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Миша Сто ја ди но вић
Институт за политичке студије, Београд

СРБИЈАПРЕДИЗАЗОВИМА

Сажетак
Глав ни циљ овог члан ка је да по ка же да су не ка пи та ња мно-

го ком плек сни ја не го што из гле да ју. Глав ни ме тод ко ји аутор ко-
ри сти у овом члан ку је сте ме тод ана ли зе са др жа ја. Аутор у овом 
члан ку рас пра вља о два про бле ма: члан ство у Европ ској уни ји и 
по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви на ше зе мље. У овој ана ли-
зи аутор по ка зу је да де мо крат ски од но си из ме ђу и уну тар зе мље 
ни су увек де мо крат ски. Европ ска уни ја има не-де мо крат ски при-
ступ пре ма зе мља ма ко је по ку ша ва ју да по ста ну ње не чла ни це.

На ша зе мља се, та ко ђе, су о ча ва са уну тра шњим иза зо ви ма. 
Гра ђа ни на ше зе мље има ју ни зак ни во по ве ре ња у на ше по ли ти ча-
ре, не по сто ји по ли тич ка кул ту ра ко ја је нео п ход на за де мо крат ски 
раз вој. Уко ли ко на ша зе мља же ли да са вла да ове про бле ме на ши 
по ли ти ча ри мо ра ју да схва те да се пи та ње Ср би је мо ра ре ша ва-
ти уну тар гра ни ца. Ни ко не ће ре ши ти на ше про бле ме. Ми мо ра-
мо да раз ви је мо из ве стан ни во од го вор но сти ко ји је нео п хо дан за 
де мо кра ти ју. Уко ли ко не схва ти мо ово на вре ме мо же мо упа сти у 
озбиљ не не во ље.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, де мо кра ти ја, 

по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ки ди ја лог.
У по след ње вре ме ре чи као што су Европ ска уни ја, евро ин

те гра ци ја... по ста ле су не за о би ла зна те ма ка ко по ли тич ких ди ја-
ло га, та ко и на ше јав но сти. Јед ни у ЕУ-и ви де чу ве ног Ле ви ја та на, 
дру ги спа со но сну пре крет ни цу ко ја ће ча роб ним шта пом ре ши ти 
све на ше про бле ме, углав ном те шко је оста ти рав но ду шан пре ма 
овом пи та њу.

Али где је Ср би ја у чи та вој овој при чи? Ср би ја је на ма лом 
бр до ви том Бал ка ну, Бал ка ну за ко ји се ве о ма че сто ве зу је при дев 
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бу ре ба ру та. И за и ста, ма ло-ма ло па не ко упа ли фи тиљ овог ма-
лог бу ре та, за ко је се из гле да ин те ре су ју сви сем оних ко ји жи ве 
на ње му. Бал кан је сво јом ге о по ли тич ком при влач но шћу кроз сво ју 
про шлост од у век при вла чио ве ли ке моћ ни ке због че га је ње го ва 
исто ри ја ис пи са на кр ва вим сло ви ма.

Си ту а ци ја је у на шој зе мљи бла го ре че но ано мич на. Има ли 
смо др жа ву ко ја је по те ри то ри ји би ла сед ма у Евро пи, али од та да 
кре ће кон ти ну и ра ни рас пад, рас пад ко ји тра је до да нас и рас пад за 
ко ји се те шко мо же ре ћи ка да ће ко нач но би ти окон чан. Ни са ми 
гра ђа ни Ср би је ни су ви ше си гур ни у ко јој др жа ви жи ве. 

Не мо же се ре ћи да су стра не си ле би ле бла го на кло не пре-
ма на шем кра ју, њи хов ин те рес је био пре су дан у ин тер вен ци ји на 
на шим про сто ри ма, а не же ља да нам по мог ну да са мо стал но ре-
ши мо наш про блем. Мом чи ло Су бо тић ка же да је на кон рас па да 
СССР-а и не стан ка Вар шав ског бло ка, ју го сло вен ски су коб до шао 
као по ру чен САД-НА ТО али јан си да де фи ни ше свој но ви иден ти-
тет, пре све га да се учвр сти у Евро пи као мо сто бра ну за сво је да ље 
пре тен зи је пре ма ис то ку.1)

Чак и ако за не ма ри мо у пот пу но сти шта се све де ша ва ло де-
ве де се тих го ди на и ра ни је (што је ви ше не го не мо гу ће) и усред сре-
ди мо се на бли ску про шлост на ше зе мље, тј. на пе ри од по сле 2000. 
го ди не, мо же мо ви де ти да је она све са мо не мир на. СР Ју го сла ви-
ја је по ста ла Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра, ко ја је би ла 
крат ког ве ка, на кон че га Ср би ја оста је са ма. Ту се ме ђу тим при ча 
не за вр ша ва, на кон све га ово га Ко со во и Ме то хи ја про гла ша ва не-
за ви сност и Ср би ја опет гу би сво ју те ри то ри ју. Ов де ће у да љем 
ра ду би ти раз ма тра на сле де ћа пи та ња:

- пи та ње Ко со ва и Ме то хи је и ин те гра ци је Ср би је у ЕУ-у 
и

- по ли тич ка си ту а ци ја у Ср би ји.
* * *

Пи та ње Ко со ва и Ме то хи је и пи та ње ЕУ-е да нас сва ка ко 
пред ста вља ју пре крет ни цу у ком ће прав цу кре ну ти да љи раз вој 
Ср би је. При ли ком ре ша ва ња ових про бле ма тре ба би ти ја ко опре-
зан за то што и нај ма ња гре шка мо же до ве сти до ка та стро фал них 
по сле ди ца.

Са да шњи став ко ји САД и ве ћи део ЕУ-е за у зи ма ју по пи та-
њу Ко со ва и Ме то хи је је до ста за бри ња ва ју ћи. Оно што се на пр-
вом ме сту тре ба ре ћи да је њи хо во при зна ва ње не за ви сно сти Ко со-
1)  Су бо тић, M., Срп ско пи та ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр 

137.
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ва и Ме то хи је у пр вом ре ду не за ко ни то, а са да ко ли ко је то мо рал но 
о то ме и да не го во ри мо. Они ти ме ди рект но за ди ру у су ве ре ност 
не ке зе мље.

Да на шње мо дер но дру штво мо ра ка рак те ри са ти по сто ја ње 
за ко на, за ко на ко јих ће се сви при др жа ва ти и за ко на по ко ји ма не ки 
не ће би ти јед на ки ји од дру гих. Вла да ви на пра ва је пред у слов по-
сто ја ња де мо кра ти је. Уко ли ко то га не ма мо он да не ма мо по сто ја ње 
основ них де мо крат ских вред но сти, он да не ма мо по сто ја ње сло бо-
де и јед на ко сти, а ка да то га не ма мо он да не ма мо ни де мо кра ти ју.

Под се ти мо се са мо  основ них вред но сти де мо кра ти је. Да нас 
се углав ном ис ти че да је основ на вред ност и те жња де мо кра ти је 
јед на кост љу ди у дру штву.2) 

То ком исто ри је се као основ на вред ност де мо кра ти је узи ма-
ла сло бо да, а јед на кост се ту ма чи ла као из јед на ча ва ње љу ди у сте-
пе ну сло бо де ко ји тре ба да ужи ва ју у дру штву. 

У ан тич ком дру штву је циљ де мо кра ти је био да се власт над 
дру штвом по де ли на све гра ђа не и то су они на зи ва ли сло бо дом 
(на рав но на све сло бод не гра ђа не, јер ро бо ви ни су има ли пра ва по-
ли тич ког уче ство ва ња). 

Са вре ме на схва та ња де мо кра ти је не при хва та ју би ло ко ји 
по је ди нач ни чи ни лац као од лу чу ју ћи за по сто ја ње или не по сто ја-
ње де мо кра ти је. Она се те ме ље на прет по став ци да њу кон сти ту и-
ше ви ше чи ни ла ца. 

У пр вом ре ду то су суп стан тив ни чи ни о ци у ко је се убра ја-
ју пре пли та ње и уза јам но до пу ња ва ње еко ном ске и по ли тич ке де-
мо кра ти је, ба ланс из ме ђу цен трал не вла сти и ло кал не са мо у пра ве, 
кон сти ту ци о на ли зам, очу ва ње чо ве ко вих нај ва жни јих пра ва и сло-
бо да, пар ти ци па ци ја у од лу чи ва њу...

За тим има мо етич ку ди мен зи ју де мо кра ти је, схва ће на у ду ху 
Кан то вог уче ња ко ји до пу шта нај ве ћу мо гу ћу људ ску сло бо ду, са-
гла сно за ко ну по ко ме се сло бо да сва ког по је дин ца мо же по ми ри ти 
са сло бо дом свих дру гих.

И на кра ју има мо фор мал нопро це ду рал ну стра ну де мо кра-
ти је, тј. та кво устрој ство ме то да и по сту па ка ис ка зи ва ња во ље и 
ин те ре са гра ђа на ко је омо гу ћа ва да ње го ви са др жа ји ну де нај ве ћи 
оствар љи ви ни во пра вич но сти и јед на ко сти.

Да кле, де мо кра ти ја је ре зул тат мно штва по вољ них окол но-
сти ко је је нео п ход но оства ри ти да би се омо гу ћи ло ње но по сто ја-
2)  Ма тић, М., Ли бе ра ли зам, по пу ли зам и де мо кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о град, 2005,стр. 233.
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ње. Ра до њић у сво јој сту ди ји Де мо кра ти ја ка же да су нај ва жни ји и 
нај не оп ход ни ји чи ни о ци за раз вој де мо кра ти је сле де ћи:3)

1. ства ра ње гра ђан ског ци вил ног дру штва – По ли тич ки 
про це си ко ји се од ви ја ју под све о бу хват ном кон тро лом 
не ког од но си ла ца све о бу хват не мо ћи, или се те ме ље на 
не по ре ци вим ко лек тив ним иден ти те ти ма и вред но сти-
ма не по го ду ју раз во ју де мо кра ти је. По ли тич ки про це си 
уну тар ци вил ног дру штва, као аутен тич ног об ли ка по-
ве зи ва ња и ор га ни зо ва ња не за ви сних гра ђа на и њи хо вог 
сло бод ног де ло ва ња пре ма јав ној вла сти и уоп ште,  омо-
гу ћа ва да чо век пре фе ри ра сво је ре ал не жи вот не ци ље ве 
и та ко соп стве ну ви зи ју дру штве ног ин те ре са прет по-
ста ви ра зним ор га ни ци стич ким и хо ли стич ким про јек-
ци ја ма оп штег до бра.

2. прав на ре гу ли са ност и ин сти ту ци о нал на за шти ће ност 
људ ских пра ва и сло бо да – Прав на си гур ност и прав на 
сло бо да чо ве ка је прет по став ка по сто ја ња де мо кра ти је. 
Без то га не ма ре чи о по сто ја њу де мо кра ти је.

3. кул тур ноду хов на и етич ка свој ства гра ђа на – ква ли тет 
жи во та се у де мо кра ти ји оце њу је пре ма сло бо ди по је-
дин ца, а не пре ма сло бо ди гру па и ор га ни за ци ја. Де мо-
кра ти ја прет по ста вља окру же ње у ко јем ће по је ди нац 
мо ћи да се ис ка же као ин ди ви дуа. По треб но је да чо век 
као де мо крат ско би ће по се ду је од ре ђе не гра ђан ске вр ли-
не (са мо ди сци пли на, то ле ран ци ја, спрем ност на ди ја лог 
уз по што ва ње дру гих и раз ли чи тих ста во ва...).

4. оп ти ми зам, хра брост и ве ра у се бе и дру ге – Без ово га 
дру штво об у зе то без на ђем и стра хом, за хва ће но па ни-
ком, мо же да по тра жи спас у ти ра ни ји. 

5. од го ва ра ју ћи ни во еко ном ске раз ви је но сти – Ово не зна-
чи да дру штва ко ја има ју ви сок ни во еко ном ске раз ви је-
но сти ауто мат ски има ју и де мо крат ски си стем. Ово зна-
чи да се тек на од ре ђе ном ни воу еко ном ске раз ви је но сти 
мо же има ти по тре бан ни во обра зо ва ња и по ли тич ке кул-
ту ре нео п ход не за раз вој де мо кра ти је.

6. ин тер на ци о на ли за ци ја по ли ти ке и ме ђу на род ни ам би
јент – У да на шњим усло ви ма ни је дан дру штве ни про-
цес не мо же оста ти у пот пу но сти ван ути ца ја про це са 
ко ја се де ша ва ју на гло бал ном ни воу. На ме ђу на род ном 

3)  Ра до њић, Р., Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 25-
29.
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ни воу по сто је од ре ђе ни зах те ви ко ји мо ра ју да се ис пу не 
да би се оно сма тра ло де мо крат ским (а и да би мо гло да 
бу де део тих над др жав них тво ре ви на). Глав ни зах те ви су 
сле де ћи: вла да ви на пра ва; за шти ће ност при ват не сво ји-
не и кон ку рен ци ја свих и све га; из бор ност пред став нич-
ких и јав ност у ра ду др жав них ор га на; по ли тич ке, вер-
ске и дру ге сло бо де; пра во на раз ли ко ва ње и не сла га ње; 
уза јам но по ве ре ње, со ли дар ност, по што ва ње, ма те ри јал-
на и со ци јал на си гур ност...  

Е са да, да ли код нас по сто ји де мо кра ти ја? Она се не при ма 
увек и сву да. За та ко не што је ка ко то Ро берт Дал ка же по тре бан 
не у о би ча јен склоп по вољ них усло ва, у ко је он убра ја пи сме ност, 
обра зо ва ње, људ ска пра ва, по ште но и не за ви сно суд ство, ауто но
ми ју ор га ни за ци ја и плу ра ли зам, рас про стра ње ност бо гат ства и 
рав но мер ност ви си не до хот ка.4)

Уко ли ко у дру штву не ма мо по сто ја ње ових чи ни ла ца и уко-
ли ко основ не по став ке дру штва не ги ра ју основ не по став ке де мо-
кра ти је, он да не ма мо де мо кра ти ју већ не де мо кра ти ју. И ту се пи-
та ње о по сто ја њу де мо кра ти је и вла да ви не де мо кра ти је за вр ша ва.

Ми лош Кне же вић ба ве ћи се раз ма тра њем ЕУ-е ка же да она 
са мо ства ра илу зи ју пот пу не јед на ко сти и да се у европ ској хи је-
рар хи ји, и без ве ће ис тра жи вач ке му ке, и да нас ра за зна је не ко ли ко 
ни воа, или аспе ка та не јед на ко сти и дис кри ми на ци је. Он по себ но 
ис ти че сле де ће ни вое европ ске дис кри ми на ци је5):

1. европ ски ве ли ки и ма ли – у Евро пи ни је све јед но да ли 
је не ка др жа ва ве ли ка или ма ла, и по ред свих нор ма тив-
них, про це ду рал них и ин сти ту ци о на ли зо ва них ме ха ни-
за ма за шти те, осе ћа се дис кри ми на ци ја ма њих и сла би-
јих од ве ћих и сна жни јих зе ма ља у са мој Уни ји;

2. Бри сел ми мо зе ма ља чла ни ца – овај ни во упу ћу је на не-
га тив но по на ша ње цен трал них бри сел ских ин сти ту ци ја 
спрам др жа ва чла ни ца Уни је, ор га ни спе ци фич но кон-
цен три са не и тро дел не по де ље не вла сти Уни је, од слу-
ча ја до слу ча ја али све че шће, до но се од лу ке ко је се ко се 
са из вор ним, тј. на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма 
зе ма ља чла ни ца;

3. усло вља ва ње пре/кан ди да та – овај ни во ти че се од но са 
ЕУ-е пре ма зе мља ма ко је су ван ње и ко је су, уко ли ко же-

4)  Ра до њић, Р., Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 24.

5) Кне же вић, М., ''Вар ка европ ске хар мо ни је'', Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2008, стр. 57-86.
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ле да по ста ну ње ни чла но ви, при мо ра не да се по ви ну ју 
број ним зах те ви ма, ко ји по не кад на ли ку ју на ул ти ма ту-
ме, јер без њи хо вог ис пу ња ва ња њи хо во члан ство ће би-
ти од би је но;

4. не у ви ђа ван и лош од нос ЕУе и САДа пре ма Ру си ји – овај 
ни во упу ћу је на лош од нос ЕУ-е, а уз вођ ство САД-а, 
на спољ но по ли тич ком пла ну са Ру си јом. Уни ја још увек 
ни је из гра ди ла са мо стал ну по ли ти ку пре ма Ис то ку ко ја 
је ускла ђе на са но вим усло ви ма;

5. Евро па над вла да на Аме ри ком – европ ску до ско ра шњу 
до ми на ци ју на свет ском ни воу на сле ди ла је Аме ри ка и

6. Евро па у кон ти нен тал ном тро у глу – Евро па се да нас 
об ре ла на про стор но/вре мен ској тро ме ђи:
-  Аме ри ка – са ко јом Евро па не ма коп не ну ве зу, али са 

ко јом је спа ја вој но, по ли тич ко и дру го са ве зни штво, 
она је да нас аме ри ка ни зо ва на;

-  Ази ја – са ко јом Евро па има ду гу коп не ну ве зу, али  
ЕУ, ко ја је део Евро а ме ри ке, не мо же исто вре ме но да 
бу де и део Евро а зи је, ба рем не без Ру си је и  

-  Афри ка – са ко јом не ма коп не ну ве зу, али са ко јом је 
спо је на све ве ћом ма сом ими гра на та.

При зна њем не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је би се, по ред 
чла но ва По ве ље ко ји шти те др жав ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ну 
це ло ви тост, на ру ши ла сле де ћа га ран то ва на пра ва:

1. члан ска пра ва др жа ве у УН-у (Ср би је у по гле ду Ко со ва 
и Ме то хи је) – овим пра вом се га ран ту је прав на јед на-
кост и не ди скри ми на ци ја у кон тек сту пра ва и ду жно сти 
у члан ству (и у при је му), а по себ но за шти та су ве ре ни те-
та и не ме ша ње у еле мен те др жав но сти;

2. пра ва не у гро жа ва ња основ них еле ме на та прав не лич но-
сти др жа ве – овим пра вом се га ран ту је да прав на лич-
ност др жа ве не сме би ти угро жа ва на од стра не дру гих 
др жа ва или ор га ни за ци ја над на ци о нал ног ка рак те ра; 

3. пра во чла ни ца да шти те уну тра шњи и ад ми ни стра тив ни 
(про це сни) по ре дак Ор га ни за ци је УН-а – про це ду ра као 
што би био при јем Ко со ва и Ме то хи је би до ве ла до де-
ро ги ра ња и ре ла ти ви зо ва ња оста лих нор ми;

4. пра во чла ни ца да шти те ме ђу на род ни прав ни по ре дак и 
из ван УН-а – по себ но пра во не ин тер фе ри ра ња у те ри то-
ри јал на пра ва ег зи стен ци је др жав но сти и лич но сти, где 
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је јед на од ду жно сти УН-а и чла ни ца да по шту ју прав ну 
лич ност оста лих ме ђу на род но-прав них су бје ка та у скла-
ду са UN GA Re so lu tion 2625 (XXV).6)

Став ве ћег де ла ЕУ-е је да би Ср би ја тре ба ло да се ба ви пи-
та њем ње не ин те гра ци је у ЕУ-у и да не би тре ба ло да члан ство у 
ЕУ-у схва ти мо гу ћим је ди но уко ли ко се од рек не јед ног де ла сво је 
те ри то ри је. Пи та ње Ко со ва и Ме то хи је је не што што би тре ба ло 
да се ре ша ва не ве за но за пи та ње ин те гра ци је и да ова два пи та ња 
не тре ба до во ди ти у ве зу. Раз два ја ње пи та ња Ко со ва и Ме то хи је и 
ЕУ-е, је ме ђу тим, са мо јед на оп се на, по ку шај при кри ва ња пра вих 
ци ље ва. 

Пи та ња ула ска Ср би је у ЕУ-у и Ко со ва и Ме то хи је су два ме-
ђу соб но не раз дво ји ва пи та ња. Њи хо во раз два ја ње на де ло ве је са-
мо на чин да се не на слу ти це ли на. То је одав но по зна та стра те ги ја 
да се ве ли ки и не раз ре ши ви про блем раш чла ни на ма ње, ре ши ви је 
про бле ме. На тај на чин се ства ра илу зи ја ко јом се це ли на про бле ма 
уки да. То мо же до ве сти до то га да ми при зна мо не за ви сност Ко со-
ва и Ме то хи је, а да то га ни са ми ни смо све сни.7)

Е сад на кон ово га на пи та ње да ли Ср би ја тре ба ра ди ти на 
ин те гра ци ји у ЕУи ни је ни ма ло ла ко да ти од го вор. Ни је до вољ но 
ре ћи ЕУ-а има не га ти ван став по пи та њу Ко со ва и Ме то хи је због 
че га тре ба од у ста ти од ин те гра ци ја. Уко ли ко по сма тра мо ко је су 
пред но сти ин те гра ци је Ср би је мо же се ви де ти да су оне ви ше стру-
ке и да би Ср би ја мно го из гу би ла уко ли ко би од у ста ла од те иде је.

Пре ма ана ли зи Фа кул те та за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни-
стра ци ју (ФЕ ФА-Бе о град) као нај ва жни је до би ти од оства ри ва ња 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу на во де се8):

1. по вла шће ни при ступ нај ве ћем тр жи шту на све ту без 
пла ћа ња ца ри не;

2. пре ко две ми ли јар де евра до би је них бес по врат них сред-
ста ва и ми ли јар ду евра у пред при ступ ним фон до ви ма 
на ред них шест го ди на;

3. мо гућ ност ко ри шће ња по вољ них ду го роч них кре ди та 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке;

6)  Ја нев, И., ''Ко со во по сле про гла ше ња не за ви сно сти'', Срп ска по ли тич ка ми сао, стр. 211-
222, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 3/2008, Бе о град.

7) О то ме оп шир ни је ви де ти Кне же вић, М.,’’Ср би ја у за ка сне лој евро ин те гра ци ји’’, Ср би
ја: по ли тич ки и ин сту ту ци о нал ни иза зо ви, стр. 279-321, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008.

8) Кне же вић, М.,’’Ср би ја у за ка сне лој евро ин те гра ци ји’’, Ср би ја: по ли тич ки и ин сту ту
ци о нал ни иза зо ви, стр. 279-321, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 289.



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 213230.

220

4. су же ње про сто ра ко руп ци ји ефи ка сном при ме ном ан ти-
ко руп циј ске по ли ти ке;

5. бо ље обра зо ва ње мла дих и по ве ћа но за по шља ва ње и 
6. бр жи еко ном ски раст и раз вој, бр же до сти за ње европ-

ских стан дар да.
Као нај ва жни ји гу би ци због евен ту ал ног од у ста ја ња или 

нео ства ре ња ССП-а на во де се9):
1. из о ста нак еко ном ског ра ста и дру штве ног раз во ја за цр-

та ним тем пом од 7% го ди шње, уз не по сти за ње по ве ћа-
ња из во за у ви си ни од 25%;

2. опа сност да ЕУ од 2010. ус кра ти по вла шће ни из воз и по-
но во уве де ца ри не;

3. оне мо гу ћа ва ње спро во ђе ња по треб ног ин сти ту ци о нал-
ног и за кон ског окви ра;

4. иза зи ва ње ма кро е ко ном ске не ста бил но сти без из да шне 
фи нан сиј ске по мо ћи ЕУ;

5. ус кра ће ње ко ри шће ња пред при сут них фон до ва;
6. по ску пље ње из во ра фи нан си ра ња ин ве сти ра ња због по-

ве ћа ног кре дит ног и ин ве сти ци о ног ри зи ка и
7. сма ње ње сто пе ра ста дру штве ног про из во да.

Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да ЕУ по ста је све не по пу лар ни-
ја и то не са мо ме ђу при пад ни ци ма др жа ва ко је ни су ње не чла ни це, 
већ и код гра ђа на ко ји жи ве у др жа ва ма ко је су ње не чла ни це. Зо-
ран Ми ло ше вић ука зу је на то ка ко Европ ска уни ја по ста је све не-
по пу лар ни ја. Са мо 48% ис пи та ни ка из ЕУ сма тра члан ство у овој 
над др жав ној тво ре ви ни по жељ ним.10)

Очи глед но је да су ко ри сти ко је Ср би ја има од ЕУ ве ли ке, 
али при ли ком во ђе ња по ли ти ке о ње ном при дру жи ва њу мо ра се 
во ди ти ра чу на о це ни ко ја је по треб на да се пла ти за уз врат, али не 
тре ба ни ка ко од у ста ти од то га. У том сми слу оправ да но је го во-
ри ти о то ме ка ко ЕУ-а има Ја ну со во ли це, јед но до бро, ко је сви ма 
по ка зу је али и оно ло ше, ко је по ку ша ва да са кри је, али чи је су по-
сле ди це и те ка ко ви дљи ве. Али, без об зи ра на све ово Евро па не ће 
ре ша ва ти на ше про бле ме уме сто нас, она се да нас и са ма на ла зи 
пред мно го број ним про бле ми ма ко је је пред њу ста ви ла гло бал на 
фи нан сиј ска кри за. 
9) Кне же вић, М., ‘’Ср би ја у за ка сне лој евро ин те гра ци ји’’, Ср би ја: по ли тич ки и ин сту ту

ци о нал ни иза зо ви, стр. 279-321, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 289.

10)  О то ме мо же те оп шир ни је ви де ти у сту ди ји Ми ло ше вић, З., Ку по ви на др жа ве, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
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Др жав но пи та ње Ср би је је ствар ње них гра ђа на и тре ба ло 
би да се ре ша ва ре фе рен ду мом, а не ми мо ње них гра ђа на, јер то не 
са мо да не би ре ши ло  пи та ње др жа ве не го би угро зи ло др жав не 
ин те ре се и ста би лан де мо крат ски по ре дак.11)

* * *
Си ту а ци ја у Ср би ји да нас ни је ни ма ло за вид на. Има мо пад 

ин ду стриј ске про из вод ње, рас ту ћи спољ но тр го вин ски де фи цит, 
рас ту ћи бу џет ски де фи цит, ве ли ку не за по сле ност и раст си ро ма-
штва. Ма кро е ко ном ски по ка за те љи ни су ни ма ло сјај ни: пад при-
вред не ак тив но сти, пад GDP-а, пад тр го ви не на ма ло, раст ин фла-
ци је, сла бље ње ва лу те и раст не за по сле но сти. Све ово го во ри о 
то ме да се Ср би ја на шла пред број ним иза зо ви ма ко је је по треб но 
ре ши ти.12)

Ов де, ме ђу тим, не ће би ти раз ма тра на ова стра на ме да ље, већ 
ће се да ље из ла га ње у овом ра ду ор јен ти са ти на по ли тич ке иза зо ве 
пред ко ји ма је ста вље на на ша зе мља.

По ли тич ке пар ти је чи не ка мен те ме љац де мо крат ског дру-
штва (и ве ћи не већ де ло твор них де мо крат ских струк ту ра), њи хо ва 
глав на уло га се са сто ји из сле де ћег13):

1. да са ку пи а по том пред ста вља 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.

11)  Ко ље вић, Б., ‘’Др жав но пи та ње Ср би је’’, Ср би ја: по ли тич ки и ин сту ту ци о нал ни иза зо
ви, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 12. 

12)  Оп шир ни је о то ме ви де ти Грк, С., ''Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка'', Срп ска по ли
тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град , 1/2009, стр. 149-170.

13)  McLean, L., ''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. 
107-113, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 107.



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 213230.

222

Под се ти мо се са мо да се од нос по ли тич ких пар ти ја пре ма 
де мо кра ти ји узи ма као је дан од кри те ри ју ма за њи хо ву кла си фи ка-
ци ју. У том сми слу се оне мо гу кла си фи ко ва ти на де мо крат ске и 
то та ли тар не. Де мо крат ске стран ке де лу ју у де мо крат ском по ли-
тич ком си сте му, чи јем су ства ра њу и са ме до при не ле. То та ли тар не 
стран ке вр ше власт у то та ли тар ном, или не ком дру гом не де мо крат-
ском си сте му, и нај че шће су са мо ору ђе у ру ка ма не ког не де мо-
крат ског си сте ма вла да ви не.

Ова ко гле да но чи ни се да је де мо крат ска си ту а ци ја у на шој 
зе мљи на ве о ма ви со ком ни воу с об зи ром на број по ли тич ких стра-
на ка ко је по сто је код нас.

Та бе ла бр. 1:  
Број пар ти ја пре ма го ди ни упи са у ре ги стар14)

го ди на
ре ги стар Ре пу бли ке Ср би је са ве зни ре ги стар

упи са но бри са но ак тив но упи са но бри са но
1990. 60 1 52 24 0
1991. 15 0 13 11 0
1992. 29 2 26 8 0
1993. 14 0 14 1 0
1994. 10 0 9 11 0
1995. 6 1 5 4 0
1996. 11 1 9 12 1
1997. 28 0 24 7 1
1998. 12 2 10 7 2
1999. 16 2 15 7 2
2000. 23 1 20 13 3
2001. 20 0 16 20 5
2002. 23 1 21 20 1
2003. 30 3 28 0 0
2004. 35 9 33 4 2
2005. 25 6 24 1 2
2006. 36 5 36 0 0
2007. 43 2 43 1 2
2008. 41 2 41 0 0
2009. 1 0 1 0 0
укуп но 478 38 440 151 21

14)  Јо ва но вић, М., По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 111.
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На осно ву ове та бе ле мо же се ви де ти да да нас у Ср би ји на 
осно ву по да та ка из оба ре ги стра по сто ји 570 по ли тич ких стра на ка. 
Оно што се још мо же ви де ти је и то да број по ли тич ких  стра на ка 
па да до 1996. го ди не да би  се на кон то га за по чео тренд ра ста. Без 
об зи ра на то ко ли ко по ли тич ке стран ке по го ду ју раз во ју де мо кра-
ти је (а под се ти мо се оно га што смо већ ре кли у овом из ла га њу а то 
је да је де мо кра ти ја скуп мно го број них чи ни о ца ко је је по треб но 
ра ди ње ног по сто ја ња оства ри ти, а не са мо јед ног) број по ли тич-
ких стра на ка је за и ста пре ве лик. По ста вља се пи та ње ко ли ко он 
у ства ри од ма же раз во ју на ше др жа ве, јер је за и ста у ова ко  ма лој 
зе мљи ово ли ки број по ли тич ких стра на ка не по тре бан, и он је пре 
из раз уну тра шње по де ље но сти не го сред ство за оства ри ва ње де-
мо крат ског дру штве но-по ли тич ког си сте ма.

Вла ди мир Го а ти, по сма тра ју ћи број по ли тич ких стра на ка 
сма тра да по ли тич ка сце на у Ср би ји ула зи у фа зу уме ре ног ви ше-
пар ти зма у ко ме не ће би ти ме ста за стран ке ко је не же ле и не мо гу 
да пра ве ко а ли ци је. 15) 

Тре ба, ме ђу тим, без об зи ра на све ово ви де ти на ко ји на чин 
гра ђа ни Ср би је ви де дру-
штве но-по ли тич ку си ту а-
ци ју у ко јој се на ла зе.

Ов де ће се да ље раз-
ма тра ти ми шље ње гра ђа на 
о за сту пље но сти ко руп ци-
је (због то га што оно мо же 
би ти по ка за тељ по ве ре ња 
ко је гра ђа ни има ју у од ре-
ђе не сек то ре дру штва) и 
о њи хо вом по ве ре њу ко је 
они има ју пре ма вла да ју-
ћим, али и пре ма опо зи ци-
о ним стран ка ма

Про блем ко руп ци је 
је про блем на ко ји сва ка-
ко тре ба обра ти ти па жњу. 
То је про блем ко ји оне мо-
гу ћа ва учвр шћи ва ње де-
мо крат ских ин сти ту ци ја и 
спу та ва при вред ни раз вој 
зе мље. Ко ли ко је про блем 
ко руп ци је озби љан, и ко-

15) Го а ти, В., У Ср би ји не ће ви ше би ти ме ста за ма ле стран ке, 31. 08. 2009, www.e-no vi ne.
com.

Гра фик бр 1: 
При сут ност ко руп ци је пре ма ми-шље њу гра ђа на Ср би је
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ли ко је он уоста лом при су тан у све сти гра ђа на Ср би је, мо жда нај-
бо ље го во ре и по да ци до ко јих се до шло у ис тра жи ва њу ‘’Гло бал-
ни ба ро ме тар ко руп ци је 2009’’ ко је су спро ве ли Тран спа рент ност 
ин тер не ше нел и Га луп. 16)

Гра ђа ни Ср би је сма тра ју да нај ви ше ко руп ци је има у по ли-
тич ким стран ка ма, за тим у јав ним слу жба ма, суд ству, при ват ном 
сек то ру, пар ла мен ту и ме ди ји ма.

Ово је ја ко за бри ња ва ју ће јер ако гра ђа ни сма тра ју да је ко-
руп ци ја за сту пље на у би ло ком сек то ру дру штва, он да се не мо же 
го во ри ти да гра ђа ни има ју по ве ре ња у тај сек тор. О то ме го во ре и 
по да ци о сте пе ну по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју и опо зи ци о не 
стран ке.

Та бе ла бр. 2 :  
Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју?17)

ОД ГО ВОР Про це нат
Ве ли ки 1.9
Осред њи 26.8
Ма ли 29.7
Ни ка кав 37.6
Без од го во ра 4.1
УКУП НО 100%

Та бе ла бр. 3:  
Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у опо зи ци о не стран ке?18)

ОД ГО ВОР Про це нат 
Ве ли ки 5.4
Осред њи 30.8
Ма ли 31.4
Ни ка кав 28.6
Без од го во ра 3.8
УКУП НО 100%

На осно ву ових та бе ла се мо же ре ћи да је по ве ре ње гра ђа на 
у опо зи ци о не стран ке не што ве ће не го у вла да ју ћу ко а ли ци ју. Оно 
што се, ме ђу тим, мо же ре ћи и за јед не и за дру ге је сте то да гра ђа ни 
у њих не ма ју пу но по ве ре ња. На и ме, ско ро 2/3 гра ђа на има ма ло 
или ни ма ло по ве ре ња, 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.
16)  Ово ис тра жи ва ње се тра ди ци о нал но спро во ди у 69 зе ма ља све та.

17) 

18)  Ма рин ко вић, Д., ''Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке у тран зи ци ји'', По ли тич ка ре ви ја, 
стр. 39-61, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2009, стр. 55.
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Тре ба на по ме ну ти да у по ли ти ци Ср би је не по сто ји ја сно де-
фи ни са на ду го роч на стра те ги ја, већ се ме ре ма ње-ви ше пред у зи-
ма ју ad hoc.

Оно че му сва ка ко тре ба те жи ти је сте раз вој по ли тич ке кул
ту ре, ко ја је у на шој зе мљи, али и у мно гим дру гим, за не ма ре на. 
Без по сто ја ња по ли тич ке кул ту ре има мо по ли тич ку не кул ту ру.

По ли тич ка не кул ту ра, та ко ђе, пред ста вља јед ну од пре пре-
ка оства ри ва ња де мо кра ти је. Код нас по сто ји опа сна на ви ка ко ја 
се одр жа ва у на чи ну на ко ји ми сли мо: по сто ји са мо за и про тив. 
Ово је то тал но по гре шан на чин раз ми шља ња. Њи ма не до ста је оно 
из ме ђу. Дру штве на си ту а ци ја је мно го сло же ни ја од про сте по де ле 
на за и про тив, и док се то не схва ти, увек ће мо има ти спо ро ве и 
су ко бе. Макс Ве бер ис ти че три кључ не осо би не ко је би тре ба ло да 
има ју по ли ти ча ри: страст, од го вор ност и ме ра. Без то га не мо же 
по сто ја ти пра ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ће во ди ти ка јед ном де мо-
крат ском ре жи му. Оно што се нај че шће де ша ва је да у по ли тич ким 
од но си ма пре о вла да ва страст док од го вор ност и ме ра из о ста ју.19)

Без по сто ја ња по ли тич ке кул ту ре не мо же се го во ри ти о по-
сто ја њу по ли тич ког ди ја ло га и то ле ран ци је ко ји во де ка оства ри ва-
њу де мо крат ских на че ла.

Проф. Ђу ро Шу шњић ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог 
раз го вор дво ји це или ви ше сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не 
ста во ве о за њих ва жном пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во
ре, ка ко би, у рав но прав ним усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би 
обо ји ца, или сви  би ли за до вољ ни. 20)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо:
1. где је ме ри ло исти не моћ;
2. где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по-

ли тич ких ели та;
3. где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су;
4. где не по сто ји са рад ња из ме ђу гра ђа на и где их не по-

ве зу ју уни вер зал не вред но сти: сло бо да, рав но прав ност, 
со ли дар ност, при ја тељ ство, љу бав;

5. где се под сти чу вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и 
дру ги су ко би;

6. где по ли ти ча ри ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре-
шку у по ли ти ци не по сто ји – онај ко гре ши мо ра да од-
го ва ра);

19)  Ра до њић., Р., Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 10.

20)  Шу шњић, Ђ., Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.
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7. где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра ђа ни ма;
8. где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за-

вист, мр жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу,  па-
ни ку, лу кав ство);

9. где  се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик 
(ка да иза из го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об-
ма не и ла жи);

10. где се у по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју;
11. где вла да по ли ти ка тла чи те ља и тла че них, моћ ни ка и 

не моћ них (и ка да се раз го ва ра у та квој по ли ти ци се не 
во ди ди ја лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу кав ства, пре-
ва ре, до ви тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча и 
об ма ну тих) и

12. где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о ни ца, 
а не по ли тич ка за јед ни ца).21)

Уко ли ко се при др жа ва мо ових на пр ви по глед јед но став них 
пра ви ла (али она то ни ма ло ни су, у оста лом о то ме го во ри и не до-
ста так пра вог по ли тич ког ди ја ло га на на шим про сто ри ма) мо же мо 
оче ки ва ти да ра зум ним ди ја ло гом до ђе мо до ре ше ња ко ја су при-
хва тљи ва за све а не са мо за не ке.

ИНАКРАЈУ
Ср би ја се на по чет ку XXI ве ка на ла зи у ве о ма те шком по ло-

жа ју. Раз ди ра на је по ли тич ким при ти сци ма спо ља и по ли тич ким 
иза зо ви ма уну тра. Пи та ња ко ја за са да из гле да ју не ре ши ва у пот-
пу но сти пре о ку пи ра ју, ка ко по ли тич ку сце ну Ср би је, та ко и на ше 
гра ђа не. 

Пред ова ко ком плек сна пи та ња, као што су на при мер пи та-
ње Ко со ва и пи та ње ула ска у ЕУ-у, Ср би ја из ла зи оп те ре ће на по-
ли тич ким и ин сти ту ци о нал ним иза зо ви ма ко је је по треб но ре ши ти 
да би на од го ва ра ју ћи на чин иза шла на крај са при ти сци ма ко ји јој 
се на ме ћу спо ља. 

На осно ву све га го ре на ве де ног мо же се ви де ти да гра ђа ни 
Ср би је не ма ју мно го по ве ре ња у на шу по ли тич ку сце ну (без об зи-
ра на то да ли се ра ди о вла да ју ћој ко а ли ци ји или о опо зи ци о ним 
стран ка ма). С дру ге стра не има мо ве ли ку по ли тич ку по де ље ност 
(ско ро 600 по ли тич ких стра на ка на те ри то ри ји Ср би је), што опет 
до во ди до по де ље но сти ме ђу гра ђа не и од ла га ња мо гућ но сти да се 
21) Уља ре вић Д., ‘’Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву’’, 21 при ча о  де

мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-35, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, 
стр. 27.
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ко нач но до ђе до не ког је дин стве ног ста ва о ва жним про бле ми ма 
ко је је под хит но по треб но ре ша ва ти.

Да би се то омо гу ћи ло по треб но је ра ди ти на де мо кра ти за ци-
ји на шег дру штва (при том се не ми сли на раз вој чи сто фор мал не 
де мо кра ти је, већ оне нај бит ни је, а то је де мо кра ти ја ко ја тре ба да 
по сто ји у ствар но сти) и раз во ју по ли тич ке кул ту ре.

Ово све је не мо гу ће оства ри ти уко ли ко  из ме ђу на ших по ли-
ти ча ра по но во не за вла да по ли тич ки ди ја лог и то ле ран ци ја и уко-
ли ко се ин те ре си на ше зе мље не поч ну ста вља ти ис пред лич них 
ин те ре са.

Уко ли ко се ми  са ми ме ђу со бом не сла же мо и уко ли ко са ми 
не бри не мо о се би не ће ни ко уме сто нас ре ша ва ти на ше про бле ме. 
По треб но је про бу ди ти у на шем на ро ду од го вор ност за сво је по-
ступ ке (а на ро чи то на по ли тич кој сце ни) и пре ва зи ћи те на ше не-
су гла си це. Уко ли ко се то не де си увек ће мо тра жи ти од го вор не где 
на по љу и увек ће мо би ти оп те ре ће ни на ме та њем ре ше ња спо ља, 
ко ја не са мо да ни су у на шем ин те ре су, већ су ди рект но про тив ње-
га. Та ре ше ња су углав ном обо је на лич ним ин те ре си ма моћ ни ка и 
у том сми слу тре ба би ти опре зан при ли ком њи хо вог при хва та ња. 
На рав но, она се не тре ба ју ауто мат ски од ба ци ва ти, већ је по треб-
но из све га из ву ћи оно нај бо ље, оно што ће нам ко ри сти ти. Али, 
то тре ба да бу де ствар о ко јој ће од лу чи ва ти гра ђа ни ко ји жи ве у 
тој зе мљи, јер се др жав но пи та ње не мо же ре ша ва ти ван гра ни ца 
зе мље.

И на кра ју: 
Мо же мо ми би ти Евро пеј ци, али мо ра мо љу бо мор но чу ва ти 

свој на ци о нал ни иден ти тет. 22)
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Abstract
In the XXI cen tury Ser bia did not sol ve yet her ba sic pro blems 

such is for exam ple the ma ter of sta te bor ders. The main qu e sti on that 
pre oc cu pied our po li ti ci ans to day is how our sta te can be co me a mem-
ber of the Euro pean Union. We must be very ca re ful with this be ca u se 
the pri ce of this mem ber ship can be very high. 

In this ar tic le we di scus abo ut two pro blems. The first one is the 
pro blem of mem ber ship of our co un try in the Euro pean Union and the 
ma ter of Ko so vo and Me to hi ja which is in dis so lu ble part of this pro-
blem, and the se cond one is the po li ti cal and in sti tu ti o nal chal len ges of 
our co un try, a spe ci ally the po li ti cal di sa gre e ments and the low le vel of 
trust of our ci ti zens in our po li ti cal system. 

The se two pro blems are very im por tant for de ve lop ment of our 
co un try in the fu tu re. In this ar tic le we are se e king for the an swers on 
the fol lo wing qu e sti ons:

-        The ma ter of mem ber ship in the Euro pean Union?
-        Тhe pri ce of that mem ber ship?
-        What are the ba sic con di ti ons for the de moc ra tic po li ti cal 

re gi me? 
-        The ma ter of Ko so vo and Me to hi ja?
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-        The po li ti cal si tu a tion in Ser bia?
-        Po li ti cal cul tu re and po li ti cal di a log? 

MisaStojadinovic

SERBIACONFRONTINGVARIOUSCHALLENGES

Summary
The ba sic goal of this ar tic le is to show that the so me is su es are 

mo re com plex than it se ems. The main met hod that aut hor using in this 
ar tic le is the Con tent Analysis. Aut hor in this ar tic le di scus sing abo ut 
two pro blems: mem ber ship of our co un try in the Euro pean Union and 
the po li ti cal and in sti tu ti o nal chal len ges of our co un try. In this analy-
sis aut hor shows that the de moc ra tic re la ti on ship bet we en and in si de 
the co un try are not al ways de moc ra tic. The Euro pean Union has non-
de moc ra tic ap pro ach to ward the co un tri es that trying to be co me the ir 
mem ber. 

Al so our co un try is con front with the in si de chal len ges. Ci ti zens 
of our co un try ha ve the low le vel of trust in our po li ti ci ans, the re are 
no po li ti cal cul tu re that is ne ces sary for the de moc ra tic de ve lop ment. If 
our co un try wants to over co me the se pro blems our po li ti ci ans must re a-
li ze that the ma ter of Ser bia must be sol ved in si de the bor ders. No body 
will sol ve our pro blems. We must de ve lop a cer tain le vel of re spon si bi-
lity that is ne ces sary for the de moc racy. If we do not re a li ze this on ti me 
we can be in se ri o us tro u ble.  
Key words: the Euro pean Union, Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, de moc racy, 

po li ti cal cul tu re, po li ti cal di a log.
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