
171

УДК 327(497.11):659.1

Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 11
Број 2/2011.
стр. 171-222

171

* Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет (аутор је сту дент пост ди-
плом ских сту ди ја)

ПредрагД.Радојевић*

AНАЛИЗА ОСНОВ НИХ 
ДИМЕНЗИЈА ИМИ ЏА СР БИ ЈЕ

Са же так

Данас постоје бројна мишљења у литератури која
сматрајудадобаримиџдржавиможедаобезбедибољупо
зицијуумеђународнимполитичкимиекономскимодносима.
Полазећи одтих мишљења, кроз сагледавање схватања и
дефиницијаимиџадржавеињеговихразличитихдимензија,
уовомрадусеанализираимиџСрбије.Анализајезаснована
наописивањунационалногидентитета,референтнетачке
националногидентитета,протумаченогимиџа,актуелног
имиџа, промотивног имиџа и пожељеног имиџаСрбије на
основусекундарнихподатакаизрасположивихистражива
њадомаћеииностраних јавностиилитературе.Овојрад
представљапокушајдасепревазиђеодређивањеимиџаСр
бијенаосновууверењаидасепокажедасеимиџдржаве,у
својсвојојсложености,јаснијеможесагледатикрозовакву
врстуанализе.Самодржавекојеуспејудасагледајунеса
гласностиизмеђуразличитихдимензијасвогимиџа,икоје
постанусвеснепроблемаусвомимиџу,могуданаправепрви
коракупроцесуњеговогунапређења.Тајпроцессеумногим
државамаодвијакрозстратешкизаснованујавнудиплома
тију, која промовисањемпозитивног имиџа државетреба
даштитинационалнеинтересе.
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О ими џу Ср би је по сто је раз ли чи та уве ре ња у до ма ћој 
и ино стра ним јав но сти ма. Ме ђу тим, рет ки су по ку ша ји да се 
тај имиџ са гле да ван уве ре ња, да се де таљ ни је ана ли зи ра, и 
да се за кљу чак о ње му из ве де на осно ву све о бу хват ног ис-
тра жи ва ња ко је би укљу чи ло, као ста нов ни штво Ср би је, та ко 
и ста нов ни ке су сед них др жа ва, али и јав но сти по је ди них др-
жа ва ко је се сма тра ју по себ но зна чај ним у спољ но-по ли тич-
кој ори јен та ци ји Ср би је. 

Пред мет овог ра да чи ни по ку шај да се на осно ву по-
да та ка из до ступ них ис тра жи ва ња јав ног мње ња, али и на 
осно ву по да та ка из ли те ра ту ре, ана ли зи ра имиџ Ср би је. Да 
би се он што пре ци зни је са гле дао ко ри шћен је мо дел за ана-
ли зу ими џа из ко мер ци јал ног мар ке тин га, ко ји се ко ри сти за 
са гле да ва ње ими џа при вред них ор га ни за ци ја, али ко је је, с 
об зи ром на раз ли ке из ме ђу при вред них ор га ни за ци ја и др-
жа ва, до пу њен но вим ди мен зи ја ма. 

Ана ли за ко ја чи ни овај рад има за циљ да раз лу чи и 
опи ше раз ли чи те ди мен зи је ими џа др жа ве, на ве де не са гла-
сно сти ко је из ме ђу њих мо гу да по сто је, и да на осно ву то-
га ски ци ра смер ни це за уна пре ђе ња ими џа Ср би је. При том, 
по ла зна прет по став ка на ко јој је овај рад за сно ван би ла је да 
рет ко ко ја др жа ва мо же би ти успе шна у уна пре ђе њу соп стве-
ног ими џа, ако нај пре не са гле да не са гла сно сти из ме ђу ње го-
вих раз ли чи тих ди мен зи ја. Тек на осно ву то га мо же се раз-
ви ти стра те ги ја ко ја ће се усред сре ди ти на убла жа ва ње тих 
не са гла сно сти, и на уна пре ђе ње укуп ног ими џа др жа ве. 

Пр ви део ра да по све ћен је раз ма тра њу сло же но сти пој-
ма ими џа др жа ве у те о ри ји, са гле да ва њу ње го вог зна ча ја у 
ме ђу на род ним од но си ма, ње го вом ра сло ја ва њу на по је ди-
нач не ди мен зи је и од ре ђи ва њу не са гла сно сти из ме ђу раз ли-
чи тих ди мен зи ја ими џа др жа ве. Дру ги део ра да са сто јао се 
од по ку ша ја да се да ју по ка за те љи ими џа Ср би је на осно ву 
по да та ка из ис тра жи ва ња до ма ће и ино стра них јав но сти, са 
по себ ним на гла ском на имиџ Ср би је у су сед ним и оста лим 
бал кан ским др жа ва ма, Европ ској уни ји, Ки ни, Ру си ји, и Сје-
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ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма (САД), а ти по да ци по по-
тре би су до пу ње ни и по да ци ма из ли те ра ту ре.

Имиџдржавесхватањаидефиниције

По јам имиџ (енг. image, рус. образ) има раз ли чи та зна-
че ња, а из ме ђу оста лог њим се озна ча ва мен тал на сли ка, од-
но сно пред ста ва људ ског ума о не че му или о не ко ме. Имиџ 
је од у век имао ва жну уло гу у по ли ти ци, а у но ви је вре ме он 
по се бан зна чај до би ја у ме ђу на род ним од но си ма, по што су 
вла де ве ћи не др жа ва по ста ле све сне зна ча ја ими џа др жа ве у 
ино стра ним  јав но сти ма и уло ге ме ди ја у ње го вом ства ра њу.1  
Иако имиџ пред ста вља уну тра шњу, у људ ском уму на ста лу 
тво ре ви ну, њим се мо гу об ја шња ва ти и по на ша ња су бје ка та 
ме ђу на род них од но са, а са мим тим и др жа ва, али и ту ма чи ти 
њи хо во ме сто и уло га у ме ђу на род ној по ли ти ци.2

До бар имиџ мо же да оси гу ра др жа ва ма по зи ти ван при-
јем у ино стра ним јав но сти ма, и да ути че на ста во ве ино стра-
них вла да и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, па по је ди ни ауто-
ри сма тра ју да моћ над ино стра ним јав ним мње њи ма, чи ји 
је из вор упра во до бар имиџ др жа ве, по ред вој не и еко ном ске 
мо ћи, мо же да пред ста вља тре ћи кључ ни чи ни лац спољ не 
по ли ти ке сва ке др жа ве.3 По сто је и ми шље ња ко ја иду и ко-
рак да ље, и имиџ др жа ве сма тра ју кључ ним чи ни о цем успе-
шне спољ не по ли ти ке, јер се спољ на по ли ти ка до жи вља ва 
као бор ба за умо ве љу ди и њи хо ве ста во ве, а осво ји ти људ ске 
умо ве пред ста вља пот пу ни ју по бе ду од оне ко ја би мо гла би-
ти оства ре на вој ним сред стви ма.4 На тра гу тих ста во ва је и 
ми шље ње да ин фор ма ци је, при влач ност и „нај бо ља при ча“ 
у са вре ме ном све ту има ју пре ва гу над тра ди ци о нал ним из-
во ри ма пре вла сти у ме ђу на род ним од но си ма ко ји по ти чу од 
еко ном ске и вој не мо ћи.5 Осим то га, по је ди ни ауто ри имиџ 

1 Ви де ти: Mic hael Kun czik, Imagesofnationsand internationalpublicrelations, 
Ro u tled ge, Lon don, 1997.

2 An drew Heywo od, Glo bal po li tics, Pal gra ve Mac mil lan, Hampshi re, 2011, стр. 
508.

3 Ed ward H. Ca rr, Thetwentyyears’crisis,19191939:Anintroductiontothestudy
ofinternationalrelations, дру го из да ње, Pal gra ve Mac mil lan, Hampshi re, 2001, 
стр. 102.

4 Hans J. Mor gent hau, Politicsamongnations:thestruggleforpowerandpeace, Al-
fred A. Knopf, New York, 1978, стр. 64. и 341.

5 Jo seph S. Nye, „The be ne fits of soft po wer“, HarvardBusinessSchoolWorking
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др жа ве сма тра ју ва жним сред ством ути ца ја на дру ге др жа-
ве, на во де ћи да од то га ка кав имиџ има не ка др жа ва за ви си 
и то ка ко ће се дру ге др жа ве пре ма њој по на ша ти.6 У скла ду 
са тим, по зи ти ван имиџ пред ста вља др жа ва ма сред ство ко је 
мо же да им омо гу ћи да до след но сле де свој на ци о нал ни ин-
те рес и да оства ре сво је на ци о нал не ци ље ве.7  

По ред са гле да ва ња од но са ими џа и мо ћи др жа ве, од но-
сно ути ца ја, по сто ји и део те о ри је ме ђу на род них од но са ко ји 
раз ма тра имиџ др жа ве под упли вом схва та ња из со ци јал не 
пси хо ло ги је. У том сми слу, имиџ др жа ве се де фи ни ше као 
ког ни тив на, афек тив на и вред но сна струк ту ра ко ја се од но-
си на пред ста ву о се би и на пред ста ву о дру ги ма ко ју др жа ве 
раз ви ја ју у ме ђу на род ним од но си ма.8 Те пред ста ве нај че шће 
се кре ћу у окви ру ди хо то ми ја „јак - слаб“ и „при ја тељ - не-
при ја тељ“.9 У том прав цу нај да ље иду по је ди ни те о ре ти ча ри 
ко ји пре и спи ту ју ка ко кроз са деј ство вој не и ин ду стри је ви-
со ких тех но ло ги ја, ме ди ја и ин ду стри је за ба ве, и про из во да 
по пут хо ли вуд ских фи ло ва са рат ном те ма ти ком, ко пју тер-
ских и ви део ига ра на те му ра та, али и ди рект не те ле ви зиј-
ске пре но се рат них ра за ра ња и из ве шта ва ње ме ди ја о ра ту 
са мом, САД остат ку све та пред ста вља ју не га ти ван имиџ др-
жа ва ко је до жи вља ва ју као не при ја тељ ске, и при том те же да 
раз ви ју соп стве ни имиџ си ле ко ја во ди „ху ма ни тар не ра то ве“ 
и бо ри се про тив свет ског те ро ри зма за рад до бро би ти чо ве-
чан ства.10

KnowledgeArchive, Har vard Bu si ness School, Bo ston, 8.02.2004, до ступ но на: 
http://hbswk.hbs.edu/ar chi ve/4290.html (при сту пље но 4. апри ла 2011. го ди не)

6 Ro bert Jer vis, Thelogicofimagesininternationalrelations, Co lum bia Uni ver sity 
Press, New York, 1970, стр. xiv.

7 Исто, стр. 4.
8 Ken neth E. Bo ul ding, „Na ti o nal ima ges and in ter na ti o nal systems“, У: Internati

onalpoliticsandforeignpolicy, (при ре дио: Ja mes N. Ro se nau), Free Press, New 
York, 1969, стр. 422-431, стр. 423.

9 Ви де ти: Ken neth E. Bo ul ding, Theimage:knowledgeinlifeandsociety, Uni ver-
sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 1956; Ric hard W. Cot tam, Foreignpolicymoti
vation:ageneraltheoryandacasestudy, Uni ver sity of Pittsburg Press, Pittsburg, 
1977; Brett Sil ver stein, „Enemy ima ges: the psycho logy of U.S. at ti tu des and cog-
ni tion re gar ding the So vi et Union“, AmericanPsychologist, The Ame ri can Psycho-
lo gi cal As so ci a tion, Was hing ton, Vol. 44, Iss. 6, Ju ne 1989, стр. 903-913.

10 Ви де ти: Ja mes А. Der De rian, Virtuouswar:mappingthemilitaryindustrialme
diaentertainmentnetwork, дру го из да ње, Ro u tled ge - Taylor & Fran cis, Lon don, 
2009.
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 У те о ри ји о ме ђу на род ним од но си ма зна чај на па жња 
по све ћу је се и ути ца ју ими џа др жа ве на опа жа ње и ту ма че-
ње ин фор ма ци ја ко је до ла зе из те др жа ве до јав но сти дру гих 
др жа ва, али и про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка.11 У том 
сми слу, на во ди се да од то га ка кву сли ку до но си о ци од лу ка 
у спољ ној по ли ти ци има ју о не кој др жа ви, ко ја че сто мо же 
да бу де за сно ва на на не до вољ ном зна њу о ње ној исто ри ји, 
тра ди ци ји, сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, се лек тив ном се-
ћа њу о од но си ма са том др жа вом у про шло сти, и не мар но 
при ку пље ним и ло ше об ра ђе ним ин фор ма ци ја ма о ак ту ел-
ном тре нут ку, за ви си и при ро да по ли ти ке пре ма тој др жа ви.12 
Сход но то ме, мо же се сма тра ти да че сто сли ке и сим бо ли, 
а не тре зве на ло ги ка, ана ли за и објек тив на ствар ност об ли-
ку ју ме ђу на род не од но се.13 За то сва кој др жа ви, осим тра ди-
ци о нал них,  зва нич них ди пло мат ских од но са, ко ји се нај че-
шће сво де на од нос др жа ва - др жа ва(е), мо ра ју би ти ва жни и 
имиџ, на чин опа жа ња и си стем уве ре ња не са мо до но си ла ца 
од лу ка у спољ ној по ли ти ци дру гих др жа ва, већ и ме ди ја и 
јав но сти у тим др жа ва ма. 

Ме ђу тим, за по тре бе ана ли зе у овом ра ду, по ред раз ли-
чи тих схва та ња ими џа др жа ве у те о ри ји ме ђу на род них по-
ли тич ких од но са, по треб но је и раз мо три ти од ре ђе ња ими-
џа др жа ве ко ја по сто је у еко ном ским на у ка ма. Имиџ др жа ве 
је чест  пред мет про у ча ва ња у ме ђу на род ном мар ке тин гу, у 
сми слу утвр ђи ва ња ути ца ја ко ји имиџ др жа ве има на ста во-
ве по тро ша ча при ли ком до но ше ња од лу ка о ку по ви ни про-
из во да ко ји по ти чу из ино стра них зе ма ља.14 Он пред ста вља 

11 Ви де ти: Ric hard K. He rr mann, Ja mes F. Voss, Tonya Y. E. Scho o ler, Jo seph Ci-
ar roc hi, „Ima ges of in ter na ti o nal re la ti ons: an ex pe ri man tal test of cog ni ti ve sche-
ma ta“, International Studies Quaterly, Wi ley-Blac kwell, Ho bo ken, Vol. 41, Iss. 
3, Sep tem ber 1997, стр. 403-433; Ole R. Hol sti, „The be li ef system and na ti o nal 
ima ges: a ca se study“,  TheJournalofConflictResolution, SA GE Pu bli ca ti ons, 
Tho u sand Oaks, Vol. 6, No. 3, 1962, str. 244-252; Mil ton J. Ro sen berg, „Ima ges 
in re la tion to the po licy pro cess: Ame ri can pu blic opi nion on Cold-War is su es“, 
У: Internationalbehavior:Asocialpsychologicalanalysis (при ре дио: Her bert C. 
Kel man), Holt, Ri ne hart and Win ston, New York, стр. 278-334, 1965.

12 Ken neth E. Bo ul ding, Theimpactofthesocialsciences, Rut gers Uni ver sity Press, 
Pi sca te way, 1966, стр. 9.

13 Les zek Buszynski, Asia Pacific security  values and identity, Ro u tled ge, New 
York, 2006, стр. 7; Ro bert Jer vis, Thelogicofimagesininternationalrelations, 
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1970, стр. 28.

14 Ви де ти: Ming-hu ei Hsi eh, „An in ve sti ga tion of co un try-of-ori gin ef fect using cor-
re spon den ce analysis: a cross-na ti o nal con text“, InternationalJournalofMarket
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оп шту сли ку о од ре ђе ној др жа ви ко ју по слов ни љу ди и по-
тро ша чи пре но се на про из во де из од ре ђе не др жа ве и усло ве 
по сло ва ња у (са) њом, а ту сли ку ства ра ју ре пре зен та тив ни 
про из во ди да те др жа ве, ње не на ци о нал не, еко ном ске и по-
ли тич ке од ли ке, исто ри ја и тра ди ци ја.15 Чак и ка да др жа ва 
не ма стра те ги ју упра вља ња сво јим ими џом, по тро ша чи и по-
слов ни љу ди у ино стран ству је до жи вља ва ју на од ре ђе ни на-
чин, и то њи хо во опа жа ње ути че на од лу ке у ве зи са ку по ви-
ном про из во да те др жа ве, ула га ње ка пи та ла, и по сло ва ње са 
при вред ним ор га ни за ци ја ма из ње. По ред то га, имиџ др жа ве 
пред ста вља и збир ве ро ва ња, ути са ка и асо ци ја ци ја по ве за-
них с не ком др жа вом ко је љу де опре де љу ју при ли ком из бо ра 
ме ста на ста њи ва ња и пу то ва ња, а ин ду стри ја за ба ве и ме ди-
ји игра ју на ро чи то ва жну уло гу у њи хо вом об ли ко ва њу.16 За-
то се мо же сма тра ти да се др жа ве из град њом и уна пре ђе њем 
свог ими џа у ства ри так ми че за моћ, ути цај и пре стиж на 
ме ђу на род ној сце ни. 

Др жа ве да нас из град њом по зи тив ног ме ђу на род ног 
ими џа сти чу дра го цен ка пи тал ко ји мо же да до при не се ја-
ча њу њи хо вог ге о пло ли тич ког ста ту са, по ве ћа њи хо ву без-
бед ност, за шти ти и уна пре ди њи хо ве на ци о нал не ин те ре се.17 
Про цес уна пре ђе ња ими џа др жа ве у на у ци о ме ђу на род ним 
од но си ма мо же да пра ти сли чан мо дел из по слов ног све та, 
од но сно на чи не и тех ни ке ко је успе шне при вред не ор га ни-
за ци је при ме њу ју ка ко би се на нај бо љи на чин пред ста ви ле 
по тро ша чи ма сво јих про из во да, од но сно ко ри сни ци ма услу-
га, с том раз ли ком што су „по тро ша чи“  у слу ча ју др жа ва до-
ма ћа и ино стра на јав ност и стра не вла де. За то др жа ве да би 

Research, Warc & Mar ket Re se arch So ci ety, Ox for dshi re, Vol. 46, No. 3, 2004, стр. 
267-295; Kat ha ri na P. Roth, Ada man ti os Di a man to po u los, „Advan cing the co un try 
ima ge con struct“,  JournalofBusinessResearch, El se vi er, Am ster dam, Vol. 62, No. 
7, 2009, str. 726-740.

15 Ви де ти: Aki ra Na gas hi ma, „A com pa ri son of Ja pa ne se and U.S. at ti tu des to ward 
fo re ign pro ducts“, JournalofMarketing, Ame ri can Mar ke ting As so ci a tion, Chi ca-
go, Vol. 34, Ja nu ary, 1970, стр. 68-74.

16 Phi lip Ko tler, Chri ster Asplund, Do nald H. Ha i der, Ir ving Rein, Marketingplaces
Europe:attractinginvestment,industryandtourismtoEuropeancities,communi
ties,statesandnations, Fi nan cial Ti mes/Pren ti ce Hall, Lon don, 1999, стр.160.

17 Ка ма лу дин Се ра жу ди но вич Гад жи ев, „Имидж как ин стру мент ку ль тур ной ге-
ге мо нии“, Мироваяэкономикаимеждународныеотношения, Ин сти тут ми ро-
вой эко но ми ки и ме жду на род ных от но ше ний, Москвa, Но. 12, 2007, стр. 6.
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ство ри ле и одр жа ва ле по зи ти ван имиџ тре ба да те же спа ја њу 
тех ни ка ди пло ма ти је и мар ке тин га.18

Основнедимензијеимиџадржаве
инесагласностиизмеђуњих

За раз ли ку од уна пре ђе ња ими џа при вред них ор га ни-
за ци ја, чак и оних ко је по слу ју ши ром све та, уна пре ђе ње 
ими џа др жа ве је да ле ко сло же ни ји про цес, по што он под ра-
зу ме ва да се на стра те шки и не про ти вре чан на чин раз ли чи ти 
ви до ви ими џа јед не др жа ве пред ста ве ино стра ним јав но сти-
ма. Осим то га, на осно ву прет ход но из не тих од ре ђе ња ими џа 
др жа ве ја сно је да он ни је јед но ди мен зи о нал на, већ сло же на 
тво ре ви на. За то је ра ди ње го вог што бо љег раз у ме ва ња по-
треб но по бли же са гле да ти ње го ве основ не ди мен зи је. До бро 
по ла зи ште при то ме мо же да пред ста вља мо дел за ана ли зу 
ими џа при вред них ор га ни за ци ја.19 Ме ђу тим, том мо де лу се, 
с об зи ром на раз ли ке из ме ђу др жа ва и при вред них ор га ни за-
ци ја, мо ра ју до да ти и не ке но ве ди мен зи је.20  

Као што је при ка за но на Слици1 као основ не ди мен зи је 
ими џа др жа ве мо гу се на ве сти на ци о нал ни иден ти тет, ре фе-
рент на тач ка на ци о нал ног иден ти те та, про ту ма че ни имиџ, 
ак ту ел ни имиџ, про мо тив ни имиџ, и по же ље ни имиџ.21

18 Pe ter van Ham, „The ri se of the brand sta te“, ForeignAffairs,  Co un cil on Fo re ign 
Re la ti ons, New York, Vol. 80,  No. 5,  Sep tem ber/Oc to ber, 2001, стр. 2–6, стр..6.

19 Ви де ти: Tom J. Brown, Pe ter A. Da cin, Mic hael G. Pratt, Da vid A. Whet ten, „Iden-
tity, in ten ded ima ge, con strued ima ge, and re pu ta tion: an in ter di sci pli nary fra me-
work and sug ge sted ter mi no logy“, JournaloftheAcademyofMarketingScience, 
SA GE Pu bli ca ti ons, Tho u sand Oaks,Vol. 34, No. 2, 2006, стр. 99-106.

20 Ying Fan, „Key Per spec ti ves in na tion ima ge: a con cep tual fra me work for na tion 
bran ding“, BurnelUniversityResearchPapers, Bru nel Bu si ness School, Ux brid ge, 
март 2008, до ступ но на: http://bu ra.bru nel.ac.uk/han dle/2438/1872 (при сту пље-
но 14. апри ла 2011. го ди не).

21 Исто.
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Сли ка 1. Основ не ди мен зи је ими џа др жа ве

Извор:ауторпремаYingFan,„KeyPerspectivesinnationimage:acon
ceptualframeworkfornationbranding“,BurnelUniversityResearchPapers,
BrunelBusiness School,Uxbridge,март2008, доступно на: http://bura.
brunel.ac.uk/handle/2438/1872(приступљено14.априла2011.године)

На ци о нал ни иден ти тет се сход но те о ри ји со ци јал ног 
иден ти те та мо же озна чи ти као са мо о дре ђе ње др жа ве, од но-
сно оно што ве ћин ска на ци ја ко ја на ста њу је од ре ђе ну др жа ву 
ми сли о ими џу сво је др жа ве.22 Пре ма по је ди ним ауто ри ма, 
из град ња на ци о нал ног иден ти те та је ве о ма бит на за спољ-
ну по ли ти ку, јер успе шни је из гра ђе не и се бе све сне на ци је 
има ју ја сни је по ли тич ко од ре ђе ње и ве ћу пре по зна тљи вост 
у ме ђу на род ним од но си ма.23 Због то га је ва жно раз у ме ти 
из вор на ци о нал ног иден ти те та, од но сно на ци о нал ну свест 
и ко лек тив но на ци о нал но пам ће ње, и укљу чи ти про шлост 
и тра ди ци ју на ци је у њен са да шњи тре ну так и раз ма тра ња 
ње не бу дућ но сти.24 Чак и да нас у гло ба ли зо ва ном све ту, на-
ци о нал ни иден ти тет пред ста вља моћ ну тво ре ви ну.25 Раз лог 

22 Hen ri Taj fel, John C. Tur ner, „The so cial iden tity of in ter gro up be ha vi o ur“, У: 
Psychology and intergroup relations (при ре ди ли: Step hen Wor chel и Wil li am 
Austin), Nel son-Hall Pu blis hers, Chi ca go, 1986, дру го из да ње, стр. 7-24, стр. 14; 
Ale xan der Wendt, Social theory of international politics, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1999, стр. 170.

23 Wil li am Blo om, Personal identity, national identity and international relations, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1990, стр. 58.

24 Ant hony D. Smith, Mythsandmemoriesof thenation, Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 1999, стр. 9.

25 Ant hony Gid dens, Sociology, че твр то из да ње, Po lity Press, Cam brid ge, 2001, стр. 
389.
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тре ба тра жи ти у то ме што гло ба ли за ци ја и по је ди не над на-
ци о нал не тво ре ви не ну де пре ви ше дру штве них и по ли тич-
ких мо гућ но сти ко је су че сто су ко бље не, пре кла па ју се, и 
има ју не де фи ни са не гра ни це, па и да ље на ци ји не мо гу да 
по ну де ја сан од го вор на пи та ње ње не при пад но сти и здра во-
ра зум ску за ме ну за на ци о нал ни иден ти тет.26 На су прот то ме, 
на ци о нал ни иден ти тет на ци ји по ма же да зна ко је, да про на-
ђе сво је ме сто у све ту, и да из но ва де фи ни ше се бе у све тлу 
но вих де ша ва ња, до га ђа ја и про ме на.27 

Ре фе рент на тач ка на ци о нал ног иден ти те та пред ста-
вља дру гу ди мен зи ју ими џа др жа ве. Соп стве ни на ци о нал ни 
иден ти тет на ци ја не мо же у пот пу но сти обра зо ва ти ако не-
ма ин фор ма ци је о дру гим др жа ва ма и на ци ја ма ко је их на-
ста њу ју, па та ко ре фе рент ну тач ку на ци о нал ног иден ти те та 
пред ста вља раз ли ка у од но су на дру ге, од но сно по ре ђе ње 
са дру ги ма.28 Овом ди мен зи јом ими џа, ве ћин ска на ци ја ко-
ја на ста њу је од ре ђе ну др жа ву ства ра гра ни цу из ме ђу се бе и 
дру гих. Та ко уве ре ња о дру ги ма и оче ки ва ња од дру гих, у 
сми слу њи хо вог по на ша ња, од ре ђу ју на ци о нал ни иден ти тет 
да те на ци је, од но сно на ци о нал ни иден ти тет се об ли ку је и 
под ути ца јем сре ди не ко ја др жа ву окру жу је, а та сре ди на се 
пре све га од но си на дру ге на ци је или ет нич ке гру пе ко је су 
те ри то ри јал но бли зу, или чак жи ве у окви ру исте др жа ве. 29 

Про ту ма че ни имиџ је тре ћа ди мен зи ја ими џа др жа ве, 
и са сто ји се од то га ка ко од ре ђе на на ци ја ми сли да ње ну др-
жа ву до жи вља ва спољ ни свет. Јед на на ци ја ми шље ње о то ме 
ка ко је до жи вља ва свет нај че шће ства ра на осно ву по на ша-
ња дру гих др жа ва пре ма др жа ви ко ју она на ста њу је. То ми-
шље ње, ме ђу тим, мо же би ти и под ути ца јем  пре о вла да ва-

26 Ви де ти: Ma nuel Ca stells, Theinformationage:economy,societyandculture,vo
lumeII:Thepowerofidentity, Blac kwell, Cam brid ge, 1996; Ju dith A. Cher ni, „So-
cial Lo cal Iden ti ti es“, У: Globalism,localismandidentity:perspectivesonthesu
stainabilitytransitioninEurope (при ре дио: Tim O’Ri or dan), Earthscan, Lon don, 
2001, стр. 61-82.

27 Ви де ти: Ant hony D. Smith, Nationalidentity, Uni ver sity of Ne va da Press, Re no, 
1991.

28 Ви де ти: An na Tri an dafylli dou, „Na ti o nal iden tity and the “ot her”, EthnicandRa
cialStudies, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 21, No. 4, 1998, стр. 593-612.

29 Iver B. Ne u mann, „Self and ot her in In ter na ti o nal Re la ti ons”, EuropeanEuropean
JournalofInternationalRelations, SA GE  Pu bli ca ti ons/Stan ding Gro up of In ter na-
ti o nal Re la ti ons, Lon don, Vol. 2, No. 2, 1996, стр. 139-174, стр. 166.
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ју ће иде о ло ги је у тој на ци ји, или не ких дру гих дру штве них 
чи ни ла ца, а у са вре ме ном све ту та ди мен зи ја ими џа др жа ве 
све че шће се обра зу је под ја ким ути ца јем из ве шта ва ња ме-
ди ја.30 Кроз про ту ма че ни ими џа мо же се са гле да ти не са мо 
ка ко јав ност у јед ној др жа ви ту ма чи ме ђу на род ни имиџ сво је 
др жа ве, већ и то ка ко га ту ма чи ак ту ел на по ли тич ка власт.31 

Че твр та ди мен зи ја ими џа др жа ве од но си се на ак ту ел-
ни имиџ др жа ве у ино стра ним јав но сти ма, од но сно на то ка-
ко не ку др жа ву ви де дру ге др жа ве. Ак ту ел ни имиџ ко ји јед на 
др жа ва има у дру гој др жа ви, или дру гим др жа ва ма, че сто се 
на зи ва и  ње ним угле дом.32 Он је ве зан за ми шље ња у ино-
стра ним јав но сти ма о од но сној др жа ви ко ја се обра зу ју пре-
ко ко лек тив ног опа жа ња те др жа ве и за тим кроз обра зо ва ње 
ста во ва пре ма тој др жа ви.33 Број ни ауто ри сма тра ју да углед 
мо же да обез бе ди др жа ви до бро на ме ђу на род ном пла ну.34 
При то ме се на во де раз ли чи ти на чи ни оства ре ња тог до бра, 

30 Ви де ти: Xi u fang Li, Na ren Chitty, „Re a fir ming na ti o nal ima ge: a met ho do lo gi cal 
fra me work”, Conflict&Communication, Re ge ner, Kon stanz, Vol. 8, No. 2, 2009; 
Scott A. Hunt, Ro bert D. Ben ford, Da vid A. Snow, „Iden tity fi elds: fra ming pro ces-
ses and the so cial con struc tion of mo ve ment iden ti ti es”, У: Newsocialmovements:
fromideologytoidentity (при ре ди ли: En ri que La ra na, Hank Johnston, Jo seph R. 
Gus fi eld), Tem ple Uni ver sity Press, Phi la delp hia, 1994, стр. 185-208; Nos hi na Sa-
le em, „U.S. me dia fra ming of fo re ign co un tri es ima ge: an analyti cal per spec ti ve”, 
Canadian Journal ofMediaStudies, Fa culty of In for ma tion and Me dia Stu di es, 
Lon don, (On ta rio, Ca na da), Vol. 2, No. 1, 2007, стр. 130-162.

31 Ви де ти: Ja rol B. Man he im, Ro bert B. Al brit ton, „Chan ging na ti o nal ima ges: in ter-
na ti o nal pu blic re la ti ons and me dia agen da set ting”, TheAmericanPoliticalScien
ceReview, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Was hing ton, Vol. 78, сеп тем-
бар 1983, стр. 641-657.

32 Tom J. Brown, Pe ter A. Da cin, Mic hael G. Pratt, Da vid A. Whet ten, „Iden tity, in-
ten ded ima ge, con strued ima ge, and re pu ta tion: an in ter di sci pli nary fra me work and 
sug ge sted ter mi no logy“, JournaloftheAcademyofMarketingScience, SA GE Pu-
bli ca ti ons, Tho u sand Oaks, Vol. 34, No. 2, 2006, стр. 99-106, стр.103; Mic hael 
Kun czik, Imagesofnationsandinternationalpublicrelations, Law ren ce Erl ba um, 
Mah weh, 1997, стр. 47.

33 Ви де ти: Jian Wang, „The po wer and li mits of bran ding in na ti o nal ima ge com-
mu ni ca tion in glo bal so ci ety“, InternationalPoliticalCommunication, Ro u tled ge, 
Lon don, Vol. 14, No. 2, 2008, стр. 9-24.

34 Ви де ти: Alex We i si gery, Ke ren Yar hi-Mi lo, „Re vi si ting re pu ta tion: do es past ac-
ti ons mat ter in in ter na ti o nal po li tics“, Theoryvs.policyconnectingscholarsand
practitioners conference, New Or le ans, 17. фе бру ар 2010; Wil li am W. Phe lan, 
„Sta te re pu ta tion as a pu blic good“, IIISDiscussionPapers,  In sti tu te for In ter na ti-
o nal In te gra tion Stu di es, Du blin, No.275,  ја ну ар 2009; Du stin H. Tin gley, Bar ba-
ra F. Wal ter, „The еffect of re pe a ted play on re pu ta tion bu il ding: an ex pe ri men tal 
ap pro ach“, InternationalOrganization,  Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
Vol. 65, Iss. 2, 2011, стр. 343–65.
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од то га да др жа ва са бо љим угле дом има бо љу пре го ва рач ку 
по зи ци ју у ди ја ло гу са стра ним зва нич ни ци ма, ве ће мо гућ-
но сти за сту па ње у по ли тич ке, вој не и еко ном ске са ве зе са 
дру гим др жа ва ма, да је по жељ ни ји парт нер ка ко у дво стра-
ној, та ко и у ви ше стра ној ме ђу на род ној са рад њи, до то га да 
та ква др жа ва има олак шан при ступ ме ђу на род ним из во ри ма 
фи нан си ра ња, ве ћу по др шку ино стра них јав но сти за раз ра-
чу на ва ње са евен ту ал ним се па ра ти стич ким по кре ти ма на 
сво јој те ри то ри ји и ви ше успе ха у од вра ћа њу не при ја те ља.35

Про мо тив ни имиџ је пе та ди мен зи ја ими џа др жа ве и 
са сто ји се од сли ке ко јом се др жа ва пред ста вља ино стра ним 
јав но сти ма. Про мо ци ја већ одав но ни је ви ше са мо ствар при-
вред них ор га ни за ци ја, већ се и др жа ве тру де да раз ли чи тим 
про мо тив ним де лат но сти ма ство ре о се би што бо љу сли ку 
у ино стра ним јав но сти ма.36 Осно ва на ко јој се др жа ве тру де 
да гра де про мо тив ни имиџ је при влач ност, а пра ви ло сва ке 
про мо ци је је да се нај пре од ре ди циљ на пу бли ка, кључ на по-
ру ка и иза бе ру од го ва ра ју ће ме то де ко ји ма ће та по ру ка би ти 
ко му ни ци ра на циљ ним јав но сти ма. При то ме, по ру ка ко ја се 
ко му ни ци ра мо ра да бу де ја сна и не про ти вреч на, а др жа ве у 
ње ном осми шља ва њу тре ба да по ђу од ве зи ва ња по је ди них 
сво јих на ци о нал них ин те ре са за не ке за јед нич ке или оп ште-
чо ве чан ске вред но сти, од но сно вред но сти ко је де ли ве ћи на 

35 Ви де ти: Carl Erik Tor ger sen, Cheryl Ri vers, „The con struc tion of re pu ta tion and 
a ne go ti a tion“, IACM18thAnnualConference, Se vil le, 1. јун 2005; Mark J. C. 
Cre scen zi, Ja cob D. Kat hman, Ka tja B. Kle in berg, Reed M. Wo od, „Re li a bi lity, 
re pu ta tion, and al li an ce for ma tion“, AnnualMeetingoftheAmericanPoliticalSci
enceAssociation, To ron to, 3-6. сеп тем бар 2009; Mic hael Tomz, Reputationand
internationalcooperation:sovereigndebtacrossthreecenturies, Prin ce ton Uni ver-
sity Press, Prin ce ton, 2007; Beth Sim mons, „In ter na ti o nal law and sta te be ha vi or: 
com mit ment and com pli an ce in in ter na ti o nal mo ne tary af fa irs”, AmericanPolitical
ScienceReview, Cam brid ge Uni ver sity Press/Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a-
tion, Was hing ton, Vol. 94, No. 4, 2000, стр. 819–835; Bar ba ra F. Wal ter, „Bu il ding 
re pu ta tion: why go vern ments fight so me se pa ra tists but not ot hers”,  AmericanJo
urnalofPoliticalScience, Wi ley-Blac kwell/Mid west Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion,  
Chi ca go, Vol. 50, No. 2, 2006, стр.313–330; An to nia Cat ha ri na Wre de-Bra den, Re
putationforretreat:casualtyaversionandthedecliningcredibilityofdemocracies’
threats,  док тор ска ди се ср та ци ја, Har vard Uni ver sity,  Cam brid ge (Mas sac hu-
setts, U.S.), 2007.

36 Ви де ти: Si mon An holt, Competitiveidentity:thenewbrandmanagementfornati
ons,citiesandregions,  Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2007; Ke ith Din nie, Na
tionbranding:concepts,issues,practice, But ter worth-He i ne mann, Ox ford, 2007; 
Te e mu Mo i la nen, Sep po Ra i ni sto, Howtobrandnations,citiesanddestinations:a
planningbookforplacebranding, Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2009.
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др жа ва у са вре ме ном све ту.37 Стра те шким осми шља ва њем и 
ко му ни ци ра њем кључ не по ру ке др жа ва тре ба да раз ви ја и 
емо ци о нал ну ве зу са ино стра ним јав но сти ма, али и да пре-
ва зи ђе и за ме ни иде о ло шке про гра ме про па ган де у ко му ни-
ци ра њу са ино стра ним јав но сти ма јед ним са свим но вим при-
сту пом ко ји ма ло ко ме мо же да бу де спо ран.38 

Ше ста ди мен зи ја ими џа др жа ве је по же љан имиџ, од-
но сно то ка ко не ка др жа ва же ли да бу де опа же на и до жи вље-
на у ино стра ним јав но сти ма у бу дућ но сти. Да нас пре о вла-
да ва уве ре ње да се са мо де ло твор ним спа ја њем не по сред не 
и ме диј ски по сре до ва не ко му ни ка ци је мо же по сти ћи же ље-
ни имиџ. Док про мо тив ни имиџ пред ста вља са мо тре нут но 
пред ста вља ње же ље не сли ка, да би се она уста ли ла у ино-
стра ним јав но сти ма и да би се до шло до по же ље ног ими џа 
по тре бан је и про ток вре ме на. Али, ни је сва ки по же ље ни 
имиџ и мо гу ћи имиџ за др жа ве. То по себ но ва жи за по је ди не 
др жа ве ко је ду ги низ го ди на има ју лош имиџ због не по вољ-
ног из ве шта ва ња стра них ме ди ја, сте ре о ти па и пред ра су да 
у ино стра ним јав но сти ма. Да би по бољ ша ле свој имиџ тим 
др жа ва ма се са ве ту је да сво јим про мо тив ним де лат но сти ма 
не тре ба да по ку ша ва ју да та кав имиџ не у тра ли шу, већ да 
тре ба да кре ну пу тем ства ра ња пот пу но но вих по зи тив них 
асо ци ја ци ја о се би ко је ће во ди ти ка ства ра њу но вог ими џа.39

 Ме ђу тим, на ци о нал ни иден ти тет, ре фе рент на тач-
ка на ци о нал ног иден ти те та, про ту ма че ни имиџ, ак ту ел ни 
имиџ, про мо тив ни имиџ и по же љан имиџ јед не др жа ве нај-
че шће се не по кла па ју, од но сно из ме ђу њих по сто је зна чај не 
раз ли ке. Као што је то при ка за но на Слици2, мо гу ће је раз-
ли ко ва ти че ти ри не са гла сно сти из ме ђу раз ли чи тих ди мен-
зи ја ими џа др жа ве, и то из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и 
ак ту ел ног ими џа др жа ве, про ту ма че ног и ак ту ел ног ими џа 
др жа ве, ак ту ел ног и про мо тив ног ими џа и из ме ђу про мо тив-
ног и по жељ ног ими џа др жа ве.40

37 Alan Chong, Foreignpolicyinglobalinformationapace:actualizingsoftpower, 
Pal gra ve Mcac mil lan, New York, 2007, стр. 56.

38 Pe ter van Ham, „Bran ding ter ri tory: in si de the won der ful worlds of PR and IR the-
ory”,MilleniumJournalof InternationalStudies,Lon don School of Eco no mics, 
Lon don, Vol. 31, No. 2, 2002, стр. 249-269, стр. 251.

39 Ви де ти: Phi lip Ko tler, Da vid Gert ner, „Co un try as brand, pro duct, and beyond: a 
pla ce mar ke ting and brand ma na ge ment per spec ti ve”, JournalofBrandManage
ment, Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, Vol. 9, No. 4-5, 2002,  стр. 249–261.

40 Ying Fan, „Key Per spec ti ves in na tion ima ge: a con cep tual fra me work for na tion 
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Сли ка 2. Од но си из ме ђу ди мен зи ја ими џа др жа ве

Извор:YingFan,„KeyPerspectivesinnationimage:aconceptualframe
work fornationbranding“,BurnelUniversityResearchPapers, Bru nel Bu-
si ness School, Ux brid ge, март 2008, до ступ но на: http://bu ra.bru nel.ac.uk/
han dle/2438/1872 (при сту пље но 14. апри ла 2011. го ди не)

Са гле да ва ње не са гла но сти из ме ђу раз ли чи тих ди мен-
зи ја ими џа мо же да по мог не раз у ме ва њу сло же но сти од но са 
из ме ђу тих ди мен зи ја, по ре ђе њу оно га у че му се оне раз ли ку-
ју, опре де љи ва њу ме то да за њи хо во пре ва зи ла же ње и ства ра-
њу де ло твор ни је стра те ги је уна пре ђе ња укуп ног ими џа др-
жа ве, од но сно до сти за њу бу ду ћег, же ље ног ста ња. Ме ђу тим, 
што је још бит ни је, њи хо во са гле да ва ње не да је са мо смер ни-
це за то ка ко ства ра ти при вла чан имиџ др жа ве, ко је по ру ке 
и сли ке ко му ни ци ра ти са ино стра ним јав но сти ма, већ мо же 
да да и од го вор на пи та ње ка ко за и ста јед ну др жа ву учи ни ти 
при влач ном у очи ма ино стра них јав но сти.41

bran ding“, BurnelUniversityResearchPapers, Bru nel Bu si ness School, Ux brid ge, 
март 2008, до ступ но на: http://bu ra.bru nel.ac.uk/han dle/2438/1872 (при сту пље-
но 14. апри ла 2011. го ди не)

41 Ва дим Ко но нен ко, „Со зда ть образ Рос сии? “, Россиявглобальнойполитике, 
Со вет по вне шней обо рон ной по ли ти ке, Мо сква,  Т. 4, Н. 2, март - април 2006, 
стр. 201.
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АнализаимиџаСрбије

У скла ду са прет ход ним раз ма тра њем, у овом ра ду је 
учи њен по ку шај да се имиџ др жа ве и ње го ве ди мен зи је пре-
ци зни је од ре де на при ме ру Ср би је. 

Ка да је ана ли за срп ског на ци о нал ног иден ти те та у пи-
та њу ко ри шће ни су за кључ ци из ли те ра ту ре и се кун дар ни 
по да ци из ис тра жи ва ња до ма ћег јав ног мње ња. У од ре ђи ва-
њу ре фе рент не тач ке на ци о нал ног иден ти те та ко ри шће ни 
су са мо по да ци из ис тра жи ва ња ми шље ња и ста во ва до ма ће 
јав но сти, ка ко би се пре ци зи рао од нос гра ђа на Ср би је пре-
ма су сед ним и оста лим бал кан ским др жа ва ма, по је ди ним 
др жа ва ма ко је да нас има ју пре суд ну уло гу у ме ђу на род ним 
од но си ма, и не ким за Ср би ју зна чај ним ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма. Про ти ма че ни имиџ Ср би је ана ли зи ран је та ко-
ђе на осно ву се кун дар них по да та ка из ис тра жи ва ња до ма ћег 
јав ног мње ња, али су ти по да ци до пу ње ни и од го ва ра ју ћим 
по да ци ма из ли те ра ту ре. С об зи ром на то да је ак ту ел ни 
имиџ го то во сва ке др жа ве нај че шће раз ли чит у раз ли чи тим 
ино стра ним јав но сти ма, ак ту ел ни имиџ Ср би је је би ло нео п-
ход но бли же од ре ди ти на не ко ли ко ни воа. У том сми слу ко-
ри шће ни су по да ци о сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма ко ји се 
у јав но сти по је ди них др жа ва ве зу ју за Ср бе и Ср би ју, али и 
по да ци из ис тра жи ва ња јав ног мње ња у не ким су сед ним др-
жа ва ма. По ред то га, у ана ли зи ак ту ел ног ими џа, с об зи ром 
на тре нут но пре те жну ори јен ти са ност на по себ ну са рад њу 
са Европ ском уни јом, Ки ном, Ру си јом и САД, раз мо трен је и 
имиџ Ср би је у јав но сти ма ових су бје ка та ме ђу на род них од-
но са. При том су за раз ма тра ње ак ту ел ног ими џа Ср би је у 
Европ ској уни ји и Ру си ји би ли до ступ ни по да ци из ис тра-
жи ва ња јав ног мње ња, док је због не до ступ но сти та квих по-
да та ка у ки не ској и аме рич кој јав но сти имиџ Ср би је у тим 
др жа ва ма са гле дан по сред но. Та ко је имиџ Ср би је у Ки ни 
раз ма тран је кроз при зму за ки не ску власт, ин те лек ту ал це 
и јав но мње ње по жељ ног по на ша ња др жа ва у ме ђу на род ним 
од но си ма, док је имиџ Ср би је у САД, с об зи ром на ве о ма 
ва жну уло гу ме ди ја у обра зо ва њу јав ног мње ња, и њи хо вог 
ути ца ја на спољ ну по ли ти ку аме рич ке ад ми ни стра ци је, раз-
мо трен кроз из ве шта ва ње аме рич ких ме ди ја о Ср би ји. Про-
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мо ви са ни имиџ Ср би је од ре ђен је на осно ву по да та ка о по је-
ди ним де лат но сти ма ко је су вла да ју ће струк ту ре пред у зи ма-
ле у про те клих де се так го ди на на уна пре ђе њу ими џа др жа ве, 
док је опис по жељ ног ими џа Ср би је дат на осно ву ана ли зе 
не ко ли ко стра те шких вла ди них до ку ме на та у ко ји ма се по-
сред но по ми ње и бу ду ћи, по жељ ни имиџ Ср би је. 

Српскинационалниидентитет
Као и у мно гим др жа ва ма, и срп ски на ци о нал ни иден-

ти тет на шао се у кри зи пред иза зо ви ма гло ба ли за ци је. Ме-
ђу тим, у слу ча ју Ср би је та кри за је ду бља. Ме ђу на род ним 
при зна њем не ка да шњих ре пу блич ких гра ни ца за др жав не на 
тлу не ка да шње Ју го сла ви је, срп ски на род је по де љен, и да нас 
по ред у ма ти ци жи ви у још че ти ри др жа ве на ста ле рас па-
дом бив ше др жа ве и на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је чи ју 
су не за ви сност од Ср би је при зна ли го то во све цен три мо ћи 
на За па ду. Осим то га, до дат ни иза зов срп ском на ци о нал ном 
иден ти те ту пред ста вља и по ли ти ка ак ту ел них вла сти у по је-
ди ним су сед ним др жа ва ма ко ја се очи ту је у оне мо гу ћа ва њу 
по врат ка про те ра них Ср ба у Хр ват ску, све ја чим зах те ви ма 
за цен тра ли за ци јом у Бо сни и Хер це го ви ни, ства ра њу но вог 
је зи ка, пи сма и ме ша њу у ор га ни за ци ју Срп ске пра во слав не 
цр кве у Цр ној Го ри. То ме тре ба до да ти и не пре кид ну тран зи-
ци о ну кри зу ко ја са ма њим па у за ма Ср би ју по тре са већ тре ћу 
де це ни ју, и ко ја је по ста ла не са мо еко ном ска већ и др жав на, 
по ли тич ка, кул тур на и мо рал на, и уве ли ко угро жа ва на ци о-
нал ни иден ти тет.42

Ме ђу тим, не ула зе ћи ду бље у раз ма тра ње ак ту ел ног 
тре нут ка и са др жа ја са вре ме ног срп ског на ци о нал ног иден-
ти те та, за ње го во са гле да ва ње по треб но је ис та ћи не ко ли ко 
по да та ка из до ступ них ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Ср би ји 
о ста њу на ци о нал ног иден ти те та. Пре ма по да ци ма Га лу по-
вог бал кан ског мо ни то ра (GallupBalkanMonitor) из но вем бра 
2010. го ди не гра ђа ни Ср би је,  као што је то при ка за но на Гра-
фи ко ну 1, у нај ве ћој ме ри по и сто ве ћу ју се са на ци о нал ним 
иден ти те том. Та ко 44,9% гра ђа на Ср би је ис ти че да је њи хо во 
по и сто ве ћи ва ње екс трем но ја ко ка да је у пи та њу на ци о нал ни 

42 Пе тар Ма тић, „Гло ба ли за ци ја и на ци о нал ни иден ти тет“, Српскаполитичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр.1-2, 2006, стр. 103-118, стр. 116.
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иден ти тет, њих 20,3% на во ди да је то по и сто ве ћи ва ње ве о-
ма ја ко, док 20,6%  ис пи та ни ка то по и сто ве ћи ва ње озна че а ва 
као ја ко.

Гра фи кон 1. Сте пен по и сто ве ћи ва ња гра ђа на Ср би је
са на ци о нал ним, бал кан ским и европ ским иден ти те том

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

У да ле ко ма њој ме ри гра ђа ни Ср би је се по и сто ве ћу ју 
са бал кан ским иден ти те том, док је нај ма ње из ра же но по и-
сто ве ћи ва ње са европ ским иден ти те том.  

По пи та њу по ве ре ња у по је ди не ин сти ту ци је и ор-
га ни за ци је ко је би тре ба ле да чу ва ју и ја ча ју на ци о нал ни 
иден ти тет, гра ђа ни Ср би је, пре ма по да ци ма из Ис тра жи ва-
ња о вред но сним си сте ми ма у све ту (The World Va lue Sur-
vey), има ју по де ље но ми шље ње. Та ко, као што је при ка за но 
на Графикону2, с јед не стра не по сто ји ве ћин ско не по ве ре ње 
пре ма уста но ва ма по ли тич ког си сте ма, док с дру ге стра не 
по сто ји ве ћин ско по ве ре ње ка да су у пи та њу цр ква и вој ска. 
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Гра фи кон 2. По ве ре ње гра ђа на Ср би је у по је ди не на ци о нал не 
уста но ве и ор га ни за ци је

Извор:Истраживањеовредноснимсистемимаусвету,2006–2008.
доступнона:http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeIndex.jsp(присту
пљено:22.маја2011.године)

На ве де ни по да ци го во ре о не у спе ху срп ске по ли тич ке 
ели те да из гра ди по је ди не ин сти ту ци је по ли тич ког си сте-
ма у вре ме ну ка да је срп ском на ци о нал ном иден ти те ту пре-
ко по треб но по нов но де фи ни са ње. Та ква си ту а ци ја зна чај но 
сла би на ци о нал ни иден ти тет, јер не омо гу ћа ва ус по ста вља-
ње коп че из ме ђу кри тич ки вред но ва не тра ди ци је и зах те ва 
са вре ме ног тре нут ка.43

Референтнатачкасрпскогнационалног
идентитета

Да би се пре ци зни је од ре дио имиџ Ср би је по треб но је 
са гле да ти и то ка ко Ср би до жи вља ва ју сво је су се де и оста-
ле др жа ве Бал кан ског по лу о ства, али и не ке од др жа ва ко-
је пре суд но об ли ку ју са вре ме не ме ђу на род не од но се, као и 
по је ди не ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је су у прет ход не две 
де це ни је пре суд но ути ца ле на суд би ну Ср би је.

Као што је при ка за но на Графикону3, пре ма ста ву ко ји 
ста нов ни ци Ср би је има ју пре ма су сед ним и оста лим бал кан-
ским др жа ва ма очи то ва ном кроз од нос „при ја тељ – не при ја-
тељ“ мо гу се из дво ји ти три гру пе др жа ва. У пр вој гру пи би ле 
би др жа ве ко је ви ше од по ло ви не ста нов ни ка Ср би је до жи-

43 Ви де ти: Вла ди мир Н. Цвет ко вић, „На ци о нал ни иден ти тет и (ре)кон струк ци ја 
ин сти ту ци ја у Ср би ји - иде о ло ги је, обра зо ва ње, ме ди ји“, Филозофијаидру
штво, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, бр. 19-20, 2002, 
стр. 51-75.
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вља ва као при ја тељ ске, у ко је спа да ју Грч ка (78%), Ру му ни ја 
(58,4%) и БЈР Ма ке до ни ја (53,3%), у дру гој др жа ве ко је ви ше 
од по ло ви не ста нов ни ка Ср би је до жи вља ва као не при ја тељ-
ске, у ко је спа да ју Ал ба ни ја (76,3%) и Хр ват ска (57,4%), док 
би се у тре ћу мо гле свр ста ти др жа ве ко је ви ше од по ло ви не 
ста нов ни ка Ср би је не сма тра ни при ја тељ ским, ни не при ја-
тељ ским, а у ко је спа да ју Ма ђар ска (53%), Тур ска (51,5%) и 
Сло ве ни ја (50,6%).  
Гра фи кон 3. Ми шље ње јав но сти у Ср би ји о су сед ним и оста лим 

бал кан ским др жа ва ма

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

По зи ти ван, од но сно не га ти ван од нос јав ног мње ња у 
Ср би ји пре ма по је ди ним др жа ва ма ко је пре суд но ути чу на 
об ли ко ва ње ме ђу на род них од но са мо же се са гле да ти и кроз 
спрем ност да се по др жи или не по др жи њи хо во пред вод ни-
штво. Као што је при ка за но на Графикону4, јав ност у Ср би-
ји у нај ве ћој ме ри по др жа ва вођ ство Ру си је (54,6%) и Ки не 
(46,3%), док се у нај ве ћој ме ри про ти ви вођ ству САД (69%) и 
Ве ли ке Бри та ни је (62,2%). 
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Гра фи кон 4. Ста во ви јав но сти у Ср би ји пре ма вођ ству по је ди них 
свест ких си ла

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

Ка да су у пи та њу ме ђу на род на за јед ни ца и по је ди не ме-
ђу на род не ор га ни за ци је јав ност у Ср би ји, као што је при ка-
за но на Графикону5, у нај ве ћој ме ри сма тра да је по на ша ње 
ме ђу на род не за јед ни це пре ма Ср би ји у про те кле две де це-
ни је би ло не при ја тељ ско (40,6%), док ка да су у пи та њу ме-
ђу на род не ор га ни за ци је нај не га тив ни ји став по сто ји пре ма 
Се вер но а тлант ском са ве зу (НА ТО), ко ји 51,6% ис пи та ни ка 
оце њу је не при ја тељ ским. 

Гра фи кон 5. Ста во ви јав но сти у Ср би ји пре ма ме ђу на род ној  
за јед ни ци и по је ди ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.
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 Ка да је о при сту па њу Европ ској уни ји реч, ко је ак ту-
ел на власт у Ср би ји на во ди као про цес ко ји „не ма ал тер на-
ти ву“, пре ма по да ци ма Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је 
Вла де Ср би је јав ност у Ср би ји је у сеп тем бру 2002. го ди не са 
68% по др жа ва ла учла ње ње у Уни ју, и та по др шка је до сти гла 
зе нит на ред не го ди не са 72%, а у де цем бру 2010. го ди не па ла 
је на 57% од сто.44 Исто вре ме но, пре ма по да ци ма Га лу по вог 
бал кан ског мо ни то ра, та по др шка је ни жа, јер се но вем бру 
2010. го ди не за ула зак Ср би је у Европ ску уни ју из ја шња ва ло 
44% гра ђа на Ср би је.45 При то ме, као што је на зна че но на Гра
фикону6. ве ћи на ста нов ни ка Ср би је твр ди да не ма пре ви ше 
по ве ре ња у Европ ску уни ју (39,2%), од но сно да има ма ло по-
ве ре ња у ту ме ђу на род ну ор га ни за ци ју (29,9%).

Гра фи кон 6. Сте пен по ве ре ња гра ђа на Ср би је у Европ ску уни ју

Извор:Истраживањеовредноснимсистемимаусвету,2006–2008.
доступнона:http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeIndex.jsp(присту
пљено:22.маја2011.године)

44 ЕвропскаоријентацијаграђанаСрбије:представљањерезултатаистражи
вањајавногмњења, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ср би је, Бе о-
град, де цем бар 2010.

45 „Ви ше од по ла Ср би је не ће у ЕУ“, Галупов балкански монитор, Европ ски 
фонд за Бал кан, Бри сел, 2010, до ступ но на: http://www.bal kan-mo ni tor.eu/in-
dex.php/me dia/ и http://www.in4s.net/in dex.php/po li ti ka/sr bi ja-cg-srp ska/2569-
ga lup-vi se-od-po la-sr bi je-ne ce-u-eu) (при сту пље но 14. ма ја 2011. го ди не)
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ПротумачениимиџСрбије

О то ме ка ко Ср би ту ма че свој имиџ по сто је број не ана-
ли зе.46 На осно ву њих мо же се сте ћи увид у сли ку ко ју Ср би 
има ју о се би и на ци о нал ним од ли ка ма за ко је сма тра ју да их 
раз ли ку ју од дру гих на ци ја. Као и код ве ћи не дру гих на ци ја, 
и код Ср ба је при сут но ве ли ча ње на ци о нал не про шло сти и 
по је ди них до га ђа је из исто ри је, при че му је основ на нит ко ја 
спа ја раз ли чи та исто риј ска раз до бља те жња за др жав но шћу, 
са мо стал но шћу и сло бо дом. Стал на бор ба, и од су ство ду жих 
раз до бља ми ра и на прет ка ство ри ли су сте ре о тип ју на штва 
и хе ро и зма као оно га што је нај по жељ ни је, али и сте ре о ти пе 
спољ них и уну тра шњих не при ја те ља, и схва та ње да су за рад 
на ци о нал не не за ви сно сти и оп штег до бра вред не и ве ли ке 
жр тве. 

Ме ђу тим, да нас по сле ра то ва на тлу не ка да шње Ју го-
сла ви је, јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти ко сов ских 
Ал ба на ца, број них про бле ма на пу ту тран зи ци је од 2000. 
го ди не, пре су да Ме ђу на род ног кри вич ног су да за бив шу Ју-
го сла ви ју ко ји ма су Ср би за зло чи не у ју го сло вен ским гра-
ђан ским ра то ви ма осу ђе ни на ви ше го ди на за тво ра не го сви 
оста ли, и не кри тич ког ис пу ња ва ња ни за зва нич них и не зва-
нич них зах те ва, пре по ру ка и са ве та ко ји до ла зе са За па да, ту 
сли ку Ср ба о се би тре ба пре и спи та ти.

Ве о ма ра ши ре но уве ре ње ко је да нас по сто ји ме ђу Ср-
би ма је да је имиџ њи хо ве др жа ве у све ту, по себ но на За па ду, 
лош. Ме ђу тим, су де ћи пре ма по да ци ма из не ких ис тра жи ва-
ња, као што је при ка за но на Графикону7, 52,6% Ср ба сма тра 
да је по след њих го ди на имиџ Ср би је по бољ шан, док 28,3% 
сма тра да је он остао исти, а 13,1% ис ти че да је он до дат но 
по гор шан.  

46 Ви де ти: Јо ван Цви јић, Балканскополуострво, тре ће из да ње, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства, Бе о град, 2000; Сло бо дан Јо ва но вић, Културниобра
зац, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 1995; Бо јан Јо ва но вић, КарактерологијаСрба, 
На уч на књи га, Бе о град, 1992; Пе тар Џа гић, HomoBalcanicus,Homoheroicus, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1995.
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Гра фи кон 7. Ка кав је имиџ Ср би је у све ту  
у по след њих не ко ли ко го ди на

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

Да је тај имиџ још увек да ле ко од по зи тив ног, све сна је 
ве ћи на гра ђа на Ср би је, што по ка зу ју и по да ци из ис тра жи ва-
ња о то ме ка квим Ср би сма тра ју свој имиџ у Европ ској уни ји, 
ко ји су при ка за ни на Графикону8.

Гра фи кон 8. Ка кав је имиџ Ср би је у Европ ској уни ји

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.
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АктуелниимиџСрбије

Ак ту ел ни имиџ Ср би је ана ли зи ран је кроз при зму 
пред ра су да и сте ре о ти па ко ји се то ком исто ри је, али да нас, 
по ја вљу ју о Ср би ји и Ср би ма, по да та ка о то ме ка ко јав но сти 
не ких од су сед них др жа ва до жи вља ва ју Ср би ју, по да та ка о 
то ме ка ко Ср би ју до жи вља ва ју су бјек ти у ме ђу на род ним од-
но си ма ко је је ак ту ел на срп ска власт озна чи ла као „сту бо ве 
срп ске спољ не по ли ти ке“,  Европ ска уни ја, Ки на, Ру си ја и 
САД. 

ПредрасудеистереотипиоСрбимаиСрбији
Пред ра су де и сте ре о ти пи о Ср би ма и Ср би ји ни су но ви-

јег да ту ма. Они се мо гу про на ћи у број ним но вин ским члан-
ци ма и ли те ра ту ри у по је ди ним европ ским др жа ва ма још у 
XIX ве ку. Србиja, ко ја је по сле ви ше ве ков не тур ске оку па-
ци је об но ви ла др жав ност, по сма тра се као део Бал ка на, си-
но ни ма за за о ста ло, не раз ви је но и су ко ба пре пу но под руч је 
ко је се на ла зи на гра ни ци Евро пе и Ази је. За то имиџ Ср би је 
кра јем XIX и по чет ком ХХ ве ка ни је би ло мо гу ће одво ји ти од 
пред ра су да и сте ре о ти па о Бал ка ну. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
не ких дру гих на ро да ко ји жи ве на Бал кан ском по лу о стр ву, 
Ср би као пра во слав ни сло вен ски на род по не кад су озна ча ва-
ни као „за ступ ни ци“ ин те ре са Ру си је, ко јој су за пад не си ле, 
а пре све га Ве ли ка Бри та ни ја по сва ку це ну же ле ле да оне мо-
гу ће ве ћи ути цај у овом де лу све та. С дру ге стра не, по чет ком 
ХХ ве ка Ср би ја је пред ста вља ла смет њу про до ру не мач ких и 
аустро-угар ских ин те ре са ка Ис то ку, па је у овим др жа ва ма 
по сто јао сте ре о тип о Ср би ма као не при ја те љи ма. Об ли ко ва-
њу сте ре о ти па о Ср би ма и Ср би ји по го до ва ли су и ка сни ји 
иде о ло шки сте ре о ти пи За па да о ко му ни сти ма. Углав ном су 
сви ти сте ре о ти пи по но во су ак ту е ли зо ва ни по чет ком гра-
ђан ског ра та на тлу не ка да шње Ју го сла ви је.47 Та ко је у из ве-

47 Ви де ти: Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти по је ди них за пад них 
ме ди ја“, Новасрпскаполитичкамисао, ИИЦ Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, бр. 1-2, 1999, стр. 27-55, Ма ри ја То до ро ва, ИмагинарниБалкан, ХХ 
век, Бе о град, 1999; Jörg Bec ker, „The Hi sto ri cal Tra di tion of An ti-Ser bian Pre ju-
di ces“, CurrentConcerns, No 9/10, 2009, Zu rich; Сло бо дан Ву ко вић, „Сте ре о ти-
пи о Ср би ма и раз би ја ње Ју го сла ви је“, ЗборникМатицесрпскезадруштвене
науке, бр. 120, 2006, стр.75-112; Pe ter Brock, ThesupressedSerbianvoicesand
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шта ва њу за пад них ме ди ја сход но ди хо то ми ји „до бра и зла“, 
Ср би ма при па ла ова дру га ка рак те ри за ци ја, ко ја је по ста ла 
основ на во ди ља у из ве шта ва њу о ра ту нај пре у Сло ве ни ји и 
Хр ват ској, а за тим и у Бо сни и Хер це го ви ни и то ком НА ТО 
агре си је на Ср би ју, уко ре нив ши не га тив ну сли ку о Ср би ма и 
Ср би ји у јав но сти ма зе ма ља За пад не Евро пе и Се вер не Аме-
ри ке.

ИмиџСрбијеунекимсуседнимдржавама
Имиџ Ср би је у по је ди ним су сед ним др жа ва ма оп те ре-

ћен је ти ме што се Ср би и Ср би ја про гла ша ва ју ис кљу чи вим 
крив ци ма за рас пад не ка да шње Ју го сла ви је, али и ти ме што 
се озна ча ва ју као „агре со ри“ ка ко у зва нич ној по ли ти ци, та-
ко и ме ди ји ма и јав но сти ма у Сло ве ни ји, Хр ват ској и Фе де-
ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. 

Су де ћи пре ма по да ци ма Га лу по вог бал кан ског мо ни то-
ра из но вем бра 2010. го ди не, пред ста вље ним на Графикону
9, Ср би ја се да нас у нај ве ћој ме ри до жи вља ва као при ја тељ-
ска др жа ва у јав но сти ма Цр не Го ре (64%) и БЈР Ма ке до ни је 
(51,5%), док је као не при ја тељ ска углав ном ви ђе на у очи ма 
јав но сти у Хр ват ској (45,5%) и Ал ба ни ји (42,8%), а си ту а ци ја 
по овом пи та њу у Бо сни и Хер це го ви ни је по де ље на. 

Гра фи кон 9. Ста во ви пре ма Ср би ји  
у по је ди ним су сед ним др жа ва ма

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

freepressinAmerica, Grap hics, Los An ge les, 1994.
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По да ци о то ме ка кав је имиџ Ср би је у оста лим др жа-
ва ма на ста лим рас па дом Ју го сла ви је и дру гим др жа ва ма на 
Бал кан ском по лу о стр ву, као што су Сло ве ни ја, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Бу гар ска, Грч ка и Тур ска, у овом ис тра жи ва њу 
ни су би ли до ступ ни. Ме ђу тим, ако се узме у об зир да те др-
жа ве са Ср би јом зва нич но не ма ју про бле ма у ме ђу соб ним од-
но си ма, мо же се сма тра ти да је тај имиџ углав ном не у тра лан. 
Тач ни је, ка да је реч о Ру му ни ји и Грч кој, с об зи ром на став 
ове две др жа ве о по што ва њу те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср-
би је и иден ти фи ка ци ју у по ли тич ким ели та ма и јав но сти ма 
тих др жа ва ма са срп ским ста вом око про бле ма Ко со ва и Ме-
то хи је, мо же се сма тра ти и да је имиџ Ср би је и при ја тељ ски. 

ИмиџСрбијеудржавама
чланицамаЕвропскеуније

По што при сту па ње Ср би је Европ ској уни ји ак ту ел на 
по ли тич ка власт и ве ћи на до ма ћих ме ди ја пред ста вља као 
пр вен стве ни за да так др жа ве, по треб но је раз мо три ти и ак-
ту ел ни имиџ Ср би је у јав но сти ма др жа ва чла ни ца Европ ске 
уни је. Он се мо же са гле да ти на при хва та њу Ср би је као бу ду-
ће чла ни це у јав но сти ма др жа ва чла ни ца Уни је. При том се 
по ла зи од пре ми се да чла ни це Европ ске уни је не би има ле 
ни шта про тив учла ње ња др жа ве са до брим ими џом, од но сно 
да не би же ле ле да при хва те др жа ве са ло шим ими џом. Пре-
ма по да ци ма ко је пу бли ку је Европ ска ко ми си ја у „Евро ба ро-
ме тру“, ко ји су пред ста вље ни на Грагикону10, рас по ло же ње 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је за при јем Ср би је у прет ход-
них 10 го ди на би ло је на вр хун цу 2005. го ди не ка да је 40% 
ис пи та ни ка сма тра ло да Ср би ју тре ба при ми ти у Европ ску 
уни ју, али је за кључ но са но вем бром 2010. го ди не та по др шка 
је па ла на 34%, док се на 53% по пе ло про ти вље ње при је му 
Ср би је.48

48 Евробарометар–јавномнењеуЕвропскојунији, Европ ска ко ми си ја, Бри сел, 
2001-2010. го ди не,  до ступ но на: http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/ar chi ves/
eb_arch_en.htm  (при сту пље но 20. ма ја 2011. го ди не).
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Гра фи кон 10. Рас по ло же ње у јав но сти ма др жа ва чла ни ца Европ-
ске уни је за при јем Ср би је у члан ство

Извор: Евробарометар – јавномњење уЕвропској унији, Европска
комисија,Брисел,20012010.године,доступнона:http://ec.europa.eu/pu
blic_opinion/archives/eb_arch_en.htm (приступљено20.маја2011. годи
не)

С тим у ве зи тре ба до да ти да по сто ји ма њи сте пен рас-
по ло же ња за при јем Ср би је ме ђу ста рим чла ни ца ма Европ ске 
уни је у од но су на не ке ис точ но е вроп ске, бал кан ске и су сед не 
др жа ве ко је су у прет ход ној де це ни ји по ста ле чла ни це ове 
ор га ни за ци је. Слич ни ста во ви по сто је и по пи та њу при је ма 
Ал ба ни је, Бо сне и Хер це го ви не, и Тур ске у Европ ску уни-
ју. Пре ма по је ди ним ми шље њи ма ова кви ста во ви по сле ди ца 
су не са мо пре за си ће ња ши ре њем Уни је прет ход них го ди-
на и еко ном ске кри зе, већ и то га што јав но сти не ких др жа ва 
Европ ске уни је има ју ма ло не по сред ног кон так та са Ср би јом, 
Ал ба ни јом, Бо сном и Хер це го ви ном и Тур ском, што им се 
оне чи не су ви ше ком пли ко ва ним, на сил ним и за о ста лим, а 
у нај ма њу ру ку др жа ва ма ко је не де ле европ ске вред но сти.49 
Осим то га, по сле гра ђан ских ра то ва на тлу не ка да шње Ју-
го сла ви је, Бал кан пра те и сли ке рат них зло чи на, ма сов них 
гроб ни ца, ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ет нич ких су ко ба, и 
сход но то ме у јав но сти др жа ва чла ни ца Европ ске уни је ду го 
ће по сто ја ти от пор при је му ових др жа ва у члан ство.50

49 Gaëlle Pério, „EU - We stern Bal kans re la ti ons: the Euro pean Ber mu da tri an gle?“, 
EuropeanIssue, Тhe Fon da tion Ro bert Schu man, n°195, фе бру ар 2011, стр. 1.

50 Исто.
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Ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Ки ни спро во де се тек од 
сре ди не де ве де се тих го ди на ХХ ве ка и она су углав ном окре-
ну та про бле ми ма ки не ског дру штва, као што су еко ном ски 
раз вој, на ци о нал но је дин ство и ки не ски ста тус у ме ђу на род-
ним од но си ма, као и раз ма тра њу од но са са др жа ва ма ко је чи-
не не по ред но окру же ње Ки не. За то се ту ма че ње то га ка кав 
је имиџ Ср би је у Ки ни, мо же тек по сред но и оквир но са гле-
да ти, по ла зе ћи од не ких основ них прин ци па ка да су ме ђу на-
род ни од но си у пи та њу, ко је ки не ска вла да и јав ност сма тра ју 
по жељ ним. По је ди ни ауто ри ис ти чу и ва жност са гле да ва ња 
ста во ва ки не ских ин те лек ту а ла ца, на во де ћи да у по след њих 
де се так го ди на ра сте ути цај њи хо вих ста во ва на јав но мње ње 
и про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка у Ки ни.51

Ки на је про тив ник јед но по лар ног све та у ко ме по вла-
шће на по зи ци ја при па да За па ду, и сма тра да се ме ђу на род ни 
од но си мо ра ју за сни ва ти на ви ше по лар ном све ту у ко ме ће 
ме ђу на род ни по ре дак по чи ва ти на ми ру, ста бил но сти, прав-
ди, по што ва њу ин те ре са и пра ва сва ке др жа ве на соп стве ни 
пут раз во ја, по што ва њу на ци о нал ног су ве ре ни те та, те ри то-
ри јал ног ин те гри те та, и са рад њи ме ђу др жа ва ма у ства ра њу 
хар мо нич ног све та.52 Ки на при хва та да др жа ве у ме ђу на род-
ним од но си ма тре ба да бу ду ру ко во ђе не сво јим на ци о нал-
ним ин те ре си ма, али сма тра да се мо ра пра ви ти рав но те жа 
из ме ђу на ци о нал ног ин те ре са и прав де, и да су јед но стра ни 
по те зи по је ди них др жа ва, а пре све га САД, не при хва тљи ви.53 
У том сми слу, Ки на се бе од по ло ви не де ве де се тих го ди на ХХ 
ве ка де фи ни ше као од го вор ну си лу.54

51 Ви де ти: Lee Jung Nam, „The re vi val of Chi ne se na ti o na lism: per spec ti ves of Chi-
ne se  in tel lec tu als”, AsianPerspective, In sti tu te for Far Eastern Stu di es, Se oul, Vol. 
30, No. 4, 2006, стр. 141-165; Lin Chen, „Com pa ring mass and eli te su bjec ti ve 
ori en ta ti ons in ur ban Chi na”, PublicOpinionQuarterly, The Ame ri can As so ci a tion 
for Pu blic Opi nion Re se arch, Vo lu me 63, No. 2, 1999, стр. 193 – 219.

52 Ji e mian Yаng, „Chi na’s di plo macy: ac hi e ve ments, ex pe ri en ces and the o re ti cal thin-
king in 30 years’ re form and ope ning-up“, GlobalReview, Shang hai In sti tu te for 
In ter na ti o nal Stu di es, Shang hai, Vol. 1, 2008, стр. 1-16, стр. 4, 5 и 6.

53 Ви де ти: Niu Xin chun, „Si no-US Re la ti ons: De pen den ce and Fra gi lity”, Contem
poraryInternationalRelations, Chi na In sti tu tes Of Con tem po rary In ter na ti o nal Re-
la ti ons, Be i jing, Vo lu me 20, Num ber 1, стр. 74-95, 2010.

54 Ji e mian Yаng, „Chi na’s di plo macy: ac hi e ve ments, ex pe ri en ces and the o re ti cal thin-



ПредрагД.Радојевић AНАЛИЗАОСНОВНИХДИМЕНЗИЈА...

198

По је ди ни до га ђа ји у ме ђу на род ним од но си ма, као што 
су то би ле де мон стра ци је про тив НА ТО бом бар до ва ња ки-
не ске ам ба са де у Бе о гра ду, као и пли ма не за до вољ ства иза-
зва на ја пан ском по ли ти ком пре ма Ки ни, или спор но до де-
љи ва ње Но бе ло ве на гра де за мир у 2010. го ди ни, по ка зу ју 
за ин те ре со ва ност ки не ске јав но сти за ино стра не по сло ве. У 
том сми слу, и ства ра о ци и спро во ди о ци ки не ске спољ не по-
ли ти ке обра ћа ју па жњу на ки не ско јав но мње ње.55

Ка да је Ср би ја у пи та њу, Ки на не при зна је јед но стра-
но про гла ше ну не за ви сност ко сов ских Ал ба на ца, има спо ра-
зум о стра те шком парт нер ству са Ср би јом ко ји је пот пи сан 
у ав гу сту 2009. го ди не, пред ста вља ње ног нај зна чај ни јег тр-
го вин ског парт не ра у Ази ји, за ла же се за ши ре ње са рад ње 
са Ср би јом, и пре ма Ср би ји, иако је она ма ла др жа ва, од но-
си се са ува жа ва њем. Ме ђу тим, не са мо ки не ске вла сти, већ 
и ки не ско јав но мње ње су ве о ма осе тљи ви на ус кра ћи ва ње 
по што ва ња пре ма њи хо вој др жа ви и ње ним ви тал ним на ци-
о нал ним ин те ре си ма, па 60% ки не ског јав ног мње ња сма тра 
да је ме ђу соб но по што ва ње пред у слов за гра ђе ње од но са са 
дру гим др жа ва ма.56 У том сми слу срп ска вла да је до са да 
има ла не пи са но пра ви ло да и по ред те жњи да по др жи ак ци је 
Европ ске уни је и САД углав ном из бе га ва да се при дру жу је 
би ло ко јој њи хо вој ини ци ја ти ви у ме ђу на род ним фо ру ми ма 
ко ја кри ти ку ју Ки ну или ште ти ње ним ин те ре си ма. Од но се 
две др жа ве не оп те ре ћу је ни је дан про блем и мо же се сма-
тра ти да и по ред то га што је Ср би ја ма ла европ ска др жа ва, 
углав ном не по зна та ве ћи ни Ки не за, она за раз ли ку од не ких 
дру гих европ ских др жа ва има ре ла тив но по зи ти ван имиџ у 
ки не ској јав но сти.

king in 30 years’ re form and ope ning-up“, GlobalReview, Shang hai In sti tu te for 
In ter na ti o nal Stu di es, Shang hai, Vol. 1, 2008, стр. 1-16, стр. 12.

55 Yufan Hao, Ying Hou, „Chi ne se fo re ign po licy ma king: a com pa ra ti ve per spec ti-
ve“, PublicAdministrationReview, Spe cial Is sue, De cem ber 2009, стр. 136-141, 
стр. 140.

56 Ви де ти: Fer gus Han son, An drew She a rer, Chinaandtheworld:publicopinionand
foreignpolicy, The Lowy In sti tu te for In ter na ti o nal Po licy, Sydney, 2009; Ala sta ir 
Iain Johnston, „Chi ne se mid dle class at ti tu des to wards in ter na ti o nal af fa irs: na scent 
li be ra li za tion?“, TheChinaQuarterly, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
No. 179, 2004, стр. 603 - 628.
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Сли ка пра во слав них хри шћа на ко ји се бо ре за сло бо ду 
про тив му сли ман ских тур ских оку па то ра стал но је др жа ла 
буд ним ин те рес зва нич ног Санкт Пе тер бур га за Бал кан то-
ком XVI II, XIX и по чет ком ХХ ве ка. Сна жан пан сла ви зам 
ко ји је био ра ши рен у ру ској јав но сти, кул тур ним и цр кве-
ним кру го ви ма на ла гао је нео п ход ност  по мо ћи Ру си је пра-
во слав ној и сло вен ској бра ћи ко ја су би ла под оку па ци јом 
Осман ли ја и Хаб сбур го ва ца, па је она ак тив но по ма га ла њи-
хо ве те жње за осло бо ђе њем и об но вом др жав но сти.57 У том 
сми слу тре ба по сма тра ти и имиџ Ср би је у ру ској јав но сти. 

Да нас у јав но сти ма обе др жа ве по сто ји уве ре ње да су 
Ру си и Ср би два при ја тељ ска и брат ска на ро да ко је осим при-
пад но сти истом ци ви ли за циј ском кру гу ве зу ју број ни до га-
ђа ји из бли же и да ље про шло сти. Ме ђу тим, ка ко раз ма тра ње 
ими џа Ср би је у јав но сти са вре ме не Ру си је не би оста ло на 
уве ре њу, нео п ход но је пред ста ви ти и по дат ке из не ких ре ла-
тив но ско ри јих ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Ру си ји ко ја се 
ти чу Ср би је, Ср ба и до га ђа ја ко ји су за де си ли Ср би ју то ком 
прет ход них го ди на.

Док је јав ност у по је ди ним за пад ним др жа ва ма у ско ро 
дво тре ћин ској ве ћи ни, а у су сед ној Хр ват ској са чак и 82%, 
по др жа ла агре си ју НА ТО на Ср би ју у про ле ће 1999. го ди не, 
у Ру си ји јој се про ти ви ло чак 94% гра ђа на.58 Да нас по пи та њу 
очу ва ња те ри то ри јал не це ло ви то сти, зва нич на Мо сква пред-
ста вља нај вер ни јег са ве зни ка Ср би је, а пре ма по да ци ма Све-
ру ског цен тра за про у ча ва ње јав ног мње ња (Всероссийский
центризучения общественногомнения,ВЦИОМ) из мар та 
2008. го ди не чак 47% ис пи та ни ка у ру ској јав но сти сма тра 
да др жа ве За па да не тре ба да се ме ша ју у про блем ко ји је 
на ста ло јед но стра ним про гла ше њем не за ви сно сти ко сов ских 

57 Ви де ти: Bar ba ra Je la vich, Russia’sBalkanеntanglements18061914, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004.

58 Ви де ти: „In ter na ti o nal pu blic opi nion and  the con flict in Ko so vo: vi ews on NA TO 
ac ti ons“, AngusReidsurveyedpublicopinionforTheEconomist, 25 March – 17 
April, 1999,  Пре у зе то из: Phi lip Everts, „War wit ho ut blo ods hed? Pu blic opi nion 
and the con flict over Ko so vo”, У: Publicоpinionandtheinternationaluseofforce 
(при ре ди ли: Phi lip Everts, Pi e ran ge lo Iser nia), Ro u tled ge, New York, 2001.
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Ал бан ца, док је пре 10 го ди на, 1998. го ди не, тај про це нат из-
но сио 33%. Као што је при ка за но на Графикону11 сим па ти-
је ру ске јав но сти пре ма срп ском ста ву за ре ше ње про бле ма 
на Ко со ву и Ме то хи ји су од 1998. до 2008. го ди не по ра сле 
са 12% на 21%, док не за ви сност ко ју су про гла си ли ко сов ски 
Ал бан ци као ре ше ње по др жа ва 4% ис пи та ни ка у ру ском јав-
ном мне њу.59

Гра фи кон 11. На чи јој су стра ни сим па ти је гра ђа на Ру си је  
у ве зи са про бле мом Ко со ва и Ме то хи је

Извор: „Косово иСербия На чьей стороне симпатииРоссиян?“,
Всероссийскийцентризученияобщественногомнения,Прессвыпуск№
903,Москва,17.03.2008.

Пре ма по да ци ма из истог ис тра жи ва ња о си ту а ци ји на 
Ко со ву и Ме то хи ји је ин фор ми са но 75% ста нов ни ка Ру си је, 
а са сте пе ном обра зо ва ња ра сте и сте пен де таљ ни је ин фор-
ми са но сти и по др шке Ср би ји у том про бле му. Уко ли ко Ује-
ди ње не на ци је од лу че да при зна ју Ко со во и Ме то хи ју као 
др жа ву са мо че ти ри од сто ис пи та ни ка сма тра да Ру си ја не 
би тре ба ла да ста ви ве то на та кву од лу ку.60 Та ко ђе, упи та ни 
чи ју стра ну у ре ша ва њу про бле ма тре ба и да ље да по др жа-
ва зва нич на Мо сква, 37% ис пи та ни ка ис ти че да је то стра на 
Ср би је, а 11% сма тра да је то стра на ко сов ских Ал ба на ца. 
При то ме, као што је при ка за но на Гра фи ко ну 12, Ср би ја има 

59 Ис сле до ва ние „Ко со во и Сер бия - На чь ей сто ро не сим па тии Рос си ян?“, Все
российский центр изучения общественного мнения, Пресс-вы пуск № 903, 
Мо сква,17.03.2008. 

60 Ис сле до ва ние „Не за ви си мо сть Ко со во“, АналитическийЦентрЮрияЛева
ды, Мо сква, 23. 07. 2007.
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нај ви ши сте пен по др шке у Урал ском фе де рал ном окру гу са 
се ди штем у Је ка те рин бур гу (50%), за тим у Се вер но за пад ном 
фе де рал ном окру гу са се ди штем у Санкт Пе тер бур гу (45%) 
и Сре ди шњем фе де рал ном окру гу са се ди штем у Мо скви 
(44%).
Гра фи кон 12. По др шка ста во ви ма Ср би је и ко сов ских Ал ба на ца у 

ру ској јав но сти по пи та њу ре ше ња про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји

Извор: „Косово иСербия На чьей стороне симпатииРоссиян?“,
Всероссийскийцентризученияобщественногомнения,Прессвыпуск№
903,Москва,17.03.2008.

Пре ма по да ци ма из ис тра жи ва ња јав ног мње ња Све-
ру ског цен тра за ис тра жи ва ње јав ног мње ња из Мо скве из 
апри ла 2008. го ди не о то ме ко је др жа ве ста нов ни ци Ру си је 
сма тра ју при ја тељ ским, Ср би ја се на ла зи на 22. ме сту иза не-
ких ве ли ких др жа ва као што су Ки на, Не мач ка, Ин ди ја, и по-
је ди них бив ших ре пу бли ка Со вјет ског са ве за, а ка да су у пи-
та њу не ка да шње ре пу бли ке Ју го сла ви је и бал кан ске др жа ве, 
ис пред ње је је ди но Бу гар ска на 20. ме сту, док ис пи та ни ци 
Ср би ју не по ми њу као Ру си ји не при ја тељ ску др жа ву.61 Слич-
ни по да ци мо гу се про на ћи и у ис тра жи ва њу Ана ли тич ког 
цен тра Ју ри ја Ле ва де (АналитическийЦентрЮрияЛевады,
ЛевадаЦентр) из Мо скве ко је је спро ве де но ма ја 2007. го ди-
не, пре ма ко ји ма ру ско јав но мње ње свр ста ва Ср би ју у при-
ја тељ ске др жа ве та ко ђе од мах иза по је ди них ве ли ких си ла и 
по је ди них бив ших ре пу бли ка Со вјет ског са ве за.62

61 Ис сле до ва ние „Рос сия: её дру зья и вра ги“, Всероссийский центр изучения
общественногомнения, Пресс-вы пуск № 951, Мо сква, 08.05.2008.

62 Ис сле до ва ние „Дру же ствен ные и не дру же ствен ные стра ны для рос си ян“, 
АналитическийЦентрЮрияЛевады, Мо сква, 31. 05. 2007. го ди не.
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Због не до ступ но сти по да та ка из ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња о то ме ка ко ста нов ни ци САД до жи вља ва ју Ср би ју, 
имиџ Ср би је у овој др жа ви раз мо трен је на осно ву из ве шта-
ва ња аме рич ких ме ди ја, а с об зи ром на њи хов ве ли ки ути цај 
на јав ност, и про цес осми шља ва ња и во ђе ња спољ не по ли ти-
ке у овој др жа ви.  

До из би ја ња ра то ва на тлу не ка да шње Ју го сла ви је у 
САД ни су по сто ја ли по себ ни сте ре о ти пи и пред ра су де пре ма 
Ср би ји. Ме ђу тим, Ср би ја као део со ци ја ли стич ке Ју го сла ви-
је, упр кос свим по себ но сти ма тог со ци ја ли стич ког си сте ма 
и су ко бу са Со вјет ским са ве зом из 1948. го ди не, ни је мо гла 
да из бег не пред ра су де и сте ре о ти пе ко је је аме рич ка јав ност 
ге не рал но има ла пре ма ко му ни зму и со ци ја ли стич ким др-
жа ва ма, до жи вља ва ју ћи их као не при ја тељ ске.63 У том сми-
слу, по сле по бе де на пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма но во-
фор ми ра них по ли тич ких пар ти ја у Сло ве ни ји и Хр ват ској, и 
остан ка на вла сти ко му ни стич ке пар ти је ко ја је пре и ме но ва-
на у со ци ја ли стич ку у Ср би ји 1990. го ди не, у аме рич кој ад-
ми ни стра ци ји се до жи вљај ко му ни ста као не при ја те ља пре-
нео на Ср би ју.64 Са те по зи ци је по сма тра на је и ње на уло га у 
ју го сло вен ским гра ђан ским ра то ви ма. 

Ка да су аме рич ки ме ди ји у пи та њу, и по ред че сто спо-
ми ња них те за о њи хо вој сло бо ди и не за ви сно сти, тре ба ис та-
ћи и ми шље ња пре ма ко ји ма су они пре све га об ли ко ва ни та-
ко да шти те и ши ре ста во ве и ин те ре се вла сти и вла да ју ћих 
струк ту ра, да се углав ном не кри тич ки осла ња ју на вла ди не 
из во ре при ли ком из ве шта ва ња о стра ним др жа ва ма, по др-
жа ва ју ћи или пре ћут ку ју ћи по је ди не до га ђа је, да су скло ни 
пре но ше њу по јед но ста вље них за кљу ча ка аме рич ке ад ми ни-
стра ци је о по је ди ним др жа ва ма ко ји јав ност во де ка ства ра-

63 Ви де ти: Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти по је ди них за пад них 
ме ди ја“, Новасрпскаполитичкамисао, ИИЦ Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, бр. 1-2, 1999, стр. 27-55.

64 Ви де ти: Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти по је ди них за пад них 
ме ди ја“, Новасрпскаполитичкамисао, ИИЦ Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, бр. 1-2, 1999, стр. 27-55.
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њу не га тив них или по зи тив них сли ка о тим др жа ва ма, и што 
је нај ва жни је да се на све на чи не тру де да да ју ле ги ти ми тет 
вој ним ин тер вен ци ја ма САД у све ту, че сто бла те ћи и ома ло-
ва жа ва ју ћи про тив нич ке др жа ве.65 Има ју ћи то на уму, аме-
рич ки ме ди ји се не мо гу сма тра ти сло бод ним и не за ви сним, 
тим пре ако се прет ход ним ста во ви ма до да ју и ми шље ња о 
њи хо вој иде о ло шкој обо је но сти, скло но сти ши ре њу ма ни пу-
ла ци ја, пре суд ном ути ца ју вла снич ких струк ту ра на њи хо ву 
уре ђи вач ку по ли ти ку, и лич ним пред ра су да ма ко је спи ке ри 
и уред ни ци ин фор ма тив них про гра ма че сто пре но се јав но-
сти, а ко је бит но ути чу на имиџ дру гих др жа ва у аме рич ком 
јав ном мње њу.66 Че сто је имиџ по је ди них др жа ва у аме рич кој 
јав но сти у ства ри сли ка ко ју аме рич ка ад ми ни стра ци ја же ли 
да до ма ћа јав ност има о дру гим др жа ва ма, и ко ја се ства ра 
и на ме ће пу тем аме рич ких ме ди ја. У та квом окру же њу аме-
рич ко јав но мње ње не ма усло ве да кри тич ки ра су ђу је, и да 
се су прот ста ви оно ме што ме ди ји и вла да твр де да је на ци о-
нал ни ин те рес.67 За то се мо же сма тра ти да ка да је имиџ дру-
гих др жа ва у САД у пи та њу по сто ји са деј ство из ме ђу вла сти, 
ме ди ја, дру штве них ор га ни за ци ја и јав но сти, ко је увек обез-
бе ђу је пре ва гу ар гу мен та „на ци о нал ног ин те ре са“ над објек-
тив ном си ту а ци јом.68 

65 Nos hi na Sa le em, „U.S. me dia fra ming of fo re ign co un tri es ima ge: an analyti cal 
per spec ti ve“, CanadianJournalofMediaStudies, Uni ver sity of We stern On ta rio, 
Lon don (On ta rio), Vol. 2, No. 1, 2007, стр. 130-162, стр. 153; Ви де ти и: Ivo Da-
al der, Mic hael O’Han lon, Winningugly:NATO’swartosaveKosovo, Bro o kings 
In sti tu tion Press, Was hing ton, 2000; Don’s A. Gra ber, MassmediaandAmerican
politics, Con gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton,1997; Lan ce W. Ben nett, Pu
blicopinioninAmericanpolitics, Ho ug hton Mif flin Har co urt, New York, 1980.

66 Nos hi na Sa le em, „U.S. me dia fra ming of fo re ign co un tri es ima ge: an analyti cal 
per spec ti ve“, CanadianJournalofMediaStudies, Uni ver sity of We stern On ta rio, 
Lon don (On ta rio), Vol. 2, No. 1, 2007, стр. 130-162, стр. 153; Her bert J. Gans, De
cidingwhat’snews:astudyofCBSEveningNews,NBCNightlyNews,Newsweek,
andTime, Nor thwe stern Uni ver sity Press, Evan ston, 2005, стр. 37; Ви де ти и:  Ed-
ward S. Her man, No am Chomsky, Manufacturingconsent:thepoliticaleconomy
ofthemassmedia, Pant heon Bo oks, New York, 1988; Mel vin L. De Fle ur, San dra.
Ball-Ro ke ach, Theoriesofmasscommunication, Allyn & Ba con, Bo ston, 1989.

67 Ви де ти:  Al lan Rac hlin, News as hegemonic reality:American political culture
andtheframingofnewsaccounts, Pra e ger Pu blis hers, New York, 1988; Di e tram 
A. Sche u fe le, „Fra ming as a the ory of me dia ef fects“, JournalofCommunication, 
Aca demy Pu blis her, Ouily,  Vol. 49, No. 1, 1999, стр. 103–122.

68 Jin Yang, „Fra ming the NA TO air stri kes on Ko so vo ac ross co un tri es: com pa ri son 
of Chi ne se and U.S. new spa per co ve ra ge”, The InternationalJournalForCom
municationStudies, SA GE Pu bli ca tion, Tho u sand Oaks, Vol. 65, No. 3, 2003, str. 
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То са деј ство по ка за ло се де ло твор ним  и ка да је у пи-
та њу би ла агре си ја НА ТО пред во ђе на САД на Ср би ју то ком 
су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не. Без об зи ра на 
ствар ност на те ре ну, аме рич ка ад ми ни стра ци ја је зна ла да ће 
успех агре си је на Ср би ју за ви си ти од по др шке до ма ће јав но-
сти и јав но сти у др жа ва ма чла ни ца ма НА ТО, и што не га тив-
ни јег ими џа ко ју за пад ни ме ди ји ус пе ју да ство ре о Ср би ји.69  
Као ре зул тат по себ не ме диј ске стра те ги је у из ве шта ва њу 
аме рич ких ме ди ја ме сец да на по по чет ку агре си је на Ср би-
ју, 71% Аме ри ка на ца је би ло уве ре но да САД и НА ТО „ра де 
пра ву ствар“, 25% је има ло су прот но ми шље ње, а све га че ти-
ри од сто ни је има ло од го вор.70 По сле крат ког пре да ха ко ји је 
усле дио са про ме ном вла сти у Ср би ји 2000, и те ро ри стич ких 
на па да на Њу јорк и Ва шинг тон 2001. го ди не, из ве шта ва ње 
аме рич ких ме ди ја о Ср би ји је и да ље оста ло на ли ни ји ства-
ра ња ње ног што не га тив ни јег ими џа, ко ри сте ћи сва ку при-
ли ку за то, од пре да је или хап ше ња Ср ба осу мљич њних за 
рат не зло чи не пред су дом у Ха гу, до јед но стра но про гла ше-
не не за ви сно сти ко сов ских Ал ба на ца. Пре ма по је ди ним ми-
шље њи ма не га ти ван имиџ ко ји су аме рич ки ме ди ји ство ри ли 
у до ма ћој јав но сти о Ср би ји пре ва зи шао је про па ган ду про-
тив  на ци стич ке Не мач ке и ње но окри вља ва ње за из би ја ње 
и зло чи не Дру гог свет ског ра та, и по стао је „нај у спе шни ји 
про па ганд ни по ду хват са вре ме ног до ба ко ји је и да нас, чи-
та ву де це ни ју по за вр шет ку ју го сло вен ских гра ђан ских ра-
то ва, још увек жив“.71 О раз ме ра ма не га тив ног ими џа Ср би је 
у САД го во ри и то што су у хо ли вуд ским фил мо ви ма, ка да 
су европ ски на ро ди у пи та њу, Ср би до спе ли на тре ће ме сто 
као на ци ја ко ја се ко ри сти у пор тре ти са њу „ло ших мо ма ка“, 
од мах иза Ру са и Не ма ца.72

231–249, стр. 246.
69 Mark Smith, The Ko so vo con flict: U.S.publicdiplomacyandWesternpublicopi

nion, Cen ter on Pu blic Di plo macy, Fi gu e roa Press, Los An ge les, 2009, стр. 6-7.
70 Ви де ти:  „Has NA TO do ing good job in mi li tary cam pa ign aga inst Yugo sla via?”, 

Angus Reid research for CCN, 2224 April 1999,  Пре у зе то из: Phi lip Everts, 
„War wit ho ut blo ods hed? Pu blic opi nion and the con flict over Ko so vo”, У:  Public
оpinionandtheinternationaluseofforce (при ре ди ли: Phi lip Everts, Pi e ran ge lo 
Iser nia), Ro u tled ge, New York, 2001.

71 Ed ward S. Her man, „Serb de mo ni za tion as pro pa gan da co up”, GlobalResearch
ForeignPolicy inFocus, April 9, 2009, до ступ но на:http://www.glo bal re se arch.
ca/in dex.php?con text=va&aid=13130 (при сту пље но 19. ма ја 2011. го ди не).

72 Са ша Га јић, „Хо ли вуд ски сте ре о ти пи о Ср би ма“, Новасрпскаполитичками
сао, Пре зен та ци ја на Ин тер не ту, Кул тур на по ли ти ка, 6. но вем бар 2007. го-
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ПромотивниимиџСрбије

Утвр ђи ва ње стра те ги је по зи ци о ни ра ња и ко му ни ци ра-
ња ими џа у про мо тив ном сми слу да нас пред ста вља јед но од 
нај зна чај ни јих пи та ња за сва ку др жа ву.73 Ту стра те ги ју тре-
ба за сни ва ти на раз ли чи то сти ма и пред но сти ма у од но су на 
оста ле др жа ве, и то на не ко ли ко ни воа, од по ли тич ког, дру-
штве ног и еко ном ског до кул тур ног и спорт ског. 

Од 2000. го ди не би ло је не ко ли ко по ку ша ја про мо ви-
са ња ими џа Ср би је, ме ђу тим, учин ци тих по ку ша ја су вр ло 
скром ни.74 Ка ко би се по пра вио имиџ Ср би је, од мах на кон 
про ме не вла сти у ок то бру 2000. го ди не Ми ни стар ство ино-
стра них по сло ва пред у зи ма ло је по те зе ка пре вла да ва њу изо-
ло ва но сти др жа ве и ње ном укљу че њу у раз ли чи те ме ђу на-
род не фо ру ме и ка об но ви члан ства у не ким ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма.75 Ра ди по пра вља ња ими џа Ср би је ме ђу мо-
гу ћим ин ве сти то ри ма и по мо ћи до ма ћим из во зно ори јен ти-
са ним пред у зе ћи ма још 2001. го ди не осно ва на је Аген ци ја за 
стра на ула га ња и про мо ци ју из во за Ре пу бли ке Ср би је. Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја Ср би је је, из ме ђу оста лог, у 2007. го ди-
ни за по че ла про мо ци ју на  аме рич кој са те лит ској те ле ви зи-
ји Си ен ен (CNN). Ме ђу тим, она је убр зо пре ки ну та по што 
се ис по ста ви ло да су у њој ко ри шће ни и ка дро ви из су сед не 
Ру му ни је и му зи ка из Ка зах ста на.76 Ими џом др жа ве и ње го-

ди не, до ступ но на: http://sta ri sajt.nspm.rs/kul tur na po li ti ka/2007_ga jic_h1.htm 
(при сту пље но 29. мај 2011. го ди не);

73 Ви де ти: Si mon Аnholt, Com pe ti ti ve iden tity: the new brand ma na ge ment for na ti-
ons, ci ti es and re gi ons, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007.

74 Ви де ти: Пре драг Д. Ра до је вић, „Зна чај но вих ди мен зи ја мо ћи за уна пре ђе ње 
ими џа др жа ве: слу чај Ср би је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4, 2010, стр. 77-104.

75 Ви де ти: „Екс по зе са ве зног ми ни стра за ино стра не по сло ве Го ра на Сви ла но-
ви ћа у Са ве зној скуп шти ни СР Ју го сла ви је“, Ми ни стар ство ино стра них по-
сло ва Ср би је, 24. ок то бар 2001. го ди не, до ступ но на: http://www.mfa.gov.rs/
Srp ski/Fo re in fra me.htm (при сту пље но 31. ма ја 2011. го ди не).

76 „Но ва бру ка Ср би је на Си Ен Ен-у, Ве сти, Ин тер нет пор тал Мон до, Те ле-
ком Ср би ја, Бе о град, 31.01.2007, до ступ но на http://www.mon do.rs/v2/tekst.
php?vest=45744,  „Ср би ја за спот на Си ен ен- по кра ла Ка зах стан“, не дељ ник 
На ци о нал, За греб, 31.01.2007. го ди не, до ступ но на: http://www.na ci o nal.hr/
cla nak/31099/sr bi ja-za-spot-na-cnn-u-po kra la-ka zah stan (при сту пље но 27. ма ја 
2011. го ди не).
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вим уна пре ђе њем тре бао је да се ба ви и Са вет за про мо ци ју 
Ср би је ко ји је 2007. осно ван при Ми ни стар ству тр го ви не и 
услу га, али се он по сле не ко ли ко са ста на ка он уга сио.77 Од 
2009. го ди не озва ни че на је и ин сти ту ци ја еко ном ске ди пло-
ма ти је Ср би је, па би на што бо љем ими џу др жа ве тре ба ло да 
ра ди и 28 еко ном ских ди пло ма та.78 Ми ни стар ство тр го ви не 
и услу га ра ди ло је од 2009. го ди не и на про јек ту под на зи вом 
„ИзградњаипозиционирањенационалногбрендаСрбије“ ко-
ји је тре бао да се са сто ји од ис тра жи ва ња то га ка ко до ма ћа и 
ино стра не јав но сти до жи вља ва ју Ср би ју, и из ра де стра те ги је 
уна пре ђе ња ими џа Ср би је.79 Ме ђу тим, јав ност о ре зул та ти ма 
овог про јек та до са да ни је оба ве ште на. 

У про мо тив ном сми слу сви ус пе си на ших спор ти ста, 
му зи ча ра, умет ни ка, на уч них рад ни ка, на да ре них сту де на та 
и пост ди пло ма ца у ино стран ству при ка зи ва ли су у прет ход-
ној де це ни ји и још увек при ка зу ју Ср би ју у пот пу но дру га чи-
јем све тлу од оног ко је ства ра ју ме ди ји на За па ду. Ме ђу тим, 
сви ови ус пе си че сто су по сти за ни ми мо др жав не по др шке, 
и ни су би ли део зва нич не спољ но по ли тич ке и про мо тив не 
стра те ги је Ср би је.

ПожељниимиџСрбије

У прет ход ној де це ни ји у Ср би ји се ни је ор га ни зо ва ла 
ши ро ка дру штве на и по ли тич ка рас пра ва, ни ти је до не та 
стра те ги ја или усво јен не ки до ку мент из ко га би се мо гло ја-
сно за кљу чи ти ка кав тре ба да бу де бу ду ћи, по жељ ни имиџ 
Ср би је, и ко је де лат но сти на пу ту ка том ими џу тре ба пред-
у зе ти. 

Ме ђу тим, обри си тог ими џа би се мо гли по сред но на-
зре ти ако се раз мо тре не ки дру ги вла ди ни стра те шки до ку-
мен ти. Још у „Стра те ги ји Ср би је за при сту па ње Др жав не за-

77 „Брен ди ра ње Ср би је оста ло са мо же ља“, днев ни лист По ли ти ка, Бе о град, 
22/08/2009, до ступ но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/Bren di ra nje-Sr-
bi je-osta lo-sa mo-ze lja.lt.html

78 „Јав ни кон курс за еко ном ске ди пло ма те“, Ве сти, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 
Бе о град, 21. мај 2009. го ди не, до ступ но на: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/
story/13/Eko no mi ja/62915/Jav ni+kon kurs+za+eko nom ske+di plo ma te.html

79 „Ми ни стар ство пред ста ви ло про је кат на ци о нал ног брен да“, Ра дио те ле ви зи ја 
Вој во ди не, Но ви Сад, 31. ok to bar 2008 до ступ но на http://www.rtv.rs/sr_lat/eko-
no mi ja/mi ni star stvo-pred sta vi lo-pro je kat-na ci o nal nog-bren da_90706.html
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јед ни це Ср би је и Цр не Го ре Европ ској уни ји“ из 2005. го ди не 
на во ди се да др жа ва тре ба да во ди „по ли ти ку при вр же но сти 
ис пу ња ва њу сво јих ме ђу на род них оба ве за на пу ту укљу че ња 
у евро а тлант ске струк ту ре, уз очу ва ње и уна пре ђе ње на ци-
о нал них ин те ре са“, и „по ли ти ку оства ре ња сво јих ду го роч-
них раз вој них ци ље ва у скла ду са ци ље ви ма на ве де ним у 
Ли са бон ској де кла ра ци ји Европ ске уни је и Ми ле ни јум ским 
ци ље ви ма УН“.80 Та стра те ги ја се за ла же за ула га ње у људ-
ски ка пи тал, обра зо ва ње, ис тра жи ва ња и ино ва ци је, за по-
шља ва ње, сло бод ну тр го ви ну, ја ча ње ме ђу на род не са рад ње 
са ЕУ и ње ним чла ни ца ма, урав но те же не од но се и са дру гим 
ме ђу на род ним чи ни о ци ма као што су САД, Ру си ја и Ки на, 
об но ву од но са са зе мља ма у раз во ју, са ко ји ма је по сто ја ла 
исто ри ја до брих по ли тич ких и еко ном ских од но са за вре ме 
не ка да шње Ју го сла ви је. По себ но се на гла ша ва ну жност за-
ла га ња Ср би је за по бољ ша ње од но са са су сед ним и дру гим 
зе мља ма на Бал ка ну, кроз ства ра ње по вољ ни је по ли тич ке 
кли ме, олак ша ва ње кре та ња љу ди, ка пи та ла, ро ба и услу га, 
осми шље ну кул тур ну и на уч ну са рад њу, и за јед нич ке про-
јек те на ре ша ва њу про бле ма ин фра струк ту ре.81 По тре ба ја ча-
ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та по ми ње се не по сред но у 
„Стра те ги ји на уч ног и тех но ло шког раз во ја Ср би је за пе ри-
од до 2010. до 2015. го ди не“ као је дан од пре вас ход них за да-
та ка.82 С дру ге стра не, у „На ци о нал ној стра те ги ји одр жи вог 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је“ на во ди се да је циљ да Ср би ја до 
2017. го ди не бу де „ин сти ту ци о нал но и еко ном ски раз ви је на 
др жа ва са од го ва ра ју ћом ин фра струк ту ром, ком па ти бил на са 
стан дар ди ма ЕУ, с при вре дом за сно ва ном на зна њу, ефи ка сно 
ко ри шће ним при род ним и ство ре ним ре сур си ма, ве ћом ефи-
ка сно шћу и про дук тив но шћу, бо га та обра зо ва ним љу ди ма, 
са очу ва ном жи вот ном сре ди ном, исто риј ским и кул тур ним 
на сле ђем, др жа ва у ко јој по сто ји парт нер ство јав ног, при ват-
ног и ци вил ног сек то ра, и ко ја пру жа јед на ке мо гућ но сти за 
све гра ђа не“.83

80 НационалнастратегијазаприступањеСЦГЕвропскојунији, Кан це ла ри ја за 
европ ске ин те гра ци је Вла де Ср би је,  Бе о град, 2005, стр. 43.

81 Исто.
82 НационалнастратегијанаучногитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијеза

периодод2010.до2015.године, Вла да Ре пу бли ке Ср би је,  Бе о град, 2010, стр. 
20.

83  НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије, Вла да Ре пу бли-
ке Ср би је, До ку мен та, Стра те ги је, Бе о град, 2010, стр. 10.
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Ме ђу тим, иако се из ових до ку ме на та мо же из ве сти за-
кљу чак о то ме ка кав би тре ба ло да бу де по жељ ни имиџ Ср-
би је, за јед нич ки не до ста так свих њих је не по сто ја ње освр та 
на зна чај ими џа др жа ве за оства ри ва ње по бро ја них ци ље ва, 
не по сред но опи си ва ње ими џа ко ји се сма тра по жељ ним, ана-
ли за тре нут ног ста ња ими џа Ср би је и де фи ни са ње ме ра ко је 
тре ба пред у зе ти да би се он уна пре дио.

***

Кроз из ло же но раз ма тра ње да та је по дроб ни ја сли ка о 
ими џу ко ји има Ср би ја, и на осно ву из не тих по да та ка мо гу се 
до не ти за кључ ци о сва кој од ди мен зи ја тог ими џа. 

Срп ски на ци о нал ни иден ти тет се на ла зи пред ве о ма 
озбиљ ним иза зо ви ма ко ји пре те да по ни ште све оно по зи тив-
но по че му је на ци о нал ни иден ти тет у про шло сти био пре по-
зна тљив. Ола ко при хва та ње не ких ту ђих обра за ца укуп ног 
дру штве ног раз во ја и ту ма че ња пре ма ко ји ма је Ср би ја би-
ла узрок свим не да ћа ма на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је, 
ства ра ју осе ћај не по жељ но сти, али и на ци о нал не по ни же но-
сти и кри ви це. Та кво ста ње ду ха у на ци о нал ном иден ти те-
ту не мо же про из ве сти по вољ но окру же ње за мо дер ни за ци ју 
дру штва, на пре дак и бла го ста ње. Та ко ђе, у та квим усло ви ма 
Ср би ја ни је, и не мо же би ти рав но пра ван парт нер су сед ним 
и оста лим бал кан ским др жа ва ма, ни ти по жељ на др жа ва у са-
рад њи и раз ме ни на европ ском и свет ском пла ну. И што је 
још ва жни је, све то се пре ла ма и кроз ре фе рент ну тач ку на-
ци о нал ног иден ти те та и по је ди на не га тив на од ре ђе ња и ви-
ђе ња дру гих су бје ка та ме ђу на род них од но са у Ср би ји. 

Јав ност у Ср би ји опа жа имиџ сво је др жа ве као лош, и 
то да се он ни по сле чи та ве де це ни је у јав но сти ма по је ди них 
др жа ва ко је бит но ути чу на по ло жај Ср би је у све ту ни је бит-
ни је про ме нио. На осно ву по да та ка из не тих у овом ра ду, чи-
ни се да по пи та њу при кљу че ња Ср би је Европ ској уни ји, ни 
са стра не јав но сти Уни је, али ни са стра не јав ног мње ња Ср-
би је не по сто ји кри тич но ве ћин ско рас по ло же ње за срп ским 
члан ством у тој ор га ни за ци ји. Мо жда раз ло зи за то ле же у 
че сто не кри тич ком и пре те ра ном про мо ви са њу ими џа Уни је 
у Ср би ји, за по ста вља њу чи ње ни це да од нос Ср би је са Уни-
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јом тре ба да бу де од нос са гла сно сти уго вор них стра на, као и 
у слу ча ју оста лих др жа ва ко је су при сту па ле овој ме ђу на род-
ној ор га ни за ци ји, а не на ме та ња и усло вља ва ња, али и про-
пу ште ним при ли ка ма да Ср би ја се бе пред ста ви ЕУ као по-
жељ ног евен ту ал ног чла на Европ ске уни је. Ка да је о ими џу 
Ср би је у Ки ни реч, упр кос ва жно сти ко ју Ки на има за Ср би ју 
и њен раз вој, Ср би ја је у Ки ни ре ла тив но не по зна та др жа ва, и 
ту за да так по ли тич ке вла сти, али и свих дру гих дру штве них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја пре све га тре ба да бу де усме рен 
на по раст пре по зна тљи во сти Ср би је. Уз то, тре ба има ти на 
уму да ће сте пен по зи тив но сти ими џа Ср би је у Ки ни би ти 
ве ћи што Ср би ја бу де ви ше ства ра ла сли ку о се би у скла-
ду са прин ци пи ма ко је ки не ско по ли тич ко вођ ство и јав ност 
сма тра ју по жељ ним за од но се су ве ре них др жа ва у ме ђу на-
род ним од но си ма. Што се ими џа Ср би је у Ру си ји ти че, иако 
се мо же ре ћи да је он по зи ти ван, по се бан иза зов за од но се 
две др жа ве је да ље уна пре ђе ње срп ског ими џа у Ру си ји. По-
се бан про блем пред ста вља ња имиџ Ср би је у САД ко ји је у 
де лу јав ног мње ња ко је зна за Ср би ју из ра зи то не га ти ван. 
Уко ли ко же ли дру га чи ју сли ку у очи ма јав но сти САД, Ср би-
ја би тре ба ла да по ку ша да гра ди пот пу но дру га чи ји имиџ, 
јер тре нут ни с об зи ром на ње го ву уко ре ње ност не ма свр хе 
по ку ша ти ис пра ви ти. За то би у на ред ном раз до бљу Ср би ја 
мо ра ла да по ку ша да бо ље пред ста ви сво ја људ ска и при род-
на бо гат ства, и кул тур но исто риј ску ба шти ну у овој др жа ви. 
Ме ђу тим, бо љег ими џа Ср би је не ће би ти без је дин стве ног 
ста ва свих уче сни ка на по ли тич кој сце ни у Ср би ји о то ме 
шта и ка ко Ср би ја тре ба да про мо ви ше, и ка кав имиџ же ли. 
На жа лост, да нас не по сто ји по ли тич ка са гла сност око тих 
пи та ња, ни ти је из гра ђе на нео п ход на осно ва за ко му ни ка ци-
ју и про мо ци ју по жељ ног ими џа Ср би је. Ср би ја чак не ма ни 
си стем ско пра ће ње стра них ме ди ја, ни ти ис тра жи ва ња свог 
угле да у све ту, а то су основ ни пред у сло ви за ва ља ну си ту а-
ци о ну ана ли зу и успех у про це су по бољ ша ња ими џа др жа ве. 

Основ на вред ност овог ра да са сто ји се у то ме што је 
њи ме учи њен по ку шај да се имиџ Ср би је са гле да у свој сво јој 
сло же но сти, на сто ја њу да се сти му ли ше де ба та о том про бле-
му и ства ра њу обри са са си ту а ци о ну ана ли зу ими џа Ср би је. 
Ре зул та ти ана ли зе основ них ди мен зи ја ими џа Ср би је из ло-
же ни у овом ра ду мо гу се сма тра ти за је дан од по ка за те ља 
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о ими џу Ср би је у ме ђу на род ним од но си ма, и као по ку шај 
пре ва зи ла же ња ста во ва за сно ва них на уве ре њи ма о ње го вој 
не га тив но сти или по зи тив но сти. Ра ди до би ја ња по дроб ни јих 
ре зул та та не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња ими џа Ср би је тре ба ло 
би да бу ду де таљ ни ја, али и ин сти ту ци о нал но за сно ва на. Та-
ко ђе, с об зи ром на то да у не ким др жа ва ма јав на ди пло ма ти ја 
пред ста вља де лат ност ко ја у са деј ству са свим оста лим ин-
сти ту ци о нал ним и ва нин сти ту ци о нал ним чи ни о ци ма во ди 
ра чу на о ме ђу на род ном ими џу др жа ве, по себ на па жња у Ср-
би ји мо ра се по све ти ти по тре би да се ор га ни зу је стра те шки 
за сно ва на јав на ди пло ма ти ја, ко ја би ра ди ла на уна пре ђе њу 
ме ђу на род ног ими џа Ср би је. На тим осно ва ма уте ме ље на 
јав на ди пло ма ти ја већ по сто ји у мно гим др жа ва ма све та, и 
ње на основ на уло га са сто ји се у ак тив ном гра ђе њу по жељ-
ног ими џа др жа ве у ино стра ним јав но сти ма. А та кав имиџ 
ства ра пред у сло ве за бо љи по ло жај др жа ве у ме ђу на род ним 
по ли тич ким и еко ном ским од но си ма. Дру гим ре чи ма, на тај 
на чин шти те се и уна пре ђу ју на ци о нал ни ин те ре си. 

PredragD.Radojevic

ANALYSISOFBASICDIMENSION
OFSERBIANIMAGE

Sum mary

Today,therearemanyopinionsintheliteraturethoseseem
thatagoodnationimagecanprovidethenationabetterposition
ininternationalpoliticalandeconomicrelations.Basedonthis
opinion,byconcentratingontheunderstandinganddefinitionof
nationalimageanditsdifferentdimensions,thispaperanalyzes
thenationalimageofSerbia.Theanalysisisbasedontheidenti
ficationofnationalidentity,thereferencepointofnationaliden
tity,construedimage,actualimage,promotionalimageandthe
desiredimageofSerbiaonthebasisofsecondarydatafromava
ilable studiesofdomesticand internationalpublicopinionand
literature.Thispaperisanattempttoovercomethedetermina
tionoftheimageofSerbiaonthebasisofbeliefsandtoshowthat
theimageofthenation,inallitscomplexity,canbeclearlyseen
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throughthiskindofanalysis.Onlycountriesthathavemanaged
tolookatdifferentpositionsofthevariousdimensionsofitsima
ge,andbecomeawareoftheproblemsinitsnationalimagecan
takethefirststepintheprocessofitsimprovement.Thisprocess
inmanycountriestakesplacethroughthestrategicfoundedpu
blicdiplomacythatbypromotingapositiveimageofthenation
shouldprotectnationalinterests.
Keywords:nationimage,Serbia,nationalidentity,referencepo

intofnationalidentity,consruedimage,actualima
ge,promotedimage,desiredimage
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Re su me

Bythisanalysisthereispresentedadetailedpictureonthe
imageofSerbia.On thebasisof theabovementioneddata it is
possibletomakeconclusiononeachdimensionofthisimage.

Serbiannationalidentityisseriouslychallengedwiththre
atsofsuppressionofeverysinglepositivethingbywhichthena
tionalidentityusedtoberecognizableinthepast.Frivolousac
ceptanceofsomebodyelse’spatternsofsocialdevelopmentand
theviewsthatSerbiawasthecauseforallproblemsonterritory
offormerYugoslaviahavecreatedafeelingofundesirabilityand
national humiliation and guilt. Such state of spirit in national
identitycouldnotprovideforappropriateestablishmentformo
dernizationofsociety,itsdevelopmentandwelfare.Inadditionto
this,insuchsituationSerbiahasnotbeen,andneithercouldbe
anequalpartnertoitsneighboringandotherBalkanstatesnorit
couldbeadesirablestateforcooperationandexchangeonEuro
peanandworldlevel.Whatismoreimportant,allthisisalsore
flectedthroughareferencepointofnationalidentityandcertain
negativedefinitionsandviewsofothersubjectsofinternational
relationsinSerbia.

ThepublicinSerbiahasnoticedthattheimageofSerbiais
badandthatnotevenforonewholedecadeithasbeenchanged
forbetterinthepublicofcertainstateswhichsignificantlydeter
minethestatusofSerbiaintheworld.Onthebasisofthedata
presented in this text itseems thatboth thepublicof theEuro
peanUnionandthepublicofSerbiadonothavetheirdesirable
majoritypartswithinthemwhichwouldsupportmembershipof
SerbiainthisUnion.Perhapsthereasonsforthatisaveryoften
noncriticalandexcessivepromotionoftheimageoftheUnionin
SerbiaandneglectingofthefactthattherelationofSerbiawith
theUnionneeds tobea relationofconsentof twocontracting
sidesasitisinthecaseofotherstateswhoaccededtothisorga
nization,aswellasinmissedopportunitiesforSerbiatopresent
itself to the EU as a potentially desirablememberstate of the
EuropeanUnion.TalkingabouttheimageofSerbiainChina,de
spiteimportancethatChinahasforSerbiaanditsdevelopment,
SerbiahasbeenarelativelyunknownstateinChinaandregar
dingthisfactaprimetaskofpoliticalgovernmentandallother
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socialandpoliticalinstitutionsshouldbedirectedtotheriseof
recognizibilityofSerbia.Inadditiontothis,itshouldbekeptin
mindthatthelevelofpositivenessoftheimageofSerbiawillbe
ashigherasSerbiacreatestheimageofitselfinaccordwiththe
principlesthatChinesepoliticalleadershipandpublicconsider
asdesirableregardingrelationsofsovereignstatesininternati
onalrelations.IncaseoftheimageofSerbiainRussia,although
itispossibletoclaimthatitispositiveoneaspecialchallengefor
relationsofthetwostatesisfurtherimprovementoftheimageof
SerbiainRussia.AspecialproblemistheimageofSerbiainthe
USAasit isextremelynegativeincaseofthepartofitspublic
opinionwhoheardofSerbiaatall.IncaseSerbiawantsanother
imageintheeyesofthepublicoftheUSA,Serbiashouldtryto
buildacompletelydifferentimageasthereisnousetotrytocor
rectthecurrentimagewhichhadtakendeeproots.Thereforein
nextperiodSerbiashouldtrytoaimforbetterpresentationofits
humanandnaturaltreasureandSerbianculturalandhistorical
heritage.However,therewillnotbebetterimageforSerbiawit
houtaunitedstandpointofallparticipantsonSerbianpolitical
scene regardingwhat and howSerbia should promote for that
matterandalsowhatkindofimageitwantsatall.Unfortunately
nowadaystherehasbeennopoliticalconsentovertheseissues
northerehasbeenbuiltanecessarybasisforcommunicationand
promotionofdesirableimageofSerbia.Serbiahasnotevenhad
asystematicfollowingofforeignmedianorhasitmadeanyrese
archregardingreputationofSerbiaintheworld,althoughthese
arebasicpreconditionsforaqualitativesituationalanalysisand
successintheprocessofimprovementoftheimageofthestate.

Basicvalueofthispaperisanattempttoanalysetheimage
ofSerbiainallitscomplexityandtostimulateadebateonthis
problemandthentocreateaframeworkforsituationalanalysis
of the image of Serbia. The results of the analysis of basic di
mensionsoftheimageofSerbiathatarepresentedinthispaper
mightberegardedasoneofindicatorsoftheimageofSerbiain
internationalrelationsandasanattempttoovercomethestand
points thatarebasedonbelievesonitsnegativityorpositivity.
Forpurposeofgettingmorecomprehensiveresultssomefuture
researches of the imageof Serbia shouldbemoredetailedbut
also institutionallybased.Also,considering the fact that in so
mestatespublicdiplomacyrepresentsactivitywhichtakescare
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ofinternationalimageofthestateincoordinationwithallother
institutional andnoninstitutional factors, in Serbia special at
tentionshouldbepaidtotheneedoforganizingastrategically
based public diplomacywhich shouldwork on improvement of
internationalimageofSerbia.Diplomacywhichisbasedonsuch
basisalreadyexistsinmanystatesthroughouttheworldandits
basicroleisactivebuildingofdesirableimageofthestateinthe
public of foreign states. And such image creates preconditions
forgainingbetterstatusofthestateininternationalpoliticaland
economicrelations.Inotherwords,inthiswaynationalinterests
becomeprotectedandimproved.
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