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Не над Пе рић*

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ 
ЗБОР НИ КА СР БИ
ЈА У ПРЕ ДВОР ЈУ 
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ
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Увод
Јед на од нај бит ни јих и нај ак ту

ел ни јих те ма да нас у Ср би ји је сте 
пи та ње при кљу чи ва ња на ше зе
мље Европ ској уни ји. Жи ва по ле
ми ка ко ја се во ди на дру штве ном 
ни воу је рет ко ка да би ла на уч но 
под скр бље науглав ном се са сто
ја ла од ста во ва, лич них ми шље
ња или јед но стра но са гле да них 
чи ње ни ца, те и јед но стра но упо

тре бље них осно ва за на уч ну ана
ли зу овог про бле ма. Ма ло то га је 
има ло све о бу хва тан при ступ, а 
до но ше ње ова кве од лу ке, ко ја има 
вр хун ски по ли тич ки, дру штве ни, 
еко ном ски и дру ги зна чај зах те ва 
упра во нај ши ри мо гу ћи на уч ни 
при ступ ко ји се ба ви оства ри ва
њем срп ских др жав них ци ље ва. 
Та ко ђе, ова кав при ступ зах те ва 
укљу чи ва ње на ших нај зна чај ни
јих дру штве них сна га и ре сур са, 
не би ли од лу ка има ла ну жан де
мо крат ски ле ги ти ми тет. 

Ин сти тут за европ ске сту ди је 
је, као јед на од нај по зва ни јих ин
сти ту ци ја ко је тре ба да раз мо тре 
ово пи та ње, из дао збор ник Ср би
ја у пре двор ју Европ ске уни је ко ји 
на ве о ма уме шан на чин у че ти ри 
це ли не да је ме ђу соб но су про ста
вље не ста во ве. Ауто ри су из не ли 
ста во ве за сно ва не на ду бљој ана
ли зи ка ко ЕУ, та ко и срп ског на ро
да и др жа ве, а у од ре ђе ним слу ча
је ви ма и ге не рал ног геопо ли тич
ког дис кур са. 

Део пр ви: ЕУ 
скепти ци зам

По че так књи ге и нај о бим ни
је део по све ћен је две ма књи га ма 
ко је из но се раз ло ге про тив при
сту па ња ЕУ. Обе књи ге су из да те 
2008, а ауто ри су Де јан Ми ро вић 
 Ар гу мен ти про тив Европ ске 
уни је и Ми лош Кне же вић  Евро
скеп ти ци зам. Обо ји ца се нај ви ше 
сла жу око то га да је ЕУ пре ди мен
зи о ни ра на ор га ни за ци ја из ра зи
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то би ро крат ског устрој ства, али 
сва ки за се бе ела бо ри ра низ дру
гих ста во ва ко ји су кон тра при
кљу че њу Европ ској уни ји.

Ми ро вић по чи ње од то га што 
је ЕУ ве о ма ску па и крај ње би ро
кра ти зо ва на “су пер др жа ва” у ко јој 
са мо по сто ји при вид де мо кра ти
је. Раз ло ге ви ди у то ме што се све 
глав не од лу ке до но се у Бри се лу 
од Европ ске ко ми си је ко ја има 
уло гу вла де ЕУ, те да се од лу ке 
ко ја до но си ово те ло про сле ђу
ју у пар ла мен те др жа ва чла ни ца 
на усва ја ње. Та ко ђе, сед ни це ко
ми си је су тај не и не ма зва нич не 
до ку мен та ци је. Ми ро вић оп ту
жу је европ ску би ро кра ти ју и да је 
пре ску па, као и да до но си ве ли ки 
број уред би од ко ји се је дан део 
ко си са при род ним за ко ни ма (од
ре ђу ју се, из глед и до ми ли ме тар
ске пре ци зно сти ве ли чи не во ћа и 
по вр ћа). Овај ар гу мент се од но си 
и на по љо при вре ду Ср би је ко ја 
не ће мо ћи да иза ђе на крај са ова
квом ре гу ла ти вом, а пред ста вља 
је дан од на ших нај ва жни јих ре
сур са. При то ме Ми ро вић ана ли
зи ра и рас по де лу бу џе та ЕУ, чи ја 
по ло ви на се из два ја за по љо при
вре ду и раз вој се о ских под руч ја. 
Од те по ло ви не ве о ма ма ли део 
до би ја ју но ве чла ни це, го то во све 
од ла зи у “ста ре чла ни це ЕУ”. Та
ко ђе, осам де сет про це на та по мо
ћи иде ве ли ким про из во ђа чи ма и 
кон цер ни ма (као што су Не стле и 
Уни ле вер), а са мо два де сет обич

ним по љо при вред ни ци ма, ко ји су 
код нас и нај у гро же ни ји. 

Аутор на во ди и по зна ту чи
ње ни цу да се то ком тран зи ци је 
др жа ва пу тем акви зи ци је по сто
је ћих (и нај че шће нај про фи та бил
ни јих ако су здра ва)1 пред у зе ћа 
по ве о ма по вољ ним це на ма. Та да 
та кво пред у зе ће би ва ис трг ну то 
из мре же на ци о нал не при вре де 
и по ста је део мул ти на ци о нал не 
ком па ни је, те ви ше не да је по сао 
при вре ди око се бе, већ дру гим де
ло ви ма ма тич не фир ме. Ми ро вић 
на во ди ме ђу на род не и из во ре из 
Пољ ске не би ли опо вр гао иде ју 
да ула зак у ЕУ зна чи за у ста вља ње 
исе ља ва ња обра зо ва не и мла ђе 
рад не сна ге. На про тив, на во ди 
при ме ре Пољ ске на кон при кљу
че ња ЕУ два ми ли о на рад но спо
соб них ста нов ни ка је на пу сти ло 
зе мљу, исто као и са Ру му ни јом, 
док је из Бу гар ске оти шло ми ли он 
ста нов ни ка.

Ми ро вић ЕУ би ро кра ти ју као 
из у зет но ко рум пи ра ну што под
скр бљу је са два до ка за: Европ ска 
ко ми си ја је 1999. под не ла остав ку 
због ко руп ци је, а Европ ска аген
ци ја за бор бу про тив ко руп ци је 
је за пр ву пе то го ди шњи цу свог 
де ло ва ња под не ла из ве штај о из
но су пре ва ра и ко руп ци је од пет 
ми ли јар ди евра. Ако се зна да се 
у ве ћи ни слу ча је ва от кри је ма њи 
део, он да је ова ин фор ма ци ја за
бри ња ва ју ће при ро де.2

1	 Прим.	аут.
2	 Исто.
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Та ко ђе, Ми ро вић се по зи ва 
и на то да се Ср би ји кон стант но 
по на вља да не до вољ но са ра ђу је са 
су дом у Ха гу, и по ред то га што је 
ис по ру чи ла два пред сед ни ка, јед
ног пре ми је ра, јед ног ви це пре ми
је ра, ве ли ки број ми ни ста ра и цео 
рат ни ге не рал штаб. Да ље, иако је 
Ср би ја об но ви ла и учвр сти ла де
мо кра ти ју, а Ко со ву по ну ди ла све 
што се мо же за ми сли ти од ауто
но ми је, за пад ни ди пло мат ски 
кру го ви су јој оспо ри ли пра во да 
упра вља сво јом по кра ји ном. 

Дру ги аутор, Ми лош Кне же
вић се ви ше усме рио на кул тур но
по ли тич ке раз ло га не у ла ска у ЕУ, 
при че му у уво ду пра ви фун да мен
тал ну раз ли ку из ме ђу евро скеп
ти ци зма и евро фо би је. Евро скеп
ти ци зам ни је страх од Евро пе или 
мр жња пре ма њој. То је ра ци о на
лан и кри тич ки став пре ма ЕУ. У 
окви ру ово га Кне же вић раз ра ђу је 
јед ну нео спор ну чи ње ни цу ко ја 
се не упо тре бља ва до вољ но че сто 
као ар гу мент: Ср би ко ји већ жи ве 
у Евро пи се и не мо гу де кла ри са ти 
као не е вроп ски на род, што је са
свим ло гич но.

Он раз ви ја ши ро ку плат фор
му ар гу ме на та ко ји се ба зи ра ју 
на кул тур ној ис кљу чи во сти ко ју 
чла ни це ЕУ раз ви ја ју пре ма све му 
што не ма обри се европ ског кул
тур ног иден ти те та. На то на до
ве зу је не дво сми сле ну од бој ност 
За па да пре ма Ис то ку, што се ви ди 
и кроз оп се жне и по ни жа ва ју ће 
усло ве ко је кан ди да ти мо ра ју да 

ис пу не да би по ста ли чла но ви ЕУ. 
По ли ти ка ко ја Европ ска за јед ни
ца во ди пре ма Ис то ку и др жа ва ма 
ко је су из ра зи ле же љу да по ста ну 
чла но ви ЕУ Кне же вић опи су је 
као неоко ло ни ја ли стич ку. 

Та по ли ти ка се ре флек ту је на 
свим ни во и ма: по ли тич ком, при
вред ном, кул тур ном, ме диј ском и 
дру гим, те је про ши ре ње ЕУ, пре
ма Кне же ви ћу, ве ли ки “со ци јал ни 
и по ли тич ки ин же ње ринг”. Је дан 
од глав них раз ло га, по ред про
ши ре ња тр жи шта (за рад даљ њег 
бо га ће ња ста рих чла ни ца ко је су 
не ка да би ле ко ло ни јал не си ле), 
аутор ви ди у искон ској мр жњи 
ко ју је За пад од у век осе ћао пре ма 
Ис то ку и ко ји је у про шло сти по
ку ша вао да ар ти ку ли ше кроз аси
ми ла ци ју на ни воу хри шћан ства, 
а че сто и вој но. На ово се на до ве
зу је ду бо ко не га ти ван имиџ ко ји 
Бал кан има на За па ду већ не ко
ли ко ве ко ва (до ду ше не без не ких 
осно ва3), ко ји је уве ћан при ка зи
ва њем Ср би је као глав ног крив ца 
за рас пад СФРЈ и пра те ће ра то ве 
и дру гим про па ганд ним еле мен
ти ма ко ји ма су Ср би, као на род, 
обе ле же ни.

Неоко ло ни јал ни аспект до ка
зу је кроз чи ње ни цу да у нај бит ни
јим те ли ма ЕУ до ми ни ра ју пред
став ни ци Не мач ке, Фран цу ске, 
Бри та ни је, Шпа ни је и Ита ли је 
до ми ни ра ју, док су пред став ни ци 
ве ћи не дру гих на ци ја, на ро чи то 

3	 Прим.	аут.
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но вих чла ни ца го то во за не мар
љи ви у цен три ма европ ског по ли
тич ког и еко ном ског од лу чи ва ња. 

У пр вом де лу пред ста вље но је 
и ми шље ње Ми ше Ђур ко ви ћа из 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
о ста ву аме рич ке ад ми ни стра ци
је пре ма Ср би ји и ње ном при кљу
че њу ЕУ. Он при мар но Бал кан и 
Ср би ју, као ње го ву цен трал ну зе
мљу, ста вља у ге о по ли тич ку ра ван 
пре ма САД, где су ње ни ин те ре си 
ја сни и из ра же ни. Бал кан ско по
лу о стр во има стра те шки зна чај за 
де ло ва ње на Бли ском ис то ку и на
пре до ва ње пре ма Ру си ји (нај ве ћа 
аме рич ка ба за у Евро пи се на ла
зи упра во на Ко со ву за ко је аутор 
твр ди да је до спе ло у ова кав по ло
жај ди рект ним укљу че њем САД у 
ства ра ње ОВК), а пра вац га со во да 
иде пре ко Ср би је и те ри то ри ја на
ста ње них срп ским на ро дом. 

Из у зет но је за ни мљи ва ње го
ва те за да САД, иако де кла ра тив
но по др жа ва ју ула зак Ср би је у ЕУ, 
су штин ски ни су за ин те ре со ва но 
за то, на про тив. Услед уоч љи вог 
де ло ва ња не ко ли ко прет ход них 
ад ми ни стра ци ја на раз је ди ња ва
њу срп ског на ци о на (јер САД, као 
што и Ми лош Кне же вић твр ди, у 
Ср би ји ви де ма лу или про ду же ну 
Ру си ју, њен по тен ци јал да иза ђе 
на то пла мо ра, што укљу чу је кон
тро лу енер гет ских пра ва ца4).

4	 Што	 се	 у	 не	кој	 ме	ри	 и	 де	си	ло	 у	
Ср	би	ји,	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској	и	Цр
ној	Го	ри,	де	ли	мич	но	на	на	чин	ко	ји	
САД	ни	су	мо	гле	да	спре	че.	Прим.	

Бал кан Ђур ко вић ви ди и као 
ге о по ли тич ки тру сно под руч је 
ко је САД др же у ре зер ви за евен
ту ал ну де ста би ли за ци ју Евро пе, 
где су опет Ср би цен трал ни на
род ко ји је до вољ но пу та, иако ма
ли, ути цао на исто риј ске то ко ве, а 
сво јом бун тов но шћу по ста ју иде
ал на ме та. Због то га, пре ма ауто
ру, САД су зби ја ју сна гу срп ског 
на ро да, а нај јед но став ни ји прав
ци за то је су уво ђе ње по де ла и из
ме на иден ти те та чи ме обра зла же 
прав це даљ њег ге о по ли тич ког де
ло ва ња САД: одва ја ње Вој во ди не, 
а мо жда и још не ког ре ги о на од 
срп ске ма ти це.

Иако на ве де ни у сво јим де ло
ви ма ауто ри не ну де кон крет но 
ре ше његе о по ли тич ки и на ци о
нал ни дис курс, он се да на слу ти
ти у иде ји за сту па ној од стра не 
по ли тич ких “евро ре а ли ста” ко ји 
упо зо ра ва ју да Ср би ја не тре ба 
да по ка зу је то ли ко не стр пље ња 
за ула зак у ЕУ, већ да би тре ба ло 
агре сив ни је ко ри сти ти по ло жај 
кан ди да та за ула зак у ЕУ ко ји има 
сло бо дан из лаз на огром но ру ско 
тр жи ште. Пре ма њи ма зе мља са 
та квом по зи ци јом не са мо што 
мо же да ко ри сти део фон до ва ЕУ, 
већ мо же при ву ћи и ка пи тал ко
ји, због стро гих усло ва ЕУ, не ма 
мо гућ ност за пла си ра ње на та мо
шњем тр жи шту. 

аут.
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Део дру ги: 
Европско и срп ско  

у кљу чу 
демократије

Овај део пред ста вља ра до ве и 
ана ли зе Алек сан дра Га ји ћа и Гор
да не Жив ко вић из Ин сти ту та за 
европ ске сту ди је.

Са ша Га јић се кроз про у ча ва
ње од но са евро пе и за ци је и тра
ди ци је, где за сту па те зу да че сто 
при сут на иде ја о тра ди ци ји као 
смет њи за евро пе и за ци ју не ма 
осно ву због устрој ства ЕУ као 
за јед ни це “др жа ва и гра ђа на”, те 
да и по ред сво јих ко хе зи о них и 
хи брид них осо би на ЕУ по шту је 
кул тур не иден ти те те и да ни је су
прот ста вље на кул тур ним раз ли
чи то сти ма.  

У окви ру то га Га јић ду бље ана
ли зи ра тра ди ци ју и ње не од ли ке, 
на ро чи то оне у од но су на европ
ску исто ри ју и европ ски кул тур
ни про стор. Кроз на во ђе ње ве ћег 
бро ја кон сти ту тив них еле ме на та 
и од ред ни ца ЕУ из во ди за кљу чак 
да би се на ци о нал ни кул тур ни 
иден ти тет и тра ди ци ја сло жи ли и 
укло пи ли у већ по сто је ћи мул ти
кул ту рал ни си стем вред но сти ко
ји је, су штин ски гле да но, на ста јао 
ве ко ви ма. Но, аутор не на во ди не
ке кон крет не при ме ре ко ји ма би 
под скр био сво је ар гу мен те, што 
оста вља про стор за по ле ми ку. 

На ред ни аутор, Гор да на Жив
ко вић из у ча ва од нос на ци о нал
ног иден ти те та и Европ ске уни је, 

тј. пи та ња по тен ци јал ног гу бље
ња иден ти те та ула ском у ЕУ. Раз
ра ђу је две ме ђу соб но су прот ста
вље не иде је. Пр ва је да про це си 
европ ских ин те гра ци ја, зах те ва ју 
но ви кон цепт ка да су у пи та њу 
др жа ва и на ци ја, па се на осно ву 
то га но ви иден ти те ти европ ских 
др жа ва ра ђа ју из вер ти кал ног су
ко бља ва ња са иден ти те том “ви
шег ре да”, а не из хо ри зон тал ног 
од но са с дру гим на ци ја ма. Пре ма 
тој иде ји на ци о нал ни иден ти тет 
гу би на ва жно сти, што се углав
ном пре но си на еле мен те све сти 
у ве зи са су ве ре ни те том др жа ве и 
на ци је. 

Са дру ге стра не, ана ли зи ра се 
про блем иден ти фи ка ци је са др жа
ја европ ског иден ти те та, на осно
ву че га аутор из во ди за кљу чак да 
су ма ле мо гућ но сти за кон сти
ту и са ње европ ског иден ти те та 
уко ли ко се по ка же да су раз ли ке 
у по и ма њу при пад но сти и раз у
ме ва ња са мог те ме ља европ ског 
је дин ства не по мир љи ве. По том 
пи та њу на во ди се ефек тан при
мер од но са хри шћан ске Евро пе 
и по сто је ћих ма њи на (ко је се у 
мно гим зе мља ма по пут Фран цу
ске, Не мач ке, Бел ги је и Хо лан ди
је дра ма тич но по ве ћа ва ју)5 ко је 
хри шћан ство не пре по зна ју као 
за јед нич ки вред но сни еле мент, 
на про тив. Сто га се тврд ње да ће 
се европ ске др жа ве и на ци је ла ко 
од ре ћи сво јих иден ти те та у име 

5	 Прим.	аут.	
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јед ног за јед нич ког ве о ма про бле
ма тич не. 

Аутор, та ко ђе, ука зу је и на по
тре бу су о ча ва ња срп ског на ро да 
са сво јим пра во слав ним иден ти
те том и пре да њем у окви ру мо
дер них то ко ва и вре ме на ко ја до
ла зе.

Део тре ћи: 
Искуше ња на пу ту 
до Европ ске уни је

Овај део нас уво ди у по ле ми ку 
о кре та њи ма ге не рал них по ли
тич ких си ла, на ро чи то оних ко је 
(ре)об ли ку ју из глед др жа ва, па 
и на ци ја, ка ко на срп ском, та ко и 
европ ском ни воу. У овом де лу су 
ми шље ња и нај о преч ни ја  кре ћу 
се од евро скеп ти ци зма до при
кљу че њу нај бли жих ста во ва.

Пр ви аутор пред ста вљен у 
овом де лу, Рад ми ла На ка ра да се 
ба ви гло ба ли за ци јом и нео ли бе
рал ним при сту пом ко ји она про
па ги ра, а ко ји по ступ но до во ди до 
сла бље ња ка па ци те та др жа ве да 
вр ши сво је функ ци је, те и ре де фи
ни са ња пра ва на ме ша ње у по сло
ве су ве ре них др жа ва ра ди за шти
те људ ских пра ва.

Пре ма На ка ра ди, но ва пра ви
ла не ма ју упо ри ште у по сто је ћем 
ме ђу на род ном пра ву, већ прет по
ста вље ном, на до ла зе ћем “ко смо
по лит ском пра ву”. На осно ву то га 
има мо две гру пе др жа ва: оне ко ја 
но ва пра ви ла су ве ре ни те та де фи
ни шу и од лу чу ју на ко га и ка ко ће 
их при ме ни ти и оне ко је су објект 

“про све ће них ин тер вен ци ја”, по
пут Ср би је. Та ко је при зна ва њем 
уни ла те рал не се це си је ЕУ те мељ
но оте жа ла тран сфор ма ци ју срп
ске др жа ве. 

Да ље, раз ла же се кон цепт 
тран сфор ма ци је и по став ке др
жа ве ко ји аутор тра жи у об је ди
ња ва њу стра те ги ја ко је пре ци зно 
пре по зна ју уну тра шње про бле
ме (по пи та њу Ср би је ис ти чу се 
пар ти о кра ти ја и не спо соб ност 
по ли тич ке ели те да за шти ти ви
тал не на ци о нал не ин те ре се, 
ко руп ци ја и не струч но во ђе на 
при ва ти за ци ја) и успе шно их ре
ша ва ју па ра лел но са спо ља шњим 
ма не ври ма ко ји тре ба да ко ри сте 
сва ки ма не вар ски про стор ко ји се 
пру жа. Аутор обра зла же да не по
сто ји уни вер зал на фор му ла, већ 
да се мо ра ју по што ва ти ло кал не, 
исто риј ске и кул ту ро ло шке од
ли ке. При то ме на во ди при мер 
азиј ских др жа ва ко је ни су сле по 
слу ша ле нео ли бе рал ну ман тру, 
већ под др жав ном ин ге рен ци јом 
спро ве ле успе шне ре фор ме (Ју
жна Ко ре ја, Ки на, Ма ле зи ја). То 
до во ди ауто ра до иде је да Ср би ја 
нео спор но мо ра да раз ви ја мре жу 
од но са и ван европ ских окви ра са 
зе мља ма ко је мо гу ути ца ти на ње
ну еко ном ску (и до да ће мо по ли
тич ку) кон со ли да ци ју.

По том се Алек сан дар Фа тић 
ба ви струк тур ним и по ли тич ким 
на си љем, где успе шно ела бо ри ра 
чи ње ни цу да је у нео р га ни зо ва
ним др жа ва ма, по себ но оним у 
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тран зи ци ји, у ко ји ма вла да тренд 
ре кон фи гу ра ци је вла сти и ути ца
ја, ни во струк тур ног на си ља ве
о ма ви сок. Он се ис по ља ва кроз: 
број не зло у по тре бе и кла сич не 
ви до ве по ли тич ке ко руп ци је: не
по ти зам и кро ни зам, тр го ви ну 
по ли тич ким услу га ма са бо га
тим фи нан си је ри ма стра на ка и 
сл. Ана ли зи ра се и фе но мен по
ли тич ких ели та ко је на ста ју из 
на сле ђе них ме ха ни за ма по де ле 
вла сти. Аутор сма тра да су се у 
Ср би ји раз ви ли на след ни ци по
ли тич ких ко ме са ра и пр во бо ра ца 
ко му ни стич ког ре жи ма (од ко јих 
је део и да ље при су тан у нај у глед
ни јим на уч ним и кул тур ним ин
сти ту ци ја ма). 

Фа тић се ба ви и фе но ме ном 
кон гло ме ра та ели те ко ји се ис
по ља ва кроз ре гру то ва ње истих 
лич но сти из раз ли чи тих ели та на 
ме ста у дру гим ели та ма (раз ли чи
тим ме сти ма у др жав ном апа ра
ту), што пре ма ње му усло вља ва за
тва ра ње (у овом слу ча ју срп ског) 
дру штва.

На ред ни аутор, Злат ко Иса
ко вић об ра ђу је про блем ме ре ња 
ди стри бу ци је по ли тич ке мо ћи 
у Ср би ји и Европ ској уни ји, што 
ана ли зи ра кроз сле де ће фак то ре: 
ста нов ни штво, те ри то ри ју, еко
но ми ју, вој ну си лу, по ли тич ки си
стем и уре ђе ње, иде о ло ги ју и мо
рал, ко му ни ка ци је и ге о по ли ти ку 
у оп ште. Аутор сфе ру ко му ни ка
ци ја, с пра вом, свр ста ва у нај кри
тич ни је код нас: не раз ви је на је, а 

ве о ма бит на (у це ло куп ном пред
ста вља њу др жа ве и на ро да6). Уви
ђа ње ове чи ње ни це, на жа лост, 
ни је свој стве но на шим на уч ним 
кру го ви ма, или се на ње гле да са 
ма њом ва жно шћу не го што за слу
жу је7. На њу се на сла ња кул ту ра 
ко ја исто, пре ма аутор пред ста вља 
јед ну од три кључ не обла сти ко ју 
Ср би ја тре ба да раз ви ја и у ко јој, 
при то ме, има ве ли ки по тен ци јал 
и ква ли тет. 

Уз раз вој еко но ми је и на ве де
не две обла сти, Ср би ја би по ста
ла атрак тив ни ја, при хва ће ни ја 
зе мља са ве ћом спо соб но шћу за 
ула зак у ЕУ, иако ове по тен ци ја ле 
не тре ба раз ви ја ти ис кљу чи во из 
тог раз ло га, већ оп штег др жав ног 
и на ци о нал ног на прет ка.

Тре ћи аутор  Ха си ба Хру
стић у овом де лу пред ста вља сво
је ви ђе ње нај бит ни јих еле ме на та 
са рад ње Ср би је и ЕУ у обла сти 
опо ре зи ва ња. Нај бит ни је ства
ри ко је Ср би ја тре ба да про ме ни 
у свом по ре ском си сте му, а ра ди 
при кљу чи ва ња ЕУ су: ре струк ту
и ра ње по ре ске ад ми ни стра ци је, 
да ља ре фор ма фи скал ног си сте ма, 
бор ба про тив по ре ске ута је и бор
ба про тив штет не по ре ске кон ку
рен ци је. Аутор из два ја и уво ђе ње 
син те тич ког по ре за на до хо дак 

6	 Ви	ше	 о	 овој	 те	ми	 у	 ра	ду:	 “Bran
ding	 the	 Sta	te	 and	 the	Na	tion	 (The	
Ca	se	of	The	Re	pu	blic	of	Ser	bia)”,	In-
ter na ti o nal Jo ur nal of So cial Sci en-
ces and Hu ma ni ti es ME GA BRAND,	
No.	1/Ju	ne	2010/Vo	lu	me	1.	

7	 Прим.	аут.
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гра ђа на ко ји би омо гу ћио пра
вич но опре ђи ва ње  у скла ду са 
еко ном ском сна гом. 

Ана ли зи ра ју се и фи скал на 
др жав на по моћ, из бе га ва ње дво
стру ког опо ре зи ва ња, и дру ге, ко
је Хру стић успе шно раш чла њу је и 
упо ре ђу је. Из све га ово га се ви ди 
и шта би Ср би ја, због се бе са ме 
тре ба ла да ура ди, ка да је њен фи
скал ни и по ре ски си стем у пи та
њу, а ра ди ја ча ња еко но ми је и ње не 
кон ку рент но сти у ме ђу на род ним 
окви ри ма. 

Део че твр ти: Пи та ња ко ја се 
не сме ју пре ћу та ти

Мом чи ло Ди клић се ба ви 
Европ ском уни јом и срп скохр
ват ским од но си ма, пре и на кон 
2000. го ди не. Ана ли зи ра ју се 
срп скохр ват ски од но си оп те ре
ће ни број ним не спо ра зу ми ма и 
про тив реч но сти ма, као про ме не 
на ста ле рас па дом СФРЈ ка да је 
срп ски на род из гу био кон сти ту
тив ност у Хр ват ској и го то во не
стао у њој (све ден је на ма ње од 5% 
укуп ног ста нов ни штва). 

Ди клић из но си пи та ње про
ши ре ња ЕУ бал кан ским зе мља ма 
и ме ђу на род но при хва ће них оба
ве за Хр ват ске пре ма Ср би ма ко је 
ни су ис пу ње не (вра ћа ње ста нар
ских и зе мљи шних пра ва, об но ва 
ра том оште ће не имо ви не, уче шће 
у про це су при ва ти за ци је, не ис
пла ће не пен зи је, ди нар ска и де
ви зна штед ња оста ла у хр ват ским 
бан ка ма, и дру га пи та ња) уз на да
ње да би се она ре ши ла ула ском 

Хр ват ске и Ср би је у ЕУ и да би се 
по ло жај Ср ба у Хр ват ској ти ме 
по бољ шао.

На кра ју збор ни ка Пе тар Ми
ло са вље вић раз ма тра пи та ње 
срп ског је зи ка ко ји је до жи вео 
да до би је ра зна име на, што ни је 
учи ње но ни са јед ним европ ским 
је зи ком. Аутор зах те ва да се на 
про сто ру бив ше СФРЈ до след но 
по шту ју европ ске вред но сти и 
за сту па став да се тре ба вра ти ти 
схва та њу срп ског на ро да као мул
ти кон фе си о нал ног, ка ко се чи ни 
и у слу ча ју дру гих на ро да, те да се 
је дан је зик мо ра на зи ва ти сво јим 
пра вим име ном где год да се го во
ри.
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