа ва све те шње ме ђу соб но са ра ђу ју у ре а ли за ци ји за јед нич ких 
кри ми нал них пла но ва (нпр. трговина дрогом, људима, “прање
новца“итд), или по је дин це кри ми нал не ро га ни за ци је про ши ру ју 
сво ју де лат ност на те ри то ри је ве ћег бро ја др жа ва и кон ти не на та, 
или гло бал но по чи та вом све ту (на при мер, ко лум биј ски ко ка ин ски 
кар те ли, ру ска, ал бан ска ма фи ја, ки не ске Три ја де итд). Ови об ли-
ци огра ни зо ва ног кри ми на ли те та чи не транснационалниоргани
зованикриминалитет и пред ста вља ју по себ ну опа сност. Ши ре њу 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та по себ но је до-
при не ла сло бо да тр го ви не, отва ра ње гра ни ца, про це си гло ба ли за-
ци је, тран зи ци ја, но ви об ли ци бан кар ских на чи на пла ћа ња, раз вој 
ко му ни ка ци ја (нпр., Ин тер нет, мо бил на те ле фо ни ја).28)

У појединим регионима света посебно је изражена делат
носторганизованогилитранснационалногорганизованогкрими
налитета.КрајемXXипочеткомXXIвекаИнтерполјезванично
означиорегионБалканаједнимоднајвећихкриминалнихжаришта
организованогкриминалитетанасвету. На при мер, 80% ор га ни-
зо ва ног кри ми на ли те та ко јим се та ор га ни за ци ја ба ви ло ци ра но је 
у ре ги о ну Бал ка на или ода тле по ла зи, ши ре ћи се ка зе мља ма За-
пад не Евро пе (пу те ви дро ге, тр го ви на “бе лим ро бљем“, иле гал но 

28) Бо шко вић, Ми ћо: Транснационални организовани криминалитет, По ли циј ска ака де-
ми ја, Бе о град 2003, стр. 146.
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пре ба ци ва ње еми гра на та, де лат ност ду ван ске ма фи је, “пра ње нов-
ца“ итд).29)

Застрашивање,насиљеикорупција су основ не ме то де за по-
сти за ње ци ље ва ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и ума ње ње ефе ка та 
со ци јал не кон тро ле. Да би оне мо гу ћи ли рад др жав них ор га на, од-
но сно ума њи ли ефи ка сност пра во су ђа, по ли ци је, ца ри не, ор га ни-
зо ва ни кри ми нал ци ко ри сте се пре све га ко руп ци јом. Ко руп ци ја је 
нај моћ ни је оруж је ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Та мо где не про-
ђе ко руп ци ја, при ме њу ју ме то де за стра ши ва ња и прет ње. Прет ње 
су усме ре не пре ма но ци о ци ма пра во суд них функ ци ја, рад ни ци ма 
ор га на уну тра шњих по сло ва, све до ци ма или нај бли жим чла но ви-
ма њи хо вих по ро ди ца. Прет ње су ано ни-мне и кон кре ти зо ва не. 
Као по след ње сред ство ко ри сте на си ље, не пре за ју ћи ни од от ми ца 
и уби ста ва

Фе но ме но ло шкла обе леж ја ора ни зо ва ног кри ми на ли те та су 
мно го број на и би ло би крај ње не за хвал но по ку ша ти их на бра ја ти 
inextensor. Ипак, не ка од њих се мо гу тре ти ра ти као основ на, по-
пут при кри ве но сти ис по ља ва ња, спе ци фич но сти траговa и ин ди-
ци ја, ве ли ког ди на ми зма, ин тер на ци о на ли за ци је и гло ба ли за ци је, 
кон стант но но вих по јав них об ли ка, ја ких кри ми нал них ор га ни за-
и цја, при ме не (пре ма по тре би) нај гру бљих ме то да ели ми ни са ња 
про тив ни ка, сна жних ко руп тив них ме ха ни за ма, фи нан си јих тран-
сак ци ја с ци љем при кри ва ња по ре кла нов ца итд. 

RadoslavGacinovic
INTERNALUNARMEDFORMSOFTHREAT

TOSTATESECURITYCAPACITY
Sum mary

Thistextisbasedonthefactsthatauthorofthetexthad
obtained through theresearchof thepoliticsofviolence
andnonarmedthreattothesecurityofmodernstates.The
capacity (Lat.capacitas)of thesecuritysystemdoesnot
reflects itself only innumerical strengthofmaterialtec
hnical resources, equipment andarmament used for de
fenseofthestateanditscitizens.Thecapacityofthese
curity system is reflectedalso in thewealthof the state,
numberofitscitizens,organizationofthesecuritysystem
andtrainingofitspeople–theholders/factorsofthese
curity systemand their senseof responsibility foractive
participation in the security system.The capacity of the

29) Исто, стр. 163.
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securitysystemisreflectedalsoincapabilityofmembers
of security structures to efficiently and continuously im
plementthestrategyofdetermentand,incasewhenitis
necessary,thestrategyofresponding(reciprocation.)The
levelofabilityofthesecuritysystemmanagersisveryim
portantineverysense, inparticularinexpressionof the
abilityforpreventiveactivity, timelyrecognitionofsome
dangerandestimationof thedanger.Threateningof the
security capacity of one state encompasses endangering
the state as a political establishment (institution) by all
formsofharmfulphenomenons,activitiesandinfluences,
inotherword,itendangersconstitutionalorder.Therefore
authorofthetextthinksthatinternalnonarmedformsof
threatening the security systemare: civil unrests, politi
calrebellions,sabotages,politicallymotivatedstrikesand
subversiveactivityandinadditiontothepoliticalfactors
itcanbealsocausedbyethnicaltensions,religiousextre
mism,organizedcrime, illegalmigrationsofpopulation,
etc.
KeyWords:state,capacity,security,democracy,unrests,
rebellions,extremism,sabotages.
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Resume
Nonarmedformsofthreateningofthesecuritysystemof
democraticstatesaremostoftenexpressedintheformof
civilunrestsandinformation,political,diplomatic,psycho
logicalpropagandist,economical,internationallaw,con
fessional,cultural,sport,health,educational,demograp
hicandotherformsofactivities.Nonarmedthreateningof
thesecurityencompassesallfieldsofsociallifeandisre
flectedinconcreteactivitiesoftheholders(factors)ofthe
threatening.Throughthepoliticsofpressurethesecurity
systemisthreatenedbycivilunrests,politicalrebellions,
politicallymotivatedstrikes,sabotages,etc.Civilunrests
representanonarmedformofinternalthreattothestate
security.Internalunrestsmayendangerthesecurityofthe
citizensandareusuallymanifestedintheformofmassive
demonstrations,sabotages,strikesandboycott.Difference
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betweentheunrestsandthechaosisinthefactthatinthe
unreststherearefreedsuppressedemotionsinmorema
nifestederuptivewayduetothepossibilityofanonymous
andunpunishedactivityinthecrowd.Politicalrebellions
maybedefinedasaformofpersonal,grouporcollective
activityinthefieldofopposingofficial,legal,recognized
orimposedleadership.Sabotageisaquietandhiddenac
tivitybyindividualsorgroupswithinaframeofworking
orsocialpoliticalobligations,withobjectiveofprovoking
disorganization of the work and imposing material da
mage inaconcrete economicentityorwithobjectiveof
underminingsomeexistingeconomicandpoliticalorder
ingeneral.Politicallymotivatedstrikesareaformofthe
battleagainstgovernment.Assuch,theyhavemultipleef
fects:politicalones,astheyshowdisagreementandnon
acceptanceof thepoliticsandmovesof thegovernment;
organizationalones,as theydisturb the trafficandcom
munalservicesandmaterialones,astheydirectlyreduce
productionandinthatwaytheyprovokediscontentofthe
citizensandinthiswaytheleveloftheirsecurityisredu
ced.Subversiveactivityinabroadsenseimpliesanorga
nizedunderminingactivity fromabroadagainstpolitical
andsocialorderofsomestateanditspolitical,economic
andlegalinstitutions.Inadditiontotheabovementioned,
illegalmigrationsofpopulations,religiousandethnicex
tremismandorganizedcrimerepresentalatentdangerfor
stabilityofthestateanditssecuritycapacity.

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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Pи та ње кон тро ле без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ јед но 
је од кључ них пи та ња ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ. Спољ на 

и без бед но сна по ли ти ка ЕУ од у век су сма тра не као «спе ци фич на 
област» ко ја тре ба да по се ду је од ре ђе ни сте пен флек си бил но сти 
и тај но сти, и да за др жи ме ђу вла дин ка рак тер, упр кос тен ден ци-
ји раз во ја су пра на ци о нал но сти у дру гим по ли ти ка ма ЕУ. Оту да се 
мо же за кљу чи ти да де мо крат ски ле ги ти ми тет ове по ли ти ке тре ба 
да бу де обез бе ђен на на ци о нал ном ни воу. Из те пер спек ти ве, по-
ста вља се пи та ње за што је уоп ште по треб но раз ма тра ти пи та ње 
пар ла мен тар не кон тро ле ове по ли ти ке  и на ни воу ЕУ. Не ко ли ко 
раз ло га ука зу је на ову по тре бу. Пр во, пар ла мен тар на кон тро ла, ко-
ја је кључ ни аспе кат де мо крат ске кон тро ле, ути че на кре ди би ли тет 
ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра. За јед нич ка спољ на, без бед но сна и 
од брам бе на по ли ти ка ЕУ укљу чу је про мо ци ју де мо крат ске прак се 
из ван сво је те ри то ри је, што под ра зу ме ва и де мо крат ску кон тро лу, 
та ко да EУ не мо же се би да “при у шти” од су ство де мо крат ске кон-
тро ле ове по ли ти ке. Дру го, иако сва ка др жа ва чла ни ца од лу чу је да 
ли ће по сла ти сна ге за не ку ми си ју ЕУ, од лу ка о от по чи ња њу не ке 
ми си је у окви ру за јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
до но си се на ни воу ЕУ. Да кле, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка 
ЕУ под ра зу ме ва упра вља ње на два ни воа, на ци о нал ном и европ-
ском. 

Иако за ми шљен као но си лац “де мо крат ског ле ги ти ми те та” у 
ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ, Европ ски пар ла мент има огра ни-
че ну уло гу и ути цај на по ли ти ку и усва ја ње ака та у оба сти спољ не, 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Ме ђу тим, мар ги на ли за ци-
ја уло ге Пар ла мен та ни је на до ме ште на ак тив ним уче шћем на ци о-
нал них пар ла ме на та у де мо крат ској кон тро ли ове по ли ти ке. Сто га 
по сто ји дво стру ки де мо крат ски де фи цит у про це су пар ла мен тар не 
кон тро ле спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Аутор сма тра да од-
ред бе Ли са бон ског уго во ра, и по ред не ких но ви на, не ме ња ју су-
штин ски ства ри, те да и да ље по сто ји “пра зни на” у де мо крат ској 
кон тро ли ове по ли ти ке. Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. У пр-
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вом де лу, аутор ана ли зи ра уло гу Европ ског пар ла мен та у про це су 
де мо крат ске кон тро ле спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, док ће 
дру ги део би ти по све ћен уло зи и огра ни че њи ма на ци о нал них пар-
ла ме на та у кон тро ли ове по ли ти ке. За кљу чу је се да по сто ји па ра-
докс у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ, јер спољ на и без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ има за циљ да про мо ви ше раз вој и ја ча њеде мо кра-
ти је и прав не др жа ве, а исто вре ме но при су ству је мо дво стру ком 
де мо крат ском де фи ци ту у про це су пар ла мен тар не кон тро ле ове 
по ли ти ке ЕУ.

УЛОГАЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТАУОБЛАСТИ
ЗАЈЕДНИЧКЕБЕЗБЕДНОСНЕ
ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

Пре сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра, чла ном 21 Уго-
во ра о ЕУ уста но вље не су две вр сте овла шће ња Европ ског пар ла-
мен та ка да је реч о за јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци 
(ЗСБП). С јед не стра не, ра ди се о пра ву да бу де кон сул то ван о “нај-
ва жни јим пи та њи ма и основ ним опре де ље њи ма” ове по ли ти ке, и 
са дру ге, о пра ву да упу ти пи та ња или фор му ли ше пре по ру ке Са ве-
ту и Ви со ком пред став ни ку за ЗСБП. Пре ма од ред ба ма овог чла на, 
пред сед ни штво је има ло оба ве зу да кон сул ту је ЕП о нај ва жни јим 
пи та њи ма и основ ним опре де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке и да се ста ра да се ста во ви Европ ског пар ла мен та 
раз мо тре са од го ва ра ју ћом па жњом. Та ко ђе, пред сед ни штво и Ко-
ми си ја тре ба ли су да ре дов но ин фор ми шу Европ ски пар ла мент о 
раз во ју спољ не и без бед но сне по ли ти ке. Ме ђу тим, при ме на овог 
чла на оста вља ла је Са ве ту ми ни ста ра зна ча јан про стор за “ма не-
ври са ње” ка да је реч о ње го вим оба ве за ма пре ма Европ ском пар ла-
мен ту.1) У прак си, ак тив ност Са ве та ми ни ста ра се сво ди ла на ис пу-
ње ње фор мал не оба ве зе ин фор ми са ња Пар ла мен та, а не на за сни-
ва ње кон струк тив ног ди ја ло га са овом ин сти ту ци јом. Углав ном се 
ра ди ло о кон сул та ци ја ма aposteriori, по што ни је би ло пред ви ђе но 
да Са вет кон сул ту је Пар ла мент пре до но ше ња не ке од лу ке у обла-
сти спољ не по ли ти ке и без бед но сти.2) Ипак, Пар ла мент је на сто-

1) Flo ri ka Fink-Ho o i jer, “The Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy of the Euro pean Union”, 
EuropeanJournalofInternationalLaw, vol. 5, n° 2, 1994, p. 193.

2) Пар ла мент је у 2003. го ди ни из ра зио не за до вољ ство ра дом Са ве та, ис ти чу ћи да из ве-
штај ко ји је Са вет до ста вио Пар ла мен ту за 2002. го ди ну не мо же да пред ста вља осно ву 
кон струк тив ног ди ја ло га из ме ђу две ин сти ту ци је, јер са др жи са мо на бра ја ње ак ци ја 
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јао да на по сре дан на чин вр ши ути цај на про цес ЗСБП-а, на ро чи то 
кроз ак тив ност Ко ми си је за спољ не по сло ве, људ ска пра ва, за јед-
нич ку без бед ност и од брам бе ну по ли ти ку, ко ја пред ста вља основ-
ни оквир Пар ла мен та за пи та ња за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, и ко ја до но си ре зо лу ци је и из ве шта је о овој по ли ти ци. 
Исто та ко, Европ ски пар ла мент је раз вио ре дов не кон так те са ин-
сти ту ци ја ма ЕУ за ду же ним за спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, ка-
ко би оства рио сво је пра во на ин фор ми са ност у овој обла сти. Ово 
се по себ но од но си ло на Ви со ког пред став ни ка за ЗСБП и ко ме са ра 
за спољ не по сло ве, ко ји су по ка за ли во љу да ин фор ми шу Пар ла-
мент о овој обла сти на мно го де таљ ни ји и пре ци зни ји на чин не го 
ми ни стри ино стра них по сло ва у Са ве ту ми ни ста ра.3) Та ко ђе, Пар-
ла мент је раз вио ре дов ну са рад њу са Европ ском ко ми си јом, за сно-
ва ну на раз ме ни ин фор ма ци ја пу тем усме них и пи са них пи та ња и 
од го во ра, и на ме сеч ном ди ја ло гу из ме ђу пред сед ни ка Европ ског 
пар ла мен та, пред сед ни ка Ко ми си је и пред сед ни ка Са ве та ми ни-
ста ра, то ком сед ни ца ко је се у Парлaменту одр жа ва ју сре дом.4)

Та ко ђе, пре ма чла ну 21 Уго во ра о ЕУ, Европ ски пар ла мент мо-
гао је да по ста вља пи та ња, фор му ли ше пре по ру ке, и да рас пра вља, 
јед ном го ди шње, о оства ре ном на прет ку у спро во ђе њу за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке. У обла сти без бед но сне и од брам-
бе не по ли ти ке ЕУ, уло га Пар ла мен та је би ла знат но огра ни че на у 
од но су на спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ,5) пре вас ход но због 
то га што од ред бе о без бед но сној по ли ти ци ни су би ле уне те у уго-
вор из Ни це, што је зна чи ло да ор га ни ко ји су фор ми ра ни у до-
ме ну ове по ли ти ке ни су има ли ни ка кву оба ве зу пар ла мен тар ног 
ин фор ми са ња и кон сул то ва ња. Oва прав на не до след ност Уго во ра 
из Ни це је за па њу ју ћа, бу ду ћи да је Европ ски са вет утвр дио да је 

ко је је Са вет пред у зео, а не по ли тич ке про це не, и не до вољ но је усме рен на фи нан сиј ске 
им пли ка ци је спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ви де ти: Rap port sur le rap port an nuel 
du Con seil au Par le ment européen sur les prin ci pa ux aspects et les cho ix fon da men ta ux de 
la PESC, y com pris le urs im pli ca ti ons fi nan ciè res po ur le bud get général des Com mu na utés 
européen nes, Do cu ment A5-0348/2003, 8 oc to bre 2003.

3) Ar min Laschet, “Par li a men ta ri sa tion of the Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy”, Ge ne va 
Cen ter for the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces (DCAF), WorkingPaper n° 82, 2002, p. 
4.

4) Wol fgang Wes sels, “The Par li a men tary Di men sion of CFSP/ESDP – Op ti ons for the Euro-
pean Con ven tion”, Study sub mit ted for the Euro pean Par li a ment, Bru xel les, TEP SA, 2002, 
p. 93.

5) Gi o van na Bo no, “The Euro pean Con ven tion and Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy : Mo-
re De fen ce, Less Se cu rity”, PeaceStudiesPapers, Wor king Pa per 7, 2004, http://www.brad.
ac.uk/acad/pubs/pdf.
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без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ са став ни део за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке. Да кле, стрикт но прав но гле да но, 
пре ма Уго во ру из Ни це, ин сти ту ци је ко је су обра зо ва не у окви ру 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ ни су пот па да ле под над ле жност Европ-
ског пар ла мен та. Ме ђу тим, у прак си, Са вет ми ни ста ра и пред сед-
ни штво ЕУ су про ши ри ли од ред бе чла на 21 Уго во ра о ЕУ и на ову 
област, те је та ко ми ни стар од бра не др жа ве ко ја је пред се да ва ла ЕУ 
ин фор ми сао Европ ски пар ла мент о вој ним аспек ти ма без бед но сне 
и од брам бе не по ли ти ке ЕУ.6) Та ко ђе, Европ ски пар ла мент по се ду је 
и огра ни че ни при ступ тзв. «осе тљи вим» ин фор ма ци ја ма у обла сти 
без бед но сти и од бра не. На и ме, пре ма уго вор ним од ред ба ма (члан 
207 Уго во ра о Европ ској за јед ни ци ко ји је по стао члан 15 Уго во ра 
о функ ци о ни са њу Европ ске уни је), сва ко фи зич ко или прав но ли це 
са пре би ва ли штем у не кој др жа ви чла ни ци има пра во при сту па до-
ку мен ти ма ин сти ту ци ја, те ла и аген ци ја Уни је. Ме ђу тим, Ви со ки 
пред став ник за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку је у ју лу 
2000. го ди не до нео од лу ку о  ме ра ма за шти те кла си фи ко ва них ин-
фор ма ци ја7), и пре ма тој од лу ци, ин фор ма ци је ко је су кла си фи ко ва-
не као «très sec ret/top sec ret”8), “sec ret»9) и «con fi den tiel»10), а од но се 
се на област без бед но сти и од бра не, не мо гу би ти јав но до ступ не.11) 
Упо ре до са овом ини ци ја ти вом, Са вет ми ни ста ра је до нео од лу ку 
о по бољ ша њу ин фор ми са но сти о ра ду Са ве та и јав ном ре ги стру 
до ку ме на та Са ве та.12) Бу ду ћи да се ни јед на од ред ба у овим од лу ка-

6) Wol fgang Wag ner, “The Evo lu tion of CFSP In sti tu ti ons : Whe re Do es De moc ra tic Ac co un-
ta bi lity Stand ?”, InternationalSpectator, vol. XXXIX, n° 2, 2004, p. 56.

7) Déci sion 2000/C/239/01 du Se créta i re général du Con seil/Ha ut re présen tant po ur la po li ti que 
étrangère et de sécu rité com mu ne du 27 ju il let 2000, re la ti ve aux me su res de pro tec tion des 
in for ma ti ons clas si fiées ap pli ca bles au se créta ri at général du Con seil, JournalOfficieldes
Communautéseuropéennes, n° C 239, du 23 août 2000, p. 1.

8) Ра ди се о ин фор ма ци ја ма «чи је би нео вла шће но ши ре ње мо гло да иза зо ве ве о ма озбиљ-
ну ште ту ин те ре си ма Европ ске уни је или јед не или ви ше ње них др жа ва чла ни ца» (чл. 
2.1 Oдлуке).

9) Реч је о ин фор ма ци ја ма «чи је би нео вла шће но ши ре ње мо гло озбиљ но да угор зи ин те-
ре се ЕУ или јед не или ви ше ње них др жа ва чла ни ца» (чл. 2.1).

10) Реч је о ин фор ма ци ја ма «чи је би нео вла шће но ши ре ње мо гло да ште ти ин те ре си ма ЕУ 
или јед не или ви ше ње них др жа ва чла ни ца» (чл. 2.1).

11) Ра ди се о 3% до ку ме на та из обла сти без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Не ки ауто ри на во де да 
је НА ТО (САД) ин си сти рао на огра ни че њу при сту па ин фор ма ци ја због очу ва ња вој них 
тај ни. Ви де ти: Fre de ric Jen sen, « Mi li tary Sec recy in the EU Co un cil pro vo kes le gal chal-
len ges », EuropeanSecurity Review, Oc to ber 2000, n° 2. 

12) Déci sion 2000/527/CE mo di fi ant la déci sion 93/731/CE re la ti ve à l’accès du pu blic aux do-
cu ments du Con seil et la déci sion 2000/23/CE con cer nant l’améli o ra tion de l’in for ma tion 
sur les tra va ux du Con seil et le re gi stre pu blic des do cu ments du Con seil, Journalofficieldes
Communautéseuropéennes, n° L 212, du 23 août 2000, p. 9.  
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ма ни је кон крет но од но си ла на Европ ски пар ла мент, ове од лу ке су 
би ле у су прот но сти са пра вом Пар ла мен та да бу де ин фор ми сан, те 
је ова ин сти ту ци ја под не ла ту жбу за по ни штај пред Су дом прав де 
Европ ских за јед ни ца, по зи ва ју ћи се при том на члан 207 Уго во ра 
о ЕЗ. Ре ше ње ове си ту а ци је про на ђе но је у пот пи си ва њу ме ђу ин-
сти ту ци о нал ног спо ра зу ма из ме ђу Европ ског пар ла мен та и Са ве та 
20. но вем бра 2002. го ди не, ко ји се од но сио на при ступ Пар ла мен та 
«осе тљи вим» ин фор ма ци ја ма Са ве та у обла сти без бед но сти и од-
бра не.13) Пре ма од ред ба ма овог уго во ра, пред сед ник Пар ла мен та 
или пред сед ник Ко ми си је за спољ не по сло ве, људ ска пра ва, без-
бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку Пар ла мен та мо же за тра жи ти да 
пред сед ник Са ве та ми ни ста ра ЕУ или ге не рал ни се кре тар/ви со ки 
пред став ник за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ до-
ста ве Пар ла мен ту ин фор ма ци је о раз во ју у обла сти бе зеб дно сне 
и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, укљу чу ју ћи и при ступ осе тљи вим ин-
фор ма ци ја ма. Исто та ко, пред сед ник Европ ског пар ла мен та, као и 
је дан спе ци јал ни ко ми тет, ко јим пред се да ва пред сед ник Ко ми си је 
за спољ не по сло ве, људ ска пра ва, без бед но сну и од брам бе ну по-
ли ти ку, а ко ји је са ста вљен од че ти ри чла на, би ће ин фор ми са ни од 
стра не пред се да ва ју ћег Са ве та или ге не рал ног се кре та ра/ви со ког 
пред став ни ка за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку о са-
др жа ју осе тљи вих ин фор ма ци ја ка да су ове ин фор ма ци је нео п ход-
не Пар ла мен ту за из вр ше ње овла шће ња ко ја су му по ве ре на Уго-
во ром о ЕУ. Уго вор не утвр ђу је пре ци зно обла сти у ко ји ма Са вет 
тре ба да да је осе тљи ве ин фор ма ци је Европ ском пар ла мен ту. Чи ни 
се да то укљу чу је не са мо ин фор ма ци је о вој ном већ и о ци вил-
ном упра вља њу кри за ма. Та ко ђе, уго вор пред ви ђа да ин фор ма ци је 
по ре клом из тре ћих др жа ва или ме ђу на род них ор га ни за ци ја мо гу 
би ти про сле ђе не Пар ла мен ту са мо уз при ста нак тих др жа ва или 
ор га ни за ци ја.14) По је ди ни ауто ри сма тра ју да овај уго вор не да је 
Пар ла мен ту пра во при сту па кла си фи ко ва ним ин фор ма ци ја ма, већ 
да је овла шће ње Са ве ту да од лу чи ка да ове ин фор ма ци је мо гу би-
ти по де ље не са Пар ла мен том, а то је он да «ка да је то нео п ход но и 

13) Ac cord in ter in sti tu ti on nel en tre le Par le ment européen et le Con seil du 20  no vem bre 2002, 
con cer nant l’accès du Par le ment européen à des in for ma ti ons sen si bles du Con seil dans 
le do ma i ne de la po li ti que de sécu rité et de défen se, Journal Officiel des Communautés
européennes, n° C 298, du 30 no vem bre 2002, p. 1.

14) Европ ска уни ја и НА ТО су та ко ђе пот пи са ли спо ра зум о без бед но сти ин фор ма ци ја 
- Ac cord en tre l’Union européen ne et l’Or ga ni sa tion du Tra ité de l’Atlan ti que Nord sur la 
sécu rité des in for ma ti ons, Journal officieldel’Unioneuropéenne, n° L 80, du 27 mars 2003, 
p. 35.
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мо гу ће има ју ћи у ви ду при ро ду и са др жај ин фор ма ци ја»15). Та ко ђе, 
овај спо ра зум до во ди до дис кри ми на ци је из ме ђу чла но ва Пар ла-
мен та, јер са мо не ко ли ко осо ба има при ступ осе тљи вим ин фор-
ма ци ја ма.16) Ре ви зи ја уго во ра је пред ви ђе на на кон две го ди не на 
зах тев Са ве та или Пар ла мен та. Ме ђу тим, и по ред не за до вољ ства 
по сла ни ка од ред ба ма овог уго во ра, Пар ла мент ни је под нео зах тев 
за ње го ву ре ви зи ју све до 2010. го ди не.

Ко је су но ви не ко је до но си Ли са бон ски уго вор? Да ли се ра ди 
о су штин ским из ме на ма овла шће ња Пар ла мен та у овој обла сти? 
На жа лост, но ви Уго вор о ЕУ је са мо ко ди фи ко вао по сто је ћу прак-
су ка да је реч о пра ву Европ ског пар ла мен та да бу де ин фор ми сан 
и кон сул то ван у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ. Та ко члан 36 Уго во ра о ЕУ на во ди да «Ви со ки пред-
став ник Уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку ре дов но 
кон сул ту је Пар ла мент о нај ва жни јим пи та њи ма и основ ним опре-
де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и за јед нич-
ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке и ин фор ми ше га о раз во ју 
ових по ли ти ка», те се «ста ра да се ста во ви Европ ског пар ла мен-
та раз мо тре са од го ва ра ју ћом па жњом». Но ви на је да спе ци јал ни 
пред став ни ци мо гу та ко ђе би ти укљу че ни у про це ду ру ин фор ми-
са ња Европ ског пар ла мен та. Ка да је реч о пра ву Пар ла мен та да бу-
де кон сул то ван о спољ ној, без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци, 
Ли са бон ски уго вор оста је нео д ре ђен и не ја сан. Док за дру ге по ли-
ти ке ЕУ про це ду ра кон сул то ва ња под ра зу ме ва да се Са вет обра ти 
Пар ла мен ту за ми шље ње о не ком за ко но дав ном ак ту пре ње го вог 
усва ја ња, у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ оста је не ја сно о ком ви ду кон сул то ва ња се ра ди (ex-an te или 
еx-post), и о ко јим «нај ва жни јим пи та њи ма» и «основ ним опре де-
ље њи ма» Пар ла мент тре ба да бу де кон сул то ван.17) Члан 36 та ко-
ђе пред ви ђа да Пар ла мент два пу та го ди шње (уме сто до са да шње 
прак се јед ном го ди шње) рас пра вља о на прет ку у спро во ђе њу за-
јед нич ке спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Чи ни се 
да од ред бе Ли са бон ског уго во ра по твр ђу ју мар ги на ли за ци ју уло ге 
Пар ла мен та у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти-

15) Wol fgang Wag ner, “The De moc ra tic Con trol of Mi li tary Po wer Euro pe”, Pa per pre pa red for 
the pre sen ta tion at the Uni ver sity of Oslo, 12 April 2005.

16) Udo Di e drichs, “The Euro pean Par li a ment in CFSP: Mo re than a Mar gi nal Player?”, Inter
nationalSpectator, vol. 39, n° 2, 2004, p. 43.

17) An na Her ranz-Sur rallés, “The Con te sted ‘Par li a men ta ri sa tion’ of EU Fo re ign and Se cu rity 
Po licy”, PRIF-Re port No. 104, 2011, p. 3. 
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ке, и да је чак ја ча ју.18) То по твр ђу је и усва ја ње де кла ра ци је бр. 14, 
ко ја је до да та Ли са бон ском уго во ру, у ко јој се ис ти че да «од ред бе 
ко је се од но се на за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку не 
да ју но ва овла шће ња Ко ми си ји у по гле ду до но ше ња од лу ка, ине
јачајуулогуЕвропскогпарламента». Ова де кла ра ци ја, ка ко на во де 
не ки ауто ри, ко ја ука зу је на во љу др жа ва чла ни ца да мар ги на ли-
зу ју Пар ла мент у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ, ни је са мо ве за на за про блем де мо крат ског де фи ци та, 
већ и за ме тод ин те гра ци је, јер је Пар ла мент ис кљу чен из раз во ја 
спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ и као су пра на ци-
о нал на ин сти ту ци ја.19)

Од лу ке у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ до-
но се се јед но гла сно на ни воу ЕУ, од стра не Са ве та ми ни ста ра ЕУ. 
Европ ски пар ла мент не ма фор мал но пра во да одо бри не ку ми си ју 
у окви ру ове по ли ти ке. Ипак, Пар ла мент, ка ко на во де не ки ауто ри, 
по се ду је од ре ђе не нео ба ве зу ју ће ме ха ни зме, пу тем ко јих мо же да 
се ак тив ни је укљу чи у про цес над гле да ња ми си ја ЕУ у окви ру без-
бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ.20) При ме ра ра ди, Пар ла мент 
мо же да усво ји нео ба ве зу ју ће ре зо лу ци је и пре по ру ке пре усва ја ња 
од лу ке Са ве та о от по чи ња њу не ке ми си је, док сва ки члан Пар ла-
мен та мо же да упу ти пи сме на пи та ња Са ве ту или Ко ми си ји. Та ко-
ђе, мо гу би ти ор га ни зо ва не јав не рас пра ве са екс пер ти ма о пи та њу 
од зна ча ја за рад ко ми те та Пар ла мен та. Ипак, до са да ни јед на јав-
на рас пра ва ни је ор га ни зо ва на пре усва ја ња од лу ке о от по чи ња њу 
ми си је ЕУ.21) Још јед но зна чај но овла шће ње Пар ла мен та је мо гућ-
ност да за тра жи да за тра жи из ја ву од чла но ва Са ве та или Ко ми си-
је. На осно ву Пра вил ни ка о про це ду ри, Европ ски пар ла мент мо же 
за тра жи ти из ја ву пред њим од чла но ва Са ве та или Ко ми си је пре 
до но ше ња не ке од лу ке о от по чи ња њу ми си је, или пре сла ња вој-
них/ци вил них сна га. Та ко ђе, Пар ла мент има и од ре ђе на «posthoc» 
овла шће ња, тј. овла шће ња ко ја се од но се на си ту а ци је ка да је не ка 

18) Isa bel le Bos se-Pla tiè re, “Le Par le ment européen et la PESC/PESD: les aspects ju ri di qu es”, 
LesCahiersde l’IRSEM, n° 4, 2010, p. 39.

19) Ibid., p. 40.
20) Mic he le Co mel li, “The De moc ra tic Ac co un ta bi lity of the CSDP and the Ro le of the Euro-

pean Par li a ment”, in Et to re Gre co, Ni co le ta Pi roz zi, Ste fa no Sil ve stri (eds.), EUCrisisMa
nagement:InstitutionsandCapabilitiesin theMaking, In sti tu to Af fa ri In ter na zi o na li, 2010, 
p. 87.

21) Hans Born, Alex Dow ling, Te o do ra Fu i or, Su za na Ga vri le scu, ParliamentaryOversightof
Civilianand MilitaryESDPMissions:TheEuropeanandNational Levels, Euro pean Par li a-
ment, Brus sels, 2007, p. 12.
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ми си ја у окви ру спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке већ 
за по че та. То су ре зо лу ци је, пре по ру ке и ми шље ња о кон крет ним 
вој ним и ци вил ним ми си ја ма, го ди шњи из ве шта ји, као и пра ла-
мен тар не по се те сна га ма ЕУ.22)

Не што зна чај ни ју уло гу Европ ског пар ла мен та мо же мо за па-
зи ти у бу џет ској обла сти.  Бу џет за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке об у хва та ад ми ни стра тив не и опе ра тив не тро шко ве. Ад-
ми ни стра тив ни тро шко ви су тро шко ви ин сти ту ци ја ко ји на ста ју на 
осно ву од лу ка ко је се од но се у обла сти за јед нич ке спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ, и они су па да ли на те рет бу џе та Европ ских 
за јед ни ца. Ка да је реч о опе ра тив ним тро шко ви ма, 16. ју ла 1997. 
го ди не за кљу чен је уго вор о фи нан си ра њу за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ из ме ђу Пар ла мен та, Са ве та и Ко ми си-
је23), ко јим је пред ви ђе но да опе ра тив ни тро шко ви бу ду фи нан си ра-
ни из бу џе та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет не утвр ди дру-
га чи је. Уго вор је та ко ђе пред ви ђао да су опе ра тив ни тро шко ви они 
тро шко ви ко је не про ис ти чу ис кљу чи во из уго вор них од ред би, и да 
Пар ла мент има пра во над гле да ња из но са ових тро шко ва и њи хо ву 
по де лу. У том сми слу, пред ви ђе на је спо ра зум на про це ду ра из ме ђу 
Пар ла мен та и Са ве та, са ци љем да се по стиг не до го вор из ме ђу ове 
две ин сти ту ци је о ви си ни опе ра тив них тро шко ва и њи хо вој по де-
ли. У слу ча ју да не до ђе до до го во ра из ме ђу Пар ла мен та и Са ве та, 
по след њу реч у про це ду ри има Пар ла мент24). Уго вор из Ам стер да-
ма пре у зео је од ред бе овог уго во ра и унео их у члан 28 Уго во ра о 
ЕУ. Пре ма овом чла ну, опе ра тив ни тро шко ви су би ли по кри ве ни из 
бу џе та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет дру га чи је не од лу чи. 
Тро шко ви ко ји су се од но си ли на ак тив но сти по ве за не са вој ним 
пи та њи ма или до ме ном од бра не по кри ва ли су се из на ци о нал них 
бу џе та. Та ко ђе, Пар ла мент, Са вет и Ко ми си ја су 6. ма ја 1999. го ди-
не пот пи са ли но ви спо ра зум о по бољ ша њу бу џет ске про це ду ре25), 
ко ји је пред ви ђао да ин сти ту ци је по стиг ну до го вор, сва ке го ди не, 

22) Ibid., p. 14.
23) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 16 ju il let 1997 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la 

Com mis sion européen ne re la tif à des dis po si ti ons con cer nant le fi nan ce ment de la po li ti que 
étrangère et de sécu rité com mu ne, JournalOfficieldesCommunautéseuropéennes, n° C 286, 
du 22 sep tem bre 1997, p. 80.

24) Ge or ges Bert hu, Do mi ni que So uc het, Le traitéd’Amsterdam, contre ladémocratie.Texte
intégral comparéetcommenté, Pa ris, François-Xa vi er de Gu i bert, 1998, p. 253.

25) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 6 mai 1999 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la Com-
mis sion européen ne sur la di sci pli ne budgéta i re et l’améli o ra tion de la procédu re budgéta i re, 
JournalOfficieldesCommunautés européennes, n° C 172 du 18 juin 1999, p. 1.



- 264 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНИКАПАЦИТЕТИЕУ:...ДејанаМ.Вукчевић

око ви си не опе ра тив них тро шко ва и њи хо ве по де ле. У слу ча ју да 
се до го вор не по стиг не, Пар ла мент и Са вет су тре ба ли да при хва те 
ви си ну бу џе та за прет ход ну го ди ну.

Што се ти че Ли са бон ског уго во ра, члан 41 Уго во ра о ЕУ ис ти-
че да опе ра тив ни тро шко ви пот па да ју под бу џет Уни је, осим тро-
шко ва ко ји про ис ти чу из ме ра вој не или од брам бе не при ро де, и 
слу ча је ва у ко ји ма Са вет дру га чи је од лу чи. У слу ча ју без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ, тро шко ви за вој не опе ра ци је се фи нан си ра ју из на ци-
о нал них бу џе та, из у зев за јед нич ких тро шко ва, за ко је је пред ви ђен 
по се бан ме ха ни зам, на зван «At he na»26), за ду жен за упра вља ње за-
јед нич ких тро шко ва вој них опе ра ци ја ЕУ. Циљ ус по ста вља ња овог 
ме ха ни зма је, са јед не стра не, да се обез бе ди фи нан си ра ње ли сте 
за јед нич ких тро шко ва пу тем на ци о нал них кон три бу ци ја утвр ђе-
ним по од ре ђе ном «кљу чу» на ци о нал ног бру то про из во да, и са 
дру ге стра не, да се упра вља пре фи нан си ра њем од ре ђе них ин ди ви-
ду ал них тро шко ва.27) У фи нан си ра њу вој них опе ра ци ја ЕУ, Европ-
ски пар ла мент не ма ни ка квих овла шће ња. Ме ђу тим, без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ укљу чу је и ци вил не аспек те упра вља ња кри за ма, што 
Европ ском пар ла мен ту пру жа мо гућ ност да се зна чај ни је ан га жу је 
у про це су, јер фи нан си ра ње ци вил них ми си ја спа да у бу џет ЕУ.28) 
Ком би на ци ја ци вил них и вој них сред ста ва зах те ва ко ри шће ње ко-
му ни тар ног бу џе та, и то пред ста вља при ли ку за Пар ла мент да уче-
ству је у ре а ли за ци ји без бед но сне по ли ти ке ЕУ. 

Ка да је реч о фи нан си ра њу вој них опе ра ци ја ЕУ, ме ха ни зам 
«At he na» ни је без не до ста та ка, јер овај вид фи нан си ра ња сме шта 
вој не опе ра ци је у ко лек тив ни бу џет, ко ји је ипак за сно ван на ме ђу-
вла ди ној са рад њи, што ума њу је зна чај и уло гу Ко ми си је и Пар ла-
мен та, јер Ви со ки пред став ник за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку и ко ман дант опе ра ци је пред ста вља ју у овом слу ча ју «за-
јед нич ки ин те рес». По сто ја ње три на чи на фи нан си ра ња (ко му ни-
тар ни бу џет, «At he na» и на ци о нал ни бу џе ти) чи ни вој не опе ра ци је 

26) Déci sion 2004/197/PESC du Con seil du 23 févri er 2004 créant un méca ni sme de ge stion du 
fi nan ce ment des coûts com muns des opéra ti ons de l’Union européen ne ayant des im pli ca ti-
ons mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se, JournalOfficieldel’Unioneuropéenne, n° 
L 63, du 28 févri er 2004, p. 68.

27) Де ја на Вук че вић, «Фи нан си ра ње без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ», Српскапо
литичкамисао, вол. 26, бр. 4, 2009, стр. 247.

28) Ro bert Cu tler, Ale xan der Von Lin gen, “The Euro pean Par li a ment and Euro pean Union Se cu-
rity and De fen ce Po licy”, EuropeanSecurity, vol. 12, n° 2, 2003, p. 14.
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ЕУ по при штем зна чај них по ли тич ких иза зо ва.29) Та ко је Пар ла-
мент у ви ше на вра та ис ти цао нео п ход ност да за јед нич ки тро шко ви 
у окви ру вој них опе ра ци ја бу ду фи нан си ра ни из ко му ни тар ног бу-
џе та, а не из ко лек тив ног бу џе та др жа ва чла ни ца.30) Ме ђу тим, овај 
зах тев ни је при хва ћен при ли ком за кљу че ња спо ра зу ма са Са ве том 
17. ма ја 2006. го ди не, ко ји је за др жао раз ли ке у фи нан си ра њу из-
ме ђу вој них и ци вил них опе ра ци ја ЕУ. Ипак, не мо же се по ре ћи ни 
зна чај на уло га Пар ла мен та у по гле ду ад ми ни стра тив них тро шко ва 
ве за них за но ве по ли тич ко-вој не ор га не у окви ру без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке ЕУ. То је и је ди ни на чин да Пар ла мент кон-
тро ли ше без бед но сну по ли ти ку ЕУ. 

Ме ђу ин сти ту ци о нал ни спо ра зум Пар ла мен та, Са ве та и Ко ми-
си је о бу џет ској ди сци пли ни и до бром фи нан сиј ском упра вља њу од 
17. ма ја 2006. го ди не31) до пу њу је спо ра зум из 1999. го ди не, и пред-
ви ђа оба ве зу Са ве та да сва ка три ме се ца до ста вља Пар ла мен ту до-
ку мент о фи нан сиј ксим ак ци ја ма за област ЗСБП-а, укљу чу ју ћи и 
ци вил не ми си је у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Та ко ђе, сва ки пут ка да Са вет до не се од лу ку о по ве ћа њу тро шко ва у 
овој обла сти, он у ро ку од пет да на мо ра о то ме да оба ве сти Пар ла-
мент. Пред ви ђе но је и одр жа ва ње тзв. за јед нич ких кон сул та тив них 
са ста на ка из ме ђу Пар ла мен та и Са ве та нај ма ње пет пу та го ди шње, 
са ци љем да се Пар ла мент ин фор ми ше о фи нан сиј ском пла ни ра њу 
и тро шко ви ма ЗСБП-а.

УЛОГАНАЦИОНАЛНИХПАРЛАМЕНАТА
УОБЛАСТИЗАЈЕДНИЧКЕБЕЗБЕДНОСНЕ

ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

За раз ли ку од Европ ског пар ла мен та ко ји има при ви ле го ван 
по ло жај у обла сти при сту па ин фор ма ци ја ма ко ји се од но се на 
спољ ну, без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ, али исто вре ме но 
и ма ло фор мал них овла шће ња у по гле ду де мо крат ске кон тро ле ове 
по ли ти ке, на ци о нал ни пар ла мен ти, ко ји су од го вор ни за кон тро лу 
од лу ка ко је су до не те у обла сти ме ђу вла ди не са рад ње на ни воу ЕУ 

29) Jo si a ne Auvret-Finck, «Les moyens de la for ce armée», in Loïc Azo u lai, La u ren ce Bur gor-
gue-Lar sen (dir.), L’autoritédel’Unioneuropéenne, Bruylant, Bru xel les, 2006, p. 203.

30) An dré Du mo u lin, “Le Par le ment européen et la PESD”, LesCahiersduRMES, vol. IV, n° 2, 
2008, p. 48.

31) Ac cord in ter in sti tu ti on nel en tre le Par le ment européen, le Con seil et la Com mis sion sur la 
di sci pli ne budgéta i re et la bon ne ge stion fi nan ciè re, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, 
n° C 139, du 14 juin 2006, p. 1.
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(а то је и без бед но сна по ли ти ка ЕУ), не ма ју ди рек тан при ступ ин-
фор ма ци ја ма о про це су до но ше ња од лу ка на ни воу ЕУ у обла сти 
без бед но сти и од бра не. Сва ки на ци о нал ни пар ла мент је ин фор ми-
сан од стра не сво је вла де о пи та њи ма ве за ним за без бед но сну по-
ли ти ку ЕУ. Да кле, на ци о нал ни пар ла мен ти не при ма ју ди рект но 
ин фор ма ци је о при пре ми од лу ка и ми шље ња дру гих вла да и њи-
хо вих пар ла ме на та, јер не по сто ји ме ха ни зам ко ји би им омо гу ћио 
да ко лек тив но са ра ђу ју са европ ским ин сти ту ци ја ма и да ди рект но 
при ма ју ин фор ма ци је о од лу чи ва њу у обла сти без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ. Та ко они не мо гу да има ју све о бу хват ни пре глед по ли-
ти ке во ђе не на европ ском ни воу, што их ста вља у си ту а ци ју да се 
из ја шња ва ју о фи нан сиј ским до при но си ма сво је зе мље у слу ча ју 
јед не вој не ми си је пред у зе те у окви ру ЕУ, као и о сла њу тру па, 
а да при том не ма ју ди рек тан при ступ ин фор ма ци ја ма о европ ској 
без бед но сној по ли ти ци и ње ном раз во ју. Ка ко он да на ци о нал ни 
пар ла мен ти, ко ји де лу ју не за ви сно је дан од дру гог, мо гу ефи ка сно 
да кон тро ли шу вла де ко је за јед но са ра ђу ју на европ ском ни воу? 
Оту да је при ме тан «де мо крат ски па ра докс» у ин сти ту ци о нал ном 
си сте му ЕУ. На и ме, на ци о нал ни пра ла мен ти од лу чу ју о фи нан сиј-
ским и дру гим сред стви ма ко је су нео п ход не за за јед нич ку спољ ну, 
без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ, али они не по се ду ју ни 
од го ва ра ју ћу струк ту ру (не по сто ји ме ђу пар ла мен тар ни ор ган на 
ни воу ЕУ ко ји би уста но вио ди ја лог из ме ђу на ци о нал них пар ла-
ме на та), ни при ступ ин фор ма ци ја ма (не по сто ји ре до ван ди ја лог 
са ор га ни ма ЕУ), ко ји су им нео п ход ни у вр ше њу кон тро ле над 
сво јим вла да ма. С дру ге стра не, Европ ски пар ла мент има пра во да 
бу де ин фор ми сан и кон сул то ван о раз во ју ове по ли ти ке ЕУ, али не 
и да гла са о вој ним бу џе ти ма др жа ва чла ни ца.

Мо де ли уче шћа на ци о нал них пар ла ме на та у про це ду ри до но-
ше ња од лу ка о сла њу вој них сна га су ве о ма раз ли чи ти у др жа ва ма 
чла ни ца ма ЕУ. Ове раз ли ке оне мо гу ћа ва ју раз вој за јед нич ких ми-
ни мал них стан дар да за пар ла мен тар но уче шће у од лу ка ма о сла њу 
вој них сна га на ни воу ЕУ у окви ру ње не без бед но сне по ли ти ке. 
Мо гу се раз ли ко ва ти нај ма ње че ти ри мо де ла па ра ла мен тар ног уче-
шћа у др жа ва ма чла ни ца ма. На јед ном по лу се на ла зе др жа ве у 
ко ји ма пар ла мен ти не ма ју ни ка кву уло гу у про це су од лу чи ва ња о 
ми си ја ма у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ (Бу-
гар ска, Ру му ни ја, Грч ка), док су на дру гом по лу др жа ве у ко ји ма 
су пар ла мен ти укљу че ни још у по чет ној фа зи про це са од лу чи ва-
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ња и мо гу да за тра же од вла де да усво ји од ре ђе ну по зи ци ју већ 
то ком пре го во ра о евен ту ал ној ми си ји ЕУ, тј. пре усва ја ња од лу ке 
о не кој ми си ји од стра не Са ве та ЕУ. То је слу чај са Фин ском, Лук-
сем бур гом и Швед ском. Из ме ђу ова два крај ња по ла на ла зе се др-
жа ве ко је у ко ји ма је нео п ход на са гла сност пар ла мен та за од лу ку 
о сла њу вој них сна га у ми си ја ма ЕУ (Аустри ја, Не мач ка, Ки пар, 
Че шка, Есто ни ја, Ир ска, Хо лан ди ја, Шпа ни ја), као и др жа ве у ко ји-
ма пар ла мен ти мо гу рас пра вља ти о овом пи та њу, али вла де не ма ју 
оба ве зу да при хва те од лу ке пар ла мен та, и то је слу чај са Фран цу-
ском, Ве ли ком Бри та ни јом, Пор ту га ли јом, Бел ги јом и Пољ ском.32) 
При ме ра ра ди, у Фран цу ској, члан 35 Уста ва зах те ва гла са ње пар-
ла мен та (про стом ве ћи ном) о об ја ви ра та, али Устав не др жи ни јед-
ну од ред бу о оба ве зи вла де пре ма пар ла мен ту ка да је реч о сла њу 
вој них сна га. Слич на си ту а ци ја је и у Ве ли кој Бри та ни ји, где не 
по сто је устав не од ред бе о оба ве зи вла де пре ма пар ла мен ту.33) 

Раз ли ке из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ у по гле ду уло ге на ци о нал-
них пар ла ме на та у обла сти без бед но сти и од бра не оне мо гу ћа ва ју 
раз вој за јед нич ких ми ни мал них стан дар да за пар ла мен тар но уче-
шће у од лу ка ма о сла њу вој них сна га на ни воу ЕУ у окви ру ње не 
без бед но сне по ли ти ке.34) Евро пе и за ци ја обла сти без бед но сти и од-
бра не, тј. тран сфер из вр шних функ ци ја на ни во ЕУ, ни је био пра-
ћен ја ча њем уло ге на ци о нал них пар ла ме на та. Оту да за го вор ни ци 
иде је да уче шће др жа ва у про це су од лу чи ва ња на ме ђу на род ном 
ни воу ја ча не за ви сност на ци о нал не вла де пре ма до ма ћим ак те ри ма 
ви де  «евро пе и за ци ју» без бед но сне по ли ти ке ЕУ као основ ни фак-
тор сма ње ња пар ла мен тар не кон тро ле на на ци о нал ном ни воу.35) 
Дру гим ре чи ма, ме ђу на род но пре го ва ра ње, ка ко ис ти чу пред став-
ни ци ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, на ру ша ва рав но-
те жу из ме ђу пар ла мен та и из вр шне вла сти, јер, ка да се уста но ви 
ком про мис из ме ђу на ци о нал них вла да на ме ђу на род ном ни воу, на-
ци о нал ни пар ла мен ти, чак и они ко ји има ју зна чај ну уло гу, те шко 

32) Dirk Pe ters, Wol fgang Wag ner, Ni co le De i tel hoff, “Par li a ments and Euro pean Se cu rity Po-
licy. Map ping the par li a men tary fi eld”, in Dirk Pe ters, Wol fgang Wag ner, Ni co le De i tel hoff 
(eds.), TheParliamentaryControlof EuropeanSecurityPolicy, ARE NA Re port No 7/08, 
2008, pp. 11-12.

33) As semblée de l’Union de l’Euro pe oc ci den ta le, “Le contrôle des par le ments na ti o na ux sur 
l’in ter ven tion à l’étran ger des for ces armées en gagées dans les mis si ons in ter na ti o na les: état 
de légi sla tion”, Do cu ment A/1762, 4 décem bre 2001, par. 25.

34) Wol fgang, Wag ner, “The De moc ra tic Le gi ti macy of Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy”, 
Papieroccasionnel,  n° 57, 2004, p. 17.

35)  Mat hi as Ko e nig-Ar chi bu gi, “The De moc ra tic De fi cit of EU Fo re ign and Se cu rity Po licy”, 
InternationalSpectator, n° 4, 2002, pp. 61-73.
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мо гу да бло ки о ра ју или из ме не од лу ке по стиг ну те на ме ђу на род-
ном ни воу36)

Ко лек тив но пред ста вља ње на ци о нал них пар ла ме на та се на ме-
ће као јед но од ре ше ња ко је би мо гло да оја ча њи хо ву уло гу у кон-
тро ли без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Још је Уго во ром из Ам стер да ма, 
у по себ ном про то ко лу, уста но вље на са рад ња на ци о нал них пар ла-
ме на та у окви ру тзв. Кон фе рен ци је ор га на спе ци ја ли зо ва них за ко-
му ни тар не по сло ве (CO SAC). Овај ор ган је тре ба ло да пред ста вља 
фо рум за ди ску си ју и да ја ча са рад њу из ме ђу на ци о нал них пар ла-
ме на та, али ни је ус пео да омо гу ћи ко лек тив но из ра жа ва ње ори јен-
та ци ја на ци о нал них пар ла ме на та, бу ду ћи да су се ње го ви до при но-
си (де кла ра ци је) од но си ли на оп шта по ли тич ка пи та ња око ко јих 
су на ци о нал ни пар ла мен ти већ има ли слич на ми шље ња.37) Што се 
ти че Европ ског пар ла мен та, ње го во де ло ва ње би ло је усме ре но на 
по бољ ша ње раз ме на ин фор ма ци ја са на ци о нал ним пар ла мен ти ма 
о без бед но сној по ли ти ци ЕУ. У прак си, од но си Европ ског пар ла-
мен та и на ци о нал них пар ла ме на та су огра ни че ни,  и сво де се на 
по зи ве упу ће не пред сед ни ци ма на ци о нал них ко ми те та за спољ не 
по сло ве др жа ва чла ни ца да при су ству ју сед ни ца ма Европ ског пар-
ла мен та два-три пу та го ди шње, ка ко би се ди ску то ва ло о пи та њи-
ма из обла сти без бед но сти и од бра не.38) Ови са стан ци су, ме ђу тим, 
ли ше ни од го ва ра ју ћег ин сти ту ци о нал ног окви ра за пра ће ње раз-
во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ у пе ри о ди ма на кон тих са ста на ка.

Ко је су но ви не ко је до но си Ли са бон ски уго вор ка да је реч о 
уло зи на ци о нал них пар ла ме на та у обла сти спољ не, без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке ЕУ? Нај пре, у по гла вљу Уго во ра о ЕУ под 
на зи вом «од ред бе о де мо крат ским на че ли ма», са др жа не су од ред бе 
и о на ци о нал ним пар ла мен ти ма. Та ко члан 12 Уго во ра о ЕУ на во-
ди да «на ци о нал ни пар ла мен ти ак тив но до при но се до бром функ-
ци о ни са њу Уни је» на не ко ли ко на чи на. Нај пре, ин сти ту ци је Уни је 
су у оба ве зи да их стал но ин фор ми шу, и да им про сле ђу ју на цр те 
за ко но дав них ака та у скла ду са Про то ко лом о уло зи на ци о нал них 
пар ла ме на та у ЕУ. За тим, на ци о нал ни пар ла мен ти се ста ра ју да се 
по шту је на че ло суп си ди јар но сти, у скла ду са про це ду ра ма пред ви-

36) An drew Mo rav csik, “Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic Po li tics and 
In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa per  n° 52, 1994, p. 11.

37) Ma ria Va le ria Ago sti ni, “The Ro le of Na ti o nal Par li a ments in the fu tu re EU”, International
Spectator, vol. XXXVI, n° 4, 2001, p. 34.

38) Ca tri o na Go ur lay, Ma lin Tap pert, “Re vi sing Euro pean’s Par li a ment Scru tiny of Fo re ign Af-
fa irs and De fen ce”, EuropeanSecurityReview, n° 21, 2004.
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ђе ним у Про то ко лу о при ме ни на че ла суп си ди јар но сти и про пор-
ци о нал но сти. Та ко ђе, на ци о нал ни пар ла мен ти уче ству ју у ме ха ни-
зми ма за про це ну при ме не по ли ти ка у обла сти сло бо де, без бед-
но сти и прав де, у скла ду са чла ном 70 Уго во ра о функ ци о ни са њу 
ЕУ. На ци о нал ни пар ла мен ти уче ству ју и у про це ду ра ма ре ви зи је 
уго во ра, у скла ду са чла ном 48 УЕУ, и ин фор ми са ни су о зах те ви ма 
за при сту па ње ЕУ у скла ду са чла ном 49 УЕУ.

 Ко нач но, Ли са бон ски уго вор са др жи Про то кол 1 о уло зи на-
ци о нал них пар ла ме на та у Европ ској уни ји, ко ји се из ме ђу оста лог, 
од но си и на  ме ђу пар ла мен тар ну са рад њу са са Европ ским пар-
ла мен том. Та ко члан 9 Про то ко ла на во ди да Европ ски пар ла мент 
и на ци о нал ни пар ла мен ти за јед но утвр ђу ју ор га ни за ци ју и раз вој 
де ло твор не и ре дов не ме ђу пар ла мен тар не са рад ње уну тар Уни је. 
Пред ви ђе но је осни ва ње Кон фе рен ци је пар ла мен тар них од бо ра за 
по сло ве Уни је, ко ја сва ко са оп ште ње ко је сма тра упут ним мо же да 
про сле ди на раз ма тра ње Европ ском пар ла мен ту, Са ве ту и Ко ми си-
ји. Пре ма од ред ба ма чла на 10 Про то ко ла, ова кон фе рен ци ја тре ба 
и да про мо ви ше раз ме ну ин фор ма ци ја и нај бо љу прак су из ме ђу 
Европ ског пар ла мен та и на ци о нал них пар ла ме на та, као и њи хо вих 
по себ них од бо ра, те да ор га ни зу је ме ђу пар ла мен тар не кон фе рен-
ци је о по себ ним пи та њи ма, на ро чи то оних ко ја се од но се на за јед-
нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи и за јед нич ку 
без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ. Ипак, пре ма од ред ба ма 
Ли са бон ског уго во ра, за кључ ци Кон фе рен ци је не оба ве зу ју на ци о-
нал не пар ла мен те и не пре ју ди ци ра ју њи хо ве ста во ве. Да кле, члан 
9 Про то ко ла да је зна чај ни ју уло гу Европ ском пар ла мен ту, док члан 
10, на су прот то ме, ини ци ја ти ву пре пу шта на ци о нал ним пар ла мен-
ти ма. Оту да ни Ли са бон ски уго вор не пру жа ал тер на ти ву де мо-
крат ском де фи ци ту у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке ЕУ, већ пред ви ђа мо гућ ност ус по ста вља ња ме ха ни за ма 
ме ђу пар ла мен тар не са рад ње. Ме ђу тим, утвр ђи ва ње овог ме ха ни-
зма оте жа но је због раз ли ка из ме ђу пред став ни ка на ци о нал них 
пар ла ме на та и Европ ског пар ла мен та. Ве ћи на пред став ни ка на ци-
о нал них пар ла ме на та за ла же се за њи хо ву во де ћу уло гу у окви ру 
но вог ме ха ни зма са рад ње, уз огра ни че ну уло гу Европ ског пар ла-
мен та, зах те ва ју ћи при том да се њи хо ве бу ду ће функ ци је про ши ре, 
те да, осим раз ме не ми шље ња, об у хва те и ди ја лог са од го ва ра ју ћим 
ин сти ту ци ја ма у окви ру спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли-
ти ке ЕУ. Ко лек тив но пред ста вља ње на ци о нал них пар ла ме на та тре-
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ба да бу де оства ре но у јед ном по себ ном ор га ну ко ји би био одво јен 
од Европ ског пар ла мен та, и ко ји би по се до вао соп стве на сред ства 
и струк ту ре ко ји би му омо гу ћа ва ли да де лу је на од го ва ра ју ћи на-
чин.39) Што се ти че Европ ског пар ла мен та, он је за у зео пот пу но 
су про тан став, сма тра ју ћи да уго вор не од ред бе не пред ви ђа ју обра-
зо ва ње ауто ном ног ме ђу пар ла мен тар ног ор га на за кон тро лу спољ-
не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, те да би ло ко ји об лик 
ме ђу пар ла мен тар не са рад ње тре ба да бу де за јед нич ки уста но вљен 
од стра не на ци о нал них пар ла ме на та и Европ ског пар ла мен та, ка ко 
је, уоста лом, и пред ви ђе но у Про то ко лу 1 Ли са бон ског уго во ра. 
По зи ци ја Пар ла мен та о пи та њу ме ђу пар ла мен тар не кон тро ле зна-
чај но је ево лу и ра ла у по след њој де це ни ји. У пр вом пе ри о ду, Пар-
ла мент је ун си сти рао да бу де укљу чен «на свим ни во и ма раз во ја 
спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, на осно ву овла шће-
ња ко ја му до де љу је Уго вор о ЕУ у обла сти за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке»40), и за ла гао се за обра зо ва ње «европ ског 
ме ђу пар ла мен тар ног ор га на у обла сти без бед но сти и од бра не», ко-
ји би био са ста вљен од пред став ни ка Европ ског пар ла мен та и на-
ци о нал них пар ла ме на та, са ци љем са рад ње око европ ских пи та ња 
од за јед нич ког ин те ре са, као и раз ме не ин фор ма ци ја и до ку ме на та. 
Ово ста но ви ште Пар ла мен та по но вље но је у ре зо лу ци ји од 21. но-
вем бра 2000. го ди не, у ко јој овај ор ган под вла чи нео п ход ност да се 
офор ми ме ђу пар ла мен тар ни ор ган за без бед но сну по ли ти ку ЕУ, и 
на гла ша ва да пар ла мен тар на ди мен зи ја тре ба и мо ра да се раз ви-
ја «у окви ри ма ЕУ».41) У на ред ном пе ри о ду, ме ђу тим, Пар ла мент 
је по кре нуо но ву ини ци ја ти ву са ци љем да се на ци о нал ни пар ла-
мен ти ви ше укљу че у про цес без бед но сне по ли ти ке ЕУ. У скла ду 
са ста но ви штем да пар ла мен тар на кон тро ла без бед но сне по ли ти-
ке ЕУ тре ба да бу де по де ље на на два ни воа, европ ски (Европ ски 
пар ла мент) и на ци о нал ни (на ци о нал ни пар ла мен ти), но ви пред лог 
Европ ског пар ла мен та на сто ји да оја ча ин фор ми са ње на ци о нал-
них пар ла ме на та о раз во ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај пред лог 
се за ла гао за осни ва ње окви ра са ста вље ног од пред став ни ка на-

39) An na Her ranz-Sur rallés, “The Con te sted ‘Par li a men ta ri sa tion’ of EU Fo re ign and Se cu rity 
Po licy”, op.cit.,pp. 23-24.

40) Réso lu tion du Par le ment européen sur les re la ti ons en tre le Par le ment européen et les par le-
ments na ti o na ux dans le ca dre de la con struc tion européen ne (2001/2023(INI)), Do cu ment 
P5_TA (2002) 0058.

41) Rap port du Par le ment européen sur l’éta blis se ment d’une po li ti que européen ne com mu ne en 
ma tiè re de sécu rité et de défen se après Co log ne et Hel sin ki, Do cu ment A5-0339/2000 fi nal, 
21 no vem bre 2000.
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ци о нал них пар ла ме на та при Европ ском пар ла мен ту, са ци љем да 
се на ци о нал ни пар ла мен ти укљу че у из ра ду го ди шњег из ве шта ја 
Европ ског пар ла мен та о раз во ју за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке и европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ.42)

Основ ни «ка мен спо ти ца ња» у до са да шњим пре го во ри ма око 
обра зо ва ња ме ђу пар ла мен тар ног те ла је број чла но ва Европ ског 
пар ла мен та и на ци о нал них пар ла ме на та. Пр во бит но, Европ ски 
пар ла мент је пред ло жио да ње го ви чла но ви чи не 40% од укуп ног 
бро ја чла но ва бу ду ћег ме ђу пар ла мен тар ног ор га на, али је по сле 
про ти вље ња на ци о нал них пар ла ме на та, од у стао од овог пред ло га. 
Рас пра ве око им пле мен та ци је Про то ко ла 1 Ли са бон ског уго во ра 
ука зу ју на чи ње ни цу да про блем ни је са мо тех нич ке при ро де, ни ти 
је плод ин сти ту ци о нал ног ри вал ства, већ се од но си на раз ли ке око 
иде је на ци о нал не су ве ре но сти и од го ва ра ју ћи ни во пред ста вља ња 
у окви ру ЕУ.

* 
*     *

За јед нич ка спољ на, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
раз ви ла се без ствар ног пар ла мен тар ног уче шћа, би ло да се ра ди 
о на ци о нал ним пар ла мен ти ма, би ло да је реч о Европ ском пар ла-
мен ту. Ова по ли ти ка не ма, да кле, ди рект ну де мо крат ску осно ву. У 
скла ду са ло ги ком ме ђу вла ди не са рад ње у обла сти спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ, овла шће ња Европ ског пар ла мен та су по-
ли тич ке при ро де. Та ко је Пар ла мент ин фор ми сан, кон сул то ван, 
мо же да упу ти пи та ња или фор му ли ше пре по ру ке, и да при сту пи, 
два пу та го ди шње, ди ску си ји о на прет ку у спро во ђе њу за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ли са бон ски уго вор од ра жа ва 
ову же љу др жа ва чла ни ца да огра ни че уло гу Пар ла мен та на ни во 
по ли тич ког ути ца ја. Ово огра ни че ње за др жа ва ди хо то ми ју из ме-
ђу спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, са јед не стра не, и 
оста лих по ли ти ка у окви ру спољ не ак ци је Уни је, са дру ге стра не, и 
по ред уки да ња «сту бо ва» Уни је, при по је но сти спољ не ак ци је Уни-
је за јед нич ким ци ље ви ма и прин ци пи ма, као и оба ве зи по што ва ња 
ко хе рент но сти, на ко ји ма по чи ва Ли са бон ски уго вор. Ка да је реч о 
на ци о нал ним пар ла мен ти ма, они од лу чу ју о фи нан сиј ским и дру-
гим сред стви ма у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ, али не по се ду ју ни од го ва ра ју ћу струк ту ру (не по сто ји 

42) El mar Brok, “Tac kling the do u ble de moc ra tic de fi cit of ESDP “, http://www.as sembly-weu.
org/en/pres se/cp/2004/7.html.
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ме ђу пар ла мен тар ни ор ган на ни воу ЕУ ко ји би уста но вио ди ја лог 
из ме ђу на ци о нал них пар ла ме на та), ни при ступ ин фор ма ци ја ма (не 
по сто ји ре до ван ди ја лог са ор га ни ма ЕУ), ко ји су им нео п ход ни у 
вр ше њу кон тро ле над сво јим вла да ма. Оту да по сто ји од су ство пар-
ла мен тар не кон тро ле без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ка ко 
на европ ском та ко и на на ци о нал ном ни воу.

DejanaM.Vukcevic
LESCAPACITÉSINSTITUTIONNELLESDEL’UE:

LECONTRÔLEPARLEMENTAIREDELAPOLITIQUE
COMMUNEDESÉCURITÉETDEDÉFENSE

Sommaire
Le contrôle parlementaire de la politique étrangère, de
sécuritéetdedéfensecommuneestunedesquestionsclefs
du système institutionnel de l’UE. Comment les parle
ments nationauxdesEtatsmembres et leParlement eu
ropéenontilsassociésdansleprocessusd’élaborationet
demiseenoeuvredelapolitiquedesécuritéetdedéfense
del’UE?L’auteurconsidèrequ’ilexisteun«doubledéfi
citdémocratique»danslesystèmeinstitutionneldel’UE,
auniveaunationaleteuropéen.Car,ledéveloppementde
lapolitiquecommunedesécuritéetdéfensedel’UErepo
sesurlacoopérationintergouvernementale,etlerôledu
Parlementeuropéenestainsilimitédanscedomaine,mais
iln’estpascompenséparuneparticipationactivedespar
lementsnationauxdansleprocessusducontrôledémocra
tiquedecettepolitique.LesdispositionsdutraitédeLis
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consacrée aux limitations du rôle des parlements natio
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démocratiquedansleprocessusducontrôledémocratique
decettepolitiquedel’UE.
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tionsdémocratiques, contrôleparlementaire, intégration
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RÉSUMÉ
Ladimensionparlementairedelapolitiquedesécuritéet
dedéfensecommune,entantquel’expressiondel’appui
publique,estunedesquestionscruciales.Unetellepoli
tiquedoitêtresupportéeparlescitoyens.Or,onassisteà
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undoubledéficitdémocratiquequantaucontrôleparle
mentairedelapolitiqueétrangère,desécuritéetdedéfen
secommunede l’UE.Auniveaueuropéen, leParlement
européenaun rôle limitédans leprocessusducontrôle
démocratiquede laPESC/PCSD.Sonrôlesevoit limité
parlaseulepossibilitéd’êtreconsultéetinformésurles
principauxaspectsetleschoixfondamentauxdelapoli
tiqueétrangèreetdesécuritécommuneainsiquesurson
évolutionultérieure.Sonactivitédanscedomainerepose
surlapossibilitéd’adresserdesquestions,deformulerles
recommandations et de procéder à un débat annuel sur
lesprogrèsréalisésdanslamiseenœuvredelapolitique
étrangèreetdesécuritécommune.LetraitédeLisbonne
confirmecettemarginalisationduParlementeuropéen.En
même temps, le rôle limitéduParlementeuropéenn’est
pas compensé par une participation effective des parle
ments nationaux dans le contrôle démocratique de la
PESC/PCSD.AladifférenceduParlementeuropéenqui
aunepositionprivilégiéedansledomainedel’accèsaux
informations concernant laPCSD,mais peu de pouvoir
formelàl’égarddesoncontrôledémocratique,lesparle
mentsnationaux,qui sont responsablespour lecontrôle
desdécisionsprisesdans lecadre intergouvernementale
de l’UE,n’ontpasunaccèsdirectaux informationssur
le processus décisionnel au niveau européen enmatière
desécuritéetdedéfense.Chaqueparlementnationalest
informédefaçonbilatéraleparsongouvernementsurles
questionsliéesàlaPCSD.Ainsi,lesparlementsnationa
ux ne reçoivent pas directement des informations sur la
préparationdesdécisionsetdespointsdevuedesautres
gouvernementsetparlementsnationaux,cariln’existepas
unmécanismeformelleurpermettantdedialoguercollec
tivementavec les institutionseuropéennesetderecevoir
directementlesinformationssurleprocessusdécisionnel
danslecadredelaPCSD.Donc,lesparlementsnationaux
nepeuventdisposerd’unevued’ensembledelapolitique
menéeauniveaueuropéen.Celalesmetdansunesitua
tiondeseprononcersurlescontributionsbudgétairesde
sonpaysencasd’unemissionmilitaireentreprisedansle
cadrede l’Unioneuropéenneet sur l’envoides troupes,
sanstoutefoisavoirunaccèsdirectauxinformationssur
le processus décisionnel au niveau européen.A part du
manquedel’accèsauxinformationsconcernantlaPESC/
PCSD,lesmodèlesdeparticipationdesparlementsnati
onauxdansleprocessusdel’envoiedesforcesmilitaires
sont assez différents dans les paysmembres de l’Union
européenne.LetraitédeLisbonnenechangepassubstan
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tiellementleschoses.IlprévoitqueleParlementeuropéen
etlesparlementsnationauxdéfinissentensemblel’organi
sationetlapromotiond’unecoopérationinterparlementa
ireefficaceetrégulièreauseindel’Union.

 Овај рад је примљен 25. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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Сажетак
Уовоминовативномнаучномрадуаутор је запред
мет истраживања одабрао везу конфесионалног са
показатељимаекономскогразвојамеђуземљамакан
дидатимаи чланицамаЕвропске уније.Аутор је до
минантну конфесионалну припадност држављана
појединих земаљачланица ЕУ одабрао за независну
варијаблу,акаопроменљивеваријаблеизабраојениз
економскоразвојних показатеља. Тако ће се добити
сазнањаиополитици/политикамаекономскогразво
ја.Урадујепримењенчитавспектарметода:ста
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траживач је донео извесне закључке који указују на
постојањевезаизмеђукултурних(ијошужерелиги
озних)чинилацаипоказатељаекономскогразвоја.На
овај начин је интензивирана запитаност о месту и
улозикултуреирелигијеудруштвенојакцијикојасе
тичеекономскогразвојаједненације,апрекоодабра
неполитикеекономскогразвоја.
Кључнеречи:европскеинтеграције,политикаеконом
скогразвоја,конфесије
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ПРЕДМЕТНИОКВИРИСТРАЖИВАЊА

Пред мет ни оквир ис тра жи ва ња об у хва ти ће оне нео п ход не 
са стој ке јед ног ис тра жи вач ког по ду хва та ко ји омо гу ћа ва ју да се 
пред мет ис тра жи ва ња са гле да у свом то та ли те ту – од те о риј ске ве-
ри фи ка ци је до опе ра ци о на ли за ци је ис тра жи ва ња.

Теоријсказаснованост
предметаистраживања

Ка да је реч о те о риј ској за сно ва но сти ис тра жи ва ња та да ва ља 
по ја сни ти да је ово по ље ис тра жи вач ког по сла по кри ве но не ко ли-
ци ном пред ме та. То су: еко но ми ка ре ли ги је, со ци о ло ги ја ра ста и 
раз во ја, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, еко ном ска со ци о ло ги ја, со ци о-
ло ги ја еко но ми је...

О од но су ре ли ги је и еко но ми је у све ту је на пи са но пре гршт 
мо но гра фи ја и на уч них сту ди ја (чак по сто је и по себ ни де парт ма ни 
и ка те дре ко је из у ча ва ју ову на уч ну област). Код нас, на жа лост, чак 
ни о од но су кул ту ре и еко но ми је ни је мно го на пи са но, а о од но су 
ре ли ги је и еко но ми је го то во ни шта.1) От по ри из у ча ва њу ове по ја ве 
у нас на ро чи то до ла зе из те о риј ски ути цај них кру го ва еко но ми ста 
ко ји сма тра ју да се ту не ма шта ре ћи. Ипак, да ни је та ко нај бо ље 
по све до ча ва ју ра до ви свет ски при зна тих струч ња ка са углед них 
свет ских све у чи ли шта и ин сти ту та ко ји се ба ве овом об ла шћу. Ме-
ђу нај при зи ва ни јим име ни ма на ла зе се ве ли чи не по пут: со ци о ло га 
и еко но ми сте Ве бе ра (MaxWeber)2) или Мер то на (RobertMerton),3) 

1) Изузеци у овоме представљају напори тек неколицине, међу којима се издајају 
напори prof. dr. sci Драгољуба Ђорђевића (социолога религије и морала са нишког 
Универзитета) и prof. dr. sci Мирољуба Јевтића (политиколога религије са Факултета 
политичких наука у Београду). (Тако нпр: М. Јевтић, “Утицај конфесионалних чинилаца 
на националне економије”, Српска политичка мисао, 3/2008: 151-160, Институт за 
политичке студије, Београд, 2008)

2) http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber: “KarlEmilMaximilian“Max”Weber (21. April 
1864 – 14. June 1920) was a German sociologist and political economist who profoundly 
influenced social theory, social research and the discipline of sociology itself. Weber is most 
famous for the thesis in economic sociology which he elaborated in his book TheProtestant
EthicandtheSpiritofCapitalism. Weber’s major works dealt with the rationalisation and 
“disenchantment” he associated with the rise of capitalism and modernity.” Већ легендарна 
књига Макса Вебера: Protestantskaetikaiduhkapitalizma (ВеселинМаслеша, Сарајево, 
1989) представља не само класика, већ и базичну књигу у овој области.

3) http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton: “RobertKingMerton (July 4, 1910 – Febru-
ary 23, 2003) was a distinguished American sociologist. He spent most of his career teach-
ing at Columbia University, where he attained the rank of University Professor. Merton de-
veloped notable concepts such as unintendedconsequences, the referencegroup, and role
strain but is perhaps best known for having created the terms rolemodel and selffulfilling
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те о ло га Трел ча (ErnstTroeltsch),4) еко но ми сте Ба роа (RobertJ.Bar
ro)5) или Ја на ко неа (Laurence R. Iannaccone)6), со ци о ло га раз во ја 
Са вра ми са (DemosthenesSavramis)7) или Бу са (AndreasE.Buss),8) 
по ли ти ко ло га Хан тинг то на (SamuelP.Huntington)9) или та ко ђе по-

prophecy.” Мертон се посебно позабавио односом религије (протестантизма) и научно-
технолошког развоја. (R. Merton: «The Puritan Spur to Science», The sociology of sci
ence–theoreticalandempiricalinvestigations: 228-253, University of Chicago Press, 1979)

4) http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Troeltsch: “ErnstTroeltsch (17. February 1865 – 1. Feb-
ruary 1923) was a German Protestant theologian and writer on philosophy of religion and 
philosophy of history, and an influential figure in German thought before 1914. His work was 
a synthesis of a number of strands, drawing on Albrecht Ritschl, Max Weber’s conception 
of sociology, and the Neo-Kantians of the Baden school.” Трелчово дело: E. Troeltsch: The
SocialTeachingoftheChristianChurches, Westminster John Knox Press, 1992, такође је 
један од класика у овој материји.  

5) http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro: “RobertJosephBarro (born September 28, 1944) 
is an American classical macroeconomist and the Paul M. Warburg Professor of Economics 
at Harvard University.” Најпознатији његов рад из ове области је: R. Barro: Determinants
ofeconomicgrowth–acrosscountryempiricalstudy, MIT Press, 1998.

6) http://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Iannaccone: “LaurenceR.Iannaccone is a Professor 
of Economics at ChapmanUniversity, Orange County, California. Before moving to Chap-
man in 2009 he was a Koch Professor of Economics at George Mason University. He has es-
tablished Religion,Economics,andCulture, an interdisciplinary AssociationfortheStudyof
Religion,Economics,andCulture (ASREC), and a new ConsortiumfortheEconomicStudy
ofReligion (CESR). He is currently working on two books on the economics of religion. 
He is considered one of the pioneers of the field, and one of its most staunch advocates.” 
(Значајнија досадашња истраживања овог савременика су: L. Iannaccone, “Introduc-
tion to the Economics of Religion”, JournalofEconomicLiterature, Vol.XXXVI, No.3/98: 
1465-1496, American Economic Association, Nashville, 1998, и: L. Iannaccone, “Heirs to 
the Protestant Ethic?”, Fundamentalismsandthestate–remakingpolities,economies,and
militance: 342-360, University of Chicago Press, 1996) 

7) ДемостенесСаврамис (ΔημοσθένηςΣαβράμης) почивши је немачки социолог религије 
грчког порекла и дугогодишњи професор на предмету религија и социологија културе 
на свеучилишту у Келну. Његов рад «Maks Veber i Pravoslavna crkva» (репринт-издање: 
Могућности и домети социјалног учења православља иПравославне цркве, Конрад 
Аденауер/Јунир, Београд, 2010) представља најзначајнији допринос проучавању веза 
православља са радном етиком и социологијом микроекономског окружења.

8) АндреасБус је канадски социолог религије и развоја, немачког порекла. Докторирао је  
компаративну социологију на Сорбони (PantheonI) у Паризу, и дугогодишњи је редов-
ни професор социологије на канадским свеучилиштима (Quebeck, SantaAnna, Otawa). 
Најчувеније његово дело: A. Buss, TheRussianOrthodoxTraditionandModernity, Brill, 
Leiden, Boston, 2003, значајан је допринос изучавању односа православне традиције, 
модернизације и развоја (између осталог и економског развоја). 

9) http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington: “SamuelPhillipsHuntington (April 18, 
1927 – December 24, 2008) was an American political scientist who gained wider promi-
nence through his ClashofCivilizations (1993, 1996) thesis of a post-Cold War new world 
order.” Хантигтон даје крупне доприносе изучавању односа културе и развоја, религије 
и економије, али и науке о цивилизацијама... (S. Huntington, Harrison Lawrence: Culture
matters–howvaluesshapehumanprogress, Basic Books, 2000. или нпр. у нашој верзији: 
S. Hantington, «Kulture su od značaja», Kultura je važna – kako vrednosti uobličavaju
ljudskiživot: 9-15, Plato, Beograd, 2004) 
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ли ти ко ло га (али уз то и прав ни ка и со ци о ло га) Ин гле хар та (Ronald
F.Inglehart),10)...

Ве за кул ту ре и еко но ми је је ду бо ка, она се ти че кул ту ре еко-
ном ског са о бра ћа ња, али је и на ди ла зи. По се бан (исти на ужи) зна-
чај има ве за ре ли ги је и кул ту ре. Ре ли ги ја је од не мер љи вог зна ча-
ја при ли ком ис тра жи ва ња мо ти ва ци о них фак то ра ко ја од ре ђу ју и 
дру штве на стре мље ња (тзв. social action). Ре ли ги ја је не ка вр ста 
ба зич ног у сва кој кул ту ри (у ко јој ус по ста вља основ не дру штве не 
вред но сти). Те шко да је одр жи во ста но ви ште по ко ме је мо дел еко-
но ми са ња и раз во ја дру штва уни фор ман, јер се раз ли ку ју: кул ту-
ре, мен та ли те ти, оби ча ји, на ви ке, ко лек тив не пред ста ве (ко је че сто 
ду бин ски ути чу на мо ти ва ци о не им пул зи је у еко ном ском са о бра-
ћа ју).11)

Сви го ре по бро ја ни ауто ри сла жу се да је ве за ре ли ги је и (еко-
ном ског) раз во ја очи глед на. Пре ма Мак су Ве бе ру не са мо да по-
сто ји ко ре ла тив на ве за из ме ђу про те стант ске ети ке и ка пи та ли-
стич ког ду ха, не го је тај ути цај ре ли гиј ског на еко ном ске мо ти ва-
ци о не чи ни о це пре су дан.12) Ер нест Трелч пр ви је до ка зао спре гу 
хри шћан ских со ци јал них иде ја са фак тич ким еко ном ско-со ци јал-
ним ста њем у хри шћан ским дру штви ма.13) За Мер то на ве за про те-
стан ти зма, про на ла за штва и на уч но тех но ло шког раз во ја пре ста је 

10) http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Inglehart: “Ronald F. Inglehart (born September 5, 
1934 in Milwaukee, Wisconsin) is a political scientist at the University of Michigan. He is 
director of the World Values Survey, a global network of social scientists who have carried 
out representative national surveys of the publics of over 80 societies on all six inhabited 
continents, containing 85 percent of the world’s population.” Његови радови, попут: R. In-
glhart: “Kultura i demokratija”, Kulturajevažna–kakovrednostiuobličavajuljudskiživot: 
147-171, Plato, Beograd, 2004 ili R. Inglehart, P. Norris: “Max Weber and the Protestant 
work ethic”, HandbookofEconomicsandEthics: 578-587, Edward Elgar Publishing, 2009, 
снажан су допринос изучавању веза религијске културе и економског развоја.

11) На то указују већ обављена истраживања из ове области. Тако нпр: В. Станковић, «Кон-
фесионалност и политика научнотехнолошког развоја», Политичка ревија, 3/2010: 
127-142, Институт за политичке студије, Београд, 2010. и В. Станковић, «Утицај 
конфесионалнохришћанског чиниоца на корупцију», Српскаполитичкамисао, 2/2011: 
57-76, Институт за политичке студије, Београд, 2011. 

12) M. Weber: Protestantskaetika iduhkapitalizma, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989, str.23: 
“Sticanje se prema čovjeku postavlja kao svrha njegova života, a ne više kao sredstvo za 
zadovoljenje njegovih materijalnih životnih potreba.” Sa druge strane, dugo vremena je 
marksistička materijalistička misao nastojala da ospori tezu o uticaju ideja i kolektivnih pred-
stava na istorijska kretanja, i idejama crkvenog učenja predpostavila uticaj “razvoj proiz-
vodnih odnosa”. (Видети више о овоме расправе које су водили Се или нпр. Фанфани 
против веберијанаца у Зборнику: R. Green: ProtestantismandCapitalism–problemsin
EuropeanCivilization, D.C Heath and company, Boston, 1959)

13) Видети у закључним разматрањима поглавља Трелчове књиге: E. Troeltsch: TheSocial
TeachingoftheChristianChurches, Westminster John Knox Press, 1992, p.166. и даље
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да бу де упит на.14) Са вра мис из у ча ва ути цај пра во слав не дог ма ти ке 
и мен та ли те та на ства ра ње ам би јен та за рад не и по слов не на по-
ре. Слич на су и не дав на ис тра жи ва ња на шег ис так ну тог фи ло зо фа 
Сло бо да на Жу њи ћа.15) Хан тинг тон се у про у ча ва њу ге о по ли ти ке 
упу шта у раз ма тра ње ци ви ли зи сти ке у ко јој су свет ске под це ли-
не (пра во слав на, ла тин ска, ислам ска, да ле ко и сточ на...) по сле ди-
ца гло ба ли за ци је на ци о нал них др жа ва, а њи хо во об је ди ња ва ње у 
кул тур но-ре ли гиј ске ба се не ви ди као при род ну по тре бу оп стан ка 
ма лих на ро да у ба зич ни јим ко лек тив ним иден ти те ти ма.16) Ем пи-
риј ским ис тра жи ва њи ма ве за кул тур но ре ли гиј ског чи ни о ца и еко-
ном ског раз во ја ба ве се: Ба ро, Ја на ко не, и по себ но Ин гле харт. 

Појмовниоквир(раднодефинисање)
Ис тра жи ва ње ће би ти рад но де фи ни са но пој мо ви ма из на сло-

ва ра да:
Утицај – (gr. επιρροή, η) по ти че од ути ца ти (lat. praecurro). Од 

истог ко ре на ре чи је и ути ца ње (propositum).17) У Лексиконусино
нимаисроднихречисрпскохрватскогјезика на и ла зи мо на сле де ће 
срод не ре чи за из раз ути цај: утје цај → деј ство и утје ца ти → де-
ло ва ти.18) Сто га би ути цај био нај при бли жни ји деј ству. Гла го ла ска 
осно ва од ре чи ути цај је ути ца ти, “ути чем (ек. и ијек.) не сврш.= 
утје ца ти вр ши ти ути цај, де ло ва ти на не ко га, на не што, усме ра ва-
ти не чи ји рад, не чи је по на ша ње, по ступ ке, опре де ље ње, упли ви са-
ти.”19) Из го ре на ве де ног про из и ла зи да је “ути цај [м] (ек. и ијек.) 
= утје цај, де ло ва ње на не чи ји рад, усме ра ва ње не чи јих по сту па ка 

14) Тако нпр, Мертон каже и ово: “If they provided motivation for the contemporary scientists, 
this should be evident from their words and deeds.” (R. Merton, “The Puritan Spur to Sci-
ence”, Thesociologyofscience–theoreticalandempiricalinvestigations: 228-253, Univer-
sity of Chicago Press, 1979, r.230)

15) С. Жуњић: «Модерна и православно наслеђе», Часопис за веру и културу – Источ
ник, 66/08 :5-48, Београд, 2008, стр.6-7: «... истина о улози православља у друштвено-
културном животу наведених земаља се ретко узима у обзир у социјално-политичкој 
реконструкцији прошлости источно-хришћанских народа, садржинској анализи  источ-
ноевропских друштава, а поготово се занемарује у предвиђању и планирању њиховог 
будућег развоја. (...)... православну традицију... као тежак баласт на путу пожељне 
модернизације и «европеизације» источнохришћанских земаља.» 

16) S. Hantington: Sukobcivilizacija, CID, Podgorica, 1998.
17) В. Стефановић-Караџић: “Утјецање”, Српски рјечник истумачен њемачкијем и

латинскијемријечима, Штампарија Краљевине Србије, 1898.
18) М. Лалевић: Лексиконисвезнање–синонимиисроднеречисрпскохрватскогајезика, 

Лексикографски завод, Београд, 1974, (речи: 21992 и 21993)
19)  Група аутора: Речниксрпскохрватскогакњижевногјезика, Нови Сад, 1976, стр.619.
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(по на ша ња, опре де ље ња и сл), уплив; моћ де ло ва ња (на не ко га, на 
не што).”20)

Конфесија – у свом оп штем об ли ку зна чи: ис по ве да ње, при-
зна ва ње, при зна ње, али и (у не што ужем сми слу): из ну ду при зна ња 
и ве ро и спо ве да ње (ве ро и спо вест).21) У да на шње вре ме кон фе си ја 
се нај че шће до жи вља ва као: “спи сак или об ја ва чла но ва ве ре хри-
шћан ских цр ка ва.”22) Та ко на кра ју до ла зи мо до за кључ ка да је кон-
фе си ја трај на под гру па уну тар јед не ре ли ги је.23) Она има за циљ 
да омо гу ћи са гла сност по је ди на ца и гру па; амор ти зу ју ћи раз ли-
чи то сти уну тар ре ли гиј ске под гру пе под во ди их под је дин стве ну 
вер ску ску пи ну.24) «Од лу чу ју ће је у том про це су пре о бли ко ва ња да 
се на тај на чин ин ди ви ду ал но вје ро и спо вје да ње ста па са ко лек тив-
ним вје ро и спо вје да њем за јед ни це.»25) Уну тар хри шћан ства кон фе-
си ја би озна ча ва ла: «све при хва ће не прав це уну тар кр шћан ске цр-
кве.»26) Енциклопедијаправославља као основ за сни ва ња кон фе си-
ја узи ма два узро ка: дог мат ски и об ред ни, та ко да: «у хри шћан ској 
Цр кви кон фе си је се раз ли ку ју у по је ди ним дог ма ма (filioque, нпр) 
или об ре ди ма (пра во сла вље, ка то ли ци зам, про те стан ти зам).»27) На 
осно ву го ре из не тог мо гу ће је из ве сти јед ну син те тич ку де фи ни-
ци ја: Конфесија јетрајна подгрупа унутар једне религије којом
појединциисказујусагласностсадогмама(учењима)иобредима
(манифестационим радњама) групе и тако се подређују њеном
приступуисповедањуистевере,азаједницаузаједничкомверо
исповедању потврђује своју повезаност, и истиче постојаност
спрамдругихрелигијскихгрупа.

20)  Ibidem
21) Тако Љубо Мићуновић у свом лексикону уз појам конфесија ставља два неприхватљива 

тумачења (вера и религија), и један који се може прихватити – вероисповест. (Lj. 
Mićunović: Savremeni leksikonstranih reči, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 
1988, str.290)

22)  «Liste, déclaration des articles de la foi des églises chrétiennes.» (D. Morvan: Dictionnaire
culturelenlanguefrançaise, Dictionnaires Le Robert-Sejer, Paris, 2005, r.1764)

23)  http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
24)  E. Brill: TheEncyclopediaofChristianity, Brill Leiden, 1997, r.635: “Its preserves the free-

dom of the individual conscience, but it also induces conformity through public exposure of 
deviant behavior.”

25)  H. G. Stobbe: “Konfesija”, (ur.) Adelth Khoury: Leksikontemeljnihreligijskihpojmova: 
213-217, Prometej, Zagreb, 2005, str.214.

26)  http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
27)  (ур) Д. Калезић: Енциклопедијаправославља, Књига ИИ, Савремена администрација, 

Београд, 2002, стр.1016.
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Развој економски – Под ра зу ме ва два пој ма: развој у оп штем 
зна че њу ре чи, и економскиразвој. «Реч развој во ди по ре кло од гла-
гол ске осно ве вити (развити). У ско ро свим европ ским је зи ци ма 
то ме од го ва ра ети мо ло ги ја ко јом се реч развој (fr. développement, 
engl. development, nem. Entwicklung) по ве зу је са гру пом гла го ла од
вијати. «Развој је тер мин ко јим се обич но озна ча ва ју про мје не не-
ке по ја ве што на сту па ју од ре ђе ним ре до сље дом. Низ про мје на у 
по сто ја њу не ког си сте ма ко је укљу чу ју умно жа ва ње, раст и са мо-
ор га ни за ци ју функ ци ја у си сте му, те чи не си стем све сло же ни јим 
и ком пакт ни јим или, обрат но, све не у ред ни јим и дис функ ци о нал-
ни јим. Сам раз вој је функ ци ја ин тер не ре гу ла ци је си сте ма би ло да 
је она да та (што је нај че шће), пре у зе та или ауто ном но про гра ми ра-
на.»28) Пре ма Ми ла ну Ран ко ви ћу: «(...) тре ба раз ли ко ва ти ужа зна-
че ња дру штве ног раз вит ка у из ра зи ма као што су: при вред ни раз-
ви так, тех нич ки раз ви так, кул тур ни раз ви так и др, ко ји, у ства ри, 
пред ста вља ју слу ча је ве пре не се них оп штих зна че ња дру штве ног 
раз вит ка на ужа под руч ја дру штва или на вр сте дру штве них по ја-
ва и про це са.»29) Са дру ге стра не еко но ми сти нај че шће еко ном ски 
раз вој де фи ни шу као: «по ве ћа ње ма те ри јал не про из вод ње и на ци-
о нал ног до хот ка, уз из ме не у струк ту ри и на чи ну функ ци о ни са ња 
да те при вре де у окви ру да ље уз ла зне ли ни је ње ног раз во ја.»30) По-
што је услед сло же но сти пој ма го то во не мо гу ће из ву ћи пре ци зну и 
свр сис ход ну де фи ни ци ју еко ном ског раз во ја, он да ће мо узе ти јед-
ну ко ја је до вољ но пре ци зна и нај ви ше од го ва ра по тре ба ма ра да. 
Пре ма њој је: еко ном ски раз вој та кав про цес у ко ме се при вре да 
тран сфор ми ше из јед ног ци клу са,  у ко ме је сто па ра ста до хот ка 
по гла ви ста нов ни ка ма ла или не га тив на, у зна чај но са мо о др жи ву 
сто пу ра ста до хот ка по гла ви ста нов ни ка на ду жи рок.31) Ова де-
фи ни ци ја са по ра стом до хот ка по гла ви ста нов ни ка под ра зу ме ва и 
још не ке дру ге по ка за те ље по пут: про дук тив но сти, ула га ња у ин-
ве сти ци је, упо сле ност, раз ли ке у до хот ци ма...

28)  M. Bosanac, O. Mandić, S. Petković: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, Informator, 
Zagreb, 1977, str.532.

29)  M. Ranković: “Društveni razvitak”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beo-
grad, 1982, str.132.

30)  L. Pejić: “Ekonomski razvoj”, Sociološkileksikon, Savremena administracija:162-163, Beo-
grad, 1982, str.162.

31)  “(...) economic development as the process by which an economy is transformed from one 
whose rate of growth of per capita income is small or negative to one in which a significant 
self-sustained rate of increase of per capita income is a permanent long-run feature.” (I. Adel-
man: Theoriesofeconomicgrowthanddevelopment, Stanford University Press, 1961, p.1)
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У су мар ном сми слу политикаекономскогразвоја био би низ 
оних ме ра и по сту па ка ко ји до во де до нај бо љих и нај о пор ту ни-
јих ре ше ња у ци љу оства ри ва ња све о бу хват ног при вред ног ра ста 
и дру штве ног раз во ја. 

Временскопросторниоквиристраживања
Ка да је реч о про стор ном окви ру, ис тра жи ва ње ће би ти оба-

вље но уз по моћ слу жбе ног ста ти стич ког ре ги стра Европ ске Уни је 
(EUROSTAT) ко ји об у хва та 27 чла ни ца ЕУ, зе мље кан ди да те, као 
и оне зе мље ко је су, услед при пад но сти евро-зо ни, по тен ци јал ни 
кан ди да ти при сту па њу Европ ској уни ји.

Вре мен ски оквир ис тра жи ва ња обу ха ва та пе ри од од по след-
њих не ко ли ко го ди на (у ко ји ма је Ру му ни ји и Бу гар ској одо бре но 
члан ство 2007. го ди не, и од ка да су по ста ле пу но прав не чла ни це 
Уни је).

Методираднаапаратураистраживачкогпосла
Ов де ва ља ис та ћи не ко ли ко основ них ме то да ко ји ће у ис тра-

жи вач ком по ду хва ту би ти упо тре бље ни. Ис тра жи ва ње ће би ти 
пот кре пље но нај пре статистичким ме то дом, по том ме то дом ге
нерализације, још ка сни је упоредним ме то дом. Као до пун ски ме тод 
би ће при ме њен и методунакрснихкултура.

Варијабле
Кроз ис тра жи ва ње ће би ти укр ште не: јед на не про мен љи ва или 

не за ви сна ва ри ја бла и јед на за ви сна или про мен љи ва. За не за ви сну 
ва ри ја блу од ре ђе на је већинскаконфесионалнаприпадност зе мље 
чла ни це или кан ди да та за ула зак у Европ ску Уни ју. Та ко не за ви-
сну ва ри ја блу оли ча ва ју ве ћин ски пра во слав не, ка то лич ке и про те-
стант ске зе мље евро-зо не. За про мен љи ву или за ви сну ва ри ја блу 
узе ти су на су мич но ода бра ни показатељиекономскогразвоја. Ова 
на су мич ност има ла је за циљ да об у хва ти не при стра сан узо рак ко-
ји би ука зи вао на тен ден ци је ве за ре ли гиј ског и по ли ти ке еко ном-
ско-раз вој ног.
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Општихипотетичкиоквир
Оп шта пред по став ка од ко је се у ис тра жи ва њу по ла зи гла-

си: из ме ђу кон фе си о нал не при пад но сти по је ди них гру па-зе ма ља 
евро-зо не и по ка за те ља по ли ти ка еко ном ског раз во ја по сто је ко ре-
ла тив не ве зе.

По себ не, од но сно по је ди нач не хи по те зе би ће из ра же не са мим 
ис тра жи вач ким за хва том, и оне ће де таљ ни је би ти обра зло же не у 
за кључ ним раз ма тра њи ма.

Значајилидоприносистраживачкогпосла
На уч ни рад ко ји ће ов де би ти из ло жен пру жа ви ше стру ки до-

при нос. Нај пре, ра ди се о оригиналном на уч ном ра ду ко ји је укр-
стио кул тур но ре ли гиј ски чи ни лац са до са да не у кр ште ним по ка за-
те љи ма еко ном ског раз во ја. По том, ра ди се о на уч ном члан ку, ко ји 
у све оп штој еко ном ској и раз вој ној кри зи, ука зу је на: кул тур не, ре-
ли гиј ске, мен та ли тет не и дру ге не е ко ном ске и не ин сти ту ци о нал не 
узро ке «спе че ног раз во ја», па га од ли ку је актуалност. И ко нач но, 
тре ће, ра ди се о атрактивној те ми ко ја при вла чи па жњу не са мо 
уско на уч не или струч не јав но сти, већ и ши ре чи та лач ке пу бли ке.

ЕМПИРИЈСКОИСТРАЖИВАЊЕ
Ем пи риј ско ис тра жи ва ње би ће за сно ва но на на ла зи ма Европ-

ске аген ци је за ста ти сти ку (EUROSTAT или до не дав но Statistical
OfficeoftheEuropeanCommunities) у по след њим до ступ ним го ди-
на ма за по је ди не по ка за те ље еко ном ског раз во ја, ко ји су узе ти за 
ета лон ис тра жи вач ког за хва та.

Истраживачкиопис

1. Пре ма на ла зи ма Eurostatа нај ви ши брутодомаћипроизвод, 
ко ји је и мер на је ди ни ца стан дар да ку пов не мо ћи по гла ви ста нов-
ни ка, (у 2008. го ди ни) има ју зе мље из про те стант ског под руч ја: 
Нор ве шка (190), пре те жно про те стант ска Швај цар ска (141,2), Хо-
лан ди ја (134,6). Тек на пе том ме сту на ла зи се јед на ка то лич ка зе-
мља – Аустри ја (123,3). Сле ди по но во низ про те стант ских зе ма ља: 
Швед ска (121,4), Исланд (118,8) и Ује ди ње но кра љев ство (117,2). 
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На дну та бе ле су сле де ће (пра во слав не) зе мље: Ру му ни ја (45,8), Бу-
гар ска (40,1) и Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (32,5).

2. Стопанезапосленостилицакојаимајувишеод25година, 
из ра же на у про цен ти ма од укуп ног бро ја рад но спо соб них, за по-
след њу ме ре ну (2008) го ди ну по ка зу је сле де ће ре зул та те.32) Нај-
ни жа сто па не за по сле них ли ца ко ја има ју ви ше од 25 го ди на је у 
про те стант ској Хо лан ди ји, и она из но си 5,3% од укуп ног бро ја 
рад но спо соб ног ста нов ни штва. Са нај ни жом сто пом не за по сле них 
ли ца из над 25 го ди на жи во та сле де још две про те стант ске зе мље: 
Нор ве шка са 7,2% и Дан ска са 7,6%. Сле ди ка то лич ка Аустри ја 
са 8% не за по сле них ли ца у ста ро сној до би из над 25 го ди на. На-
су прот ово ме, нај ви шу сто пу не за по сле них ли ца у ста ро сној до-
би пре ко 25 го ди на жи во та бе ле же сле де ће зе мље: ка то лич ка Ита-
ли ја (21,3%) и Хр ват ска (21,9), по том сле ди пра во слав на Грч ка са 
22,1%, и ко нач но, са нај ви шом сто пом не за по сле но сти ка то лич ка 
Шпа ни ја са 24,6%.33)

32) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdec460

33) У православној Србији, према истраживању Републичког завода са статистику Србије 
за 2006. годину, проценат незапослених је 18,1%. Међутим, сасвим је друга ситуација 
ако се посматра само старосна популација младих. Тада добијамо резултат од чак 
43,6% младих у старосној доби од 16-35 године живота који су незапослени.
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3. Ка да је реч о обрту(илидобити)заексплоатацијупатент
нихправаизиновацијаииновативнихсистема (из ра же них у про-
цен ти ма за по след њу мер љи ву 2006. го ди ну), ре зул та ти сто је ова-
ко.34) На пр вом и дру гом ме сту на ла зе се две пра во слав не зе мље: 
Грч ка са 25,7% и Ру му ни ја са 18,5%. Сле де две ка то лич ке зе мље: 
Сло вач ка са 16,7% и Шпа ни ја са 15,9%, а по том две про те стант ске: 
Фин ска (15,7%) и Швед ска (15%). На дну ко ло не су про те стант ске 
зе мље: Ује ди ње но кра љев ство (8,5%), Дан ска (7,8%), Нор ве шка 
(4,8%) и Ле то ни ја (3,4%).

34) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&l
anguage=en&pcode=tsdec340&toolbox=legend 
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 4.  Укупни трошкови ил и  приватне и јавне инвестиције из-
ражени  пр ем а бруто друштв ен ом пр ои зв оду за 20 07 . год ину  
п оказали  су  следеће  р езулт ате .35)  Најб ољ е оств ар ене р езулта те 
бележе  протестантске  земље: Шведска (3,60), Финска (3,4 7), и Ис-
ла нд  (2,75). З а њима је католи чка Аустрија  са  2,56 , и одм ах до ње 
протестан тс ка Да нс ка са 2,5 5.  На  зачељ у табеле  су православ не  
з емље: Грчка (0 ,57 ), Румунија (0,53 ) и Бугарска  (0 ,48 ). На  сам ом 
дну су катол ич ка С ловач ка (0,46) и правос ла вни Кипар (0,4 5).

5 .  Просек пословнихинвестиција, у последње три године  ( за 
2006 ,  20 07 и 2 00 8. го дин у) , показу је  следе ће рез ул тате. 36)  На јв ећа 
јавна  у лага ња за бе ле жила је православна Р умуниј а  (5,47 ). Иза ње  
с леде протестан тс ке : Естонија (5 ,07) и Ле тон ија (5,03).  Потом  
с е на стављ а још је дна  православна земљ а  – Б угарс ка са 4,90, и 
католич ка  Чешка ( 4, 90).  На дну таб еле  се нал аз е земље  с а просечн-
им  најмањим  ул агањем у протек ле  тр и годи не,  а то су: като ли-
чка С ловачка  ( 2, 03), п рот естантско Уједињ ен о кра љевство  (1,97), 
протес та нтс ка Данска  (1,80) и католичка Аустрија (1,07).

35) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdec320

36) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshGraphSortLabel.do?tab=graph&toolbox=sortA
ndLabel&plugin=1&language=en&pcode=tsdec211



стр:277295.

- 289 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

6. Слич но је ка да је у пи та њу и продуктивнострадапозапо
сленом (ко ја се из ра жа ва у про цен ти ма у од но су на про сек про-
дук тив но сти ра да по за по сле ном свих 27 зе ма ља Европ ске уни је), 
ме ре ној у 2008. го ди ни. Нај ви шу рад ну про дук тив ност по за по сле-
ном има про те стант ска Нор ве шка (157,3%). Сле де три ка то лич-
ке зе мље: Ир ска (134,2%), Бел ги ја (124,7%) и Фран цу ска (121%). 
Ко нач но, по пи та њу про дук тив но сти, ту је у вр ху још јед на про-
те стант ска зе мља – Хо лан ди ја (115%). На дну та бли це на ла зе се 
пра во слав не зе мље: БЈР Ма ке до ни ја (57,9%), Ру му ни ја (47,6%) и 
Бу гар ска (36,4%).

7. Ка да је реч о неједнакости на ста лој на основу расподеле
дохотка (из ра же ној у % од БДП), по след њи ме ре ни ре зул та ти (за 
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2007. го ди ну) по ка зу ју сле де ће ре зул та те.37) Нај ве ћу не јед на кост у 
рас по де ли до хот ка у 2007. го ди ни има ле су две пра во слав не зе мље: 
Ру му ни ја (7,8%) и Бу гар ска (6,9%), сле ди ка то лич ки Пор ту гал са 
6,5% и пре те жно про те стант ска Ле то ни ја (6,3%), те по но во јед на 
пра во слав на зе мља, Грч ка са 6%. На су прот њи ма, нај ма ња не јед на-
кост у рас по де ли до хот ка за бе ле же на је у скан ди нав ским зе мља ма: 
Фин ској, Дан ској и Нор ве шкој (3,7%), по том у ка то лич ким зе мља-
ма – Че шкој и Сло вач кој (3,5%), те у још јед ној про те стант ској зе-
мљи – Швед ској 3,4%, и ко нач но у ка то лич кој Сло ве ни ји 3,3%. 

Обрадаподатака

1. Че ти ри пр ве зе мље са нај ви шим бру то до ма ћим про из во дом 
су про те стант ске зе мље. Тек на пе том ме сту на ла зи се јед на ка то-
лич ка зе мља, па по но во низ про те стант ских зе ма ља. Низ пра во-
слав них зе ма ља је на дну та бе ле.

2. Нај ни жу сто пу не за по сле но сти ли ца ко ја има ју из над 25 го-
ди на има ју 3 про те стант ске зе мље. На су прот ово ме нај ви шу сто пу 
не за по сле но сти има ју две ка то лич ке, јед на пра во слав на и по но во 
јед на ка то лич ка зе мља.

3. Нај ви шу до бит на екс пло а та ци ји па тент них пра ва из ино ва-
ци ја и ино ва тив них си сте ма по ка зу ју две пра во слав не зе мље, сле де 
их две ка то лич ке. На дну ко ло не на ла зи се низ од не ко ли ко про те-
стант ских дру шта ва.

37) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&l
anguage=en&pcode=tsdsc260&toolbox=legend
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4. Укуп ни тро шко ви (при ват не и јав не ин ве сти ци је) од БДП 
ис ка зу ју да се нај ви ше тро шко ва из два ја ме ђу про те стант ским зе-
мља ма скан ди нав ског по ја са. На су прот то ме, на за че љу ко ло не са 
ма лим тро шко ви ма од БДП на ла зе се пра во слав не зе мље.

5. Про сек ула га ња у по слов не ин ве сти ци је из ба цу је на пр во 
ме сто јед ну пра во слав ну зе мљу, и још јед ну пра во слав ну при вр ху. 
На дну та бли це се на ла зи низ од не ко ли ко про те стант ских зе ма ља.

6. Ка да је у пи та њу про дук тив ност ра да по за по сле ном, нај ви-
шу про дук тив ност има ју две про те стант ске зе мље, иза њих сле ди 
не ко ли ко ка то лич ких зе ма ља. На дну та бе ле, по пи та њу про дук-
тив но сти ра да по за по сле ном на ла зе се три пра во слав не зе мље у 
ни зу.

7. Нај ве ћу не јед на кост по осно ву рас по де ле до хот ка, из ра же-
ној у про цен ти ма од дру штве ног бру то про из во да, ис ка зу ју две 
пра во слав не зе мље. На су прот њи ма нај ма ња не јед на кост у рас по-
де ли углав ном ис ка зу ју про те стант ске зе мље лу те ран ског се ве ра 
Евро пе (уз из у зе так ка то лич ке Сло ве ни је).

* 
*   *

На кра ју, у за кључ ном раз ма тра њу, из вр ши ће се ве ри фи ка ци ја 
оп штег хи по те тич ког окви ра и су мар но за кљу чи ва ње ко је ће на-
сто ја ти да до ве де у ве зи ре ли гиј ску ку лу ру и по ли тич ку еко но ми ју.

Верификацијаопштегхипотетичкогоквира

За кључ но раз ма тра ње тра га за ве ри фи ка ци јом основ ног хи по-
те тич ког окви ра ко ји на сто ји да до ве де у ве зу кон фе си о нал ност и 
по ли ти ку еко ном ског раз во ја.

На осно ву на ла за из ис тра жи ва ња про из и ла зе сле де ћи за кључ-
ци:

● нај ве ћи бру то до ма ћи про из вод има ју про те стант ске зе мље;
● нај ве ћу сто пу упо сле но сти ли ца из над 25 го ди на ста ро сти 

има ју про те стант ске зе мље;
● нај ма ње уче шће па те на та по гла ви ста нов ни ка има ју пра-

во слав не зе мље (јер се у њи ма оства ру је нај ви ша до бит по 
осно ву па тент них пра ва);

● нај ма ње тро шко ва од бру то до ма ћег про из во да у ин ве сти ци-
је та ко ђе бе ле же пра во слав не зе мље;
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● про сек ула га ња у по слов не ин ве сти ци је на пр ва два ме ста 
из ба цу је две пра во слав не зе мље;

● нај ве ћу про дук тив ност ра да бе ле же про те стант ске зе мље – 
нај ма њу пра во слав не;

● нај ве ћу не јед на кост по осно ву рас по де ле до хот ка бе ле же 
пра во слав не зе мље, а нај ма њу не јед на кост зе мље лу те ран-
ског про те стан ти зма;

Сумарнозакључивање

На осно ву за кљу ча ка из на ла за ис тра жи ва ња мо же се из ве сти 
ге не рал но за кљу чи ва ње. Раз вој ни по ка за те љи по ка зу је да: нај ви-
ши БДП по гла ви ста нов ни ка, те жњу ка пу ној упо сле но сти (ли ца 
из над 25 го ди на жи во та), и нај ве ћу про дук тив но сти ра да – бе ле-
же про те стант ске зе мље (без об зи ра на де но ми нал ну при пад ност 
у про те стан ти зму). Овај на лаз иде у при лог Ве бе ро вој те зи о спре-
зи про те стант ске све тов но-рад не ети ке и ду ха пред у зет нич ког (и 
пред у зи мач ког) ка пи та ли зма.

Са дру ге стра не, пра во слав на дру штва ис ка зу ју тен ден ци ју ка: 
не раз ви је но сти па тент не кул ту ре (од но сно уче шћа у оства ри ва њу 
па тент них пра ва у тех но ло шком раз во ју), ве ли кој јав ној по тро шњи 
(јер се нај ма ње БДП ре ге не ри ше кроз ин ве сти ци је), нај ве ћој не јед-
на ко сти по осно ву рас по де ле до хот ка. Ове ви ше-ма ње вред но сно 
и мер но не га тив не тен ден ци је да ју за пра во ис тра жи ва њи ма пост-
ве бе ри ја на ца Д. Са вра ми са и А. Бу са о не га тив ном ути ца ју кон-
тем пла тив не кул ту ре на при вред ни раз вој пра во слав них дру шта ва.

Из ово га се да уочи ти да су про те стант ска дру штва знат но бли-
жа мо де ли ма ко ји се на ме ћу као те ко ви на мо дер но сти, у ко је спа-
да ју: ми ни мал на др жа ва, ре стрик тив на по ре ска по ли ти ка, ви со ка 
па тент на кул ту ра и ино ва тив на ула га ња, култ при ват ног вла сни-
штва... И обр ну то, кон цепт мо дер ни те та знат но је уда љен у про-
сто ру пра во слав ног кул тур ног и ре ли гиј ског кру га. Ова дру штва 
кон цепт мо дер ни за ци је не до жи вља ва ју као својпутуразвој. Сте-
пен от по ра мо дер ни за ци ји је ви сок до ме ре у ко јој се ре фор ме-у-
мо дер ни за ци ју до жи вља ва ју као атак на соп стве но би ће. Мо дер-
ни за ци ја се схва та као протестантизација, као из ме на и атак на 
кул тур ни код и те мељ не вред но сти ко је ду бо ко ула зе у дру штве не 
и пси хич ке на сла ге при пад ни ка за јед ни це – оне на ко је се пред мет-
не ре фор ме и спро во де.
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Ко нач но, чи ње ни ца да је про сек ула га ња у по слов не ин ве сти-
ци је нај ви ши упра во у две пра во слав не зе мље мо же пру жи ти на ду 
да ова дру штва кре ћу ка убр за ној мо дер ни за ци ји и тран сфор ма ци-
ји, хва та ју ћи при кљу чак са оста лим зе мља ма Европ ске уни је.

Све ово ука зу је ко нач но на не пре ки ну ту ве зу кул ту ро ло шких 
и еко ном ских чи ни ла ца, где се ре ли гиј ска кул ту ра и еко ном ска по-
ли ти ка про жи ма ју и ме ђу соб но усло вља ва ју.

На са мом кра ју, гру пи са ње зе ма ља по кон фе си о нал ној при пад-
но сти на ска ли по ка за те ља еко ном ског раз во ја, и за кључ ци ко ји су 
из на ла за про ис те кли, ука зу ју на то да је ве за кул тур ног (и чак још 
уже ре ли гиј ског) и по ли ти ка еко ном ско-раз вој ног ја ча не го што се 
мо жда и оче ки ва ло. Ово ће са мо да ти за мах не ким но вим ис тра жи-
ва њи ма (и на да мо се и  не ким но вим ис тра жи ва чи ма) да се упу сте 
у раз ма тра ње ве за из ме ђу ових по ја ва.

VladanStankovic
INFLUENCEFACTORSOFCONFESSIONALINDICATORS
FROMTHEPOLICYOFECONOMICDEVELOPMENT

MEMBERANDCANDIDATEFORTHEEUROPEANUNION
Summary

Inthisinnovativescientificworkistheauthorofthecho
sensubjectofconfessionalrelationshipwithindicatorsof
economic development among member countries of the
EuropeanUnion.Theauthorisadominantconfessionsof
nationalsofcertainmemberstatesoftheEUhaschosen
fortheindependentvariableanddependentvariablescho
senasaseriesofeconomicanddevelopmentindicators.
Thiswillgetinformationaboutthepolicy/policiesofeco
nomicdevelopment.Thescientificpaperappliedarange
ofmethods:statisticalmethod,amethodofobservation,
comparativemethod,generalization,andasanadditional
method of crosscultures. Based on analysis of intensity
andproperrepresentationof themeasurementscale, the
researchermadecertainfindings indicating linksbetwe
enthecultural(andevenmorenarrowreligious)factors
andindicatorsofeconomicdevelopment.Inthisway,the
intensifiedquestioningoftheplaceandroleofcultureand
religioninsocialactionconcerningtheeconomicdevelop
mentofthenation,selectedthroughapolicyofeconomic
development.
Keywords:europeanintegration,policyofeconomicdeve
lopment,confessions
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Сажетак
Истраживање у овом раду обухвата утицај Европ
скеунијенарегионЗападногБалкана1)крозпрограмеи
доступностфондовапретприступнепомоћи,тепро
учавањеианализутенденцијаиусловаусавременом
свијетуинтеграционихпроцесаутврђујућипотенци
јале,предностииперспективезарегионкојеизових
условапроизилазе.Истраженајенеопходнострегио
налнесарадњеземаљарегионаЗападногБалкана,ди
ректнаииндиректнафинансијскапомоћкрозпрогра
меидонације,теразличитеформетрговинскихита
рифнихпреференцијалакојимаЕвропскаунијаутиче
надржавеупроцесуинтеграције.Уистраживањусу
анализираниразличититеоријскиприступиевропској
интеграцијиипроцесикојисеодвијајуупракси.
Напредак у европским интеграционим процесима се
огледаусталномпроцесупроширењаЕвропскеуније.
Стабилност институција које осигуравају демокра
тију,владавинуправа,поштовањељудскихправаиза
штитумањина, постојањефункционалнетржишне
привреде,способнедасеносисапритискомконкурен
цијеитржишнимснагамаунутарУније,способност
преузимања обавеза чланства, укључујући приврже
ност циљевима политичке, економске и монетарне
унијеоквирнисуусловикојесведржавеморајузадо
вољитиуциљустицањастатусапуноправногчлана
Европскеуније.

1) За пад ни Бал кан под ра зу ми је ва под руч је за пад но од Грч ке и ју жно од Сло ве ни је. Об у-
хва та Ал ба ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну, Цр ну Го ру, Хр ват ску, Ма ке до ни ју и Ср би ју.
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Кључне ријечи: Европска унија; Западни Балкан; ин
теграција;фондовипомоћи:Ипа,Кардс,Фар;

Pро цес ши ре ња европ ских ин те гра ци ја упо ре дан је и кон вер ген-
тан од са мог осни ва ња Европ ске уни је. Иза зо ви про ши ре ња 

ука зу ју на по зи ти ван ути цај на еко ном ски раст, по раст ин ве сти ци ја 
др жа ва чла ни ца нај че шће у сек то ре бан кар ства, енер ги је и те ле-
ко му ни ка ци ја, ауто ин ду стри је и отва ра ња тр го вач ких ла на ца што 
ути че на раз вој ин фра струк ту ре у но вим чла ни ца ма. Ком би но ва-
ни ин пут но вих тех но ло ги ја и фи нан сиј ских ин ве сти ци ја, во ди ре-
струк ту ри ра њу ста рих и раз во ју но вих ин ду стри ја ових зе ма ља. 
Ус по ста вља ње европ ских стан дар да хар мо ни за ци је укуп ног за-
ко но дав ства, во ди по ра сту кон ку рент но сти и по го ду је раз во ју по-
слов ног окру же ња.

Све зе мље За пад ног Бал ка на би ле су ди рект но или ин ди рект но 
по го ђе не рат ним су ко би ма. По сли је ра та и санк ци ја по кре ну ти су 
про гра ми об но ве али они ни су да ли оче ки ва не ре зул та те иако су 
зе мље ре ги о на до би ле 20 ми ли јар ди еура по мо ћи у пе ри о ду 1996-
2004 го ди не. Про гра ми су до при ни је ли об но ви фа бри ка, исто риј-
ских спо ме ни ка, по ве ћа ли су ма кро е ко ном ску ста бил ност али ни су 
успје ли об но ви ти по ки да не при вред не ве зе, по кре ну ти про фи та-
бил не по сло ве или при ву ћи ве ћа стра на ула га ња.  

До шло је и до па ра док сал не си ту а ци је да су чла ни це Европ ске 
уни је по ста ле не ке ис точ но е вроп ске др жа ве ко је су при је два де сет 
го ди на за о ста ја ле за бив шом Ју го сла ви јом. Зе мље За пад ног Бал ка-
на се кроз по себ ну стра те ги ју Про цес ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња, а од 2004. го ди не и кроз Европ ско парт нер ство, те уз европ-
ске про гра ме по др шке под сти чу на ста би ли за ци ју дру штве ног, еко-
ном ског, со ци јал ног, тр жи шног и сва ког дру гог аспек та, да би се 
тек на кон то га сте кли усло ви за по сте пе но при сту па ње Европ ској 
уни ји. 

У Лук сем бур гу 1997. го ди не Са вјет ми ни ста ра Европ ске уни-
је је утвр дио за јед нич ку стра те ги ју пре ма зе мља ма За пад ног Бал-
ка на. Стра те ги ја је до би ла на зив Ре ги о нал ни при ступ. Је дан од 
раз ло га је дин стве ног при сту па овим зе мља ма је по тре ба очу ва ња 
без бјед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну гдје су се не дав но од ви ја ли 
ору жа ни су ко би. Европ ска уни ја је утвр ди ла и тзв. по ли ти ку усло-
вље но сти ко јом се по ста вља ју од ре ђе ни за хтје ви пред све зе мље 
ре ги о на, то су оп шти усло ви и пред сва ку др жа ву по је ди нач но, то 
су спе ци фич ни усло ви. Ре ги о нал ни при ступ је 1999. го ди не ево лу-
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и рао у Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Др жа ве об у хва ће не 
овим про це сом су по тен ци јал ни кан ди да ти за члан ство у Уни ји. 

ПРОГРАМКАРДС

Као по моћ зе мља ма За пад ног Бал ка на за уче шће у Про це-
су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, Европ ска уни ја је у де цем бру 
2000. ак ти ви ра ла фи нан сиј ски про грам по мо ћи под на зи вом Кардс 
(Про грам по мо ћи за јед ни це за об но ву, раз вој и ста би ли за ци ју) а 
од 2007. го ди не ско ро сви фон до ви  за по моћ кан ди да ти ма и по-
тен ци јал ним кан ди да ти ма об је ди ње ни су у окви ру про гра ма IPA за 
прет при ступ ну по моћ.2)

Табела(1)СредстваиздвојенаизCARDSпрограмапрема
државамакорисницама,запериодод2001.до2003.године3)

СредстваиздвојенаизCARDSпрограма

Држава 2001. 2002. 2003. УКУПНО %

Албанија 37.500,000 44.900,000 46.500,000 128.900,000 7%

БиХ 105.230,000 85.207,295 75.234,894 265.672,189 15%

ЦрнаГора 17.702,169 13.000,000 13.500,000 44.202,169 2%

Хрватска 57.821,570 59.000,000 62.000,000 178.821,570 10%

Косово 149.500,000 137.900,000 49.000,000 336.400,000 19%

Македонија 56.317,718 36.500,000 38.500,000 131.317,718 7%

Србија 198.825,349 179.707,783 229.000,000 607.533,132 34%

Регионални
програми 20.000,000 43.500,000 31.500,000 95.000,000 5%

УКУПНО 642.896,806 599.715,078 545.234,894 1.787.846,778 100%

Ди рек ти вом Европ ског са вје та бр. 2666/2000 до не се на је Од-
лу ка о из два ја њу сред ста ва од 4,65 ми ли јар ди еура ко ја ће се ре а-
ли зо ва ти до 2006. го ди не. Овим про гра мом за мје њен је про грам 
Фар (*енг. PHARE). Сред ства до би је на кроз Кардс су бес по врат на. 

2) Ви ше о Ин стру мен ту за прет при ступ ну по моћ IPA на стра ни ци:
http://www.euro pa.ba/fi les/docs/pu bli ca ti ons/bh/IPA_bro su ra_2009_bh.pdf
3) Из вор: Про цје на по мо ћи др жа ва ма За пад ног Бал ка на пре ма уред би CARDS 2666/2000. 

Љер ка Мин тас-Хо дак, УводуЕвропскуунију, Ма те, За греб, 2004, стр. 322.
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Ди рект ни ко ри сни ци су би ли др жав не ин сти ту ци је на свим ни во и-
ма, јав не ин сти ту ци је, ор га ни за ци је ко је пру жа ју по моћ по слов ним 
су бјек ти ма, удру же ња, фон да ци је и не вла ди не ор га ни за ци је. 

Сред ства по мо ћи кроз про грам Кардс би ла су на ми је ње на за: 
● об но ву, по вра так из бје гли ца и ра се ље них ли ца и ста би ли за-

ци ју ре ги о на За пад ног Бал ка на,
● ства ра ње ин сти ту ци о нал ног и прав ног окви ра за по др шку 

де мо кра ти ји, вла да ви ни пра ва и за шти ти људ ских и ма њин-
ских пра ва, кон со ли да ци ји ци вил ног дру штва, не за ви сно сти 
ме ди ја и ја ча њу мје ра за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла,

● одр жи ви еко ном ски раз вој и тр жи шно ор јен ти са не еко ном-
ске ре фор ме,

● дру штве ни раз вој са по себ ним на гла ском на сма ње ње си ро-
ма штва, јед на кост по ло ва, обра зо ва ње, струч но уса вр ша ва-
ње и за шти ту жи вот не сре ди не,

● раз вој тје шњих ве за из ме ђу зе ма ља ко ри сни ка као и из ме ђу 
тих зе ма ља и Европ ске уни је и зе ма ља кан ди да та за члан-
ство у Европ ској уни ји,

● ја ча ње ре ги о нал не, ме ђу др жав не, пре ко гра нич не и ме ђу ре-
ги о нал не са рад ње из ме ђу зе ма ља ко ри сни ца као и из ме ђу 
њих и Европ ске уни је и дру гих зе ма ља у ре ги о ну.

Кардс је био по ди је љен у дви је ком по нен те: на ци о нал ну и ре-
ги о нал ну. Кроз на ци о нал ну ком по нен ту по моћ је усмје ре на на пет 
при о ри те та: 

1. де мо крат ску ста би ли за ци ју,
2. ин сти ту ци о нал но ја ча ње,
3. еко ном ски и со ци јал ни раз вој,
4. жи вот на сре ди на и при род ни ре сур си,
5. пра во су ђе и уну тра шњи по сло ви.
Ре ги о нал на ком по нен та је об у хва та ла:
1. ин те грал но упра вља ње гра ни ца ма,
2. по др шку де мо крат ској ста би ли за ци ји,
3. из град њу др жав них ин сти ту ци ја,
4. ја ча ње ре ги о нал не ин фра струк ту ре,
5. за шти ту жи вот не сре ди не.
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РЕГИОНАЛНИПРИСТУП

На кон кра ја хлад ног ра та др жа ве Цен трал не и Ис точ не Евро-
пе су се окре ну ле тран зи ци ји и члан ству у Европ ској уни ји док 
су се зе мље За пад ног Бал ка на окре ну ле дез ин те гра ци ји и су ко би-
ма. То је и је дан од глав них раз ло га по себ но об ли ко ва ног при сту па 
Европ ске уни је овом ре ги о ну. Нај ва жни ји прин ци пи раз во ја од но са 
Европ ске уни је са др жа ва ма ре ги о на су оста ли исти ка кви су би ли 
и пре ма зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе и то: нео п ход ност 
про мо ви са ња де мо кра ти је, вла да ви на пра ва, под сти ца ње еко ном-
ске тран сфор ма ци је, уна пре ђе ње ре ги о нал не са рад ње и де фи ни са-
ње прин ци па за ус по ста вља ње уго вор них од но са ко ји су јед на ки за 
све др жа ве За пад ног Бал ка на. 

По чет ни при ступ Европ ске уни је је био у ви ду за кљу чи ва ња 
спо ра зу ма о са рад њи и тр го ви ни ко ји је 1992. за кљу чен са Ал ба-
ни јом а 1998. го ди не са Ма ке до ни јом и кре и ра ње си сте ма ауто ном-
них тр го вин ских пре фе рен ци ја ла као и нео п ход не фи нан сиј ске и 
тех нич ке по др шке кроз фон до ве Фар и Кардс На пре дак у про це су 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња др жа ва ре ги о на За пад ног Бал ка на 
усло вљен је ис пу ња ва њем оба ве за по ди је ље них у три гру пе. 

Пр ву гру пу чи не оп шти усло ви за све др жа ве ко је же ле члан-
ство у Европ ској уни ји и ко ји су де фи ни са ни кри те ри ју ми ма из Ко-
пен ха ге на и Ма дри да. Дру гу гру пу чи не спе ци фич ни и за јед нич ки 
усло ви а при је све га по што ва ње ми ров них спо ра зу ма и са рад ња 
са Ме ђу на род ним кри вич ним су дом за рат не зло чи не по чи ње не на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. Тре ћа гру па усло ва се од но си на 
кон крет не усло ве за сва ку по је ди нач ну др жа ву ре ги о на. 

ПРОЦЕССТАБИЛИЗАЦИЈЕИПРИДРУЖИВАЊА

Европ ска ко ми си ја је у ма ју 1999. го ди не пред ло жи ла по се-
бан при ступ пре ма зе мља ма За пад ног Бал ка на под на зи вом Про цес 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (*енг. StabilizationandAssociation
Process – SAP ). Са вјет ми ни ста ра Европ ске уни је је при хва тио 
при је длог у ју ну 1999. го ди не и про цес је отво рен за др жа ве За пад-
ног Бал ка на а то су: Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, 
Ср би ја, Цр на Го ра и Хр ват ска. Тер мин За пад ни Бал кан је по ли тич-
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ки и ко ри сти се за раз ли ко ва ње ове гру пе др жа ва од ра ни јих ко је су 
већ ус по ста ви ле од но се са Европ ском уни јом.4)

Циљ про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња је ус по ста вља-
ње ре ги о нал не и би ла те рал не ак тив но сти ка ко би се по сти гла пр во 
ста би ли за ци ја а по том при дру жи ва ње Уни ји, уз одр жа ва ње урав-
но те же ног на прет ка ових др жа ва. Про цес ста би ли за ци је и при дру-
жи ва ња по чи ва на не ко ли ко ин стру ме на та од ко јих је нај ва жни ји 
Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (*енг. Stabilizationand
AssociationAgreementSAA). 

Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња је за сно ван и на ин си-
сти ра њу уна пре ђе ња еко ном ских и тр го вин ских од но са уну тар ре-
ги о на кроз ли бе ра ли за ци ју тр го ви не и ства ра ње зо не сло бод не тр-
го ви не, раз вој по сто је ће бу џет ске, еко ном ске и фи нан сиј ске по мо-
ћи за раз вој де мо кра ти је, ци вил ног дру штва, обра зо ва ња, из град ње 
ин сти ту ци ја уз по моћ европ ских фон до ва, пру жа ње ху ма ни тар не и 
сва ке дру ге по мо ћи угро же ним ли ци ма, ко ри ште ње но вих мо гућ-
но сти са рад ње и ја кој ре ги о нал ној по ве за но сти. При о ри тет ни циљ 
овог про це са је ства ра ње трај ног ми ра, ста бил но сти и еко ном ског 
про гре са а глав ни ин стру мен ти те по ли ти ке су: Спо ра зум о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу, еко ном ска и фи нан сиј ска по моћ кроз 
је дин стве ни про грам Кардс као глав ни фи нан сиј ски ин стру мент за 
про во ђе ње ре фор ми, де мо кра ти за ци ју дру штва на осно ва ма вла да-
ви не пра ва, раз вој по ли тич ког ди ја ло га, са рад ња у обла сти пра во-
су ђа и уну тра шњих по сло ва те ху ма ни тар на по моћ за из бје гли це, 
по врат ни ке и дру ге со ци јал но угро же не осо бе.

Кри те ри ју ми из Ко пен ха ге на су усло ви за члан ство у Европ-
ској уни ји, ко ји су по ста вље ни на са стан ку Европ ског са вје та у Ко-
пен ха ге ну 1993. го ди не. Ри јеч је о три кри те ри ју ма: по ли тич ком, 
еко ном ском и прав ном:

1. По ли тич ки - ста бил ност ин сти ту ци ја ко је оси гу ра ва ју де мо-
кра ти ју, вла да ви ну пра ва, по што ва ње људ ских пра ва и за-
шти ту ма њи на;

2. Еко ном ски - по сто ја ње функ ци о нал не тр жи шне при вре де, 
спо соб не да се но си са при ти ском кон ку рен ци је и тр жи-
шним сна га ма уну тар Уни је;

4) Др жа ве кан ди да ти за члан ство у Европ ској уни ји су: Хр ват ска, Исланд, Ма ке до ни ја, 
Цр на Го ра и Тур ска.

 По тен ци јал ни кан ди да ти су оста ле др жа ве За пад ног Бал ка на и то: Ал ба ни ја, Бо сна и 
Хер це го ви на и Ср би ја.  
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3. Прав ни - спо соб ност пре у зи ма ња оба ве за члан ства, укљу-
чу ју ћи при вр же ност ци ље ви ма по ли тич ке, еко ном ске и мо-
не тар не уни је.5)

Кри те ри јум из Ма дри да је услов за члан ство у Европ ској уни-
ји, ко ји је по ста вљен на са стан ку Европ ског са вје та у Ма дри ду 
1995. го ди не. Ри јеч је о до дат ном кри те ри ју му за члан ство у ЕУ 
кри те ри ју ми ма из Ко пен ха ге на (1993.). Овај кри те ри јум од но си се 
на при ла го ђа ва ње ад ми ни стра тив не струк ту ре са ци љем ства ра ња 
усло ва за по ступ ну и склад ну ин те гра ци ју. Под ра зу ми је ва ја ча ње 
ад ми ни стра тив не спо соб но сти и ства ра ње ефи ка сног др жав ног си-
сте ма упра ве за про во ђе ње ac qu is com mu na u ta i re-a и дру гих оба ве-
за ко је про из и ла зе из члан ства у Европ ској уни ји. Кри те ри јум из 
Ма дри да на зи ва се још ад ми ни стра тив ни кри те ри јум.

У од но су на ин стру мен те ре ги о нал ног при сту па из ко га је про-
ис те као, про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња до но си је дан ква-
ли та тив но но ви еле мент у по ли ти ку Европ ске уни је у ви ду Спо ра-
зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП).6) 

ССП пред ста вља но ву вр сту уго вор ног од но са ко јим Европ-
ска уни ја у за мје ну за ис пу ње ње од го ва ра ју ћих пред у сло ва, ну ди 
из вје сни ју европ ску пер спек ти ву др жа ва ма За пад ног Бал ка на. На 
овај на чин су у обе ди мен зи је про це са ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња, би ла те рал ној и ре ги о нал ној, ство ре ни кључ ни пред у сло ви да 
европ ска пер спек ти ва овог ре ги о на по ста не ре ал на. Ове по ли тич ке 
про мје не пра ће не су да љим ја ча њем по ли ти ке Европ ске уни је ко ја 
се огле да у:

-  уна пре ђе њу ауто ном них тр го вин ских пре фе рен ци ја ла;
- про гра му IPA ко ји је за ми је нио до са да шње про гра ме и упро-

стио по сту пак за одо бра ва ње и про сље ђи ва ње фи нан сиј ско-
тех нич ке по мо ћи;

5) Ви ше о кри те ри ју ми ма из Ко пен ха ге на: адре са до ступ на 18.12.2011. 
http://euro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ri es/glos sary/ac ces sion_cri te ria_co pen ha gue_en.htm
6) Sta bi li za tion and As so ci a tion Pro cess (SAP), је пр ви пут пред ста вљен у До ку мен ту 

Европ ске ко ми си је упу ће ном Са вје ту ми ни ста ра и Европ ском пар ла мен ту, 26.05.1999. 
„Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil and the Euro pean Par li a ment on the 
Sta bi li sa tion and As so ci a tion Pro cess for Co un tri es of So uth-Eastern Euro pe: Bo snia and 
Her ze go vi na, Cro a tia, Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via, For mer Yugo slav Re pu blic of Ma-
ce do nia and Al ba nia. COM (99) 235 fi nal, 26.05.1999“. Текст је до сту пан на ин тер нет 
адре си: http://aei.pitt.edu/3571/
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- по кре та њу по себ ног по ли тич ког фо ру ма ко ји се огле да у одр-
жа ва њу са ми та ше фо ва др жа ва или вла да др жа ва чла ни ца 
ЕУ и за пад но бал кан ских др жа ва. 

Док се Тви нинг (*енг. Twinning) про гра мом до при но си по ди за-
њу ни воа ад ми ни стра тив них спо соб но сти, Та јекс (*енг. Taiex) про-
гра мом се пру жа струч но-тех нич ка по моћ у про це су ускла ђи ва ња 
за ко но дав ства др жа ва За пад ног Бал ка на са прав ним те ко ви на ма 
7)Европ ске уни је. 

За Европ ску уни ју про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња 
пред ста вља сре ди ште по ли ти ке пре ма су сјед ном ре ги о ну и оквир 
кроз ко ји она мо же ути ца ти на при ли ке у истом. Раз ви ја ју ћи све-
о бу хват ну по ли ти ку Европ ска уни ја на сто ји да на кон два не у спје-
шна по ку ша ја по чет ком и кра јем де ве де се тих, усмје ри ова дру штва 
у прав цу ши рих европ ских, по ли тич ких и еко ном ских ин те гра ци-
о них то ко ва. Про мо ви шу ћи де мо кра ти ју, вла да ви ну пра ва, по што-
ва ње људ ских и ма њин ских пра ва, еко ном ску тран сфор ма ци ју и 
уна пре ђе ње ре ги о нал не са рад ње она на нај бо љи на чин до при но си 
по сти за њу овог ци ља. Еко ном ска, по ли тич ка и ин сти ту ци о нал на 
ста би ли за ци ја др жа ва За пад ног Бал ка на је је дан од ци ље ва спо-
ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. Њи ме се до при но си ус-
по ста вља њу и ја ча њу ста бил ног европ ског по рет ка за сно ва ног на 
Европ ској уни ји као ослон цу. На зив овог спо ра зу ма ука зу је да је 
ње го во те жи ште не са мо на ста би ли за ци ји већ и на при дру жи ва-
њу.8) 

При дру жи ва ње је та кав об лик са рад ње ко ја се по сте пе но ин-
тен зи ви ра и у пот пу но сти ре а ли зу је (оства ру је) по ис те ку, спо ра-
зу мом пред ви ђе ног, пре ла зног пе ри о да од, на при мјер, шест или 
де сет го ди на. 

При дру жи ва њем се:
– уна пре ђу ју по ли тич ки од но си из ме ђу уго вор них стра на кре-

и ра њем при мје ре ног ин сти ту ци о нал ног окви ра за по ли тич-
ки ди ја лог;

– под у пи ру ре форм ски про це си у функ ци ји ус по ста вља ња 
кон ку рент не тр жи шне при вре де и раз во ја склад них еко ном-

7) Ви ше о то ме у пу бли ка ци ји ЕУ:Makinithappen,Regionsdelivergrowthandjobs, Com-
mit tee of the Re gi ons of the Euro pean union, Euro pean Com mis sion, Di rec to ra te Ge ne ral for 
Re gi o nal Po licy; 2007.

8) ОсновниприказСпоразумаостабилизацијиипридруживању, Са вјет ми ни ста ра БиХ, 
Ди рек ци ја за европ ске ин те гра ци је БиХ; Са ра је во, 2008, стр.7;
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ских од но са и са рад ње, са пер спек ти вом ус по ста вља ња зо не 
сло бод не тр го ви не;

– под сти че ре ги о нал на са рад ња.

СПОРАЗУМОСТАБИЛИЗАЦИЈИИПРИДРУЖИВАЊУ

При мар ни циљ Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
је фор мал но при дру жи ва ње зе ма ља За пад ног Бал ка на Европ ској 
уни ји у од ре ђе ном тран зи ци о ном пе ри о ду, то ком ко јег ће на ве де не 
зе мље по сте пе но при ла го ђа ва ти сво је за ко но дав ство са нај зна чај-
ни јим стан дар ди ма и пра ви ли ма уну тра шњег тр жи шта Европ ске 
уни је. „То је олак ша но уво ђе њем ин сти ту ци о нал ног окви ра за по-
ли тич ки ди ја лог, по сте пе ним ства ра њем зо не сло бод не тр го ви не, 
ли бе ра ли за ци јом друм ског са о бра ћа ја, ус по ста вља њем ре гу ла ци-
о ног окви ра за кре та ње рад ни ка, по слов но на ста њи ва ње, пру жа ње 
услу га и кре та ње ка пи та ла, као и уго вор ним фор ма ли зо ва њем фи-
нан сиј ске и тех нич ке по мо ћи.“9)

Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу пред ста вља уго-
вор ни од нос из ме ђу ЕУ и зе ма ља За пад ног Бал ка на и прав ни основ 
ци је лог про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Кре ди би ли тет 
сва ке од зе ма ља ре ги о на ко ја же ли би ти кан ди дат за при сту па ње 
уни ји за ви си од успје шно сти у им пле мен та ци ји спо ра зу ма. Ка да 
не ка зе мља пот пи ше спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 
то озна ча ва ње ну дру штве но еко ном ску, де мо крат ску, ле ги сла тив-
ну и мо рал ну при пре мље ност за до би ја ње ста ту са по тен ци јал ног 
кан ди да та и ка сни је за при сту па ње уни ји.10)

Струк ту ру спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу чи ни 
пре ам бу ла и де сет по гла вља:

1. Оп шти прин ци пи
2. По ли тич ки ди ја лог
3. Ре ги о нал на са рад ња
4. Сло бод но кре та ње ро бе
5. Кре та ње рад ни ка, по слов но на ста њи ва ње, пру жа ње услу га, 

кре та ње ка пи та ла

9) Re gi o nal co o pe ra tion in the we stern Bal kans: A po licy pri o rity for the Euro pean Union, The 
eco no mic di men sion of re gi o nal co o pe ra tion, Euro pean Com mu ni ti es, Bel gi um, 2005. стр. 
4-7.

10) Ву јо Вук ми ри ца, Ни ко ла Шпи рић: ЕкономскаимонетарнаинтеграцијаЕвропе, Ба ња 
Лу ка, 2005, стр. 363.
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6. Ускла ђи ва ње за ко на, спро во ђе ње за ко на и пра ви ла кон ку-
рен ци је

7. Прав да, сло бо да и без бјед ност
8. По ли ти ке са рад ње
9. Фи нан сиј ска са рад ња
10. Ин сти ту ци о нал не, оп ште и за вр шне од ред бе11)

Овим спо ра зу мом се пред ви ђа и ус по ста вља ње зо не сло бод-
не тр го ви не. Сту па њем на сна гу Спо ра зу ма уки да ју се све ца ри не, 
ко ли чин ска огра ни че ња, као и мје ре са слич ним деј ством на из воз 
ин ду стриј ских и по љо при вред них про из во да у ЕУ. Од сту па ње се 
ја вља са мо у слу ча ју јед ног бро ја тек стил них, по љо при вред них и 
про из во да од че ли ка. Та ко ђе, уки да ју се ца ри не и ко ли чин ска огра-
ни че ња на увоз из Европ ске уни је али та ко да се од го ва ра ју ћим 
анек си ма овог спо ра зу ма од сту па од пу не ли бе ра ли за ци је, по што 
се ца ри не на ин ду стриј ске и по љо при вред не спо ра зу ме по сте пе но 
сма њу ју до ис те ка утвр ђе ног пре ла зног пе ри о да. 

Тр жи ште Европ ске уни је се отва ра да ле ко бр же у ко рист при-
дру же них др жа ва. При дру жи ва ње Европ ској уни ји као је дин стве-
ном тр жи шту ро ба, ка пи та ла, услу га и љу ди, пред ста вља стра те-
шки при о ри тет Бо сне и Хер це го ви не. Бо сна и Хер це го ви на је 16. 
ју на 2008. го ди не пот пи са ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу са Европ ском уни јом. 

РЕГИОНАЛНАСАРАДЊА

Ре ги о нал на са рад ња основ ни је еле мент европ ских ин те гра ци-
ја од њи хо вог на стан ка и пр ве ин те гра ци је кроз Европ ску за јед ни цу 
за угаљ у че лик до да на шње Европ ске уни је. Она је не за о би ла зни 
ин стру мент при вред не и со ци јал не ста бил но сти Евро пе. Ре ги о-
нал на са рад ња је за зе мље про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња 
(Ал ба ни ја, Цр на Го ра, Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, Ма ке до ни ја 
и Ср би ја) је дан од кључ них усло ва ин те гра ци је у Европ ску уни ју. 

У скла ду са за кључ ци ма Европ ског са вје та из Сан та Ма ри ја де 
Фе и ре (2000.), од зе ма ља За пад ног Бал ка на за тра же но је за кљу чи-
ва ње ме ђу соб них спо ра зу ма или кон вен ци ја о ре ги о нал ној са рад-

11) Изазовиевропскихинтеграција:часописзаправоиекономијуевропскихинтеграција, 
По ми ре ње и са рад ња на за пад ном Бал ка ну, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010/10, стр. 
148.
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њи. Кључ ни под сти цај ре ги о нал ној са рад њи дао је Са мит у За гре бу 
(2000.) на ко јем су се ли де ри зе ма ља За пад ног Бал ка на оба ве за ли 
на пот пи си ва ње спо ра зу ма о би ла те рал ној и ре ги о нал ној са рад њи. 

Ти спо ра зу ми укљу чу ју: ме ђу соб ни по ли тич ки ди ја лог, ства-
ра ње зо не сло бод не тр го ви не, ти је сну са рад њу у обла сти пра во-
су ђа и уну тра шњих по сло ва, за јед нич ко су зби ја ње ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, ко руп ци је и свих дру гих не за ко ни тих дје ла и иле гал не 
пре ко гра нич не тр го ви не.

Оба ве зу ре ги о нал не са рад ње зе мље про це са ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња пре у зи ма ју и ус по ста вља њем би ла те рал них од но са 
са Европ ском уни јом ко ја им је по ста вље на као пред у слов даљ њег 
раз во ја ме ђу соб них од но са зе мље пот пи сни це и Европ ске уни је. 

Ре ги о нал на са рад ња је основ ни ин ди ка тор спрем но сти не ке 
зе мље да се ин те гри ше у ЕУ и пред ста вља дио по себ них по ли тич-
ких кри те ри ју ма у Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. 
При дру жи ва ње Европ ској уни ји ће ићи у ко рак са раз во јем ре ги о-
нал не са рад ње на За пад ном Бал ка ну сли је де ћи мо дел ин те гра ци је 
и са рад ње у са мој Европ ској уни ји. „Раз ли чи ти раз ло зи по ли тич ки, 
еко ном ски и без бјед но сни чи не ре ги о нал ну са рад њу на За пад ном 
Бал ка ну бит ном и ме ђу соб но су ти је сно ис пре пле те ни“.12)

ПОМОЋЕВРОПСКЕУНИЈЕДРЖАВАМАЗАПАДНОГ
БАЛКАНА

Ду го го ди шња ко ор ди на ци ја фи нан сиј ске по мо ћи за зе мље За-
пад ног Бал ка на по ка зу је ја ку уло гу Европ ске уни је у обез бје ђи ва њу 
фи нан сиј ских сред ста ва за зе мље овог ре ги о на. Под по кро ви тељ-
ством Уни је ор га ни зо ва но је не ко ли ко до на тор ских кон фе рен ци ја 
у ко јој су при ку пље на сред ства за по је ди не зе мље ре ги о на и за по-
је ди нач не про јек те. До на ци је из Европ ске уни је пред ста вља ју нај-
ва жни ји из вор фи нан сиј ске по др шке зе мља ма ре ги о на. 

12) По да ци пре у зе ти са зва нич ног сај та Европ ске уни је: 
 www.euro pa.eu.int/comm/euro pe aid/re ports/aid co_2000_an nual_re port_bal kans_en.pdf
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Та бе ла (2): По моћ Европ ске уни је др жа ва ма За пад ног Бал ка на у 
пе ри о ду ( 1991-2001) у ми ли о ни ма еура

Др жа ва /
Ал ба ни ја БиХ Хр-

ват ска
Ср би ја, 

Цр на Го ра
и Ко со во

Ма ке до-
ни јаГо ди на

1991-1994 368,13 495,47 204,86 170,62 101,52
1995 70,15 216,38 38,74 39,95 34,43
1996 75,25 442,42 33,56 24,47 25,00
1997 97,90 360,86 26,96 18,13 58,71
1998 54,30 295,25 24,14 37,24 40,48
1999 205,24 233,95 18,63 384,01 108,61
2000 41,29 115,83 19,62 798,71 47,07
2001 44,50 131,78 61,48 899,45 85,75
Укупно 956,76 2.291,93 427,99 2372,58 501,57

При мар ни фо кус на За пад ном Бал ка ну је фи нан си ра ње ре кон-
струк ци је ин фра струк ту ре ко ја се сма тра кључ ном ком по нен том у 
раз во ју ре ги о на.

Европ ска ин ве сти ци о на бан ка фи нан си ра про јек те ко ји об-
у хва та ју ре кон струк ци ју пу те ва, же ље зни ца, лу ка, аеро дро ма и 
струј них ин ста ла ци ја, ко је су оште ће не или за по ста вље не то ком 
ра та у БиХ и ко је су од нај ве ћег зна ча ја за об но ву еко ном ских и со-
ци јал них ве за из ме ђу зе ма ља у ре ги о ну. 

Европ ска ин ве сти ци о на бан ка мо же да обез би је ди фи нан си ра-
ње не са мо у тра ди ци о нал ним сек то ри ма ин фра струк ту ре са о бра-
ћај, енер ги ја, те ле ко му ни ка ци је, жи вот на сре ди на, ма ла и сред ња 
пред у зе ћа већ и про јек те из обла сти здрав ства, обра зо ва ња, ин фор-
ми са ња и ино ва ци ја. 

Зе мље ре ги о на има ју за јед нич ке ин те ре се и ком пле мен тар не 
по тре бе у ре кон струк ци ји и раз во ју тран спорт не и енер гет ске ин-
фра струк ту ре. Глав ни кри те ри јум у њи хо вој ин ве сти ци о ној стра-
те ги ји је да, по ред ис пу ња ва ња тех нич ких, еко ном ских и еко ло-
шких за хтје ва, про јек ти има ју ре ги о нал ни ка рак тер и да до при но се 
за вр ша ва њу тран се вроп ских ру та.

Глав не пре пре ке у раз во ју тран спорт не ин фра струк ту ре за-
јед нич ке су за ве ћи ну зе ма ља у ре ги о ну: ни ски ин сти ту ци о нал ни 
ка па ци те ти, сла бо пла ни ра ње и одр жа ва ње пу те ва и огра ни че не 
фи скал не мо гућ но сти. По треб но је уло жи ти ве ли ки на пор за уна-
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пре ђе ње са о бра ћај не ве зе у свим сек то ри ма (пу те ва, же ље зни ца, 
по мор ског, ри јеч ног и ва зду шног са о бра ћа ја). 

При вла че њу по др шке ме ђу на род них ин ве сти то ра мо гу до при-
ни је ти ко ор ди ни ра не ак тив но сти пре ко гра нич ног ка рак те ра ко ји 
би ус по ста ви ли цје ло ви ту по ли ти ку на осно ву за јед нич ког ин те-
ре са. Ре ги о нал на са рад ња у са о бра ћа ју на За пад ном Бал ка ну је 
усмје ре на на на чин ко ји је би тан за европ ску ин те гра ци ју ре ги о на, 
ства ра ње ин фор ма ци о не ба зе о функ ци о ни са њу основ не ре ги о нал-
не са о бра ћај не мре же и раз ви ја ње про гра ма мје ра за раз вој упра-
вља ња основ ном мре жом.

Основ на стра те ги ја за све ви ше го ди шње пла но ве раз во ја тран-
спорт не ин фра струк ту ре об у хва та: под сти ца ње ре ги о нал них ин-
те ре са пу тем уса гла ша ва ња са дру гим ак тив но сти ма, под сти ца ње 
еко ном ског раз во ја пу тем бо љег ба лан са из ме ђу раз ли чи тих вр ста 
са о бра ћа ја, по бољ ша ње упра вљач ких ак тив но сти у сек то ру са о-
бра ћа ја ка ко би се обез би је ди ла фи нан сиј ска одр жи вост, обез бје-
ђи ва ње бо ље со ци јал не ин те гра ци је, по ве ћа ва ње без бјед но сти у 
са о бра ћа ју, усва ја ње за јед нич ких тех нич ких стан дар да и при бли-
жа ва ње ре ги о на ин те гри са ном европ ском са о бра ћај ном тр жи шту. 

Ре ги о нал не ини ци ја ти ве као ме ха ни зми Европ ске уни је усмје-
ре ни на умре жа ва ње За пад ног Бал ка на ра ди лак ше ин те гра ци је, 
по ве за не су са не стан ком СФРЈ, од но сно кра јем ра та у Бо сни и 
Хер це го ви ни а ка сни је и на Ко со ву и по тре бом да се ре де фи ни ше 
но ви си стем од но са у ре ги о ну укљу чу ју ћи и ме ђу соб ну са рад њу.13) 

Циљ ре ги о нал них ини ци ја ти ва је раз вој ре ги о нал не са рад ње 
као осно ве за еко ном ски раз вој, по ли тич ку и еко ном ску ста би ли-
за ци ју. Ак тив но сти ве ћи не ини ци ја ти ва об у хва та ју два ни воа: по-
ли тич ки и екс перт ски од но сно тех нич ки. Нај ви ши по ли тич ки ни во 
пред ста вља ју са ми ти ше фо ва др жа ва или вла да ко ји се одр жа ва ју 
јед ном го ди шње. Са рад ња на тех нич ком ни воу се оба вља у окви ру 
пра те ћих ор га на ре ги о нал них ини ци ја ти ва ко ја чи не ви со ки функ-
ци о не ри (ко ми тет на ци о нал них ко ор ди на то ра, за јед нич ки ко ми-
тет, ко ми тет ви со ких зва нич ни ка, ко ми тет по ли тич ких ди рек то ра 
и сл.). 

Пре ко гра нич на са рад ња је сти му ли са ла при вре ду и сма њи ла 
изо ла ци ју ја ча њем за јед нич ких ин сти ту ци о нал них мре жа и ка па-

13) За ви ше ин фор ма ци ја о ре ги о нал ним ини ци ја ти ва ма по гле да ти у књи зи:  Ја смин ка 
Кро ња, Ду шко Ло пан дић: РегионалнеиницијативеимултилатералнасарадњанаБал
кану, 2. изд., Европ ски по крет Ср би ја, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2010. 
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ци те та људ ских ре сур са. Фо кус је на оства ри ва њу дру штве не и 
еко ном ске ко хе зи је кроз ак тив но сти ко ји ма се уна пре ђу ју фи зич-
ка, по слов на, дру штве на и ин сти ту ци о нал на ин фра струк ту ра и 
ка па ци те ти. Она је сти му ли са ла одр жи ви раз вој пре ко гра нич них 
обла сти, ње не еко ном ске, кул тур не, при род не и људ ске ре сур се и 
по тен ци ја ле кроз ја ча ње ка па ци те та људ ских ре сур са и за јед нич-
ких мре жа ин сти ту ци ја у ло кал ним за јед ни ца ма, те код ло кал них 
и при ват них ак те ра. По себ но је утвр ђен је дан при о ри тет у сми слу 
ин тер вен ци ја у пре ко гра нич ној са рад њи а то је пру жа ње по др шке 
ства ра њу за јед нич ког дру штве но-еко ном ског окру же ња за љу де и 
за јед ни це.

Сво јим ути ца јем Европ ска уни ја до при но си еко ном ском на-
прет ку и об но ви под сти чу ћи при ват не и пред у зет нич ке ини ци ја ти-
ве на За пад ном Бал ка ну. По моћ се оства ру је на ви ше на чи на а на-
ро чи то ди рект ним ула га њи ма у при ват на или др жав на пред у зе ћа и 
бан ке или су фи нан си ра њем ула га ња у пред у зе ћа. Европ ске фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је обез бје ђу ју тех нич ку по моћ за при пре му, фи-
нан си ра ње и спро во ђе ње од ре ђе них ин ве сти ци о них про је ка та или 
про је ка та раз во ја тр жи шта ка пи та ла. Оста ли при о ри те ти су по моћ 
пра во су ђу, људ ским пра ви ма, со ци јал ној укљу чи во сти и за шти ти 
ма њи на и из бје гли ца. 

Сред ства из прет при ступ них про гра ма по мо ћи су усмје ре на и 
на еко ном ски раз вој и ства ра ње рад них мје ста, ускла ђи ва ње обра-
зов ног си сте ма са по тре ба ма тр жи шта ра да, те ре фор му си сте ма 
јав ног здрав ства. Прет при ступ ни про гра ми не омо гу ћа ва ју са мо 
Европ ској уни ји да оства ри ути цај од ула га ња у по ма га њу др жа-
ва ма на пу ту пре ма члан ству. Они омо гу ћа ва ју Европ ској уни ји 
оквир за упра вља ње и по ступ ну де цен тра ли за ци ју и де ле ги ра ње 
упра вља ња на др жа ве ко ри сни це. 

Ин стру мен ти по др шке Европ ске уни је пред ста вља ју сна жну 
ве зу из ме ђу бу џет ског и по ли тич ког аспек та про ши ре ња те по ка-
зу ју др жа ва ма шта мо гу оче ки ва ти у сми слу по мо ћи и на тај на чин 
по ја ча ва ју упут ства ко ја Европ ска уни ја да је др жа ва ма кан ди да ти-
ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма о при о ри те ти ма ко је би тре ба ли 
сли је ди ти.

Прет при ступ ним про гра ми ма је фи нан си ра но пред у зи ма ње 
мје ра ко је во де ра ци о нал ни јем ко ри ште њу ре сур са, кроз сма ње-
ње гу би та ка, по бољ ша ње ефи ка сно сти, сма ње ње опе ра тив них тро-
шко ва и тро шко ва одр жа ва ња као и по ве ћа ња ква ли те те и цје ло-
куп ног еко ном ског раз во ја ре ги о на.
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По моћ из про гра ма Кардс има ла је за циљ да обез бје ди по моћ 
др жа ва ма За пад ног Бал ка на у оства ри ва њу њи хо вих по ли тич ких 
и еко ном ских ци ље ва при сту па ња Европ ској уни ји. За хва љу ју ћи 
овом про гра му омо гу ће но је сма ње ње си ро ма штва, раз вој ре ги о-
нал не, тран сна ци о нал не, пре ко гра нич не, уну тар ре ги о нал не са-
рад ње, али и од но са са са да шњим и бу ду ћим чла ни ца ма Европ ске 
уни је.

Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња о од но су Европ ске уни је 
пре ма ре ги о ну За пад ног Бал ка на ја сно се по ка за ло да Уни ја пре ко 
сво јих ин сти ту ци ја и про гра ми ма фи нан сиј ске по др шке под сти че 
ефи ка сну ре ги о нал ну са рад њу ре ги о на, ко ја ће омо гу ћи ти ко ор ди-
ни са ни раз вој ових зе ма ља у скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма 
ин те гра ци је. Ре ги о нал на са рад ња је кључ на по ве зни ца јер је ве ли-
ка илу зи ја да се у Евро пу мо же одво је но или кон ку рент ски. Воз за 
Бри сел иде пре ко Са ра је ва, За гре ба, Ско пља, Ти ра не, Под го ри це и 
Бе о гра да.

ManjaDjuric
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Resume
Thispaperexploresthenecessityofregionalcoopera
tion,directandindirectfinancialassistancethroughpro
gramsandgrants,whichaffectstheEuropeanUnioncoun
triesintheintegrationprocess.Thestudyanalyzestheva
rioustheoreticalapproachestoEuropeanintegrationand
theprocessestakingplaceinpractice.Thegoalofresearch
inthisstudywastoconfirmthethesisthatregionalcoope
rationintheWesternBalkansasoneofthemostimportant
prerequisites formembership contributes to coordinated
economicdevelopment in linewith contemporary trends
of integrationwith emphasis on the economic impactof
Europeanfinancialinstitutionsandregionalpolicyinthe
EuropeanUnioncountriesintheregionWesternBalkans.
AssistancefromtheCARDS(CommunityAssistance
forReconstruction,DevelopmentandStabilization)aimed
toprovideassistance tocountriesof theWesternBalkan
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countriesinachievingtheirpoliticalandeconomicgoals
of joining theEuropeanUnion. This assistance, divided
intoregionalandnationalcomponent,wasprimarilyin
tendedforreconstructionandstabilizationoftheregion,
thereturnofrefugeesanddisplacedpersons,andforcre
atinganinstitutionalandlegalframeworkforthepromo
tionofdemocracyandtheruleoflaw,respecthumanand
minorityrightsandfundamentalfreedoms,reconciliation,
consolidationofcivilsocietyandindependentmediaand
strengthening institutional and legal framework to fight
organizedcrime.
Prefundedprogramsistakingmeasuresthatleadtomore
rational useof resources, by reducing losses, improving
efficiency,reducingoperatingandmaintenancecostsand
increasethequalityandoveralleconomicdevelopment.
Regional cooperation is also a prerequisite and a me
ans of European integration, which is a major strate
gicgoalofallWesternBalkancountries.TheEUisba
sed on the principle of regional cooperation and the
same principle as a mandatory requirement placed on
the region’s integration into the European Union. Re
gional cooperation can also be seen as preparation
for future EU membership and should not be mista
kenlyseenasasubstituteforintegrationintotheUnion.
TheEuropeanUnionitselfoutasthemostsuccessfulcase
ofregionalintegration.Herexperienceshowshowregio
nal cooperation,whichwas initially basedon economic
forces,canhelptoovercomenotonlyeconomicbutalso
politicalandsecuritydifferences.

 Овај рад је примљен 18. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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Сажетак
У то ку 2010. го ди не На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је је  ра ти фи ко ва ла два зна чај на ме ђу на род на до
ку мен та о за шти ти кул тур ног на сле ђа: 1) Кон вен ци ју 
ОУН о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа из 
2003. го ди не и 2) Оквир ну кон вен ци ју Са ве та Евро пе 
о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру штво из 2005. 
го ди не. При то ме су де фи ни са ни по јам, са др жи на, 
ка рак те ри сти ке и уло га кул тур ног на сле ђа уоп ште, 
на чин, по сту пак и усло ви ње го вог очу ва ња, као  и си
стем и ор га ни  за шти те. На тај на чин је по ста вље на 
оба ве за за на ше др жав не ор га не да до но ше њем од го
ва ра ју ћих за кон ских про пи са што пре ин пле мен ти ра
ју ме ђу на род не стан дар де у овој обла сти у прав ни и 
дру штве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. У ра ду се го во ри 
о зна ча ју ове две кон вен ци је, о њи хо вим по је ди ним ре
ше њи ма, као и о си сте му ме ђу на род но прав не (уни вер
зал не и европ ске) и уну тра шњо прав не за шти те  кул
тур ног на сле ђа.    
Кључ не  ре чи: ме ђу на род на за јед ни ца, кон вен ци ја, не
ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, очу ва ње, за шти та, 
Ср би ја, ор га ни

Tо ком 2010. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је ис пу ња ва ју ћи сво је ме-
ђу на род не оба ве зе у про це су при дру жи ва ња Европ ској уни ји 

учи ни ла да љи ко рак у обла сти обез бе ђе ња ефи ка сне, ква ли тет не 
и за ко ни те за шти те и очу ва ња  кул тур ног на сле ђа. На и ме, На род-
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је на ис тој сед ни ци ра ти фи ко ва ла  
два из у зет но зна чај на ме ђу на род на до ку мен та из ове обла сти. То 
су: 1) Кон вен ци ја ОУН о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
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ђа ко ју је 2003. го ди не усво ји ла Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја  
за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (UNE SCO)1) и 2) Oквирну кон вен-
ци ју Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру штво ко ја 
је ина че усво је на у Фа ру 27. ок то бра 2005. го ди не2).  На тај на чин се 
ства ра со лид на осно ва да се упот пу ни по сто је ћи си стем ре ги стра-
ци је, очу ва ња, уна пре ђе ња и за шти те кул тур ног на сле ђа ус по ста-
вљен  са ви ше раз ли чи тих ме ђу на род них до ку ме на та ове европ ске 
ре ги о нал не ор га ни за ци је као што су: 1) Европ ска кул тур на кон-
вен ци ја из 1954. го ди не, 2) Кон вен ци ја о за шти ти ар хи тек тон ског 
на сле ђа Евро пе из 1985. го ди не, 3) Европ ска кон вен ци ја о за шти ти 
ар хе о ло шког на сле ђа из 1992. го ди не и 4) Европ ска кон вен ци ја о 
пре де лу из 2000. го ди не3).

Про кла мо ва ни ци ље ви ових кон вен ци ја се по ду да ра ју у ве ли-
кој ме ри. Та ко је при ли ком до но ше ња  Кон вен ци је ОУН са уни вер-
зал ним зна че њем и при ме ном ис так ну то да су то сле де ћи ци ље-
ви: 1) очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 2) по што ва ње 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа за јед ни ца, гру па и по је ди на ца, 
3) по ди за ње ни воа све сти на ло кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род-
ном ни воу о зна ча ју не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и ње го вог 
уза јам ног ува жа ва ња и 4) обез бе ђи ва ње ме ђу на род не са рад ње и 
по мо ћи у обез бе ђе њу и за шти ти не ма те ри ал ног кул тур ног на сле ђа 
без об зи ра ко ме оно при па да4).  

Генералнa кон фе рен ци ја Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја за 
обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (UNE SCO)5) је у Па ри зу ок то бра 2003. 
го ди не на свом 32. за се да њу усво ји ла на ве де ну кон вен ци ју у ко-
јој ус по ста вља си стем ме ђу на род них стан дар да у обла сти очу ва-
ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа има ју ћи пр вен стве но у ви-
ду по сто је ће ме ђу на род но прав не ин стру мен те у обла сти људ ских 
пра ва6), а по себ но: Уни вер зал ну Де кла ра ци ју о људ ским пра ви ма 
из 1948. го ди не, Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма из 1966. го ди не и Ме ђу на род ни пакт о гра ђан-
ским и по ли тич ким пра ви ма из 1966. го ди не. С об зи ром на зна чај 

1) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 1/2010.
2) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 1/2010.
3) Б. Стој ко вић, Кул тур на по ли ти ка европ ске ин те гра ци је, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 

Бе о град, 1995, стр. 45-49.
4) В. Спа јић Во каш, М. Ку коч, С. Ба шић, Обра зо ва ње за људ ска пра ва и де мо кра ци ју, За-

греб, Хр ват ско по вје рен ство за UNE SCO, 2001, стр. 56-68. 
5) Vi še: UNE SCO Year bo ok on pe a ce and con flict stu di es, Gre en wo ods Press, Pa ris, 1986. 
6) V. Le nart, Edu ca tion and hu man rights, Spe cial is sue, Ham burg, 2002, str. 78-81.
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не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа као глав ног по кре та ча кул тур не 
ра зно ли ко сти и га ран та одр жи вог раз во ја, као што је на гла ше но у 
Пре по ру ци UNE SCO-a за очу ва ње тра ди ци о нал не кул ту ре и фол-
кло ра из 1989. го ди не, у Уни вер зал ној де кла ра ци ји UNE SCO-a о 
кул тур ној ра зно ли ко сти из 2001. го ди не и у Де кла ра ци ји из Ис-
тан бу ла из 2002. го ди не ко ја је усво је на на тре ћем Окру глом сто лу 
ми ни ста ра кул ту ре7). 

На сли чан на чин по сту па и Оквир на европ ска кон вен ци ја. Она 
је, на и ме, до не та ка ко би се оства ри ли ци ље ви ко ји су од ре ђе ни 
као  по стиг ну ти ни во са гла сно сти др жа ва чла ни ца ове ре ги о нал не 
европ ске ор га ни за ци је о сле де ћим пи та њи ма као што су:  1) при-
зна ва ње  да је пра во на кул тур но на сле ђе нео дво ји во од пра ва на 
уче шће у кул тур ном жи во ту, као што је то већ ра ни је утвр ђе но у 
Уни вер зал ној де кла ра ци ји ОУН о људ ским пра ви ма (из 1948. го ди-
не), 2) при зна ва ње по је ди нач не и ко лек тив не од го вор но сти пре ма 
кул тур ном на сле ђу као за јед нич кој ба шти ни це ло куп ног људ ског 
ро да, 3) на гла ша ва ње да је крај њи циљ очу ва ње кул тур ног на сле-
ђа и ње го ва одр жи ва на ме на за људ ски раз вој и ква ли тет жи во та и 
4) пред у зи ма ње  нео п ход них ко ра ка за при ме ну од ре да ба ове кон-
вен ци је у по гле ду: а) уло ге кул тур ног на сле ђа у из град њи ми ро-
љу би вог и де мо крат ског дру штва, као и про це са одр жи вог раз во ја 
и уна пре ђе ња кул тур не ра зно ли ко сти и б) ве ће си нер ги је над ле-
жно сти из ме ђу свих за ин те ре со ва них јав них, ин сти ту ци о нал них и 
при ват них ак те ра8). 

При усва ја њу  Oквирне кон вен ци је Са ве та Евро пе9) о вред но-
сти кул тур ног на сле ђа за дру штво др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе 
су има ле у ви ду да је јед но од основ них на че ла на ко ји ма по чи ва 
осни ва ње и де ло ва ње Са ве та Евро пе ка ко да се по стиг не што ве ће 
је дин ство ме ђу сво јим чла ни ца ма, са ци љем да очу ва ју и уна пре-
ђу ју иде а ле и прин ци пе за сно ва не на по што ва њу људ ских пра ва, 
де мо кра ти ји и вла да ви ни пра ва, ко ји чи не њи хо во за јед нич ко на-
сле ђе, те да се  љу ди и људ ске вред но сти на ђу у сре ди шту про ши-
ре ног и тран свер зал ног кон цеп та кул тур ног на сле ђа. У том ци љу 
на гла ша ва ју ћи вред но сти и по тен ци ја ле кул тур ног на сле ђа, про-
ми шље но упо тре бље ног, као јед ног од зна чај них ре сур са одр жи вог 
раз во ја и ква ли те та жи во та у дру штву ко је се не пре кид но раз ви ја, 

7) Ca ta lo gue of do cu ments and pu bli ca ti ons, UNE SCO, Pa ris, 2005. 
8) Euro pean per spec ti ves an cul tu ral po licy, Pa ris, UNE SCO, 2001, str. 65-71.
9) В.Ђе рић, Са вет Евро пе, Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју, Бе о град, 2002, стр. 33.
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Са вет Евро пе и др жа ве као ње го ве чла ни це су у пот пу но сти све сне 
пра ва сва ког по је дин ца да се, по шту ју ћи пра ва и сло бо де дру гих, 
ба ви кул тур ним на сле ђем пре ма соп стве ном из бо ру, као јед ном од 
пра ва да се сло бод но укљу чи у кул тур ни жи вот, ко је је утвр ђе но 
Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским пра ви ма Ује ди ње них на-
ци ја (1948. го ди не) и за га ран то ва но Ме ђу на род ним пак том о еко-
ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма (1966. го ди не). 

УЛО ГА UNE SCOA У ЗА ШТИ ТИ НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ  
КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

У свим на ве де ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма се кон ста ту је 
ду бо ка ме ђу соб на за ви сност не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и 
ма те ри јал ног и при род ног на сле ђа, при че му се уви ђа да про це-
си гло ба ли за ци је и дру штве них тран сфор ма ци ја, по ред то га што 
ства ра ју усло ве за об на вља ње ди ја ло га ме ђу за јед ни ца ма, та ко ђе, 
да ју по во да, као што то чи ни и по ја ва не то ле ран ци је, до озбиљ-
них опа сно сти гу бит ка вред но сти, не ста ја ња и уни ште ња не ма те-
ри јал ног кул тур ног на сле ђа, по себ но услед не до стат ка сред ста ва 
за очу ва ње та квог на сле ђа. По ста ју ћи све сни уни вер зал не во ље и 
за јед нич ке бри ге за очу ва ње не ма те ри јал ног на сле ђа чо ве чан ства у 
окви ру уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је је са зре ла свест да 
за јед ни це, по себ но аутох то не за јед ни це, гру пе и у крај њем слу ча ју 
по је дин ци, игра ју зна чај ну уло гу у про из вод њи, очу ва њу, одр жа ва-
њу и по нов ном ства ра њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, и на 
тај на чин по ма жу обо га ће њу кул тур не ра зно ли ко сти и људ ске кре-
а тив но сти. У том сми слу је та ко ђе од зна ча ја и да ле ко се жни ути цај 
ак тив но сти UNE SCO-a у ус по ста вља њу нор ма тив них ин стру ме на-
та у очу ва ње кул тур ног на сле ђа, по себ но у до но ше њу Кон вен ци је 
о за шти ти свет ског кул тур ног и при род ног на сле ђа да ле ке 1972. 
го ди не.

Ка ко још увек не по сто је оба ве зу ју ћи мул ти ла те рал ни ин стру-
мен ти уни вер зал ног ка рак те ра за очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур-
ног на сле ђа у ме ђу на род ној за јед ни ци10), а с об зи ром на по тре бу 
да се из гра ди ве ћа свест, по себ но код мла ђих ге не ра ци ја, о зна ча ју 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и ње го вог очу ва ња и при то ме 
има ју ћи у ви ду да би ме ђу на род на за јед ни ца тре ба ло да до при-
не се, за јед но са по је ди ним др жа ва ма очу ва њу ова квог на сле ђа, а 

10) Ф. Кур чи но вић, Кон вен ци је UNE SCOa из обла сти за шти те кул тур ног и при род ног 
на сље ђа, Арс, Це ти ње, 1986, стр. 67-81. 
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у ду ху са рад ње и уза јам не по мо ћи, под се ћа ју ћи се на UNE SCO 
програмe ко ји се од но се на не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, по-
себ но на про гла ше ње „Ре мек-де ла усме ног и не ма те ри јал ног на-
сле ђа чо ве чан ства“, као и на не про це њи ву уло гу не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа у сми слу фак то ра збли жа ва ња љу ди и обез бе ђи-
ва ња раз ме не и раз у ме ва ња ме ђу њи ма до не та је Кон вен ци ја ОУН 
о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа ко ју је не дав но при-
хва ти ла и на ша др жа ва чи ме је пре у зе ла оба ве зу да ме ђу на род не 
стан дар де ина у гу ри са не у овом до ку мен ту ин кор по ри ше у до ма ћи 
прав ни и дру штве ни си стем.

У чла ну 2. са ма Кон вен ци ја је од ре ди ла по јам и са др жи ну не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у сми слу објек та уре ђе ња и за-
шти те овог ме ђу на род ног до ку мен та. Пре ма овим ре ше њи ма не-
ма те ри јал но кул тур но на сле ђе” озна ча ва прак се, при ка зе, из ра зе, 
зна ња, ве шти не, као и ин стру мен те, пред ме те, ар те фак те и кул тур-
не про сто ре ко ји су с њи ма по ве за ни – ко је за јед ни це, гру пе и у по-
је ди ним слу ча је ви ма по је дин ци пре по зна ју као део свог кул тур ног 
на сле ђа. Ова кво не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе, ко је се пре но си 
с ге не ра ци је на ге не ра ци ју, за јед ни це и гру пе из но ва ства ра ју, у за-
ви сно сти од њи хо вог окру же ња, њи хо ве ин тер ак ци је са при ро дом 
и њи хо ве исто ри је, пру жа ју ћи им осе ћај иден ти те та и кон ти ну и те-
та. На овај на чин се про мо ви ше по што ва ње пре ма кул тур ној ра зно-
ли ко сти и људ ској кре а тив но сти у це лој ме ђу на род ној за јед ни ци11). 
За по тре бе ове Кон вен ци је, је ди но се узи ма ју у об зир она не ма те-
ри јал на кул тур на на сле ђа ко ја су у скла ду са ва же ћим ме ђу на род-
ним прав ним ин стру мен ти ма из обла сти људ ских пра ва, као и са 
по тре бом уза јам ног по што ва ња за јед ни ца, гру па и по је ди на ца, али 
и одр жи вог раз во ја це ле дру штве не за јед ни це. Не ма те ри јал но кул-
тур но на сле ђе се на ро чи то  мо же ис по љи ти у сле де ћим обла сти ма. 
То су: 1)  усме не тра ди ци је и из ра зи, укљу чу ју ћи и је зик као но си-
лац не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 2)    из во ђач ке умет но сти, 
3) дру штве ни оби ча ји, ри ту а ли и све ча ни до га ђа ји, 4)    зна ња и 
оби ча ји ко ји се ти чу при ро де и све ми ра и 5)  ве шти не ко је су ве за-
не за за тра ди ци о нал не за на те. 

У ци љу очу ва ња и обез бе ђи ва ња не ма те ри ја лог кул тур ног на-
сле ђа ка ко би га у очу ва ном и упо тре бљи вом ста њу мо гле да на сле-
де и на ред не ге не ра ци је људ ског ро да, Кон вен ци ја пред ла же на ци-

11) Chan ge in con ti nu ity: con cept and to ols for a cul tu ral ap pro ach to de ve lop ment, UNE SCO, 
Pa ris, 2000. 
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о нал ним за ко но дав стви ма, од но сно др жав ним ор га ни ма и дру гим 
дру штве ним ор га ни за ци ја ма и чи ни о ци ма да пре ду зму од го ва ра-
ју ће ак тив но сти, у пр вом ре ду на за ко но дав ном, ор га ни за ци о ном 
и фи нан сиј ском пла ну. Њи хов циљ је да обез бе де упо тре бљи вост 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, укљу чу ју ћи ње го ву иден ти фи-
ка ци ју, до ку мен та ци ју, ис тра жи ва ње, очу ва ње, за шти ту, про мо ци-
ју, вред но ва ње и  пре но ше ње (ши ре ње), по себ но кроз фор мал но и 
не фор мал но обра зо ва ње, као и ре ви та ли за ци ју раз ли чи тих аспе ка-
та та квог на сле ђа.

За шти та и обез бе ђе ње не ма те риј ла ног кул тур ног на сле ђа се 
уре ђу ју на два ни воа. То су: 1) на ме ђу на род ном ни воу – у окви ру 
ор га на уни вер зал ног ка рак те ра, да кле у окви ру Ор га ни за ци је ује-
ди ње них на ци ја и ње них спе ци ја ли зо ва них ор га на – UNE SCO-a и 
2) на на ци о нал ном ни воу - од стра не сва ке по је ди не др жа ве (и ње-
них над ле жних др жав них ор га на) пот пи сни це ове Кон вен ци је као 
што је то Ре пу бли ка Ср би ја по ста ла 2010. го ди не. 

МЕЂУНАРОДНA ЗАШ ТИТA    
НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

На ме ђу на род ном ни воу12) осно ва но је ви ше ор га на ко ји у за-
јед нич ком ра ду уче ству ју на очу ва њу и за шти ти не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа у уни вер зал ним окви ри ма. То су сле де ћи ор га-
ни: 

1) Ге не рал на скуп шти на др жа ва уго вор ни ца (да кле пот пи сни-
ца ове Кон вен ци је), 

2) Ме ђу вла дин ко ми тет за очу ва ње  не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа и 

3) Се кре та ри јат. 
Ови ор га ни у ци љу ефи ка сног спро во ђе ња по сло ва и за да та ка 

у обла сти очу ва ња и за шти те не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
ус по ста вља ју ефи ка сан си стем пра ви ла у окви ру ме ђу на род не са-
рад ње и по мо ћи . То је и ло гич но јер се ра ди о кул тур ном на сле ђу 
ко је је од зна ча ја за це ло чо ве чан ство, а не за по је ди но дру штво, 
на род или по је ди ну за јед ни цу.  Ме ђу на род на са рад ња об у хва та: 
1) раз ме ну ин фор ма ци ја и ис ку ста ва, 2) за јед нич ке ини ци ја ти-
ве и 3) ус по ста вља ње ме ха ни за ма по мо ћи по је ди ним др жа ва ма у 

12) Cul tu re, tra de and glo ba li za tion, Qu e sti ons and an swers, Pa ris, UNE SCO, 2000.
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њи хо вим на сто ја њи ма да очу ва ју не ма те ри јал но кул тур но на сле-
ђе13). Не до во де ћи у пи та ње од ред бе на ци о нал них за ко но дав ста ва 
и оби чај них пра ва и прак се, др жа ве су оба ве зне да пре по зна ју да 
је очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа од оп штег ин те ре са 
за чо ве чан ство. У том ци љу се др жа ве оба ве зу ју да са ра ђу ју на би-
ла те рал ном, под ре ги о нал ном, ре ги о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. 
Ме ђу на род на по моћ мо же би ти одо бре на за оства ре ње сле де ћих 
ци ље ва. То су: 

1) очу ва ње на сле ђа упи са ног на Ли сту не ма те ри јал ног кул тур-
ног на сле ђа ко ме је нео п ход на хит на за шти та, 

2) при пре ма од го ва ра ју ћих спи ско ва у сми слу уста но вље ња 
на ве де них ли ста не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 

3)  по др шка про гра ми ма, про јек ти ма и ак тив но сти ма ко је се 
спро во де на на ци о нал ним, под ре ги о нал ним и ре ги о нал ним 
ни во и ма, на ме ње ним очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа и 

4) дру ге де лат но сти за би ло ко ји дру ги циљ ко ји Ко ми тет сма-
тра нео п ход ним. 

Та ме ђу на род на по моћ у обла сти очу ва ња и за шти те не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа мо же да се од ви ја у раз ли чи тим об ли ци-
ма. По моћ ко ју Ме ђу вла дин ко ми тет одо бра ва по је ди ним др жа ва-
ма (Стра на ма пот пи сни ца ма) се уре ђу је опе ра тив ним упут стви ма 
и од го ва ра ју ћим спо ра зу ми ма. Та по моћ мо же да има сле де ће об ли-
ке. То су14): 1) про у ча ва ње ко је се ти че раз ли чи тих аспе ка та очу ва-
ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, 2) обез бе ђи ва ње екс пе ра та 
и прак ти ча ра, 3) обу ка свог нео п ход ног осо бља, 4) из ра да нор ма-
тив них и дру гих ме ра, 5) ства ра ње и ко ри шће ње ин фра струк ту ре, 
6) на бав ка опре ме и пре но ше ње ве шти на и 7) дру ги об ли ци фи нан-
сиј ске и тех нич ке по мо ћи, укљу чу ју ћи, у од го ва ра ју ћим окол но-
сти ма, и одо бра ва ње и ни ско ка мат не по зај ми це и до на ци је. 

Та се  ме ђу на род на по моћ пру жа по је ди ним др жа ва ма под од-
го ва ра ју ћим усло ви ма ко је уста но вља ва Ме ђу вла дин ко ми тет. Та ко 
Ко ми тет уста но вља ва про це ду ре за ис пи ти ва ње зах те ва за ме ђу-
на род ну по моћ и пре ци зи ра еле мен те зах те ва, као што су: пред ви-
ђе не ме ре, по треб не ин тер вен ци је, и про це на њи хо вих тро шко ва. 

13) Ј. Бо жо вић, Нор ма тив ни до ку мен ти UNE SCO, Са ра је во, За вод за кул ту ру, 1991, стр. 
119-127.

14) S. Drom go o le, The pro tec tion  of the un der wa ter cul tu re he ri ta ge: na ti o nal per spec ti ves on 
light of the UNE SCO con ven tion, Le i den, Bo ston, 2006. 
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Но, у хит ним слу ча је ви ма, зах тев за по моћ, Ко ми тет раз ма тра као 
при о ри тет у ра ду. Да би до нео од лу ку, Ко ми тет пред у зи ма раз ли-
чи та про у ча ва ња и кон сул та ци је и при ку пља од го ва ра ју ће по дат ке 
ко је сма тра нео п ход ним и ре ле вант ним за сво је од лу чи ва ње. Да би 
се ма те ри јал на или дру га вр ста по мо ћи у за шти ти и обез бе ђе њу 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа мо гла одо бри ти, по треб но је да 
по је ди на (да кле за ин те ре со ва на) др жа ва под не се Ме ђу вла ди ном 
ко ми те ту зах тев за ме ђу на род ну по моћ за очу ва ње не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа на ње ној те ри то ри ји. Та кав зах тев мо же би ти 
за јед нич ки под нет и од стра не две или ви ше за ин те ре со ва них др-
жа ва. Под не ти зах тев мо ра да са др жи ре ле вант не ин фор ма ци је и 
по дат ке од зна ча ја за ме ри тор но од лу чи ва ње, као и по треб ну до-
ку мен та ци ју.

Ка да се од го ва ра ју ћа ме ђу на род на по моћ за ин те ре со ва ној др-
жа ви одо бри. за кљу чу је се спо ра зум из ме ђу те др жа ве и Ме ђу вла-
ди ног ко ми те та. Тим спо ра зу мом се уре ђу ју њи хо ви ме ђу соб ни од-
но си, као и њи хо ва пра ва и оба ве зе.  По оп штем пра ви лу, стра не 
пот пи сни це и ко ри сни це, у окви ру соп стве них мо гућ но сти, де ле 
тро шко ве ме ра за очу ва ње, за ко је је ме ђу на род на по моћ одо бре на. 
И на кра ју оба ве за је др жа ва (Стра не пот пи сни це и ко ри сни ца) да  
под но се Ме ђу вла ди ном ко ми те ту из ве шта је о ко ри шће њу одо бре-
не по мо ћи у ко рист очу ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у 
од ре ђе ним пе ри о ди ма и на ро чи то по окон ча њу одо бре ног по сла15). 

УЛО ГА СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ  
У ЗА ШТИ ТИ КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА

На сли чан на чин као у ме ђу на род ној за јед ни ци, та ко и на 
европ ском кон ти нен ту у окви ру др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе се 
ус по ста вља ју је дин стве ни прав ни осно ви за све о бу хват ну и ефи-
ка сну за шти ту и очу ва ње кул тур ног на сле ђа16). У том ци љу је и 
до не та Oквирна кон вен ци ја Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур-
ног на сле ђа за дру штво ко ја је ина че усво је на у Фа ру 27. ок то бра 
2005. го ди не17).  На тај на чин је ства ре на је дин стве на осно ва да се 
упот пу ни по сто је ћи си стем ре ги стра ци је, очу ва ња, уна пре ђе ња и 
за шти те кул тур ног на сле ђа ус по ста вљен  са ви ше раз ли чи тих ме-

15) М. Ру бић, „Ин те гри ра на за шти та кул тур ног на сли је ђа“, Хр ват ска прав на ре ви ја, За-
греб, бр. 1/2010, стр. 88-91.

16) Vi še: J. Holt hoff, Kul tur ra um Euro pa, Ba den-Ba den, No mos, 2006. go di ne.
17) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 1/2010.
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ђу на род них до ку ме на та ове европ ске ре ги о нал не ор га ни за ци је као 
што су: 1) Европ ска кул тур на кон вен ци ја из 1954. го ди не, 2) Кон-
вен ци ја о за шти ти ар хи тек тон ског на сле ђа Евро пе из 1985. го ди не, 
3) Европ ска кон вен ци ја о за шти ти ар хе о ло шког на сле ђа из 1992. 
го ди не и 4) Европ ска кон вен ци ја о пре де лу из 2000. го ди не18).

У том кон тек сту је по себ но ис так ну та по тре ба да се сва ки по-
је ди нац укљу чи у стал ни про цес де фи ни са ња и упра вља ња кул тур-
ним на сле ђем у ко ме до ла зи до пу ног из ра жа ја  оства ре ње прин-
ци па по ли ти ке кул тур ног на сле ђа и ини ци ја ти ва у обра зо ва њу ко-
је сма тра ју да је сво кул тур но на сле ђе јед на ко, уна пре ђу ју ћи та ко 
ди ја лог ме ђу кул ту ра ма и ре ли ги ја ма. Ти ме се ства ра ју осно ве за 
ус по ста вља ње ‘’па не вроп ског’’ окви ра за са рад њу у ди на мич ном 
про це су ствар не при ме не прин ци па обез бе ђе ња и за шти те кул тур-
ног на сле ђа као те ко ви не раз во ја људ ске ци ви ли за ци је, а у чи јој се 
осно ви на ла зи Европ ска кул тур на кон вен ци ја из 1954. го ди не.

Оквир на кон вен ци ја Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур ног на-
сле ђа за дру штво је до не та ка ко би се оства ри ли по ста вље ни ци-
ље ви19) ко ји су од ре ђе ни као  по стиг ну ти ни во са гла сно сти др жа ва 
чла ни ца ове ре ги о нал не европ ске ор га ни за ци је о сле де ћим пи та-
њи ма као што су: 1) при зна ва ње  да је пра во на кул тур но на сле-
ђе нео дво ји во од пра ва на уче шће у кул тур ном жи во ту, као што је 
утвр ђе но у Уни вер зал ној де кла ра ци ји ОУН о људ ским пра ви ма (из 
1948. го ди не), 2) при зна ва ње по је ди нач не и ко лек тив не од го вор но-
сти пре ма кул тур ном на сле ђу као за јед нич кој ба шти ни це ло куп ног 
људ ског ро да, 3) на гла ша ва ње да је крај њи циљ очу ва ње кул тур ног 
на сле ђа и ње го ва одр жи ва на ме на за људ ски раз вој и ква ли тет жи-
во та и 4) пред у зи ма ње  нео п ход них ко ра ка за при ме ну од ре да ба 
ове кон вен ци је у по гле ду: а) уло ге кул тур ног на сле ђа у из град њи 
ми ро љу би вог и де мо крат ског дру штва, као и про це са одр жи вог 
раз во ја и уна пре ђе ња кул тур не ра зно ли ко сти и б) ве ће си нер ги је 
над ле жно сти из ме ђу свих за ин те ре со ва них јав них, ин сти ту ци о-
нал них и при ват них ак те ра.

За јед нич ко кул тур но на сле ђе Евро пе ко је спа ја ње ну про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност се са сто ји из две вр сте еле ме на та. То су: 
1) сви об ли ци кул тур ног на сле ђа у Евро пи ко ји чи не за јед нич ки 

18) Б. Стој ко вић, Кул тур на по ли ти ка европ ске ин те гра ци је, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 
Бе о град, 1995, стр. 45-49.

19) M. de An ge lo, P. Ve spe ri ni, Cul tu ral Po li ci es in Euro pe: A Com pa ra ti ve Ap pro ach, Co un cil 
of Euro pe, 1998, str. 65-68. 
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из вор се ћа ња, раз у ме ва ња, иден ти те та, ко хе зи је, ства ра ла штва и 
2) иде а ли, прин ци пи и вред но сти ко ји су про ис те кли из ис ку ста ва 
сте че них кроз на пре дак и су ко бе из про шло сти, ко ји не гу ју раз-
вој ми ро љу би вог и ста бил ног дру штва, за сно ва ног на по што ва њу 
људ ских пра ва, де мо кра ти је и вла да ви ни пра ва. Ова ко де фи ни са-
но кул тур но на сле ђе, за пра во, озна ча ва скуп ре сур са на сле ђе них 
из про шло сти, ко је љу ди  иден ти фи ку ју, не за ви сно од вла сни штва 
над њи ма,  као од раз и из раз не пре кид но ево лу и ра ју ћих вред но-
сти, уве ре ња, зна ња и тра ди ци ја. Оно об у хва та све ви до ве жи вот не 
сре ди не на ста ле ин тер ак ци јом чо ве ка и про сто ра то ком вре ме на. У 
од но су на та ко од ре ђе но кул тур но на сле ђе ко је има по се бан зна чај 
за дру штво у це ли ни, др жа ве у окви ру Са ве та Евро пе су пре у зе ле 
од ре ђе на пра ва и оба ве зе. Тај кор пус њи хо вих пра ва и оба ве за се 
мо же све сти на сле де ће. 

Та ко др жа ве као стра не пот пи сни це ове европ ске кон вен ци је 
при зна ју да: 1) сви љу ди, по је ди нач но или ко лек тив но, има ју пра во 
да ужи ва ју до бро бит кул тур ног на сле ђа и до при но се ње го вом бо-
га ће њу, 2) сви, по је ди нач но или ко лек тив но, има ју оба ве зу да по-
шту ју кул тур но на сле ђе дру гих на исти на чин као и сoпствено на-
сле ђе, а са мим тим и за јед нич ко на сле ђе Евро пе и 3) оства ри ва ње 
пра ва на кул тур но на сле ђе мо же да под ле же са мо оним огра ни че-
њи ма ко ја су ну жна у де мо крат ском дру штву ра ди за шти те јав ног 
ин те ре са, пра ва и сло бо да дру гих20). У том сми слу европ ске др жа-
ве су се оба ве за ле да у свом на ци о нал ном по ли тич ком, прав ном и 
дру штве ном си сте му пре ду зму сле де ће ме ре и рад ње као што су: 
1) да при зна ју јав ни ин те рес ве зан за еле мен те кул тур ног на сле ђа у 
скла ду са њи хо вим зна ча јем за дру штво, 2) да уна пре ђу ју вред ност 
кул тур ног на сле ђа ње го вом иден ти фи ка ци јом, про у ча ва њем, ту ма-
че њем, за шти том, очу ва њем и пред ста вља њем и 3) да обез бе де у 
спе ци фич ном кон тек сту сва ке по је ди не др жа ве по сто ја ње за кон-
ских од ре да ба ко је се од но се на про це ду ре оства ри ва ња пра ва на 
кул тур но на сле ђе21). 

На исти на чин су др жа ве, ме ђу ко ји ма и Ре пу бли ка Ср би ја по-
сле ра ти фи ка ци је ове европ ске кон вен ци је, пре у зе ле и сле де ће оба-
ве зе: 1) да не гу ју при вред ну и дру штве ну кли му ко ја под сти че уче-
шће у ак тив но сти ма ве за ним за кул тур но на сле ђе, 2) да  уна пре ђу ју 
за шти ту кул тур ног на сле ђа као цен трал ног фак то ра у ме ђу соб но 

20)  А. Сем пе ри ни,  Мул ти кул ту ра ли зам, Clio, Бе о град, 1999, стр. 17-19.
21)  Co un cil of Euro pe, Hand bo ok of cul tu ral af fa irs in Euro pe, Ba den . Ba den, No mos, 2000, 

str. 45-53.  
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по ве за ним ци ље ви ма одр жи вог раз во ја, кул тур не ра зно ли ко сти и 
са вре ме ног ства ра ла штва ко ји се ме ђу соб но на до пу њу ју, 3) да пре-
по зна ју вред ност кул тур ног на сле ђа ко је се на ла зи на те ри то ри ји 
под њи хо вом над ле жно шћу, без об зи ра на ње го во по ре кло и 4) да 
фор му ли шу ин те гри са не стра те ги је ра ди олак ша ња при ме не од ре-
да ба ове кон вен ци је.

ЗАШТИТАКУЛТУРНОГНАСЛЕЂА
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Европ ски стан дар ди ко ји су при хва ће ни у окви ру Са ве та Евро-
пе по ста вља ју од ре ђе не оба ве зе пред по је ди не др жа ве у по гле ду 
пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих рад њи и ме ра ка ко би се ус по ста вио 
је дин ствен, ефи ка сан, ква ли те тан и за ко нит на чин уре ђе ња и за-
шти те кул тур ног на сле ђа22). Та ко се од др жа ва-чла ни ца ове ре ги-
о нал не ор га ни за ци је зах те ва да  пре ко над ле жних јав них вла сти и 
дру гих над ле жних др жав них ор га на: 1) под сти чу раз ми шља ња о 
ети ци и ме то да ма пред ста вља ња кул тур ног на сле ђа, као и по што-
ва ње ра зно ли ко сти ту ма че ња, 2) утвр де по ступ ке из ми ре ња ко ји 
ће се пра вич но ба ви ти си ту а ци ја ма у ко ји ма раз ли чи те за јед ни це 
при да ју про тив реч не вред но сти истом кул тур ном на сле ђу, 3) раз-
ви ја јау свест о кул тур ном на сле ђу као сред ству ко је олак ша ва ми-
ро љу би ву ко ег зи стен ци ју, под сти чу ћи ме ђу соб но раз у ме ва ње и, 
као ре зул тат то га, ре ша ва ње и спре ча ва ње су ко ба и 4)  ин те гри шу 
ове при сту пе у све ви до ве до жи вот ног уче ња и обу ке.

На тај на чин европ ске др жа ве ује ди ње не у европ ском кул тур-
ном про сто ру пре у зи ма ју оба ве зу да ис ко ри сте све рас по ло жи ве 
ви до ве и об ли ке ис по ља ва ња кул тур ног на сле ђа  у ци љу да: 1)  1) 
обо га те про це се про стор ног, кул тур ног, еко ном ског, по ли тич ког и 
дру штве ног раз во ја, при бе га ва ју ћи, ка да је по треб но, про це на ма о 
ути ца ју на кул ту ру и усва ја ју ћи стра те ги је за убла жа ва ње ште те, 2)   
про мо ви шу ин те гри са ни при ступ по ли ти ка ма ве за ним за кул тур ну, 
би о ло шку, ге о ло шку и пре де о ну ра зно ли кост ка ко би се по сти гла 
рав но те жа из ме ђу ових еле ме на та, 3) по ја ча ју дру штве ну ко хе зи ју 
не го ва њем осе ћа ја за јед нич ке од го вор но сти пре ма ме сти ма у ко ји-
ма љу ди жи ве и 4) про мо ви шу ква ли тет као циљ при ли ком вр ше ња 
са вре ме них ин тер вен ци ја на сре ди ну, не угро жа ва ју ћи, при томe, 
ње не по сто је ће кул тур не вред но сти. 

22) А. Јо ва ше вић, „Са вре ме не тен ден ци је кул тур не по ли ти ке у Евро пи“, По слов на еко но
ми ја, Но ви Сад, бр. 2/2010, стр. 593-601. 
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Ти ме се ства ра ју осно ви за одр жа ва ње кул тур ног на сле ђа на 
дру штве но при хва тљи вом ни воу23). У том ци љу су по је ди не др жа ве 
пре у зе ле сле де ће оба ве зе као што су: 1)  да про мо ви шу це ло ви тост 
кул тур ног на сле ђа та ко што ће оси гу ра ти да од лу ке о из ме на ма бу-
ду уте ме ље не на раз у ме ва њу њи ма свој стве них кул тур них вред но-
сти, 2) да де фи ни шу и про мо ви шу прин ци пе одр жи вог упра вља ња 
и под сти ца ти ње но очу ва ње, 3) да оси гу ра ју да сви оп шти тех нич-
ки  про пи си узи ма ју у об зир спе ци фич не зах те ве очу ва ња кул тур-
ног на сле ђа, 4) да се про мо ви шу  по тре бе ма те ри ја ла, тех ни ка и ве-
шти на про ис те клих из тра ди ци је и ис тра жи ва ти њи хов по тен ци јал 
за са вре ме не при ме не и 5) да се про мо ви ше ви со ко ква ли те тан рад 
кроз си сте ме струч них ква ли фи ка ци ја и акре ди та ци ја по је дин ци-
ма, пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма. 

Тим ци ље ви ма тре ба да бу ду под ре ђе не и при вред не ак тив но-
сти24) у др жа ви. На и ме, у на ме ри да се у пот пу но сти ис ко ри сти 
по тен ци јал  кул тур ног на сле ђа као фак то ра за одр жи ви при вред ни 
раз вој, др жа ве су пре у зе ле оба ве зу да ће: 1) по ди за ти свест и ко ри-
сти ти еко ном ски по тен ци јал кул тур ног на сле ђа, 2) узе ти у об зир 
спе ци фи чан ка рак тер и ин те ре се кул тур ног на сле ђа при ли ком кре-
и ра ња еко ном ских по ли ти ка и 3) оси гу ра ти да ове по ли ти ке, без 
ика квих угро жа ва ња, по шту ју це ло ви тост кул тур ног на сле ђа и ње-
го ве на сле ђе не вред но сти. При хва та ју ћи та кав оп ште дру штве ни 
зна чај и уло гу кул тур ног на сле ђа за дру штве ну за јед ни цу у це ли ни 
и ње ну бу дућ ност, на те ме љи ма Оквир не кон вен ци је Са ве та Евро-
пе25) је за пра во ус по ста вље на за јед нич ка и по де ље на од го вор ност 
за кул тур но на сле ђе, ње го во одр жа ва ње, уна пре ђе ње и ефи ка сан 
си стем за шти те. За одр жи во и ра ци о нал но упра вља ње кул тур ним 
на сле ђем од зна ча ја за це лу дру штве ну за јед ни цу од по себ ног је 
зна ча ја оба ве за др жа ва да ус по ста ве си стем и ор га ни за ци ју јав не 
од го вор но сти за кул тур но на сле ђе26). 

То зна чи да су др жа ве пре у зе ле оба ве зе да ће упра вља ти кул-
тур ним на сле ђем, та ко што ће: 1) про мо ви са ти ин те гри са ни и до-

23)  А. Јо ва ше вић, „Уло га спољ не кул тур не по ли ти ке у са вре ме ним европ ским то ко ви ма“, 
Го ди шњак Уни вер зи те та Еducons, Но ви Сад, бр. 1/2010, стр. 219-231.

24)  Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Пред у зет ни штво у кул ту ри, Збор ник Фа кул те та драм-
ских умет но сти, Бе о град, бр. 4/2000. 

25)  С. Мун ди, Кул тур на по ли ти ка – крат ки во дич, Са вет Евро пе, Бал кан култ, Бе о град, 
2001, стр. 18-23.

26)  U.H. Me in hof, A. Tri a nafylli don, Тран скул ту рал на Евро па – увод у кул тур ну по ли ти ку у 
Евро пи ко ја се ме ња, Clio, Бе о град, 2008.
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бро ин фор ми са ни при ступ од стра не јав них вла сти у свим обла сти-
ма и на свим ни во и ма, 2) раз ви ја ти прав не, фи нан сиј ске и струч не 
окви ре ко ји су нео п ход ни за уса гла ше но де ло ва ње над ле жних јав-
них вла сти, струч ња ка, вла сни ка, ин ве сти то ра, пред у зе ћа, не вла-
ди них ор га ни за ци ја и ци вил ног дру штва, 3) раз ви ја ти ино ва тив не 
на чи не за са рад њу јав них вла сти са дру гим ак те ри ма, 4)  по што-
ва ти и охра бри ва ти до бро вољ не ини ци ја ти ве ко је до пу њу ју уло гу 
јав них вла сти и 5) охра бри ва ти не вла ди не ор га ни за ци је за ин те ре-
со ва не за за шти ту кул тур ног на сле ђа да де лу ју у јав ном ин те ре су.

Ти ме се обез бе ђу ју осно ве  за до ступ ност кул тур ног на сле ђа 
и ње го во уче шће у де мо крат ским дру штви ма као што је и на ше 
дру штво.  Та ко је и Ре пу бли ка Ср би ја при хва та ју ћи оба ве зе на ста-
ле ра ти фи ка ци јом Оквир не европ ске кон вен ци је пре у зе ла сле де ће 
оба ве зе да: 1) под сти че сва ко га да уче ству је у: а) про це су иден ти-
фи ка ци је, про у ча ва ња, ту ма че ња, за шти те, очу ва ња и пред ста вља-
ња кул тур ног на сле ђа и б) раз ми шља њу и јав ној рас пра ви о мо гућ-
но сти ма и иза зо ви ма ко је пред ста вља кул тур но на сле ђе, 2) узи ма 
у об зир вред ност ко ју сва ка за јед ни ца по ве за на на сле ђем при да је 
кул тур ном на сле ђу ко је сма тра де лом сво га иден ти те та, 3) пре по-
зна уло гу до бро вољ них ор га ни за ци ја, ка ко као парт не ра у овим ак-
тив но сти ма, та ко и као кон струк тив них кри ти ча ра по ли ти ка ко је 
се до но се на кул тур но на сле ђе и 4) пре ду зме ко ра ке да по бољ ша ју 
до ступ ност на сле ђа, на ро чи то мла ди ма и они ма ко ји су дру штве но 
угро же ни, у ци љу по ди за ња све сти о ње го вој вред но сти, по тре би 
да се оно одр жа ва и очу ва, али и до бро би ти ко ја из ње га мо же да 
про и за ђе27).  

Од по себ ног је зна ча ја за одр жи во упра вља ње28) кул тур ним на-
сле ђем и ње го во уна пре ђе ње на ко ји на чин је од ре ђен од нос кул-
тур ног на сле ђа и зна ња. У осно ви овог од но са се на ла зи оба ве за 
сва ке др жа ве да:  1) олак ша укљу чи ва ње еле ме на та кул тур ног на-
сле ђа у на став не про гра ме на свим ни во и ма обра зо ва ња, не ну жно 
као за се бан на став ни пред мет, већ као пло дан из вор про у ча ва ња у 
окви ру дру гих пред ме та, 2) учвр сти ве зу из ме ђу оп штег обра зо-
ва ња о на сле ђу и струч ног оспо со бља ва ња, 3) под сти че ин тер ди-
сци пли нар но ис тра жи ва ње кул тур ног на сле ђа за јед ни ца по ве за них 
на сле ђем, окру же ња и њи хо ве ме ђу соб не по ве за но сти и 4) под сти-

27) Д. Су бо тић, Но ви јав ни ме наџ мент, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 
171-174.

28) Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Б. Стој ко вић, Кул ту ра – ме наџ мент – ани ма ци ја  мар
ке тинг, Clio, Бе о град, 2000. 
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че трај ну про фе си о нал ну обу ку и раз ме ну зна ња и ве шти на, ка ко у 
окви ру обра зов ног си сте ма, та ко и из ван ње га.

На сли чан на чин се од по је ди них др жа ва, па та ко и од Ре пу-
бли ке Ср би је у на ред ном пе ри о ду, зах те ва ус по ста вља ње ра зум-
ног и одр жи вог од но са из ме ђу кул тур ног на сле ђа и ин фор ма тич ког 
дру штва. У том ци љу се  од др жа ве и ње них над ле жних ор га на (као 
и ор га ни за ци ја од јав ног зна ча ја) оче ку је да се оба ве жу да ће раз-
ви ја ти упо тре бу ди ги тал них тех но ло ги ја ра ди по бољ ша ња при сту-
па кул тур ном на сле ђу и пред но сти ко је из њих про ис ти чу. У том 
ци љу се пред у зи ма ју од ре ђе не ме ре ко је тре ба да: 1) охра бре ини-
ци ја ти ве ко је по спе шу ју ква ли тет са др жа ја и на сто је да оси гу ра ју 
ра зно ли кост је зи ка и кул ту ра у ин фор ма ци о ном дру штву, 2) по др-
же ме ђу на род не ком па ти бил не стан дар де ко ји се ти чу из у ча ва ња, 
очу ва ња, вред но ва ња и без бед но сти кул тур ног на сле ђа, а бо ре ћи 
се про тив иле гал не тр го ви не кул тур ним до бри ма, 3) на сто је да 
укло не пре пре ке у при сту пу ин фор ма ци ја ма о кул тур ном на сле ђу, 
на ро чи то у обра зов не свр хе, исто вре ме но шти те ћи пра ва ин те лек-
ту ал не сво ји не и 4) пре по зна ју да ства ра ње ди ги тал них са др жа ја 
ве за них за на сле ђе не тре ба да ште ти очу ва њу по сто је ћег на сле ђа.

На на ци о нал ном ни воу, сва ка др жа ва пот пи сни ца Кон вен ци је 
ОУН о за шти ти не ма те риј ла ног кул тур ног на сле ђа је пре у зе ла сле-
де ће оба ве зе29):  1) да пред у зи ма нео п ход не ме ре да обез бе ди очу-
ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа на сво јој те ри то ри ји и 2) 
да ме ђу овим ме ра ма за очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа иден ти фи ку је и де фи ни ше раз ли чи те еле мен те не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа при сут не на соп стве ној те ри то ри ји, уз уче шће 
за јед ни ца, гру па и од го ва ра ју ћих не вла ди них ор га ни за ци ја. 

Да би оси гу ра ла иден ти фи ка ци ју не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа сва ка др жа ва пот пи сни ца (па та ко и Ре пу бли ка Ср би ја) је 
оба ве зна да у што кра ћем ро ку са ста вља, у скла ду са си ту а ци јом у 
ко јој се на ла зи, је дан или ви ше по пи са не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа при сут ног на ње ној те ри то ри ји. Ови по пи си се мо ра ју ре-
дов но ажу ри ра ти и до пу ња ва ти. Та ко ђе, сва ка је др жа ва оба ве зна 
да при пе ри о дич ном под но ше њу из ве шта ја над ле жним ме ђу на род-
ним ин сти ту ци ја ма (у пр вом ре ду Ме ђу вла ди ним ко ми те ту) да је и 
од го ва ра ју ће ин фор ма ци је о овим по пи си ма. У ци љу очу ва ња, раз-
во ја и вред но ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа при сут ног на 

29) И. Гли ха, Прав ни по ло жај не ма те ри јал них кул тур них до ба ра, Li ber ami co rum in ho no-
rem Ја дран ка Цр нић, За греб, 2009, стр. 757-777. 
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ње ној те ри то ри ји, сва ка др жа ва, па та ко и Ср би ја је пре у зе ла оба-
ве зу да у скла ду са соп стве ним мо гућ но сти ма и у ра зум ном ро ку 
(би ло од стра не Вла де, ре сор ног Ми ни стар ства кул ту ре и дру гих 
над ле жних ор га на) пре ду зме и сле де ће ме ре као што су: 

1) да усво ји оп шту по ли ти ку са ци љем да вред ну је функ ци ју 
не ма те ри јал ног ку тур ног на сле ђа у дру штву, као и да ин те-
гри ше очу ва ње тог на сле ђа у про гра ме пла ни ра ња, 

2) да  име ну је или осну је јед но или ви ше ком пе тент них те ла 
за очу ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа на ње ној те-
ри то ри ји, 

3) да охра бри на уч на, тех нич ка и умет нич ка из у ча ва ња, као и 
ис тра жи вач ке ме то до ло ги је са освр том на де ло твор но очу-
ва ње не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, а на ро чи то угро же-
ног не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и 

4) да усво ји од го ва ра ју ће прав не, тех нич ке, ад ми ни стра тив не 
и фи нан сиј ске ме ре. Ме ђу овим ме ра ма на ро чи то се сма тра-
ју сле де ће: 
а) по ма га ње у ства ра њу или ја ча њу ин сти ту ци ја за обу ку у 

упра вља њу не ма те ри јал ним кул тур ним на сле ђем, као и 
пре но ше њу овог на сле ђа пу тем фо ру ма и ме ста од ре ђе-
них за ње го во пред ста вља ње и ис ка зи ва ње, 

б) га ран то ва ње при сту па не ма те ри јал ном кул тур ном на сле-
ђу, уз по што ва ње оби чај них прак си ко је уре ђу ју при ступ 
по себ ним аспек ти ма тог на сле ђа и 

в) осни ва ње ин сти ту ци ја са до ку мен та ци ја ма о не ма те ри-
јал ном кул тур ном на сле ђу, као и олак ша ње њи хо ве до-
ступ но сти.

У по гле ду обра зо ва ња, по ди за ња све сти и из град ње ка па ци те-
та у на ред ном пе ри о ду Ре пу бли ка Ср би ја је у оба ве зи да свим рас-
по ло жи вим сред стви ма, на чи ни ма и по ступ ци ма обез бе ди30): 

1)  пре по зна ва ње, по што ва ње и вред но ва ње не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа у дру штву, а на ро чи то кроз сле де ће фор-
ме ра да као што су: 
а) обра зов ни, ин фор ма тив ни и дру ги про гра ми за по ди за ње 

све сти, на ме ње не јав но сти, а на ро чи то мла дим љу ди ма, 
б) обра зов ни и про гра ми обу ке, у окви ру за јед ни ца и гру па 

о ко ји ма је реч, 

30) И. Ја нев, Од но си Ју го сла ви је са UNE SCOom, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
2010, стр. 97-101.
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в) ак тив но сти за из град њу ка па ци те та у обла сти очу ва ња 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, а на ро чи то упра вља-
ња и на уч них ис тра жи ва ња и 

г)  не фор мал не на чи не пре но ше ња зна ња, 
2) оба ве шта ва ње јав но сти о опа сно сти ма ко је пре те не ма те ри-

јал ном кул тур ном на сле ђу, као и о ак тив но сти ма ко је се во де 
за при ме ну не дав но усво је не и ра ти фи ко ва не Кон вен ци је и 

3) про мо ци ју обра зо ва ња о очу ва њу при род них ло ка ци ја и ме-
ста од зна ча ја, чи је је по сто ја ње нео п ход но за из ра жа ва ње 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа.

У очу ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу ста ња не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа од по себ не ва жно сти и зна ча ја је и уло га  за јед ни ца, 
гру па (по себ но не вла ди них, струч них, ис тра жи вач ких, до бро твор-
них, ху ма ни тар них и сл.), али и по је ди на ца. За то је оба ве за сва ке 
др жа ве да у окви ру сво јих ак тив но сти за очу ва ње не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа, обез бе ди нај ши ре мо гу ће уче шће за јед ни ца, 
гру па и, у крај њем слу ча ју, по је ди на ца ко ји ства ра ју, одр жа ва ју и 
пре но се та кво на сле ђе, и ак тив но их укљу чи у упра вља ње њи ме. 

Оста је да у на ред ном пе ри о ду (на да мо се што пре) над ле жни 
ор га ни у Ре пу бли ци Ср би ји ин пле мен ти ра ју од ред бе ове уни вер-
зал не кон вен ци је у сво је на ци о нал но за ко но дав ство чи ме би ови 
ме ђу на род ни стан дар ди по ста ли део ин те грал ног прав ног и дру-
штве ног си сте ма на ше др жа ве.

* 
*    *

До но ше њем За ко на о кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји 2009. го ди-
не су ство ре ни прав ни и ин сти ту ци о нал ни окви ри за ус по ста вља-
ње и ефи ка сну за шти ту и уре ђе ње де ло ва ња кул ту ре, кул тур них 
де лат но сти и ин сти ту ци ја кул ту ре. При то ме су ја сно де фи ни са ни 
по сло ви и де лат но сти ко ји спа да ју у над ле жност Ре пу бли ке (и ње-
них др жав них ор га на и дру гих дру штве них ин сти ту ци ја), од но сно 
у над ле жност ауто ном не по кра ји не, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
и  на ци о нал них са ве та ма њи на. Но, осно ву за је дин стве но де ло ва-
ње свих кул тур них ин сти ту ци ја у Ср би ји чи ни Стра те ги ја раз во ја 
кул ту ре ко ју На род на скуп шти на до но си на пе ри од од де сет го ди-
на. 

Ра ти фи ка ци јом два зна чај на ме ђу на род на до ку мен та: Кон вен-
ци је ОУН о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа  и Оквир не 
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кон вен ци је Са ве та Евро пе о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру-
штво у то ку 2010. го ди не ства ра ју се усло ви да се и у Ре пу бли-
ци Ср би ји ме ђу на род ни и европ ски стан дар ди ина у гу ри са ни од-
ре да ба ма ових кон вен ци ја  ин пле мен ти ра ју и у до ма ћем за ко но-
дав ству. На тај на чин би је ис пу нио још је дан од усло ва у прав цу 
ин те гра ци је на шег прав ног, при вред ног, по ли тич ког и кул тур ног 
си сте ма европ ским ин те гра ци ја ма ко ји ма те жи мо. На овај на чин 
би се омо гу ћи ло да се бр же, лак ше и јед но став ни је ус по ста ви ме-
ђу на род на и ре ги о нал на са рад ња др жав них ор га на у обла сти кул-
ту ре и за шти те ње них вред но сти (кул тур ног на сле ђа) на ше и дру-
гих др жа ва, би ло не по сред но, би ло пре ко UNE SCO-a или Са ве та 
Евро пе (не по сред но или пре ко њи хо вих спе ци ја ли зо ва них ор га на 
и ор га ни за ци ја). Де ло ва ње по себ них ор га на, ко ми те та и фон до ва 
при ме ђу на род ним (уни вер зал ним и ре ги о нал ним) ор га ни за ци ја-
ма ко је су спе ци ја ли зо ва не за област кул ту ре и кул тур не са рад ње 
се у овом по гле ду по ка зу је као не за о би ла зан фак тор у ства ра њу и 
одр жа ва њу, од но сно уна пре ђе њу за јед нич ког кул тур ног про сто ра 
и ин тер кул тур ног ди ја ло га. 

AnaJovasevic
PROTECTIONOFCULTURALHERITAGE

-internationalandeuropeanstandardsandlawofSerbia-
Summary

In last year, Na ti o nal  par li a ment of Re pu blic of Ser bia 
has ra ti fied two im por tan ce  con ven ti ons: Con ven tion 
UNE SCO for the sa fe gu ar ding of the in tan gi ble cul tu ral 
he ri ta ge from 2003 and Con ven tion  of Co un cil of Euro pe 
of the va lue of cul tu ral he ri ta ge for so ci ety from 2005. In 
the se con ven ti ons ha ve de fi ned no tion, con tents, cha rac
te ri stics and ro le of in tan gi ble cul tu ral he ri ta ge for pe o
ple ci vi li za tion and its way, pro ce e ding and con di ti ons of 
pre ser ve and system of pro tec tion.  In this way our sta te 
or gans are obli ging  to bring new laws for  esta blish of  
in ter na ti o nal stan dards in cul tu ral fi eld to law and so cial 
system of Re pu blic of Ser bia. In this pa per the aut hor has 
analysed the se in ter na ti o nal con ven ti ons, its so lu ti ons and 
system of in ter na ti o nal and na ti o nal law pro tec tion tо cul
tu ral he ri ta ge and Ser bia’s Co de of cul tu re from 2009. and 
har mo ni za tion the se so lu ti ons with in ter na ti o nal con ven
ti ons and its stan dards.
Key   Words: in ter na ti o nal com mu nity, con ven tion, in tan
gi ble cul tu ral he ri ta ge, pre ser ve, pro tec tion, Ser bia, or
gans 
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Resume

In last year, Na ti o nal  par li a ment of Re pu blic of Ser bia 
has ra ti fied two im por tan ce  oon ven ti ons: Con ven tion 
UNE SCO for the sa fe gu ar ding of the in tan gi ble cul tu ral 
he ri ta ge from 2003 and Con ven tion  of Co un cil of Euro pe 
of the va lue of cul tu ral he ri ta ge for so ci ety from 2005. In 
the se con ven ti ons ha ve de fi ned no tion, con tents, cha rac
te ri stics and ro le of in tan gi ble cul tu ral he ri ta ge for pe o
ple ci vi li za tion and its way, pro ce e ding and con di ti ons of 
pre ser ve and system of pro tec tion.  In this way our sta te 
or gans are obli ging  to bring new laws for  esta blish of  
in ter na ti o nal stan dards in cul tu ral fi eld to law and so cial 
system of Re pu blic of Ser bia.  That for med the gro unds 
for the com ple tion of the exi sting system of re gi stra tion, 
con ser va tion, im pro ve ment and pro tec tion of cul tu ral he
ri ta ge, con si sting of se ve ral dif fe rent in ter na ti o nal do cu
ments adop ted by this Euro pean re gi o nal or ga ni za tion 
such as: 1) the Euro pean Cul tu ral Con ven tion adop ted in 
1954, 2) the Con ven tion for the Pro tec tion of the Ar chi
tec tu ral He ri ta ge of Euro pe adop ted in 1985, 3) the Euro
pean Con ven tion on the Pro tec tion of the Ar cha e o lo gi cal 
He ri ta ge of Euro pe, adop ted in 1992 and 4) The Euro pean 
Landsca pe Con ven tion adop ted in 2000. 
The se con ven ti ons we re adop ted in or der to ac com plish 
the go als de ter mi ned as the ac hi e ved le vel of con sen sus of 
the sta tes that are mem bers of the se in ter na ti o nal  or ga ni
za ti ons, per ti nent to the fol lo wing qu e sti ons: 1) the re cog
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ni tion that the right re la ting to cul tu ral he ri ta ge can not be 
se pa ra ted from the right to par ti ci pa te in cul tu ral li fe, as 
it has pre vi o usly been de ter mi ned by the Uni ver sal Dec la
ra tion on Hu man Rights (adop ted by the OUN in 1948), 2) 
the re cog ni tion of in di vi dual and col lec ti ve re spon si bi lity 
for cul tu ral he ri ta ge as the com mon he ri ta ge of the en ti re 
man kind, 3) emp ha si zing as its fi nal goal the con ser va tion 
of cul tu ral he ri ta ge and its su sta i na ble use for hu man de
ve lop ment and the qu a lity of li fe and 4) ta king ne ces sary 
steps to apply the pro vi si ons of the Con ven tion con cer
ning: a) the ro le of cul tu ral he ri ta ge in the con struc tion of 
pe a ce ful and de moc ra tic so ci ety and the pro cess of su sta
i na ble de ve lop ment along with the pro mo tion of cul tu ral 
di ver sity and b) gre a ter synergy of com pe ten ces among all 
the in te re sted pu blic, in sti tu ti o nal and pri va te ac tors. 
When adop ting the two con ven ti ons, the sta tes to ok in to 
ac co unt the fact that one of the fun da men tal prin ci ples the 
esta blis hment and the ac ti vity of the Uni ted na ti ons and  
Co un cil of Euro pe rests upon is to ac hi e ve gre a ter unity 
bet we en its mem bers, in or der to con ser ve and im pro ve 
the ide als and prin ci ples ba sed upon the re spect of hu
man rights, de moc racy and the ru le of law (which the ir 
com mon he ri ta ge is com pri sed of), so that pe o ple and hu
man va lu es are to be put in the cen ter of the en lar ged and 
tran sver sal con cept of cul tu ral he ri ta ge. With the aim to 
emp ha si ze the va lu es and the po ten ti als of cul tu ral he ri
ta ge wi sely used as one of the im por tant re so ur ces of su
sta i na ble de ve lop ment and qu a lity of li fe in a con stantly 
evol ving so ci ety, the UNE SCO and Co un cil of Euro pe and 
the sta tes as its mem bers are com ple tely awa re of each in
di vi dual’s right to, with the re spect of rights and fre e doms 
of ot hers, en ga ge with the cul tu ral he ri ta ge of his cho i ce, 
as an aspect of the right to freely par ti ci pa te in cul tu ral li
fe en shri ned in the Uni ted Na ti ons Uni ver sal Dec la ra tion 
of Hu man Rights (1948) and gu a ran teed by the In ter na ti
o nal Co ve nant on Eco no mic, So cial and Cul tu ral Rights 
(1966). 
In ac cor dan ce with that, the Euro pean Con ven tion emp ha
si zes the need to in vol ve everyone in the ongo ing pro cess 
of de fi ning and ma na ging cul tu ral he ri ta ge, thro ugh which 
the prin ci ple of he ri ta ge po li ci es and edu ca ti o nal ini ti a ti
ves tre a ting all cul tu ral he ri ta ges equ i tably and pro mo ting 
di a lo gue among cul tu res and re li gi ons is fully ex pres sed. 
That cre a tes gro unds for the esta blis hment of a “pan  
Euro pean” fra me for co o pe ra tion in the dyna mic pro cess 
of prac ti cal im ple men ta tion of the prin ci ples of con ser va
tion and pro tec tion of cul tu ral he ri ta ge, as the le gacy of 
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hu man ci vi li za tion’s de ve lop ment, which rests upon the 
Euro pean Cul tu ral Con ven tion from 1954. Com mon cul
tu ral he ri ta ge of Euro pe, which con nects its past, pre sent 
and fu tu re in clu des two types of ele ments: 1) all forms of 
cul tu ral he ri ta ge in Euro pe, which to get her con sti tu te a 
sha red so ur ce of, re mem bran ce, un der stan ding, iden tity, 
co he sion and cre a ti vity, and 2) the ide als, prin ci ples and 
va lu es, de ri ved from the ex pe ri en ce ga i ned thro ugh pro
gress and past con flicts, which fo ster the de ve lop ment of a 
pe a ce ful and sta ble so ci ety, fo un ded on re spect for hu man 
rights, de moc racy and the ru le of law.
As de fi ned abo ve, cul tu ral he ri ta ge ac tu ally re pre sents a 
gro up of re so ur ces in he ri ted from the past which pe o ple 
iden tify, in de pen dently of ow ner ship, as a re flec tion and 
ex pres si on of the ir con stantly evol ving va lu es, be li efs, 
know led ge and tra di ti ons. It in clu des all aspects of the 
en vi ron ment re sul ting from the in ter ac tion bet we en pe o
ple and pla ces thro ugh ti me. The sta tes as mem ber of the 
in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons and Co un cil of Euro pe ha ve 
ta ken cer tain rights and obli ga ti ons to wards the cul tu ral 
he ri ta ge de ter mi ned in such way and be ing of a par ti cu lar 
sig ni fi can ce for the so ci ety as a who le. That cor pus of the ir 
rights and obli ga ti ons is com pri sed of the fol lo wing sta te
ments. Ac cor dingly, the sta tes, as the par ti es to this Euro
pean con ven tion, agree that 1) everyone, alo ne or col lec ti
vely, has the right to be ne fit from the cul tu ral he ri ta ge and 
to con tri bu te to wards its en ric hment, 2) everyone, alo ne 
or col lec ti vely, has the re spon si bi lity to re spect the cul
tu ral he ri ta ge of ot hers as much as the ir own he ri ta ge, 
and con se qu ently the com mon he ri ta ge of Euro pe and 3) 
exer ci se of the right to cul tu ral he ri ta ge may be su bject 
only to tho se re stric ti ons which are ne ces sary in a de moc
ra tic so ci ety for the pro tec tion of the pu blic in te rest and 
the rights and fre e doms of ot hers. In that sen se, Euro pean 
sta tes are obli ged to ta ke the fol lo wing me a su res and ac ti
ons in the ir na ti o nal, po li ti cal, le gal and so cial systems: 1) 
re cog ni zing the pu blic in te rest as so ci a ted with ele ments of 
the cul tu ral he ri ta ge in ac cor dan ce with the ir im por tan ce 
to so ci ety, 2) en han cing the va lue of the cul tu ral he ri ta ge 
thro ugh its iden ti fi ca tion, study, in ter pre ta tion, pro tec tion, 
con ser va tion and pre sen ta tion and 3) en su ring, in the spe
ci fic con text of each sta te, that le gi sla ti ve pro vi si ons exist 
for exer ci sing the right to cul tu ral he ri ta ge.

 Овај рад је примљен 25. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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МОДЕЛИИТЕОРИЈЕНОВОГИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Sа ево лу ци јом про це са де цен тра ли за ци је у про те клим де ка да ма, 
ло кал на са мо у пра ва и ње но по зи ци о ни ра ње у по ли тич ком си-

* Истраживач сарадник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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сте му по при ма но ве об ли ке, ци ље ве и фор ме. До ла зи до раз во ја но-
вих те о ри ја, ко је се у ма њој ме ри осла ња ју на про у ча ва ње ста рих, 
хи је рар хиј ских об ли ка вла да ви не. Кра јем осам де се тих, са сло мом 
Ис точ ног бло ка, до ла зи до ја ча ња ме ђу за ви сно сти и раз во ја гло-
бал ног тр жи шта. У тим окол но сти ма, на ци о нал не вла де те жи ште 
ста вља ју на де цен тра ли за ци ју и ак тив но уче шће ло кал них за јед-
ни ца у раз вој ним про це си ма. У сре ди шту но вих те о ри ја на ла зе се 
ин сти ту ци је и њи хо ве по ли тич ке и дру штве не по сле ди це, а чи тав 
дис курс сти че на зив „но ви ин сти ту ци о на ли зам“.

Но ви ин сти ту ци о на ли зам, у нај оп шти јем сми слу, пред ста вља 
те о риј ски пра вац, по мо ћу ко јег се по сма тра при ро да, дру штве ни 
из во ри и уну тра шња кон струк ци ја ин сти ту ци ја. За раз ли ку од ста-
рог ин сти ту ци о на ли зма, ко ји је углав ном по чи вао на де скрип ци ји 
дру штве них, еко ном ских и по ли тич ких ин сти ту ци ја, но ви ин сти-
ту ци о на ли зам је ви ше ана ли тич ки, а од ре ђе не те о риј ске по став-
ке сво ју под ло гу тра же у ем пи ри ји.1) Ис тра жи ва ња ко ја об у хва та ју 
по ли тич ке ин сти ту ци је ука зу ју на не ке кри тич не тач ке њи хо вог 
по сма тра ња. Марч и Ол сен, јед ни од за чет ни ка но вог ин сти ту ци о-
на ли зма, уво де по де лу на три нај оп шти ја те о риј ска прав ца.2) Ту се 
свр ста ва ју они ко ји ма се: 

1. про у ча ва при ро да ин сти ту ци ја, де фи ни шу ћи их као спе ци-
фи чан об лик уре ђе ња пре ко ко га де лу ју раз ли чи ти по ли-
тич ки ак те ри. Под по ли тич ким ак те ри ма се под ра зу ме ва ју 
пар ти је, ин те ре сне гру пе, син ди ка ти и ор га ни за ци је чи ји се 
ауто ри те тет ге не ри ше из по др шке би рач ког те ла и члан ства. 
Основ на прет по став ка је да, ре ци мо, они син ди ка ти ко ји 
за сту па ју ин те ре се ве ли ког бро ја гра ђа на (нпр. син ди ка ти 
здрав ства и про све те) мо гу би ти знат но ути цај ни ји од ма-
ло број ни јих удру же ња Код по ли тич ких стра на ка си ту а ци ја 
је не што дру га чи ја, јер се њи хо ва сна га ме ри, пре све га, из-
бор ним ре зул та том. Та ко, њи хо ва моћ на кон од ре ђе них из-
бор них ци клу са ва ри ра у скла ду са по др шком гла са ча. Ме-
ђу тим, ово не мо ра би ти ис кљу чи ви об лик ути ца ја, јер не ке 
стран ке мо гу рас по ла га ти ја чим по лу га ма вла сти у од но су 
на ре ал ни из бор ни ре зул тат у оној ме ри ко ли ко их дру ге ви-

1) Fer ris, Ja mes M, Tang, Shui-Yan, „The New In sti tu ti o na lism and Pu blic Ad mi ni stra tion: An 
Over vi ew“, JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, vol. 3, no. 1/1993, Pu-
blic Ma na ge ment Re se arch As so ci a tion, Ox ford Uni ver sity Press, 1993, стр. 4-10.

2)  March, G, Ja mes, Ol sen, P, Jo han, “Ela bo ra ting the “New In sti tu ti ons”,OxfordHandookof
PoliticalInstitutions, Ox ford Uni ver sity Press, 2006. 
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де као по жељ ног парт не ра, од но сно, у за ви сно сти од ко а ли-
ци о ног по тен ци ја ла.3)

2. про у ча ва зна чај нор ми и где се из град ња ин сти ту ци ја схва-
та као ре зул тат ево лу тив них про це са у по ли тич ком си сте му. 
То се од но си на про цес кре и ра ња нор ми (од уста ва, за ко на, 
под за кон ских ака та и сл.), ко ји ма се уре ђу ју дру штве ни од-
но си. Ов де се пре све га реч оњи хо вим дру штве ним и по-
ли тич ким по сле ди ца ма. Очи гле дан при мер прав них нор ми 
са да ле ко се жним по сле ди ца ма су и оне ко је се од но се на 
де цен тра ли за ци ју, те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју и ло кал ну 
са мо у пра ву. 

3. про у ча ва по на ша ње, би ло ин ди ви ду ал них или ко лек тив них 
ак те ра у си сте му. Овај пра вац, по ве зан је са раз во јем би хеј-
ви о ри зма, по себ но оне стру је ко ја се раз ви ла у аме рич кој 
ду штве ној те о ри ји сре ди ном ше зде се тих го ди на XX ве ка. 
Он по ку ша ва да од го нет не при ро ду по ли тич ких ин сти ту ци-
ја кроз људ ско по на ша ње. Основ на ка рак те ри сти ка ове гра-
не ми шље ња је да де ло ва ње љу ди у ши рој за јед ни ци мо ра 
пред ста вља ти им пе ра тив ин сти ту ци о нал не из град ње, а би-
хеј ви о ри зам као ба зич но со ци о ло шка те о ри ја се осла ња на 
чи тав низ срод них ди сци пли на, по пут со ци јал не и по ли тич-
ке пси хо ло ги је, по ли тич ке ан тро по ло ги је итд. Са ма ин сти-
ту ци о на ли за ци ја се опи су је као скуп про це са ко ји људ ско 
по на ша ње пре тва ра ју у пра ви ла нео п ход на за ства ра ње, одр-
жа ва ње и уки да ње по сто је ћих ин сти ту ци ја. До бра илу стра-
ци ја по ме ну тог је ин сти ту ци ја ом буд сма на ко ја у Швед ској 
по сто ји око два ве ка, али се у ве ћем бро ју др жа ва уво ди у 
са вре ме ном пе ри о ду. По тре ба за ин сти ту ци јом ом буд сма на 
раз ви ја се под при ти ском све сна жни јих спољ них и уну тра-
шњих при ти са ка за за шти ту људ ских и гра ђан ских пра ва. 
Због ши ро ког спек тра пра ва ко ја се шти те у раз ви је ним де-
мо кра ти ја ма по ред оп штог, фор ми ра ју се и ин сти ту ти спе-
ци ја ли зо ва них ом буд сма на, од ло кал ног до ре ци мо здрав-
стве ног и вој ног. Пред ност овог мо де ла огле да се у чи ње ни-
ци да се ин сти ту ци је раз ви ја ју у скла ду са те жња ма гра ђа на, 
да кле оне мо ра ју би ти уса гла ше не са њи хо вим по тре ба ма. 
Ово је од по себ ног зна ча ја за зе мље у тран зи ци ји, где би 

3) Ви де ти ре ци мо у, „По ли тич ке по сле ди це из бор ног пра ва“, у Јо ва но вић, Ми лан, По
литичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008.
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мо дер ни за ци ја тре ба ла би ти за сно ва на на син те зи из ве сних 
на пред ни јих обра за ца ин сти ту ци о нал не из град ње и очу ва-
ње соп стве не тра ди ци је и по зи тив ног на сле ђа. 

Од та да, чи та ва пле ја да ауто ра по чи ње да ис тра жу је ин сти-
ту ци је, a Пи терс те о ри ју но вог ин сти ту ци о на ли зма де ли на се дам 
пра ва ца: нор ма ти ви стич ки ин сти ту ци о на ли зам, ин сти ту ци о на-
ли зам ра ци о нал ног из бо ра, исто риј ски ин сти ту ци о на ли зам, ем-
пи риј ски ин сти ту ци о на ли зам, ме ђу на род ни ин сти ту ци о на ли зам, 
со ци о ло шки ин ти ту ци о на ли зам и ин сти ту ци о на ли зам за сту па ња 
ин те ре са.4) 

У од но су на оп ште де фи ни ци је ин сти ту ци ја и ин сти ту ци о нал-
ну ана ли зу, Фе рис и Танг раз ли ку ју че ти ри мо де ла; 

1. где се ин сти ту ци је ви де кроз при зму од но са у струк ту ри 
упра вља ња и од нос ин сти ту ци ја на вер ти кал ном и хо ри зон-
тал ном ни воу; 

2. где се раз ма тра ју пра ви ла ко ја об ли ку ју дру штве не од но се и 
ин тер ак ци је и од нос из ме ђу по је ди на ца и ин сти ту ци ја; 

3. где се по сма тра од нос нор ми и дру штве но-по ли тич ких ак-
ци ја, од но сно ути цај фор мал них пра ви ла на од ре ђи ва ње 
сми сла и са др жа ја тих ак ци ја (ко је су ак ци је по жељ не, за-
бра ње не или до зво ље не) 

4. где се ис тра жу је ко ре ла ци ја и ути цај ин сти ту ци ја на дру-
штве ну стра фи ка ци ју, као и на фор ми ра ње и ево лу ци ју дру-
штве них гру па.5) 

Још јед на зна чај на ди хо том на по де ла мо же се из вр ши ти кроз 
од нос по је ди на ца и ин сти ту ци ја. Не ки те о ре ти ча ри, по пут већ на-
ве де них Мар ча и Ол се на, по ку ша ва ју да ука жу на зна чај ин сту-
ти ца ја на об ли ко ва ње дру штве ног по на ша ња, те да се те жње по-
је ди на ца раз ви ја ју ускла ђе но са ши рим, ин сти ту ци о нал ним кон-
тек стом.6) На су прот њи ма, од ре ђе ни број ис тра жи ва ча ве ру је да су 
по је дин ци спо соб ни да раз ви ја ју сво је те жње из ван ин сти ту ци о-

4) Pe ters, Guy, B, „In sti tu ti o nal The ory in Po li ti cal Sci en ce: The „New In sti tu ri o na lism“, Pin-
ter, 1999; Pe ters, Guy B, Pi er re, Jon, „In sti tu ti ons and Ti me: Pro blems of Con cep tu a li za tion 
and Ex pla na ti on“, JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, vol. 8, no. 4, Ox-
ford Uni ver sity Press, 1998, стр. 565-583.

5)  Fer ris, Ja mes, M, Tang, Shui-Yan, „The New In sti tu ti o na lism and Pu blic Ad mi ni stra tion: An 
Over vi ew“, op.cit, стр. 4-11.

6)  March, Jo han, Ol sen, “The New In sti tu ti o na lism: Or ga ni za ti o nal Fac tors in Po li ti cal Li fe“, 
AmericanPoliticalScienceReview,no. 79, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, 1984, 
стр. 734-749. 
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нал ног кон тек ста, али да има ју по тре бу за ин сти ту ци ја ма по што 
оне ства ра ју аде кват ни је пред у сло ве за де ло ва ње у за јед ни ци.7) 

Сви по бро ја ни те о риј ски при сту пи ин сти ту ци ја ма по ка зу ју да 
без аде кват ног са гле да ва ња ви ше еле ме на та ко ји спа да ју у оп сег 
из град ње ин сти ту ци ја, ана ли зе и па жљи вог пру о ча ва ња њи хо вих 
по сле ди ца, не мо же би ти ни њи хо ве здра ве по став ке. Чи тав пра вац 
но вог ин сти ту ци о на ли зма по чи ва на ста но ви шту да су ин сти ту ци-
је, а пре све га по ли тич ке, њи хов ка па ци тет и ра ци о нал на по став ка, 
нај бит ни ји еле мен ти ква ли тет ног жи во та гра ђа на и оп штег, дру-
штве ног раз во ја. Пре ма схва та њу но бе лов ца Да гла са Нор та, ин сти-
ту ци је утвр ђу ју и ме ња ју пра ви ла по на ша ња8), а он их де фи ни ше 
као „пра ви ла игре у дру штву“, или као огра ни че ња ко ји ма се уре-
ђу ју дру штве не ин тер ак ци је.9) Нео марк си стич ко схва та ње ин сти-
ту ци је тре ти ра као сред ства по мо ћу ко јих вла да ју ћа кла са одр жа ва 
sta tus quo, а но ви ин сти ту ци о на ли зам при до да је моћ као фак тор 
по мо ћу ко јег се ле ги ти ми ше и одр жа ва по сто је ћи по ре дак.10) 

ТЕОРИЈАРАЦИОНАЛНОГИЗБОРА

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра по сма тра нор ме као чи ста и ја сно 
утвр ђе на пра ви ла по на ша ња. Основ на ди стинк ци ја из ме ђу те о ри је 
ра ци о нал ног из бо ра и дис кур са со ци о ло шког ин сти ту ци о на ли зма 
је у раз ли ко ва њу нор ми и ин сти ту ци ја. Ра ци о нал ни из бор ин си-
сти ра на њи хо вој јед на ко сти, док со ци о ло шки ин сти ту ци о на ли зам 
у ин сти ту ци је, по ред нор ми, убра ја ин те ре се, кул ту ру, дру штве но 
по на ша ње, и у нај ши рем сми слу це ло куп ни си стем вред но сти.11) 
На су прот со ци о ло шком ин сти ту ци о на ли зму ко ји у раз ма тра ње 
узи ма тра ди ци ју, исто риј ско на сле ђе и ан тро по ло шке ка рак те ри-
сти ке ста нов ни штва, у ци љу уса гла ша ва ња са по тре ба ма од ре ђе-
них гру па, ра ци о нал ни из бор се углав ном осла ња на еко ном ске ме-
то де и екс пе ри мен тал не мо де ле, по пут те о ри је ига ра. Со ци о ло шка 
и исто риј ска вер зи ја но вог ин сти ту ци о на ли зма пру жа ју хо ли стич-
ку ин тер пре та ци ју ин сту ту ци ја, ко је у се би са др же спе ци фич но сти 

7) Ostrom, Eli nor, „An Agen da for the Study of In sti tu ti ons“, PublicChoice, no. 48, Sprin ger 
Pu blis hing, 1991, стр. 3-25.

8) North, Do u glas, C, „In sti tu ti ons, In sti tu ti o nal Chan ge and Eco no mic Per for man ce“, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, 1990, стр. 21-26.

9) Ibid, стр. 3.
10) Hi ra, Anil, Hi ra, Ron, „The New In sti tu ti o na lism: Con tra dic tory No ti ons of Chan ge“, Ame-

ri can Jo ur nal of Eco no mics and So ci o logy, vol. 59, no. 2, 2000, стр. 267-282. 
11) La ne, Jan-Erik, Er sson, Svan te „The New In sti tu ti o nal Po li tics-Per for man ce and Оutcomes“, 

Ro u tled ge, 2002, стр. 4
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на ста ле кре та њем ин сти ту ци ја кроз вре ме. Ра ци о нал ни из бор то 
не ги ра, осла ња ју ћи се на ато ми стич ки кон цепт где су ин сти ту ци је 
сат ка не од ве ли ког бро ја пра ви ла, а на чин њи хо ве син те зе чи ни од-
ре ђе ну ин сти ту ци ју је дин стве ном.12) 

Је дан од нај пре по зна тљи ви јих мо де ла, ко ји у окви ру те о ри-
је ра ци о нал ног из бо ра раз ма тра ши ре пи та ње де цен тра ли за ци је, 
а са мим тим и ло кал не са мо у пра ве, раз вио је еко но ми ста Ва лас 
Оутс. У сво јим ра до ви ма ко ји нај ве ћим де лом раз ма тра ју пи та ње 
фи скал ног фе де ра ли зма, Оутс ука зу је да тран сфер ад ми ни стра тив-
них над ле жно сти ка ни жим ин стан ца ма до при но си уса гла ша ва њу 
по ли тич ких ци ље ва и јав не по ли ти ке са оп штим, гра ђан ским ин те-
ре си ма.13) У члан ку Фискалнифедерализам,Оутс по ку ша ва да од-
го во ри на пи та ње ка ко еко ном ски при ступ и ме то ди мо гу до при не-
ти раз во ју фе де ра ли зма и де цен тра ли за ци је у ши рем сми слу. Ни-
зом хи по те за и пу тем ком па ра тив не ана ли зе не ко ли ко по ли тич ких 
си сте ма, он до ка зу је да фи скал на де цен тра ли за ци ја исто вре ме но 
во ди ре дук ци ји јав них тро шко ва и пру жа под сти цај ди рект ној де-
мо кра ти ји и по ли тич кој пар ти ци па ци ји. Пре ма овом ви ђе њу, сми-
сао еко ном ског ту ма че ња де цен тра ли за ци је је да ис тра жи ко је је 
по сло ве по жељ но ало ци ра ти од цен трал них ка ни жим ор га ни ма.

За раз ли ку од Оут са, мно ги ис тра жи ва чи пра ве ја сну ди стинк-
ци ју из ме ђу фе де ра ли зма и де цен тра ли за ци је, а Блум и Војг из два-
ја ју 25 ин ди ка то ра ко ји су срод ни за фе де ра ли зам и де цен тра ли за-
ци ју. Исто вре ме но, они по мо ћу 7 од њих ем пи риј ски до ка зу ју да су 
фе де ра ли зам и де цен тра ли за ци ја су штин ски раз дво је ни фе но ме ни 
и да уни тар на др жав на уре ђе ња мо гу по се до ва ти знат но ви ши сте-
пен де цен тра ли за ци је не го фе де рал ни по ли тич ки си сте ми.14) Слич-
но њи ма, и мно ги дру ги ис тра жи ва чи твр де да уни тар на др жав на 
уре ђе ња по се ду ју ве ћи ни во ло кал не ауто но ми је, по што у фе де-
рал ним си сте ми ма ло кал на са мо у пра ва спа да у над ле жност др жа-
ва чла ни ца, док у уни тар ним пре нос над ле жно сти ни је усме рен ка 
фе де рал ном, већ ка ло кал ном ни воу.15) 

Оут со ва „те о ре ма о де цен тра ли за ци ји“ би ла је пред мет мно го-
број них ис тра жи ва ња, па су се ја ви ли опреч ни ста во ви и ди ле ме. 

12) Ibid, стр. 6.
13) Oates, Wal la ce, „Fi scal Fe de ra lism“, Har co urt Bra ce Jo va no vich, New York, 1972. 
14) Vo igt, Ste fan, Blu me, Lo renz, „The Eco no mic Ef fects of Fe de ra lism and De cen tra li sa tion: a 

Cross-Co un try As se sment“, PublicChoice,Dec/2010, Sprin ger Sci en ce + Bu si ness Me dia, 
2010. 

15) La ne, Jan Erik, Er sson, Svan te, EuropeanPolitics:AnIntroduction, Sa ge Pu bli ca ti ons, 1996, 
стр. 98.
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Во лис (Wal lis) не ги ра Оут сов став да де цен тра ли за ци ја не из бе жно 
во ди сма њи ва њу јав них тро шко ва и да, уко ли ко по сто ји те жња ка 
усме ра ва њу фи нан сиј ских сред ста ва на ло кал ни ни во, то, услед 
број но сти суб на ци о нал них је ди ни ца, мо же до ве сти до зах те ва за 
до дат на сред ства, што у ко нач ном ис хо ду во ди уве ћа њу ло кал них, 
а ти ме и све у куп них јав них тро шко ва.16) 

Ис тра жи ва ња ко ја је спро ве ла Свет ска бан ка у зна чај ној ме-
ри по твр ђу ју Оут со ве ста во ве. На осно ву ком па ра тив не сту ди је 
слу ча ја не ко ли ко раз ви је них и тран зи ци о них по ли тич ких си сте ма, 
по ка за ло се да др жа ве са ви шим ни во ом де цен тра ли за ци је знат-
но бо ље од го ва ра ју на зах те ве гра ђа на.17) Као је дан од при мар них 
ци ље ва Свет ске бан ке на во ди се пру жа ње фи нан сиј ске пот по ре 
про јек ти ма ко ји под сти чу де цен тра ли за ци ју и очу ва ње по ли тич-
ке ста бил но сти у „све тлу по ја ча них при ти са ка ка ло ка ли за ци ји“.18) 
Ове тврд ње су пот кре пље не чи ње ни цом да код раз ви је них зе ма ља 
суб на ци о нал не је ди ни це у про се ку рас по ла жу са 30% јав них при-
хо да, док је у слу ча ју зе ма ља у раз во ју то ду пло ма ње.19) 

Од нос јав них тро шко ва по ни во и ма у од но су на БДП

gодишњи при ход 
per capita

број 
зе ма-

ља

јав ни тро-
шко ви у

односу на 
БДП%

тро шко ви 
централне 

владе %

тро шко ви
субнаци-
оналних 
јединица 

%
300-2000$ 9 31 29 4
2000-5000$ 17 27 26 5

5000-10000$ 20 33 25 13

10000-15000$ 11 40 32 16

15000-20000$ 8 33 31 6

20000$- 22 53 37 30

Из вор: North, Do u glas, Wal lis, John J, We in ge ist, Ba rry, „Vi o len ce and So cial Or ders 
– A Con cep tual Fra me work for In ter pe ting Re cor ded Hu man Hi story –”, Cam brid ge 

Uni ver sity Press, 2009, стр. 10. 

16) Wal lis, John, Jo seph, „The Po li ti cal Eco nomy of New Deal Fi scal Fe de ra lism“, Economic
Inquiry, no. 2, Wi ley Pu blis hing, стр. 510-524.

17) Ви де ти у „De cen tra li za tion: Ret hin king Go vern ment“ у Enteringthe21stCentury:World
DevelopmentReport19992000, World Bank, Ox ford Uni ver sity Press, 2000, стр. 108.

18) Исто, стр, 107.
19) Цит. пре ма Ar bet man-Ra bi no witz, Ma ri na, Johnson, Kri stin, “Re la ti ve Po li ti cal Ca pa city: 

Em pi ri cal and The o re ti cal Un der pi nings”, http://www.cgu.edu/In clu de/spe/Conf Pol Eco-
nIn di ca tors2007/Ar bet man-Ra bi no witz Johnson RPC 2007 Cla re mont.pdf
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 Дру ги зна ча јан ар гу мент о де цен тра ли за ци ји и ло кал ној са мо-
у пра ви кроз ком пе ти тив ни мо дел раз ви ли су Ти бу и Та лок. Ти бу је 
у пр ви план ис та као да про сеч ни гра ђа ни (он их на зи ва би ра чи ма) 
тежe да се на ста не у сре ди ни ко ја нај ви ше од го ва ра њи хо вим по-
тре ба ма. То се пре све га од но си на фи скал ну по ли ти ку, где по је-
ди нац ра ци о нал но са гле да ва ва тро шко ве и пред но сти жи во та (cost 
and be ne fit ана ли за) у од ре ђе ној за јед ни ци.20) Као по сле ди ца тих ра-
ци о нал них по став ки, ја вља се сво је вр сна тр жи шна утак ми ца из ме-
ђу те ри то ри јал них ју рис дик ци ја ко је се бо ре да при ву ку што ве ћи 
број по ре ских об ве зни ка, а гра ђа ни сво јим из бо ром и “гла са њем 
но га ма” од ре ђу ју по бед ни ка. Ову те зу је још пре ци зни је по ку шао 
да обра зло жи Та лок, узи ма ју ћи у раз ма тра ње ис кљу чи во ви си ну и 
на чин при ку пља ња ло кал них так си и по ре за.21) 

Пред ност овог мо де ла огле да се у чи ње ни ци да он кроз раз-
ли чи те екс пе ри мен тал не ме то де по ку ша ва да из на ђе ре ше ња чи ја 
би им пле мен та ци ја на нај бо љи на чин од го ва ра ла по тре ба ма ве ћег 
бро ја по је ди на ца у за јед ни ци. Из те пер спек ти ве, ра ци о нал ни по-
је дин ци и гру пе кроз ко је де лу ју има ју те жњу ка од ре ђе ним ло кал-
ним ин сти ту ци ја ма јер ве ру ју да оне мо гу до при не ти оства ри ва њу 
њи хо вих ин те ре са и на прет ку сре ди на у ко ји ма жи ве.22) Кључ ни не-
до ста так те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и ње не при ме не на ло кал ну 
са мо у пра ву је што она по ти ску је тра ди ци о нал не фор ме, уста но ве 
и кул ту ру као бит не еле мен те у из град њи ло кал них ин сти ту ци ја. 

СОЦИОЛОШКЕИИСТОРИЈСКЕТЕОРИЈЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Си стем вред но сти из угла со ци о ло шког ин сти ту ци о на ли зма 
пред ста вља осно ву свих ин сти ту ци о нал них про ме на. За че ци овог 
прав ца мо гу се про на ћи још у ра до ви ма Мак са Ве бе ра, а у раз до-
бљу на кон II свет ског ра та код ис так ну тих фи гу ра и ро до на чел-
ни ка би хеј ви о ри зма Тал ко та Пар сон са и Ро бер та Мер то на.23) Из 

20) Ti e bo ut, Char les, „Pu re The ory of Lo cal Ex pen di tu res“ Journal of Political Economy, 
Oct/1956, 1956, стр. 418. 

21) Tul lock, Gor don, „Pu blic De ci si ons as Pu blic Go ods“, JournalofPoliticalEconomy, July/
Aug/1971, 1971, стр. 917. 

22) Clin ger mayer, Ja mes C, Fe i ock, Ric hard C, “In sti tu ti o nal Con stra ints and Po licy Cho i ce: An 
Ex plo ra ti on of Lo cal Go ver nan ce”, Sta te Uni ver sity of New York Press, 2001, стр. 5.

23) Ви де ти у Mayhew, Leon, H, ed, “Tal cott Par sons: On In sti tu ti ons and So cial Evo lu tion”, 
The Uni ver sity of Chi ca go Press, Mer ton, Ro bert, K, “The Unan ti ci pa ted Con se qu en ces of 
Pur po si ve So cial Ac tion”, AmericanSociologicalReview,vol. 1, no. 6, 1936, стр. 894-904.
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со ци о ло шког угла, па ра диг ма но вог ин сти ту ци о на ли зма про у ча ва 
ево лу ци ју ста рих и на ста нак но вих ин сти ту ци ја. У сре ди шту со ци-
о ло шког ин сти ту ци о на ли зма на ла зи се ин сти ту ци о на ли за ци ја, као 
оп шти про цес „ко јим ин сти ту ци је ево лу и ра ју, ста ре се ме ња ју и 
не ста ју, а на ме сто њих до ла зе но ве.24) 

У нај оп шти јем сми слу, ин сти ту ци је пред ста вља ју утвр ђе на 
„пра ви ла игре“, фор мал на и/или не фор мал на, пре ко ко јих раз ли-
чи ти ак те ри, од по је ди нач нач них до ко лек тив них де лу ју у си сте-
му. Фор мал не ин сти ту ци је су она пра ви ла ко ја су ја сно и пре ци зно 
де фи ни са на и уте ме ље на у устав но-прав ном по рет ку, док не фор-
мал не ауто ри тет цр пу из од ре ђе них обра за ца по на ша ња, кул ту ре и 
тра ди ци је. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пред ста вља про цес пу тем ко га 
се од го ва ра ју ћа пра ви ла и нор ме уну тар дру штва пре та па ју у си-
стем ин сти ту ци ја и по ста ју оп ште ва же ћи прин ци пи. Под оп ште-
ва же ћим прин ци пи ма схва та ју се они еле мен ти ко ји не по сред но 
ути чу на све дру штве не су бјек те, од са мих гра ђа на, пре ко њи хо вих 
удру же ња, до при вред них и си стем ских ин сти ту ци ја. За раз ли ку од 
не ин сти ту ци о на ли зо ва них нор ми и пра ви ла, ин сти ту ци о на ли зо ва-
не пра ти санк ци ја у слу ча ју на ру ша ва ња утвр ђе ног ко дек са, а ход-
но овом ту ма че њу ин сти ту ци ја је са мо оно пра ви ло или нор ма ко ја 
је про шла фа зу ин сти ту ци о на ли за ци је и уте ме ље на је у си сте му.

Из тог угла, нео п ход но је из вр ши ти раз гра ни че ње ин сти ту-
ци о на ли за ци је и мо дер ни за ци је, a со ци о лог Шму ел Ај зан штат се 
убра ја у пр ве те о ре ти ча ре ко ји су по све ти ли па жњу те о риј ском 
раз два ја њу по ме ну тих про це са. Он ин сти ту ци о на ли за ци ју ви ди 
као об лик по ли тич ког раз во ја, а не ис кљу чи во де лом ши рих, мо-
дер ни за циј ских про це са. Мо дер ни за ци ју пра ти ево лу тив ност, док 
ин сти ту ци о на ли за ци ја не по се ду је ли не ар ну и уна пред од ре ђе ну 
пу та њу. Упра во због то га, Ај зен штат је ука зао на ме ђу соб не ин-
тер ак ци је мо дер ни за ци је, оп ште дру штве ног про це са и вред но сти 
и ква ли те та по ли тич ког си сте ма, ње го ве сна ге или сла бо сти.25) Зна-
чај со ци о ло шког дис кур са у но вом ин сти ту ци о на ли зму за из град-
њу ло кал не са мо у пра ве огле да се у чи ње ни ци да би ло кал не ин сти-
ту ци је нај лак ше мо гле од го во ри ти на по тре бе гра ђа на и дру штва у 

24) Hun ting ton, Sa muel, „Po li ti cal De ve lop ment and Po li ti cal De cay“, у Ka bas hi ma, Ikuo, Whi-
te, Lynn, eds, PoliticalSystemandChange,Prin ce ton Uni ver sity Press, 1986. 

25) Eisen stadt, N, S, „In sti tu ti o nal Pat terns of Po li ti cal Mo der ni sa tion“, Civilisations, No. 
4/1962, 1962, стр. 461-472; „In sti tu ti o na li sa tion and Chan ge“, AmericanSocologicalRevi
ew, Ap/ 1964, 1964, стр. 235-247. 
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це ли ни, те да оне мо ра ју би ти уса гла ше не са си сте мом вред но сти 
у ло кал ним за јед ни ца ма. 

Исто риј ски при ступ но вом ин сти ту ци о на ли зму по чи ва на ста-
но ви шту да ин сти ту ци је, мо де ли и об ли ци њи хо вог раз во ја по се-
ду ју ево лу ци ју, а да њи хо ве са да шње фор ме са др же од ре ђе не еле-
мен те из про шло сти. Стин чкомб твр ди да се раз ли чи ти об ли ци 
ор га ни за ци је уну тар си сте ма ја вља ју то ком вре ме на, док „ор га ни-
за ци о не фор ме и ти по ви има ју про шлост ко ја од ре ђу је по је ди не 
аспек те тог ти па ор га ни за ци је.“26) Из ово га се мо же за кљу чи ти да 
и у раз во ју ин сти ту ци ја ло кал не са мо у пра ве по сто је од ре ђе не тра-
јек то ри је, а да се по је ди ни ин сти ту ти из про шло сти по но во ре а-
фир ми шу. 

У слу ча ју со ци о ло шке те о ри је ин сти ту ци о на ли зма, нео п ход но 
је ис та ћи да оне сво је упо ри ште у тра ди ци ји, исто риј ском на сле-
ђу и кул тур ном обра сцу има ју зна ча јан до при нос у ис тра жи ва њу 
ин сти ту ци ја. То се од но си и на ло кал ну са мо у пра ву, јер је нео п-
ход но утвр ди ти ко је ин сти ту ци је нај ви ше од го ва ра ју си сте му дру-
штве них вред но сти што би олак ша ло њи хо ву при ме ну. Исто риј ски 
при ступ ин сти ту ци о на ли зму про у ча ва кре та ње ин сти ту ци ја кроз 
вре ме и ути цај не ка да шњих ин сти ту ци ја на ства ра ње и из град њу 
но вих (path-de pen dant). 

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАИНОВИЈАВНИМЕНАЏМЕНТ

Про цес ин сти ту ци о нал них про ме на у раз ви је ним по ли тич ким 
си сте ми ма ши ром све та от по чео је осам де се тих го ди на и са др жан 
је у иде ји „но вог јав ног ме наџ мен та“ (New Pu blic Ma na ge ment). 
По тре ба за по вра так ин сти ту ци ја и њи хо ву ре фор му ја вља се услед 
кри зе ле ги ти ми те та и на ра ста ју ћих дру штве них ин тер ак ци ја. Пр ви 
зна ци ове кри зе уоче ни су још по чет ком се дам де се тих и пра ће ни 
су па дом јав ног по ве ре ња у до тра ја ли би ро крат ски апа рат, док се 
исто вре ме но осе ти ла стаг на ци ја еко но ми је.27) Сам, тер мин „но ви 
јав ни ме наџ мент“ или „ре ин вен ти ра ње вла де“, од но си се на иде-

26) Stinchcom be, Art hur, „So cial struc tu re and or ga ni za ti ons“, у March, J. G, Handookoforga
nizations,Rand-McNally, Chi ca go, 1965, стр. 152. 

27) Ви де ти ре ци мо ин те ре сант ну сту ди ју Кро зи јеа, Хан тинг то на и Ва та ну ки ја „Кри за де-
мо кра ти је“, Cro si er, Mic hel, Hun ting ton, Sa muel, Wa ta nu ki, Jo ji “The Cri sis of De moc racy 
– Re port on the Go ver na bi lity of De moc ra ci es to the Tri la te ral Com mis sion“, New York 
Uni ver sity Press, 1975. 
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ју да је у про це су упра вља ња јав ним сек то ром то ком про те клих 
де це ни ја до шло до дра ма тич них про ме на.28) За го вор ни ци ре фор ми 
за ло жи ли су се за ефи ка сни је упра вља ње, а као је дан од нај при-
клад ни јих од го во ра у од но су на по ме ну те те шко ће ви ди се де цен-
тра ли за ци ја. У пи о нир ском ра ду по све ће ном ин сти ту ци о нал ним и 
ад ми ни стра тив ним ре фор ма ма у САД, Деј вид Озборн и Тед Гeблер 
за кљу чу ју да, услед ка рак те ра и уче ста ло сти дру штве них про ме на, 
основ на осо би на сва ке бу ду ће вла де тре ба да бу де инвентивност. 
По ред ин вен тив но сти, на гла ша ва се по тре ба да вла де бу ду тр жи-
шно ори јен ти са не, де цен тра ли зо ва не (подв. П.М.) и да се гра ђа ни-
ма омо гу ћи што ве ћи ква ли тет услу га.29). 

Ра ци о на ли за ци ја упра ве у све тлу „но вог јав ног ме наџ мен та“ 
та ко ђе се у ве ли кој ме ри се осла ња на иде је Мак са Ве бе ра и ње-
го вих 12 еле ме на та за „са вр ше ну би ро кра ти ју“. Раз ма тра ју ћи Ве-
бе ро во схва та ње ра ци о на ли за ци је, Ронг је по ме ну ти про цес де фи-
ни сао као онај „у ко ме екс пли цит на, са же та и ин те лек ту ал но ра зу-
мљи ва пра ви ла и про цу де ре за ме њу ју осе ћа ња и тра ди ци ју у свим 
сфе ра ма људ ске ак тив но сти. Ра ци о на ли за ци ја во ди за ме ни ре ли-
ги је спе ци ја ли зо ва ном на у ком као глав ним из во ром ауто ри те та; 
за ме ни тре ни ра ног струч ња ка кул ти ви са ним пи сме ним чо ве ком; 
од ба ци ва њу спо соб ног рад ни ка раз во јем тех но ло ги је и ма ши на; 
за ме ни тра ди ци о нал не суд ске му дро сти ко ди фи ко ва ним суд ским 
пра ви ли ма. Ра ци о на ли за ци ја де ми сти фи ку је и ин стру мен та ли зу је 
жи вот.“30) 

Од го вор кроз ре фор ме и уво ђе ње но вих об ли ка упра вља ња из-
вор но се ја вио у Ве ли кој Бри та ни ји у про гра му та да шњег пре ми-
је ра Мар га рет Та чер, да би се по том про ши рио и на дру ге чла ни це 
Ко мон вел та и Швед ску, а на кон то га усле ди ја је и мо дер ни за ци ја 
упра ве у САД. Ка сни је, та лас про ме на на ста вио се и у мно гим дру-
гим по ли тич ким си сте ми ма. Ре фор ма ло кал не са мо у пра ве пред-
ста вља ла је зна ча јан део тих про ме на. То се мо жда нај бо ље илу-
стру је чи ње ни цом да су, пре ма по да ци ма ММФ-а и Свет ске бан ке, 
јав на из два ја ња за по тре бе ло кал не са мо у пра ве у раз ви је ним по ли-

28) Bar ze lay, Mic hael, „The New Pu blic Ma na ge ment: Im pro ving Re se arch and Po licy Di a lo-
gue“, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 2001, стр. 2. 

29) Os bor ne, Da vid, Ga e bler, Ted, “Re in ven ting Go vern ment: How the En ter pre ne u rial Spi rit is 
Tran sfor ming the Pu blic Sec tor”, Plu me, 1993. 

30) Цит. пре ма, Gre gory, Ro bert „New Pu blic Ma na ge ment and the Ghost of Max We ber : Exor-
ci sed or Still Ha un ting?“, у Cri sten sen, Tom, La e greid, Per, eds, TranscendingNewPublic
Management,As hga te Pu blis hing Ltd, 2007, стр. 222-223.
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тич ким си сте ми ма на ра сла са про сеч них 20% из се дам де се тих на 
30 - 40% бу џет ских сред ста ва сре ди ном де ве де стих го ди на.31) 

При ме на но вог јав ног ме наџ мен та на ни воу ло кал не са мо у-
пра ве је у слу ча ју раз ви је них по ли тич ких си сте ма до при не ла аде-
кват ни јем рас по ла га њу људ ским ре сур си ма, де по ли ти за ци ји ад-
ми ни стра тив ног апа ра та и ства ра њу спе ци ја ли зо ва них аген ци ја са 
пре ци зно утвр ђе ним ци ље ви ма. Та ко ђе, пу тем но вог јав ног ме наџ-
мен та знат но су уна пре ђе ни ме ха ни зми ева лу ци је и над зо ра јав не 
ад ми ни стра ци је.

С дру ге стра не, по сто ји не ко ли ко ар гу ме на та кри ти ча ра но-
вог јав ног ме наџ мен та. Ов де би, сва ка ко, тре ба ло из дво ји ти оне 
ко ји ука зу ју: да је ства ра ње ве ли ког бро ја спе ци ја ли зо ва них аген-
ци ја узро ко ва ло пре те ра ну фраг мен та ци ју вла де; да се но ви јав ни 
ме наџ мент по ка зао знат но успе шни јим у слу ча ју раз ви је них не го 
ма ње раз ви је них си сте ма; да је те шко ме ри ти ствар не учин ке но-
вог јав ног ме наџ мен та, за то што ни су по сто ја ли мо де ли ме ре ња 
учин ка ста рог; да би не ки при ва ти зо ва ни и де ре гу ли са ни сер ви си 
тре ба ло да бу ду по но во ре гу ли са ни, јер се ве ру је да су они би ли 
ме ђу глав ним узроч ни ци ма еко ном ске кри зе у САД и Ве ли кој Бри-
та ни ји, ко ја се на кон то га про ши ри ла и на оста так све та.32) 

PetarMatic
NEWTHEORETICALAPPROACHESINSTUDYOFLOCAL

SELF-GOVERNMENT
Summary

In this article, author analise contemporary theoretical
approaches in local government studies.As a basic pa
radigm author uses theoretical, with a special attention
onrationalchoice,sociologicalandhistoricalmodelsof
new institutionalism. In sectionsaboutabovementioned
approches innewinstitutionalismauthorbasicallydeals
withitsgoodandbadpoints.Onesectionisaboutimple
mentationanconsequencesofnewpublicmanagementin
developedpolitical systems.Through severalhypotheses
authorprovesthatlocalgovernmentdevelopment,aswell
asdecentralisationinwidercontext,stimulatebroad,so
cial development. In that sense, local goverment reform

31)  Han kla, Char les R, „When is Fi scal De cen tra li za tion Good for Go ver nan ce? “, Publius, no. 
39, Ox ford Uni ver sity Press, 2009, стр. 632.

32)  New ton, Ke neth, Van Deth, Jan W, „Fo un da ti ons of Com pa ra ti ve Po li tics“, Cam brid ge Tex-
tbo oks in Com pa ra ti ve Po li tics, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2010, стр. 162.
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Resume
This article deals with new theoretical approaches
in local government studies. In part one; author is
primarilyconcernedwithbroaddivisionsinawider
contextofnewinstitutionalism.Parttwofocuseson
rationalchoiceperspectiveinlocalgovernmentdeve
lopment,aswellasgoodandbadsidesofthismodel.
Sociologicalandhistoricalapproaches to localgo
vernmentarediscussedinpartthree.Finally,imple
mentationofnewpublicmanagementatlocallevelis
maintopicinconcludingpart.Authorbasicpresump
tionisthatdecentralizationprocessesleadstowards
development,andconsequentlylocalgovernmentre
formrepresentsoneofcrucialstakeholdersinimpro
vingpoliticalsystemefficiency.Onavarietyofhypot
hesesandempiricaldata,itisundeniablethattrend
towarddecentralizationhasledtobetterperforman
ceofpoliticalinstitutionsinstabledemocracies.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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Zа дру гар ство се по ја вљи ва ло у ве ли ким еко ном ским кри за ма ко-
је се ни су мо гле пре вла да ти без оп ште мо би ли за ци је про из вод-

них сна га и њи хо вог усме ра ва ња у ди на мич ни ји еко ном ски раз вој. 
Еко ном ски раз вој је ди на мич ни ји што ве ћи број су бје ка та рас по-
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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ла же ње го вим ре зул та ти ма и што је рас по ла га ње не по сред ни је и 
пот пу ни је. 

Ста вља ње ма се про из во ђа ча и по тро ша ча у по зи ци ју сво јин-
ских су бје ка та, ко ји су ве ре но рас по ла жу не са мо сво јом рад ном 
сна гом, већ и сред стви ма и ре зул та ти ма свог ра да, по ве ћа ва ло је 
њи хов ин те ресза про из вод њу и ди на мич ни ји раз вој про из вод них 
сна га. Са свим је из ве сно да пре ко еко ном ске мо ти ва ци је сво јин ски 
од но си суд бо но сно ути чу на еко ном ски раз вој за ко ји мо гу би ти 
за ин те ре со ва ни и на ње му се ан га жо ва ти са мо они ко ји ма ње го ви 
ре зул та ти при па да ју.

Да би ис по љи ло по тен ци јал не еко ном ске пред но сти у од но-
су на кла сич но пред у зет ни штво, за дру гар ство се мо ра по ста ви ти 
на аутен тич не за дру жне прин ци пе ко ји под ра зу ме ва ју нај ви ши 
мо гу ћи сте пен еко ном ске мо ти ва ци је. Еко ном ска мо ти ва ци ја је у 
ди рект ној за ви сно сти од мо гућ но сти при сва ја ња еко ном ских ефе-
ка та. За дру гар је мо ти ви сан да ула же у за дру гу са мо ако за др жа ва 
сво јин ски су бјек ти ви тет над сво јим уло гом, због че га се за дру жним 
нор ма ма мо ра ис кљу чи ти сва ка мо гућ ност ње го вог оту ђи ва ња. 

Из ра зних иде о ло шких и по ли тич ких об зи ра пра во сло бод ног 
ула га ња и рас по ла га ња уло же ном имо ви ном је у прак си че сто огра-
ни ча ва но. Да би се за дру гар ство не сме та но раз ви ја ло, тре ба омо-
гу ћи ти пот пу но сло бод на и нео гра ни че на ула га ња уло же ним сред-
стви ма, јер оно је по сво јој де фи ни ци ји аутен тич ни об лик сло бод-
ног при вре ђи ва ња. Да би успе шно кон ку ри са лопред у зет ни штву, 
за дру гар ство ни ка ко не сме у том по гле ду би ти хен ди ке пи ра но у 
од но су на пред у зет нич ко ак ци о нар ство.

Са ста вље на од сво јин ских уде ла, за дру жна имо ви на је исто-
вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра, чи-
ме се пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на су прот ста вље ност при ват ног и 
ко лек тив ног вла сни штва. За дру гар је „...са оста лим за дру га ри ма 
су вла сник зе мље, згра да, ма ши на, ла ђа и све га што јед на за дру га 
има, али члан за дру ге увек оста је при ват ни соп стве ник, истин ски 
по је ди нац у ве ли кој уде о ни чар ској имо ви ни...“ и „...мо же у сва ко 
до ба тра жи ти по вра ћај сво је имо ви не“.1)

Ни ко, ме ђу тим, ни је мо ти ви сан да сво ју имо ви ну ула же да би 
је у за дру зи за мр зао већ да би је уве ћао или оства рио не ки дру ги 

1)  Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, Бе о град, 1935, 
стр. 141.
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ин те рес. „Од тре нут ка ка да за дру жно де ло поч не да успе ва, уло-
же ни ка пи тал за дру га ра по чи ње да ра сте...“, а „...по раст до ла зи од 
ње го ве са рад ње и од уште да. Сво ји ну ко ју сти чепо сти же ти ме што 
сво је при вред не по сло ве оба вља за јед нич ки са оста лим за дру га ри-
ма“.2)

Пра ва за дру га је сло бод на и са мо стал на за јед ни ца удру же них 
при вред ни ка, ко ји на за јед нич ким по сло ви ма де ле и за јед нич ки 
ри зик. Сто га њи хов ин ди ви ду ал ни удео у за дру жној имо ви ни ни је 
не за ви сна и не про мен љи ва, не го за ви сна и про мен љи ва ве ли чи на, 
ко ја се по ве ћа ва кад се, за ви сно од успе шно сти ра да и по сло ва ња 
за дру ге, ње на имо ви на по ве ћа ва, или сма њу је кад се сма њу је укуп-
на имо ви на. У том по гле ду не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу уне се них 
и у за дру зи сте че них уде ла, ко ји су са став ни де ло ви је дин стве не 
за дру жне имо ви не. 

Је дин ство ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног сво јин ског су бјек ти-
ви те та је основ на ко хе зи о на сна га за дру ге, ко ја за дру га ре без ика-
кве спо ља шње при си ле др жи на оку пу. При та квом за јед ни штву 
сва ки за дру гар је лич но за ин те ре со ван да уве ћа ва њем свог уде ла 
уве ћа ва за јед нич ку имо ви ну, и да ув це ћа ва њем укуп не имо ви не за-
дру ге уве ћа ва и ин ди ви ду ал ни удео у њој.

На то ме се за сни ва дво стру ки ин те рес за дру га ра: да што ви ше 
ула же у за дру гу, и да за јед нич ким ра дом и по сло ва њем што ви ше 
уве ћа ва свој удео у за дру жној имо ви ни. А уве ћа ва ње се вр ши по 
два осно ва: по осно ву са мог уде ла, и по осно ву ин ди ви ду ал ног до-
при но са за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, из че га про ис ти че спре га 
ин те ре са да се уве ћа ва њем за дру жне имо ви не уна пре ђу ју рад и по-
сло ва ње за дру ге, а уна пре ђи ва њем за јед нич ког ра да и по сло ва ња 
уве ћа ва за дру жна имо ви на. 

УПРАВЉАЊЕЗАДРУЖНОМИМОВИНОМ

Упра вља ње је кључ на функ ци ја сво јин ског су бјек ти ви те та, без 
ко је не ма ствар ног рас по ла га ња сво јин ским објек том, као што ни 
ствар ног упра вља ња не мо же би ти без сво јин ског рас по ла га ња јер 
ако се ни шта не по се ду је, не ма се чи ме ни упра вља ти. Ода тле је и 
по те кла из ре ка да „ко има па ре (вла сни штво), тај има и власт“, ко-
ја би се услов но мо гла и обр ну ти та ко да гла си: „ко има власт, тај 
си гур но има и па ре“.

2)  Исто.
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Сво јин ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним на че ли ма су 
по сво јој при ро ди де мо крат ски јер за јед нич ко рас по ла га ње 
под ра зу ме ва и за јед нич ко упра вља ње за дру жном имо ви ном. 
За дру га ри су ствар ни упра вља чи са мо уко ли ко су ствар ни 
вла сни ци, што је ла пи дар но из ра же но и кроз Вор ба сов сло-
ган да „...за дру га упра вља ко лек тив но при ват ном имо ви ном 
сво јих за дру га ра...“,3) ко ја је исто вре ме но и њи хо ва ко лек-
тив на имо ви на.

Док се упра вља ње при ват ним пред у зе ћем за сни ва са мо на 
при ват ном вла сни штву, ода кле про ис ти че ње му свој стве на ауто-
кра тич ност, осно ву за дру жног упра вља ња чи ни ор ган ско је дин-
ство вла сни штва и ра да као основ ног из во ра вла сни штва. По што 
у за дру гу ула жу и рад и сред ства или бар јед но од то га, сви за дру-
га ри су и вла сни ци и упра вља чи, али уко ли ко је и жи ви рад основ 
при сва ја ња, рад ни ци за дру га ри су исто вре ме но и су вла сни ци за-
дру жне имо ви не.

На то ме се те ме љи и де мо крат ско на че ло „је дан за дру гар – је-
дан глас“, ко је при вид но упу ћу је на пот пу ну јед на кост, а у ства ри 
им пу ти ра не јед на ко сти, због че га се и кр ши да би се еко ном ска 
мо ти ва ци ја по ја ча ла, а и истин ска јед на кост пот пу ни је оства ри ла. 
Ра ди то га се за дру жним за ко но дав ством по је ди них зе ма ља до зво-
ља ва мо гућ ност да је дан за дру гар, за ви сно од ве ли чи не уде ла у за-
дру жној имо ви ни, има ви ше гла со ва, чи ме се омо гу ћа ва до след ни-
ја при ме на на че ла еко ном ске јед на ко сти, а ти ме и успе шни ји рад 
за дру жних ор га ни за ци ја.4)

Пра ви ло „је дан за дру гар – је дан глас“ је у ства ри у ко ли зи ји 
са на че лом еко ном ске јед на ко сти, по ко јем сва ко до би ја за во и сно 
од то га ко ли ко да је. Па ако су љу ди у су шти ни оно што су њи хо ва 
де ла, они у при ма њу тре ба да се из јед на чу ју с оним што да ју, а не с 
оним што би же ле ли да до би ју. Ко ви ше ула же у за дру гу, тај ула зи 
у ве ћи ри зик и де ли ве ћу од го вор ност, па се и од го вор ни је од но си 
пре ма по слов ним од лу ка ма, због че га је за све це лис ход ни је и еко-
ном ски оправ да ни је да има ве ће пра во гла са. Ако, на су прот то ме, 
ни шта не ула же у за дру гу, не са мо што се не мо же из јед на чи ти с 
они ма ко ји ула жу, већ га не ин те ре су је ни од лу чи ва ње, због че га 
ор га ни упра вља ња за дру гом че сто „ку бу ре“ са кво ру мом.

3) Исто, стр. 142.
4) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Задружноуправљање,СНС-ЗСЈ, Бе о град, 2002, стр. 72.
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Од лу чу ју ћу уло гу у до но ше њу за дру жних од лу ка мо ра, ме ђу-
тим, има ти ве ћи на за дру га ра, без че га би за дру га ина че из гу би ла 
свој иден ти тет и по ста ла жр тва про фи тер ске при ва ти за ци је. Због 
то га број гла со ва не мо же по сва ку це ну би ти сра зме ран ве ли чи ни 
за дру жних уде ла, а да би био при бли жно или пот пу но из јед на чен, 
мо ра ла би се по сти ћи при бли жна или пот пу на из јед на че ност уде-
ла, че му сва ка за дру га и тре ба да те жи, али не пу тем огра ни ча ва-
ња уде ла не го сло бод ним и так ми чар ским ни ве ли ра њем еко ном ске 
мо ћи за дру га ра. 

Де мо крат ско од лу чи ва ње ве ћи не за дру га ра је не за ме њи ва бра-
на не са мо про тив про фи тер ске при ва ти за ци је за дру ге већ и про-
тив сва ког не за слу же ног при сва ја ња, јер се са мо на тај на чин мо-
же обез бе ди ти да сва ко до би ја сра змер но то ме ко ли ко да је и да се 
ни ко не око ри шћу је на ра чун дру го га, што је и не из о став ни услов 
одр жа ва ња и раз ви ја ња за дру жног за јед ни штва. То је исто вре ме-
но еко ном ски под сти цај да се у ра ду и по сло ва њу сва ки за дру гар 
мак си мал но ан га жу је баш као на соп стве ном га здин ству, а за дру га 
за сно ва на на та квим од но си ма је и ви ше од то га.

Од су ство де мо крат ског од лу чи ва ња омо гу ћа ва да се рас по ла-
га ње за дру жном имо ви ном прак тич но при ва ти зу је и упра вља ње за-
дру гом мо но по ли зу је од стра не ути цај них по је ди на ца у за дру жној 
упра ви.. Још је Џемс Пи тер Вор бас ука зи вао да „...сла бо ин те ре-
со ва ње чла но ва омо гу ћа ва ства ра ње ауто кра ти је код слу жбе ни ка 
за дру ге...“, кад „...над зор и упра ва пре ђе обич но у ру ке не ко ли ци не 
слу жбе ни ка и на ме ше те ни ка...“ и кад по сло во ђа „...кат кад ствар но 
би ра управ ни ке и кон тро ли ше их“.5)

С оту ђи ва њем ствар ног рас по ла га ња за дру жном имо ви ном 
оту ђу је се и упра вља ње за дру гом, без об зи ра ка ка ва су фор мал на 
пра ва за дру га ра, што се по ра зно од ра жа ва на за дру жно по сло ва ње. 
„По слов ни не у спех ве ћи не по сто је ћих за дру жних ор га ни за ци ја у 
по љо при вре ди при пи су је се и кри зи упра вља ња, ко ја се огле да у 
то ме што је се љак укло њен са сце не упра вља ња за дру гом“.6) Од 
ан ке ти ра них за дру га ра у 7 зе мљо рад нич ких за дру га, са мо 8% је 
од го во ри ло да има ве ли ки, 48% да има ма ли, а 44% да не ма ни ка-
кав ути цај на од лу чи ва ње у за дру зи. И у оној нај ста ри јој, Азањ ској 

5) Џ.П. Вор бас, исто, стр. 214.
6) Зор ка Ву ја то вић-За кић, Коопменаџмент,Ду нав гру па, Ду нав а.д., 2000.
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за дру зи, од ан ке ти ра них 10 за дру га ра, на за дру жно од лу чи ва ње 1 
има ма ли, а 9 не ма ју ни ка кав ути цај.7) 

Са мо као ствар ни сво јин ски су бјект за дру жног вла сни штва за-
дру гар мо же би ти и ствар ни упра вљач за дру жном имо ви ном, ко ји 
не ће до зво ли ти да се она од ње га оту ђу је. За дру га ри не мо гу би ти 
ствар ни ко лек тив ни вла сни ци за дру жне имо ви не ако ни су ин ди ви-
ду ал ни вла сни ци сво јих уде ла, ни ти њо ме мо гу ствар но упра вља ти 
ко лек тив но ако о сво јим ин ди ви ду ал ним уде ли ма не од лу чу ју ин-
ди ви ду ал но. Ин ди ви ду ал на са мо стал ност за дру га ра је услов њи-
хо вог за дру жног за јед ни штва, баш као што су њи хо ва ин ди ви ду ал-
на ула га ња услов сти ца ња за дру жног вла сни штва.

Непосредностзадружногуправљања
Не по сред но рас по ла га ње за дру га ра за дру жном имо ви ном под-

ра зу ме ва и њи хо во не по сред но упра вља ње за дру гом. Да би удру-
же на сред ства за др жа ли у свом вла сни штву, они о њи ма мо ра ју 
не по сред но од лу чи ва ти за јед нич ки као што о не у дру же ним од лу-
чу ју ин ди ви ду ал но, због че га „...гла са ње пре ко за ступ ни ка ни је до-
пу ште но“.8)

То ни је циљ за се бе не го ну жан услов ко лек тив ног га здо ва ња 
и до след ног оства ри ва ња за дру жног за јед ни штва. За дру жном имо-
ви ном ни ко бо ље од ње них соп стве ни ка не мо же га здо ва ти, ни ти 
њи хо ве ме ђу соб не од но се ико бо ље од њих са мих мо же уре ђи ва ти. 
При вид ни „ре ал со ци ја ли стич ки“, или бо ље ре ћи ета ти стич ки ко-
лек ти ви зам ни је про пао због ко лек тив ног не го због је ди но на чал-
ног, ин ди ви ду а ли стич ког га здо ва ња и упра вља ња.

Истин ско ко лек тив но и де мо крат ско упра вља ње не за сни ва се 
на пред став нич ком већ на не по сред ном за јед нич ком од лу чи ва њу 
свих чла но ва ко лек ти ва. Сна га за дру гар ства је упра во у здру же ним 
сна га ма мно штва упра вља ча ко ји за јед но де лу ју као је дан је ди ни 
али над ин ди ви ду ал ни упра вљач. У по др жа вље ним за дру га ма, под-
ве де ним под оп ште ва же ћи прин цип је ди но на ча ли ја, вла да ли су,ме-
ђу тим, са свим су прот ни од но си из ме ђу ауто ри тар ног ру ко вод ства, 
спо соб ног да ра ди са мо по пар тиј ско-др жав ним ди рек ти ва ма, и 
обез вла шће ног члан ства ли ше ног сва ке мо гућ но сти ствар ног од-
лу чи ва ња.

7) Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Вла син ски су сре ти 2008“, из са оп ште ња Жив ка Мар ко ви ћа
8) Др Џемс Пи тер Вор бас, исто, стр. 32.
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Тен ден ци је ин тер не мо но по ли за ци је од лу чи ва ња у свим за-
дру га ма огле да ју се у на сто ја њи ма да се оно огра ни чи на што ужи 
круг ак тив них уче сни ка, пре ко ко јих се мо же вр ши ти од лу чу ју ћи 
ути цај ауто крат ске упра ве, чи ме се упра вљач ке функ ци је за дру га-
ра прак тич но сво де на пу ку фор мал ност. То је на ро чи то из ра же но 
кроз на сто ја ња да се не по сред но од лу чи ва ње за ме ни по сред нич-
ким од лу чи ва њем пред став нич ке скуп шти не, ко јом се мо же би ро-
крат ски мно го лак ше ма ни пу ли са ти.

За то је нео п ход но да скуп шти ну као основ ни и нај ви ши ор-
ган упра вља ња за дру гом, чи не сви за дру га ри, без мо гућ но сти пре-
но ше ња основ них функ ци ја упра вља ња на пред став нич ко те ло, 
као што су по себ но: до но ше ње основ ног нор ма тив ног ак та (ста-
ту та или пра ви ла), утвр ђи ва ње по слов не по ли ти ке, од лу чи ва ње 
о основ ним усло ви ма ра да и по сло ва ња за дру ге, као и о на чи ну 
рас по де ле укуп ног при хо да, до хот ка и оства ре не до би ти, те из бор 
управ ног од бо ра, над зор ног од бо ра и ди рек то ра за дру ге. 

При го вор да је скуп шти на са ве ли ким бро јем чла но ва не функ-
ци о нал на, оправ дан је је ди но ако она ра ди са мо у сед ни ца ма. За-
дру га ри, ме ђу тим, мо гу рас пра вља ти и од лу чи ва ти и на збо ро ви ма, 
а од лу ке до но си ти и ре фе рен ду мом или пот пи си ва њем, од но сно 
да ва њем пи са не из ја ве. Збо ро ви су тра ди ци о нал ни об лик здру же-
ног до го ва ра ња, а пот пи си ва ње је се у прак си по ка за ло као нај ра-
ци о нал ни ји об лик лич ног из ја шња ва ња. 

Ма ње зна чај не од лу ке мо же до но си ти и пред став нич ка скуп-
шти на, под усло вом да су у скла ду са не по сред но до не се ним 
основ ним од лу ка ма. Али и та кве од лу ке тре ба до но си ти на осно ву 
де мо крат ски за у зе тих ста во ва ве ћи не за дру га ра, што прет по ста-
вља прет ход ну јав ну рас пра ву и де ле ги ра ње пред став ни ка ко ји ће 
те ста во ве у скуп шти ни нај до след ни је за сту па ти, че му би нај ви ше 
од го ва рао про ме њи ви ман дат пре ма пи та њи ма ко ја су пред мет од-
лу чи ва ња.

Без об зи ра на на чин од лу чи ва ња, о предлзи ма зна чај них од-
лу ка од оп штег и за јед нич ког ин те ре са нео п ход на је де мо крат ска 
рас пра ва у ко јој се мо гу, али и не мо ра ју, лич но из ја шња ва ти сви 
за дру га ри, што је би тан чи ни лац не по сред но сти за дру жног од лу-
чи ва ња. То је и нео п хо дан услов да се не по сред но ис по ље и су че-
ле раз ли чи ти ин те ре си, из ко јих се је ди но мо же из лу чи ти ствар ни 
за јед нич ки ин те рес за дру га ра, и из бе ћи да се уме сто за јед нич ких 
про те жи ра ју пар ци јал ни ин те ре си. 
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То ме по себ но до при но си и сло бод но ис по ља ва ње лич них ини-
ци ја ти ва за дру га ра, ко ји ма се по кре ће до но ше ње од ре ђе них од лу ка 
и пред у зи ма ње нео п ход них ме ра за уна пре ђе ње за јед нич ког ра да 
и по сло ва ња. Да се ини ци ра ње не би све ло на ан га жо ва ње по сло-
вод них функ ци о не ра, основ ним нор ма тив ним ак том за дру ге тре ба 
све ор га не за дру ге оба ве за ти да сва ку по кре ну ту ини ци ја ти ву раз-
ма тра ју и о ис тој се из ја шња ва ју, уз јав но обра зла га ње од би ја ња у 
слу ча ју не при хва та ња. 

За дру жна де мо кра ти ја је у су шти ни не по сред на власт за дру-
га ра, ко ја ис кљу чу је би ло ка кво и би ло чи је по сре до ва ње. Сво јин-
ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним прин ци пи ма су по сво јој 
при ро ди де мо крат ски, јер за дру жно рас по ла га ње под ра зу ме ва и 
за дру жно упра вља ње за дру жном имо ви ном. За то је за дру жна де-
мо кра ти ја аутен тич ни об лик упра вља ња за дру гом, ко ме је туђ сва-
ки ауто кра ти зам. Ако за дру га ри удру же ним и здру же ним сна га ма 
ство ре ном имо ви ном за јед нич ки рас по ла жу, они њо ме за јед нич ки 
и упра вља ју, а уко ли ко се упра вља ње од њих оту ђу је, фак тич ки се 
оту ђу је и њи хо ва имо ви на. За то се упра вља ње за дру гом мо ра ор-
га ни зо ва ти та ко да у ње му сви за дру га ри не по сред но уче ству ју, а 
о суд бо но сним пи та њи ма за дру жног за јед ни штва са ми од лу чу ју.

То под ра зу ме ва да скуп шти ну, као нај ви ши ор ган упра вља ња 
за дру гом, чи не сви за дру га ри и да се њен рад ор га ни зу је, та ко да 
у ње му сви мо гу ак тив но уче ство ва ти. За дру га ри се не мо ра ју фи-
зич ки оку пља ти на јед ном ме сту, већ се рад скуп шти не мо же ор-
га ни зо ва ти и по збо ро ви ма на раз ли чи тим за дру жним пунк то ви ма, 
а од лу ке се мо гу до но си ти и пи сме ним из ја шња ва њем, од но сно 
пот пи си ва њем. Бит но је да се сви ма пру жи под јед на ка мо гућ ност 
уче шћа у од лу чи ва њу и да се од лу ке до но се ве ћи ном гла со ва свих 
за дру га ра. 

За раз ли ку од ак ци о нар ства, где се пра во уче шћа у од лу чи ва њу 
сти че са мо на осно ву по се до ва ња ак ци ја, сво јин ски основ уче шћа 
за дру га ра у од лу чи ва њу је до при нос ко ји они ула га њем свог ра да 
и сред ста ва да ју укуп ном ра ду и по сло ва њу за дру ге. На осно ву тог 
до при но са они сти чу и пра во при сва ја ња оства ре них ре зул та та, од-
но сно укуп них еко ном ских ефе ка та за дру ге, што се са мо њи хо вим 
не по сред ним од лу чи вањм мо же обез бе ди ти.

Та кво од лу чи ва ње је не за ме њи ва бра на про тив оту ђи ва ња и 
не за слу же ног при сва ја ња за дру гар ског ра да и сред ста ва, чи ме се у 
осно ви ис кљу чу је мо гућ ност ме ђу соб ног ис ко ри шћа ва ња за дру га-
ра. Са мо кад о усло ви ма свог за јед ни штва у за дру зи са ми од лу чу ју, 
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за дру га ри мо гу обез бе ди ти да сва ко до би ја сра змер но уло же ном и 
да се ни ко не ко ри сти на ра чун дру го га што је не из о став ни услов 
стал ног одр жа ва ња и раз ви ја ња за дру жног за јед ни штва. 

То је исто вре ме но еко ном ски под сти цај да се у ра ду и по сло-
ва њу за дру ге сва ки за дру гар мак си мал но ан га жу је баш као на соп-
стве ном га здин ству. Кад за дру га ри са ми упра вља ју за дру гом, они 
не ће до зво ли ти да се она од њих оту ђи и пре тво ри у сред ство њи-
хо вог из ра бљи ва ња од стра не не ких оту ђе них си ла. 

Под ути ца јем оп ште ета ти за ци је дру штва, и за дру ге су пре тва-
ра не у сред ство ди ри го ва не цен тра ли за ци је дру штве них сред ста ва, 
ко ја се ни је мо гла вр ши ти без цен тра ли зо ва ног упра вља ња оства-
ри ва ног узур пи ра њем упра вљач ке функ ци је за дру га ра и фор ма ли-
зо ва њем за дру жне де мо кра ти је. Ета ти стич ки ок тро и са на за дру жна 
сво ји на, без ја сно де фи ни са ног сво јин ског су бјек ти ви те та за дру-
га ра, пред ста вља ла је осно ву ин тер не цен тра ли за ци је упра вља ња 
за дру гом као ба зич ног ослон ца оп ште дру штве не цен тра ли за ци је.

Та ко цен тра ли зо ва но упра вља ње би ло је у функ ци ји при ва-
ти за ци је за дру жне имо ви не, ка ко од стра не др жа ве, та ко и од по-
сло вод них струк ту ра са ме за дру ге, ко је су у спре зи са др жав ним 
апа ра том фак тич ки рас по ла га ле за дру жном имо ви ном. А би ро-
кра ти зо ва не по сло вод не струк ту ре ви ше су за ин те ре со ва не за из-
вла че ње соп стве не ко ри сти из за дру ге не го за ње но раз ви ја ње у 
ко рист свих за дру га ра, ко ји због то га гу бе ин те рес за бо љи рад и 
успе шни је по сло ва ње. Ин ди ви ду а ли за ци ја за дру жног вла сни штва 
у сми слу ја сног де фи ни са ња сво јин ског су бјек ти ви те та за дру га ра 
зна чи ла би ње го во по ста вља ње на аутен тич не осно ве као из вор ну 
са мо за шти ту и од ин тер ног и од екс тер ног оту ђи ва ња. Са мо као 
ствар ни сво јин ски су бјект за дру жног вла сни штва за дру гар мо же 
би ти и ствар ни упра вљач за дру жном имо ви ном и не ће до зво ли ти 
да се она од ње га оту ђу је.

Као об лик са мо ор га ни зо ва ња, за дру га је и об лик са мо о длу чи-
ва ња за дру га ра, ко ји тре ба не по сред но да уче ству ју у до но ше њу 
нај зна чај ни јих од лу ка и раз ма тра њу пи та ња ко ја се ти чу ра да и по-
сло ва ња за дру ге, као што су на чин ства ра ња и упо тре бе сред ста ва 
у за дру жној сво ји ни, са рад ња са по слов ним парт не ри ма, аку му ла-
ци ја сред ста ва у фон до ви ма за дру ге, на чин рас по де ле сред ста ва 
ме ђу за дру га ри ма и др.

Од лу чи ва ње о ста ту сним пи та њи ма и осно ва ма по слов не по-
ли ти ке за дру ге тре ба, ме ђу тим, раз гра ни чи ти од струч ног ру ко во-
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ђе ња. Као што је још Џемс Пи тер Вор бас пи сао, за дру га ри „би-
ра ју упра ву, ко ја упра вља пред у зе ћем“ а „упра ве пак по ста вља ју 
струч не упра вља че, ко ји ће по сло ве у пред у зе ћу во ди ти“ та ко да је 
за дру га „јед на од ме то да код ко је де мо крат ски ор га ни зо ва не ма се 
узи ма ју струч не љу де за во ђе ње по сло ва ко ри сних по за дру ге“.9) 

Ти ме се упра вља ње за дру гом не оту ђу је од за дру га ра. Удру-
жи ва њем у за дру гу за дру га ри се не од ри чу сво јин ског, па ни упра-
вљач ког су бјек ти ви те та у ко рист не ког над ин ди ви ду ал ног су бјек-
та, већ га са мо сје ди њу ју у за јед нич ки су бјек ти ви тет да би са ми 
по ста ли још моћ ни ји вла сни ци и упра вља чи. За дру га, сто га, ни је 
не ка од њих оту ђе на ин сти у ци ја, већ је об лик њи хо вог соп стве ног 
са мо ор га ни зо ва ња и са мо у пра вља ња као вла сни ка и про и во ђа ча 
или по тро ша ча исто вре ме но.

Из то га про ис ти че и глав на пред ност за дру ге, за чи ји су рад 
и по сло ва ње не по сред но за ин те ре со ва ни сви за дру га ри, док је за 
успе шан рад и по сло ва ње ка пи та ли стич ког пред у зе ћа за ин те ре-
со ван са мо вла сник ка пи та ла. За то је ни во рад не и по слов не мо-
ти ва ци је за дру ге, уко ли ко до след но при ме њу је из вор на за дру жна 
на че ла, да ле ко из над ни воа ка пи та ли стич ког пред у зе ћа, ко је је 
при ну ђе но да и са мо ко ри сти од ре ђе не за дру жне пред но сти да би 
оп ста ло. 

Раз ли ка у сте пе ну рад не и по слов не мо ти ва ци је усло вље на је 
у осно ви раз ли ком у ка рак те ру ка пи та ли стич ког и за дру жног вла-
сни штва. Док ка пи та ли стич ко пред у зе ће при па да са мо вла сни ку 
ка пи та ла, за дру га је ор га ни за ци ја свих за дру га ра ко ји су ин ди ви-
ду ал ни и ко лек тив ни вла сни ци це ло куп не за дру жне имо ви не, због 
че га је за суд би ну пред у зе ћа за ин те ре со ван са мо ње гов вла сник, 
док су за суд би ну за дру ге за ин те ре со ва ни сви за дру га ри. 

На то ме се, као мо ти ва ци о ни фак тор, за сни ва ју раз ли ке у ка-
рак те ру упра вља ња за дру гом и пред у зе ћем. По што за дру гом, као 
вла сни ци за дру жне имо ви не, не по сред но упра вља ју сви за дру га-
ри, сви су и за ин те ре со ва ни и од го вор ни за ре зул та те ње ног ра да 
и по сло ва ња, за раз ли ку од на јам них рад ни ка ко ји за успех ка пи-
та ли стич ког пред у зе ћа ни су мно го за ин те ре со ва ни ни кад им се 
пру жа при ли ка да пар ти ци пи ра ју у ње го вом упра вља њу.

На су прот на јам ним рад ни ци ма, ко ји као пу ки про дав ци рад не 
сна ге, ни су за ин те ре со ва ни за рад и по сло ва ње пред у зе ћа уко ли ко 
ни су за то по себ но сти му ли са ни, ин те рес за дру га ра је дво струк јер 

9) Џ.П. Вор бас, Задружнадемократија, исто, стр. 32.
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у рас по де ли но во ство ре не вред но сти уче ству ју сра змер но до при-
но су ње го вом ства ра њу и као рад ни ци и као вла сни ци за дру жне 
имо ви не. А кад удео у рас по де ли за ви си и од ин ди ви ду ал них и од 
за јед нич ких ре зул та та ра да, сва ко је за ин те ре со ван не са мо за соп-
стве но ан га жо ва ње већ и за ан га жо ва ње свих уче сни ка у за јед нич-
ком ра ду и по сло ва њу, на че му се по ред ин ди ви ду ал не, за сни ва и 
ко лек тив на мо ти ва ци ја.

Зна чај на пред ност за дру гар ства је и у са рад њи, док се ка пи-
та ли стич ко пред у зет ни штво одр жа ва на оп штој кон ку рен ци ји у 
ко јој се сва ко су ко бља ва са сва ким – не са мо ка пи та ли ста са рад-
ни ком већ и ка пи та ли ста са ка пи та ли стом, и рад ник са рад ни ком. 
И док кон ку рен ци ја на тај на чин про из во ди тр жи шну и дру штве ну 
сти хи ју, ко ју од ли ку ју еко ном ске и дру штве не не ра ци о нал но сти, 
за дру жна са рад ња под ра зу ме ва ра ци о нал но план ско усме ра ва ње 
дру штве не ре про дук ци је.

На ве де не пред но сти за дру гар ства су осно ва за ви ши ни во про-
дук тив но сти и укуп не еко но ми је ра да не го што га мо же да ти ка-
пи та ли стич ко пред у зет ни штво, а пред ста вља ју сна жну мо ти ва ци ју 
и за до бро вољ ну кон цен тра ци ју сред ста ва у пред у зет нич ке свр хе 
за дру жног при вре ђи ва ња. „За еко ном ски раз ви так сла бих и си ро-
ма шних не ма при клад ни је ор га ни за ци је од за дру гар ске...“ јер за-
дру гар ство „...са би ре ма ле и ства ра од њих ве ли ке, ску пља сит не 
ка пи та ле ма лих и сла бих, те ства ра од њих ја ке“.10)

Због сво јих пред но сти, за дру гар ство пред ста вља не са мо мо-
гу ћу већ и ну жну пер спек ти ву еко ном ског и дру штве ног раз во ја, 
ко јем се мо ра при ла го ди ти и пред у зет нич ко ак ци о нар ство. С об зи-
ром да за дру жна на че ла из ра жа ва ју су шта стве на свој ства људ ског 
ро да и да је „...љу ди ма уро ђен за дру жни дух...“ ко ји „...ће мо на ћи 
чак и у нај при ми тив ни јим дру штви ма...“11), за оп ста нак и раз вој 
чо ве чан ства сем за дру гар сва не ма дру гог пу та. 

У од но су на вла да ви ну ка пи та ла, „...за дру жна де мо кра ти ја је 
уре ђе но, си сте мат ско ра ђа ње јед ног но вог си сте ма у по сто је ћем 
си сте му...“, као „...мир на ре во лу ци ја, ко ја је у то ку...“, и чи ја је „...
крај ња те жња упра вље на на ства ра ње јед ног но вог со ци јал ног об-
ли ка ко ји ће би ти спо со бан да за дру жном ор га ни за ци јом дру штва 

10) Др Ђу ро Кун та рић, Задругарство,На кла да „До бра штам па“, Сла вон ска По же га, 1939, 
стр. 17.

11) Др Гро мо слав Мла де нац, Историјазадружнихдоктрина,Са вез на ба вљач ких за дру га 
др жав них слу жбе ни ка, За дру жна би бли о те ка, Бе о град, 1935, стр. 13.
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за ме ни ка ко про фит ма хер ску при вре ду, та ко исто и по ли тич ку при-
нуд ну др жа ву“. Ти ме се од нос ра да и ка пи та ла пот пу но обр ће јер 
док „...ка пи та ли стич ки си стем чи ни рад слу гом ка пи та ла, за дру-
жни си стем чи ни ка пи тал слу гом ра да“.12)

За дру жна де мо кра ти ја ни је при вре ме на, не го исто риј ска ал-
тер на ти ва ка пи та ли зму. За дру гар ство је пра ви и већ по твр ђе ни пут 
у сло бод но дру штве но за јед ни штво: сло бод но од кла сног из ра бљи-
ва ња сва ког дру штве ног угње та ва ња. „За дру жни по крет је кре нуо 
као ал тре на ти ва при ват ном би зни су (ка пи та ли зму) и јав ном (др-
жав ном) би зни су. На и ме за ми сао пи о ни ра за дру жног по кре та сво-
ди се на то да ће за дру жни си стем јед ног да на до ми ни ра ти у све ту 
ко ји би био по слов но ор га ни зо ван као свет ска за дру жна за јед ни-
ца“.13)

Као вла сни ци про из вод них сред ста ва, за дру га ри су ис кљу чи ви 
вла сни ци и про из во да свог ра да. Од ба ци ва њем ме ђу соб ног ис ко-
ри шћа ва ња, за дру жна на че ла ис кљу чу ју екс пло а та ци ју и при сва ја-
ње ту ђег ра да, упу ћу ју ћи на то да се сва ко бо га ти ис кљу чи во соп-
стве ним ра дом. Ти ме се при ват на сво ји на као про из вод соп стве ног 
ра да не уки да не го се пре тва ра у оп ште при ват но вла сни штво, ко је 
је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко. Уки да се са мо при-
ват но вла сни штво ко је се сти че при сва ја њем ту ђег.

За дру жна имо ви на је за јед нич ко вла сни штво свих за дру га ра 
и исто вре ме но ин ди ви ду ал но вла сни штво сва ког за дру га ра сра-
змер но ње го вом уде лу у тој имо ви ни. По што су за дру жни уде ли 
ре зул тат ин ди ви ду ал ног до при но са за дру га ра, они су осно ва њи-
хо ве дру штве не јед на ко сти, ко ја се са сто ји у то ме да сва ко до би ја 
сра змер но то ме ко ли ко да је и ужи ва то ли ко ко ли ко сво јим ра дом 
за вре ђу је.

Што се за дру жна на че ла ши ре при ме њу ју, дру штве но-еко ном-
ске јед на ко сти се ши ре на це лу дру штве ну ре про дук ци ју. Раз ви-
ја њем ак ци о нар ства, оне све ви ше про ди ру и у ре про дук ци ју ка-
пи та ла, чи ји се при нос рас по де љу је сра змер но ве ли чи ни ула га ња. 
Оста је још да се та кав на чин рас по де ле при ме ни и на до при нос 
жи вим ра дом, што се прак тич но све ви ше и де ша ва, па да се ка пи-

12) Др Џемс П. Вор бас, Задружнадемократија,исто, стр. 27, 26 и 42.
13) Проф. др Зор ка Ву ја то вић-За кић, Коопменаџмент, Ду нав гру па Ду нав pre ving а.д., 

2000, стр. 16.
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та ли стич ки на чин ре про дук ци је из ну тра у це ли ни тран сфор ми ше 
у за дру жни.14)

То је исто риј ски пут оства ри ва ња већ бур жо а ском ре во лу ци-
јом про кла мо ва не искон ске иде је дру штве не јед на ко сти, ко је је 
суд бо но сно ве за но и за оства ри ва ње дру ге ре во лу ци о нар не иде је 
о дру штве ној сло бо ди. Уки да ње екс по а та ци је је нај ва жни ји услов 
осло ба ђа ња свих екс пло а ти са них, а спре ча ва ње ме ђу соб ног ис ко-
ри шћа ва ња оп шти услов сло бо де свих и сва ког. 

На су прот при нуд ном и спо ља одр жа ва ном за јед ни штву, за дру-
жно за јед ни штво је сло бод но, из ну тра одр жа ва но, то јест истин ско 
за јед ни штво. Рад у за дру зи је сло бо дан и без ика ка ве спо ља шње 
при ну де. За дру га ре ни ко не те ра да се удру жу ју и ра де; они ра де 
ко ли ко хо ће и за ра ђу ју ко ли ко ра де. 

У тен ден ци ји оп штег и пот пу ног дру штве ног осло бо ђе ња је 
глав на пред ност за дру жног за јед ни штва над при нуд ним др жав ним 
за јед ни штвом, ко је за рад мо но по ли са не при ви ле го ва не ели те др жи 
у по кор но сти огром ну ве ћи ну дру штва. А у то ме и нај ве ћи за лог 
сло бод ног ши ре ња за дру жног ор га ни зо ва ња на це лу дру штве ну 
ре про дук ци ју, ко је у пер спек ти ви тре ба пот пу но да за ме ни око шта-
лу др жав ну ор га ни за ци ју. Сто га ни су без осно ва Вор ба со ва пред-
ви ђа ња да ће „...раз ви так мо жда учи ни ти да др жа ву за ме ни за дру-
жна де мо кра ти ја...“, што ће „...на сту пи ти као по сле ди ца стал ног 
ра шће ња за дру жних ор га ни за ци о них ме то да и њи хо вог про ди ра ња 
у по сто је ћи дру штве ни си стем“.15)

За сно ва но на сло бод ном опре де љи ва њу, за дру жно ор га ни зо-
ва ње је у су штој су прот но сти са др жав ним ор га ни зо ва њем. „За-
дру жна ор га ни за ци ја, су прот но по ли тич кој ор га ни за ци ји, по чи ње 
из на ро да, а не из на ци о нал ног цен тра. По ли тич ка ор га ни за ци ја 
ста вља цен трал ну вла да ви ну из над све га; за дру жна ор га ни за ци ја 
ста вља ме сне за дру ге, ко је су у те сној ве зи са по је дин ци ма, из над 
све га. На ци о нал на за дру га је са вез ме сних је ди ни ца у ин те ре су са-
мих чла но ва...“, док је „...на ци о нал на по ли тич ка др жа ва са вез др-
жа ви ца или окру га у ин те ре су др жа ве“.16) 

За дру гар ством се ме ња са ма су шти на дру штве ног упра вља ња. 
„По ли тич ка др жа ва се ба ви упра вља њем на ро дом...“, а „...за дру-

14) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во-
ја де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 2/2010.

15) Џ.П. Вор бас, ци ти ра ни рад, стр. 176.
16) Исто, стр. 177.
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жна де мо кра ти ја би се ба ви ла не упра вља њем на ро дом, већ упра-
вља њем ства ри ма“.17) Сто га би пред став нич ко упра вља ње би ло за-
ме ње но не по сред ним упра вља њем18), оту ђе на фор мал на де мо кра-
ти ја из вор ном ствар ном де мо кра ти јом.

DraganZ.Markovic
COOPERATIVEDEMOCRACYASMODEL

OFDEMOCRATIZATIONOFPOLITICALINSTITUTIONS
Summary

Contemporary society needs direct rather than indirect
democracy.Cooperativedemocracybasedonthegenuine
cooperativeprinciplescanbevaluableroadsigninsear
chingthemostefficientmodelofdemocratizationofpoli
ticalinstitutions.Accordingtothat,theauthorconcludes
thatcooperativedemocracyisnottemporarybuthistori
cal alternative to capitalism and representative democ
racy.Themorecooperativeprinciplesarewideraccepted,
themoresocialeconomicequalityarespreadtotheentire
social reproduction. Significant advantageof the coope
rative is in cooperation,while the capitalist enterprene
urshipisbasedongeneralcompetition.Unlikethewage
workerswhoarenotmuchinterestedforthesucessofthe
capitalistenterprise,thecooperativeisbeingdirectlyma
nagedbyallthecooperativeworkers,andallofthemare
interested in the results of itswork.Unlike the political
organization,thecooperativeorganizationcomesfrompe
ople,andnotfromnationalcenter.
Keywords:cooperativedemocracy,democratization,de
mocraticcapacities,politicalinstitutions.
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Resume
Cooperativedemocracyisnottemporary,buthistoricalal
ternativetocapitalism.Thecooperativemovementistrue
andalreadyconfirmedroadtothefreesocialfellowship,
freefromtheclassexploitationandanysocialoppression.
Beingtheownersoftheproductionmeans,thecooperative
membersarethesoleownersoftheproductsoftheirwork.
Byrejectingthemutualutilization,cooperativeprinciples
precludetheexploitationandusurpationofsomeoneelse’s
work,suggestingthateachpersonshouldgetrichbytheir
ownwork.Theprivatepropertyasaproductofone’swork
isnotbeingprecluded,butturnedtothecommonprivate
property,which isat thesame time individualandcom
mon.Onlytheprivatepropertyacquiredbytheusurpation
ofsomeoneelse’sprivatepropertyisbeingprecluded.
Bearing in mind that all the members directly manage
thecooperative,theyareallinterestedintheresultsofits
workandentrepreneurship,unlikethewageworkerswho
arenotinterestedinthesuccessofthecapitalistenterpri
se,evenwhentheygetthechancetoparticipateinthema
nagement.Unlikethewageworkers,whoworkasmerely
sellersoftheworkforce,arenotinterestedintheworkand
enterpreneurshipof theenterpriseunless theyarespeci
allystimulated,theinterestofthemembersofthecoopera
tiveistwofold,becausetheyparticipateinthedistribution
of the new value proportioned to the contribution in its
creation,bothasworkersandownersof thepropertyof
cooperative.
Themorethecooperativeprinciplesarebeingwidelyap
plied,themoresocialeconomicequalityarebeingspread
totheentiresocialreproduction.Afterthedevelopmentof
theshareholding,thoseequalityinfiltratethereproduction
ofthecapital,whoseincomeisbeingdistributedpropor
tionedtothecontributionintheinvestment.Thatmanner
ofdistributionshouldbeappliedtothecontributioninthe
formoflivework,whichisunderway,thatcausestheca
pitalistmannerofreproductiontotransformitselfentirely
intothecooperativeone.Itisthehistoricalroadofreac
hingthegenuineideaofthesocialfreedom,proclaimedin
thebourgeoisrevolution.
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Incontrasttotheforcedandexternallymaintainedfellow
ship,thecooperativefellowshipisfreeandtruefellowship.
Themainadvantageofthecooperativefellowshipoverthe
forcedstatefellowship,whichholdsinsubmissivenessthe
vastmajorityofthesocietyinfavourofthemonopolized
privilegedelite,consistsinthetendencyofthegeneraland
totalsocialfreedom.Thatconstitutesthegreatestimpor
tanceofthefreespreadingofconstitutiveorganizationof
theentiresocialreproduction,whichcould,inperspecti
ve,completelyreplacetheosseousstateorganization.The
cooperativedemocracychangestheessenceofthesocial
management,becauseitmanagesthingsinsteadofpeople,
whichplacesthegenuinetruedemocracyontheplaceof
theformaldemocracy.

 Овај рад је примљен 26. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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СТИМУЛИСАЊЕКУЛТУРОЛОШКОГ
МИШЉЕЊАУПРОЦЕСУИНТЕГРАЦИЈЕ

УМЕТНИЧКИХПРЕДМЕТА
Сажетак

Почетак реформе целокупног образовног система у
Азербејџану,дотичућ́исепитањакаосто јепотра
га за новимметодама интегративног образовања и
питање примене нове методологије. Културолошка
методологијауниверзалнисистемскиприступ,који
омогућава свеобухватно,интердисциплинарноизуча
вањекултурекаоинтегрисаногдруштвеногсистема,
крозскупорганскиузајамноповезанихметода.
Увођење и примена интегративних метода и обли
ка образовања на примеру интеграције уметничких
предметауобразовномпроцесу,јестемногологични
јеиефикасније,уколикосечитавтајпроцесзаснива
на системскокултуролошком приступу. Најважнији
условзаразвојиновативнихвештинаиличнихквали
теталидераједасестворикултуролошкомишљење.
Културолошкиначинмишљењајестевизијановихмо
гућностиитехнологијазањиховоспровођење.Пред
виђањенапреднихбудућихтехнологијаиреализација
научног предвиђања у овој области, подразумевају
развојмаште, путем интеграције уметничких пред
мета.
Кључне речи: Културологија, методологија, курику
лум,интеграција,интерактивност,иновација.

Kул ту ро ло шка ме то до ло ги ја, раз ви је на од стра не чу ве ног азер-
беј џан ског на уч ни ка Фу а да Ма ме до ва, де фи ни шу ћи пу те ве 

ис тра жи ва ња раз ли чи тих ме то да за про у ча ва ње људ ске кул ту ре, 
укљу чу ју ћи исто ри ју, чо ве ка, дру штво и др жа ву, по ма же да се 
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иден ти фи ку ју ка рак те ри сти ке и за ко ни, на осно ву ко јих се она раз-
ви ја. Кул ту ро ло шки при ступ, ко ји фор ми ра вер ну пред ста ву пра-
ве при ро де фе но ме на и ка рак те ра исто риј ског вре ме на, по ма же 
објек тив ном раз у ме ва њу људ ске пси хо ло ги је. Нај ва жни ји услов за 
раз вој ино ва тив них ве шти на и лич них ква ли те та ли де ра је сте фор-
ми ра ње кул ту ро ло шког ми шље ња. Кул ту ро ло шко ми шље ње је сте 
ви зи ја но вих мо гућ но сти и тех но ло ги ја за њи хо во спро во ђе ње. Већ 
од са мог де тињ ства, код љу ди тре ба по ступ но и си сте мат ски фор-
ми ра ти кул ту ро ло шко ми шље ње. Из ове пер спек ти ве, обра зо ва ње 
је од из у зет ног зна ча ја. Тре ба на по ме ну ти да пред ви ђа ње на пред-
них бу дућ́их тех но ло ги ја и ре а ли за ци ја на уч ног пред ви ђа ња у овој 
обла сти, под ра зу ме ва ју раз вој ма ште. За раз вој ма ште пак, не сум-
њи во, кључ ни зна чај има обра зо ва ње у обла сти умет но сти, а на ро-
чи то, пре да ва ње ин те гра тив них пред ме та умет но сти.1) 

Кул ту ра је сте зна ње и раз вој. Про цес са зна ва ња под ра зу ме ва 
сле де ћи ла нац уза јам но по ве за них ком по нен ти: зна ња, ве шти не, 
на ви ке и про це њи ва ње. Раз вој ни про цес се са сто ји од сле де ћих 
ком по нен ти: ана ли за, син те за, по ре ђе ње, ге не ра ли за ци ја, ап страк-
ци ја, ква ли те ти ума, спо зна ја и кре а тив ност. Кул ту ра, са сво је стра-
не, под ра зу ме ва низ са став них обла сти: кул ту ра осе ћа ња, кул ту ра 
оп ште ња, кул ту ра по на ша ња, мо рал на кул ту ра и све оп шта кул ту-
ра. На овај на чин, по ја ва од ре ђе них про бле ма у про це су на ста ве, 
ко ји оне мо гу ћа ва ју ре ше ње свр сис ход них за да та ка обра зо ва ња, 
мо же се ели ми ни са ти уз по моћ ци ља ног раз во ја кре а тив них спо-
соб но сти код уче ни ка, ви со ке кул ту ре об у ча ва ња на став ни ка, што 
би не ми нов но ути ца ло на ни во оп ште кул ту ре у дру штву. Ко ји су 
то кон крет ни про бле ми ко ји не ми нов но на ста ју при ли ком фор ми-
ра ња ства ра лач ке лич но сти? Од го вор на ово пи та ње ле жи у са др-
жа ју на ста ве и од но си се на ре ша ва ње про бле ма ко ји су са др жај ног 
ка рак те ра. Чи ње ни ца је да раз вој кул ту ре уче ња та ко ђе про ис ти че 
у про це су не по сред ног су ко ба са про бле ми ма, ко ји на ста ју у ве зи 
са са др жа јем на ста ве. У овом тре нут ку, у са др жај ном де лу на ста ве, 
у по ре ђе њу са те о риј ско-фун да мен тал ним зна њи ма, пре о вла ђу ју 
зна ња ко ја су прак тич ног и при ме ње ног ка рак те ра. То је до ве де но 
у ве зу са услов ном ска лом оче ки ва них ре зул та та у про це су уче-
ња - на у чи ти ка ко пра вил но: ми сли ти, пла ни ра ти сво је ак тив но сти, 
вр ши ти из бор и син те зу зна ња, обра зла га ти до не се не од лу ке, по ве-
зу ју ћи их са од ре ђе ним обла сти ма зна ња, да би се на кра ју раз ви ла 

1) Ма ме дов Ф. Кул ту ро ло ги ја, као пут ка де ло твор ној жи вот ној ак тив но сти,  Ба ку, «Аби-
лов, Зеј на лов и си но ви», 2006, 576. стр.



стр:373388.

- 375 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

спо соб ност за ре ша ва ње про бле ма. Но во на ста ли про бле ми у жи во-
ту по не кад не ма ју го то ва ре ше ња, а њи хо во ра ци о нал но ре ша ва ње 
не тр пи од ла га ња. С об зи ром на то да се по тра га за из ла зом из свих 
про бле ма тич них си ту а ци ја у жи во ту, не мо же осло ни ти на је дан 
уни вер зал ни прин цип, нео п ход но је по је ди нач но ана ли зи ра ти сва-
ку си ту а ци ју. Ре ше ње би ло ког про бле ма зах те ва ње го ву прет ход ну 
ана ли зу, док је за ар гу мен то ва ње ка рак те ри сти ка и осо бе но сти да-
тог про бле ма, нео п ход но из вр ши ти сле де ће ми са о не опе ра ци је: де-
фи ни са ти сфе ру по ја ве да тог про бле ма; де фи ни са ти мо гу ће на чи не 
са рад ње да се ре ши да ти про блем; де фи ни са ти мо гућ но сти за ин-
тер ак ци ју са дру гим обла сти ма; из вр ши ти про це ну до би је них ре-
зул та та итд. Ана ли зи ра ју ћи ин фор ма ци је о не ком про бле му, ко ји се 
ја вља у јед ној од ре ђе ној обла сти људ ске де лат но сти, при др жа ва ју-
ћи се по ме ну те ше ме и  има ју ћи у ви ду огра ни че ну уни вер зал ност 
исте, ипак је мо гу ће те ин фор ма ци је и свр сис ход но при ме њи ва ти 
на је дин стве ну сфе ру чи та вог обра зо ва ња. Тре ба на по ме ну ти јед но 
- ме ђу про бле ми ма ко ји се ја вља ју у обра зов ном си сте му, основ ни 
су они про бле ми ко ји на ста ју у по гле ду са др жа ја на ста ве, јер зна ње 
је ге не ра ли зо ва но ис ку ство. Ис ку ство се пак, с дру ге стра не, сти-
че на осно ву сва ко днев них зах те ва дру штва, и во ђе но је ње го вим 
ра сту ћим по тре ба ма. О про ме на ма ко је бр зо на ста ју у раз ли чи тим 
обла сти ма, и ко је ће у бли ској бу дућ но сти би ти ре ал но нео п ход не, 
да нас мо же мо са мо прет по ста вља ти. Та ко, усме рен ка бу дућ но сти, 
ја сни обра зов ни са др жај, до да на шњег да на оста је не из ве стан.

У ци љу за до во ље ња чо ве ко вих ду хов них, ма те ри јал них и ин-
те лек ту ал них по тре ба у бли ској бу дућ но сти, ап со лут но је нео п ход-
но де фи ни са ти са др жај ну стра ну ак ту ел них зна ња у ци љу спро-
во ђе ња ефи ка сних жи вот них ак тив но сти. Ако по тре бе ни су ја сно 
де фи ни са не, он да су зна ња, ко ја су про дукт ге не ра ли зо ва ног ис ку-
ства, ли ше на кон крет но сти, па ће сход но то ме, са др жај обра зо ва ња 
би ти усме рен на при пре му «крат ко роч них струч ња ка», што ће са 
вре ме ном не ми нов но до ве сти до не до стат ка ка дро ва, од но сно до 
њи хо ве не на док на ди во сти и дру штве не на пе то сти. Ово зах те ва но-
ви по глед на низ фак то ра ко ји ути чу на ква ли тет обра зо ва ња. Сти-
му ли са ње кре а тив них спо соб но сти код уче ни ка, ни је до вољ но да 
се пре не се истин ски сми сао раз во ја обра зо ва ња. Раз лог то ме ле жи 
у са др жа ју обра зо ва ња и у оним фак то ри ма ко ји омо гу ћу ју ње го ву 
струк ту ру. Са вре ме ни обра зов ни са др жај се «учи та ва» у ме мо ри ју 
сту ден та по прин ци пу ин тер них ло гич ких од но са пред ме та ко ји 
се пре да ју, а у ци љу до би ја ња тип ских ре зул та та у про це су уче-
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ња. Ме ђу тим, за успе шно ре ша ва ње но вих про бле ма, нео п ход но је 
уме ће ком би но ва ња зна ња, узи ма ју ћи у об зир про мен љи ве усло ве 
под ко ји ма да ти про бле ми на ста ју. Да би се већ усво је на ко ли чи на 
зна ња до ве ла у склад са про мен љи вим усло ви ма жи вот не де лат но-
сти, уло га «кре а тив ног» или «тех но ло шког раз ми шља ња» не мо же 
би ти пре це ње на. Кре а тив но раз ми шља ње као мен тал но-пси хо ло-
шки про цес омо гу ћа ва тран сфор ма ци ју услов но «за ста ре лих» зна-
ња, ства ра ју ћи та ко у ма шти но ве сли ке. Кре а тив но раз ми шља ње 
има сле де ће ка рак те ри сти ке: ми сли ти са аспек та ре зул та та, ко ри-
сти ти ал го ри там ске ше ме у ми са о ном про це су,  уме ти на пра ви ти 
из бор зна ња и њи хо ву син те зу, би ти у ста њу ре ша ва ти про бле ме са 
ста но ви шта раз ли чи тих на у ка, уме ти - ре ши ти про блем. У ствар-
но сти, ре ша ва ње мно гих про бле ма мо гу ће је тек уз по моћ ко ри-
шће ња кул ту ро ло шких прин ци па. При ли ком ре ша ва ња од ре ђе ног 
про бле ма, пре све га је нео п ход но: уз раз у ме ва ње тре нут них и бу-
ду ћих по тре ба и зах те ва, пра вил но утвр ди ти ци ље ве; за по сти за ње 
по ста вље ног ци ља иза бра ти од го ва ра ју ћу тех ни ку; ура ди ти  пси-
хо-со ци о ло шку син те зу; ство ри ти усло ве за пси хо ло шки ком форт. 
Сва ка мен тал на и фи зич ка ак тив ност по чи ње са пла ни ра њем. С 
об зи ром на то да се ком плек сно ре ше ње кон крет ног за дат ка не 
укла па у сло же ну пред мет ну струк ту ру са др жа ја, за фор ми ра ње 
ве шти на и њи хо ву син те зу у скла ду са же ље ним ре зул та том - не 
оста ју ни ка кве шан се. За ре ша ва ње про бле ма, ве за них за са др жај 
обра зо ва ња, фор ми ра ње кре а тив не лич но сти тре ба да се ре а ли зу-
је у про це су уче ња по мо де лу «зах те ви - мо гућ но сти». Овај мо дел 
омо гу ћа ва пре ла зак од пред мет но-струк тур ног са др жа ја уче ња до 
та кве струк ту ре,  у окви ру ко је  са др жај обра зо ва ња по ста вља за-
дат ке, ис ти че про бле ме у пр ви план, при мо ра ва ју ћи на тај на чин 
сту ден та да кре а тив но ми сли, ка ко би мо гао ра ци о нал но да их ре-
ши. Про цес ин те гра ци је у са др жа ју на ста ве, тре ба да се од ви ја не 
са мо по вер ти ка ли, већ и по хо ри зон та ли, узи ма ју ћи у об зир про-
мен љи ве мо гућ но сти кон крет ног чо ве ка, као и ускла ђе ност из ме ђу 
ње го вих по тре ба и мо гућ но сти.2) 

Јед на од ка рак те ри сти ка кул ту ро ло шког про у ча ва ња и раз ми-
шља ња је сте тзв. тех но ло шко раз ми шља ње. Су шти на тех но ло шког 
раз ми шља ња се ма ни фе сту је у пер цеп ци ји и раз у ме ва њу чи ње ни-
ца, до га ђа ја, про це са људ ске де лат но сти, узи ма ју ћи у об зир ка рак-
те ри сти ке људ ске пси хе у ци љу по сти за ња ефи ка сних ре зул та та у 
упра вља њу.
2) İnteqrativ Kurrikulum. Azərbaycan Respublikası Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi, 

Arnhem, Niderland, 2006, 22s.
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Кул ту ро ло шка зна ња су ре зул тат ис тра жи ва ња и про у ча ва ња 
ме ђу на род ног дру штве но-кул ту ро ло шког на сле ђа у про це су оп-
ште људ ског раз во ја, ко ја је успе шно син те ти сао и си сте ма ти зо вао 
до кул ту ро ло шких фор ми и кон цеп ци ја, уз при ме ну фа зи ло ги ке 
чу ве ног на уч ни ка Љут фи За деа, по зна ти Азер беј џан ски кул ту ро-
лог, про фе сор Ака де ми је за упра вља ње при ка би не ту пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, док тор исто риј ских на у ка, пред сед ник кул ту ро ло шког 
удру же ња «Си мург» - Фу ад Ма ме дов. Упра во та кав кул ту ро ло шки 
при ступ кре и ра но ви по глед на ци ље ве и ме то де раз во ја,  мо гућ-
ност да се кул ту ра ана ли зи ра на ин ди ви ду ал ном, ло кал ном и гло-
бал ном ни воу, кре и ра зна ња, ко ја су увек би ла нај моћ ни је сред ство 
за раз вој људ ске кул ту ре, кре и ра сна гу ду ха, ко ји под ра зу ме ва ви-
со ки сте пен еру ди ци је, ле по ту осе ћа ња и сна гу во ље. Оп ште је по-
зна то да је за дру штве ни на пре дак од кључ не ва жно сти по сто ја ње 
ин те лек ту ал не и етич ке кул ту ре, јер ма те ри јал но бла го ста ње, ка ко 
по је дин ца, та ко и дру штва у це ли ни, за ви си од ни воа ин те лек ту ал-
не кул ту ре - при о ри тет ног раз во ја на у ке и обра зо ва ња у дру штву. 
По вољ ни со ци јал ни усло ви под сти чу раз вој на у ке, обра зо ва ња, а 
ти ме и ши ре ње на у ке у дру штву, ка ко би чо век по стао ин те лек ту-
ал но и ду хов но бо га ти ји, а жи вот у дру штву хар мо нич ни ји и без-
бед ни ји.3) 

Со ци јал но-еко ном ске тран сфор ма ци је ко је се до га ђа ју у зе-
мљи, ис ти чу у пр ви план но ве за дат ке и зах те ве у про це су обра-
зов но-вас пит ног ра да са мла ди ма. Ре фор ме ко је се де ша ва ју у 
обра зо ва њу, чи не са став ни део укуп них дру штве но-еко ном ских 
про ме на. У про це су ре фор ми ре пу бли кан ског обра зов ног си сте ма, 
пред ме том кон стант не па жње су би ли и оста ли - уче ник и ње гов 
учи тељ. Ни во зна ња сва ког уче ни ка за ви си од од го ва ра ју ћег ути ца-
ја че ти ри фак то ра: ро ди те ља, дру штве ног окру же ња, учи те ља и са-
знај но-кре а тив них ак тив но сти са мог уче ни ка. Усва ја ње Про гра ма 
ре фор ми у обла сти обра зо ва ња (ку ри ку лу ма), од но сно ино ва тив на 
на ста ва пред ме та, као и раз ма тра ње не ких пи та ња њи хо ве ин те-
гра ци је, не дво сми сле но ука зу ју на зна чај го ру ћих про бле ма и де-
фи ни шу прав це и пер спек ти ве за да ље фор ми ра ње це лог си сте ма 
обра зо ва ња у ци љу све о бу хват ног раз во ја мла дих ге не ра ци ја. У ре-
ле вант ним до ку мен ти ма ко ји го во ре о ре фор ми це лог обра зов ног 
си сте ма, зна чај но ме сто за у зи ма ју: до стиг ну ћа пе да го шког ра да и 
уво ђе ње нај бо ље прак се у про грам на ста ве, по ве ћа ње ефи ка сно сти 

3) Ма ме дов Ф. Кул ту ра упра вља ња – ис ку ство стра них зе ма ља, Ба ку: «Апо строф» Цап 
Еви, 2009. 45 п.л., 720 стр.
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ме то до ло ги је, као и под сти ца ње кре а тив ног ис тра жи ва ња и ини ци-
ја ти ве код на став ни ка. Ве о ма је ва жна свест о са вре ме ним про бле-
ми ма, ко ји се ја вља ју у сфе ри ма сов ног, кул тур но-вас пит ног ра да 
са де цом, као и раз у ме ва ње исто ри је ге не зе и тен ден ци је њи хо вог 
мо гу ћег про ду бљи ва ња, ка ко би се исти у што кра ћем ро ку мо гли 
ре ши ти и ели ми ни са ти. Про блем ин те гра ци је срод них ди сци пли-
на, као и њи хов са др жај, ко ји су да нас за сту пље ни у обра зов ном 
пла ну, зах те ва не ве ћу струч ност на став ни ка, већ и по ве ћа ње ефи-
ка сно сти про це са за њи хо ву про фе си о нал ну при пре му. Има ју ћи у 
ви ду да ин те гра ци ја не пред ста вља са мо ин тер ди сци пли нар ну ве-
зу, већ ду бин ску ин тер ак ци ју раз ли чи тих пред ме та, ко ја да је пот-
пу ни ју сли ку о од ре ђе ној ре ал но сти, тре ба ин фор ми са ти на став ни-
ке му зич ке кул ту ре, ли ков не умет но сти и тех ни ке, о но вим ме то до-
ло шким до стиг ну ћи ма у овој обла сти.4)

До да нас се ни су вр ши ла ис тра жи ва ња у по тра зи за но вим иде-
ја ма, фор ма ма и ме то да ма ра да у про це су ин те гра ци је умет нич-
ких пред ме та. По зна то је да се си стем са сто ји се од по је ди нач них 
струк тур них ком по нен ти, чи ји ме ђу соб ни од но си и ин тер ак ци ја 
опре де љу ју но ви ни во ква ли те та ин те гра ци је. Ин те гра ци ја умет-
нич ких пред ме та да нас по ста је ак ту ел на, ка ко из објек тив них раз-
ло га, иза зва них по ја вом оп ште ре фор ме обра зов ног си сте ма, та ко и 
у ве ли кој ме ри због не мар ног од но са пре ма пред ме ти ма из умет но-
сти, ко га има у обра зов ној прак си, ка ко са аспек та ад ми ни стра ци је 
вас пит но-обра зов них уста но ва, та ко и са аспек та са мих уче ни ка, 
и ма ни фе сту је се у чи ње ни ци да се ови пред ме ти пре зен ту ју као 
спо ред ни пред ме ти, да ју се као до дат но оп те ре ће ње на став ни ци ма 
са свим дру гог про фи ла, а по не кад се због не до стат ка на став ни ка 
од го ва ра ју ћег про фи ла, у пот пу но сти из ба цу ју из вас пит ног про-
гра ма обра зов них уста но ва. 

Ре ша ва ње про бле ма ин те гра ци је пред ме та умет но сти, ко је ле-
жи ка ко у обла сти те о риј ске пе да го ги је, та ко и у обла сти прак тич не 
на ста ве, зах те ва те мељ но про у ча ва ње исто риј ског аспек та овог пи-
та ња. Очи глед но, да умет нич ко обра зо ва ње де це, чи ни са став ни и 
нео дво ји ви део кул тур ног жи во та дру штва. Ни во умет нич ког обра-
зо ва ња дру штва, из ме ђу оста лог, за ви си од ма сов ног умет нич ког 
обра зо ва ња де це. Ма сов но умет нич ко обра зо ва ње де це од ре ђу је 
бу ду ћи кул тур ни жи вот дру штва.

4) İnteqrativ Kurrikulum. Azərbaycan Respublikası Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi, Arn-
hem, Niderland, 2006, 22s.
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Има ју ћи у ви ду го ре по ме ну то, рад на став ни ка му зич ке кул-
ту ре, ли ков не умет но сти и тех но ло ги је, у ци љу умет нич ког обра-
зо ва ња пред став ни ка мла ђих ге не ра ци ја, тре ба по сма тра ти као 
дру штве но зна ча јан, и, др же ћи под кон стант ном па жњом ни во њи-
хо ве при пре ме, по бољ ша ти ор га ни за ци ју ра да у сми слу ква ли те-
та њи хо вог обра зо ва ња на уни вер зи те ти ма. Ор га ни за ци ја ра да на 
умет нич ком ма сов ном обра зо ва њу де це, спро во ди се на два на чи-
на: ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни. По сто је спе ци фич не ка рак те ри-
сти ке на осно ву ко јих се  раз ли ку ју по ме ну ти на чи ни ор га ни за ци је 
ра да. Ка да го во ри мо о ин ди ви ду ал ном умет нич ком обра зо ва њу, 
ми сли мо на оне вас пит но-обра зов не уста но ве, умет нич ке кру го ве 
и раз ли чи те обра зов не цен тре естет ског обра зо ва ња, у ко ји ма је 
про цес уче ња за сно ван ис кљу чи во уз ко ри шће ње ин ди ви ду ал ног 
об ли ка уче ња. У оп ште-обра зов ним сред њим шко ла ма у ре пу бли-
ци, на ста ва раз ли чи тих пред ме та умет но сти (му зич ке кул ту ре, ли-
ков не умет но сти и тех но ло ги је), је део ко лек тив ног об ли ка уче ња. 
У по гле ду умет нич ког, ма сов ног вас пи та ња де це, на став ни план и 
про грам за сред ње шко ле, без об зи ра на умет нич ке спо соб но сти 
уче ни ка, омо гу ћа ва из бор јед ног школ ског ча са у на ста ви умет но-
сти (му зи ка, ли ков на умет ност и тех но ло ги ја). Огра ни че но вре ме 
за уче ње, и фо ку си ра ност на са др жи ну ча са, до во де до од ре ђе ног 
не сла га ња из ме ђу те мат ске ду би не и вре мен ских окви ра ча са, сто 
зах те ва од на став ни ка по се бан осе ћај про пор ци о нал но сти и ве-
шти не да би се овај рас ко рак ели ми ни сао. Кул ту ро ло ги ја као на у-
ка, про ши ру ју ћи ар ши не на уч не ви зи је, омо гу ћа ва да се из бо га те 
ра зно вр сно сти кул ту ра раз ли чи тих на ро да, по пут бри љант ног, ра-
зно бој ног ка ме ња мо за и ка, при ку пи и са гле да је дин стве на, пот пу-
на сли ка људ ске кул ту ре.

Зна ња и кул ту ро ло шко ми шље ње, опре де љу ју фор ми ра ње вер-
не пред ста ве о објек тив ним исти на ма и за ко ни ма ствар но сти. Вер-
не пред ста ве у узроч но-по сле дич ној ве зи, ге не ри шу вер не же ље и 
прет по став ке, ко је са сво је стра не, до во де до пра вих, по зи тив них 
ре зул та та. У су прот ном, дру штво и чо ве ка не ми нов но оче ку ју та-
кве не га тив не по сле ди це као сто су: не зна ње, за блу де, не га тив не 
ак тив но сти, стрес, де пре си ја и ду хов на кри за. Раз лог за све ве ћу 
за ин те ре со ва ност за кул ту ро ло ги ју, и при да ва ње ве ћег зна ча ја кул-
ту ро ло ги ји у да на шње вре ме, ле зи у нео спор ном ути ца ју кул ту ре 
на це ло куп ну људ ску ак тив ност, ко ја је на кра ју кра је ва, све де на 
на за до во ља ва ње чо ве ко вих ма те ри јал них и ду хов них по тре ба. 
Исто ри ја и те о ри ја кул ту ре су не ис цр пан из вор ин те лек ту ал них и 
ду хов них вред но сти, аку му ли ра них кроз ве ко ве чо ве чан ства, и у 
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кон так ту са ко ји ма да на шњи чо век за сни ва свој жи вот. Из у ча ва ње 
свет ске кул ту ре у ста ри јим раз ре ди ма сред ње шко ле, отва ра уче-
ни ци ма ши ро ки спек тар мо гућ но сти: упо зна ва ње, оце њи ва ње и 
кон такт са до стиг ну ћи ма људ ске кул ту ре. Ум, ко ји је обо га ћен кул-
ту ро ло шким зна њи ма, и во ља, ко ја те жи ка ми ло ср ђу и до бро ти, 
је су по зи тив ни по ка за те љи људ ског раз во ја. Свест мла дих о тим 
не про ла зним исти на ма, мо гу ћа је са мо кроз по сти за ње кул ту ро ло-
шких зна ња. На уч но про у ча ва ње про це са раз во ја свет ске кул ту ре, 
у скла ду са исто риј ским за ко ни ма, до при но си те мељ ни јем про у-
ча ва њу кул ту ро ло шких зна ња од стра не мла ђих ге не ра ци ја. У са-
вре ме ним усло ви ма све о бу хват не свет ске гло ба ли за ци је, усва ја ње 
кул ту ро ло шких зна ња, до при но си фор ми ра њу и еду ка ци ји кон ку-
рент не лич но сти. Кул ту ро ло шко про у ча ва ње људ ске кул ту ре, от-
кри ва ју ћи пси хо ло ги ју по је дин ца, не пре кид но пре и спи ту је ње го-
ву: свест, по глед на свет, си стем мо рал них вред но сти и иде а ла, ни-
во зна ња и ор га ни за ци је, сте пен емо ци о нал но сти, усло ве и на чин 
жи во та, про фе си о нал не ак тив но сти, по на ша ња, во љу, умет нич ки 
по тен ци јал и сте пен од го вор но сти чо ве ка, де фи ни шу ћи при том 
ње гов кул тур ни раст и раз вој. Про у ча ва ње људ ске кул ту ре, под ра-
зу ме ва ана ли зу оних обла сти људ ског жи во та, као сто су: умет ност, 
по ли ти ка, еко но ми ја, дру штве ни жи вот, на у ка, обра зо ва ње, пра во, 
ин фор ми са ност, ме наџ мент, про из вод ња, лич ни, дру штве ни и ме-
ђу на род ни од но си. Кул ту ро ло ги ја игра во де ћу уло гу у фор ми ра њу 
лич но сти, ко ја тре ба да вла да уни вер зал ним зна њи ма. Не мо гу ће је 
за ми сли ти ефи ка сну при пре му ви со ко ква ли фи ко ва них струч ња ка 
из раз ли чи тих обла сти јав ног и дру штве ног жи во та, без раз у ме ва-
ња фе но ме на кул ту ре, ње них дру штве них функ ци ја, исто риј ских 
за ко на ко ји ути чу на ток ње ног раз во ја, и оних нео гра ни че них мо-
гућ но сти ко је пре о бра зу ју чо ве ка, и ко је се пред њим отва ра ју у 
фа зи ње го вог кул тур ног ра ста. Ко ри шће ње кул ту ро ло шко-на уч них 
до стиг ну ћа у обра зов ном про це су, не сум њи во ће су де ло ва ти фор-
ми ра њу и ус по ста вља њу све стра не лич но сти, ко ја је спо соб на да 
пре у зме ли дер ство, и ко ја вла да зна њи ма о раз во ју људ ске кул ту-
ре, и о оним не про ла зним ма те ри јал ним и ду хов ним вред но сти ма, 
ко је је чо ве чан ство ство ри ло то ком сво је ду ге исто ри је. Ин тер ак-
тив но кул ту ро ло шко обра зо ва ње, ко је уса ђу је спо соб ност за си-
стем ску ана ли зу и ко је раз ви ја про дук тив но раз ми шља ње, пру жа 
чо ве ку мо гућ ност да се упо зна са нај но ви јим до стиг ну ћи ма на у-
ке. Пре ма то ме, не мо гу ће је из во ди ти за кључ ке на на уч ној осно-
ви, без прет ход не кул ту ро ло шке ана ли зе за ко ни то сти дру штве ног 
раз во ја. Кул ту ро ло шка ана ли за по ма же фор ми ра ње кул ту ро ло шког 
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на чи на раз ми шља ња. Кул ту ро ло шко раз ми шља ње пак, омо гу ћа ва 
да се вер но раз у ме истин ски сми сао чи ње ни ца и до га ђа ја, да се 
објек тив но раз у ме пси хо ло ги ја љу ди, као и ка рак те ри сти ке од ре-
ђе не исто риј ске епо хе, раз ви ја ју ћи при том код чо ве ка ли дер ске 
ква ли те те и спо соб ност рас по зна ва ња но вих тех но ло ги ја. За хва-
љу ју ћи овим окол но сти ма, нео п ход ност уво ђе ња кул ту ро ло ги је у 
на став ни план сред њих шко ла је очи глед на. Са мо пу тем обра зо ва-
ња у обла сти кул ту ре, мо гу ће је фор ми ра ти све стра не лич но сти и 
струч ња ке ко ји це вла да ти спе ци фич ним зна њи ма о раз ли чи тим 
тех ни ка ма, ко је по бољ ша ва ју ра ци о нал ну ефи ка сност људ ског 
жи во та. Кул ту ро ло шки при ступ у про це су ин те гра ци је умет нич-
ког обра зо ва ња, омо гу ћа ва уче ни ци ма да се упо зна ју са осо би на ма 
кул тур ног чо ве ка, а то су: зна ња, ве шти не, ди сци пли на, ви со ки мо-
рал и ства ра лач ка де лат ност. 

Та ко зва на “Фор му ла кул тур ног чо ве ка”, ко ја се сма тра свр сис-
ход ном за кул ту ро ло шко про све ћи ва ње мла дих, и ко ју је раз вио 
и лан си рао про фе сор Ака де ми је за др жав ну упра ву, при ка би не-
ту пред сед ни ка Ре пу бли ке Азер беј џан - Фу ад Ма ме дов, има свој 
спе ци фи чан, де та љан са др жај, ко ји се сво ди на сле де ће: зна ње - 
обра зо ва ње и уме ца на на уч ној осно ви, ве шти не; уме ца -  ве шти-
не и тех ни ке као ре зул тат жи вот ног ис ку ства; ор га ни за ци ја – ди-
сци пли на, со ци јал на од го вор ност, во ља и ис трај ност; мо рал ност 
– осо би не ко је се фор ми ра ју под ути ца јем вас пи та ња: ху ма ни зам, 
љу бав, дру же љу би вост, са ве сност, по ште ње, прав до љу би вост, до-
бро ду шност, ми ло ср ђе, ве ра, па три о ти зам; ства ра лач ка де лат ност, 
као све сна по тре ба кул тур ног чо ве ка, за ви си од ко ли чи не зна ња, 
ве шти на, ор га ни за ци је и сте пе на мо рал но сти. Свр сис ход ност очу-
ва ња на ци о нал но-кул тур них осо бе но сти раз во ја Азер беј џа на, као 
и усло ви све о бу хват не гло ба ли за ци је, у ко ји ма се раз ви ја свет, 
чи не да нас чи тав низ про фе си ја и обра зов них ди сци пли на ак ту-
ел ним, дик ти ра ју ћи при том по тре бу за ин тер ак тив ним об ли ци ма 
кул ту ро ло шког обра зо ва ња, што за уз врат из ди же ка ко са му обу ку, 
та ко и обра зо ва ње у це ли ни на ква ли та тив но ви си ни во. Мла ди 
љу ди, ко ји по се ду ју кул ту ро ло шка зна ња, и ко ји ис ти чу у дру штву 
од ре ђе не про бле ме, сти чу мо гућ ност про на ла же ња ефи ка сне тех-
но ло ги је и на чи на за њи хо во ре ша ва ње. Ми сма тра мо, да на ни воу 
сред ње шко ле, реч “кул ту ра” тре ба ту ма чи ти у ужем сми слу, што 
укљу чу је пој мо ве  као што су: умет ност, на род но ства ра ла ство и 
кул тур но на сле ђе.

На ча со ви ма из пред ме та умет но сти, при ли ком све о бу хват ног 
раз у ме ва ња умет нич ких де ла, ко ји су раз ли чи ти по жан ру и фор ми, 
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по треб но је кон стант но обра ћа ти па жњу на уза јам не ве зе уну тар 
са др жа ја ана ли зи ра них де ла, сто прак тич но омо гу ћа ва ин те гра ци-
ју пред ме та умет но сти.

Ана ли за де ла, ко ја се вр ши на ча со ви ма му зич ке кул ту ре, у 
ци љу уна пре ђе ња до жи вља ја све сти и раз у ме ва ња, од но сно све о-
бу хват ног усва ја ња при ло же ног ма те ри ја ла од стра не уче ни ка, О. 
Апрак си на на зи ва “умет нич ко-пе да го шком ана ли зом.” У окви ру 
основ не шко ле, тре ба ис ко ри сти ти естет ски ути цај на уче ни ке, као 
јед но од сред ста ва за от кри ва ње и усва ја ње са др жа ја умет нич ког 
де ла, узи ма ју ћи у об зир ни во раз у ме ва ња, емо ци о нал ног раз во ја 
и уз раст уче ни ка. На чин из ра жа ва ња у ана ли зи умет нич ке сли ке 
мо ра да од го ва ра ни воу зна ња за да ти раз ред, као и ни воу од го-
ва ра ју ће мен тал не и емо ци о нал не пер цеп ци је. Те о риј ско зна ње о 
умет но сти, ко је пре зен ту је на став ник, тре ба хар мо нич но да до пу-
њу је оне прак тич не ве шти не, ко је су уче ни ци сте кли то ком уче ња. 
А прак тич не ве шти не, са сво је стра не, тре ба да бу ду усме ре не на 
утвр ђи ва ње те о риј ских зна ња. Кул ту ро ло шка уме ца, ко ја чи не су-
шти ну прак тич них ве шти на, игра ју кључ ну уло гу ка ко у усва ја њу 
са др жа ја умет нич ких де ла, та ко и у про ду бљи ва њу и про ши ри ва њу 
пред ста ва, ко је уче ни ци има ју о умет но сти. То је због чи ње ни це, да 
је је дан од ци ље ва кул тур не еду ка ци је - фор ми ра ње лич но сти, спо-
соб не за про гре сив не про ме не, и на о ру жа не уни вер зал ним зна њи-
ма, ко ја се ба зи ра ју на бо га том ис ку ству људ ске кул ту ре. Кул ту ро-
ло ги ја, би ра ју ћи за глав ни пред мет ис тра жи ва ња – кул ту ру чо ве ка, 
исто вре ме но се ба ви про у ча ва њем све оп сте људ ске кул ту ре, зи да-
ју ћи ти ме те мељ кул ту ро ло шке те о ри је. Што се ти че прак тич них 
ве шти на, оне, на рав но, зах те ва ју по сто ја ње кул тур ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња, ко ји чи не са став ни део кул ту ре уоп ште. Са став ни део 
кул ту ро ло шких ве шти на је, из ме ђу оста лог, и спо соб ност да се ис-
тра жи “ар хи тек ту ра” кул ту ре, ње не ме ђу соб не ве зе уну тар са др-
жа ја, ње на ге не за, као и ло ги ка, ко ја је за сно ва на на исто риј ским 
прин ци пи ма и ко ја пру жа мо гућ ност ис тра жи ва ња про це са чо ве ко-
ве жи вот не ак тив но сти, укљу чу ју ћи спо соб ност ко ри шће ња на уч-
ног, кул ту ро ло шког при сту па, ко ји у се би об је ди њу је ди ја лек тич ке, 
гно се о ло шке и он то ло шке ме то де ис тра жи ва ња. У сво јим кон крет-
ним об ли ци ма: пе сма, пе ва ње, цр та ње и из во ђе ње би ло ко је вр сте 
при ме ње не умет но сти, са мо су јед но од сред ста ва, ко ја се ко ри сте 
у ана ли зи исто риј ских за ко ни то сти раз во ја кул ту ре, у фор ми ра њу 
спо соб но сти  ге не ра ли зо ва ња чи ње ни ца и из во ђе ња вер них за кљу-
ча ка на осно ву до би је них ге не ра ли за ци ја. Спе ци фич не ве шти не, 
у окви ру основ ног обра зо ва ња, на осно ву ко јих се гра ди естет ска 
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ак тив ност, до при но се да уче ни ци фор ми ра ју објек тив ни ју про це ну 
по зи тив них дру штве них до стиг ну ћа, да про на ла зе из лаз из кри-
зних си ту а ци ја, да фор ми ра ју сво је ми шље ње у сме ру про гре сив-
ног раз во ја чо ве ка и дру штва. То је због чи ње ни це да је за дру штво 
као це ли ну, на мен ски при о ри тет - ства ра ње склад но раз ви је не 
лич но сти, сто за кул ту ро ло ги ју пред ста вља нео д ло жан за да так. На 
осно ву прет ход ног раз ма тра ња, и по сто је ћих усло ва у основ ним 
шко ла ма, под ко ји ма про ис ти че фор ми ра ње спе ци фич них ве шти на 
код уче ни ка, тре ба још јед ном под ву ћи ва жност кул ту ро ло шке ана-
ли зе умет нич ких де ла и у окви ри ма сред њег обра зо ва ња.5)

За кул тур но обра зо ва ње и вас пи та ње, без сум ње, ве ли ки уни-
вер зал ни се ман тич ки са др жај и ко ри сност има ју ак тив но сти као 
што су кре а тив но-хе у ри стич не им про ви за ци је.

Не рет ко, на став ни ци, уме сто “умет нич ко-пе да го шке ана ли зе” 
умет нич ких де ла, при бе га ва ју пре зен та ци ји мо но то них зна ња из 
обла сти му зич ке и ли ков не кул ту ре, док нај ва жни ја ствар - раз у-
ме ва ње су сти не умет нич ких де ла - оста је ван па жње и на став ни ка 
и уче ни ка. Због то га се у но ви је вре ме, на чин пре зен та ци је но вих 
зна ња дра ма тич но про ме нио: ра ни је се ишло ли ни јом од кон крет-
них зна ња до жи вот не прак се, али са да се пред ност да је обр ну том 
ре до сле ду - од жи вот ног ис ку ства ка те о риј ским ге не ра ли за ци ја ма, 
укљу чу ју ћи и кон крет на зна ња. У та квом по рет ку са вре ме ног про-
це са уче ња, глав ни циљ је де фи ни са ње до дир них та ча ка из ме ђу 
жи во та и зна ња, као и об ја сни ти уче ни ци ма да су по ну ђе на зна ња, 
за пра во, ре зул тат жи вот не прак се. По треб но је та ко ђе на по ме ну ти, 
да у про це су ускла ђи ва ња ствар ног жи вот ног ис ку ства са умет нич-
ком фан та сти ком, асо ци ја тив но ми шље ње и емо ци о нал не ре ак ци је 
оп ти ми зу је ак тив ну ства ра лач ку пер цеп ци ју.6)

Струк ту ра но вих тех но ло ги ја, ко је се им пле мен ти ра ју у обра-
зов ни про цес, пред ви ђа сле де ће оба ве зне еле мен те: мо ти ва ци ја, 
про бле ми и хи по те зе. Про ве ра сва ке хи по те зе под ра зу ме ва рад на 
тра же њу чи ње ни ца, ко је, са сво је стра не, по ста ју пред мет раз ма-
тра ња и ди ску си ја - од лу чу ју ћих фак то ра за раз вој и те сти ра ње ве-
шти на у вр ше њу ком па ра тив не ана ли зе, кла си фи ка ци је, спо соб но-
сти из во ђе ња за кљу ча ка и кре а тив не при ме не зна ња у прак тич ном 
жи во ту, у пра вил ном на чи ну раз ми шља ња, огра ђу ју ћи се од до би-
је них ре зул та та, у спо соб но сти ода би ра и син те зе зна ња у про це су 

5) Apraksina O.A., Metodika muzickog vaspitanja u skolama, M., Prosveщenie, 1983, 224 s.
6) Ağayev Ə. Pedaqoji fikrimiz: dünənimiz, bu günümüz, Bakı: Elm, 2000,300 s.
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ње го вог усва ја ња, у ре ша ва њу про бле ма из пер спек ти ве раз ли чи-
тих на уч них ди сци пли на.

На рав но, све ове ве шти не и уме ца ће по бољ ша ти ка ко ква ли-
тет обу ке, та ко и ефи ка сност про це са усва ја ња обра зов ног ма те-
ри ја ла. С об зи ром да је умет нич ко де ло, не са мо ауто ро ва за ми сао 
и ње гов до жи вљај жи во та, већ и сли ко ви ти из раз лич ног од но са 
пре ма ње му, у окви ру основ ног обра зо ва ња, у про це су умет нич-
ке и пе да го шке ана ли зе, до из ра жа ја до ла зе пи та ња ко ја се од но се 
на исто ри ју, вре ме, бит и људ ске од но се. У овој фа зи усва ја ња су-
сти не умет нич ког де ла, мо ра се узе ти у об зир низ фак то ра. Сва ко 
умет нич ко де ло се ма те ри ја ли зу је на осно ву пет, уза јам но-по ве за-
них ком по нен ти:

– Ми сли и ра су ђи ва ње ауто ра (1);
– Ода бра на те ма и аутор ски текст (2);
– По глед на свет и ин те лек ту ал не по тре бе уче ни ка (3);
– Ди на мич ност и ре а ли стич ност де ла (4);
– Умет нич ко-из ра жај на сред ства ко ја се ко ри сте у де лу (5).
Умет нич ко де ло или књи жев ни текст пред ста вља ауто ро ве ми-

сли и ра су ђи ва ња, ко ји се пре да ју пу тем бо ја, зву ко ва, или не ких 
дру гих сред ста ва у од го ва ра ју ћој фор ми за гле да о ца, слу ша о ца или 
чи та о ца (1,2,3); аутор ска ра су ђи ва ња и од нос пре ма при ка за ним 
до га ђа ји ма из ствар ног жи во та се огле да ју у тек сту де ла (1,4,2); 
аутор за до во ља ва кри те ри ју ме есте ти ке (1,5,2); у про це су оце њи-
ва ња књи жев ног тек ста од стра не уче ни ка, раз ја шња ва се ко ји је 
био циљ ауто ра (3,2,1); уче ник упо ре ђу је сво је мо рал не прин ци-
пе и естет ске ста во ве са оним мо рал ним и естет ским про бле ми ма, 
ко ји су од стра не ауто ра ис так ну ти у тек сту у пр ви план (3,2,4,1); 
кроз умет нич ко-из ра жај на сред ства ко ја се ко ри сте у де лу, уче ник 
по ји ма сми сао, ко ји је аутор хтео да по стиг не у књи жев ном тек сту 
(3,2,5,1). Број ча ни си стем ја сно по ка зу је, да ако се у по чет ној фа зи 
усва ја ња умет нич ких де ла, у пр ви план ис ти чу ауто ро ве ми сли и 
ра су ђи ва ња, он да у ка сни јим фа за ма до ла зе до из ра жа ја ин те лек ту-
ал не по тре бе и по глед на свет.7)

Зна ња и кул ту ро ло шко ми шље ње, омо гу ћа ва ју фор ми ра ње 
вер них пред ста ва о објек тив ним исти на ма и за ко ни то сти ма ствар-
но сти ко ја нас окру жу је. Вер не пред ста ве у узроч но-по сле дич ној 
ве зи, ге не ри шу вер не же ље и прет по став ке, ко је са сво је стра не, 
до во де до пра вих, по зи тив них ре зул та та. У су прот ном, дру штво и 
чо ве ка не ми нов но оче ку ју та кве не га тив не по сле ди це као сто су: 

7) Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı. Azərbaycanın təhsil siyasəti 
(1998-2004), I kitab. Bakı, Çaşıoğlu, 2005, 169s.
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не зна ње, за блу де, не га тив не ак тив но сти, стрес, де пре си ја и ду хов-
на кри за. Раз лог за све ве ћу за ин те ре со ва ност за кул ту ро ло ги ју, и 
при да ва ње ве ћег зна ча ја кул ту ро ло ги ји у да на шње вре ме, ле зи у 
нео спор ном ути ца ју кул ту ре на це ло куп ну људ ску ак тив ност, ко ја 
је на кра ју кра је ва, све де на на за до во ља ва ње чо ве ко вих ма те ри-
јал них и ду хов них по тре ба. Исто ри ја и те о ри ја кул ту ре су не ис-
цр пан из вор ин те лек ту ал них и ду хов них вред но сти, аку му ли ра них 
кроз ве ко ве чо ве чан ства, и у кон так ту са ко ји ма да на шњи чо век 
за сни ва свој жи вот. Из у ча ва ње свет ске кул ту ре у ста ри јим раз ре-
ди ма сред ње шко ле, отва ра уче ни ци ма ши ро ки спек тар мо гућ но-
сти: упо зна ва ње, оце њи ва ње и кон такт са до стиг ну ћи ма људ ске 
кул ту ре. Ум, ко ји је обо га ћен кул ту ро ло шким зна њи ма, и во ља, 
ко ја те жи ка ми ло ср ђу и до бро ти, је су по зи тив ни по ка за те љи људ-
ског раз во ја. Свест мла дих о тим не про ла зним исти на ма, мо гу ћа 
је са мо кроз по сти за ње кул ту ро ло шких зна ња. На уч но про у ча ва-
ње про це са раз во ја свет ске кул ту ре, у скла ду са исто риј ским за ко-
ни ма, до при но си те мељ ни јем про у ча ва њу кул ту ро ло шких зна ња 
жи во та, про фе си о нал не ак тив но сти, по на ша ња, во љу, умет нич ки 
по тен ци јал и сте пен од го вор но сти чо ве ка, де фи ни шу ћи при том 
ње гов кул тур ни раст и раз вој. Про у ча ва ње људ ске кул ту ре, под ра-
зу ме ва ана ли зу оних обла сти људ ског жи во та, као сто су: умет ност, 
по ли ти ка, еко но ми ја, дру штве ни жи вот, на у ка, обра зо ва ње, пра во, 
ин фор ми са ност, ме наџ мент, про из вод ња, лич ни, дру штве ни и ме-
ђу на род ни од но си. Кул ту ро ло ги ја игра во де ћу уло гу у фор ми ра њу 
лич но сти, ко ја тре ба да вла да уни вер зал ним зна њи ма. Не мо гу ће је 
за ми сли ти ефи ка сну при пре му ви со ко ква ли фи ко ва них струч ња ка 
из раз ли чи тих обла сти јав ног и дру штве ног жи во та, без раз у ме ва-
ња фе но ме на кул ту ре, ње них дру штве них функ ци ја, исто риј ских 
за ко на ко ји ути чу на ток ње ног раз во ја, и оних нео гра ни че них мо-
гућ но сти ко је пре о бра зу ју чо ве ка, и ко је се пред њим отва ра ју у 
фа зи ње го вог кул тур ног ра ста. Ко ри шће ње кул ту ро ло шко-на уч них 
до стиг ну ћа у обра зов ном про це су, не сум њи во ће су де ло ва ти фор-
ми ра њу и ус по ста вља њу све стра не лич но сти, ко ја је спо соб на да 
пре у зме ли дер ство, и ко ја вла да зна њи ма о раз во ју људ ске кул ту-
ре, и о оним не про ла зним ма те ри јал ним и ду хов ним вред но сти ма, 
ко је је чо ве чан ство ство ри ло то ком сво је ду ге исто ри је. Ин тер ак-
тив но кул ту ро ло шко обра зо ва ње, ко је уса ђу је спо соб ност за си-
стем ску ана ли зу и ко је раз ви ја про дук тив но раз ми шља ње, пру жа 
чо ве ку мо гућ ност да се упо зна са нај но ви јим до стиг ну ћи ма на у ке. 
Пре ма то ме, не мо гу ће је из во ди ти за кључ ке на на уч ној осно ви, без 
прет ход не кул ту ро ло шке ана ли зе за ко ни то сти дру штве ног раз во ја. 
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Кул ту ро ло шка ана ли за по ма же фор ми ра ње кул ту ро ло шког на чи на 
раз ми шља ња.8)

Кул ту ро ло шко раз ми шља ње пак, омо гу ћа ва да се вер но раз у-
ме истин ски сми сао чи ње ни ца и до га ђа ја, да се објек тив но раз у ме 
пси хо ло ги ја љу ди, као и ка рак те ри сти ке од ре ђе не исто риј ске епо хе, 
раз ви ја ју ћи при том код чо ве ка ли дер ске ква ли те те и спо соб ност 
рас по зна ва ња но вих тех но ло ги ја. За хва љу ју ћи овим окол но сти-
ма, нео п ход ност уво ђе ња кул ту ро ло ги је у на став ни план сред њих 
шко ла је очи глед на. Са мо пу тем обра зо ва ња у обла сти кул ту ре, мо-
гу ће је фор ми ра ти све стра не лич но сти и струч ња ке ко ји це вла да ти 
спе ци фич ним зна њи ма о раз ли чи тим тех ни ка ма, ко је по бољ ша ва ју 
ра ци о нал ну ефи ка сност људ ског жи во та. Кул ту ро ло шки при ступ у 
про це су ин те гра ци је умет нич ког обра зо ва ња, омо гу ћа ва уче ни ци-
ма да се упо зна ју са осо би на ма кул тур ног чо ве ка, а то су: зна ња, 
ве шти не, ди сци пли на, ви со ки мо рал и ства ра лач ка де лат ност. 

Та ко зва на “Фор му ла кул тур ног чо ве ка”, ко ја се сма тра свр сис-
ход ном за кул ту ро ло шко про све ћи ва ње мла дих, и ко ју је раз вио 
и лан си рао про фе сор Ака де ми је за др жав ну упра ву, при ка би не-
ту пред сед ни ка Ре пу бли ке Азер беј џан - Фу ад Ма ме дов, има свој 
спе ци фи чан, де та љан са др жај, ко ји се сво ди на сле де ће: зна ње - 
обра зо ва ње и уме ца на на уч ној осно ви, ве шти не; уме ца -  ве шти-
не и тех ни ке као ре зул тат жи вот ног ис ку ства; ор га ни за ци ја – ди-
сци пли на, со ци јал на од го вор ност, во ља и ис трај ност; мо рал ност 
– осо би не ко је се фор ми ра ју под ути ца јем вас пи та ња: ху ма ни зам, 
љу бав, дру же љу би вост, са ве сност, по ште ње, прав до љу би вост, до-
бро ду шност, ми ло ср ђе, ве ра, па три о ти зам; ства ра лач ка де лат ност, 
као све сна по тре ба кул тур ног чо ве ка, за ви си од ко ли чи не зна ња, 
ве шти на, ор га ни за ци је и сте пе на мо рал но сти.

ВафаГусейнгызыМехтиева
СТИМУЛИРОВАНИЕКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО

МЫШЛЕНИЯПРИИНТЕГРАЦИИПРЕДМЕТОВИСКУССТВА
Обзор

Начатое в Азербайджане реформирование всей си
стемыобразования,затрагиваявопроспоискановых
методов интеграционного обучения и вопрос приме
ненияновойметодологии.Культурологическаямето
дология  универсальныйсистемныйподход,дающий
возможностькомплексного,междисциплинарногоиз
учениякультурыкакцелостнойсоциальнойсистемы,

8) Əlizadə Ə. Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri, Bakı: Ozan, 1983, 68s.
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ноосновесовокупностиорганическивзаимосвязанных
методов.
Внедрениеииспользованиеинтеграционныхметодов
и форм обучения на примере интегрирования пред
метовискусствавучебномпроцессестановитсяло
гически более обоснованным и эффективным, если
осуществлениевсейэтойработывыстраиваетсяна
системномкультурологическомподходе.Важнейшим
условиемдляразвитияинновативныхспособностейи
личностных качеств лидера является формирование
культурологического мышления. Культурологическое
мышлениепредставляетсобойвидениеновыхвозмо
жностейитехнологийихпрактическойреализации.
Предвидениепередовыхтехнологийбудущегоивэтом
направлении осуществление научного прогнозирова
нияпредполагаютразвитиявоображения,путёмин
теграциипредметовискусства.
Ключевыеслова:Культурология,методология,курри
кулум,интеграция,интерактив,инновация.

Summary
BeginningofreformsofwholeeducationalsysteminAzer
baijanaddressedsomeissuessuchasthesearchfornew
methodsofintegrativeeducationandtheissuesofimple
mentationofnewmethodology.Culturologicalmethodo
logy–anuniversalsystemapproachprovidesforacom
prehensive,interdisciplinaryresearchofcultureasanin
tegratedsocial system throughacomplexoforganically
mutuallyinterrelatedmethods.
Introduction and implementation of integrative methods
andformsofeducationontheexampleofintegrationsof
thesubjectsinartsintoeducationalprocessisamorelogi
calandefficientifthewholeprocessisbasedonasystem
culturologicalapproach.Mostimportantpreconditionfor
developmentofinnovativeskillsandpersonalqualitiesof
leaders iscreationofculturological thinking.Thecultu
rologicalwayof thinking isavisionofnewpossibilities
and technologies for its implementation.Anticipation of
advancedfuturetechnologiesandrealizationofscientific
anticipation(forecasting)inthisfieldimplydevelopment
ofimaginationthroughintegrationofthesubjectsinarts.
Key Words: culturology, methodology, curriculum, inte
gration,interactivity,innovation
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Resume
Nowadays meaningful preservation of nationalcultural
originalityindevelopmentofAzerbaijanaswellascondi
tionsofcomprehensiveglobalizationindevelopmentofthe
worldhavemadeawholelineofprofessionsandeducatio
naldisciplinestobeactual.Thisdictatesaneedforinter
activeformsofculturologicaleducationandasaconsequ
enceitmakesforahigherqualitativelevelofnotonlysuch
wayoftrainingbutalsooftheeducationingeneral.Young
peoplewith theknowledgeofculturology,whopointout
certainproblemsintheirsociety,aregainingopportunity
offindingefficienttechnologiesandwaysforsolutionsof
theseproblems.Fromthispointofview,thestudentswho
getpreparedformakinganintegrativeanalysisofworks
ofartonthebasisoftheknowledgeinculturologyarega
ining following abilities: to analyze theworks of art as
wellasthenotionsonwhichtheyarebased;toformand
explaintheirthesis;tocorrectlydefinetheroleandsignifi
canceofcertainpersonorevenindevelopmentofculture;
tomakeanalyticalstudiesofdifferentfunctionsofculture
suchas:ideological,educationalandothers.Wethinkthat
onthelevelofhighschooltheword“culture”needstobe
explained inanarrowsense,which includes thenotions
suchas:art,folkloreandculturalheritage.

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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дипломатијуибезбедност,2011.стр.911.
Књи га ко ју је об ја вио из да вач  „Слу жбе ни гла сник“ кра јем 

2011. го ди не За пи си из Ин ди је (1997-2002) ауто ра др Че до ми ра 
Штрп ца те мат ски пред ста вља днев нич ке за пи се по след њег ју го-
сло вен ског ам ба са до ра у Ин ди ји. Жан ров ско од ре ђе ње је знат но 
те же, јер ова обим на књи га са др жи на уч не оп сер ва ци је, прав не 
ана ли зе из обла сти ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, а 
бит на од ли ка је ли те рар ни на чин при по ве да ња, ко ји је при бли жа ва 
ме мо ар ској ли те ра ту ри, уз мно штво опи са љу ди, при ро де, гра до ва, 
кул тур них до га ђа ја и исто риј ских спо ме ни ка. Ако се на по ме не да 
је аутор по обра зо ва њу прав ник, спе ци ја ли ста за ме ђу на род но јав-
но пра во, да је био ду го го ди шњи са рад ник и ди рек тор не ка да шњег 
Ин сти ту та за ме ђу на род ни рад нич ки по крет, он да је ви ше слој ност 
овог де ла под ра зу ме ва на и са мо ра зу мљи ва.

Књи га са др жи ше сна ест по гла вља, ко ја су од ре ђе на хро но ло-
ги јом до га ђа ја. Основ ни пред мет ко ји чи та лац од мах уоча ва су за-
пра во ди пло мат ске ду жно сти, чи ји ри там и сме њи ва ње раз ли чи тих 
ак тив но сти ко је по по тре ба ма слу жбе оба вља ам ба са дор, од ре ђу-
ју и са др жај и ду жи ну по гла вља. Сва ка ко да је нај дра ма тич ни ја 
ак тив ност би ла уочи и у то ку бом бар до ва ња Са ве зне ре пу бли ке 
Ју го сла ви је у про ле ће 1999. го ди не. Из све га са др жа ног у књи зи 
ја сно је да је др Че до мир Штр бац во дио бе ле шке, ко је је на кнад но 
уре дио и об ја вио као књи гу. Још је дан ква ли тет књи ге је на из глед 
ла ко ћа из ла га ња тек ста. Та ла ко ћа сти ла упра во је ре зул тат ду го го-
ди шњег на пор ног на уч ног ра да, рад ног и жи вот ног ис ку ства, ко ји 
су се сте кли да би на ста ла ја сна, чи тљи ва и ко хе рент на це ли на. У 
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књи зи је ис ка за на сло же ност де ло ва ња у уда ље ној зе мљи, са про-
тив реч ним, не ја сним и не по у зда ним упут стви ма из зе мље, од но-
сно Ми ни стар ства ино стра них по сло ва кра јем де ве де се тих го ди на. 
Ис под ла ко ће из ла га ња, на ла зе се те шке и сло же не окол но сти у 
ко ји ма по је ди нац тре ба да до но си ва жне од лу ке – то су те шки од-
но си са ме Ин ди је – пред крај ми си је ауто ра, и до шло је до ра та са 
су сед ним Па ки ста ном у про ле ће 2002. го ди не, осла бље ни по ло жај 
Са ве зне ре пу бли ке Ју го сла ви је, у скла ду са тим и од нос до ма ћи на 
пре ма ам ба са до ру та кве зе мље, не ста ја ње ути ца ја По кре та не свр-
ста них као нај ја че ве зе ко ја је бив шу ју го сло вен ску др жа ву ве зи ва-
ла са оста лим зе мља ма из ван Евро пе. Као фак тор ри зи ка и оте жа-
ва ју ће окол но сти би ли су кли ма те шка за Евро пља не и не до вољ на 
нов ча на сред ства за одр жа ва ње ре дов них ак тив но сти и са ме згра-
де ам ба са де. Беч ке кон вен ци је из 1815. и 1961. го ди не нор ми ра ју 
пра ва, оба ве зе и за шти ћен ста тус ди пло мат ских пред став ни ка, ко ји 
bo na fi des пред у зи ма ју све рад ње из овла шће ња ко ја има ју, да би 
оства ри ли до бро бит за сво ју др жа ву, одр жа ли и уна пре ди ли би ла-
те рал не од но се из ме ђу сво је др жа ве и зе мље-до ма ћи на. Ко ли ко је 
то сло жен за да так, ис пу њен про тив реч но сти ма, ви ди се у за пи си ма 
др Че до ми ра Штрп ца. Сплет тих објек тив но-су бјек тив них те шко-
ћа ипак се раз от кри ва у кон крет ним си ту а ци ја ма, ка да до из ра жа ја 
до ла зе те о риј ско зна ње, жи вот но и по ли тич ко ис ку ство ауто ра, ње-
го во по зна ва ње љу ди и ве шти на да се из не ма лих си ту а ци ја изи ђе 
са нај ма њом ште том по др жа ву ко ју је за сту пао. Аутор је у уво ду 
књи ге ис та као свој кључ ни мо тив об ја вљи ва ња ових за пи са, а то је 
про це на да мо гу по ста ти историјскиизвор, од но сно се кун дар на 
ли те ра ту ра у ис тра жи ва њу јед ног пе ри о да по сто ја ња Ју го сла ви је 
и Ср би је, а то пре лом ног пе ри о да ко ји озна ча ва ју санк ци је про-
тив СРЈ пе ти ок то бар 2000. го ди не и пе ри од по сле про ме не вла сти. 
Дру ги мо тив је ак тив ност ди пло мат ског пред став ни ка у све ту уни-
по лар не по ли ти ке, док је тре ћи мо тив по тре ба да се ис ка же сте че-
ни од нос пре ма Ин ди ји и ње ним љу ди ма, што је сти ца јем окол но-
сти оста ло у сен ци ди пло мат ских ак ци ја у ди пло мат ском ко ру у 
Њу Дел хи ју, у ко рист су ве ре ни те та и ин те гри те та СРЈ (упо ре ди. 
стр.17).

Из ве стан број ак тив них по ли ти ча ра и по слов них љу ди у Ин ди-
ји са чу вао је до бро се ћа ње на По крет не свр ста них зе ма ља (ПНЗ), 
што су Штрп цу ис ка зи ва ли, а он је био све стан да са не ста ја њем 
те ге не ра ци је мо ра да се ре де фи ни ше по ли ти ка, сво де ћи се на еко-
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ном ску ди пло ма ти ју. У свим по сло ви ма, Штр бац ни је имао бр зу и 
ком пе тент ну по др шку на шег Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, 
па он без ди пло мат ског сти ла у ру ка ви ца ма ис ка зу је кри ти ке на ра-
чун Ми ни стар ства, због би ро крат ске спо ро сти, не ком пе тент но сти, 
не зна ња ил чак глу по сти. За то чи та о цу по ста је ло гич но и бли ско 
ње го во раз ми шља ње о еко ном ским од но си ма СРЈ и Ин ди је: „Био 
на отва ра њу ску па пред став ни ка при вред них ко мо ра Ју жно а зиј ске 
асо ци ја ци је за ре ги о нал ну са рад њу (СА АРЦ), но ве ме ђу др жав-
не ор га ни за ци је (...) По ми шљам ка ко ипак би знис нај е фи ка сни је 
укла ња ба ри је ре раз ли чи то сти тра ди ци ја и не за др жи во гло ба ли зу-
је свет. От кри вам 'ру пу на сак си ји', али по не кад се и но тор не ства-
ри по себ но до жи вља ва ју“ (стр.108).

Сло же ност од но са у Ср би ји зах те ва ла је кон цен три сан и озби-
љан ди пло мат ски рад – Ин ди ја се раз ви ја ла као ре ги о нал на си ла, 
са ам би ци јом да по ста не јед на од не ко ли ко во де ћих зе ма ља све та. 
За то је и тре ба ло по че ти са уре ђе њем згра да, до ма ћи ни ма и дру гим 
ди пло ма та ма, уре ђи ва њу до ста за пу ште не згра де ам ба са де, ни зом 
кон крет них днев них по сло ва. Све те шко ће ни су сме ле да оме ту ам-
ба са до ра да пре да акре ди ти ве до ма ћи ну, укљу чи се у ди пло мат-
ску ко ло ни ју по се та ма број них ам ба са до ри ма, као и уче шћем на 
струч ним и по ли тич ким ску по ви ма у ор га ни за ци ји ин диј ског Ми-
ни стар ства ино стра них по сло ва. Ипак, као сен ка ко ја га пра ти у 
ра ду, че сто се на ме ће те ма гу бит ка угле да Са ве зне ре пу бли ке Ју го-
сла ви је у од но су на уло гу СФРЈ. До ма ћи ни су му на раз не на чи не 
да ли до зна ња да не мо же ра чу на ти са кре ди би ли те том СФРЈ, а Че-
до мир Штр бац је до шао из зе мље ко ја је би ла под врг ну та ме ђу на-
род ним еко ном ским санк ци ја ма, о ко јој су свет ски ме ди ји ши ри ли 
не га тив не сте ре о ти пе. Сав те рет от кла ња ња тих сте ре о ти па мо гао 
је да под не се са мо – зна њем ме ђу на род них пра ва, ди пло мат ским 
ис ку ством и сво јом му дро шћу. За то су те шко ће у оба вља њу јед ног 
на из глед ла ког и еле гант ног по сла иза зва ле ова кав ко мен тар ауто-
ра: „Са мо бил те ни СМИП-а и 'По ли ти ка' опа сна су кон зу ма ци ја 
на ду же вре ме. Чак и за ме не. Успа вљу ју, оту пљу ју, по го то во кад 
чо век же ли да бу де она ко ка ко они пред ста вља ју ства ри“ (стр. 123).

Ни је оправ да ва ње ни ти из раз на кнад не па ме ти, ка да ам ба са дор 
у не ком тре нут ку ве чер њег пре и спи ти ва ња рад ног да на, под вр га ва 
пре и спи ти ва њу свој жи вот: „Оста ју ћи про фе си о нал ни ди пло мат 
у вре ме ну оди ста суд бин ске угро же но сти на ро да ко јем при па дам, 
ве ру јем да сам му у слу жби др жа ве ко ју во ди Ми ло ше ви ћев ре жим 
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ко јим се у мно гом ду бо ко не сла жу – ви ше по мо гао не го да сам се 
као уса мље ни по је ди нац (за ко ју ро лу сам у по сто је ћим окол но-
сти ма је ди но био спре ман) био ге не рал ни оспо ра ва тељ ре жи ма и 
др жа ве као та кве. Ово ми се у сва ком пре и спи ти ва њу го то во ак-
си о мат ски на ме ће“ (стр. 128). У свом по слу че сто се су о ча вао са 
си ту а ци јом да је „из ме ђу че ки ћа и на ко ва ња“, а мо ра да оба вља 
свој ди пло мат ски по сао. У прак си је то из гле да ло ова ко: „На ши се 
по на ша ју не у ко а пре тен ци о зно, уз то још и нео р га ни зо ва но и не-
ко ор ди ни ра но. Овим ов де ни кад се не зна шта ће из че га про и за ћи 
и по ред пре ци зних до го ва ра ња. Ни до го вор с ми ни стром, чла ном 
Вла де ни је не ка га ран ти ја да ће се на вре ме и уоп ште ре а ли зо ва ти 
до го во ре но“ (стр. 212). Ова ква отво ре ност у ис ка зи ва њу емо ци ја, 
ста ња за бри ну то сти чак и бе са, чи не књи гу људ ском и бли ском 
обич ним чи та о ци ма, уз до дат ни ква ли тет – де ми сти фи ко ва ње ди-
пло мат ског по сла, не из зле на ме ре, већ као ис ка зи ва ње истин ског 
мо рал ног диг ни те та и па три о ти зма. Са мо онај функ ци о нер ко ји до-
и ста бри не о до бро би ти сво је др жа ве, мо же да осе ти ви сок сте пен 
за бри ну то сти ко ји га оба ве зу је на ак тив на чи ње ња пре ма вла ди 
зе мље-до ма ћи на, али и опо ме не упу ће не сво јој до ми цил ној др жа-
ви, у овом слу ча ју Са ве зној ре пу бли ци Ју го сла ви ји. Сва ка ко да у 
ли те ра ту ри има ма ло слич них при ме ра отво ре но сти у из но ше њу 
лич них ста во ва, емо ци ја и сум њи од стра не ди пло мат ских слу жбе-
ни ка, па и у слу ча ју ка да се пи ше са вре мен ске дис тан це и ка да је 
ди пло ма та већ оти шао из ак тив не слу жбе.

Ам ба са дор има за да так и оба ве зу да олак ша по сло ве при вред-
ни ци ма сво је зе мље, по ве же их са по слов ним љу ди ма и ин сти ту-
ци ја ма зе мље у ко јој има ми си ју. До бре на ме ре и оче ки ва ња ни-
су увек би ли сра змер ни оства ре ним ре зул та ти ма, о че му је аутор 
оста вио бе ле шку о сле де ћој епи зо ди: „Ја у ша ли, има ју ћи у ви ду 
акут ну кри зу у снаб де ва њу лу ком, ко ја ов де већ озби љан по ли-
тич ки про блем, до ба цио – за што не и лу ка. До ма ћи ни ово ве о ма 
спрем но при хва ти ли и у но вин ским из ве шта ји ма чак и де се ти ну, у 
на сло ви ма да ће Ју го сла ви ја ис по ру чи ти Ин ди ји лук!“ (стр. 218).

Про блем Ко со ва и Ме то хи је, те бом бар до ва ње СРЈ у про ле ће 
1999. го ди не зах те ва ли су стал ну ди пло мат ску ак тив ност – де мар-
ше, пи сма при че му је ам ба са дор на и ла зио на не за ин те ре со ва ност 
ве ли ке си ле за ма лу и до дат но не га тив но пред ста вље ну др жа ву. 
Исто вре ме но из Бе о гра да сти жу не ре ал ни зах те ви, као онај по сле 
бом бар до ва ња, да се тра жи по моћ од Ин ди је у ви си ни 100 ми ли о-
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на до ла ра.  Штр бац са гор чи ном бе ле жи: „Са мо ка ко то об ја сни ти 
они ма у Бе о гра ду, ко ји не раз у ме ју шта је ре ал но (...). У сва ком 
слу ча ју по на ша ју се не ра зум но, уоп ште и у ис по ста вља њу зах те ва 
пре ма ме ни, што је, на рав но, ма ње ва жно, али ме по га ђа као про-
фе си о нал ца у друштвеној слу жби“ (стр. 229).

Слу жбо ва ње Че до ми ра Штрп ца у Ин ди ји до го ди ло се у оном 
пе ри о ду ка да ин ди ви дуа вр ши не ку вр сту пре и спи ти ва ња свог жи-
во та – ка ри је ре, емо ци ја, оче ки ва ња и оства ре ња. Аутор ни је крио 
да је остао при вр жен марк си стич ком по гле ду на свет, што су кон-
фор ми стич ки од ба ци ли при пад ни ци не са мо ње го ве ге не ра ци је, 
већ и мно ги мла ђи на уч ни ци и ин те лек ту ал ци уоп ште. Он пре и-
спи ту је сво је сен ти мен те пре ма со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, ре-
ли ги ји, при ја тељ ству, не свр ста но сти као об ли ку удру жи ва ња си-
ро ма шни јих и сла би јих на ро да у све ту, ко ји је по сле 1989. го ди не 
до жи вео не по врат не про ме не. У раз го во ру са ру ским ам ба са до ром 
до ла зи до за кључ ка да су обо ји ца при па да ли ге не ра ци ји ко ја је 
„ора ла мо ре“, а за вр ша ва свој рад ни век у 'тран зи цји'“ (стр. 282). 
Усло жња ва ње по зи ци је ам ба са до ра на ро чи то је до шло до из ра жа ја 
у вре ме ну бом бар до ва ња СРЈ, ка да је мо рао да при ме ни сву сво-
ју ди пло мат ску ве шти ну и зна ње ка ко би на до сто јан ствен на чин 
пред ста вљао зе мљу. Не кри ју ћи тен зи ју и емо ци је ко је су га об-
у зи ма ле, Штр бац из но си кри тич ке су до ве о сво јим до ма ћи ни ма: 
„Учвр шћу је ме и то у са зна њу да Ин диј ци, где мо гу и кад мо гу, не 
про пу шта ју при ли ку да се по ста вља ју 'с ви си не', и др же ве о ма до 
свог ни воа“ (стр. 294). Ме ђу тим, про тест но оку пља ње при ста ли ца 
опо зи ци је на кон бом бар до ва ња зах те ва ло је да ам ба са дор да је ле-
га ли стич ка об ја шње ња при пад ни ци ма ди пло мат ског ко ра. Уко ли ко 
му је те же па ло и отво ри ло низ ди ле ма са зна ње о ја сним на сту пи-
ма пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа, у ко ји ма ис ти че ре зул та те об но ве и 
из град ње зе мље: „На по чет ку са мом ис ти че да је ве ћи део ра зо ре-
ног и оште ће ног – ин фра струк ту ра, стам бе ни објек ти, при вред ни 
ка па ци те ти чак, већ об но вље но или из но ва из гра ђе но. И све то без 
цен та по мо ћи са стра не. Ово дру го от кри ва ту жну чи ње ни цу на ше 
уса мље но сти, а пр во је са свим не ве ро ват но, уз све по што ва ње за 
мно го то га ствар но учи ње ног. Да ли се ома кло не смо тре но? Ни-
је мо гу ће. Да ли се све сно об ма њу је? То ли ко бес кру пу ло зно сти у 
јав ном на сту пу (чак и од С. М.) јед но став но ни је ра ци о нал но при-
хва тљи ва ни са ста но ви шта све сно од ре ђе ног хте ња“ (стр. 405). 
По сле пе то ок то бар ских про ме на, пре ста ли су не ре ал ни зах те ви, 
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али је ис так нут став Ми ни стар ства ино стра них по сло ва са но вим 
ми ни стром: ка дро ви ко ји су би ли у ди пло мат ској слу жби прет ход-
них де сет-пет на ест го ди на за вре ме Ми ло ше ви ћа, би ће за ме ње ни, 
па је и чист ка мно гих по че ла већ у пр вим ме се ци ма 2001. го ди не. 
Ме ђу тим, ам ба са дор у Ин ди ји, ко ји је раз ми шљао да сам под не се 
остав ку, ни је био од мах раз ре шен, те је на ста вио са сво јом ми си јом 
до ав гу ста 2002. го ди не. Ве ли ки део За пи са из Ин ди је (1997-2002) 
по у чан је за мла де ди пло ма те, са ста но ви шта ре а ли те та вр ше ња 
са ме функ ци је ам ба са до ра, сло же не, про тив реч не, зах тев не и у 
по гле ду окол но сти че сто не пред ви ди ве де лат но сти. У том сми слу 
књи га је дра го це на, јер оде ђе не при ви ле ги је, ле па де ша ва ње и не-
из би жни ди пло мат ски кок те ли не мо гу увек да ком пен зу ју те шко ће 
ове слу жбе. Ве ли ки део За пи са из Ин ди је за пра во је хро ни ка му-
ка и не во ља кроз ко је про ла зи са ве сни пред став ник др жа ве пре ма 
зе мљи-до ма ћи ну ко ја је у успо ну, бо ри се за ста тус ве ли ке си ле и 
објек тив но не ма ин те рес за ве ли ким ан га жо ва њем у би ла те рал ним 
од но си ма са ма лом зе мљом. То на рав но ни је би ло ап со лут но не-
га тив но ста ње ства ри – гу вер нер ин диј ске др жа ве Ке ра ла ин те ре-
со вао се за ста ње у Ју го сла ви ји, мно ге ди пло ма те су при ја тељ ски 
при хва ти ле ам ба са до ра Штрп ца, био је у при ли ци и да упо зна ин-
ду стри ју об ра де ди ја ма на та, нај ве ћу у све ту по бро ју за по сле них 
– она упо шља ва пре ко је дан ми ли он љу ди. Ам ба са дор је пу то вао 
по Ин ди ји, по се тио је Тај ланд и Мал ди ве, као др жа ве ко је об у хва та 
ње го ва над ле жност. Књи га са др жи мно го опи са ко ји би се мо гли 
свр ста ти у со ци о ло ги ју кул ту ре – опи са оби ча ја, ре ли гиј ских ри ту-
а ла, вр ста хра не и ње не при пре ме, углав ном хин ду ста нов ни штва, 
али и дру гих ет нич ких гру па. Жи во пи сни опи си при ро де, кул тур-
них до га ђа ја, умет но сти Ин ду са и стра на ца ко ји су не ким по слом 
жи ве ли у Ин ди ји, а би ли ин спи ри са ни да ства ра ју умет нич ка де ла 
упот пу ња ва ју сли ку ди пло мат ског ан га жо ва ња ам ба са до ра.

Књи га За пи си из Ин ди је (1997-2002) је све до чан ство ло јал-
ног др жав ног функ ци о не ра. По у зда ност вре ме на и ме ста до га ђа ја 
чи не је ва жним до ку мен том, што је зна чај ни је од ње не не спор не 
ли те рар не вред но сти. Ко ли ко је по јам ло јал ни др жав ни чи нов ник 
још мо гућ у гло ба ли зо ва ном све ту пред ста вља те шко а не за о би-
ла зно пи та ње ко је при па да дру гим те мат ским рас пра ва ма. Сво ју 
ди пло мат ску ка ри је ру др Че до мир Штр бац за вр шио је на по чет ку 
де це ни је ве ли ких ло мо ва и иза зо ва, по себ но ве ли ког раз о ча ре ња 
не баш ма ло број них гра ђа на ко ји су ве ро ва ли у дру штве не ре фор-
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ме у Ср би ји. Уто ли ко је ње го ва књи га при мер рет ко по ште ног све-
до че ња, а су до ви ауто ра су ком пе тент ни, пот кре пље ни на уч ним и 
струч ним зна њем и по твр ђе ни у прак си, што је до каз ква ли те та 
оних ка дро ва ко је је ства ра ла бив ша СФРЈ, а ко јој се са да оспо ра ва 
сва ки кре ди би ли тет. Си гур но је да ће ова књи га пред ста вља ти ва-
жан се кун дар ни из вор за бу ду ће исто ри ча ре.

 Овај рад је примљен 5. фебруара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
.27 фебруара 2012. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

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

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре

са – smiljana.paunovic@ipsbgd.edu.rs
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