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На уч ни ча со пис Српскаполитичкамисаокон ти ну и ра но из ла-
зи ви ше од ше сна ест го ди на у из да ва штву Ин сти ту та за по ли тич ке 
сту ди је из Бе о гра да, ко ји вр ло па жљи во не гу је ње гов кри тич ко-
дис кур зив ни те о риј ски дух, као и ве о ма бо га ту и зна чај ну тра ди-
ци ју по ли тич ке ми сли у Ср би ји, на шта је Уред ни штво по себ но и 
с пра вом по но сно. Ис пу ња ва њем нај ви ших стан дар да, ка ко у на уч-
но-струч ном, та ко и у тех нич ком по гле ду, Српскаполитичкамисао 
и овим но вим бро јем ко ји је пред на ма по твр ђу је свој зна чај ни реј-
тинг ко ји по се ду је и ви со ки ква ли тет по ко ме је по знат не са мо у 
до ма ћој струч ној и ши рој јав но сти, већ и окру же њу, па и у ши рим 
ме ђу на род ним раз ме ра ма.

Глав на те ма овог бро ја „Де мо кра ти ја, јед на кост и мо рал”, по 
на ма, не дво сми сле но ука зу је на из у зе тан зна чај нор ма тив ног за 
по ли ти ку уоп ште, а по себ но за де мо кра ти ју у чи јој би ти сто је од-
ре ђе ни вред но сни и мо рал ни осно ви без ко јих ње, као та кве, и не-
ма. На и ме, де мо кра ти ја као пу ка фор ма, чи сто као скуп од ре ђе них 
пра ви ла, ин сти ту ци ја и про це ду ра, иако се мо жда и мо же устав-
но-прав но „ди зај ни ра ти”, не мо же се у том ре ду ко ва ном об лич ју 
и успе шно им пле мен ти ра ти, од но сно функ ци о нал но ус по ста ви ти 
и дру штве но при ме њи ва ти. Да би се то по сти гло, нео п ход но је ра-
ди ти и на стал ном раз во ју и уна пре ђе њу оства ри ва ња од ре ђе ног 
нор ма тив ног ком плек са, и то не са мо у сми слу ин тер и о ри за ци-
је, то јест ду бо ког уну тра шњег при хва та ња и при ме не од стра не 
по је ди нач них при пад ни ка дру штва кон крет них ли бе рал но-де мо-
крат ских вред но сти (по пут прав но и по ли тич ки за га ран то ва них 
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људ ских пра ва и сло бо да, то ле ран ци је и др.) и њи ма од го ва ра ју-
ћих мо рал них стан дар да, не го и не пре ста не те жње дру штва као 
це ли не ка до сти за њу оних, у су шти ни, те шко до сти жних, мо жда 
и уто пи стич ких, али за со ци јал ну ко хе зи ју и раз вој ипак нео п ход-
них вред но сти-иде а ла, ка кви су иде а ли прав де и јед на ко сти. Оно 
што, да кле, ви ди мо као глав ни ефе кат ко ји се, с на ме ром или без 
ње, по сти гао из бо ром по ме ну те те ма ти ке у овом бро ју СПМ, је сте 
сво је вр сно при зна ње и, исто вре ме но, ода ши ља ње ве о ма ва жне по-
ру ке да, без об зи ра на при сут ну по ли ти ко ло шку „мо ду” ин сти ту-
ци о нал ног „ди зај ни ра ња”, ипаквредностисутекојесуштинскии
одражавајииодржавајудемократију. Јед но став но, без њих, де-
мо кра ти ја оста је са мо „мр тво сло во на па пи ру”, ма ко ли ко се да нас 
у овој вр сти те о ри је и ли те ра ту ре, па де лом и у овом ча со пи су, пре-
су дан зна чај при да вао „ди зај ну” или ти пу ком, у нор ма тив но-са др-
жај ном сми слу ис пра жње ном об ли ко ва њу и кон струк ти ви стич ком 
кре и ра њу про це ду ра, пра ви ла и ин сти ту ци ја. Да и сам овај ча со пис 
ин кли ни ра та квом си стем ско-ин сти ту ци о нал ном при сту пу све до-
чи и по сто ја ње у ње му за себ не ру бри ке под на зи вом „По ли тич ке 
ин сти ту ци је и јав на по ли ти ка”. Но, ду бљом ана ли зом тек сто ва ко ји 
су у овом бро ју ту свр ста ни, по ка зу је се ко ли ко је ипак зна чај на, 
иако мо жда на пр ви по глед не у оч љи ва, уло га вред но сти, ка да је у 
пи та њу функ ци о ни са ње са вре ме них де мо кра ти ја. Та ко, па жљи вим 
чи та њем ових ра до ва, има мо при ли ке да са зна мо да су јав не по ли-
ти ке при хва тљи ве и ле ги тим не са мо ако су у скла ду и са кул ту ром 
со ци јал них и по ли тич ких ак те ра и до ми нант ним вред но сти ма ве-
ћи не дру штва, те да је укљу чи ва ње гра ђа на и ци вил ног дру штва 
у ди зај ни ра ње и ре а ли зо ва ње по ли ти ке мо гу ће са мо у усло ви ма 
по сто ја ња раз ви је ног и при хва ће ног си сте ма де мо крат ских вред-
но сти; по том, да је суд ска кон тро ла устав но сти и вред но сно ори-
јен ти са на по ли тич ка функ ци ја, а не са мо прав на; као и то да кор по-
ра тив ни и мар ке тинг PR, и у при ват ном и у јав ном сек то ру, мо ра у 
свом де ло ва њу узи ма ти у об зир и вред но сне ори јен та ци је, тј. нор-
ма тив не ста во ве окру же ња, као део мне ња јав но сти, што ре ци мо 
до ла зи до из ра жа ја у стра те шком кор по ра циј ском ко му ни ци ра њу, 
као PR ак тив но сти чи ја је јед на од фа за и етич ко убе ђи ва ње, ба зи-
ра но, да кле, на до ми нант ним мо рал ним нор ма ма. 

На слов но де фи ни са ним пи та њи ма де мо кра ти је, јед на ко сти и 
мо ра ла као ов де кључ ним пи та њи ма, бу ду ћи да је реч о ста рим 
и ве чи тим, али исто вре ме но и ве чи то ак ту ел ним те ма ма, по све ће-
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но је ви ше ра до ва, по пут: тек ста Ђор ђа Сто ја но ви ћа „Нео кор по-
ра тив ни кон цепт ва у чер ске де мо кра ти је”; члан ка „Ру со: Јед на кост 
и струк ту ра по ли тич ког” («Ro us se au: Equ a lity and the struc tu re of 
po li ti cal») Бог да не Ко ље вић; по том, ра да Во ји на Ра ки ћа „Мо рал-
не осно ве Евро пе у на сту па ју ћем свет ском по рет ку” («Mo ral fo-
un da ti ons of Euro pe in up co ming world or der»); и члан ка „Апо ри је 
ли бе рал не и де мо крат ске по ли тич ке фи ло зо фи је”, ко ји пот пи су је 
Жељ ко Си мић. Ми шље ња смо да су сви ови ра до ви ви ше не го ин-
те ре сант ни, као и да сва ки од њих да је по се бан и ве о ма зна ча јан 
до при нос у ра све тља ва њу по је ди них аспе ка та про бле ма ти ке ве за-
не пре све га за де мо крат ску те о ри ју, али та ко ђе и од ње нео дво ји ву 
де мо крат ску прак су, и њи ма ин хе рент ну нор ма тив ност. Но, пр вен-
стве но услед по што ва ња зах те ва за еко но мич но шћу про сто ра, као 
и го ре на ве де них раз ло га ве за них за раз от кри ва ње зна ча ја нор ма-
тив ног чак и у ин сти ту ци о нал ном при сту пу, у овом при ка зу ак-
це нат ће би ти ста вљен на ра до ве из по ме ну те ру бри ке по све ће не 
по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и јав ној по ли ти ци. 

По ред то га, ова те мат ска це ли на ис пу ње на је за ни мљи вим и 
ори ги нал ним по ли ти ко ло шким и прав ним ана ли за ма, ме ђу ко ји ма 
су сво је ме сто на шли и не ки вр ло ино ва тив ни ра до ви ко ји, не за-
др жа ва ју ћи се са мо на де скрип ци ји и ин тер пре та ци ји, већ пра ве ћи 
ис ко рак и у ком па ра тив ну те о ри ју и прак су, да ју из ве сне ре ал не 
про јек ци је и ва ља ним ар гу мен ти ма по кри ве на устав но-прав на и 
за кон ска ре ше ња у по гле ду не ких зна чај них ин сти ту та и ин сти-
ту ци ја или, пак, ну де из ве сне мо де ле и пред ло ге за по је ди на под-
руч ја дру штве не и си стем ске ре фор ме. Уве ре ни смо да би њи хо во 
фор мал но ува жа ва ње, усва ја ње и им пле мен ти ра ње од стра не ре-
ле вант них ин стан ци до при не ло, ако не пот пу ном от кла ња њу, он да 
за си гур но знат ном сма њи ва њу по сто је ћих мањ ка во сти у функ ци-
о ни са њу по ли тич ког си сте ма Ср би је. Ту пре све га има мо на уму 
ра до ве по све ће не ло би стич кој де лат но сти, ин сти ту ци ји устав ног 
суд ства и од но си ма с јав но шћу у јав ном сек то ру. Но, по ђи мо ре-
дом.

У тек сту ко ји се ба ви ана ли зом јав не по ли ти ке (public po-
licy) и на чи ном ње ног ди зај ни ра ња, Сне жа на Ђор ђе вић1), по ред 
објашњeња пој ма и зна ча ја ових по ли ти ка и про це са њи хо ве ана-
ли ти ке, као и де фи ни са ња њи хо вих ком по нен ти и ин стру ме на та, 
1)  Сне жа на Ђор ђе вић, „По јам јав не по ли ти ке и на чин ди зај ни ра ња по ли ти ке”, Српска

политичкамисао, бр. 3/10, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 91-116.
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из но си та ко ђе и ти по ло ги ју јав них по ли ти ка. Пре ма овој аутор ки, 
мо же мо раз ли ко ва ти не ко ли ко њи хо вих основ них ти по ва: ди стри-
бу тив ну по ли ти ку, ка рак те ри стич ну за др жа ву бла го ста ња, где не 
по сто ји фи скал ни стрес и где се сред ства са мо рас по де љу ју на раз-
не про гра ме ко ји ни су ме ђу соб но кон фликт ни у по гле ду фи скал-
них да ва ња; ре ди стри бу тив ну по ли ти ку, ко ја је од ли ка нео ли бе рал-
не др жа ве и кри зног ста ња у еко но ми ји, са при сут ним сна жним 
фи скал ним стре сом и тзв. игром нул те су ме (ка да фи скал но да ва ње 
не ком про гра му зна чи сма њи ва ње или чак уки да ње да ва ња за дру-
ге про гра ме); и ре гу ла тор ну, ко ја под ра зу ме ва из ве сна огра ни че ња 
ин ди ви ду ал ног из бо ра пу тем од ре ђе них вр ста вла ди не ре гу ла ци је 
(ком пе ти тив не и за штит не ре гу ла тор не по ли ти ке). По ред ове, С. 
Ђор ђе вић при ка зу је још јед ну ти по ло ги ју, пре у зе ту од Краф та и 
Фур лон га (Mic hael E. Kraft; Scott R. Fur long, PublicPolicy –Po-
litics,AnalysisandAlternatives, 2004), ко ја по ла зи од кри те ри ју ма 
кон цен тра ци је или ди стри бу ци је бе не фи та (ко ри сти) и тро шко ва у 
при ме ни не ке јав не по ли ти ке. На осно ву то га се раз ли ку ју ве ћин-
ске по ли ти ке, пред у зет нич ке, кли јент ске и по ли ти ке ин те ре сних 
гру па.2) Ка ко се из та бе лар ног при ка за и ви ди, нај при хва тљи ви је 
су ве ћин ске по ли ти ке, јер су код њих ши ро ко ди стри бу и ра ни и бе-
не фи ти и тро шко ви; док се по ли ти ке ин те ре сних гру па, са кон цен-
три са ним и ко ри сти ма и тро шко ви ма на уже, али ме ђу соб но кон ку-
рент ске гру пе, по ка зу ју као нај не а трак тив ни је.

За бо ље раз у ме ва ње са мог про це са кре и ра ња и при ме не јав них 
по ли ти ка као од ре ђе них, ка ко их аутор ка де фи ни ше, прак тич них 
и сек тор ских по ли ти ка ко ји ма се ре ше ва ју раз ли чи ти про бле ми у 
дру штву и об ли ку је жи вот у за јед ни ци3), у мно го ме мо же по мо-
ћи гра фич ки из ло жен ци клич ни мо дел јав но-по ли тич ког про це са. 
Пре ма овом мо де лу, на и ме, про цес јав них по ли ти ка об у хва та шест 
ци клич но по ве за них фа за кроз ко је се од ви ја њи хо во кре и ра ње и 
при ме на. То су: 1. утвр ђи ва ње и де фи ни са ње про бле ма; 2. де фи ни-
са ње оп ци ја и фор му ли са ње по ли ти ке; 3. из бор нај бо љих оп ци ја 
јав не по ли ти ке и из бор ре ше ња; 4. кон цеп ци ја и ле ги ти ми за ци ја 
по ли ти ке; 5. спро во ђе ње и пра ће ње, тј. над гле да ње по ли ти ке; и 6. 
ева лу а ци ја и про ме на јав не по ли ти ке.4) Прем да се те фа зе у овом 
мо де лу на ла зе у ло гич ном сле ду, Ђор ђе ви ће ва упо зо ра ва да у прак-
си ипак мо же до ћи и до њи хо вог пре кла па ња или дис ба лан са у њи-
2)  Ibid., стр. 101-3.
3)  Ibid., стр. 92.
4)  Ibid., стр. 95-9.
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хо вом тра ја њу, па и до то га да не ка не ста не. То је је дан не пре ки дан 
ци клус, та ко што се спро во ђе њем јед не јав не по ли ти ке до ла зи до 
от кри ва ња но вих про бле ма или по тре ба за из ве сним про ме на ма, 
чи ме за пра во за по чи ње де фи ни са ње и кре и ра ње не ке но ве по ли-
ти ке.

По на шем ми шље њу, ме ђу тим, нај ве ћи до при нос овог ра да је 
у ис ти ца њу зна ча ја тзв. bottomup при сту па у ди знај ни ра њу јав них 
по ли ти ка. Он под ра зу ме ва да се про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је 
по ли ти ке кре ће у сме ру од гра ђа на пре ма вла сти. То је ка рак те-
ри сти ка де мо крат ских дру шта ва, у ко ји ма по сто ји пар ти ци па ци-
ја гра ђа на и ци вил ног дру штва у про це си ма од лу чи ва ња, као и 
тран спа рент ност де ло ва ња вла сти, уз оце њи ва ње ква ли те та јав них 
услу га и ефе ка та ре а ли за ци је јав них про гра ма, уте ме ље них на по-
тре ба ма са мих гра ђа на.  Да кле, оно што се мар ки ра као пред у слов 
за при ме ну та квог при сту па је сте по сто ја ње раз ви је не по ли тич ке 
кул ту ре са де мо крат ским вред но сти ма ко је су при хва ће не у дру-
штву, од но сно до ко јих др же и гра ђа ни и по ли тич ка ели та. Но, оно 
што је та ко ђе ве о ма бит но, а што ов де ни је до вољ но ис так ну то, 
је сте то да bottomup при ступ ни је зна ча јан са мо у ди зај ни ра њу јав-
них по ли ти ка, не го и у њи хо вој ле ги ти ми за ци ји. Чи ни се, на и ме, да 
је у де лу тек ста ко ји се ба ви пи та њем по ли тич ке ле ги ти ми за ци је, 
ма да до ста по вр шно и не до вољ но с об зи ром на ње го ву ва жност, 
у пр ви план ста вље на тзв. ле ги ти ми за ци ја кроз про це ду ру (по ли-
тич ка ле ги ти ми за ци ја се од ре ђу је као „јав но, фор мал но при хва та-
ње по ли ти ка од стра не по ли тич ких ин сти ту ци ја”5)). То је за пра во 
са мо фор ма ли за ци ја и ле га ли за ци ја по ли ти ка, а што не мо же би ти 
ни до вољ на ни пра ва ле ги ти ми за ци ја, ко ја у пра вом де мо крат ском 
дру штву увек мо ра би ти дво стра на. До ду ше, аутор ка на го ве шта-
ва зна чај по сто ја ња ле ги тим но сти по ли ти ке у ши рем сми слу ње не 
ускла ђа не сти не са мо са уста вом и за ко ни ма, не го и кул ту ром и 
вред но сти ма ве ћи не дру штва, те ње ног при хва та ња и јав ног по др-
жа ва ња од стра не јав но сти. Ис ти че да се, уко ли ко то га не ма, мо гу 
оче ки ва ти про бле ми у спро во ђе њу да те по ли ти ке. 

Чла нак Дра га на Су бо то ћа, ко ји раз ма тра кор по ра тив не од но-
се с јав но шћу у јав ном сек то ру6), омо гу ћа ва нам да про ник не мо у 
су шти ну PR-a (public relations) као спе ци фич не вр сте ути ца ја на 
окру же ње, то јест од ре ђе ну по пу ла ци ју ко ју чи не циљ не јав но сти. 
5)  Ibid., стр. 97.
6)  Дра ган Су бо тић, „Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу и (де)ре гу ла ци ја јав ног сек то ра у 

Ср би ји”,Српскаполитичкамисао, op.cit., стр. 117-34. 
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Ка ко аутор ка зу је, би ло да се PR по сма тра као де лат ност раз во ја 
од но са с јав но шћу, би ло као упра вљач ка или са ве то дав на по слов на 
функ ци ја, па и по себ на по слов на фи ло зо фи ја, то је за пра во про-
фе си ја ко ја под ра зу ме ва од ре ђе ну спо соб ност и ве шти ну ути ца ња 
на ста во ве и ми шље ња, а ти ме и по на ша ње ре ле вант них, од но сно 
циљ них јав но сти. По Ко тле ру, чи ја те о риј ска ма три ца чи ни те мељ 
ове ана ли зе, по сто је се дам раз ли чи тих гру па циљ них јав но сти; то 
су: фи нан сиј ска; ме диј ска; ло кал на; ин тер на; ши ра јав ност; јав-
ност гра ђан ства и јав ност ко ју чи ни др жа ва са сво јим ин сти ту ци ја-
ма и ор га ни за ци ја ма. Но, и по ред зна чај ног осла ња ња на Ко тле ра, 
Су бо тић про ши ру је ње гов кон цепт у по гле ду де фи ни са ња ак тив-
но сти од но са с јав но шћу. Он, на и ме, не оста је на пет ак тив но сти 
ко је је овај аутор иден ти фи ко вао, већ - има ју ћи у ви ду и не ка дру-
га ми шље ња - из два ја де сет ка те го ри ја PR по сло ва и ак тив но сти: 
спи са тељ ску де лат ност; из да вач ку де лат ност; са рад њу с ме ди ји ма; 
спе ци јал не до га ђа је; при пре му јав них на сту па; во ђе ње ко му ни ка-
тив них про гра ма; ис тра жи ва ње; са ве то ва ње; упра вља ње; и об у ча-
ва ње и ин струк та жу за по сле них.7) На ма се чи ни да је при лич но 
ја сно да се кроз ове де лат но сти оба вља ју и они PR за да ци по пут 
ло би ра ња, мар ке тинг ко му ни ци ра ња, про мо ви са ња и пре зен та ци је 
про из во да и про је ка та и дру гих ак ти во сти ко је је ис та као по ме ну-
ти Ко тлер. При том, у ра ду се по себ но ис ти че да је, код пла ни ра-
ња и кре и ра ња свих ових раз ли чи тих ак тив но сти, ва жно има ти у 
ви ду по сто ја ње два основ на об ли ка или, бо ље ре че но, две раз ли-
чи те ди мен зи је од но са с јав но шћу, као што су: кор по ра тив ни PR 
и мар ке тинг PR. Пр ви об лик од но са с јав но шћу од но си се на ши-
ре ње по зна то сти кор по ра ци је, као и ства ра ње и одр жа ва ње ње ног 
ими џа (по зи тив не сли ке или пред ста ве), и то ка ко у оној нај ши рој, 
та ко и у по слов ној јав но сти, али ни је не у о би ча је но ни кор по та рив-
но PR де ло ва ње усме ре но пре ма вла сти, то јест ор га ни ма др жав-
не упра ве, у ви ду вр ше ња ло би стич ке ак тив но сти. С дру ге стра не, 
мар ке тинг PR, ко ји је у су шти ни уско по ве зан са овим пр вим, јер 
се осла ња на ње га, усме рен је на об ли ко ва ње јав ног мне ња, од но-
сно ства ра ње по вољ ног ста ва јав но сти о не ком про из во ду, услу зи 
или брен ду. Но, оно на шта аутор же ли по себ но да скре не па жњу, 
је сте чи ње ни ца да да нас од но си с јав но шћу ни су ка рак те ри сти ка 
са мо мо дер них при вред них кор по ра ци ја из при ват ног сек то ра, не-
го и оних у јав ном сек то ру, али и свих дру гих сфе ра по слов ног и 
дру штве ног жи во та: од јав не упра ве, дру штве них по сло ва и до бро-
7) Ibid., стр. 122.
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твор них ор га ни за ци ја, пре ко обра зов них и здрав стве них уста но ва, 
до ме ђу на род них по сло ва.

Сто га је ак це нат и ста вљен на ана ли зу ин тер ак ци је од но са с 
јав но шћу и јав ног сек то ра. А је дан од осно вих на ла за гла си да су 
кор по ра тив ни од но си с јав но шћу у јав ном сек то ру ве о ма бит ни чи-
ни лац у функ ци о ни са њу по ли тич ког и еко ном ског си сте ма јед не 
зе мље; јер, јав ни сек тор, као део ових си сте ма, у зна чај ној ме ри 
де тер ми ни ше ма кро-дру штве не од но се. То по себ но до ла зи до из-
ра жа ја у са вре ме ним усло ви ма ка да се еко но ми ја јав ног сек то ра, 
од но сно про из вод ња јав них до ба ра и вр ше ње јав них услу га све 
ви ше тран сфор ми шу на прин ци пи ма јав но-при ват ног парт нер ства 
(ЈПП; енгл. PPP), уз исто вре ме ну тран сфор ма ци ју др жав не упра-
ве у јав ну упра ву, ба зи ра ну на прин ци пи ма и ме то да ма по слов ног 
ме наџ мен та, чи ме се ства ра ме на џер ска, ком пе ти тив на и кли јен те-
ли стич ки усме ре на јав на слу жба (тзв. но ви јав ни ме наџ мент; New
PublicManagement- NPM). Су бо тић ту узи ма као при мер ре фор-
му бри тан ске јав не упра ве, за по че ту још 1979. го ди не, с до ла ском 
Мар га рет Та чер (Mar ga ret Thatcher) на власт, ко јом је, за пра во, 
ство рен про то тип мо дер не јав не слу жбе ко ја под ра зу ме ва ин тер ак-
ци ју но вог јав ног ме наџ мен та и кор по ра тив них од но са с јав но шћу 
у јав ном сек то ру. 

Он под вла чи да уло га PR ме на џе ра уоп ште, па и у јав ном сек-
то ру, по себ но до би ја на зна ча ју у зе мља ма у тран зи ци ји, где овај 
про цес че сто, као и у слу ча ју Ср би је, пра те ка ко раз не дру штве не 
де ви ја ци је, та ко и оне си стем ског ка рак те ра, ис по ље не у ви ду по-
ли тич ких и еко ном ских дез ор га ни за ци ја дру штва. Ове дру штве не 
и си стем ске де ви ја ци је, из ме ђу оста лог, ви дљи ве су и у од су ству 
или не до вољ ном де фи ни са њу дру штве них нор ми, би ло да је реч о 
прав ним или вред но сно-етич ким нор ма ма, као и у оп те ре ће но сти 
ина че осе тљи вог јав ног сек то ра про бле мом ко руп ци је. Због то га 
се и ука зу је на нео п ход ност пре и спи ти ва ња основ них пра ва ца по-
сто је ће управ не ре фор ме у Ср би ји и ње ног при ла го ђа ва ња оном 
бри тан ском ре форм ском мо де лу ко ји се, уз из ве сне ње го ве ко рек-
ци је (ве за не пре све га за ве ће сма ње ње др жав не упра ве) и до пу не 
(пу тем ува жа ва ња прин ци па со ци јал не прав де), и овом ана ли зом 
по ка зао као вр ло ефи ка сан на чин за де ре гу ла ци ју и мо дер ни за ци ју 
јав ног сек то ра, па та ко и де мо кра ти за ци ју и (де)ре гу ла ци ју срп ског 
по ли тич ког си сте ма у це ли ни. 
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Рад ко ји се ба ви ло би стич ком де лат но шћу у аутор ству је Бал-
ше Ка шће ла на8), ина че осни ва ча Дру штва ло би ста Ср би је. Он нам 
на је дан вр ло јед но ста ван на чин и с не ве ро ват ном ла ко ћом ра све-
тља ва уло гу и при ро ду ло би ра ња ко је, бу ду ћи да је реч о ре ла тив-
но но вој прак си у кон ти нен тал но-европ ском пра ву, ге не рал но још 
увек, а по себ но у дру штви ма с „мла дом” де мо кра ти јом, по пут на-
шег, фи гу ри ра као јед на до ста ми сти фи ко ва на про фе си ја. Та ко је 
увре жен сте ре о тип о ло би ра њу као тај ној, не мо рал ној и на ко руп-
ци ји за сно ва ној де лат но сти моћ них по је ди на ца. Но, Ка шће лан же-
ли по ка за ти као са свим из ве сно то да је сва ки чо век не кад, то ком 
свог жи во та, у пот пу но уоби ча је ним ак тив но сти ма и си ту а ци ја ма 
и ве ро ват но не све сно на сту пао као не чи ји ло би ста или је, пак, сам 
био пред мет ло би ра ња, на при мер као члан не ког дру штва, ор га ни-
за ци је и сл. Да ље, он ука зу је на то да је у раз ви је ним де мо крат ским 
дру штви ма ово са мо јед на ре гу лар на и ле ги тим на ак тив ност, чи ја 
је су шти на у за сту па њу ин те ре са пу тем оства ри ва ња ути ца ја на 
за ко но дав не и из вр шне ор га не у фа зи до но ше ња од лу ка.  Као де-
лат ност уте ме ље на на при род ном пра ву чо ве ка да се бо ри за оства-
ри ва ње свог ле гал ног и ле ги тим ног ин те ре са и, ујед но, на по зи ти-
ви ра ном основ ном пра ву чо ве ка на сло бо ду го во ра, ло би ра ње је 
од раз плу ра ли стич ког ду ха и са став ни део де мо крат ског си сте ма. 
По из не том ми шље њу, оно је чак и не што ви ше од то га: по сто-
ја ње ло би стич ке про фе си је, на и ме, пред ста вља на не ки на чин и 
ли ни ју раз гра ни ча ња у од но су на то та ли тар на дру штва. При том, 
у раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма по сто је про пи си, би ло да су 
то вла ди не уред бе, од ред бе скуп штин ских пра вил ни ка или чак за-
кон ска ре гу ла ти ва (за са да је овај по след њи вид ре гу ли са ња прак са 
ма њег бро ја зе ма ља, али по сто ји све ве ћа тен ден ци ја ка то ме, а 
аутор га пре по ру чу је и као оп ти мал но ре ше ње за Ср би ју), ко ји ма 
је уве де на ре ги стра ци ја про фе си о нал них ло би ста и пу тем ко јих су 
уре ђе ни на чи ни и окви ри ло би ра ња, уз ус по ста вља ње од ре ђе них 
оба ве зних ко дек са по на ша ња. На тај на чин, као што се то об ја шња-
ва у тек сту, ло би ра ње не са мо да ни је ви ше тај на де лат ност, не-
го са свим су прот но, по ста је је дан при лич но ја ван про цес за шти те 
и оства ри ва ња раз ли чи тих ин те ре са на за ко нит на чин. Шта ви ше, 
вр ше њем ове ак тив но сти у тран спа рент ним окви ри ма ко је др жа ва 
над гле да и кон тро ли ше, обез бе ђу је се сма њи ва ње, па и ели ми ни-
са ње ко руп ци је у тој обла сти. И не са мо то, не го по ми шље њу Ка-
8) Бал ша Ка шће лан, „Уло га и ме сто за ко на о ло би ра њу у по ли тич ком си сте му Ср би је”, 

Српскаполитичкамисао, op.cit., стр. 135-52.
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шће ла на, фор мал но ре гу ли са но ло би ра ње до при но си ста бил но сти 
де мо крат ских ин сти ту ци ја и раз во ју де мо крат ских про це са јед ног 
дру штва, и то ка ко оних ве за них за уну тра шњи ни во де ло ва ња, та-
ко и оних на ме ђу на род ном пла ну. На и ме, ов де се же ли ука за ти на 
низ пред но сти ко је би се по сти гле за кон ским уво ђе њем и ре гу ли-
са њем ло би стич ке де лат но сти у Ср би ји. Пр во, што је ве о ма ва жно 
у по сто је ћим тран зи ци о ним усло ви ма, ти ме би се учи ни ла тран-
спа рент ном, оја ча ла и про мо ви са ла ло би стич ка про фе си ја, али би 
се ути ца ло и на по ди за ње све сти о ан га жо ва њу ло би сте и ну жном 
по што ва њу пра ви ла и про це ду ра ло би ра ња, чи је кр ше ње по вла чи 
санк ци је. Та квим раз во јем ло би стич ке про фе си је, пот по мог ну тим 
од стра не др жа ве и ње не ре гу ла ти ве, ство ри ли би се до бро об у че ни 
ло би сти, спо соб ни за де ло ва ње на ме ђу на род ном пла ну, у ци љу за-
шти те, про мо ци је и оства ри ва ња др жав них ин те ре са. Ово по себ но 
до би ја на зна ча ју у усло ви ма стал ног ши ре ња ути ца ја Европ ске 
уни је и све да ле ко се жни јих ефе ка та ње них од лу ка, ко ји по га ђа ју 
ка ко др жа ве чла ни це, та ко и оне ко је те же члан ству, као и дру ге 
су бјек те. На осно ву то га, Ка шће лан и за кљу чу је да је „ло би ра ње 
на ни воу Европ ске уни је по треб но не са мо за по зи ци о ни ра ње, већ 
и при су ство др жа ве у ме ђу на род ним окви ра ма”.9) Дру го, та ко би 
др жа ва по сла ла ја сну по ру ку о сво јој спрем но сти да ели ми ни ше 
ко руп ци ју у про це су од лу чи ва ња. Ко нач но, она би он да мо гла да 
по ста не и озби љан парт нер ЕУ и дру гих ме ђу на род них фак то ра, 
али и ре ги о нал ни ли дер у овој обла сти.

Чла нак ко ји, по на шем ми шље њу, за вре ђу је по себ ну па жњу и 
ко ји је у пу ној ме ри до при нео оп штем ква ли те ту овог бро ја СПМ, 
ба ви се ком па ра тив ном те о риј ско-ем пи риј ском ана ли зом ин сти-
ту ци је устав ног суд ства, уз ста вља ње на гла ска на ме сто и уло гу 
Устав ног су да у по ли тич ком си сте му Ре пу бли ке Ср би је. Реч је о 
де лу мла дог ауто ра Мар ка Пеј ко ви ћа10), ко ји је пре све га сво јим 
им по зант ним струч ним зна њем и аде кват ним ме то до ло шким при-
сту пом, уз ко ри шће ње обим не и до бро се лек то ва не ли те ра ту ре, као 
и бо га те устав но суд ске ју ри спру ден ци је, пре све га европ ских зе ма-
ља, а по том и сво јим бри ли јант ним сти лом са по стиг ну том ја сно-
ћом и пре ци зно шћу из ра за, по ка зао ка ква упо тре ба зна ња и ка кво 
вла да ње од ре ђе ним ве шти на ма су по треб ни за ба вље ње ис тра жи-
вач ким ра дом и озбиљ ном на уч ном ана ли ти ком. 
9)  Ibid., стр. 150.
10)  Мар ко Пеј ко вић, „Устав ни суд у по ли тич ком си сте му Ср би је и ком па ра тив на ис ку ства 

– те о ри ја и прак са”, Српскаполитичкамисао, op.cit., стр. 153-74.
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У фо ку су ана ли зе ко ју из но си Пеј ко вић, је сте те о риј ски про-
блем при ро де устав ног суд ства и ње го ве не са мо те о риј ске, већ 
и прак тич не им пли ка ци је по функ ци је овог те ла. Јер, ка ко и сам 
аутор под вла чи, од ка рак те ра не ког др жав ног ор га на за ви си и до-
мен над ле жно сти  ко је он има. По ла зна хи по те за ко ја је, по на ма, 
кроз овај рад и по твр ђе на на ва љан на чин, гла си да устав ни суд ни-
ка ко не мо же би ти тре ти ран као чи сто прав ни, већ је ди но као прав-
но-по ли тич ки ор ган; из то га он да про из ла зи да он, по ред сво јих 
прав них функ ци ја, ну жно има и од ре ђе ну по ли тич ку уло гу. Сто га 
се по себ но же ли на гла си ти да ма ко ли ко ова устав но суд ска по ли-
тич ка уло га би ла по сред на и, та ко ђе, ма ко ли ко се те жи ло ње ном 
при кри ва њу, она ипак је сте пот пу но ле ги тим на. Ука зу ју ћи на ве о-
ма жи ва спо ре ња у те о риј ском дис кур су о овом пи та њу, и та ка ко 
ме ђу до ма ћим, та ко и ме ђу стра ним ауто ри ма, Пеј ко вић раз от кри-
ва да у њи хо вој осно ви сто ји она тра ди ци о нал на, али ве штач ка и, 
сто га, спор на ди хо то ми ја пра во/по ли ти ка. Апе лу је се на ну жност 
пре ва зи ла же ња тог артифицијeлног су прот ста вља ња устав ног пра-
ва и пра ва уоп ште, с јед не, и по ли ти ке, с дру ге стра не; јер су то фе-
но ме ни ко ји се су штин ски у мно гим под руч ји ма пре кла па ју. По ред 
то га, по зи ва ју ћи се на Деј ви са (Mic hael H. Da vis), аутор ис ти че да 
је „по ли ти ка са мо оп шти ји фе но мен од пра ва”11) или, ка ко на дру-
гом ме сту ка же, са да с по зи ва њем на Кел зе на (Hans Kel sen), „сва ко 
пра во (је) у ве ћем или ма њем сте пе ну, у ства ри, са мо фор ма ли зо ва-
на по ли ти ка, иако ни је сва ка по ли ти ка пра во”12). Но, су де ћи по це-
ло куп ном те о риј ском де лу овог члан ка, Кел зен ни је био до сле дан 
по пи та њу ка рак те ра и уло ге устав ног су до ва ња, јер је ње го во ста-
но ви ште ва ри ра ло од по и ма ња ове ин сти ту ци је као чи сто прав ног 
ор га на до ка сни јег при зна ва ња и ње не по ли тич ке уло ге. И по ред 
то га, Кел зе но ва те о ри ја се узи ма као па ра диг ма оне ли ни је ми шље-
ња, ко ју сле де и не ки до ма ћи те о ре ти ча ри по пут Ра до ми ра Лу ки ћа, 
Рат ка Мар ко ви ћа или Па вла Ни ко ли ћа, по ко јој је устав ни суд јед-
но, ма ње или ви ше, апо ли тич ко те ло чи ји је глав ни за да так упра во 
де по ли ти за ци ја пред ме та о ко ји ма од лу чу је и ко ји се при то ме ис-
кљу чи во осла ња на прав ну ло ги ку, а не по ли тич ку це лис ход ност, 
вр ше ћи та ко са мо прав но ме ха нич ко ту ма че ње нор ми. Ме ђу тим, 
ка ко на осно ву ши ро ког уви да и де таљ ног при ка за раз ли чи тих ми-
шље ња Пеј ко вић по ка зу је, у стра ној, пре те жно за пад ној, али и до-
ма ћој те о ри ји све ви ше пре о вла да ва оно дру го гле ди ште (при сут но 
11)  Ibid., стр. 162. 
12)  Ibid., стр. 155.
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нпр. још код Ка пе ле ти ја /M. Cap pel let ti/, он да код Гар лиц ког /Lech 
Gar lic ki/ и Ван бер га /Ge org Van berg/ или, на до ма ћој сце ни, још код 
Кр бе ка, по том Ку ли ћа, Зо ра на То ми ћа, А. Фи ре, Ко сте Ча во шког и 
др.) о устав ном су ду као прав но-по ли тич ком ор га ну ко ји, и по ред 
те сво је не спор не де по ли ти зу ју ће функ ци је, при од лу чи ва њу ипак 
мо ра узи ма ти у об зир и еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке мо мен-
те, као и до ми ни ра ју ћи вред но сни кон текст, ко ји у зна чај ној ме ри 
ути чу на да ти по ли тич ки си стем и ње го во функ ци о ни са ње. На и ме, 
ако се има у ви ду да устав ни је са мо нај ви ши прав ни акт, већ да 
је он и иде о ло шко-по ли тич ки акт, ја сно је да је суд ска кон тро ла 
устав но сти и вред но сно ори јен ти са на, ква зи-по ли тич ка, а не са-
мо прав на функ ци ја. Из овог тек ста та ко ђе са зна је мо и то да не ки, 
по пут Сто на Сви та /Alec Sto ne Swe et/ и Мар ти на Ша пи ра /Mar tin 
Sha pi ro/, иду и да ље, ис ти чу ћи да овај ор ган има уло гу тре ће за ко-
но дав не ин стан це, по ред вла де и пар ла мен та, те да је ње гов уплив 
у по ли тич ке про це се то ли ки да се то мо же на зва ти „су ди фи ка ци јом 
по ли ти ке”.  

Ве за но за ту по ли тич ку функ ци ју или, ка ко је на јед ном ме-
сту не што бла же ре че но, из ве сни „по ли тич ки на бој” у де ло ва њу 
устав ног суд ства, по сто ји још је дан ва жан мо ме нат ко ји је ов де и 
по себ но ис так нут; а то је чи ње ни ца да, по ред ди рект не уло ге не га-
тив ног за ко но дав ца, то јест од лу чи ва ња о то ме шта не мо же би ти 
за кон (уки да ња не у став них за ко на), овај ор ган че сто по ли тич ки на-
сту па и у свој ству по зи тив ног за ко но дав ца. При том, ни је спор но 
да се ти ме до во ди у пи та ње тра ди ци о нал но на че ло по де ле вла сти. 
Но, тај кре а тив ни или, ка ко Пеј ко вић још ка же, „пе да го шки” устав-
но суд ски ути цај на за ко но дав це, мо же би ти по сре дан, та ко што 
пар ла мент или вла да, во де ћи се суд ском прак сом и суд ским обра-
зло же њем од лу ка, вр ше за ко но дав ну ауто цен зу ру, услед стра ха од 
мо гу ћег суд ског ве та или гу бит ка гла со ва. По ред то га, устав ни суд 
мо же де ло ва ти као по зи тив ни за ко но да вац и не по сред но: пр во, 
кроз тзв. ко рек тив ну кон тро лу за ко на, да ју ћи пре ци зне смер ни це 
ка ко би не ки за кон тре ба ло да из гле да; и дру го, оба вља ју ћи сво је 
спе ци фич не над ле жно сти, ина че ре ла тив но но ви јег да ту ма, ве за не 
за од лу чи ва ње о људ ским пра ви ма ко ја су, у прин ци пу, ши ро ко и 
ви ше сми сле но кон ци пи ра на.   

На кон цу, ука зу је се и на чи ње ни цу да су у ско ри је вре ме чак 
и мно ге бив ше и ак ту ел не су ди је ко нач но по че ле да јав но при зна ју 
ову по ли тич ку уло гу устав ког су да. А као глав ни раз лог због ко га 
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се она ду го при кри ва ла, па и од стра не са мих су ди ја, иден ти фи ку је 
се про блем осе ћа ја де фи ци та де мо крат ског ле ги ти ми те та овог ор-
га на, с об зи ром на по сре дан на чин из бо ра су ди ја. Но, аутор ука зу је 
на то да је ова вр ста „фру стра ци је”, ко ја је хро нич но при сут на и 
код суд ства и код јав но сти, не по треб на и да се мо же укло ни ти при-
хва та њем из ме ње них ле ги ти ми за циј ских кри те ри ју ма, ве за них не 
ви ше за не по сред ну, већ пред став нич ку де мо кра ти ју, а пре све га 
прин цип огра ни че ња вла сти.

На осно ву све га из не тог, мо же се, да кле, за кљу чи ти да је устав-
ни суд ор ган ко ји пред ста вља је дан, Пеј ко ви ће вим ре чи ма ка за но, 
„прав но-по ли тич ко-суд ски ко рек тив”13) за ко но дав ног про це са, ко ји 
вр ше ћи фил три ра ње ин пу та из по ли тич ке аре не, до при но си ста-
бил но сти це ло куп ног по ли тич ког си сте ма. То ва жи, на рав но, под 
усло вом да су ње гов из бор, струк ту ра, на чин ра да и над ле жно сти 
ква ли тет но устав но и за кон ски ре гу ли са ни.

Но, ка да је у пи та њу Устав ни суд Ср би је, аутор упра во у по зи-
тив но-прав ним нор ма ма ви ди из вор по сто је ћих про бле ма у ње го-
вом функ ци о ни са њу, а што ди рект но ути че и на сам ње гов по ло-
жај у по ли тич ком си сте му и дру штву као це ли ни. Сход но то ме, а у 
ци љу по ве ћа ња сте пе на ауто но ми је и ефи ка сно сти овог зна чај ног 
др жав ног ор га на, па ти ме и са мог ње го вог угле да ко ји ни је у скла-
ду са уло гом ко ја му је до де ље на, Пеј ко вић пред ла же и не ка дру га-
чи ја, кон струк тив на ре ше ња, пре све га у по гле ду ман да та и из бо ра 
су ди ја, као и на чи на тј. фор ме ра да овог су да. Ука зу ју ћи ка ко на 
сла бо сти огра ни че ног ман да та с пра вом ре и збо ра, као ре ше ња ко је 
је при хва ће но у ва же ћем срп ском Уста ву, и по ред то га што је оно 
из у зе так у европ ској прак си (при сут но са мо у Че шкој, Ма ђар ској и 
Мол да ви ји), та ко и на мањ ка во сти си сте ма су диј ске стал но сти, као 
нај оп ти мал ни ји мо дел из два ја се огра ни чен ман дат са за бра ном ре-
и збо ра. Ме ђу тим, по што ни ово ре ше ње ни је без из ве сних сла бо-
сти, у ци љу њи хо вог от кла ња ња или ми ни ми зи ра ња, пред ла же се 
по ве ћа ње ста ро сног цен зу са за из бор су ди ја (са са да шњих 40 на 50 
го ди на жи во та), као и про ду же ње тра ја ња ман да та (са са да шњих 
9 на 12 до 15 го ди на). Ти ме би се у знат ном сте пе ну оне мо гу ћи-
ла ши ро ко при сут на прак са су ди ја, по себ но ка рак те ри стич на за 
оне мла ђе, да се при ла го ђа ва ју цен три ма по ли тич ке мо ћи, вр ше ћи 
за пра во суд ску ауто цен зу ру, ра ди обез бе ђе ња сво је бу ду ће ка ри је-
ре, по окон ча њу устав но суд ског ман да та. Мо же мо при ме ти ти да 
13)  Ibid., стр. 156.
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упра во ту до ла зи до из ра жа ја онај по тен ци јал ни обо стра ни ути цај 
на ре ла ци ји по ли ти ча ри – су ди је, о ко јем Пеј ко вић ви ше го во ри у 
те о риј ском де лу ра да: као што су ди је устав ног су да има ју по ли тич-
ки ути цај, та ко и по ли ти ча ри мо гу има ти ути цај на устав но суд ско 
од лу чи ва ње. С тим што, ка ко из ауто ро вих раз ма тра ња ја сно про-
из ла зи, за раз ли ку од оног ути ца ја пр ве вр сте, ко ји је ле ги ти ман, 
по ли тич ко ути ца ње на устав но су до ва ње је не ле ги тим но и не до-
пу сти во, јер се ти ме ап со лут но на ру ша ва и угро жа ва не за ви сност 
овог те ла. По ред то га, уоче но је и у овом ра ду под ву че но да не за-
ви сност устав ног су да мо же би ти до ве де на у пи та ње и са мим на-
чи ном из бо ра су ди ја. Ка ко би се по сти гла нео п ход на де пар ти за ци ја 
срп ског Устав ног су да, од но сно мак си мал но убла жи ли пар тиј ски 
кри те ри ју ми из бо ра су ди ја, чи је им пе ра тив но де ло ва ње омо гу ћа ва 
са да ва же ћи из бор ни ме ха ни зам, Пеј ко вић пред ла же два ко ра ка: 
пр во, услед ути ца ја пред сед ни ка на из бор су ди ја, устав ну ре ви зи ју 
ко јом би  се уве ло да шеф др жа ве мо же би ти са мо ли це ко је ни је 
ни ка да оба вља ло не ку пар тиј ску функ ци ју; и дру го, уво ђе ње ја ке 
ква ли фи ко ва не ве ћи не, би ло тро пе тин ске или дво тре ћин ске, за из-
бор су ди ја од стра не На род не скуп шти не, као што је то слу чај и у 
ве ћи ни за пад но е вроп ских дру шта ва, а уме сто са да шњег устав ног 
ре ше ња ко јим се зах те ва обич на, ап со лут на нат по ло вич на ве ћи на. 
У по гле ду, пак, по бољ ша ња на чи на и ор га ни за ци је ра да срп ског 
Устав ног су да, ин си сти ра се, из ме ђу оста лог, и на нео п ход но сти 
обез бе ђе ња њи хо ве знат но бо ље и де таљ ни је за кон ске ре гу ла ци је, 
по себ но ка да су у пи та њу стал на рад на те ла, по пут ко ми си ја или 
од бо ра за устав не жал бе. Њи ма би, по ов де ис так ну том ми шље њу, 
тре ба ло за кон ским пу тем по ве ћа ти ин ге рен ци је све до пр ва од лу-
чи ва ња у не ким слу ча је ви ма, ка ко би се по сти гла ве ћа ефи ка сност 
у ра ду; као што би, та ко ђе, би ло по жељ но фор ми ра ње и за кон ско 
ре гу ли са ње ма лих суд ских ве ћа и па не ла као суд ских под је ди ни ца. 
А као узо рит мо дел ко ји мо же да по слу жи срп ском за ко но дав цу у 
то ме, ис так нут је из у зет но ефи ка сан на чин ра да не мач ког Са ве зног 
устав ног су да и ње го ва за кон ска ре гу ла ци ја. Та ко ђе, наглше но је и 
то да је и у кон цеп ту ал ном и у прак тич ном сми слу оправ да на јед-
на до ста оспо ра ва на над ле жност на шег Устав ног су да – она ко ја 
се ти че про це ду ре им пич мен та, тј. ње го вог од лу чи ва ња о по вре ди 
Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, ма да се ипак при зна је 
кон фу зност устав не од ред бе ко јом је то пред ви ђе но. 
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У сва ком слу ча ју, ова кри тич ка ана ли за устав ног суд ства у Ср-
би ји упу ћу је на нео п ход ност ње го ве прав не ре фор ме, струк тур не 
ре ор га ни за ци је и мо дер ни за ци је, што би не сум њи во до при не ло 
по ве ћа њу не са мо ефи ка сно сти, не го и угле да ове ин сти ту ци је као 
цен трал ног ор га на ко ме је по ве ре на суд ска кон тро ла устав но сти.

По ред де ла по све ће ног глав ном те ма ту и сле де ће ру бри ке, ов-
де де таљ но ана ли зи ра не, са др жај овог бро ја струк ту ри сан је кроз 
још две ру бри ке ко је чи не та ко ђе од ре ђе не те мат ске це ли не; а ту је 
и при каз из пе ра Мла де на Ли ша ни на „По ре дак у свет ској по ли ти-
ци”, ко јим је пред ста вљен је дан зна чај ни, ма да код нас не до вољ но 
про у ча ван, аустра лиј ски те о ре ти чар и про фе сор ме ђу на род них од-
но са, Хе дли Бул (He dley Bull), и ње го ва књи га Анархичнодруштво
(TheAnarchicalSociety, 1977) . 

Из ру бри ке ко ја но си на зив „Ак ту ел но” из два ја мо рад „Евро-
скеп ти ци зам у зе мља ма Европ ске уни је”, ко ји пот пи су је Је ле-
на То до ро вић14). Аутор ка ра све тља ва до ста не ја сан и спо ран, али 
у са вре ме ном по ли тич ком дис кур су из у зет но фре квен тан по јам 
евро скеп ти ци зма. Та ко ђе, ту се вр ши и раз гра ни че ње овог пој ма у 
од но су на не ке дру ге, ње му срод не пој мо ве, као што су евро фо би-
ја, евро ре а ли зам, евро праг ма ти зам, евро пе си ми зам или евро про-
тив ни ци. Основ ни за кљу чак до ко га се до шло овом те о риј ском и 
ем пи риј ском ана ли зом, је сте да фе но мен евро скеп ти ци зма има ви-
ше раз ли чи тих ди мен зи ја ко је ва ри ра ју од зе мље до зе мље. Ка ко је 
по ка за но, не где је до ми нант на ње го ва кул тур на ди мен зи ја, као у В. 
Бри та ни ји или Швед ској, не где еко ном ска, као у слу ча ју Не мач ке и 
Ир ске, или пак на ци о нал на, по пут фран цу ског при ме ра. За раз ли ку 
од ових за пад но-европ ских дру шта ва, у зе мља ма кан ди да ти ма или 
по тен ци јал ним кан ди да ти ма евро скеп ти ци зам пр вен стве но се ге-
не ри ше са мом прет-при ступ ном стра те ги јом ЕУ пре ма њи ма.

С об зи ром на то да је со ци јал де мо кра ти ја оп ци ја ве о ма ја ка 
и ши ро ко при сут на у по ли тич ком спек тру Ср би је, као и то да је у 
гло бал ним раз ме ра ма она у тре нут ној стаг на ци ји, ми шље ња смо 
да су, по сво јој ак ту ел но сти и ква ли те ту, вр ло зна чај на и два ра да 
по све ће на овој те ми: Ду брав ка Ста јић, „Осни ва ње Со ци јал де мо-
крат ске пар ти је Ср би је на кра ју про це са при ва ти за ци је” и Алек-
сан дар Ми ло са вље вић, „Со ци јал де мо кра ти ја на по чет ку 21. ве ка”. 
Ва жно је, та ко ђе, ре ћи да тек сто ви ко ји су свр ста ни у на ред ну ру-
14)  Је ле на То до ро вић, „Евро скеп ти ци зам у зе мља ма Европ ске уни је ”, Српскаполитичка

мисао, op.cit., стр. 231-50.
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бри ку „Огле ди и сту ди је”, иако мо жда ни су у том сте пе ну ак ту ел-
ни, ни су ни шта ма ње атрак тив ни, по себ но што до при но се раз у-
ме ва њу не ких исто риј ских про це са и про је ка та ве за них за срп ско 
дру штво, без че га не ма ни ја сног са гле да ва ња ових са ко ји ма са 
да нас су о ча ва мо.

Сма тра мо да сво ово бо гат ство на уч них ра до ва, струч них ана-
ли за и раз ли чи те ар гу мен та ци је, ко је ну ди Српскаполитичками-
сао, мо же би ти од ве ли ке ко ри сти не са мо на уч ним по сле ни ци ма у 
њи хо вом на уч но-ис тра жи вач ком ра ду, већ и ак те ри ма по ли тич ких 
и ци вил них дру шта ва у уна пре ђи ва њу и ре ви зи ја ма ин сти ту ци о-
нал них аран жма на, раз во ју стра те ги ја де мо крат ског де ло ва ња и 
по бољ ша ва њу про це са по ли тич ког од лу чи ва ња. Та кво ефек тив но 
ко ри шће ње на ших на уч них до стиг ну ћа и струч них по тен ци ја ла, 
си гур ни смо, омо гу ћи ло би да се из на ђу нај а де кват ни ји од го во ри 
на те шко ће и иза зо ве с ко ји ма се су о ча ва ју са вре ме на дру штва у 
про це си ма мо дер ни за ци је и (ре)де мо кра ти за ци је. Све то, ме ђу тим, 
оба ве зу је Уред ни штво, Ре дак ци ју и са рад ни ке ча со пи са да на ста ве, 
уз ан га жо ва ње свих сво јих ка па ци те та, крај ње пре да но и ис трај но 
да ра де, не са мо на одр жа ва њу ње го вог по сто је ћег ви со ког ква ли-
те та, не го и на да љем уна пре ђе њу истог, ка ко би по сти гли оно што 
је у за јед нич ком, и на уч ном и оп ште дру штве ном ин те ре су – до сти-
за ње све ве ћих на уч но-струч них до ме та, уз отва ра ње не ких но вих 
хо ри зо на та и про ши ри ва ње ви ди ка, а на ра дост сво је чи та лач ке пу-
бли ке.
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