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U сва кој мо дер ној и де мо крат ској др жа ви да нас, по ли тич ке пар-
ти је (стран ке) пред ста вља ју зна ча јан ако не и зна чај ни ји ка па-

* Ви ши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Београд
**  Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 Ин сти ту ту та за по ли тич ке сту ди је Бе-

о град, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.



- 304 -

УЛОГАПОЛИТИЧКИХЕЛИТАУИЗГРАДЊИ...МилеМ.Ракић

ци тет др жа ве. По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју зна ча јан ка па ци тет 
ко ји др жа ви и ње ним гра ђа ни ма омо гу ћа ва да ути чу на до но ше ње 
нај зна чај ни јих,пре све га, по ли тич ких од лу ка. Осим то га да нас се 
уоп ште за на ста нак по ли тич ких пар ти ја мо же ка за ти да пред ста-
вља ју нај зна чај ни ји до га ђај у це ло куп ној дру штве ној струк ту ри 
и до стиг ну ћа кла сне све сти на пе то сти и су прот но сти у др жа ви и 
ме ђу др жав ним од но си ма. Да кле, „где год је би рач ко пра во да то на-
род ној ма си, ја ви ле су се по ли тич ке стран ке“.1) Овај фе но мен се 
нај са же ти је мо же об ја сни ти хи по те зом да „уко ли ко се обил-
ни је и сло бод ни је раз ви ја по ли тич ки жи вот, уто ли ко се од-
сут ни је ја вља ју по ли тич ке пар ти је“.2)

По ли тич ке пар ти је су ве о ма флек си бил не без об зи ра на про-
бле ме ко ји на ста ју  у нај ра зли чи ти јим обла сти ма дру штве ног 
жи во та и без об зи ра што се ти про бле ми не ка да знат но умно-
жа ва ју. Ово је на ро чи то ин ди ка тив но у усло ви ма тран сфор-
ма ци је дру штве ног (др жав ног) си сте ма из јед ног у дру ги об-
лик сво јин ског си сте ма на при мер. Да кле, по ли тич ке пар ти је 
пра те ово пре струк ту ри ра ње и при ла го ђа ва ју се но во на ста им 
усло ви ма тј. „оне су вр ло флек си би лан еле мент дру штве не 
над град ње“.3)За по ли тич ке пар ти је се да нас мо же ка за ти да 
су оне по ста ле ну жне по ја ве.По ли тич ке пар ти је да нас де лу ју 
у свим са вре ме ним дру штви ма, еко ном ски раз ви је ним и не-
раз ви је ним, а по себ но у дру штви ма са ду гом де мо крат ском 
тра ди ци јом и мо дер ном по ли тич ком тра ди ци јом. Ин те ре сан-
тан је у том сми слу по да так да ши ром све та да нас по сто ји око 
1700 пар ти ја, не ра чу на ју ћи ма ле и па ту ља сте са бли зу 170 
ми ли о на чла но ва и сва ка ко знат но ве ћим бро јем сим па ти зе-
ра и гла са ча. Ма да има и оних ко ји сма тра ју да су по ли тич ке 
пар ти је на ста ле још у ро бо вла снич ком дру штву и да су ре чи 
по ли тич ке пар ти је са мо но ви тер ми ни за ста ру по ја ву, као и 
да су Ри мља ни раз ви ли са свим мо дер ну иде ју пар ти ја те да 
су у сред њем ве ку удру же ња не мач ких се ља ка пред ста вља ли 
пар ти је. Сам на зив пар ти ја (стран ка) на ста ла је од ла тин ске 
име ни це „парс“ (део) или гла го ла „пар ти ре“ (из де ли ти); ен-
гле ске по ли цал пар ти ес, не ма ке по ли тис хе пар ти ци ен, фран-
цу ске пар тис по ли ти ку ес.По ли тич ка пар ти ја пред ста вља део 

1) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Г. Кон, Бе о град, 1922, стр. 10.
2) Блун чли Ј.К.,, Карактер и дух политичких партија, Чу пи ће ва за ду жби на, Бе о град, 

1980, стр. 2.
3) Рај ко Ку зма но вић, Упоредниполитичкисистеми, Но ви глас, Ба ња Лу ка, 1991, стр. 77.
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по ли тич ки ак тив ног на ро да, од но сно ста нов ни штва или др-
жа вља на. То на ме ће ми сао да тзв. „јед но пар тиј ски“ си сте ми 
пред ста вља ју цон тра ди цио ин ади ец то, по што по сто ја ње јед-
не пар ти је пред ста вља ба рем још јед ну пар ти ју или оста ли 
део ста нов ни штва чи ни не ку дру гу, ако не су прот ну, он да 
сва ка ко раз ли чи ту пар ти ју.

ПОЛИТИЧКЕПАРТИЈЕИЊИХОВАУЛОГА

Пр ви кла сич ни об ли ци по ли тич ких пар ти ја фор ми ра ни су у 
Ен гле ској – ви гов ци и то ри јев ци, као гру пе уну тар ен гле ског пар-
ла мен та у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка, а у ис точ но е вроп-
ским др жа ва ма су на ста ле углав ном у дру гој по ло ви ни 19. ве ка.У 
Ср би ји, за че ци по ли тич ких пар ти ја се уоча ва ју по чет ком 40-тих 
го ди на 19. Ве ка.4)Ме ђу тим, чи ни се да је на ста нак по ли тич ких 
пар ти ја и њи хов раз вој ис прав ни је ве за ти за пе ри од ра сло ја-
ва ња фе у дал ног дру штва као и за по ја ву пар ла мен тар не де мо-
кра ти је у усло ви ма де фи ни тив ног кон сти ту и са ња ин сти ту ци-
ја ка пи та ли зма.5)Ва жност по ли тич ких пар ти ја је зна чај на што 
оне сво ју уло гу у пред став нич ким те ли ма оства ру ју пре ко 
сво јих чла но ва ко ји су исто вре ме но и чла но ви пред став нич-
ких те ла у чи јем из бо ру они има ју пре суд ну уло гу. По ли тич ке 
пар ти је су углав ном на ста ле: 

– гру пи са њем и по ве зи ва њем по сла ни ка у пред став нич ком 
те лу с ци љем за јед нич ког и ор га ни зо ва ног де ло ва ња,

– обра зо ва њем раз ви је них по ли тич ких гру па, удру же ња, клу-
бо ва ра ди лак шег оства ри ва ња ути ца ја на вр ше ње вла сти

Не сум њи во је да се од  по чет ка дру ге по ло ви не 19-тог ве ка у 
по ли тич ке пар ти је у гра ђан ским де мо кра ти ја ма ста вља ју из ме ђу 
би ра ча и пред став нич ког те ла.Оне, од ре ђу ју ћи не са мо кан ди да те 
већ и про па ган дом ути чу ћи на би ра че, тран сфор ми шу из бор пред-
став ни ка у из бор стран ке ко ја ће са ма или у ко а ли ци ји с дру гим 
стран ка ма, кроз од ре ђе но вре ме вр ши ти по ли тич ку власт.Је дан од 
основ них за да та ка по ли тич ких пар ти ја  се огле да кроз идеј но и 
по ли тич ко оспо со бља ва ње чла но ва и њи хо вих сим па ти зе ра. Овај 
„за да так“ је ну жан код свих пар ти ја у ци љу по ди за ња ни воа (те о-

4) Енциклопедија политике и културе, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр 
849-858 и Лексиконтемељних појмова политичке културе, Школ ска књи га, За греб, 
1990, стр 150-155. 

5) Рај ко Ку зма но вић, исто, стр. 78.
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риј ског) члан ства и одр жа ва ња ре да у члан ству као и због њи хо вог 
оспо со бља ва ња да исти де лу ју пре ма чла но ви ма дру гих пар ти ја 
или нео пре де ље них. Ово је на ро чи то зна чај но за тзв. пар ти је усме-
ре ња (ка дров ске). По ли тич ке пар ти је се у су шти ни свим си ла ма 
мо ра ју бо ри ти да се вла сти те иде је уко ре не у свест чла но ва, али и 
у свест ма са.

Објек тив но се мо же за кљу чи ти да по ли тич ке пар ти је да нас, у 
ве ли ком про цен ту, пред ста вља ју сна жан цен тар мо ћи у си сте му др-
жа ве, од но сно ра ди се о ор га ни за ци ја ма ко је не рет ко ма ни пу ли шу 
по ли ти ку. У су шти ни из по сто је ћих ста во ва, схва та ња, ми шље ња 
о по ли тич ким пар ти ја ма мо же се за кљу чи ти да  „основ ни сми сао 
ег зи стен ци је и де ло ва ња по ли тич ких пар ти ја им је усме рен на ре а-
ли за ци ју њи хо вих по ли тич ких те жњи, иде ја, про гра ма. Њих мо же 
у нај ве ћем оби му про ве сти у жи вот она по ли тич ка стран ка ко ја 
осво ји др жав ну власт. Да кле, бор ба за осва ја ње др жав не вла сти по-
ста је за да так ко ме се сви оста ли под ре ђу ју. По тој усме ре но сти на 
осва ја ње и одр жа ва ње др жав не вла сти по што је осво је на, од ре ђу је 
се су шти на по ли тич ких пар ти ја“.6) Да кле, уме сто вла де на ро да ус-
по ста вља се вла да пар ти ја, прак тич но стра нач ких фо ру ма и уских 
гру па и по је ди на ца – ли де ра, ко је на ме ћу на ро ду во љу. Ово до во ди 
до ства ра ња при стра сно сти, ис кљу чи во сти и се бич но сти у по ли-
тич ком жи во ту. До ла зи до ре гру то ва ња про фе си о нал них по ли ти-
ча ра чи ме се сла би де мо кра ти ја, а та ко ђе и без бед ност др жа ве. У 
том сми слу ја сно се уоча ва да је нпр. Ср би ја од у век има ла ка па ци-
те те (на ро чи то по ли тич ких) ели та ко је су у ма њој или ве ћој ме ри 
од лу чи ва ле о ње ном уну тра шњем раз во ју, уну тра шњој и спољ ној 
по ли ти ци, од но си ма са су сед ним др жа ва ма итд. Ме ђу тим, у ана ли-
зи тих ели та мо гло  би се не дво сми сле но за кљу чи ти  да су оне све 
до на ших да на има ле про мен љи ву уло гу, од но сно ма њи или ве ћи 
ути цај и уоп ште зна чај. Та ко се да нас не дво сми сле но мо же при ме-
ти ти да по ли тич ке ели те има ју ве ли ку уло гу у во ђе њу Ср би је ка 
ин те гра ци ји у Европ ску уни ју. С дру ге стра не, оста ле ели те, чи ни 
се да ни кад ма њу уло гу ни су има ле на укуп на де ша ва ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји, али и на де ша ва ња из ван ње них гра ни ца. Да кле, на ме ће 
се пи та ње, шта у ства ри пред ста вља ка па ци тет, од но сно ко чи ни 
струк ту ру ели та у Ре пу бли ци Ср би ји да нас?

6) Стје пан Пу ле ше лић, Хрестоматијаполитичкезнаности, На при јед, За греб 1946-1971, 
стр. 14.
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При ме ра ра ди, у нај ши рем спек тру тих ели та мо же се ла ко за-
кљу чи ти да на ши гра ђа ни углав ном не ма ју по ве ре ња у ре зул та те 
ра да на ро чи то по ли тич ких ели та.7)Осим то га ни је за не мар љи ва ни 
чи ње ни ца да гра ђа ни да нас све ма ње има ју по ве ре ња и у ин сти-
ту ци је ко је та кве по ли тич ке ели те во де. Та ко ђе, не ма ју по ве ре ња 
у њи хо ва де ла па та ко уоста лом ни у ре зул та те њи хо вог ра да, од-
но сно ре зул та те ра да тих ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, ово ни је про блем 
са мо у Ср би ји већ исти по сто ји и у дру гим др жа ва ма, а на ро чи то 
је то из ра же ни ји про блем пост со ци ја ли стич ких др жа ва у ре ги о-
ну. Јед на од зна чај них и ла ко уоч љи вих ло ших осо би на, пре све га, 
по ли тич ких ели та је да су оне ели те ко је ис кљу чу ју, ко је не ин-
те гри шу и не умре жа ва ју дру ге уче сни ке у зе мљи. Уз на ве де но 
сва ка ко сто ји и чи ње ни ца да су то ели те ко је су углав ном из ра сле 
под ка пом бив ших (ква зи)ели та и да су се у та квим окви ри ма ре-
дов но (по пра ви лу) раз ви ли раз ли чи ти кли јен те ли стич ки од но си, 
као и њи хо ва умре же ност (по ве за ност), ко ја је гра ђа ни ма Ср би-
је углав ном не ви дљи ва и по ред чи ње ни це да гра ђа ни све рад ње 
и по ступ ке те ели те са ин те ре со ва њем пра те или чак и ис тра жу ју. 
Нај бо ље се са да шња за ин те ре со ва ност ши ре јав но сти тј. гра ђа на 
у Ср би ји пре по зна је кроз ак ту е ли за ци ју  ра зних ста рих и но вих 
афе ра. Да кле, у Ср би ји се кроз мно го број не афе ре у раз ли чи тим 
сфе ра ма зна чај ним за раз вој Ср би је ја сно мо же уочи ти ка ко су те 
ели те ме ђу соб но умре же не, ка ко су оне ра ди ле на из ве сним про-
јек ти ма ко ји су у су шти ни би ли ана ци о нал ни про јек ти, про јек ти 
про тив при вре де ног раз во ја зе мље, про јек ти про тив пред ста вља ња 
Ср би је на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни....... итд. Да кле, то су по-
ли тич ке ели те ко је, у су шти ни, ни су во ди ле, али ни да нас та ко ђе 
не во де ра чу на о ве о ма ва жним на ци о нал ним пи та њи ма, ин те ре-
си ма и про бле ми ма Ср би је и ње них гра ђа на и ко је не во де ра чу на 
о оп штем до бру, те ко је не про мо ви шу иде ју оп штег до бра. То су 
ели те ко је не ужи ва ју по ве ре ње сво јих гра ђа на ко ји су их на нај де-
мо кра тич ни ји на чин иза бра ли и ко ји их сле де и ко ји ма они ве ру ју. 
У су шти ни, ра ди се не рет ко о по ли тич ким ели та ма, и не ки ма од 

7) Ко рен ре чи „ели та“ на ла зи се у ла тин ском и фран цу ском је зи ку са зна че њем иза бра ни, 
оно што је нај о да бра ни је - цвет не че га (на ро чи то дру штва), је згро (на ро чи то вој ске). У 
ра ној фа зи раз во ја ка пи та ли зма пој мом ели та озна ча ва ла се ро ба из ван ред ног ква ли те-
та, ко јој ни су мо гле кон ку ри са ти дру ге ро бе, без об зи ра на це ну.Да нас се по јам ели та 
упо тре бља ва у ши рем зна че њу и за у зи ма јед но од цен трал них ме ста у са вре ме ним те-
о ри ја ма о струк ту ри и ди на ми ци дру штва, па су се раз ви ле и тзв. ели ти стич ке те о ри је 
о дру штву (Рајт Милс, Ели та вла сти). Ов де се по јам ели та упо тре бља ва да се њи ме 
озна чи вр ху шка дру штва - гру па љу ди ко ја до но си зна чај не од лу ке, или про пу шта да 
их до не се, што за ди ре у ин те ре се свих при пад ни ка тог дру штва...
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њи хо вих ли де ра, ко је су углав ном уче ство ва ле у по де ли фи нан сиј-
скоги дру гог пле на на кон сме не вла сти у зе мљи уна зад два де се так 
го ди на. Упра во ова чи ње ни ца у мно го ме је има ла ма њи или ве ћи 
до при нос ути ца ја од ре ђе них по ли тич ких ели та и по ли тич ких ли-
де ра и на њи хо ву уло гу (пер цеп ци ју) за њи хов оп ста нак и уче шће 
у во ђе њу зе мље, од но сно на њи хов оп ста нак на по ли тич кој сце-
ни у зе мљи. Уоста лом, по ли тич ке пар ти је и сло бод ни из бо ри су 
од у век пред ста вља ли су шти ну са вре ме не де мо кра ти је ко јој те жи 
и Ср би ја. Ово из ме ђу оста ло га укљу чу је и под ра зу ме ва прин ци пе 
по ли тич ке ре пре зен та ци је тј. пред став ни штва, али и од го вор не и 
смен љи ве вла сти итд. Ме ђу тим „исто риј ски по сма тра но, за раз ли-
ку од кла сич не по ли тич ке те о ри је пре ма ко јој је по сто ја ла те сна 
ве за из ме ђу ети ке и по ли ти ке и где је те мељ ни по јам по ли ти ке би-
ла прав да као сре ди шња етич ка ка те го ри ја, но во ве ков на по ли тич ка 
ми сао уно си бит ну про ме ну по ко јој те мељ ни пој мо ви по ли ти ке 
по ста ју власт и моћ“8). Осим то га „да нас, по ли тич ке пар ти је че сто 
пре по зна је мо по име ну ли де ра. Та ко ђе, „ве ћи на во ђа по Ми хел су 
де лу је и на сту па у ду ху па ро ле „пар ти ја то сам ја“.9) По ли тич ке 
пар ти је на че лу са сво јим ли де ри ма има ју из у зет но зна чај ну уло гу 
у во ђе њу др жа ве и чи не нај зна чај ни ји део по ли тич ког ка па ци те та 
др жа ве. Та ко, пар ти је чи не глав не но си о це из бор ног про це са, а оне 
об ли ку ју вла ду и пар ла мент и уоп ште др жа ву у це ли ни, ко ју уре ђу-
ју и во де у кра ћем или ду жем вре мен ском пе ри о ду ње ног раз во ја. 
Ме ђу тим, мно го је при ме ра кроз исто ри ју у др жа ва ма све та где по-
је дин ци без мо рал ног ин те гри те та и уоп ште сум њи ве про шло сти и 
на ме ра, тра же сво је „про чи шће ње“ упра во у по ли тич ким пар ти ја-
ма, а не рет ко успе ва ју и да се на мет ну тј. по ста ну ли де ри тих пар-
ти ја. С дру ге стра не, та квим не де мо крат ским по ступ ци ма се нај че-
шће су прот ста вља ју „не по слу шни“, „не де мо крат ски на стро је ни“ 
гра ђа ни итд. што не дво сми сле но иза зи ва кон фликт не си ту а ци је у 
зе мљи. На овом ме сту чи ни се оправ да ним по ста ви ти пи та ње да 
ли су не до ста так по ве ре ња угле да итд. основ ни раз ло зи из ра же ног 
про бле ма вођ ства и ли дер ства у Ср би ји? Ка ко де фи ни са ти ели те 
код нас да нас? Да ли се ра ди о при ви ле го ва ним по је дин ци ма или 
гру па ма ко ји има ју ап со лут ну моћ од лу чи ва ња о на шим суд би на ма 
или има ју но вац или су то љу ди ко ји су над про сеч но спо соб ни и 
има ју ути цај на јав ност итд..Та ко ђе, да ли се ра ди о љу ди ма  ко ји 

8) Ор ло вић Сла ви ша, Политичкепартијеимоћ, Би бли о те ка АГО РА, Бе о град 2002, стр. 
11-12

9) Исто стр. 14
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кри тич ки про ми шља ју ре ал ност или су за и ста ви зи о на ри, ре а ли-
сти и љу ди мо рал ног ин те гри те та ко ји је за сва ко по што ва ње?

Ка да се го во ри о ели та ма код нас да нас уоча ва се да гра ђа ни 
Ср би је ви де не ко га  ко од лу чу је о ње му, у ње го во име или с њим 
го спо да ри. Ово пре све га јер се сма тра (ве о ма осно ва но) да по ли-
тич ке ели те, из ме ђу оста лих ели та, има ју ве ли ку фи нан сиј ску моћ 
па та ко и ути цај. Ме ђу тим, ка да су у пи та њу ли дер ства он да на 
гра ђа не ве ли ки ути сак иза зи ва упра во ви зи о нар ство, спо соб ност, 
струч ност, углед, мо рал ни ин те гри тет, љу ди ко ји про ми шља ју о ре-
ал но сти и љу ди ко ји тран сфор ма тив но де лу ју у јав но сти ути ца њем 
на исту. У том сми слу, очи глед но је да има мо по ли ти ча ре оп ште 
прак се, его и сте и по хлеп ни ке, ко ји нас че сто са мо ума ра ју од ман-
да та до ман да та јер обе ћа ва ног бо љег жи во та јед но став но не ма чак 
ни у бли жој бу дућ но сти. Уоста лом и до са да је на по зи ци ју нпр. 
во ђе пар ти је (ли де ра) и њи хо вих нај бли жих са рад ни ка у пар ти ја-
ма код нас зна чај но ути цао и ка рак тер про пор ци о нал ног из бор ног 
си сте ма. Он је омо гу ћа вао пар тиј ском ру ко вод ству да са ста вља ли-
сте и ути че на ре до след кан ди да та, при че му је зна чај но ути цао на 
струк ту ру пар ла мен та као и на ње гов рад. Осим то га у ин тер ним 
об ра чу ни ма са уну тар пар тиј ским не ис то ми шље ни ци ма, ли де ри су 
углав ном успе ва ли да на мет ну сво ју во љу и иза ђу као по бед ни ци. 
Ср би пред ста вља ју на род за ин те ре со ван за по ли ти ку, од но сно ми 
смо у ства ри по ли ти чан на род, али би смо мо гли ка за ти да још увек 
има мо не раз ви је ну де мо кра ти ју. Да кле, чи ни се да смо да нас по ли-
тич ки на род са мо он да ка да тре ба иза ћи на из бо ре. Ме ђу тим, на из-
бо ри ма ми не би ра мо нај спо соб ни је љу де (во ђе, ли де ре) већ се ра-
ди о би ра њу (опре де ље њу) за не ку од по ли тич ких пар ти ја у окви ру 
ко је се иза бе ру ли де ри или су они нај че шће већ уна пред по зна ти. 
Пар тиј ски ли де ри има ју ве ли ку моћ уну тар пар ти је. Они већ пре ма 
по слу шно сти и по доб но сти на пре ду ју вер ти кал но – „ка го ре“, или 
ре ђе „ка до ле“. Ово се де ли мич но мо же об ја сни ти кроз став Мо-
ско ви си ја ко ји при ме ћу је да су ма се за љу бље не или у не ки иде ал 
или у не ког чо ве ка. Њих по кре ћу две ства ри: страст и ве ро ва ња. Он 
ка же: „Кад ма се на сту пе, за да так по ли ти ке је да их ор га ни зу је“.10) 
Због то га про из и ла зи да у Скуп шти ну, ка ко на ло кал ном та ко и на 
ни воу Ре пу бли ке, ула зе у ве ли кој ме ри не струч ни и не спо соб ни 
љу ди. Они се та мо ве о ма че сто и ве о ма ду го за др жа ва ју (ман дат 

10) Ser ge Mo sko vi ci, L’agedesfoules, pr vi deo, pre veo sa fran cu skog Ni ko la Ber to li no. 1997, 
стр. 60.
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5 го ди на). За сво ја (не)де ла че сто и не од го ва ра ју ни ко ме јер их 
шти ти упра во тај ман дат. Због сво је про мен љи ве функ ци је (нпр. 
са ме ста јед ног ми ни стра на дру го или тре ће ми ни стар ско ме сто и 
свог (не)ра да до ла зи се у си ту а ци ју да је про из вод ња ме дио-кри-
те та у на ци о нал ном ин те ре су, а та ко ис па да и у ин те ре су оп штег 
до бра. Ме ђу тим, ова ква ре ал ност се објек тив но не мо же при хва-
ти ти. Ово из про стог раз ло га што то ни је у на ци о нал ном ин те ре су. 
Ме ђу тим, из гле да да у Ср би ји не ма мо до вољ но спо соб но сти, ви зи-
је, хра бро сти кри ти ке јав но сти. Та ко ђе, не ма при ти ска „од о здо“, а 
на ро чи то је ин ди ка тив но са зна ње да тог „при ти ска“ не ма ни из ре-
до ва ака дем ске за јед ни це ко ја би  у на шој си ту а ци ји мо ра ла да има 
оства рив кон цепт за спро во ђе ње су штин ске ре фор ме, пре све га, 
из бор ног си сте ма, а та ко ђе и за из ме ну по сто је ћег си сте ма. Са мо 
под тим усло ви ма (про ме на) мо гла би се оства ри ти иде ја и по тре ба 
да по ли тич ке ели те за и ста од го ва ра ју сво јим би ра чи ма тј.  на ро-
ду. Ме ђу тим, оно што је ре ле вант но ка за ти о по ли тич ким ели та ма 
код нас је да про блем по ли тич ких ели та ни је са мо на на ци о нал ном 
ни воу. Про блем по ли тич ких ели та у Ср би ји је и на ре ги о нал ном 
и ло кал ном ни воу. Чи ни се да би да нас нео п ход но би ло уста но ви-
ти, због озбиљ но сти овог про бле ма, на ком ни воу је он ве ћи тј. на 
ло кал ном или на на ци о нал ном ни воу. На ма се да нас, об зи ром на 
ак ту ел но ста ње у зе мљи, чи ни да је  ве о ма озби љан про блем по ли-
тич ких ели та, пре све га, на ло кал ном ни воу. Ово због објек тив не 
чи ње ни це да је да нас из ра же на за по ста вље ност ло кал не сре ди не и 
та мо шњих по ли тич ких ели та. У Ср би ји је та ко са свим очи глед но 
да по ли тич ка ели та на ло кал ном ни воу гле да у Бе о град. 

Од ли де ра по ли тич ких пар ти ја се оче ку је ре ше ње за сва ки 
про блем на свим ни во и ма. Ни шта ма ње се не оче ку је ни од љу-
ди у ака дем ској за јед ни ци. Сма тра се (оче ку је се) од њих не ка вр-
ста по мо ћи у сми слу по др шке оних љу ди ко ји има ју свој иден ти-
тет, по ште ње, до при нос итд. Да кле, оче ку је се кон крет на по моћ 
са ци љем  пре ва зи ла же ња (иг но ри са ња) ути ца ја и уло ге ло кал них 
по ли тич ких моћ ни ка. У том сми слу мно го је прак тич них при ме-
ра ши ром Ср би је. Та ко, на при мер, на ло кал ном ни воу не рет ко се 
мо же при ме ти ти да у раз ли чи тим управ ним од бо ри ма, со ци јал них, 
здрав стве них уста но ва итд.  се де љу ди ко ји су „по ли ти ча ри оп ште 
прак се“, уме сто струч ња ка, ви зи о на ра, пред у зи мљи вих ли ца итд. 
Чи ни се да ову же љу остан ка на вла сти тј. на „по зи ци ји стал ног де-
ле га та“ нај бо ље об ја шња ва Ми хелс јер се ра ди о те жњи да се моћ 



стр:303328.

- 311 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

и власт оси гу ра и учвр сти и јер је она „де мо крат ски леп гест ко ји 
са мо ло ше по кри ва ауто ри тар ни дух из ко јег је на ста ла“.11)  Ме ђу-
тим уз же љу за ствар ним про ме на ма у Ср би ји и уз же љу за ње ним 
бр жим и бо љим раз во јем ову са да шњу објек тив ну си ту а ци ју би-
смо мо гли оце ни ти (на зва ти) као пред мо дер ност на ших по ли тич-
ких ели та.

ПОЛИТИЧКАЕЛИТАУСРБИЈИ
ИЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

Очи глед но да је на сце ни „те рор“ сво је вр сних по ли тич ких ели-
та, нај ви ше на ло кал ном ни воу (те рор по ли ти ке). Исти на, ни је под-
јед на ко на гла шен у свим де ло ви ма тј. ло кал ним сре ди на ма у Ср би-
ји. Та ко на при мер, у ур ба ни јим де ло ви ма Ср би је се сла би је осе-
ћа ди рек тан ути цај по ли ти ке тј. по ли тич ко јед но у мље. На ро чи то 
мла де и  обра зо ва не осо бе не па да ју та ко ла ко и на ив но под ути цај 
ло кал них моћ ни ка. С дру ге стра не, на њих се вр ши при ти сак при 
за по шља ва њу, до би ја њу од ре ђе не по мо ћи и сл. оба ве зним учла ње-
њем или по др жа ва њем од ре ђе них по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих 
„про гра ма“ и ели та. Та ква си ту а ци ја је из ра же ни ја на Ко со ву и Ме-
то хи ји, да нас све че шће и у Вој во ди ни, Ра шкој обла сти, а на ро чи то 
у си ро ма шни јим тј. сла би је раз ви је ним де ло ви ма Ср би је. Ака дем-
ска ели та у  Ср би ји је да нас, чи ни се, ду хов но и ин те лек ту ал но 
успа ва на и то ви ше не го ика да у од но су на по тре бу и мо гућ ност 
ње ног до при но са раз во ју Ср би је. У Ср би ји да нас по сто ји ре ла тив-
но за до во ља ва ју ћи број уни вер зи те та и ви со ко школ ских уста но ва  
али и ве ли ки број уни вер зи тет ских на став ни ка. Ме ђу тим, очи глед-
но се не при ме ћу је та ко ја сно и зна чај но њи хов ути цај у јав но сти. 
Нај че шће су у ма сме ди ји ма за сту пље ни па та ко и ува жа ва ни, ста-
во ви и ми шље ња на став ни ка и на уч ни ка при пад ни ка тзв. стра на-
ка на вла са ти.  Осим то га, чи ни се зна чај ним и чи ње ни ца да из у-
зев спо ра дич них слу ча је ва уче шћа на став ни ка и на уч ни ка из тзв. 
опо зи ци о них пар ти ја у Ср би ји не по сто ји ни кри тич ка јав ност. У 
Ср би ји је, објек тив но го во ре ћи, ре ла тив но ма ло пра вих ин те лек ту-
а ла ца. Да нас се у Ср би ји про ду ку ју струч ња ци ко ји се ба ве сво јим 
уским на уч ним обла сти ма, а што по твр ђу је и успе шност од ре ђе-
них фа кул те та. Ме ђу тим, чи ни се ипак да по сто ји ве ћи број фа кул-
те та, уни вер зи те та, на уч них ин сти ту та...., чи ји се рад (до при нос) 

11)  Џ.С. Мил, Изабраниполитичкисписи, Расправаопредставничкојвладавини, стр. 13.
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не уоча ва у за до во ља ва ју ћој ме ри. Ово пре све га у сми слу кри ти ке 
по сто је ћег ста ња и пред ла га ња ал тер на ти ва за ре ше ње од ре ђе них 
про бле ма у Ср би ји (при вре да, без бед ност итд.), а за ко је ака дем ска 
за јед ни ца има ве о ма ве ли ки ка па ци тет. Ако се упо ре де на ши уни-
вер зи те ти са уни вер зи те ти ма у све ту он да се мо же ка за ти да је ранг 
на ших уни вер зи те та ис под сре ди не. Ака дем ска за јед ни ца ни је на 
за до во ља ва ју ћи на чин при сут на ни у по ли тич ком жи во ту Ср би је. 
Да кле, и не су де лу је у кре и ра њу по ли ти ке зе мље у до вољ ној ме ри, 
али ни на аде ква тан на чин. Иста са мо шко лу је ка дро ве па се мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли она шко лу је ка дро ве ко ји ће чи ни ти бу ду-
ћу по ли тич ку ели ту ко ја тре ба у бу дућ но сти да ме ња ре ал но сти и 
ко ја ће би ти спо соб на ана ли тич ки про це ни ти где смо да нас као и 
да ти кон крет не смер ни це за бу дућ ност. Ин те ре сант но је да Ми ни-
стар ство за про све ту и на у ку не ма соп стве не мо де ра то ре ко ји би 
струч но и на уч но пред ста вља ли зе мљу, већ то да нас чи не на уч ни-
ци у име сво јих пар ти ја.12) На тај на чин се објек тив но го во ре ћи, 
мо же на не ти ште та це лој зе мљи, а не са мо ака дем ској за јед ни ци. 
Та ко ђе, ни је ре дак слу чај да ови на уч ни ци и на сво јим рад ним ме-
сти ма (уни вер зи те ти ма, фа кул те ти ма, на уч ним ин сти ту ти ма итд.) 
„ре кла ми ра ју“ сво ју по ли тич ку пар ти ју, па чак и на пре ду ју за хва-
љу ју ћи при пад но сти тзв. пар ти ја ма на вла сти. Све ово, у су шти ни, 
не ми нов но ути че на мла де љу де и на уч ни ке, да, у крај њем слу ча ју, 
по ста ну ци нич ни.

Ипак ака дем ске ели те је не мо гу ће, а то је да нас и крај ње не-
та лен то ва но ра ди ти, ам не сти ра ти од јав но сти. Ово и по ред са-
зна ња да мно ги на уч ни ци и ка да иза ђу у јав ност са не ком иде јом 
или кон крет ним пред ло гом итд. не рет ко бу ду из врг ну ти нај че шће 
не ар гу мен то ва ним кри ти ка ма упра во ка да из но се на уч не ста во ве 
(исти ну). Ово исте не рет ко од вра ћа од ак тив ни јег уче шћа у по ли-
тич ком жи во ту у зе мљи и у ре ша ва њу ег зи сти ра ју ћих про бле ма. 
С дру ге стра не, не рет ко у јав ним ме ди ји ма по сто ји тзв. „де жур ни 
ме диј ски ин те лек ту ал ци“ ко ји се раз у ме ју у све и у мо мен ту по-
ну де (про на ла зе) „ре ше ња“ за би ло ко ју про бле ма ти ку. Због та кве 
прак се дру ги ака дем ски гра ђа ни не мо гу да се по ја ве у ме ди ји ма. 
Да кле, мо гло би се ка за ти да по сто ји у из ве сној ме ри ме диј ска цен-
зу ра од ре ђе них ака дем ских ин те лек ту а ла ца. У овим слу ча је ви ма 
мо же се го во ри ти чак и о тзв. ме диј ском ре ке ту. Очи глед но  је да 

12) Нео п ход но ис та ћи да је не дав но Ми ни стар ство за на у ку оста ло без свог ми ни стра тј. 
ми ни стар ство за на у ку је при по је но Ми ни стар ству про све те, а што је ура ђе но без са-
гла сно сти на уч них ин сти ту ци ја и за по сле них у њи ма. 
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по сто ји ве ли ка спре га ме ди ја и по ли тич ких пар ти ја. Оту да не ма 
сум ње да су од ре ђе ни ака дем ски гра ђа ни до бро пла ће ни од стра-
не истих за из но ше ње ра зних струч них (нај че шће на ру че них) ста-
во ва (ре ше ња) ко ја од го ва ра ју јед ни ма или дру ги ма, из ових или 
оних раз ло га итд..Ме ђу тим, исти не ра ди, да нас се све че шће ја-
вља ју тзв. не за ви сни, бес ком про ми сни мла ди ака дем ски гра ђа ни 
од стру ке и на у ке ко ји че сто из но се од ре ђе не ста во ве (нај че шће 
ре ал не и прак тич не)  ко ји не од го ва ра ју не ким по ли ти ча ри ма или 
по ли тич ким ели та ма. Због то га се исти иг но ри шу тј, њи хов рад код 
нас не ма по др шку. Би ло би у том кон тек сту ин ди ка тив но про ве ри-
ти ко ли ко нпр. љу ди ко ји су за вр ши ли фа кул те те у Ср би ји ра ди у 
др жав ним јав ним слу жба ма на раз ли чи тим ни во и ма, али и ко ли ко 
се њих обра зу је, од но сно, ко ли ко код нас јав не уста но ве, гра до ви 
итд. тро ше сред ста ва за (до)обра зо ва ње тих љу ди. Чи ње ни це ука-
зу ју на за ни мљи ве, али и за бри ња ва ју ће ста ње. Све је ма ње мла дих 
осо ба код нас (25- 28 го ди на) ко је се од лу чу ју на да ље обра зо ва ње 
и уоп ште уса вр ша ва ње. Ме ђу тим, упра во же ља и по тре ба за стал-
но обра зо ва ње пред ста вља зна ча јан по тен ци јал сва ког дру штва. 
Ср би ја је су о че на са чи ње ни цом да љу ди из по ли ти ке не же ле да 
ша љу љу де на док тор ске сту ди је и не са мо на њих не го и на дру га 
уса вр ша ва ња и еду ка ци ју што пред ста вља зна чај ну раз ли ку у од-
но су на не ке од су сед них др жа ва, нпр. Сло ве ни ју, Хр ват ску и др 
др жа ве из на шег ши рег окру же ња. Ово из раз ло га што на ша по ли-
тич ка ели та у из ве сном сми слу пре зи ре зна ње, обра зо ва ње, сво је 
за по сле не ко ји су спрем ни соп стве ним сред стви ма да се шко лу ју.13) 
Та ко ђе, не ки због сво је ви со ко-струч не обра зо ва но сти на сво јим 
рад ним ме сти ма тр пе раз ли чи те при ти ске у ви ду њи хо вог пред ста-
вља ња као не спо соб них, не зна ли ца до не по треб них са том стру ком 
итд. упра во од стра не ли де ра чи ји од нос пре ма њи ма се мо же озна-
чи ти као пре зир. Ни шта бо ља си ту а ци ја ни је и ка да је реч о по ли-
тич ким пар ти ја ма јер се и у њи ма, у ма њој или ве ћој ме ри, осе ћа 
до ми нант ност уло ге са мог ли де ра. Уоста лом ка ко је ор га ни за ци ја 

13) Не дав но су ма сме ди ји об ја ви ли да је је дан док тор еко ном ских на у ка из Кра гу јев ца на-
шао по сао као так си ста. Та ко ђе, код нас је прак са да ка да се го во ри о не за по сле ни ма 
ми сли се на оне ко ји уоп ште не ма ју по сао, а за не ма ру ју се (из са свим нео прав да них 
раз ло га) и они ко ји не ра де у сво јој стру ци или они коjи ра де на по сло ви ма са не а-
де кват ном струч ном спре мом. С дру ге стра не, ве ли ки је број за по сле них пен зи о не ра 
(углав ном вој них ли ца, по ли ца ја ца, во за ча...оних ко ји су има ли бе не фи ци ран рад ни 
стаж, ко ји при ма ју пен зи је и пла ту и без ко јих се очи глед но „не мо же“, а ко јих пре ма 
не ким по да ци ма има из ме ђу 30000 и 150000.Нај че шће исти не пла ћа ју до при но се, по-
ре зе... На по је ди ним фа кул те ти ма има ви ше за по сле них пен зи о не ра не го мла дих на уч-
ни ка, а ти фа кул те ти се пре тва ра ју у пен зи о нер ске ре кре а ци о не цен тре.   
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основ дру штве ног во ђе ња ма се, она ну жно сва ку пар ти ју раз два ја 
на во де ћу ма њи ну и во ђе ну ве ћи ну од но сно „сло бо де, по вла сти це, 
као и пар ти ци пи ра ње у це ли ни ужи ва ју нај пре са мо не ки.“14)У Ср-
би ји, с јед не стра не, по сто је они ко ји има ју моћ и ко ји пре зи ру те 
мла де шко ло ва не и та лен то ва не осо бе. С дру ге стра не, про блем је 
ши ре дру штве не кли ме. Код нас очи глед но тре ба ме ња ти мен та-
ли тет код гра ђа на. Чи ни се да је код нас у ве ли кој ме ри још увек 
ан ти ин те лек ту ал но, ан ти про фе си о нал но рас по ло же ње у ста нов ни-
штву. Ми се ди ви мо спо соб ни ма, сна ла жљи ви ма због че га се мно-
ги на ро чи то из кру го ва по ли тич ке ели те на сто је до мо ћи ди пло ма, 
зна ња итд. (не рет ко на не до зво љен на чин) па он да ти исти не да ју 
мла дим шко ло ва ним осо ба ма да се про би ја ју на по штен на чин сво-
јим ра дом. Та ко до ла зи до на го ми ла ва ња „шко ло ва них по ли тич ких 
ели та“ у раз ли чи тим обла сти ма и сек то ри ма јав ног де ло ва ња. До-
вољ но је у том сми слу са мо по ћи од струч но сти по је ди них ми ни-
ста ра за од ре ђе не обла сти ко ји ма су исти за ду же ни и све по ста је 
ја сно са мо по се би (је дан по ли ти чар мо же би ти ми ни стар од бра не, 
спор та и ПТТ-а; ми ни стар пра во су ђа по ста је ми ни стар по љо при-
вре де; ор то пед по про фе си ји, по ста је ми ни стар жи вот не сре ди не 
и гра ђе ви не итд.) Да кле, мо же се го во ри ти чак и о ло шим узо ри-
ма ова квих ка па ци те та Ср би је за мла де осо бе, на ро чи то ако се зна 
да све ово пред ста вља јед ну од прет по став ки по ла зних осно ва за 
ства ра ње на ших по ли тич ких ели та.

Мла ди љу ди ко ји су не дво сми сле но нај зна чај ни ји по тен ци јал 
за бу дућ ност Ср би је, не ма ју сти му ла ци ју тј. са ми се сна ла зе и за 
фи нан си ра ње и за по сао и на пре до ва ње у по слу итд.. С дру ге стра-
не, они ко ји од лу чу ју о њи хо вом за по шља ва њу, бо је се тих мла-
дих шко ло ва них и та лен то ва них осо ба јер сма тра ју да су и са ми 
угро же ни. Вер ске ели те код нас да нас за у зи ма ју зна чај но ме сто у 
жи во ту дру штва па и зе мље. Ме ђу тим, са свим је очи глед но да су 
се вер ске ели те по ма ло, чи ни се,  из гу би ле у овом вре ме ну. По сле 
пе ри о да со ци ја ли зма где је њи хо ва уло га би ла го то во мар ги на ли-
зо ва на да нас се исте на сто је из бо ри ти за сво је ме сто у хи је рар хи ји 
при че му и да ље на и ла зе на из ве сне про бле ме од стра не по ли тич ке 
вла сти у Ср би ји, а сва ка ко нај ви ше због ути ца ја дру гих ве ра и ре-
ли ги ја

14) Ми хелс Р., Социологијапартијаусувременојдемокрацији, Ин фор ма тор, ФПН, За греб, 
1990. стр. 21 
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У су шти ни на ши гра ђа ни пер ци пи ра ју да се цр ква да нас ма ње 
за у зи ма за со ци јал не про бле ме и да се ма ње за у зи ма за оп ште до-
бро као што је то ра ди ла ра ни је до ла ском ДОС-а на власт. Да кле, 
цр ква гу би на свом угле ду. Ве ро ват но је да је и ту до шло до од ре-
ђе не се лек ци је под деј ством по ли тич ких ели та. С дру ге стра не цр-
ква је мо рал на ин стан ца и као та ква тре ба да бу де у из ве сном сми-
слу етич ки ко рек тор. Че шће би тре ба ло да се укљу чу је у сва ко-
днев ни жи вот, по узо ру на ње ну уло гу у дру гим раз ви је ним де мо-
крат ским др жа ва ма. Ме ђу тим, да нас цр ква очи глед но има сво је 
уну тра шње про бле ме, а очи глед но је да се мар ги на ли зу је њен ути-
цај упра во од стра не по ли тич ких ели та. Ово ве ће или ма ње ре спек-
то ва ње цр кве код нас од стра не по ли тич ких ели та у ве ли кој ме ри 
за ви си од тзв. ме ша ња цр кве у др жав не по сло ве. У том сми слу ин-
ди ка ти ва ни су ста во ви цр кве по пи та њу ре ша ва ња од ре ђе них про-
бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји или око ста во ва пре ма ула ску Ср би је 
у НА ТО и др. а ко ји ни су сва ки пут би ли иден тич ни са ста во ви ма 
по ли тич ке вла сти нпр. У сфе ри на у ке и обра зо ва ња - не ма сум ње 
да у Ср би ји ка па ци те те ели та чи не и оне ели те ко је оства ру ју за па-
же не ре зул та те, али ко је ни су до вољ но пре по зна те јер се че сто ви-
ше це ни рад стра на ца ко ји су ак ту ел ној по ли тич кој вла сти ви ше од 
ин те ре са. Па чак и ка да се ра ди о до ма ћим струч ња ци ма мо же се 
уочи ти раз ли ка у њи хо вом ста ту су, од но су пре ма њи ма итд. Ово се 
нај јед но став ни је мо же са гле да ва ти кроз на чин њи хо вог фи нан си-
ра ња. Они ко ји су на „др жав ним ја сла ма“ Ми ни стар ства за про све-
ту и на у ку  има ју мо но пол на шко ло ва ње, раз ви ја ње итд.. а дру ги 
мо ра ју да се сна ла зе на раз не (те же) на чи не оства ру ју ма те ри јал ну 
до бит за свој да љи раз вој. Не ма сум ње да се ра ди о пер цеп ци ји де-
мо крат ског раз во ја Ср би је и ње них ин сти ту ци о нал них ка па ци те та 
на „нов“ на чин и у „но вим“ усло ви ма. Уоп ште но го во ре ћи шко ло-
ва ње до сти ца ња док то ра та је ве о ма ску по за нас тј. на шу др жа ву.15) 
Због то га, не рет ко на ше мла де и че сто нај та лен то ва ни је осо бе од-
ла зе у ино стран ство на шко ло ва ње па се тек та мо уочи да ме ђу 
њи ма има из у зет но та лен то ва них осо ба. Не ма сум ње да ће у ино-
стран ству на сто ја ти да за др же та кве осо бе кроз по ну ду  усло ва за 
рад и да ље уса вр ша ва ње,  ка кве у Ср би ји не мо гу да има ју. Због 
то га не дво сми сле но до ла зи до ду хов не и ин те лек ту ал не де ва ста ци-
је. Бе о град ски или дру ги ве ћи уни вер зи те ти у Ср би ји по пу ња ва ју 

15) У за ви сно сти од фа кул те та док то рат на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду ко шта око 5000 евра 
док нпр. у Фран цу ској на Уни вер зи те ту у Нан ту исти ко шта 150 евра по го ди ни сту ди ја 
тј. око 300 евра.
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ка дро ве са дру гих ма ње за па же них уни вер зи те та због че га објек-
тив но до ла зи до ду хов ног и ин те лек ту ал ног си ро ма ше ња. У Ср би-
ји про сек на уч но и стра жи вач ког ка дра на свим уни вер зи те ти ма и 
на уч ним ин сти ту ти ма да нас је око 57 го ди на. Ово не дво сми сле но 
ука зу је да не ће мо има ти ка па ци тет ка дра за об на вља ње на уч ног 
по тен ци ја ла јер за око 10-так го ди на тих на уч ни ка не ће би ти на 
сце ни (пен зи ја....). Ве за но за ову ин фор ма ци ју је и чи ње ни ца о под-
мла ђи ва њу на уч ног ка дра, ко ју је нео п ход но по сма тра ти кроз ре ал-
но ста ње код нас по пи та њу обра зо ва ња. Та ко је  нпр. 1/3, од но сно 
око 33 % пет на е сто го ди шња ка код нас функ ци о нал но не пи сме но, 
око 20 %  гра ђа на је без основ не шко ле, 50 % на ци је је функ ци о-
нал но не пи сме но итд. Око 800 шко ла је укљу че но у не ки од про је-
ка та као и око 9о оп шти на. У ве зи из не тог ре кли би смо да је нео п-
ход но што пре до не ти за кон о оба ве зном сред њем обра зо ва њу. Не 
мо же се пре не брег ну ти ни по да так да су да нас 4,5 %  сред ста ва ко-
ја се из два ја ју из бу џе та за по тре бе обра зо ва ња и на у ке, што објек-
тив но ни је до вољ но. Да кле, ка ко он да оче ки ва ти под мла ђи ва ње 
на уч ног ка дра ко ји нас и са да у ме ђу на род ној за јед ни ци не дво сми-
сле но афир ми ше. Уоп ште но го во ре ћи о од но су де мо крат ски иза-
бра них по ли ти ча ра пре ма на уч ним ка па ци те ти ма у Ср би ји, мо же 
се за кљу чи ти да је при ро да по ли ти ча ра да они бу ду по вр шни и да 
се бо ре са мо за гла со ве па и оне ко је им да ју на уч ни ци. У том сми-
слу пре ма нпр. Кар лу По пе ру, де мо кра ти ја је отво ре но и плу ра ли-
стич ко дру штво у ко ме је мо гу ће из ра жа ва ти су прот не по гле де и 
бо ри ти се за по сти за ње кон фликт них ци ље ва. „Ов де је сва ко сло-
бо дан да ис тра жу је про блем ску си ту а ци ју и пред ла же сво ја ре ше-
ња. Сва ко је сло бо дан да кри ти ку је пред ло ге дру гих. По ли ти ка 
вла де се ме ња под ути ца јем кри ти ке.“16) Ме ђу тим, на ше Ми ни стар-
ство за про све ту и на у ку и по ред очи глед не по тре бе, мол би и же ља 
те шко из два ја сред ства да се на стра ни је зик пре ве ду нпр. књи ге 
на ших на уч ни ка, а на уч ни ци са ми не ма ју сред ства за то. Очи глед-
но је да ин те ре си исту па ју као но ви ква ли тет у по на ша њу чо ве ка и 
љу ди, од но сно као ме ха ни зам под сти ца ја да се чо век упо зна са но-
вим чи ње ни ца ма, иде ја ма, по гле ди ма, те о ри ја ма, и мо гућ но сти 
пре о бра жа ја а све у са гла сно сти са сво јим пред ста ва ма, по тре ба ма, 
ци ље ви ма итд. Дру гим ре чи ма, ин те ре си под сти чу да чо век при-
хва ти или не при хва ти од ре ђе не по ли тич ке иде о ло ги је. Ре кли би-

16)  Ми ло ше вић Зо ран, Политичкамодернизација, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2010, стр. 44. 
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смо да мно ги ре ле вант ни по ка за те љи ука зу ју да Ср би ја по ла ко „то-
не“, а глас уни вер зи те та, али и дру гих зна чај них (ре ле вант них) де-
мо крат ских ин сти ту ци ја се чу је сла бо или се уоп ште не чу је по во-
дом то га. Не сум њи во је да Ср би ја и Ср би уоп ште при па да ју над-
про сеч но ин те ли гент ном ста нов ни штву, али се да нас осе ћа тј. 
тре ба ис та ћи про блем си сте ма шко ло ва ња код нас. Пре 15-так го-
ди на наш си стем обра зо ва ња је да вао из у зет не ре зул та те у сфе ри 
еду ка ци је, али ко ји је мо ди фи ко ван тзв. бо лоњ ским мо де лом ко ји 
има мно го мањ ка во сти. Не ке др жа ве тра же на чин ка ко да из ба це 
тај бо лоњ ски мо дел шко ло ва ња и да се ус по ста ви  соп стве ни мо дел 
шко ло ва ња. По ли ти ча ри су схва ти ли да они ко ји за вр ше шко ло ва-
ње по бо лоњ ском мо де лу има ју мо гућ ност да се шко лу ју у ино-
стран ству. Ме ђу тим, у ино стран ству тра же нај ве ће та лен те за рад у 
сфе ри на у ке, а за по шља ва ње у дру гим обла сти ма је оста ло исто 
као и пре. За нас је са да јед но од при о ри тет них пи та ња (про бле ма) 
ка ко те та лен то ва не на уч ни ке ко ји су оти шли и оста ли да ра де у 
ино стран ству вра ти ти и оста ви ти да ра де код нас, за на ше по тре бе. 
Ово уоп ште ни је јед но ста ван про блем ко ји се да ре ши ти са мо по-
ве ћа њем пла та ис ти ма, као што се нај че шће ми сли, већ и због не 
по сто ја ња про гра ма за по шља ва ња  та квих осо ба у Ср би ји. Овом 
про бле ма ти ком се по ли ти ча ри тј. ак ту ел на власт уоп ште не ба ви. У 
дру гим др жа ва ма, на при мер, има мно го гра ђа на  ко ји су спрем ни 
уло жи ти сво ја сред ства у те та лен те, али их др жа ва оне мо гу ћа ва у 
то ме. Ово из ме ђу оста ло га што  ови гра ђа ни, ин ве сти то ри има ју 
по тре бу за вођ ством. Они тра же по ве ре ње (га ран ци ју) за уло же ни 
но вац тј. да ће њи хов уло же ни но вац би ти вра ћен кроз не што што 
ће би ти при хва ће но од др жа ве, а та ко ђе и би ти ко ри сно и за њих 
са ме. У том сми слу ни шта ма ње ни је од зна ча ја чи ње ни ца да у раз-
ви је ним др жа ва ма по сто ји при ват на др жав на из да вач ка де лат ност, 
а сви фон до ви Ре пу бли ке Ср би је су у над ле жно сти др жа ве. Ме ђу-
тим, у раз ви је ним и де мо крат ским др жа ва ма овај фонд је осно ван 
као при ват ни фонд где је др жа ва са мо је дан од су вла сни ка. У ства-
ри, ра ди се о но вој умре же но сти ко ја је из у зет но по треб на Ср би ји 
на пу ту ка евро ин те гра ци ји, а ко ја јој стал но из ми че. Осим то га ак-
ту ел на власт и не ства ра про стор за ди ја лог на ову те му. Од ели та 
се оче ку је да се сви по тру де да упра во до при не су по кре та њу ди ја-
ло га на ову те му око ко је би се оку пио зна тан круг ре ле вант них 
на уч ни ка чи ме би се до при не ло ра сту по ве ре ња у Ср би ју ме ђу зе-
мља ма Европ ске уни је. За са да, раст по ве ре ња у Ср би ју је, на не ки 
на чин до вео до то га да упра во ака дем ски део ели та за са да сла бо 
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уче ству је у ства ра њу по ве ре ња у Ср би ју. Због не у кљу че но сти ака-
дем ске ели те чак се мо же го во ри ти о вр сти ци ни зма. Ци ни зам је у 
ства ри од го вор на не по ве ре ње тј. суп тил ну агре си ју љу ди из по ли-
тич ких ели та пре ма њи ма. По ста вља се пи та ње ко ће и ко мо же у 
та квим усло ви ма во ди ти ди ја лог о ре ле вант ним те ма ма код нас кад 
по сто ји тзв. ме диј ска ели та, ели та ре ке ти ра ња итд., али и не из гра-
ђе на свест јав но сти. Кад се го во ри о по тен ци јал ним до на то ри ма, 
од су ству кон ку рен ци је фон до ва итд. ре кли би смо да се ра ди о по-
гре шном раз ми шља њу. Код нас се иде по си сте му „дај те но вац ја 
ћу са ста ви ти про грам, а по сле ће се не што на пра ви ти“. Ме ђу тим, 
но вац (ула га ње) тре ба да сле ди ви зи ју. Код нас се ре ла тив но ла ко 
мо же за кљу чи ти да је на сце ни упра во не до ста так ви зи је код де мо-
крат ски иза бра не по ли тич ке ели те. Ма ло број ни су они ак ту ел ни 
по ли ти ча ри ко ји има ју ви зи ју, ко ји ће осми сли ти пра ве и прак си 
при ме ре не про гра ме ко ји ће  при ву ћи ула га че (фи нан си је ре). Због 
то га се код нас мно го то га мо ра про ме ни ти и у ле ги сла ти ви. При-
мар но би тре ба ло да се кон ку рен ци ја и плу ра ли зам уну тар ви со ког 
школ ства и на уч них ин сти ту та сти му ли ше, а не обес хра бру је,та ко 
да др жа ва оста не без мо но по ла на на у ку и школ ство на при мер.

Пи та ње по ве ре ња по ли тич ким, спорт ским, син ди кал ним, пра-
во суд ним и дру гим ели та ма да нас је ве о ма ак ту ел но. Ово, пре све-
га, јер се ја сно при ме ћу је ве ли ки уплив ко руп ци је у Ср би ји ко ја је 
до брим де лом про из вод ак ту ел ног др жав ног си сте ма. У том сми-
слу ин ди ка тив на су са зна ња да се ве о ма те шко до ла зи до од ре ђе них 
ре зул та та ис тра жи ва ња у обла сти ма у ко ји ма се ко руп ци ја нај ви ше 
ис по ља ва (при вре да, здрав ство, пра во су ђе....) јер се ре зул та ти ис-
тра жи ва ња о раз ме ра ма ко руп ци је ис кри вљу ју или фин ги ра ју итд. 
Ипак, и по ред овог са зна ња, на том по љу ра да се не од у ста је из ви-
ше раз ло га ме ђу ко ји ма је и „при ти сак“ ко ји по том пи та њу вр ши 
ЕУ. По пи та њу су зби ја ња ко руп ци је, од стра не ак ту ел не вла сти и 
уз по др шку по ли ти ча ра спро во де се ре фор ме у од ре ђе ним обла-
сти ма др жа ве. Ре зул та ти су те шко уоч љи ви или их уоп ште не ма. 
На при мер, у сфе ри пра во су ђа, ве ли ки број ли ца на кон спро ве де не 
„лу стра ци је“ је оста ло не за до вољ но, а по мно ги ма та ре фор ма ни је 
ус пе ла. У кру го ви ма по ли тич ких ели та ипак  мно ги ни су оста ли 
са свим мир ни. У ства ри, она по ли тич ка ели та ко ја је би ла умре же-
на у ко руп тив не рад ње и ко ја се огре ши ла о за кон и ко ја је сте кла 
део имо ви не на не за ко нит на чин и не за ко ни тим рад ња ма, мир на је 
са мо за крат ко вре ме. Осим то га на спро ве де не ре фор ме у си сте му 
пра во су ђа све че шће сти жу при мед бе из ино стран ства. У том сми-
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слу ве о ма је те шко прет по ста ви ти да ће обич ни гра ђа нин ве ро ва-
ти и не ким по ли ти ча ри ма –ли де ри ма, или њи хо вим пар ти ја ма ко ји 
до бро жи ве, а не ма ју зна чај не ре зул та те и обр ну то. У прак си се да-
нас од стра не по је ди них по ли тич ких ли де ра нпр. тра же сред ства за 
из град њу са вре ме них хо те ла, а ка па ци те ти по сто је ћих хо те ла ни су 
по пу ње ни. С дру ге стра не  здрав стве не уста но ве има ју ве ли ке про-
бле ме са сме штај ним ка па ци те ти ма, опре мом итд. Због то га ли де-
ри и по ли тич ке пар ти је има ју озбиљ не про бле ме пред сва ке из бо ре. 
У су прот ном би се мо гло за кљу чи ти да су ли де ри пар ти ја на вла сти 
ве о ма до бро ра ди ли или се јав ност не ин те ре су је у до вољ ној ме ри 
за ову про бле ма ти ку јер је на у че на на фи ло зо фи ју „хле ба и ига ра“.
Мо жда и за то што има мо ис ку ства са де мо кра ти јом у „ње ној ко ло-
ни јал ној ва ри јан ти“.17) Да кле, ма ло је ве ро ват но да ће се у Ср би ји 
про ме ни ти став гра ђа на о ова квим пи та њи ма док ве ли ки део гра-
ђа на не по ста не за ви дан због свог ин фе ри ор ног по ло жа ја (го то во 
пот чи ње ног) у од но су на по ли тич ке пар ти је и њи хо ве ли де ре и во-
ђе, и док не схва те да се ове по ли тич ке ели те по на ша ју та ко јер су 
им упра во гра ђа ни то до зво ли ли. 

У су шти ни по зна то је да по ја ва ма ли дер ских пар ти ја по го ду ју 
„дру штве не кри зе, рат ни су ко би и сви ве ли ки со ци јал ни по тре си, 
од но сно ста ња со ци јал ног, по ли тич ког и иде о ло шког ва ку у ма, ко ја 
их пра те.“18) Тек ка да гра ђа ни схва те да ће се опра шта ње са да шњој 
ели ти не ми нов но од ра зи ти на жи вот њи хо ве де це, он да ће се тек 
они окре ну ти про тив те ели те. Они ће мо ра ти иза бра ти и дру га чи-
је ли де ре, а на ро чи то нпр. син ди кал не ли де ре ко ји да нас не ма ју 
до вољ но кре ди би ли те та или не зна ју (не сме ју) ор га ни зо ва ти про-
те сте ко ји би ствар но уз др ма ли по ли тич ке ели те тј. оне ко ји има ју 
моћ. У су шти ни ка па ци те ти син ди кал них ор га ни за ци ја су да нас по 
ка па ци те ту нај ве ћи и тре ба ли би да бу ду и нај у ти цај ни ји у за шти ти 
рад ни ка и као кри ти ча ри ак ту ел не вла сти. То та ко да нас очи глед но 
ни је. Ве ро ват но је то због то га што гра ђа ни Ср би је још увек ни су 
до шли до дна сво је бе де. Оту да се и на ме ће пи та ње ка ко про бу ди ти 
свест, ка ко гра ђа ни ма по мо ћи да се не ми ре са суд би ном и да схва-
те да они ко ји њи ма вла да ју у ства ри тре ба њи ма да слу же. Из ме ђу 
гра ђа на и др жа ве ја вља ју се по ли тич ке пар ти је и њи хо ви ли де ри 
ко ји у де мо кра ти ји не ма ју ле ги ти ми те та да вла да ју ако аутен тич но 
не слу же на ро ду.19) Са да је очи глед но да по ли тич ка ели та слу жи 

17)  Зи но вјев А., Запад,Феномензападњаштва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 310.
18)  Сто иљ ко вић Зо ран, Речникдемократије, Бе о град, 1998, стр. 92.
19) Од 167 зе ма ља Ср би ја је на 64-ом ме сту ска ле де мо кра тич но сти
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се би и за оства ре ње соп стве них при ви ле ги ја – оли гар си у по ли-
тич ким пар ти ја ма. Иден ти фи ко ва ње ин ди ка то ра оли гар хиј ске мо-
ћи у по ли тич ким пар ти ја ма мо гу ће је кроз не ко ли ко пи та ња:20) 1. 
ка ко се вр ши и ре ди стри бу и ра моћ и ко је вр ши у пар ти ја ма? 2. 
Ко во ди ка дров ску по ли ти ку? 3. Ко је овла шће ни ту мач пар тиј ског 
про гра ма и ста во ва? 4. Да ли не у спех пар ти је на из бо ри ма под ра-
зу ме ва и од го вор ност ли де ра? 5. Са ка квим про це ду рал ним по кри-
ћи ма од лу ка ор га на сво је пар ти је се ула зи у ко а ли ци је и до но се 
од лу ке о тим пи та њи ма? 6. Да ли „због по тре ба по ли тич ке бор бе“ 
ли де ри пар ти ја има ју блан ко ман дат да од лу чу ју о све му? 7. Ка ко 
се вр ше уну тар пар тиј ски из бо ри и ка ко се по пу ња ва ју упра жње на 
ме ста? 8. Да ли по сто ји мо гућ ност из но ше ња дру га чи јих ста во-
ва и ми шље ња или не? 9. У ко јој ме ри по сто ји осмо за др жав них 
и пар тиј ских ин те ре са? 10. Ка ква је струк ту ра не по сред ног окру-
же ња (пр вих са рад ни ка) пар тиј ског ли де ра?У Ср би ји не ма мо аде-
кват них уста но ва кроз ко је се мо же  ути ца ти на ели те. Не по сто ји 
или је ве о ма ма ли број оних ко ји сво јим при ме ром по ка зу ју ка ко и 
шта ра ди ти. Власт у Ср би ји да је мно го сред ста ва за тзв. не вла ди не 
ор га ни за ци је (при бли жно као за на у ку). По зна то је да кле да су то 
упра во вла ди не ор га ни за ци је осим из у зе та ка па би се мо гло упро-
шће но за кљу чи ти да вла да пла ћа сво је кри ти ча ре, од но сно да се 
ра ди о на ру че ној кри ти ци. Ово знат но по јед но ста вљу је (ди ри гу је) 
кри ти ке упу ће не вла да ју ћој ели ти чи не ћи њен уку пан рад знат но 
успе шни јим ако је реч о афир ма тив ним кри ти ка ма. 

Јед на од зна чај них ка рак те ри сти ка на ше ели те је сте да су се 
на ше ели те углав ном са ме обра зо ва ле и нај че шће (из вор но) код 
нас, у Ср би ји, па се у из ве сном сми слу мо же го во ри ти да код нас 
по сто је аутох то не ели те. Ме ђу тим, ако же ли мо у Европ ску уни ју, 
аутох то не ели те су не до вољ не, од но сно нео п ход но је има ти ели те 
ко је ће нас за сту па ти у ино стран ству а на ро чи то у ЕУ. Очи глед но 
је да је у по след њих 20-так го ди на ели та чи ји је рад су штин ски био 
знат но ути цај ни ји на за сту па њу и про мо ви са њу Ср би је у ме ђу на-
род ној за јед ни ци по сте пе но мар ги на ли зо ва на из раз ли чи тих раз-
ло га. Ме ђу тим, без аде кват не и ја ке про мо ци је Ср би је се да нас јед-
но став но не мо же за ми сли ти ње но при бли жа ва ње Европ ској уни-
ји и уоп ште ме ђу на род ној за јед ни ци. Ипак, Ср би ја је од у век би ла 
по зна та у све ту по на уч ној ели ти и ње ним до при но си ма, спор ти-
сти ма и њи хо вим ре зул та ти ма итд. Да нас, као и пре по сто ји до бар 

20) Ор ло вић С., Политичкепартијеимоћ“, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке, 
Бе о град, 2002, стр. 326-327.
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део мла де ели те обра зо ва не у ино стран ству ко ја по сти же за па же не 
ре зул та те на свим по љи ма и ко ја у до број ме ри мо же до при не ти 
про мо ци ји Ср би је и ње ним  ин те гра ци ја ма. При то ме се не сме за-
бо ра ви ти и онај део ели та у Ср би ји ко ји се ов де шко ло вао и ко ји 
та ко ђе има из у зет них ре зул та та по зна тих це ло куп ној ме ђу на род ној 
за јед ни ци, али ко ји та ко ђе има ју до ста до брих ар гу ме на та про тив 
ин те гра ци је у Европ ску уни ју или на при мер у НА ТО. Због то га су 
пред сто је ћи из бо ри ве о ма зна чај ни јер би тре ба ли до ве сти до сме-
не ге не ра ци је па та ко у из ве сном сми слу и са ме ели те. При то ме се 
оче ку је, по ло ги ци ства ри, да та сме на ге не ра ци је у Ср би ји про бу-
ди но ве ка па ци те те (ели те) ко је по сто је ме ђу на шим гра ђа ни ма и 
ко је тре ба да отво ре но ве ви ди ке, но во све тло, тра си ра ју пут за још 
бр жи про грес итд. Ово је  у су шти ни за Ср би ју при лич но ве ли ки 
про блем јер у њој ни је већ 20-так го ди на про ме ње на по ли тич ка 
ели та. Осим то га, ег зи сти ра и про блем за по ста вље но сти Ср би је из 
ре ги о на па и све та јер нас пер ци пи ра ју као оне ко ји тре ба да бу ду 
во ђе у ре ги о ну по мно гим пи та њи ма. Ме ђу тим, ми још увек ни смо 
про шли тај про цес ускла ђи ва ња за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју, а 
по не ки ма се чак у по след ње вре ме и уда ља ва мо од Европ ске уни-
је без об зи ра на не дав не до га ђа је по пи та њу при је ма Ср би је у ЕУ. 
Због то га је нео п ход на што ве ћа са рад ња са су сед ним др жа ва ма и 
др жа ва ма из ши рег ре ги о на без об зи ра на ула зак у Европ ску уни ју. 
Ме ђу тим, као што смо то већ на зна чи ли у том про це су ин те гра ци је 
по сто ји огро ман про блем не у мре же но сти ели та. Не мо гу при вред-
не ели те оства ри ти ни ка кав ин те рес ако не ма ју за и ста парт нер ство 
тј. парт нер ске од но се, а не кли јен те ли зам по ли тич ких ели та. На-
ша је бу дућ ност и на да у мла дим и обра зо ва ним ка дро ви ма ка ко 
оних у Ср би ји та ко и оних из ван ње них гра ни ца јер без струч но сти 
и мо рал ног ин те гри те та ми са свим си гур но не ма мо бу дућ но сти. 
Да кле, по сто ји ве ли ка по тре ба за ме ђу на род ним умре жа ва њем Ср-
би је што ће не сум њи во до ве сти до по ди за ња кри те ри ју ма код нас. 
На шим мла ди ма тре ба омо гу ћи ти да се шко лу ју и у ино стран ству, 
али да се вра те и ов де код нас оси гу ра ју ква ли тет на рад на ме ста 
тј. ква ли тет жи во та те да код нас на ста ве уса вр ша ва ње. По том 
пи та њу ака дем ска за јед ни ца је мо гла знат но ви ше учи ни ти кроз 
ме ђу на род но удру жи ва ње. Ме ђу тим, код нас по сто ји „си стем ска 
коч ни ца“ ко ја на про сто не до зво ља ва  знат ни ји уплив ака дем ске 
за јед ни це у по сло ве др жа ве, али и раз вој те ака дем ске за јед ни це. 
Не та ко дав но су нпр.  из јед на ча ва не вој не ди пло ме са ци вил ним, 
на уч на зва ња ни су при зна та у про све ти иако мно ги на уч ни ци ра де 
као на став ни ци на уни вер зи те ти ма али и обр ну то, из два ја ња за на-
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уч не уста но ве и ин сти ту те су ми ни мал не итд. Ово из јед на ча ва ње 
зва ња ни ка да ни је до ве де но до кра ја, а ми ни стри су то стал но обе-
ћа ва ли итд. Сва ка ко да све ово до во ди до знат но спо ри јег умре жа-
ва ња на ше ака дем ске јав но сти са оном у ино стран ству, при че му 
од стра не вла сти не ма ни пла на и про гра ма тих ин те гра ци ја итд. 
На уч ни ци се сна ла зе са ми за се бе због че га че сто рад на ста вља ју 
у ино стран ству. Ме ђу тим, да би се до шло до тих етич ких на уч-
них и др. ин те гра ци ја нео п ход но је про ме ни ти и на ше дру штво. 
По ста вља се пи та ње, ко то мо же ура ди ти, јер је очи глед но да је 
на ше дру штво до ср жи ко рум пи ра но, дру штво без ви зи је, го то во 
оп сед ну то ла жним вред но сти ма. Са да нам се чи ни да су то је ди но 
у мо гућ но сти мла ди и обра зо ва ни љу ди  ко ји те же  про ме на ма и 
ко ји очи глед но мно го то га успе шно ра де на том по ве зи ва њу (ин-
те гра ци ји) и ко ји оства ру ју про ме не (на пре дак) као нпр. у спор ту, 
кул ту ри, на у ци итд. Да кле, па жњу тре ба усме ри ти на углед на ше 
зе мље у Евро пи и све ту уоп ште пре ко мла дих љу ди ко ји по зна ју 
де ша ва ња на свет ској сце ни, али и ко ји има ју угле да у све ту. Очи-
глед но је да са да шњи на ши пред став ни ци др жа ве не ма ју ту моћ и 
зна ње, бар ве ћи на њих. Пре све га не ма ју увид у си ту а ци ју и рас по-
ло же ње на ших гра ђа на од но сно шта они оче ку ју од свет ских ин-
те гра ци ја итд. Чи ње ни ца је да је Ср би ја бре ме ни та мно го број ним 
про бле ми ма, али ти про бле ми сва ка ко ни су не ре ши ви и зах те ва ју 
си стем ске про ме не али и мла де не ис ком про ми то ва не љу де на че-
лу. Слич на си ту а ци ја код нас је би ла и де ве де се тих го ди на ка да је 
Ср би ји на не то мно го ште те од стра не по је ди на ца (та да шње ели те) 
и ко је је тре ба ло сме ни ти, али ни да на шња ели та на кон 5-то ок то-
бар ских де ша ва ња ни је до ве ла до зна чај них про ме на у Ср би ји што 
ука зу је на по тре бу сме на ели те јер са мо под тим усло ви ма мо же 
до ћи до на прет ка Ср би је. Не спор но је да су мла ди флек си бил ни ји 
и ма ње ис ком про ми то ва ни. Но, чи ње ни ца је да смо ми ипак је дан 
ма ње обра зо ван на род. 

Пре ма ис тра жи ва њи ма 2001. Го ди не, по да ци по ка зу ју да је око 
20 % на ше по пу ла ци је би ло без за вр ше не основ не шко ле; око 25 % 
има за вр ше ну са мо основ ну шко лу; око 50 % ста нов ни штва Ср би је 
је по лу пи сме но. Ви со ко о бра зо ва них је би ло око 9 %  итд. По ре ђе-
ња ра ди у Ма ђар ској је 27 %, Пољ ској 18 %, Ве ли кој Бри та ни ји 36 
%, Шпа ни ји 26 %, Ир ској 25 % ви со ко о бра зо ва них итд. Ми има-
мо око 17 000 на уч них рад ни ка, а са мо око 1000 их је при сут но 
у нај се лек тив ни јим ба за ма по да та ка. Од око 0,25 % ме ђу на род не 
на уч не за јед ни це ко ли ко ми пред ста вља мо  у свет ски ре ле вант ној 
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на у ци ми да је мо до при нос све га око 0,15 %. Зна чи да је про дук тив-
ност на уч ни ка Ср би је ско ро ду пло ни жа у од но су на свет ски про-
сек. Изра ел ски на уч ни ци су 10-так пу та про дук тив ни ји од на ших, 
уоста лом као и Нор ве шки, Дан ски...У Ср би ји има са мо око 29 %  
на уч ни ка ко ји ра де у при вре ди. У САД је 70 – 80 % на уч ни ка ди-
рект но по ве за но (њи хов рад и ис тра жи ва ња) са при вре дом др жа ве 
итд. Не сум њи во је да на ма тре ба зна чај ни ји при вред ни раз вој, ме-
ђу тим, са свим си гур но ње га не мо же би ти без струч них и обра зо-
ва них ка дро ва, без по мо ћи на у ке и ели те у тим обла сти ма. Ка па-
ци те та ели те, а на ро чи то оне у сфе ри на у ке код нас има. Ме ђу тим, 
је дан ве ли ки кон ти гент на ше мла де ге не ра ци је је да нас у не во љи 
јер не за вр ша ва сред њу шко лу тј. „ис па да ју“ из сред њо школ ског 
обра зо ва ња. Ово да нас пред ста вља ве о ма озби љан по ли тич ки, со-
ци јал ни и при вред ни про блем у зе мљи. Има мо ре ла тив но ве ли ки 
број мла дих и ор га ни за ци ја мла дих ко је не ну де ни ка ква ре ше ња по 
пи та њу њи хо вог шко ло ва ња и уоп ште ре ша ва ња њи хо вих про бле-
ма. Мо гли би смо за кљу чи ти да се мла ди че сто гу ра ју на мар ги не 
дру штва због че га они по ста ју со ци јал но ис кљу че ни што про из во-
ди мно го број не со ци јал не ри зи ке па и про бле ме. Про блем Ср би је 
је та ко ђе што мла ди на кон за вр шет ка фа кул те та нај че шће пре ста ју 
са да љим обра зо ва њем и уса вр ша ва њем, а упра во се ту на ла зи нај-
ве ћи по тен ци јал и ка па ци те ти за умре жа ва ње, за кре и ра ње но вих 
иде ја за про ме ну у на шем дру штву и зе мљи. Да нас нај ве ћи про-
блем пред ста вља оту ђе на „нов ча на ели та“ (ло ва тор ска ели та....) ве-
о ма бли ска по ли тич кој вла сти или су део ње. Ова ели та се упр кос 
по сто ја ња на уч ног и дру гог по тен ци ја ла мла дих осо ба, уба цу је у 
др жав не ин сти ту ци је, ко ми си је итд. углав ном по пар тиј ској ли ни-
ји21) са ци љем да бу ду не са мо ак тив ни уче сни ци у ра ду истих већ и 
да по ста ну во ђе.22) На тај на чин у до број ме ри и упра вља ју зе мљом 
(при вре дом). Та кав слу чај је био и у Ма ђар ској, Ма ке до ни ји,  Хр-
ват ској, још увек се ово де ша ва у БиХ, Цр ној Го ри, Ру му ни ји...За 
пре ко по треб не про ме не у Ср би ји нео п ход ни су све жи ка дро ви, не-
ис ком про ми то ва ни, не по ве за ни са кри ми на лом итд. Због то га под-
јед на ко тре ба обра зо ва ти и раз ви ја ти све сло је ве дру штва од но сно, 
раз ви ја ти кри тич ку свест код ста нов ни штва. При ти сак тј. про ме не 
мо ра ју по че ти „од о здо“ про тив тих ели та(чи ње ни ца је да се не мо-

21) У ин тер ним об ра чу ни ма са уну тар пар тиј ским не ис то ми шље ни ци ма, ли де ри углав ном 
успе ва ју да на мет ну сво ју во љу и иза ђу као по бед ни ци.

22) Из ме ђу вођ ства и члан ства по сто је зна чај не раз ли ке. Оне ни су са мо раз ли ке у по ло жа ју 
у пар тиј ској хи је рар хи ји већ и у ни воу обра зо ва ња, со ци јал ном ста ту су, а че сто и ге не-
ра циј ске и дру ге раз ли ке.
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же ку пи ти углед али мо гу при ви ле ги је, па се ра ди о ква зи ели та ма 
код нас). У том по слу ве ли ку уло гу има ју ме ди ји ко ји су углав ном у  
при ват ном вла сни штву и у ко ји ма вла сни ци „кро је“ про грам, од но-
сно „кро је“ про грам сво је ТВ. С дру ге стра не, на ме сто ди рек то ра 
по је ди них ме ди ја по ста вља ју се љу ди ко ји ни су шко ло ва ни тј. не-
ма ју ве зе са ме ди ји ма и ко ји са мо слу ша ју шта по ли тич ка пар ти ја 
(ли дер) тра жи од њих. Чи ње ни ца је да се ра ди о јав ним до бри ма 
Ср би је ко ји има ју огро ман ути цај на ста во ве ста нов ни штва па та ко 
и мла дих пре ма Ср би ји и ње ној уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци, 
уре ђе њу итд., али и на ства ра њу по ли тич ке ели те. Та ко ђе, у  при-
ват ним ме диј ским ку ћа ма се пре ко ра зних од бо ра мо же ути ца ти на 
по пу ла ри са ње од ре ђе не по ли тич ке пар ти је и ства ра ње по ли тич ких 
ели та, а ово се нај че шће де ша ва уочи из бо ра.  

MileM.Rakic
THEROLEOFPOLITICALELITESINBUILDING
OFINSTITUTIONALCAPACITIESOFSERBIA

Summary
In this paper there is analyzed development and role of
politicalpartiesandinparticularthereisposedaquestion
whetherinSerbiaoftodaytherearereallyvaluable,first
ofall,politicalcapacitiesandthecapacitiesofsocalled
politicalelites.Whentalkingaboutthedomesticpolitical
elites, is itpossible to talkonlyaboutquasielites?Tak
ingintoaccountquantityandqualityofcurrentpolitical
eliteortheircapacitiesinthatsense,itisobviousthaton
thescene inSerbia there issignificant impactof thepo
liticalelite,inparticular,ofthepoliticalelitethatisalso
supposedtohaveagreatimpactonfuturedevelopmentof
security inSerbia. In thispaper therearealsoanalyzed
problems of networking of current elite in several fields
whicharesignificantforEurointegrationsofSerbia,along
withafactthatagreatpartofthecurrenteliteisaproduct
ofdemocraticchangesinSerbiawhichhavetakenplacein
lasttwodecades.Specialpartoftheanalysisisdedicated
toconsiderationofthestatusandimpactofthepolitical
elitefromthepointofsecurity,whichisoneofmostsignifi
cantfieldsdeterminingthestateofaffairsintheRepublic
ofSerbia todayandits futuredevelopment. In thepaper
the author usedmethods of analysis of content and the
methodsofinductionanddeduction.
KeyWords:capacities,politicalelites,RepublicofSerbia,
Eurointegrations
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Resume
Throughouthistoryuptoourdayspoliticalorganizations,
associationsandgroupsofvariouskinds,mainlypolitical
parties,hadasignificantroleinparliamentarydemocra
cies.Moderndemocraticstatecannotbeenvisionedwith
outtheseorganizationswhichreallyputthestateinmotion
and determine the politics for it, its „spirit“ and direc
tionof functioning.Political partiesmake frameworkof
organizationofrepresentativedemocracy,andtheymake,
aboveall,theframeworkoforganizationofelectoralcam
paigns and propaganda. Therefore the political parties
arecloselyrelatedwiththegovernmentandwithoutthem
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itisnotpossibletoenvisionexistenceandfunctioningof
a state.Consideringcapacities, aboveall the capacities
ofpoliticalelites,itispossibletonoticethatthecapacity
is remarkable, that it hasalwayshad its placeand role
inSerbiaandthatinparticularnowadaystheroleofthe
capacityisinthefocus,however,considerablylackingin
morality.ItispossibletosaythatonthesceneinSerbia,
tomuchextent,thereispresentsocalled„quasielite“in
manyfieldsofimportanceforaquickerandbetterdevel
opmentofSerbia.Thisfactisobviousandreflectedinthe
lack or the presence of very few good ideas for getting
outofthecrisisandpovertyprevailinginSerbiaoftoday.
This in particular is obvious in comparison of elabora
tionofvarious issueswithotherstates.An individual(a
businessman,scientist,doctor,artist...)cannotdomuchif
she/he is not related to some political party or if not a
memberorcloselyrelatedtootherelite,whosefunction
ingagainmoreorlessdirectlyorindirectlyisdetermined
by the party leadership. Besides this, during last fifteen
yearscitizensofSerbiahavebeenobsessedwithunitary
ideas,becausetheleftwingelitehasbeenemitingastory
onnecessityofEuropeanintegrations,therightwingelite
astoryonpreservationofKosovoandMetohija,andma
jorityofthecitizenswhodon’tbelongtotheelitehashad
to fit into such standards and this contributed to losing
feeling for general social interest. Therefore it is neces
sarytopayattentiontoagreatsignificanceofparliamen
taryandotherdemocraticelections,becauseonlythrough
suchelections (as that is themostdemocraticway) it is
possibletoreachthewayoutofthestateofpovertyorgain
thewaytobetterstateofaffairsinthefieldofsecurityin
Serbia.Inthissenseitisnecesarrytoholddirectelections
onall levelsand take intoconsiderationopinionsof the
citizensonimportantissuesbythewayofreferendum(f.e.
regarding the issue of Serbia enrolling into theEU, the
membership to NATO, etc.). Nowadays common people
noticewelltheactivitiesofvariouslobbiesandnetwork
ingofthecapitalandpoliticsandpoliticiansanditishard
to believe that the common people will bring decisions
against their ownselves despite existence of significant
capacitiesof„theeliteofsaviours“.Optimismandhope
provides for an opportunity that instead of the capacity
ofthe„quasielite“thestatewillbeleadbycitizenswho
provedthemselvestobemostcapabletodoitandwhodo
nothave tobemembersofsomepoliticalparty.Besides
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this, it isvery important that thecitizensofSerbiamust
believeintheposibilityandcapabilityofreal(true)elitein
allfields,andtheyaboveallhavetohavefaithintheneed
andpossibilityofthechange.

 Овај рад је примљен 25. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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