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* 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



- 98 -

ПОЛИТИЧКАПАРТИЦИПАЦИЈАГРАЂАНА...КатаринаМилошевић

Главнеметодекојимасеауторкористиусвомрадусу
методанализесадржајаикомпаративниметод.
Кључне речи: политичка партиципација, национални
идентитет, локална самоуправа, демократија, ста
билност

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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