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ра лизма ЕУ и његовим резултатима (С. Недељковић), те веома 
деликатним питањем безбедносне и одбрамбене политике ЕУ( Х. 
Бериша), без које ова супранационална творевина не представља 
„довршен“ и независан ентитет. 

У рубрици Огледи и студије можете прочитати веома добре 
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У трећем делу налазе се два чланка која обрађују две друштве-
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комуницирању, а друга се тиче климатских промена и безбеднос-
них и других последица које оне могу изазвати.

У овом броју, као што видите, је изузетно богата рубрика у 
којој су представљене полемике, осврти и прикази. Овом прили-
ком позивамо колеге, поготово наше млађе истраживаче, да пишу 
радове ове категорије.  

   
Радове за Политичку ревију 3/2015. треба да пошаљете до 20. 

августа на следећу е-mail адресу redakcija@politickarevija.rs

Др Момчило Суботић, научни саветник



- VIII -

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 179009



политичка ревија

ЕВРОПСКА УНИЈА: ПИТАЊЕ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА, 

МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ 
И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

1

Драгољуб Тодић 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  
И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

19

Стеван Г. Недељковић 

ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: РАЗЛОЗИ УСПОСТАВЉАЊА  
И (НЕ)УСПЕХA У ПРИМЕНИ КОНЦЕПТА

41

Хатиџа Х. Бериша,  Мирослав M. Талијан 

ЗАЈЕДНИЧКА БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА 
ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 - ИЗМЕЂУ МЕКЕ И ТВРДЕ МОЋИ  





УДК 327.39(4-672EU):323.1(497.11)

Оригинални  
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVII) XIV, vol=44
Бр. 2 / 2015.

стр. 1-18.

- 1 -- 1 -

*	 Рад	 је	 реализован	 у	 оквиру	 научног	 пројекта	 „Србија	 у	 савременим	 међународним	
односима:	Стратешки	правци	развоја	и	учвршћивања	положаја	Србије	у	међународ-
ним	интегративним	процесима	–	спољнополитички,	међународни	економски,	правни	
и	безбедносни	аспекти”	(број	179029)	који	финансира	Министарства	просвете,	науке	и	
технолошког	развоја	Владе	Републике	Србије,	за	период		2011–2015.	године.

Драгољуб Тодић
Институт за међународну политику и привреду, Београд.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ*

Сажетак
Пи та ње од но са из ме ђу члан ства у Европ ској уни ји 
(ЕУ) и на ци о нал них спе ци фич но сти  и ин те ре са, од но
сно мо гућ но сти и по тре ба за ува жа ва ње на ци о нал них 
ин те ре са оп шти је оквир ана ли зе. Као ин ди ка то ри 
та квих мо гућ но сти мо гу се узи ма ти раз ли чи ти кри
те ри ју ми, као што су: 1) ка рак тер и са др жај про пи са 
ЕУ (до ко је ме ре омо гу ћа ва ју ува жа ва ње на ци о нал них 
спе ци фич но сти), 2) усло ви за члан ство у ЕУ (да ли се 
кри те ри ју ми ма за члан ство у ЕУ пи та ње ува жа ва ња 
на ци о нал них ин те ре са по ста вља као услов, пра во или 
оба ве за), 3) прак са уго ва ра ња пре ла зних ро ко ва при 
за кљу чи ва њу уго во ра о при дру жи ва њу (до ко је ме ре 
се она раз ли ку је од др жа ве до др жа ве у за ви сно сти 
од ни воа еко ном ске раз ви је но сти и ста ња у од ре ђе ној 
обла сти, итд). У по себ ном де лу ра да ана ли зи ра се пи
та ње на ко ји на чин и до ко је ме ре по сто је ћи про цес 
кре и ра ња по ли ти ка и усва ја ња про пи са у Ре пу бли ци 
Ср би ји (РС) пре по зна је ка те го ри ју „на ци о нал ни ин те
рес“. Као кон сти ту тив ни еле мент пој ма „на ци о нал
ни ин те рес“, узи ма ју се спе ци фич но сти ста ња у РС и, 
сход но то ме, по сто ја ње оба ве зе њи хо вог ува жа ва ња у 
про це су кре и ра ња и спро во ђе ња на ци о нал них по ли ти
ка, од но сно при пре ме и усва ја ња про пи са. Ана ли зи ра ју 
се про пи си РС ко ји ма се ре гу ли ше по сту пак при пре ме 
и усва ја ња стра те шких до ку ме на та, од но сно про пи си 
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ко ји ре гу ли шу по сту пак при пре ме и усва ја ња про пи са. 
По себ но се ана ли зи ра део те про це ду ре ко ји се од но си 
на уса гла ша ва ње на ци о нал них про пи са са про пи си ма 
ЕУ (ана ли за ефе ка та про пи са, уче шће јав но сти, итд). 
Аутор за кљу чу је да про цес при дру жи ва ња ЕУ омо гу
ћа ва са мо до из ве сне ме ре ува жа ва ње не ких на ци о нал
них спе ци фич но сти др жа ва ко је при сту па ју овој ор га
ни за ци ји. Ме ђу тим, исто вре ме но се кон ста ту је да у 
слу ча ју РС про цес ускла ђи ва ња про пи са са про пи си ма 
ЕУ не обез бе ђу је усло ве за ува жа ва ње спе ци фич них 
окол но сти и пре по зна ва ње „на ци о нал них ин те ре са“.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни ин те ре си, Ре пу бли ка Ср би ја, 
Европ ска уни ја, при дру жи ва ње, за ко но дав ни по сту
пак, ускла ђи ва ње про пи са, ана ли за ефе ка та про пи
са, та бе ла ускла ђе но сти про пи са, тро шко ви при ме не 
про пи са, уче шће јав но сти.

1. НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕ СИ И КА РАК ТЕР  
И СА ДР ЖАЈ ПРО ПИ СА

Dа	на	ци	о	нал	ни	ин	те	ре	си	пред	ста	вља	ју	је	дан	од	кључ	них	пој	мо-
ва	са	вре	ме	них	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	и	чи	ни	лац	ко	ји	де	тер	ми-

ни	ше	ди	на	ми	ку	про	це	са	у	ме	ђу	на	род	ној	за	јед	ни	ци	ве	ро	ват	но	(бар	
за	по	тре	бе	овог	члан	ка)	не	би	тре	ба	ло	по	себ	но	до	ка	зи	ва	ти.	Они	се	
че	сто	сма	тра	ју	осно	вом	функ	ци	о	ни	са	ња	са	вре	ме	ног	по	рет	ка,	а	ди-
на	ми	ка	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	ре	зул	тан	та	је	број	них	фак	то	ра	ко	ји	
на	раз	ли	чи	те	на	чи	не	усло	вља	ва	ју	мо	гућ	но	сти	про	јек	ци	је	и	оства-
ри	ва	ња	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	по	је	ди	нач	не	др	жа	ве.	Ме	ђу	тим,	на-
чин	ка	ко	се	на	ци	о	нал	ни	ин	те	ре	си	фор	му	ли	шу,	без	об	зи	ра	ка	ко	их	
кон	крет	ни	је	де	фи	ни	са	ли,	за	ди	ре	у	са	му	су	шти	ну	функ	ци	о	ни	са	ња	
ин	сти	ту	ци	ја	по	ли	тич	ког	и	прав	ног	си	сте	ма	јед	не	др	жа	ве.	То	мо	же	
би	ти	ре	зул	тат	раз	ли	чи	тих	окол	но	сти	спе	ци	фич	них	за	сва	ку	др	жа	ву	
по	је	ди	нач	но.	 За	ко	но	дав	на	 про	це	ду	ра,	 тј.	 по	сту	пак	 усва	ја	ња	 про-
пи	са	 и	 стра	те	шких	 до	ку	ме	на	та	 у	 јед	ној	 др	жа	ви	 мо	же	 да	 ука	зу	је	
на	од	нос	пре	ма	пи	та	њу	на	чи	на	раз	у	ме	ва	ња	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	
(и	„на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са“)	у	јед	ној	др	жа	ви.1)	То	на	ро	чи	то	по	ста-
је	бит	но	у	ин	те	гра	тив	ним	про	це	си	ма	ко	ји	су	сна	жно	под	стак	ну	ти	
и	ко	ји	под	ра	зу	ме	ва	ју	члан	ство	др	жа	ве	у	ме	ђу	на	род	ним	ор	га	ни	за-

1)	 Слич	на	ана	ли	за	би	мо	гла	да	се	на	пра	ви	у	од	но	су	на	про	це	се	кре	и	ра	ња	по	ли	ти	ке	и	до-
но	ше	ња	од	лу	ка	у	окви	ру	ме	ђу	на	род	них	ор	га	ни	за	ци	ја.	Зна	чај	та	кве	рас	пра	ве	про	ис	ти	че	
из	мо	гу	ћих	за	кљу	ча	ка	о	на	чи	ну	ка	ко	се	на	ци	о	нал	ни	ин	те	ре	си	сва	ке	по	је	ди	нач	не	др	жа-
ве,	као	су	бјек	та	ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	об	ли	ку	ју	у	ко	нач	но	усво	је	не	од	лу	ке	по	је	ди	них	
ме	ђу	на	род	них	ор	га	ни	за	ци	ја	и	дру	гих	те	ла	ме	ђу	на	род	ног	ка	рак	те	ра.	
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ци	ја	ма	са	 ја	ким	оба	ве	за	ма	ко	је	из	 то	га	про	ис	ти	чу.	Ин	те	гра	тив	ни	
про	це	си	 ко	ји	 под	ра	зу	ме	ва	ју	 зна	чај	не	 про	ме	не	 у	 др	жа	ва	ма	 ко	је	 у	
њи	ма	уче	ству	ју,	и	при	ла	го	ђа	ва	ње	ста	ња	у	сва	кој	од	њих	про	јек	то-
ва	ним	ци	ље	ви	ма	ор	га	ни	за	ци	ја	у	ко	је	се	др	жа	ве	учла	њу	ју,	има	ју	за	
по	сле	ди	це	зна	чај	не	и,	по	пра	ви	лу	ду	го	роч	не	про	ме	не	у	дру	штве-
ном	и	при	вред	ном	тки	ву	др	жа	ва	ко	је	уче	ству	ју	у	та	квим	про	це	си-
ма.	Европ	ска	уни	ја	 (ЕУ),	са	свим	сво	јим	ка	рак	те	ри	сти	ка	ма	 јед	не	
спе	ци	фич	не	ор	га	ни	за	ци	је	ко	ја	све	ви	ше	ли	чи	на	(кон)фе	де	ра	тив	ну	
др	жа	ву,	је	дан	је	при	мер	про	ме	на	ко	је	члан	ство	у	та	квој	ор	га	ни	за-
ци	ја	мо	же	да	под	ра	зу	ме	ва	за	сва	ку	по	је	ди	нач	ну	др	жа	ву.	Из	ра	зи	то	
сло	жен	ка	рак	тер	по	ли	тич	ког	и	прав	ног	си	сте	ма	ове	ор	га	ни	за	ци	је	у	
рас	пра	ви	о	на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма	отва	ра	број	на	и	вр	ло	спе	ци-
фич	на	пи	та	ња.2)

У	слу	ча	ју	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	(РС)	члан	ство	у	ЕУ	је	про	гла	ше	но	
од	стра	не	вла	сти	стра	те	шким	ци	љем	и	без	по	себ	ног	ис	пи	ти	ва	ња	
рас	по	ло	же	ња	јав	но	сти.3)	Ако	се	по	ђе	од	прет	по	став	ке	ле	ги	тим	но-
сти	ко	ри	шће	ња	ме	ха	ни	за	ма	по	сред	не	де	мо	кра	ти	је	и	за	та	ко	круп	не	
од	лу	ке,	ве	ро	ват	но	би	се,	по	јед	но	ста	вље	но	го	во	ре	ћи,	мо	гло	сма	тра-
ти	да	та	ко	де	фи	ни	са	ни	ци	ље	ви	ствар	но	пред	ста	вља	ју	на	ци	о	нал	ни	
ин	те	рес	(или	„на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес“).	Ово	без	об	зи	ра	ка	ко	те	о	риј-
ски	де	фи	ни	са	ли	овај	по	јам.	У	при	лог	то	ме	го	во	ри	и	чи	ње	ни	ца	да	
ви	ше	од	де	сет	 го	ди	на	на	кон	усва	ја	ња	Ре	зо	лу	ци	је,	члан	ство	РС	у	
ЕУ,	као	крај	њи	циљ,	из	гле	да	ни	је	спор	но	ме	ђу	нај	ве	ћим	по	ли	тич-
ким	стран	ка	ма.	На	рав	но,	уте	ме	ље	ност	та	квог	за	кључ	ка	и	при	сту	па	
мо	гла	би	да	се	де	таљ	ни	је	про	це	њу	је.	

Дру	ги	 еле	мент	 ове	 рас	пра	ве	 је	 по	ве	зан	 са	 сло	же	но	сти	 иде	је	
на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са.4)	У	сва	ком	слу	ча	ју	она	је	сло	же	ни	ја	од	оно-

2)	 У	ко	ја	се	аутор	овог	тек	ста	не	упу	шта	због	огра	ни	че	ног	про	сто	ра.	За	осно	ву	рас	пра	ве	
се	узи	ма	„на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес“	из	угла	мо	гућ	но	сти	др	жа	ве	кан	ди	да	та	да	га	пре	по	зна	и	
спе	ци	фич	но	из	ра	зи	у	про	це	су	при	дру	жи	ва	ња	ЕУ.

3)	 Ви	де	ти:	Ре	зо	лу	ци	ју	о	при	дру	жи	ва	њу	Европ	ској	уни	ји	ко	ју	је	На	род	на	скуп	шти	на	Ре-
пу	бли	ке	Ср	би	је	усво	ји	ла	14.	ок	то	бра	2004,	го	ди	не.	http://www.se	io.gov.rs/upload/do	cu-
ments/na	ci	o	nal	na_do	ku	men	ta/RS48-04.pdf.	(4.7.2014).У	овом	ра	ду	се	не	ула	зи	у	рас	пра	ву	
о	ну	жно	сти,	оправ	да	но	сти,	по	тре	би,	сло	же	но	сти,	итд.	ула	ска	РС	у	ЕУ.	За	не	ке	на	зна	ке	
ви	де	ти,	нпр.	Мир	ја	на	Ра	дој	чић,	„Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја	–	ети	ка	јед	ног	ме	ђу	на	род	но-
по	ли	тич	ког	од	но	са“,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	4/2011,	стр.	153–168;	Ми	ло	мир	Сте	пић,	
„Ге	о	по	ли	тич	ност	ши	ре	ња	Европ	ске	уни	је	и	по	ло	жај	Ср	би	је“,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	
бр.	1/2010.	стр.	17–42;	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја“,	Срп ска по ли тич
ка ми сао,	бр.	1/2010.	стр.	43–66.	

4)	 Због	ши	ри	не,	сло	је	ви	то	сти	и	не	ја	сно	ћа	ко	је	су	по	ве	за	не	са	пој	мом	„на	ци	ја“	(пре	све-
га	у	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву	и	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма)	и	со	ци	о	ло	шким	сми	слом	пој	ма	
„ин	те	ре	си“,	аутор	сма	тра	да	је	о	„на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“	мо	гу	ће	рас	пра	вља	ти	са	мо	
те	о	риј	ски	и	то	на	ни	воу	пер	цеп	ци	је	иде	је	као	та	кве.	То	зах	те	ва	прет	ход	ни	до	го	вор	о	
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га	што	су	ге	ри	ше	јед	но	став	на	ди	хо	то	ми	ја	ко	ју	McCa	be	раз	ма	тра	у	
окви	ру	од	но	са	из	ме	ђу	мо	рал	них	прин	ци	па	и	ин	те	ре	са	на	ци	је.	На	
мо	рал	не	 аспек	те	 рас	пра	ве	 о	 на	ци	о	нал	ним	 ин	те	ре	си	ма	 ука	зу	ју	 и	
дру	ги	ауто	ри.	Да	би	се	утвр	ди	ла	«ре	ле	вант	ност	про	су	ђи	ва	ња	ра-
ци	о	нал	но	сти	и	мо	рал	но	сти	у	спољ	но	по	ли	тич	ком	од	лу	чи	ва	њу,	нео-
п	ход	но	 је	 да	ти	 	 вред	но	сно	 не	у	трал	ну	 де	фи	ни	ци	ју	 «на	ци	о	нал	ног	
ин	те	ре	са».	Иако	Op	pen	he	im	сма	тра	да	је	бе	сми	сле	но	про	су	ђи	ва	ти	
о	мо	рал	но	сти	на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са	 као	 та	квог,	мо	рал	ни	 су	до	ви	
оста	ју	ре	ле	вант	ни	у	по	ли	ти	ци	и	ци	ље	ви	ма	ко	ји	се	од	но	се	на	на	ци-
о	нал	ни	ин	те	рес.5)	Али,	ре	ла	ти	ви	за	ци	ја	са	др	жа	ја	пој	ма	на	ци	о	нал	ни	
ин	те	рес	ни	је	усло	вље	на	са	мо	ње	го	вим	ве	за	ма	са	мо	рал	ним	аспек-
ти	ма	по	ли	ти	ке.	 Без	 об	зи	ра	што	 се	на	на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес	 че	сто	
ука	зу	је	у	ме	ђу	на	род	ном	кон	тек	сту,	иде	ја	«на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са»	
има	по	себ	ну	ди	мен	зи	ју	у	уну	тра	шњој	по	ли	ти	ци,	ако	је	уоп	ште	ова	
два	аспек	та	рас	пра	ве	мо	гу	ће	ја	сни	је	раз	дво	ји	ти.	Ово	из	раз	ли	чи	тих	
раз	ло	га	укљу	чу	ју	ћи	и	окол	но	сти	због	ко	јих	ин	те	ре	си	јед	не	на	ци-
је	мо	гу	би	ти	угро	же	ни	од	стра	не	дру	гих	на	ци	ја	(или	уну	тар	са	ме	
на	ци	је)	на	раз	ли	чи	те	на	чи	не,	укљу	чу	ју	ћи	и	про	пу	шта	ње	да	се	пре-
ду	зму	 од	го	ва	ра	ју	ћи	 по	ступ	ци.6)	 Тзв.	 со	ци	јал	ни	 кон	струк	ти	ви	зам	
ко	јем,	 у	 „кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	ји	 на	ци	о	нал	ног	 ин	те	ре	са“,	 при	бе	га	ва	
Wel	des,	 ви	ше	стру	ко	 ре	ла	ти	ви	зу	је	 иде	ју	 „на	ци	о	нал	ног	 ин	те	ре	са“	
сво	де	ћи	га	на	пи	та	ње	ин	тер	пре	та	ци	је.7)

Ипак,	 кључ	ним	 еле	мен	том	 ко	ји	 замaгљује	 објек	тив	ност	 рас-
пра	ве	о	„на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“	моглe	би	се	сма	тра	ти	ди	ле	ме	
ко	је	про	ис	ти	чу	из	ка	рак	те	ра	и	ди	на	ми	ке	кла	сних	од	но	са	у	јед	ном	
дру	штву,	од	но	сно	ма	ни	пу	ла	ци	је	овим	од	но	си	ма	у	кон	тек	сту	на	ци-
о	нал	них	ин	те	ре	са	и	вред	но	сти.	У	ана	ло	ги	ји	са	те	о	ри	јом	дру	штве-
них	кла	са	и	кла	сних	ин	те	ре	са	иден	ти	фи	ка	ци	ја	и	пра	ће	ње	по	је	ди-
них	еле	ме	на	та	ин	те	ре	са	кроз	при	зму	„на	ци	о	нал	них“	кри	те	ри	ју	ма	
из	гле	да	 још	 не	ја	сни	је,	 па	 пре	по	зна	ва	ње	 нор	ма	тив	них	 ре	флек	са	
„на	ци	о	нал	ног“	че	сто	оста	је	 као	 је	ди	ни	по	у	зда	ни	ји	 (или	„по	у	зда-
ни	ји“)	на	чин	њи	хо	ве	иден	ти	фи	ка	ци	је.	Ка	рак	тер	и	са	др	жај	про	пи	са	
јед	не	 над	на	ци	о	нал	не	 ор	га	ни	за	ци	је	 (или	 фе	де	ра	тив	но/кон	фе	ре	де-

пре	ци	зно	де	фи	ни	са	ној	ме	то	до	ло	ги	ји	и	ода	бир	од	го	ва	ра	ју	ћег	те	о	риј	ског	окви	ра	рас	пра-
ве.	

5)	 Fe	lix	Op	pen	he	im,	 “Fo	re	ign	Po	licy,	Ra	ti	o	na	lity	 and	Mo	ra	lity”,	Ra tio Ju ris.	Vol.	 15	No.	 1	
March	2002,	pp.	1–15.

6)	 Da	vidMcCa	be,	“The	idea	of	the	na	ti	o	nal	in	te	rest”,	The Phi lo sop hi cal Fo rum,	Vo	lu	me	XXX,	
No.	2,	Ju	ne	1999,	pp.	91,	92.

7)	 Jut	ta	Welds,	“Con	struc	ting	Na	ti	o	nal	In	te	rests”,	Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Re la ti ons,	
1996,	Vol.	2(3),	pp.	275-318.
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ра	тив	не	др	жа	ве)	ка	ква	је	Европ	ска	уни	ја	(ЕУ)	на	спе	ци	фи	чан	на-
чин	та	кав	при	ступ	чи	не	нео	п	ход	ни	јим,	 али	и	ма	ње	по	у	зда	ни	јим.	
Иако	се	у	ли	те	ра	ту	ри	мо	гу	про	на	ћи	раз	ли	чи	те	рас	пра	ве	у	ве	зи	са	
де	фи	ни	са	њем	са	др	жа	ја	пој	ма	„на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес“	по	је	ди	ни	те-
о	риј	ски	и	прак	тич	ни	ар	гу	мен	ти	под	у	пи	ру	те	зу	о	то	ме	да	њи	хо	ва	
ар	ти	ку	ла	ци	ја	у	нор	ма	ма	јед	ног	прав	ног	по	рет	ка	мо	же	има	ти	сво	је	
пре	по	зна	тљи	ве	 еле	мен	те	 „по	 при	ро	ди	 ства	ри“.	Ме	ђу	тим,	 сло	же-
ност	пре	по	зна	ва	ња	и	са	гле	да	ва	ња	„на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са“	у	фор-
мал	ним	 нор	ма	ма	 јед	ног	 прав	ног	 си	сте	ма	 по	ве	за	на	 је	 са	 дру	гим	
окол	но	сти	ма	(исто	риј	ски	кон	текст,	вр	ста	по	ли	тич	ког	си	сте	ма,	ка-
рак	тер	дру	штве	но-еко	ном	ских	и	вла	снич	ких	од	но	са,	итд).	Ово	ме	
би,	сва	ка	ко,	тре	ба	ло	до	да	ти	и	кул	ту	ро	ло	шке	и	мо	рал	не	ди	мен	зи	је	
јед	ног	дру	штва,	укљу	чу	ју	ћи	и	дру	ге	еле	мен	те	на	ци	о	нал	ног	иден-
ти	те	та,	као	и	чи	ни	о	це	ко	ји	усло	вља	ва	ју	по	сто	ја	ње	рас	ко	ра	ка	из	ме-
ђу	нор	ма	тив	ног	и	ствар	ног.8)

По	себ	но	 пи	та	ње	 пред	ста	вља	 сми	сао,	 ка	рак	тер	 и	 до	стиг	ну	ти	
ни	во	раз	во	ја	про	пи	са	ЕУ,	као	прав	не	ба	шти	не	пре	ма	ко	јој	се	мо	ра-
ју	уса	гла	си	ти	уну	тра	шњи	про	пи	си	по	је	ди	них	др	жа	ва	кан	ди	да	та	за	
члан	ство.	За	ди	рек	ти	ве	 (di rec ti ves)	 се	оче	ку	је	да,	као	нај	број	ни	ји	
из	вор	се	кун	дар	ног	пра	ва	ЕУ,	обез	бе	ђу	ју	др	жа	ва	ма	чла	ни	ца	ма	од-
го	ва	ра	ју	ћи	 ни	во	 флек	си	бил	но	сти.	 На	рав	но,	 са	др	жај	 про	пи	са	 ЕУ	
као	под	руч	је	тра	га	ња	за	„на	ци	о	нал	ним“	еле	мен	ти	ма	под	ра	зу	ме	ва	
ува	жа	ва	ње	број	них	ши	рих	спе	ци	фич	но	сти	прав	ног	по	рет	ка	ЕУ	у	
це	ли	ни,	без	ко	јих	се	не	мо	гу	раз	у	ме	ти	ни	по	је	ди	нач	на	ре	ше	ња	у	
кон	крет	ним	обла	сти	ма,	без	об	зи	ра	да	ли	има	ју	фор	му	ди	рек	ти	ве	
као	из	во	ра	пра	ва.	То	зна	чи	да	се	мо	ра	ју	има	ти	у	ви	ду	ци	ље	ви	ор	га-
ни	за	ци	је	у	це	ли	ни,	вред	но	сти	за	ко	је	се	ор	га	ни	за	ци	ја	за	ла	же,	на	чи-
ни	и	пред	ви	ђе	ни	ин	стру	мен	ти	за	њи	хо	во	оства	ри	ва	ње,	итд.	Оту	да	
из	град	ња	прав	них	нор	ми	ко	ји	ма	се	уста	но	вља	ва	ју	слич	ни,	или	у	
зна	чај	ној	ме	ри	исти	еле	мен	ти	си	сте	ма,	из	гле	да	ре	ла	тив	но	оче	ки	ва-
на.	Код	уред	би	(re gu la ti ons)	као	из	во	ра	пра	ва,	си	ту	а	ци	ја	је	не	што	
дру	га	чи	ја,	бу	ду	ћи	да	се	зах	те	ва	њи	хо	ва	пот	пу	на	при	ме	на	без	мо	гућ-
но	сти	др	жа	ва	чла	ни	ца	да	про	пи	са	не	зах	те	ве	при	ла	го	ђа	ва	ју	на	ци	о-
нал	ним	спе	ци	фич	но	сти	ма.	Ме	ђу	тим,	ка	ко	је	број	уред	би	у	од	но	су	
на	уку	пан	број	се	кун	дар	них	из	во	ра	пра	ва	не	у	по	ре	ди	во	ма	њи,	то	се	
ова	ко	крут	ка	рак	тер	оба	ве	за	из	ових	из	во	ра	пра	ва	у	укуп	ним	оба	ве-
за	ма	др	жа	ва	чла	ни	ца	до	из	ве	сне	ме	ре	ре	ла	ти	ви	зу	је.	С	дру	ге	стра	не,	

8)	 Ка	да	се	ра	ди	о	ути	ца	ју	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та	на	ЕУ	ин	те	гра	ци	је	ви	де	ти,	нпр.	Sean	
Ca	reu,	 “Un	di	vi	ded	 Loyal	ti	es	 Is	Na	ti	o	nal	 Iden	tity	 an	Ob	stac	le	 to	 Euro	pean	 In	te	gra	tion?”,	
Euro pean Union Po li tics	[1465-1165(200212)3:4]	Vol.	3	(4),	pp.	387–413.
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ако	се	за	осно	ву	узму,	нпр.	си	стем	ски	про	пи	си	у	не	ким	обла	сти	ма	у	
ко	ји	ма	ЕУ	има	нај	ра	зви	је	ни	је	нор	ме	и	нај	ве	ћа	оче	ки	ва	ња,	ре	ла	тив-
но	се	ја	сно	уоча	ва	ју	еле	мен	ти	си	сте	ма	ко	ји	се	ус	по	ста	вља	уво	ђе-
њем	про	пи	са	ЕУ	у	прав	ни	по	ре	дак	др	жа	ве	кан	ди	да	та.	Ово	чак	иако	
је	пре	о	вла	ђу	ју	ћа	фор	ма	пре	но	са	нор	ми	ЕУ	у	на	ци	о	нал	ни	прав	ни	
по	ре	дак	„ди	рек	ти	ва“.	Већ	на	пр	ви	по	глед	је	ја	сно,	да	основ	на	нор-
ма	тив	на	ин	фра	струк	ту	ра	од	го	ва	ра	ју	ћих	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	из-
гле	да	ре	ла	тив	но	уни	форм	но.	На	при	мер,	ана	ли	за	три	за	ко	на	ко	ји	ма	
се	ре	гу	ли	ше	област	упра	вља	ња	вод	ним	ре	сур	си	ма	(као	си	стем	ским	
про	пи	си	ма)	у	три	др	жа	ве	 (Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја,	Цр	на	Го	ра	и	Бо	сна	
и	Хер	це	го	ви	на)	и	пет	прав	них	си	сте	ма	 (Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја,	Цр	на	
Го	ра,	и	у	окви	ру	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска,	Фе	де	ра-
ци	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	на	и	Брч	ко	ди	стрикт	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви-
на)	 ре	ла	тив	но	 ја	сно	по	ка	зу	је	 по	сто	ја	ње	 за	јед	нич	ких	 еле	ме	на	та	 у	
кључ	ним	де	ло	ви	ма	си	сте	ма	ко	ји	про	ис	ти	че	из	Оквир	не	ди	рек	ти	ве	
о	во	да	ма	и	дру	гим	про	пи	си	ма	ЕУ	(оба	ве	за	стра	те	шког	пла	ни	ра	ња	
и	фор	мал	ног	усва	ја	ња	стра	те	шких	до	ку	ме	на	та,	фор	мал	но	про	кла-
мо	ва	ни	прин	ци	пи	упра	вља	ња	вод	ним	ре	сур	си	ма,	при	ме	на	еко	ном-
ских	 ин	стру	ме	на	та,	 уста	но	вља	ва	ње	 и	 при	ме	на	 си	сте	ма	 до	зво	ла,	
са	гла	сно	сти,	 итд,	мо	ни	то	ринг,	 ин	фор	ма	ци	о	ни	 си	стем,	 итд).	Сли-
чан	 за	кљу	чак	 се	на	ме	ће	и	 ана	ли	зом	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	ко	јим	
се	тран	спо	ну	ју	про	пи	си	ЕУ	у	на	ци	о	нал	ни	прав	ни	си	стем	у	дру	гим	
обла	сти	ма,	као	што	су	упра	вља	ње	от	па	дом,	за	шти	та	при	ро	де,	итд.

2. УСЛО ВИ ЗА ЧЛАН СТВО 

Члан	ство	у	Европ	ској	уни	ји	(ЕУ),	слич	но	као	и	у	слу	ча	ју	не	ких	
дру	гих	ме	ђу	на	род	них	ор	га	ни	за	ци	ја,	прет	по	ста	вља	ис	пу	ња	ва	ње	од-
ре	ђе	них	усло	ва	про	пи	са	них	осни	вач	ким	ак	ти	ма	ор	га	ни	за	ци	је	и	од-
лу	ка	ма	над	ле	жних	ор	га	на.	Kада	се	на	оп	шти	на	чин	го	во	ри	о	усло-
ви	ма	за	при	сту	па	ње	обич	но	се	ука	зу	је	на	зна	чај	тзв.	Kопенхашк	их	
кри	те	ри	ју	ма	(1993)	где	се	го	во	ри	о	три	усло	ва.		Пр	ви	се	од	но	си	на	
ста	бил	ност	ин	сти	ту	ци	ја	ко	је	тре	ба	да	га	ран	ту	ју	де	мо	кра	ти	ју,	вла-
да	ви	ну	пра	ва,	људ	ска	пра	ва	и	за	шти	ту	ма	њи	на	и	он	се	озна	ча	ва	као	
„по	ли	тич	ки“.	Дру	ги	кри	те	ри	јум	се	ти	че	функ	ци	о	ни	са	ња	тр	жи	шне	
при	вре	де	и	ка	па	ци	те	та	да	се	зе	мља	кан	ди	дат	укљу	чи	у	кон	ку	рен-
ци	ју	и	 тр	жи	ште	ЕУ	 („еко	ном	ски“).	Тре	ћим	усло	вом	се	 тра	жи	од	
др	жа	ве	 кан	ди	да	та	 спо	соб	ност	 да	 пре	у	зме	 и	 ефек	тив	но	 спро	во	ди	
оба	ве	зе	из	члан	ства,	укљу	чу	ју	ћи	и	при	вр	же	ност	по	ли	тич	кој,	еко-
ном	ској	и	мо	не	тар	ној	уни	ји.	Kритеријуми	из	Kопенхагена	су	по-
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твр	ђе	ни	на	са	стан	ку	Европ	ског	са	ве	та	у	Ма	дри	ду	1995.	г.,	ка	да	је	
до	дат	још	је	дан	услов:	усва	ја	ње	Ac qu is Com mu na u ta i re (прав	не	те-
ко	ви	не	ЕУ)	и	ње	го	ва	при	ме	на	пу	тем	де	ло	твор	них	ад	ми	ни	стра	тив-
них	и	пра	во	суд	них	струк	ту	ра		(„прав	ни“).	Исто	вре	ме	но,	од	ЕУ	се	
оче	ку	је	да	бу	де	спо	соб	на	да	ин	те	гри	ше	но	ве	чла	ни	це.	За	др	жа	ве	
за	пад	ног	Бал	ка	на	до	дат	ни	усло	ви	су	де	фи	ни	са	ни	у	окви	ру	про	це	са	
„ста	би	ли	за	ци	је	 и	при	дру	жи	ва	ња“	и	 од	но	се	 се	на	 ре	ги	о	нал	ну	 са-
рад	њу	и	до	бро	су	сед	ске	од	но	се.

Ина	че,	пре	ма	од	ред	ба	ма	чла	на	49.	Уго	во	ра	о	Европ	ској	уни	ји	
„сва	ка	европ	ска	др	жа	ва	ко	ја	по	шту	је	вред	но	сти	из	чла	на	2.	и	ко	ја	
се	тру	ди	да	их	уна	пре	ђу	је,	мо	же	под	не	ти	зах	тев	за	члан	ство	у	ЕУ.“		
О	том	зах	те	ву	оба	ве	шта	ва	 се	Европ	ски	пар	ла	мент	и	на	ци	о	нал	ни	
пар	ла	мен	ти.	Др	жа	ва	ко	ја	под	но	си	зах	тев,	исти	упу	ћу	је	Са	ве	ту,	ко	ји	
од	лу	чу	је	јед	но	гла	сно	(на	кон	са	ве	то	ва	ња	са	Kомисијом	и	уз	прет-
ход	ни	 при	ста	нак	 Европ	ског	 пар	ла	мен	та,	 ко	ји	 од	лу	чу	је	 ве	ћи	ном	
сво	јих	чла	но	ва).	Узи	ма	ју	се	у	об	зир	усло	ви	при	хва	тљи	во	сти	ко	је	
је	уса	гла	сио	Европ	ски	са	вет.	Усло	ви	при	је	ма	у	члан	ство	и	при	ла-
го	ђа	ва	ње	Уго	во	ри	ма	на	ко	ји	ма	је	за	сно	ва	на	Уни	ја	ко	ји	су	по	треб	ни	
ра	ди	 при	је	ма,	 утвр	ђу	ју	 се	 спо	ра	зу	мом	из	ме	ђу	 др	жа	ва	 чла	ни	ца	 и	
др	жа	ве	ко	ја	је	под	не	ла	зах	тев	(члан	49.	став	2).	Бу	ду	ћи	да	се	усло-
ви	при	је	ма	„утвр	ђу	ју	спо	ра	зу	мом	из	ме	ђу	др	жа	ва	чла	ни	ца	и	др	жа	ве	
ко	ја	је	под	не	ла	зах	тев,“	то	уго	вор	не	стра	не	по	је	ди	нач	но	има	ју	из-
ве	сне	мо	гућ	но	сти	да	де	фи	ни	ше	сво	ју	по	зи	ци	ју	у	од	но	су	на	не	ка	
пи	та	ња	ко	ја	се	ти	чу	члан	ства	у	ЕУ	и	оба	ве	зе	ко	је	из	то	га	про	из	и	ла-
зе.	Спо	ра	зу	ми	о	при	сту	па	њу	ЕУ,	ко	ји	су	до	са	да	за	кљу	чи	ва	ни,	по-
ка	зу	ју	раз	ли	чи	та	ре	ше	ња	у	по	гле	ду	„усло	ва	и	вре	ме	на	по	треб	ног	за	
при	ла	го	ђа	ва	ње	др	жа	ве	кан	ди	да	та,	спро	во	ђе	ње	и	по	што	ва	ње	свих	
ва	же	ћих	про	пи	са	ЕУ.“	Оче	ку	је	се	да	др	жа	ва	кан	ди	дат	по	стиг	не	до-
го	вор	о	свим	про	пи	си	ма	ЕУ	из	35	раз	ли	чи	тих	обла	сти	(по	гла	вља),	
за	тим	о	фи	нан	сиј	ским	аран	жма	ни	ма	 (нпр.	у	ве	зи	са	до	при	но	сом	
ЕУ	бу	џе	ту)	као	и	пре	ла	зним	усло	ви	ма.	

3. ПРЕЛАЗНE МЕ РЕ (РО КО ВИ) КАО ИН СТРУ МЕНТ  
ЗА УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НИХ МО ГУЋ НО СТИ  
(И ИН ТЕ РЕ СА) СА ПО ЛИ ТИ КОМ И ПРО ПИ СИ МА ЕУ

Због	зна	чај	них	раз	ли	ка	у	ни	воу	еко	ном	ске	раз	ви	је	но	сти	и	дру-
гих	 спе	ци	фич	но	сти	 до	след	на	 при	ме	на	 про	пи	са	 и	 оства	ри	ва	ње	
де	фи	ни	са	них	ци	ље	ва	јед	ним	де	лом	су	су	о	че	ни	са	раз	ли	чи	тим	те-
шко	ћа	ма.	За	зе	мље	ко	је	тек	при	сту	па	ју	ЕУ	пи	та	ње	при	ме	не	про-
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пи	са	ЕУ	пред	ста	вља,	или	мо	же	да	пред	ста	вља,	по	се	бан	про	блем.	
„По	вра	так	Евро	пи“	зна	чај	ног	де	ла	но	вих	чла	ни	ца	зна	чио	је	и	ра-
ди	кал	ну	еко	ном	ску	и	по	ли	тич	ку	тран	сфор	ма	ци	ју	бив	ших	ко	му	ни-
стич	ких	си	сте	ма	као	и	огром	не	тро	шко	ве.	Ши	ри	на	и	ра	ди	кал	ност	
ових	(или	оче	ки	ва	них)	про	ме	на	по	твр	ђе	ни	су	у	јед	ном	де	лу	при	ме-
ра	не	ких	др	жа	ва	ко	је	су	при	мље	не	у	члан	ство	ЕУ	у	по	след	ња	три	
про	ши	ре	ња.	Не	ке	др	жа	ве	чи	ји	се	ни	во	раз	ви	је	но	сти	и	спе	ци	фич	не	
ка	рак	те	ри	сти	ке	у	не	ким	обла	сти	ма	зна	чај	но	раз	ли	ку	ју	од	оче	ки	ва-
них	(про	сеч	них)	европ	ских,	су	о	че	не	су	са	озбиљ	ним	иза	зо	ви	ма	у	
ства	ра	њу	усло	ва	за	по	што	ва	ње	про	пи	са	ЕУ.	Оту	да	на	уло	гу	пре	ла-
зних	ро	ко	ва	тре	ба	по	сма	тра	ти	као	ме	ха	ни	зам	ко	ји	но	во	при	мље	ним	
чла	ни	ца	ма	тре	ба	да	обез	бе	ди	до	дат	но	вре	ме	за	из	град	њу	ка	па	ци	те-
та	и	до	сти	за	ње	ци	ље	ва	ЕУ	у	обла	сти	ма	у	ко	ји	ма	се	уго	ва	ра	ју	пре-
ла	зни	ро	ко	ви,	од	но	сно	ро	ко	ви.

У	 сво	јој	 до	са	да	шњој	 прак	си	 про	ши	ри	ва	ња,	 Европ	ска	 уни-
ја	 (ра	ни	је	 Европ	ска	 за	јед	ни	ца)	 је	 са	 но	вим	 др	жа	ва	ма	 чла	ни	ца	ма	
за	кљу	чи	ла	укуп	но	се	дам	уго	во	ра	о	при	сту	па	њу	и	то:	1972,	1979,	
1985,	1994,	2003,	2005.	и	2012.	го	ди	не.	Сви	они	са	др	же	раз	ли	чи-
те	 од	ред	бе	 ко	ји	ма	 се	 вр	ши	 при	ла	го	ђа	ва	ње	 осни	вач	ких	 ака	та	 ор-
га	ни	за	ци	је	чи	ње	ни	ци	да	се	ор	га	ни	за	ци	ја	про	ши	ру	је,	 укљу	чу	ју	ћи	
и	од	ред	бе	ко	ји	ма	се	про	пи	су	ју	раз	ли	чи	те	пре	ла	зне	ме	ре.	Та	ко,	на	
при	мер,	IV	део	Ак	та	о	усло	ви	ма	при	сту	па	њу	и	при	ла	го	ђа	ва	њу	уго-
во	ри	ма,	као	део	Уго	во	ра	о	при	сту	па	њу	Европ	ским	за	јед	ни	ца	ма	ко-
је	су	пот	пи	са	ле	Kраљевина	Дан	ска,	Ир	ска,	Kраљевина	Нор	ве	шка	и	
Ује	ди	ње	но	Kраљевство	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	и	Се	вер	не	Ир	ске	(1972),	
по	све	ћен	је	пре	ла	зним	ме	ра	ма.9)		Пре	ла	зни	ро	ко	ви	су	пред	ви	ђе	ни	
за	сле	де	ће	обла	сти:	сло	бод	но	кре	та	ње	ро	ба	(На	слов	I,	члан	31-49),		
по	љо	при	вре	ду	(На	слов	II,	члан	50-97),	ри	бар	ство	(члан	98-103)	и	
дру	ге	 обла	сти	 под	 чи	ме	 су	 об	у	хва	ће	не	 ме	ре	 у	 обла	сти	 ве	те	ри	не	
(члан	104-106).	На	слов	 III	се	од	но	си	на	спољ	не	од	но	се	 (чла	но	ви	
108-116),	На	слов	IV	на	асо	ци	ја	ци	ју	пре	ко	мор	ских	др	жа	ва	и	те	ри-
то	ри	ја	 (члан	117-119),	На	слов	V	на	кре	та	ње	ка	пи	та	ла	 (члан	120-
126),	На	слов	VI	на	фи	нан	сиј	ске	аспек	те	(члан	127-132)	и	На	слов	
VII	на	оста	ла	пи	та	ња	(члан	133-138).	Пре	ла	зне	ме	ре	су	уго	во	ри	ле	
и	Хе	лен	ска	Ре	пу	бли	ка	(дру	го	про	ши	ре	ње,	1979),	за	тим	Kраљевина	
Шпа	ни	ја	и	Ре	пу	бли	ка	Пор	ту	гал	(тре	ће	про	ши	ре	ње),	па	на	кон	то	га,	

9)	 Ви	де	ти:	Do	cu	ments	con	cer	ning	the	ac	ces	sion	to	the	euro	pean	com	mu	ni	ti	es	of	the	King	dom	
of	Den	mark,	Ire	land,	the	king	dom	of	Nor	way	and	the	uni	ted	king	dom	of	Gre	at	Bri	tain	and	
Nort	hern	Ire	land,	OJ L 73, 27.3.1972, p. 2046.
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Kраљевина	Нор	ве	шка,	Ре	пу	бли	ка	Аустри	ја,	Ре	пу	бли	ка	Фин	ска	и	
Kраљевина	Швед	ска	(1994).

Ана	ли	за	по	ка	зу	је	 да	 су	др	жа	ве	 ко	је	 су	при	сту	пи	ле	ЕУ	у	по-
след	ња	 три	про	ши	ре	ња	 уго	во	ри	ле	пре	ла	зне	 ро	ко	ве	 у	 16	 глав	них	
обла	сти.	Основ	не	обла	сти	су:	сло	бо	да	кре	та	ња	ли	ца;	сло	бо	да	кре-
та	ња	 ро	бе;	 сло	бо	да	 пру	жа	ња	 услу	га;	 сло	бо	да	 кре	та	ња	 ка	пи	та	ла;	
по	ли	ти	ка	кон	ку	рен	ци	је;	по	љо	при	вре	да	(ве	те	ри	нар	ска	и	фи	то	са	ни-
тар	на	за	шти	та);	без	бед	ност	хра	не;	ри	бар	ство;	тран	спорт;	по	ре	зи;	
сло	бо	да,	 си	гур	ност,	прав	да;	 со	ци	јал	на	по	ли	ти	ка	и	 за	по	шља	ва	ње;	
енер	ге	ти	ка;	 те	ле	ко	му	ни	ка	ци	је	 и	 ин	фор	ма	ци	о	не	 тех	но	ло	ги	је;	 жи-
вот	на	 сре	ди	на	 (ква	ли	тет	 ва	зду	ха,	 упра	вља	ње	 от	па	дом,	 упра	вља-
ње	во	да	ма,	ин	ду	стриј	ско	за	га	ђе	ње	и	упра	вља	ње	ри	зи	ком,	за	шти	та	
при	ро	де,	 ну	кле	ар	на	 без	бед	ност,	 кли	мат	ске	 про	ме	не)	 и	 ца	рин	ска	
уни	ја.	У	окви	ру	не	ко	ли	ко	обла	сти	по	је	ди	на	пи	та	ња	су	гру	пи	са	на	
на	раз	ли	чи	те	по	до	бла	сти	пре	ма	на	чи	ну	ка	ко	се	по	је	ди	ни	про	пи	си	
ЕУ	гру	пи	шу.	

Раз	ли	чит	је	број	обла	сти	за	ко	је	су	по	је	ди	не	др	жа	ве	уго	ва	ра-
ле	пре	ла	зне	ро	ко	ве.	Ана	ли	за	по	ка	зу	је	да	је	нај	ве	ћи	број	пре	ла	зних	
ме	ра	 уго	во	рен	 за	Ру	му	ни	ју	 и	 то	 укуп	но	 205,	 на	 дру	гом	ме	сту	 је	
Пољ	ска	са	укуп	но	уго	во	ре	не	194	пре	ла	зне	ме	ре	и	на	тре	ћем	ме-
сту	по	број	но	сти	уго	во	ре	них	пре	ла	зних	ме	ра	на	ла	зи	се	Бу	гар	ска	са	
укуп	но	118	пре	ла	зних	ме	ра.	Нај	ма	њи	број	пре	ла	зних	ме	ра	уго	во-
ре	но	је	за	Че	шку,	укуп	но	33	ме	ре,	иза	ко	је	сле	ди	Kипар	са	укуп	но	
уго	во	ре	них	37	ме	ра.	За	не	ке	обла	сти	су	уго	во	ре	ни	пре	ла	зни	ро	ко	ви	
од	стра	не	свих	др	жа	ва,	док	су	за	не	ке	обла	сти	са	мо	не	ке	др	жа	ве	
уго	во	ри	ле	пре	ла	зне	ро	ко	ве.	Свих	13	др	жа	ва	ко	је	су	при	сту	пи	ле	ЕУ	
у	по	след	ња	три	ци	клу	са	про	ши	ре	ња	уго	во	ри	ле	су	пре	ла	зне	ро	ко	ве	
у	три	обла	сти:	по	љо	при	вре	да,	по	ре	зи	и	жи	вот	на	сре	ди	на.	У	дру	гој	
гру	пи	 за	 ко	је	 је	пре	ла	зне	ро	ко	ве	уго	во	ри	ло	по	12	др	жа	ва	 су	 три	
обла	сти	и	то:	сло	бо	да	кре	та	ња	ли	ца	(за	Kипар	ни	је	уго	во	ре	на	ни	
јед	на	 пре	ла	зна	 ме	ра	 из	 ове	 обла	сти),	 сло	бо	да	 кре	та	ња	 ка	пи	та	ла	
(за	Мал	ту	ни	је	уго	во	ре	на	ни	јед	на	пре	ла	зна	ме	ра	из	ове	обла	сти),	
тран	спорт	(за	Сло	ве	ни	ју	ни	је	уго	во	ре	на	ни	јед	на	пре	ла	зна	ме	ра	из	
ове	обла	сти).10)

Да	кле,	ка	да	се	го	во	ри	о	пре	ла	зним	ме	ра	ма,	од	но	сно	ро	ко	ви	ма,	
мо	же	се	кон	ста	то	ва	ти	да	они,	на	чел	но	го	во	ре	ћи,	мо	гу	би	ти	оквир	

10)	 За	ши	ре	ви	де	ти:	Дра	го	љуб	То	дић,	Вла	ди	мир	Гр	бић,	Ми	ро	слав	Ан	тев	ски,	При дру жи
ва ње Европ ској уни ји и одр жи ви раз вој,	Бе	о	град,	Ин	сти	тут	за	ме	ђу	на	род	ну	по	ли	ти	ку	и	
при	вре	ду,	2014.
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за	 из	ра	жа	ва	ње	 на	ци	о	нал	них	 ин	те	ре	са	 и	 спе	ци	фич	но	сти	 др	жа	ва	
кан	ди	да	та,	од	но	сно	чла	ни	ца	ЕУ	у	по	је	ди	ним	обла	сти	ма.	Ме	ђу	тим,	
на	чин	кре	и	ра	ња	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка,	од	но	сно	при	пре	ме	и	усва-
ја	ња	про	пи	са,	за	јед	но	са	пра	ви	ли	ма	ко	ја	се	од	но	се	на	при	пре	му	и	
во	ђе	ње	пре	го	во	ра	о	члан	ству,	мо	гу	би	ти	чи	ни	лац	ко	ји	зна	чај	но	де-
тер	ми	ни	ше	ква	ли	тет	ар	ти	ку	ла	ци	је	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са.	По	сто-
ја	ње	пре	ла	зни	ме	ра,	од	но	сно	ро	ко	ва	не	мо	ра	би	ти	(са	мо	по	се	би)	
га	ран	ци	ја	пре	по	зна	ва	ња	на	ци	о	нал	них	спе	ци	фич	но	сти	и	ин	те	ре	са	у	
пре	го	ва	рач	ком	про	це	су.	Оту	да,	ра	ди	ис	пи	ти	ва	ња	мо	гућ	но	сти	пре-
по	зна	ва	ња	 и	 ува	жа	ва	ња	 на	ци	о	нал	них	 ин	те	ре	са,	 по	сто	ји	 по	тре	ба	
са	гле	да	ва	ња	еле	ме	на	та	за	ко	но	дав	не	про	це	ду	ре	др	жа	ве	кан	ди	да	та.

4. МЕ СТО НА ЦИ О НАЛ НИХ ИН ТЕ РЕ СА  
У ПРО ЦЕ СУ КРЕ И РА ЊА И УСВА ЈА ЊА ПО ЛИ ТИ КА  

И УСА ГЛА ША ВА ЊА НА ЦИ О НАЛ НИХ ПРО ПИ СА  
СА ПРО ПИ СИ МА ЕУ

Уса	гла	ша	ва	ње	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	и	про	пи	са	(као	ма	ни	фест-
ног	еле	мен	та	по	ли	ти	ке)	у	др	жа	ви	кан	ди	да	ту	за	члан	ство	у	Европ-
ској	уни	ји	(ЕУ)	сма	тра	се	јед	ним	од	кључ	них	еле	ме	на	та	у	про	це	су	
ње	них	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја.	Про	цес	кре	и	ра	ња	и	усва	ја	ња	по	ли-
ти	ка	у	РС,	ако	се	он	по	сма	тра	са	ста	но	ви	шта	по	ступ	ка	при	пре	ме	
и	 усва	ја	ња	 стра	те	шких	 до	ку	ме	на	та	 (стра	те	ги	ја,	 пла	но	ва,	 про	гра-
ма,	итд),	де	фи	ни	сан	је	се	том	про	пи	са	ко	ји	ре	гу	ли	шу	рад	др	жав	не	
упра	ве.11)	Зна	чај	на	чи	на	ка	ко	се	при	пре	ма	ју	и	усва	ја	ју	стра	те	шки	
до	ку	мен	ти	по	сма	тра	се	са	ста	но	ви	шта	од	го	во	ра	на	пи	та	ње	ка	ко	се	
овим	по	ступ	ком	обез	бе	ђу	је	га	ран	то	ва	ње	из	ра	жа	ва	ња	и	ува	жа	ва	ња	
на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	у	обла	сти	за	ко	ју	се	до	но	си	стра	те	шки	до-
ку	мент,	од	но	сно	усва	ја	про	пис.

У	рас	пра	ви	о	ме	сту	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	у	про	це	су	ускла	ђи-
ва	ња	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	ЕУ	би	тре	ба	ло,	нај	пре,	

11)	 Тре	ба	ло	би	има	ти	у	ви	ду	да	је	у	РС	у	по	след	њих	де	се	так	го	ди	на	(уз	обра	зло	же	ње	да	
је	то	по	треб	но	ра	ди	уса	гла	ша	ва	ња	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	са	по	ли	ти	ком	ЕУ)	усво	је	но	
пре	ко	сто	раз	ли	чи	тих	стра	те	ги	ја	или	стра	те	шких	до	ку	ме	на	та	са	не	ким	дру	гим	слич	ним	
на	зи	вом,	раз	ли	чи	тог	ни	воа	оп	што	сти	и	при	ме	њи	во	сти	у	прак	си.	Не	ким	од	оп	штих	про-
бле	ма	сма	тра	се	пи	та	ње	ме	ђу	соб	не	уса	гла	ше	но	сти	по	је	ди	них	стра	те	шких	до	ку	ме	на	та,	
њи	хо	ва	при	ме	њи	вост	и	ре	ал	ност	у	од	но	су	на	окол	но	сти	ко	је	по	сто	је	у	РС.	По	след	њим	
из	ме	на	ма	За	ко	на	о	ми	ни	стар	стви	ма	(„Сл.гл.	РС,	бр.	44/14)	фор	ми	ра	но	је	по	себ	но	те	ло	
(Ре	пу	блич	ки	се	кре	та	ри	јат	за	 јав	не	по	ли	ти	ке)	у	чи	ју	 је	над	ле	жност	ста	вље	но,	из	ме	ђу	
оста	лог,	и	oбeз	бeђивaњe	усклaђeнoсти	прeдлoгa	стрaтeшк	их	дoкумeнaтa	кojимa	сe	ут-
врђуjу	jaвнe	пoлитикe	и	нaцртa	зaкoнa	сa	усвojeним	стрaтeшк	им	дoкумeнтимa	кojимa	
сe	утврђуjу	jaвнe	пoлитикe,	у	пoступ	ку	њихoвoг	дoнoшeњa.
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кон	ста	то	ва	ти	 чи	ње	ни	цу	 да	 про	пи	си	 ко	ји	 ре	гу	ли	шу	 ускла	ђи	ва	ње	
на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	ЕУ,	од	но	сно	ко	ји	ма	се	ре	гу-
ли	ше	за	ко	но	дав	на	про	це	ду	ра,	не	са	др	же	ни	ка	кве	екс	пли	цит	не	на-
зна	ке	о	„на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“.12)	По	ку	шај	да	се	еле	мен	ти	од	
зна	ча	ја	за	„на	ци	о	нал	не	ин	те	ре	се“	по	сред	но	пре	по	зна	ју	упу	ћу	је	нас	
на	по	тре	бу	да	се	са	гле	да	ју	све	од	ред	бе	ко	ји	ма	се	ре	гу	ли	ше	про	цес	
при	пре	ме	и	до	но	ше	ња	про	пи	са	у	це	ли	ни,	не	за	ви	сно	до	то	га	да	ли	
он	има	за	свој	крај	њи	циљ	уса	гла	ша	ва	ње	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	
про	пи	си	ма	ЕУ.13)

Ускла	ђи	ва	ње	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	ЕУ	пред	ста-
вља	јед	ну	од	основ	них	ком	по	нен	ти	про	це	са	при	дру	жи	ва	ња.14)	„На	
свом	пу	ту	ка	при	сту	па	њу,	Ср	би	ја	ће	мо	ра	ти	да	на	ста	ви	да	ула	же	
на	по	ре	у	ускла	ђи	ва	ње	свог	за	ко	но	дав	ства	са	прав	ним	те	ко	ви	на	ма	
ЕУ	и	да	обез	бе	ди	пот	пу	но	спро	во	ђе	ње	кључ	них	ре	фор	ми	и	про	пи-
са,	…“15)	Оба	ве	за	ускла	ђи	ва	ња	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	
ЕУ	де	фи	ни	са	на	је	Спо	ра	зу	мом	о	ста	би	ли	за	ци	ји	и	при	дру	жи	ва	њу	
(ССП)	(„Сл.	гла	сник	РС“,	бр.	83/2008)	ко	ји	већ	у	чла	ну	1.	про	пи-
су	је,	из	ме	ђу	оста	лог,	да	је	 	циљ	при	дру	жи	ва	ња	Ср	би	је	Европ	ској	
уни	ји	 „по	др	жа	ва	ње	на	по	ра	Ср	би	је	да	раз	ви	ја	при	вред	ну	и	ме	ђу-
на	род	ну	са	рад	њу,	из	ме	ђу	оста	лог,	и	кроз ускла	ђи	ва	ње	свог	 за	ко-

12)	 Ви	ше	про	пи	са	ре	гу	ли	ше	по	је	ди	не	аспек	те	 за	ко	но	дав	не	про	це	ду	ре	у	РС:	За	кон	о	др-
жав	ној	упра	ви	 („Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	79/2005,	101/2007,	95/2010),	По	слов	ник	
Вла	де	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	61/06,	69/08,	88/09,	33/10,	69/10,	20/11,	37/11,	30/13,	
76/14),	По	слов	ник	На	род	не	скуп	шти	не	РС	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	52/10),	Је	дин-
стве	на	ме	то	до	ло	шка	пра	ви	ла	за	из	ра	ду	про	пи	са	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	21/10),	
Упут	ство	за	по	пу	ња	ва	ње	та	бе	ле	ускла	ђе	но	сти	про	пи	са	са	Образ	цем	та	бе	ле	ускла	ђе	но-
сти	про	пи	са	и	Обра	сцем	из	ја	ве	о	ускла	ђе	но	сти	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	Европ	ске	уни	је	
и	упут	ством	за	по	пу	ња	ва	ње,	За	кон	о	На	род	ној	скуп	шти	ни	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	
9/10),	За	кон	о	по	твр	ђи	ва	њу	Кон	вен	ци	је	о	до	ступ	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја,	уче	шћу	јав	но	сти	
у	до	но	ше	њу	од	лу	ка	и	пра	ву	на	прав	ну	за	шти	ту	у	пи	та	њи	ма	жи	вот	не	сре	ди	не	(„Слу-
жбе	ни	гла	сник	РС	–	Ме	ђу	на	род	ни	уго	во	ри”,	бр.	38/09),	итд.	

13)	 Ов	де	се	са	да	по	ла	зи	и	од	та	кве	мо	гућ	но	сти.	Ме	ђу	тим,	не	сме	се	гу	би	ти	из	ви	да	да	при-
пре	ма	и	усва	ја	ње	про	пи	са	у	РС,	због	већ	от	по	че	тих	пре	го	во	ра	о	члан	ству	у	ЕУ,	увек	у	
се	би	под	ра	зу	ме	ва	и	еле	мент	ко	ји	се	од	но	си	на	уса	гла	ша	ва	ње	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	
про	пи	си	ма	ЕУ.	

14)	 Мо	же	би	ти	ин	те	ре	сант	но	да	се,	ка	да	се	де	фи	ни	ше	над	ле	жност	по	је	ди	них	ми	ни	стар	ста-
ва	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	За	ко	ну	о	ми	ни	стар	стви	ма	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС“,	бр.	44/14)	
ко	ри	сти	 фор	му	ла	ци	ја	 „ускла	ђи	ва	ње	 про	пи	са	 са	 пра	вом	 Европ	ске	 уни	је“.	 У	 слу	ча	ју	
Цр	не	Го	ре	за	ове	по	тре	бе	се	ко	ри	сти	фор	му	ла	ци	ја	„ускла	ђи	ва	ње	до	ма	ћих	про	пи	са	из	
окви	ра	сво	је	над	ле	жно	сти	са	прав	ним	по	рет	ком	Европ	ске	уни	је“	(Уред	ба	о	ор	га	ни	за-
ци	ји	и	на	чи	ну	ра	да	др	жав	не	упра	ве	(“Слу	жбе	ни	лист	ЦГ“,	бр.	5/2012,	25/2012,	61/2012,	
20/2013,	17/2014).

15) Оп шта по зи ци ја ЕУ,	Са	ста	нак	на	ни	воу	ми	ни	ста	ра	на	ком	се	отва	ра	ме	ђу	вла	ди	на	кон-
фе	рен	ци	ја	 о	 при	сту	па	њу	Ср	би	је	 Европ	ској	 уни	ји,	 2014.	 т.	 14.	 http://www.se io.gov.rs/
upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre go va rac ki_okvir.pdf.	(9.2.2014).	
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но	дав	ства	са	за	ко	но	дав	ством	За	јед	ни	це“.16)Оба	ве	за	је	екс	пли	цит	но	
про	пи	са	на	 чла	ном	 72.	 ССП	 ко	јим	 се	Ср	би	ја	 оба	ве	за	ла	 да	 ће	 „...	
на	сто	ја	ти	да	обез	бе	ди	по	сте	пе	но	ускла	ђи	ва	ње	по	сто	је	ћих	за	ко	на	и	
бу	ду	ћег	за	ко	но	дав	ства	са	прав	ним	те	ко	ви	на	ма	За	јед	ни	це.	Осим	то-
га,	„Ср	би	ја	ће	обез	бе	ди	ти“	да	ва	же	ће	и	бу	ду	ће	за	ко	но	дав	ство	бу	де	
„пра	вил	но	при	ме	ње	но	и	спро	ве	де	но“	као	и	да	ће	„...	ускла	ђи	ва	ње	
...	по	че	ти	на	дан	пот	пи	си	ва	ња	Спо	ра	зу	ма	и	по	сте	пе	но	ће	се	про	ши-
ри	ва	ти	на	све	еле	мен	те	прав	них	те	ко	ви	на	…”

Ана	ли	за	ефе	ка	та	про	пи	са,	ин	стру	мент	ко	ји	би	тре	ба	ло	да	обез-
бе	ди	не	ку	вр	сту	са	гле	да	ва	ња	мо	гу	ћег	ути	ца	ја	не	ког	про	пи	са	(пре	
ње	го	вог	до	но	ше	ња),	у	прав	ном	си	сте	му	РС	по	сто	ји	(у	по	след	њих	
не	ко	ли	ко	го	ди	на).	Ме	ђу	тим,	ње	но	ме	сто	у	си	сте	му	ни	је	ја	сно	де-
фи	ни	са	но	 па	 у	 при	ме	ни	 по	сто	је	 не	до	след	но	сти,	 због	 че	га	 су	 и	
ефек	ти	при	ме	не	су	же	ни	и	до	из	ве	сне	ме	ре	ком	про	ми	то	ва	ни.	Ана-
ли	за	до	са	да	шње	прак	се	при	пре	ме	про	пи	са	по	ка	зу	је	да	се	ана	ли	за	
ефе	ка	та	за	ко	на	јед	ним	де	лом	сво	ди	на	да	ва	ње	на	чел	них	и	тип	ских	
од	го	во	ра	без	ствар	не	и	пре	ци	зни	је	ана	ли	зе	ефе	ка	та	за	ко	на	ко	ји	се	
пред	ла	же.17)	У	од	но	су	на	„Re gu la tory Im pact Analysis“	(РИА)	не	до-
ста	је	де	таљ	на	ана	ли	за	мо	гу	ћих	ефе	ка	та	за	ко	на,	а	на	ро	чи	то	при	ме-

16)	 При	ту	ма	че	њу	сми	сла	ова	ко	фор	му	ли	са	ног	ци	ља	тре	ба	ло	би	има	ти	у	ви	ду	и	дру	ге	ци-
ље	ве	про	пи	са	не	у	овом	чла	ну	и	то:	по	др	жа	ва	ње	на	по	ра	Ср	би	је	у	ја	ча	њу	де	мо	кра	ти	је	и	
вла	да	ви	не	пра	ва;	до	при	нос	по	ли	тич	кој,	при	вред	ној	и	ин	сти	ту	ци	о	нал	ној	ста	бил	но	сти	у	
Ср	би	ји,	као	и		ста	би	ли	за	ци	ји	ре	ги	о	на;	обез	бе	ђи	ва	ње	од	го	ва	ра	ју	ћег	окви	ра	за	по	ли	тич-
ки	ди	ја	лог,	омо	гу	ћа	ва	ју	ћи	раз	вој	бли	ских	по	ли	тич	ких	ве	за	из	ме	ђу	стра	на;	по	др	жа	ва	ње	
на	по	ра	Ср	би	је	да	за	вр	ши	тран	зи	ци	ју	у	функ	ци	о	нал	ну	тр	жи	шну	при	вре	ду;	уна	пре	ђи	ва-
ње	склад	них	еко	ном	ских	од	но	са	и	по	сте	пе	но	ства	ра	ње	зо	не	сло	бод	не	тр	го	ви	не	из	ме	ђу	
За	јед	ни	це	и	Ср	би	је;	под	сти	ца	ње	ре	ги	о	нал	не	са	рад	ње	у	свим	обла	сти	ма	об	у	хва	ће	ним	
овим	спо	ра	зу	мом.

17)	 У	 ве	зи	 са	 овим	мо	же	 се	 по	ста	ви	ти	и	 пи	та	ње	 уло	ге	Са	ве	та	 за	 ре	гу	ла	тор	ну	 ре	фор	му.	
Нпр.	у	ми	шље	њу	овог	те	ла	ко	је	се	од	но	си	на	обра	зло	же	ње	На	цр	та	за	ко	на	о	ам	ба	ла	жи	и	
ам	ба	ла	жном	от	па	ду	од	20.1.2009.	го	ди	не	се	кон	ста	ту	је	да	обра	зло	же	ње	„са	др	жи	де	ли-
мич	ну	ана	ли	зу	ефе	ка	та“	а	За	кон	је	(по	ред	то	га	што	са	др	жи	са	мо	„де	ли	мич	ну“	ана	ли	зу	
ефе	ка	та)	то	ком	те	го	ди	не	усво	јен	у	На	род	ној	скуп	шти	ни.	Ви	де	ти:	http://www.ria.me rr.
gov.rs/uplo ads/me dia/Mi slje nje%20na%20obra zlo ze nje%20Na cr ta%20za ko na%20o%20
am ba la zi%20i%20am ba la znom%20ot pa du.pdf.	У	ми	шље	њу	о	обра	зло	же	њу	На	цр	та	за	ко-
на	о	из	ме	ни	и	до	пу	ни	За	ко	на	о	упра	вља	њу	от	па	дом	од	13.	мар	та	2012.	го	ди	не	Кан	це	ла-
ри	ја	„под	се	ћа	об	ра	ђи	ва	ча	про	пи	са	да	је	...	тре	ба	ло	да	пре	до	чи	кван	ти	та	тив	не	про	це	не	
на	осно	ву	ко	јих	би	се	мо	гло	са	гле	да	ти	ко	ли	ко	оп	те	ре	ће	ње	при	вре	ди,	на	ро	чи	то	ма	лим	
и	сред	њим	пред	у	зе	ћи	ма,	пред	ста	вља	ова	кво	за	кон	ско	ре	ше	ње.“	Ипак,	Кан	це	ла	ри	ја	за	
ре	гу	ла	тор	ну	ре	фор	му	и	ана	ли	зу	ефе	ка	та	за	ко	на	је	на	кра	ју	кон	ста	то	ва	ла	да	обра	зло	же-
ње	на	цр	та	за	ко	на	са	др	жи	ана	ли	зу	ефе	ка	та	за	ко	на	„у	скла	ду	са	чла	ном	40.	По	слов	ни	ка	
Вла	де“.	Ви	де	ти:	http://www.ria.me rr.gov.rs/uplo ads/me dia/Mi slje nje%20na%20ob ra zlo ze-
nje%20Na cr ta%20za ko na%20o%20iz me ni%20i%20do pu ni%20Za ko na%20o%20upra vlja-
nju%20ot pa dom.pdf.	(20.10.2013).
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на	овог	ин	стру	мен	та	у	од	но	су	на	под	за	кон	ске	про	пи	се	и	стра	те	шке	
до	ку	мен	те.18)

Јед	ним	од	спор	них	еле	ме	на	та	се	мо	же	сма	тра	ти	и	мо	гућ	ност	
ко	ја	је	оста	вље	на	пред	ла	га	чу	за	ко	на	да	уоп	ште	не	до	ста	ви	ана	ли-
зу	ефе	ка	та	за	ко	на	(чак	ни	та	кву	ана	ли	зу	ка	ква	се	тре	нут	но	при	ме-
њу	је).19)	Иако	пред	ла	гач	за	ко	на	у	тим	си	ту	а	ци	ја	ма	има	оба	ве	зу	да	
то	„по	себ	но	обра	зло	жи“	мо	же	се	по	ста	ви	ти	пи	та	ње	ка	квог	зна	ча	ја	
то	обра	зло	же	ње	има	са	ста	но	ви	шта	ква	ли	те	та	за	кон	ског	пред	ло	га,	
од	но	сно	мо	гућ	но	сти	да	се	кон	тро	ли	шу	раз	ло	зи	због	ко	јих	пред	ла-
гач	про	це	њу	је	да	не	тре	ба	да	при	ло	жи	ана	ли	зу	ефе	ка	та	за	ко	на.20) 
По	се	бан	про	блем	пред	ста	вља	прак	са	усва	ја	ња	про	пи	са	по	хит	ном	
по	ступ	ку.

Је	дан	од	еле	ме	на	та	за	са	гле	да	ва	ње	мо	гућ	но	сти	за	ува	жа	ва	ње	
из	ве	сних	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	у	про	це	су	уса	гла	ша	ва	ња	стра	те-
шких	ци	ље	ва	и	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	стра	те	шким	ци	ље	ви	ма	и	
про	пи	си	ма	ЕУ	пред	ста	вља	пи	та	ње	ре	ал	не	про	це	не	 тро	шко	ва	ре-
фор	ме	си	сте	ма	у	од	ре	ђе	ној	обла	сти.	Ово	због	чи	ње	ни	це	да	ре	фор-
ма	 си	сте	ма	у	по	је	ди	ним	обла	сти	ма	мо	же	би	ти	из	у	зет	но	 сло	же	на	
из	раз	ли	чи	тих	раз	ло	га	ме	ђу	ко	ји	ма	се,	углав	ном,	окол	но	сти	ни	ског	
ни	воа	 еко	ном	ске	 раз	ви	је	но	сти	 и	 за	ста	ре	ле	 при	вред	не	 струк	ту	ре	
по	ја	вљу	ју	као	основ	но	обра	зло	же	ње.	Је	дан	од	та	квих	при	ме	ра	 је	
и	област	кли	мат	ских	про	ме	на	где	се	под	ра	зу	ме	ва	при	ме	на	син	хро-
ни	зо	ва	них	ме	ра	у	раз	ли	чи	тим	сек	то	ри	ма.	Огром	ни	тро	шко	ви	ко	је	
при	ме	на	ме	ра	но	си	са	со	бом,	са	гле	да	ва	ње	ре	ал	них	мо	гућ	но	сти	да	

18)	 За	ис	ку	ства	Европ	ске	ко	ми	си	је	ви	де	ти	нпр:	Impаct	Аssessment,	Аccompаnying	the	do-
cu	ment,	Proposаl	for	а	Di	rec	ti	ve	of	the	Europeаn	Pаrliаment	аnd	of	the	Co	un	cil	аmending	
Di	rec	ti	ve	2006/66/EC	on	bаtteries	аnd	аccumulаtors	аnd	wаste	bаtteries	аnd	аccumulаtors	аs	
regаrds	the	plаcing	on	the	mаrket	of	portаble	bаtteries	аnd	аccumulаtors	contаining	cаdmium	
in	ten	ded	for	use	in	cor	dless	po	wer	to	ols	(Про	це	ну	ути	ца	ја	Предлоgа	за	из	ме	не	и	до	пу	не	
Ди	рек	ти	ве	2006/66/ЕЦ	о	ба	те	ри	ја	ма	и	аку	му	ла	то	ри	ма	и	от	пад	ним	ба	те	ри	ја	ма	и	аку	му-
ла	то	ри	ма)	(Brus	sels,	26.3.2012,	SWD	(2012)	66	fi	nal,	http://ec.euro	pa.eu/go	ver	nan	ce/im-
pact/ia_car	ried_out/docs/ia_2012/swd_2012_0066_en.pdf).	У	слу	ча	ју	Аме	рич	ке	аген	ци	је	
за	жи	вот	ну	сре	ди	ну	ви	де	ти	нпр.	Re gu la tory Im pact Analysis for the Pro po sed Re vi si ons to 
the Na ti o nal Am bi ent Air Qu a lity Stan dards for Par ti cu la te Mat ter,	US	EPA-452/R-12-003.	
Ju	ne	2012,	http://www.epa.gov/ttne	cas1/reg	da	ta/RI	As/PMRI	A	Com	bi	ned	Fi	le_Bo	ok	mar	ked.
pdf;	Или	при	мер	из	Ир	ске:	Re gu la tory Im pact Analysis on Pro po sed Le gi sla tion to In cre
a se Le vi es on Pla stic Shop ping Bags and Cer tain Wa ste Fa ci li ti es,		AP	En	vE	con	Li	mi	ted,	
Du	blin,	2008.	http://www.en	vi	ron.ie/en/Le	gi	sla	tion/En	vi	ron	ment/Wa	ste/Wa	ste	Ma	na	ge	ment/
Fi	le	Dow	nLo	ad,21599,en.pdf.	(9.11.203).	Хр	ват	ска	је	до	не	ла	по	се	бан	за	кон	ко	ји	ре	гу	ли-
ше	ова	пи	та	ња.

19)	 За	не	ке	аспек	те,	ка	да	су	у	пи	та	њу	за	ко	ни	о	по	твр	ђи	ва	њу	ме	ђу	на	род	них	уго	во	ра,	ви	де	ти	
код:	Дра	го	љуб	То	дић,	„Ме	ђу	на	род	ни	уго	во	ри	и	(мо	гу	ће)	сла	бо	сти	про	це	са	по	твр	ђи	ва-
ња”,	Ме ђу на род на по ли ти ка,	бр.	 4/2013, стр.5-19.

20)	 Из	ме	на	ма	Пoслoвника	Вла	де	из		2013.	гoдине	(Сл.	гла	сник	РС,	бр.	30/2013)	ни	су	из	вр-
ше	не	из	ме	не	у	де	лу	кoји	се	oднoси	на	ана	ли	зу	ефе	ка	та	про	пи	са.
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др	жа	ва	кан	ди	дат	за	члан	ство	у	ЕУ	до	стиг	не	по	же	љан	ни	во	ускла-
ђи	ва	ња	 на	ци	о	нал	них	 ци	ље	ва	 са	 ци	ље	ви	ма	ЕУ	 пред	ста	вља	 јед	но	
од	прет	ход	них	пи	та	ња.	По	сто	је	ће	сла	бо	сти	за	ко	но	дав	не	про	це	ду	ре	
у	РС	упу	ћу	ју	на	за	кљу	чак	да	иза	зо	ви	и	пре	пре	ке	ко	је	сто	је	на	том	
пу	ту	нај	че	шће	ни	су	ре	ал	но	са	гле	да	не	на	на	чин	да	се	са	гле	да	ју	што	
ре	ал	ни	је	тро	шко	ви	пред	ло	же	них	про	ме	на.	Тро	шко	ви	ре	фор	ме	си-
сте	ма,	тј.	при	ме	не	про	пи	са	ЕУ	на	ро	чи	то	су	зна	чај	ни	у	по	је	ди	ним	
при	вред	ним	сек	то	ри	ма.	За	илу	стра	ци	ју	се	мо	же	на	ве	сти	чи	ње	ни-
ца	да	у	из	ра	ди	Стра	те	ги	је	раз	во	ја	енер	ге	ти	ке	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	до	
2025.	го	ди	не	са	про	јек	ци	ја	ма	до	2030.	го	ди	не	(Пред	лог),	пред	ла	гач	
ни	је	имао	оба	ве	зу	да	из	ра	ди	ана	ли	зу	ефе	ка	та	овог	до	ку	мен	та	(чак	
ни	ана	ли	зу	ефе	ка	та	у	ре	ла	тив	но	по	јед	но	ста	вље	ној	фор	ми	у	ко	јој	се	
она	тре	нут	но	ра	ди	и	на	чи	ју	при	ме	ну	се	мо	же	упу	ти	ти	ви	ше	за	мер-
ки).21)	Да	кле,	ни	је	по	треб	на	из	ра	да	ана	ли	зе	ефе	ка	та	до	ку	мен	та	за	
чи	је	спро	во	ђе	ње	ће	у	пе	ри	о	ду	до	2030.	го	ди	не,	пре	ма	по	да	ци	ма	из	
истог	до	ку	мен	та,	би	ти	по	треб	но	14.366	ми	ли	јар	ди	евра.22)	Област	
жи	вот	не	сре	ди	не	има	не	ко	ли	ко	спе	ци	фич	но	сти	усло	вље	ним	чи	ње-
ни	цом	да	тро	шко	ви	у	овој	обла	сти	за	ди	ру	у	раз	ли	чи	те	при	вред	не	
сек	то	ре	и	ни	је	их	јед	но	став	но	ис	ка	за	ти.	Про	це	њу	је	се	да	83%	од	
укуп	них	тро	шко	ва	апрок	си	ма	ци	је	(10,6	ми	ли	јар	ди	евра)	от	па	да	на	
пет	ди	рек	ти	ва	ко	је	се	од	но	се	на	упра	вља	ње	ко	му	нал	ним	от	пад	ним	
во	да	ма	 (91/271/ЕЕЦ),	 во	ду	 за	 пи	ће	 (98/83/ЕЦ),	 ни	тра	те	 (91/676/
ЕЕЦ),	 чвр	сти	 ко	му	нал	ни	 от	пад,	 ам	ба	ла	жу	 (94/62/ЕЦ),	 от	пад	 од	
елек	трич	не	и	елек	трон	ске	опре	ме	(2002/96/ЕЦ),	от	пад	не	ба	те	ри	је	
(2002/95/ЕЦ)	и	ве	ли	ка	по	стро	је	ња	за	са	го	ре	ва	ње	(2001/80/ЕЦ).23)

Ту	ма	че	ње	са	др	жа	ја	и	ме	ста	„на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са“	мо	же	се	
по	ве	за	ти	 и	 са	мо	гућ	но	сти,	 од	но	сно	 ква	ли	те	том	 уче	шћа	 јав	но	сти	
у	про	це	су	кре	и	ра	ња	по	ли	ти	ка	и	при	пре	ми	и	усва	ја	њу	про	пи	са.	У	
те	о	риј	ском	сми	слу	зна	чај	 јав	но	сти	за	про	цес	кре	и	ра	ња	по	ли	ти	ка	
и	при	пре	му	и	 усва	ја	ње	про	пи	са	има	 сво	је	 ду	бље	ко	ре	не	и	ши	ре	
зна	че	ње	иако	се	то	пи	та	ње,	нај	че	шће,	по	јед	но	ста	вље	но	сво	ди	на	
тех	нич	ка	 пи	та	ња	 по	ве	за	на	 са	 оба	ве	шта	ва	њем	 јав	но	сти	 и	 при	ку-
пља	њем	ми	шље	ња	по	је	ди	на	ца	и	ор	га	ни	за	ци	ја	ци	вил	ног	дру	штва	о	
не	ком	до	ку	мен	ту,	про	пи	су,	иде	ји,	итд.	Оту	да	се	уче	шће	јав	но	сти	у	
кре	и	ра	њу	по	ли	ти	ка	и	њи	хо	вој	опе	ра	ци	о	на	ли	за	ци	ји	у	нор	ме	не	ких	

21)	 Ви	де	ти	тач	ку	V	Обра	зло	же	ња	уз	Пред лог Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке 
Ср би је до 2025. го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не,	15.1.2014.	стр.	17.

22) Ибид. стр.	17.
23) На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди не за Ре пу бли ку 

Ср би ју,	Вла	да	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је		Бе	о	град,	2011.	стр.	12-13.
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про	пи	са	узи	ма	као	не	ка	вр	ста	прет	по	став	ке	ква	ли	те	та	иде	ја	ко	је	се	
пре	та	чу	у	стра	те	шке	ци	ље	ве,	од	но	сно	си	стем	нор	ми,	њи	хо	ве	спро-
во	ди	во	сти	 и	 ре	зул	та	та.	 У	 том	 кон	тек	сту	 се	 на	ци	о	нал	ни	 ин	те	рес	
до	во	ди	у	ве	зи	са	по	сто	ја	но	сти	и	чвр	сти	ном	си	сте	ма	вред	но	сти	и	
про	гре	са	у	це	ли	ни	и	као	та	квих.

По	сто	је	ћи	си	стем	ускла	ђи	ва	ња	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	и	про-
пи	са	са	по	ли	ти	ка	ма	и	про	пи	си	ма	ЕУ	не	га	ран	ту	је	ква	ли	тет	но	уче-
шће	 јав	но	сти,	 из	не	ко	ли	ко	 раз	ло	га.	Нај	пре,	 пре	ма	 ре	ше	њи	ма	 са-
др	жа	ним	у	По	слов	ни	ку	Вла	де	уче	шће	 јав	но	сти	ни	је	оба	ве	зно	 за	
не	ке	вр	сте	ака	та	ко	је	Вла	да	усва	ја	у	кон	тек	сту	про	це	са	европ	ских	
ин	те	гра	ци	ја.	При	пре	ма	и	до	но	ше	ње	под	за	кон	ских	ака	та	у	прак	си	
је	по	ка	за	ла	раз	ли	чи	те	про	бле	ме	(од	не	по	што	ва	ња	за	ко	ном	про	пи-
са	них	ро	ко	ва,	пре	ко	прак	се	ши	ро	ког	ре	гу	ли	са	ња	раз	ли	чи	тих	пи	та-
ња	под	за	кон	ским	про	пи	сом	чи	ме	се	мо	же	да	уту	че	и	на	су	шти	ну	
за	кон	ских	ре	ше	ња,	до	од	су	ства	уче	шћа	за	ин	те	ре	со	ва	них	су	бје	ка	та	
у	про	це	су	при	пре	ме	и	усва	ја	ња	под	за	кон	ских	ака	та,	итд).	По	том,	
про	це	ду	ра	уче	шћа	јав	но	сти	се	сво	ди,	нај	ве	ћим	де	лом,	на	фор	мал-
но	ор	га	ни	зо	ва	ње	јав	не	рас	пра	ве,	без	чвр	стих	га	ран	ци	ја	ква	ли	те	та	
са	ме	про	це	ду	ре	ко	ја	би	тре	ба	ло	да	обез	бе	ди	и	ствар	но	уче	шће	гра-
ђа	на	и	парт	нер	ски	од	нос	пред	ла	га	ча	про	пи	са	и	за	ин	те	ре	со	ва	не	јав-
но	сти.	Оту	да,	пре	по	зна	ва	ње	и	ин	ден	ти	фи	ка	ци	ја	на	ци	о	нал	них	ин-
те	ре	са,	без	об	зи	ра	ка	ко	их	тач	но	де	фи	ни	са	ли,	оста	је	ве	ћим	де	лом	
у	сфе	ри	ре	ла	тив	но	про	из	вољ	них	про	це	на	пред	ла	га	ча	стра	те	шких	
до	ку	ме	на	та,	од	но	сно	про	пи	са.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

А)	До	ку	мен	ти	и	про	пи	си
•	 Do	cu	ments	con	cer	ning	the	ac	ces	sion	to	the	Euro	pean	com	mu	ni	ti	es	of	the	

King	dom	of	Den	mark,	 Ire	land,	 the	king	dom	of	Nor	way	and	 the	uni	ted	
king	dom	of	Gre	at	Bri	tain	and	Nort	hern	Ire	land,	OJ L 73, 27.3.1972, p. 
2046.

• На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре
ди не за Ре пу бли ку Ср би ју,	Вла	да	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је		Бе	о	град,	2011.

• Оп шта по зи ци ја ЕУ,	Са	ста	нак	на	ни	воу	ми	ни	ста	ра	на	ком	се	отва	ра	
ме	ђу	вла	ди	на	 кон	фе	рен	ци	ја	 о	 при	сту	па	њу	Ср	би	је	 Европ	ској	 уни	ји,	
2014.	http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre-
go va rac ki_okvir.pdf.	(9.2.2014).

• Пред лог Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. 
Го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не,	15.1.2014.
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• Re gu la tory Im pact Analysis for the Pro po sed Re vi si ons to the Na ti o
nal Am bi ent Air Qu a lity Stan dards for Par ti cu la te Mat ter,	 US	 EPA-
452/R-12-003.	 Ju	ne	 2012,	 http://www.epa.gov/ttne	cas1/reg	da	ta/RI	As/
PMRI	A	Com	bi	ned	Fi	le_Bo	ok	mar	ked.pdf.	(7.3.2014).

• Re gu la tory Im pact Analysis on Pro po sed Le gi sla tion to In cre a se Le vi es 
on Pla stic Shop ping Bags and Cer tain Wa ste Fa ci li ti es,		AP	En	vE	con	Li-
mi	ted,	Du	blin,	2008.	http://www.en	vi	ron.ie/en/Le	gi	sla	tion/En	vi	ron	ment/
Wa	ste/Wa	ste	Ma	na	ge	ment/Fi	le	Dow	nLo	ad,21599,en.pdf.	(7.3.2014).

•	 Ре	зо	лу	ци	ја	о	при	дру	жи	ва	њу	Европ	ској	уни	ји	ко	ју	је	На	род	на	скуп-
шти	на	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	 усво	ји	ла	 14.	 ок	то	бра	 2004,	 го	ди	не.	 http://
www.se	io.gov.rs/upload/do	cu	ments/na	ci	o	nal	na_do	ku	men	ta/RS48-04.
pdf.	(4.7.2014).	

•	 Уред	ба	о	ор	га	ни	за	ци	ји	и	на	чи	ну	ра	да	др	жав	не	упра	ве	 (“Слу	жбе	ни	
лист	ЦГ“,	бр.	5/2012,	25/2012,	61/2012,	20/2013,	17/2014).

•	 За	кон	 о	 др	жав	ној	 упра	ви	 („Слу	жбе	ни	 гла	сник	 РС”,	 бр.	 79/2005,	
101/2007,	95/2010),	

•	 За	кон	о	ми	ни	стар	стви	ма	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС“,	бр.	44/14)	
•	 За	кон	о	На	род	ној	скуп	шти	ни	(„Слу жбе ни гла сник РС”,	бр.	9/10)	
•	 За	кон	о	по	твр	ђи	ва	њу	Кон	вен	ци	је	о	до	ступ	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја,	уче-

шћу	јав	но	сти	у	до	но	ше	њу	од	лу	ка	и	пра	ву	на	прав	ну	за	шти	ту	у	пи	та-
њи	ма	жи	вот	не	сре	ди	не	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС	–	Ме	ђу	на	род	ни	уго-
во	ри”,	бр.	38/09)

•	 По	слов	ник	Вла	де	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	61/06,	69/08,	88/09,	
33/10,	69/10,	20/11,	37/11,	30/13,	76/14)	

•	 По	слов	ник	 На	род	не	 скуп	шти	не	 РС	 („Слу	жбе	ни	 гла	сник	 РС”,	 бр.	
52/10)	

•	 Је	дин	стве	на	 ме	то	до	ло	шка	 пра	ви	ла	 за	 из	ра	ду	 про	пи	са	 („Слу	жбе	ни	
гла	сник	РС”,	бр.	21/10),	

Б)	Аутор	ски	тек	сто	ви
•	 Bo	bić	Ma	ja,	To	dić	Dra	go	ljub,	„Na	ti	o	nal“	and	„Su	pra	na	ti	o	nal“	in	the	EU	

ac	ces	sion	pro	cess	and	har	mo	ni	sa	tion	of	na	ti	o	nal	re	gu	la	ti	ons	with	EU	re-
gu	la	ti	ons	(Exam	ple	of	re	gu	la	ti	ons	in	the	fi	eld	of	en	vi	ron	ment),	in	The	ma-
tic	Pro	ce	e	ding:	Pe	tro	vić,	P.,	Ra	da	ko	vić,	M.,	(Eds)	Na ti o nal and Euro pean 
Iden tity in the Pro cess of Euro pean In te gra tion	(In	ter	na	ti	o	nal	Con	fe	ren-
ce,	 Bel	gra	de,	 28-29	 Ju	ne	 2012),	 In	sti	tu	te	 of	 In	ter	na	ti	o	nal	 Po	li	tics	 and	
Eco	no	mics,	Bel	gra	de,	2013.	pp.	97-110.

•	 McCa	be	Da	vid,	The	idea	of	the	na	ti	o	nal	in	te	rest,	The Phi lo sop hi cal Fo
rum,	Vo	lu	me	XXX,	No.	2,	Ju	ne	1999,	pp.	91,	92.

•	 Op	pen	he	im,	Fe	lix.	Fo	re	ign	Po	licy,	Ra	ti	o	na	lity	and	Mo	ra	lity,	Ra tio Ju ris.	
Vol.	15	No.	1	March	2002,	pp.	1–15.

•	 Ра	дој	чић	Мир	ја	на,	Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја	–	ети	ка	јед	ног	ме	ђу	на-
род	но-по	ли	тич	ког	од	но	са,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	4/2011,	стр.	153-
168;	
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•	 Сте	пић	Ми	ло	мир,	Ге	о	по	ли	тич	ност	ши	ре	ња	Европ	ске	уни	је	и	по	ло-
жај	Ср	би	је,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	бр.	1/2010.	стр.	17-42;	

•	 Су	бо	тић	Мом	чи	ло,	Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја,	Срп ска по ли тич ка ми
сао,	бр.	1/2010.	стр.	43-66.	

•	 Ca	re	u	Sean,	Un	di	vi	ded	Loyal	ti	es	Is	Na	ti	o	nal	Iden	tity	an	Ob	stac	le	to	Euro-
pean	In	te	gra	tion?	Euro pean Union Po li tics	[1465-1165(200212)3:4]	Vol.	
3	(4),	pp.	387–413.

•	 То	дић	Дра	го	љуб,	Гр	бић	Вла	ди	мир,	Ан	тев	ски	Ми	ро	слав,	При дру жи
ва ње Европ ској уни ји и одр жи ви раз вој,	Бе	о	град,	Ин	сти	тут	за	ме	ђу-
на	род	ну	по	ли	ти	ку	и	при	вре	ду,	2014.

•	 То	дић		Дра	го	љуб,	„Ме	ђу	на	род	ни	уго	во	ри	и	(мо	гу	ће)	сла	бо	сти	про	це-
са	по	твр	ђи	ва	ња”,	Ме ђу на род на по ли ти ка,	бр.	 4/2013, стр.5-19.

•	 Welds	Jut	ta,	Con	struc	ting	Na	ti	o	nal	In	te	rests,	Euro pean Jo ur nal of In ter
na ti o nal Re la ti ons,	1996,	Vol.	2(3),	pp.	275-318.

Dra go ljub To dic

EURO PEAN IN TE GRA TI ONS  
AND THE NA TI O NAL IN TE RESTS

Re su me
The qu e sti on of the re la ti on ship bet we en mem ber ship in 
the Euro pean Union (EU) and na ti o nal spe ci fi ci ti es and 
in te rests, i.e. the pos si bi lity and the need to re spect the na
ti o nal in te rests, is the ge ne ral fra me work of the analysis. 
As in di ca tors of such op por tu ni ti es dif fe rent cri te ria co uld 
be ta ken in to ac co unt, such as: a) the na tu re and the con
tent of so me of the EU le gi sla tion (to what ex tent do tho se 
al low the ac know led gment of na ti o nal spe ci fi ci ti es), b) the 
con di ti ons for EU mem ber ship (whet her the na ti o nal in te
rests are per ce i ved as a con di tion, right or obli ga tion in ac
cor dan ce to the cri te ria for EU mem ber ship), c) the prac ti
ce of con trac ting tran si ti o nal de a dli nes for con clu ding the 
As so ci a tion Agre e ment (the ex tent to which it dif fers from 
co un try to co un try de pen ding on the le vel of eco no mic de
ve lop ment and the si tu a tion in cer tain are as, etc.). The se
pa ra te part of the pa per analyzes the qu e sti on of how and 
to what ex tent the exi sting pro cess of po licy and adop tion 
of the re gu la ti ons in the Re pu blic of Ser bia (RS) re cog ni
zes the ca te gory of “the na ti o nal in te rest”. The con sti tu ti
ve ele ment of the con cept of “the na ti o nal in te rest” is the 
spe ci fic si tu a tion in the RS and, con se qu ently, the exi sten
ce of its obli ga tion to re spect the pro cess of cre a ting and 
im ple men ting na ti o nal po li ci es, and the pre pa ra tion and 
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adop tion of re gu la ti ons. The analysis exa mi nes RS re gu
la ti ons go ver ning the pro cess of pre pa ra tion and adop tion 
of stra te gic do cu ments, i.e. the re gu la ti ons go ver ning the 
pro cess of pre pa ra tion and adop tion of re gu la ti ons. The 
analysis is in par ti cu lar con cer ned with the pro ce du res re
la ted to the har mo ni za tion of na ti o nal le gi sla tion with EU 
re gu la ti ons (re gu la tory im pact as ses sment, pu blic par ti ci
pa tion, etc). The aut hor con clu des that the EU ac ces sion 
pro cess al lows only to a cer tain ex tent na ti o nal spe ci fi ci ti
es to be ta ken in to ac co unt. Ho we ver, it al so no tes that in 
the ca se of the RS, the pro cess of the alig nment with EU 
ru les do es not pro vi de the con di ti ons for the re cog ni tion of 
spe ci fic cir cum stan ces and “na ti o nal in te rests”.
Key words: na ti o nal in te rests, the Re pu blic of Ser bia, the 
Euro pean Union, EU, the le gi sla ti ve pro cess, the har mo ni
za tion of le gi sla tion, re gu la tory im pact as ses sment, ta ble 
com pli an ce re gu la ti ons, the costs of the im ple men ta tion of 
ru les, pu blic par ti ci pa tion.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 18.	 маја	 2015.	 го	ди	не	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 састанку	 
Редакције	05.	јуна	2015.	године.
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ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: РАЗЛОЗИ 

УСПОСТАВЉАЊА И (НЕ)УСПЕХА У 
ПРИМЕНИ КОНЦЕПТА

Сaжетак
Вре ме гло бал не ме ђу за ви сно сти и ме ђу по ве за но сти 
по ста ви ло је пред др жа ве, али и дру ге ак те ре гло
бал не по ли ти ке, иза зов про ме на и при ла го ђа ва ња до
та да шњих стра те ги ја де ло ва ња. Та кви зах те ви ни су 
ми мо и шли ни Европ ску уни ју чи ји је сло же ни апа рат 
од лу чи ва ња че сто по ка зи вао тро мост у вре ме ну ка да 
су би ле по треб не хи тре од лу ке. Европ ска уни ја је, пре
по знав ши про ме не у гло бал ном си сте му, на сто ја ла да 
кроз кон цепт „де ло твор ног мул ти ла те ра ли зма“ од
го во ри на по сто је ће иза зо ве, али и да ре ши де це ниј ске 
про бле ме не ко хе рент но сти у соп стве ном спољ но по ли
тич ком де ло ва њу. На ше ис тра жи ва ње има за циљ да 
про на ђе раз ло ге ода би ра де ло твор ног мул ти ла те ра
ли зма за по у зда ну „стра те ги ју“ Европ ске уни је у од
но си ма са све том, као и да пу тем ем пи риј ске ана ли зе 
ис тра жи да ли је кон цепт про из вео же ље не ре зул та
те. Ис пи ти ва ње при ме не де ло твор ног мул ти ла те
ра ли зма у прак си би ће вршеo кроз ана ли зу де ло ва ња 
Уни је у „Ма дрид ском квар те ту“, при ли ком ре фор ме 
Ује ди ње них на ци ја и то ком кри зе у Ли би ји. 
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, де ло твор ни мул ти ла те
ра ли зам, спољ на по ли ти ка, ко хе рент ност, Европ ска 
стра те ги ја без бед но сти.

Pочетакдвадесетипрвогвекаобележенјепроменама,којесу
посвојојбрзини,дубинииобухватунезабележенеудосадашњој
историји.Захватајусвеобластиисвеактередруштвеногделовања,
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астариобрасциодговоранаглобалнеизазовеипроблемепоказују
свемањеефикасностиупредупређивању,управљањуисузбијању
криза.Европскаунијајепрепозналапроменеуглобалномсистему
ипотребузамултилатералнимделовањемусуочавањусапробле
мима.Штавише,Европскаунијанастајеиразвијасекаомултила
тералнатворевиначијејеједанодкључнихзадатакаусклађивање
различитихполитикадржавачланица.Ипак,постизањекохерент
ностииконзистентностиуделовањупремаспољабило јеместо
гдејеЕвропскаунијанајчешћегубиламеђународникредибилитет.

Спољно деловањеУније, посматрано кроз представљање на
бројниммеђународнимфорумимаиуорганизацијама,крозоднос
измеђудржавачланицаиинституцијаимеђучланицама,будилоје
интересовањебројнихистраживача.Наметаласусепитањаактер
стваЕвропскеуније,способностињеногсамосталногделовањау
глобалнојаренииврстемоћикојупоседује(нормативна,интегра
тивна,цивилнаидруге).Делотворнимултилатерализамједанјеод
концепатакојисузавредилипажњуаутора.Одређујућигакаоје
данодтрикључнастратешкациљауЕвропскојстратегијибезбед
ности1),Европскаунијагајеучинилапредметомрасправешироког
кругаакадемскезаједнице.

Кључнеразлогенашегопредељењадазатемуодаберемодело
творнимултилатерализамЕвропскеунијепроналазимоуконтро
верзамакојејеизазвалањеговадесетогодишњаприменаипотреби
дефинисањадоктринеспољнополитичкогделовањаУније.Такође,
разлогетемељимоначињеницидасмоуделотворноммултилате
рализмупронашлинајочитијипримерпроблемајазаизмеђуонога
што„политичкиодлучиоцимогуижеледаураде“2)или„јазаизме
ђуспособностииочекивања“.3)Настојаћемодаурадуодговоримо
надвасржнапитања:прво,заштојеЕвропскаунијаодабраладело
творнимултилатерализамзаједанодкључнихстратешкихциљева
и стратегију односа према другим актерима глобалних односа и
друго,далиједелотворнимултилатерализамподигаонивокохе

1) „EuropeanSecurityStrategy:ASecureEuropeinaBetterWorld“,EuropeanCouncil,Brus
sels,2003.

2) PascalVennesson, „Europe’sGrandStrategy:TheSearch for aPostmodernRealism“, in:
NicolaCasariniandConstanzaMusu(eds.),Euro pean Fo re ign Po licy in an Evol ving In ter
na ti o nal System: The Road To wards Con ver gen ce,PalgraveMacmillan,NewYork,2007,p.
14.

3) ChristopherHill andWilliamWallace, „Introduction: actions andactors“, in:Christopher
Hill(ed.),The Ac tors in Euro pe’s Fo re ign Po licy,Routledge,London,1996,p.5.
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рентностизаједничкихполитикаУније?Анализомпериодакојије
претходиоусвајањуЕвропскестратегијебезбедности,покушаће
модапронађемотемељеполитикеделотворногмултилатерализма.
УтврдићемозаштојеЕвропскаунијауполитициделотворногмул
тилатерализма препознала кључни стратешки циљ и механизам
развоја„снажнијегмеђународногдруштва,саинституцијамакоје
доброфункционишуимеђународногпоретказаснованогнаправи
лима“.4)Такође,покушаћемодакрозанализуфункционисања„Ма
дридскогквартета(Ma dridQu ar tet)“5),процесапреговораорефор
миУједињенихнацијаиодговоранакризууЛибији,укажемона
свепроблемесакојимасеЕвропскаунијасуочавалаунастојањима
применеполитикеделотворногмултилатерализма.

1. ДЕ ЛО ТВОР НИ МУЛ ТИ ЛА ТЕ РА ЛИ ЗАМ  
– УС ПО СТА ВЉА ЊЕ, ЗНА ЧЕ ЊЕ, И РАЗ ВОЈ КОН ЦЕП ТА 

Иакомултилатерализамнијеновпојам,ањеговапраксасеже
вековимауисторију,сатешкоћамањеговогдефинисањаауторисе
сусрећуиданас.Сагласнисуутомеданемадефиницијекојаби
биладовољноширокадаобухватисвењеговеформе,структуреи
праксе.Такође,нужнојемултилатерализамразуметикаопроцес,а
некаостање,јерактерисвојимделовањемчинедамултилатерали
замвременомдобијановеоблике,структуре,паипридевеузиме.
Такоданасговоримоо„клубмоделумултилатералнесарадње“6),
„дисфункционалном“7),„паралитичкоммултилатерализму8),„мул
тилатерализмукаоприкривеномминилатерализму“9)идругимоб
лицима.

4) Pavle Janković (ur.),Evrop ska stra te gi ja bez bed no sti: bez bed na Evro pa u bo ljem sve tu,
ISACFond,Beograd,2006,str.14.

5) „Мадридскиквартет“или„КвартетнаСредњемистоку“успостављенје2002.године
уМадридусациљемефикасногпосредовањауконфликтуизмеђуИзраелаиПалести
на.СачињавајугаУједињененације,СједињенеАмеричкеДржаве,РусијаиЕвропска
унија.Доданасјеодржановишеодпедесетсастанакауразличитимформатима,апо
следњи27.септембра2013.

6) RobertO.KeohaneandJosephS.NyeJr.,„Theclubmodelofmultilateralcooperationand
problemsofdemocraticlegitimacy“, in:RobertKeohane(ed.),Po wer and Go ver nan ce in 
Par ti ally Glo ba li zed World,Routledge,London,2002,p.219.

7) JohnvanOudenaren,„WhatisMultilateral?”,Po licy Re vi ew,No.117,2003,pp.3347.
8) RobertKagan,„CoalitionsoftheUnwilling“,The Was hing ton Post,17.10.2001.
9) MilesKahler,„MultilateralismwithSmallandLargeNumbers”,In ter na ti o nal Or ga ni za tion,

vol.46,no.3,1992,p.685.
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Мултилатерализамјенајчешћепредстављенкроздваодређе
њакојасадржеготовоистеелементеикојапосвомзначењуни
субитнодругачија.ПрвојеРобертаКохејна(Ro bert Ke o ha ne)ко
јимултилатерализамдефинишекао „праксеусклађивањанацио
налнихполитикаугрупамаодтрииливишедржавакрозad hoc 
аранжманеилипутеминституција“.10)СамКохејнпризнаједа је
мултилатерализам у теорији међународних односа служио више
као„етикетазаразличитеактивности,негокаоконцепткојидефи
нишеистраживачкипрограм“.11)ДругујеизнеоЏонЏерардРаги
(JohnGe rardRug gie),истичућидасемултилатерализамодносина
„усклађеноделовањеизмеђутрииливишедржаванатемељуоп
штихправилапонашања“.12)Иакојетешкоизградитидефиницију
мултилатерализмакојабибиладовољнообухватназасвењегове
формеиструктуре,верујемодасвакаформамултилатерализмамо
радасадржиследећеелементе:даобухвататрииливишеактера,
садржисагласностоковредностимултилатералнеформекојуакте
ричине,укључујеодговорностзачињење/нечињењеиспровођење
договореногиподразумевависокнивоконзистентностиуделова
њуактеракојичинеодређенумултилатералнуформу.

Кадаузмемоуобзиртешкоћепридефинисањумултилатера
лизма, логично је да прикључење одреднице, делотворни (ef fec
ti ve), изазива додатне проблеме. Као и мултилатерализам, појам
делотворниилиефективниморамопосматратикрозконтекст јер
заразличитепојединце,групе,организације,државеилидруштва
имаразличитазначења.Прегледомрадоваоделотворноммулти
латерализмуутврђеноједапостојебројненесугласицеокоелеме
ната, актера,односа,пачакисамесуштинеделотворногмулти
латерализма.Непостојисагласногулитературидалиделотвор
нимултилатерализамприпадасвимзаинтересованимактеримау
глобалнимпословима или само државама, да ли свимдржавама
илисамоонимкојебудупозванеу„мултилатералниклуб“,далије

10) RobertO.Keohane,„Multilateralism:AnAgendaforResearch”,In ter na ti o nal Jo ur nal,vol.
45,no.4,1990,p.731.

11) Ibid.
12) JohnGerardRuggie,„Multilateralism:AnatomyofanInstitution”,In ter na ti o nal Or ga ni za

tion,vol.45,no.3,1992,p.571.
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„идеологија“13), „принципспољнеполитике“14), „стратешкаполи
тика“15)или„кључниелементспољногделовањаЕУ“?16) 

Важно јенапоменутидаЕвропскаунијанијебилапрвакоја
је употребила концепт „делотворни мултилатерализам“. Две го
динепреЕвропскестратегијебезбедности,РобертКејган(Ro bert 
Ka gan)употребиоје„делотворнимултилатерализам“каоконцепт
којистојинасупрот„паралитичкоммултилатерализму“.17)Запри
мерделотворногмултилатерализмаодабраојеЗаливскират(Gulf 
War)инаводидасузањеговуприменуувекпотребнадвакорака.
Први,којизахтеваунилатералнуопредељеностдаседелујеидру
ги,политикумултилатерализмакрозграђење„коалицијевољних“
–коалициједржавакојежелеимогудапомогну.

КонцептделотворногмултилатерализмауразумевањуЕвроп
скеунијебитноједругачији.Прокламованјеуформиједногодтри
стратешкациља18)Европскеунијеусвајањем„Европскестратеги
јебезбедности:безбеднаЕвропаубољемсвету(Euro pean Se cu rity 
Stra tegy: A Se cu re Euro pe In A Bet ter World)“,12.децембра2003.го
дине.ИакосеуСтратегијиделотворнимултилатерализамнедефи
нишенитиобјашњава,наведенисуњеговикључниелементи:сна
жномеђународнодруштво,међународнеинституције које добро
функционишу и међународни поредак заснован на правилима.19) 
ПериоднаконусвајањаСтратегија обележен јепреплављеношћу
бројних докумената институција Европске унијемултилатерали
змомкаоначиномсуочавањасаглобалнимизазовимаипретњама.
ГрупаауторасаУниверзитетауЛувенуисправнојезапазиладасе
наконусвајањаСтратегије„делотворнимултилатерализамразвија

13) JoachimAlexanderKoops,The Euro pean Union as an In te gra ti ve Po wer? As ses sing the 
EU’s ‘Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism’ To wards NA TO and the Uni ted Na ti ons,BrusselsUniversity
Press,Brussels,2011.

14) SieglindeGstöhl, „EUDiplomacyAfterLisbon:MoreEffectiveMulilateralism?“,Brown 
Jo ur nal of World Af fa irs,vol.17,no.2,2011,pp.181191.

15) KennedyGrahamandTâniaFelício,„RegionalOrganizationsandCollectiveSecurity:the
RoleoftheEuropeanUnion“,in:DanielOrtega(ed.),To wards Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism: The 
EU and the UN: Part ners in Cri sis Ma na ge ment,EPCWorkingPaperNo.13,2004.p.5.

16) MortenKnudsen,The EU, the UN and Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism: The Ca se of UN Re form,
(Dostupno na URL: http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_II_1_Knudsen
revised.pdf,pristupljeno:20.05.2015.)

17) Videtiu:RobertKagan,„CoalitionsoftheUnwilling“,The Was hing ton Post,17.10.2001.
18) Поредделотворноммултилатерализма,стратешкициљевиЕвропскеунијенаведениу

Европскојстратегијибезбедностису:суочавањесапретњамаиизградњабезбедности
усуседству.

19) „EuropeanSecurityStrategy:ASecureEuropeinaBetterWorld“,EuropeanCouncil,Brus
sels,2003.
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уистинскумантрукојаводичитавприступспољнимодносимако
јепредузимаЕвропскаунија“.20) 

Кључне дефиниције делотворног мултилатерализма можемо
сврстатиудвегрупе:прву,гдепроналазимоопште/ванконтексту
алне дефиниције делотворног мултилатерализма и другу, где се
делотворни мултилатерализам посматра кроз контекст политика
Европскеуније.

1.1.Ванконтекстуалнедефинициједелотворногмултилатерализма.

SvenBiscop 2004.

Делотворнимултилатерализампредставља
ефикасансистемглобалневладавине,одно
сно,системкојинаглобалнојравниможеда
обезбедионоштодржавеобезбеђујунанаци

оналнојравни.

KennedyGraham
andTâniaFelício 2005.

Делотворнимултилатерализампредставља
учешћеумеђународномодлучивањуиускла
ђивањупроцедуранајзначајнијихинајре
презентативнијихдржаваумеђународном

систему.

Álvaro 
deVasconcelos 2008.

Делотворнимултилатерализамјесистемкоји
омогућавадржавамакојечинемеђународну
заједницудаделујузаједноусуочавањуса
изазовимаизаједнорешавајупроблеме.

1.2.ДефинициједелотворногмултилатерализмауконтекстуЕУ
JoséManuelBar-

roso 2004.
Делотворнимултилатерализамјеспецифична
спољнополитичкафилозофијакојуспроводи

Европскаунија.
KatieVerlin

Laatikainenand
KarenE.Smith

2006.
Делотворнимултилатерализамзначиучи
нитимеђународнеорганизацијеиспоразуме

ефикасним.

SussaneGratius 2011.

Делотворнимултилатерализамјекључни
циљЕвропскеунијеимрежазаодносеса
стратешкимпартнерима.Онјепуткагло
балнојвладавинииефикасномуправљању

мултиполарношћу.

Мултилатерализам остаје и данас декларативно доминантни
приступЕвропскеунијеуодносусадржавама,организацијамаи
представљањуинтересаУнијенаглобалнимфорумима.Честосе
истичекакоје„посвећеностЕвропскеунијемултилатерализмуод
ређујући принципњене спољне политике“.21) Такође, изјаве зва

20) JanWouters,SijbrendeJongandPhilipDeMan,The EU’s Com mit ment to Ef fec ti ve mul ti la
te ra lism in the Fi eld of Se cu rity: The ory and Prac ti ce,LeuvenCentreforGlobalGovernance
Studies,WorkingPaperNo.45,2010,p.12.

21) „CommunicationfromtheCommissiontotheCouncilandtheEuropeanParliament“,The 
Euro pean Union and the Uni ted Na ti ons: the cho i ce of mul ti la te ra lism,COM(2003)526fi
nal,10September2003,p.1.
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ничникаЕвропскеунијеобилујуречимаомултилатерализмукао
„јединомефикасномприступуусуочавањунесамосафинансиј
скимиекономскимпроблемимакојиобликујуагендуданас,већи
сачитавомгрупомизазовасакојимћесенашапланетасуочавати
убудућности:оденергетскебезбедностидоклиматскихпромена,
одпандемијадомеђународногтероризма“.22)Међутим,приликом
истраживања праксе спровођења концепта у одрживу уочавамо
бројне потешкоће са којима се Европска унија суочавала. Дело
творнимултилатерализамкојијетребалодапослужикао„лек“у
постизањукохезије,честојебиоместораздораизмеђупојединих
државачланицаиинституцијаЕвропскеуније.Ипак,нетребада
чудиистрајнапосвећеностЕвропскеунијеидејамамултилатерали
змаупркосбројнимпроблемиманапутупретварањадекларативне
уреалнуполитику.Мултилатерализам,послепочетногзаносаче
трдесетихиобновеидејаседамдесетих,постајепоновоцентрал
наидејабројнихактераглобалниходноса.Његовапривлачностпо
правилујеснажилаувремевеликихкризаипокушајауспоставља
њасистемакојимбисеефикасносузбилењенепоследице.

2. ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
У ЕВРОПСКОЈ СТРАТЕГИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ 

Европскисаветусваја2003.годинеЕвропскустратегијубез
бедности, први стратешки документ Европске уније из области
безбедностииодбране.Усвојенајеувремекадасутерористички
нападипотврдилидасепросторивремесужавају,дасепроблеми
„преливајупрекограница“23)идапутују„безпасоша“.24)Европска
унијајенастојаладакрозСтратегијуидентификујекључнесавре
менеизазовебезбедностиипредложимеханизмезањиховопред
упређивање. Кључни партнери пронађени су Уједињеним наци
јама (Uni ted Na ti ons)иОрганизацијисеверноатлантскогуговора
(North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion),докважноместоуглобалном
управљању додељују и регионалним организацијама каошто су
АСЕАН(As so ci a tion of So ut he ast Asian Na ti ons)МЕРКОСУР(Mer
ca do Común del Sur),Афричкаунија(Afri can Union)идруге.

22) BenitaFerreroWaldner,Ef fec ti ve mul ti la te ra lism: Bu il ding for a bet ter to mor row,Speechat
theHighLevelMeetingonEuropeanUnionandUnitedNations:Towardseffectivemultila
teralism,Barcelona,April14,2009.

23) FaridZakarija,Postame rič ki svet,Heliks,Smederevo,2009,str.13.
24) KofiA.Annan,„WhatIstheInternationalCommunity?ProblemsWithoutPassports“,Fo re

ign Po licy,vol.132,no.5,2002,p.30.
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Процесдубљегполитичкогинтегрисањадржавачланицаобе
леженјесадвамеђусобносупротстављенапроцеса:тежњидасе
одржиsta tus quoнивоазаједничкихполитикаижељизадубљом
интеграцијом. О имену приступа приликом усвајања Европске
стратегијебезбедностинијебилопунорасправе,чакниоречима
којеодређујуциљевеиметеприступа.Мождасебашзатоњегово
спровођењепоказалотежеостваривим.Изгледадасекоддоноше
њаЕвропскестратегијебезбедностиЕвропскаунијаопределилаза
другачијиприступоддотадашњег–јаснициљевиводедоуспеха
успровођењу.Договоренјеконцептделотворногмултилатерали
зма,адањеговозначењенијеближеодређено.Нисудоговорени
конкретнимеханизмииинструментизањеговоспровођење,већсу
понуђенасамоопштаначеланакојимамеђународнисистемтреба
битиизграђен.

КонтекстусвајањаЕвропскестратегијебезбедностинијебио
нималоповољанпоЕвропскуунију.Стратегијаjeусвојенаувреме
кадајенеслагањемокополитикепремаИраку„исмејанагеополи
тичкавизијаЕвропскеуније“,25)кададолазидоподелена„старуи
новуЕвропу,ЕвропљањеиАтлантисте“26)икадасеЕвропасуочава
са захтевимадапретакањемекономскеуполитичкуивојнумоћ
преузмеилиподелиодговорностзапроблемеуглобалнојарени.

Унија се нашла пред захтевима подизања функционалности
глобалног система у тренуцима када јењена Заједничка спољна
иполитикабезбедностибиланастакленимногама.Такође,суоча
валасесаочекивањимазарешавањекризе,ондакадаисаманије
могладапронађемеханизмезасузбијањеунутрашњихпроблема.
Међутим,појединиауторисувремекризеипроменауглобалним
односимавиделикаоприликузапојачануулогуЕвропскеунијеу
глобалнимпословима.Наиме,ЏефриЛуисистичеда„...докмоћ
СједињенихАмеричкихДржаваопада,аКинаиспољаванесигур
ностокосвојеглобалнеулоге,ЕУсасвимсигурноимапотенцијал
даупражњаваутицајусветскимпословима“.27)

25) DavidP.Calleo,„TheBrokenWest“,Sur vi val,vol.46,no.3,2004,p.32.
26) JeffreyLewis,“EUPolicyontheIraqWaranditsAftermath:TheBreakdownandRevival

ofConsensusbasedDecisionmaking“,in:DanielC.Thomas(ed.),Ma king EU Fo re ign Po
licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es, PalgraveMacmillan,
NewYork,2011,p.70.

27) DanielC.Thomas, „TheChallenge forEUForeignPolicy”, in:DanielC.Thomas (ed.),
Ma king EU Fo re ign Po licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es,
PalgraveMacmillan,NewYork,2011,p.3.
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Делотворни мултилатерализам проистекао је из целокупног
контекстакаоприступзарешавањепроблемаунутрашњегиспољ
ногделовањаЕвропскеуније.ВерујемодајеУнијаодабраладело
творнимултилатерализамизследећихразлога:прво,Унијијебио
потребанодређенисимболзаједништвауусловимакризеуспољ
нополитичкомделовању;друго,делотворнимултилатерализам је
требалодапослужизајачањеУнијекаоактерауглобалнимпосло
вимаитреће,требалоједадоведедосмиривањатензијаутранса
тлантскимодносима.

3. КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
УЗРОКОВАНА ИНТЕРВЕНЦИЈОМ У ИРАКУ 

Неуспехунутрашњекохезијеоконачинаделовањапопитању
Ираканавеојебројнеауторедаизнесутврдњекакосу„механизми
консултовањаиизградњеконсензусаупроцесуспољнополитичког
одлучивањаЕУилификтивниилинеповратносломљени“.28)Пре
маречимаМајклаСмита (Mic hael Smith)интервеницијомуИра
купрекршенјеједанодсуштинскихпринципаспољногделовања
Уније, премаУговорима и у пракси, да „државе чланицеморају
избегаватиушанченепозицијеоважнимспољнополитичкимпита
њимабезпретходнихконсултацијасасвојимпартнерима“.29)

„Излетања“сатрасеупраксибилоираније,алиникадаразли
кенисубилотоликовидљиве,апоследицетоликоболне.Иакоје
састанакминистараспољнихпословаЕУ(којијепретходионаве
денимдогађајима)успеодаисходује„најмањимзаједничкимиме
нитељем“,„писмоосморке“(Let ter of Eight)30)икасније„писмоиз
Виљнуса“(Vil ni us Let ter)31),заистасуподелилиЕвропскуунијуна
двадела–настареинове,ЕвропљанеиАтлантисте.„СтаруЕвро

28) JeffreyLewis,“EUPolicyontheIraqWaranditsAftermath:TheBreakdownandRevival
ofConsensusbasedDecisionmaking“, in:DanielC.Thomas (Еd.),Ma king EU Fo re ign 
Po licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es,PalgraveMacmillan,
NewYork,2011,p.70.

29) MichaelE.Smith,„Institutionalization,PolicyAdaptationandEuropeanForeignPolicyCo
operation”,Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Re la ti ons,vol.10,no.1,2004,p.101.

30) „Писмоосморке“објављеноје30.01.2003,самотридананаконсастанакаминистара,
иуњемусуЧешка,Данска,Мађаркса,Италија,Пољска,ШпанијаиУједињеноКра
љевствооптужилиСадамаХусеиназаразвојоружјазамасовноуништењеисуштински
подржалиСАДодвојенооддругихдржаваУније.

31) ПисмоизВиљнусасу,узкоординацијуШпанијеиУједињеногКраљевства,потписале
Албанија,Хрватска,Бугарска,Чешка,Естонија,Летонија,Литванија,Македонија,Ру
мунијаиСловачкадајућинедвосмисленуподршкуинвазијиуИраку.
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пу“ предводиле суФранцуска, Немачка и Белгија, док су „нове
чланице“билепредвођенеУједињенимКраљевствомиШпанијом.
Наводисечакипримеркакосу29.јануара2003,вечепреобјављи
вања„Писмаосморке“,ЖакШирак(Jac qu es Chi rac)иТониБлер
(Tony Bla ir)ималителефонскиразговор,алидаговорао„писму“
нијебило.32)Инвазијом„коалицијевољних“избегнут јеветоСа
ветабезбедностиУједињенихнација,унилатерализам јеодабран
наместомултилатерализма,аЕвропскаунијабилајепоражена.Јо
акимКопс(Jo ac him Ko ops)истичекакосу„...државечланицежр
твоваледугорочнедобитке(Заједничкаспољнаиполитикабезбед
ности),зарадкраткорочних(независнаспољнаполитикаиулазак
уратсаИраком)“.33) 

Наконинвазијебило јепотребнообновити јединствоЕвроп
скеуније.Француска,НемачкаиУједињеноКраљевствосузаједно
предложилеХавијеруСолани (Ja vi er So la na),Високомпредстав
нику за Заједничку спољну и политику безбедности, да изради
стратешкидокументизобластиспољнеполитикеибезбедности.
ВисокипредставникјеизнеопредлогСтратегијенајунскомСами
туЕУуСолуну,аузмањеревизијеонајеиусвојена12.децембра
2003.године.Стратешкициљоличенуделотворноммултилатера
лизмутребалоједабудеидејаводиљаЕвропскеунијеуодносима
садругимдржавамаиорганизацијама,даподигнеунутрашњуко
херентностУније,алиидапотврдикакокризаокоИраканијеуру
шилатемељеивредностинакојимЕУпочива.

4. ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
И ЈАЧАЊЕ УНИЈЕ У ГЛОБАЛНИМ ПОСЛОВИМА

Одређени елементи спољног представљања Европске уније/
Европских заједницадатирају јошЕвропске заједнице заугаљи
челик.ПрваКанцеларизазавезу(Li a i sonOf fi ce)Европскезајед
ницеотворенајеуВашингтону1954.године,апрвадипломатска
мисија1956.уЛондону.Међутим,напредакуполитичкојсарад
њибиојеонемогућенуследразличитихконцепцијалидерадржава
чланицаоњеномразвоју.Фушеовпланједоживеонеуспех1962.

32) Видетиу:JeffreyLewis,“EUPolicyon theIraqWarand itsAftermath:TheBreakdown
andRevival of ConsensusbasedDecisionmaking“, in:Daniel C.Thomas (ed.),Ma king 
EU Fo re ign Po licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es,Palgrave
Macmillan,NewYork,2011,pp.7091.

33) JoachimAlexanderKoops,The Euro pean Union as an In te gra ti ve Po wer? As ses sing the 
EU’s ‘Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism’ To wards NA TO and the Uni ted Na ti ons,p.69.
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године,алијемеханизамконсултацијаназванЕвропскаполитич
касарадња(Euro peanPo li ti calCo o pe ra tionEPC)успостављен1970.
године.

ОсамдесетихидеведесетихгодинадвадесетогвекаЕвропске
заједнице/Европскаунијастичепривлачност,илиулексиконуЏо
зефаНаја,„мекумоћ“.„Мекамоћ“јеносиласасобомидозуодго
ворностизастабилностиочувањемеђународногсистема.Европ
скаунијепостајеједаноднајвећихсветскихдонатора,алијевеће
ангажовањенаглобалнојравнизахтевалоизаједничкеполитике.
Требало јеуширокомспектруразличитихинтересадржавачла
ницапронаћионезаједничке,азатимихпреточитиуделотворне
политике.Међутим,тајпроцеснијеишаолако.

ДеведесетихгодинаЕвропскаунијаинституционализујесвоје
спољноделовање.Системмеђувладинихнеформалнихконсулта
ција,уоквируЕвропскеполитичкесарадње,настављенјеутомоб
ликусведоратификацијеУговораизМастрихта(УговораоЕвроп
ској унији) 1993. године и успостављања другог стубаЕвропске
уније, Заједничке спољне и политике безбедности. Уговором из
АмстердамауспостављенајеуфункцијаВисокогпредставниказа
Заједничкуспољнуиполитикубезбедности,аЕвропскаунијана
стављадатежизаједничкомпредстављањууготовосвиморгани
зацијамаинасвимсветскимфорумима.

Међутим,заједничкопредстављањејесамоједаноделемената
упостизањукохерентностиодређеногактера.Заједничкоспољно
деловањеУнијепоказалосеизразитонекохерентнимтокомдеве
десетих година двадесетог и почеткомпрве деценије двадесет и
првогвека.Почевшиоднекоординисаногпризнавањабившихју
гословенскихрепублика,преконеуспешногодговораупредупре
ђивањуирешавањусукобаубившојЈугославијиибомбардовања
СавезнеРепубликеЈугославије,сведоИрака,Европскаунијагото
воданијеефикасноодговориланинаједнукризуумеђународним
односима,чакниу„свомдворишту“.Садругестране,Европска
унијајежелела,адругисутоодњеиочекивали,дапревазиђебо
лест„економскиџин,политичкипатуљакивојницрв“34)ипостане
одговоранифункционаланчланглобалниходноса.

34) ОдредницајепреузетаодбившегминистраспољнихпословаБелгија,МаркаАјскенса
(Marc Eiskens)којијенанаведенначинописаоЕвропскезаједницеуочипрвогЗалив
скограта.
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Делотворни мултилатерализам био је плод настојања да се
формулише„концептуалнакатегоризацијакојанаправиначиноб
ухватасложеностповећаногучешћаЕУусветскојполитици“.35)У
„игриречи“,делотворнимултилатерализамсечиниокаоконцепту
алнакатегоријакојананајбољиначинописуједоговорениприступ
Европскеунијеуглобалнимодносима.Делотворнимултилатера
лизам јетребалодаојачаЕвропскуунијууглобалнимодносима
дајућијојглобалнувизијустабилногмеђународногсистема,сна
жнихинституција имеђународних односа заснованихна јасним
правилима,аненасилиимоћи.

Тежње Европске уније да јединствено делује у глобалним
пословима нису неразумљиве. Државе чланице су још седамде
сетих годинадоброразумеледа европскиконтинентпрестаједа
будеекономскииполитички,асвемањеикултурни„центарсве
та“.Схватиле су и даЕвропамора бити „уједињена и све више
једногласна,уколикожелидабудесаслушанаииграодговарајућу
улогуусвету“.36)Ипак,сведоданасЕвропанијеуспеладаразвије
политикекојебињеноделовањеучинилекохерентнијимимање
наликмеђународниморганизацијама,авишенационалнимдржа
вама.Првадваразлогаодабираделотворногмултилатерализмаза
приступуглобалнимодносима,подизањеунутрашњегјединствау
времекризеијачањеутицајауглобалнимпословима,нераскиди
восуповезана.Безкохерентностиуглобалномделовањутешкоје
очекиватидаУнијаможепостатипостатиносилацпроменаубило
којојорганизацијиилисветскомфоруму.

5. ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
ЗА „ОПОРАВАК“ ТРАНСАТЛАНТСКИХ ОДНОСА

Тензијеутрансатлантскимодносимаприсутнесуодформира
њеОрганизацијесеверноатлантскогуговора(НАТО)иЕвропских
заједница(ЕЗ).ОбимучешћакојијетребалоСједињенеАмеричке
Државе да имају у обе структуре37) био је предмет расправаме

35) IanMannersandRichardWhitman,„The‘differenceengine’;constructingandrepresenting
theinternationalidentityoftheEuropeanUnion”,Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy,vol.
10,no.3,2003,p.23.

36) FirstReportoftheForeignMinisterstotheHeadsofStatesandGovernmentoftheEuropean
Communityof27.October1970.(DavignonReport),citedin:ChristopherHillandKaren
Smith(eds.),Euro pean Fo re ign Po licy: Key Do cu ments,Routledge,London,2000,p.76.

37) ПодучешћемСједињенихАмеричкихДржавауструктурамаподразумевамоформално
учешћеуОрганизацијисеверноатлантскогуговораинеформалноучешћеуЕвропским
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ђудржавамачланицамаЕЗ.Ипак,узајамнамеђузависностипри
врженостпојединихдржаваЕвропскезаједницеСАД,одржалесу
трансатлантскеодносенеупитниминеопходнимсведозавршетка
ХладногратаираспадаСовјетскогсавеза.

Потребазаредефинисањемтрансатлантскиходносајавилесу
сеса завршеткомХладногратаиотклањањемкључнебезбедно
снепретњепочланицеУније,страхаодсовјетскеинвазијенанеку
оддржавачланица.Поновојачајутежњекаевропскојзаједничкој
политициуобластибезбедностииспољнеполитикекојабибила
одвојенаодАмерике.Ипак,иакојејекључнабезбедноснапретња
отклоњења,приврженостодређенихдржавачланицаСАДјеоста
ла.

Честосеулитературикаонајвећапрепрекакохерентнојикон
зистентнојполитициЕвропскеунијеиздвајаутицајСАДнапоје
динечланицеУније.Проблемназван„слонусоби“38)истичесеи
каопрепрекадубљојполитичкојинтеграцијиУније.Проблем„сло
на“посебнојебиоуочљивзавремеприпремезаинвазијунаИрак
иокупљања„Коалицијевољних“.Иракје„пољуљаокредибилитет
Европскеунијекаомеђународног актера“.39)Давањемпредности
атлантскомприступу„решавањапроблема“,наместоевропском,и
неуспехомуизградњизаједничкогставапроизведенједвоструки
проблем:први,кризауодносима„невољних“иСАДидруги,тен
зијемеђудржавамакојејесуионимкојенисуподржалеамеричку
инвазијунаИрак.

Наконпочетнезатегнутостиуодносиматребалојепотврдити
приврженосттрансатлантскомпартнерствуитимеизновапобољ
шатиодносемеђучланицамаУније,атојеиучињеноЕвропском
стратегијомбезбедностииконцептомделотворногмултилатерали
зма.ДелотворнимултилатерализамјеиздвојиоНАТО,заједноса
Уједињенимнацијама,заједногодкључнихпартнерауоствари
вањуњеговихциљева.ПриврженостјепотврђенаиуИзвештајуо
примениЕвропскестратегијебезбедностииз2008.године.Сједи

заједницама/Европскојунији,крозспособностутицајанаодлучивањепојединихдржа
вачланица.

38) RobertKissack,Pur su ing Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism: The Euro pean Union, In ter na ti o nal Or
ga ni za ti ons and the Po li tics of De ci sion Ma king,PalgraveMacmillan,NewYork,2010,p.9.
Проблемназван„слонусоби“односисенапојавугдесвиактериодређенеситуације
јасноуочавајупроблем,алиникоопроблему(слону)неговори.Слонјеупотребљенда
бисвојомвеличиномсликовитоуказаонавеличинупроблема.

39) StephanKeukeleireandJenniferMacNaughtan,The Fo re ign Po licy of the Euro pean Union,
PalgraveMacmillan,NewYork,2008,p.58.
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њенеАмеричкеДржавесуутомдокументупроглашенеза„кључ
ногпартнераЕвропскеунијеуделотворноммултилатерализмуи
другимобластима“.40)Постављањемприоритетаустратешкомци
љуЕУ названом „делотворнимултилатеризам“, бар за кратко је
„слон“ постао мање видљив, иако није имао намеру да напусти
„собу“.

6. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПОЛИТИКЕ  
ДЕЛОТВОРНОГ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА

Одабиромконцептаделотворногмултилатерализмазастрате
шкициљуЕвропској стратегији безбедности,Европска уније је
показаладаимаглобалнувизију,намеруактивногделовањаугло
балној равни ижељу да заједно са другим актерима учини свет
бољимибезбеднијимместом заживот.Ипак,упроцесупретва
рањаконцептауполитикуЕвропскаунијајенаилазила,анаилази
иданас,набројнепроблеме.Анализомделовањау„Мадридском
квартету“,приликомпокушајареформисањаУједињенихнацијаи
премакризиуЛибији,испитаћемоприменуконцептаделотворног
мултилатерализмаупракси.

НаталиТосци (Nat ha lie Toc ci) истичедаделовање „Мадрид
скогКвартета“ није било „ниделотворно, нимултилатерално“41) 
иакосуучеснициКвартетанастојалидаприкажусебекаодело
творнемултилатералистеупроцесумедијацијеуизраелскопале
стинском спору. Уколико посредовање посматрамо кроз наочаре
теоријског мултилатерализма, уочићемо да је Квартет приликом
формирања имао све неопходне елементе: четири актера која ће
управљатимедијацијомнаосновудоговоренихпринципаиузса
гласностстранауспору.Ипак,посредовање јебило„мултилате
ралноутеорији“.42)Суштински,посредовањејевођеноодстране
СједињенихАмеричкихДржава,докјеЕУбила„економскистуб
мировногпроцеса“.43)Уједињененацијесусвојимучешћемпру
жалелегитимитетмедијацији,априсуствоРусијеу„Квартету“је
одређенимарапскимдржавамапружалосигурност.

40) “ReportontheImplementationoftheEuropeanSecurityStrategy:ProvidingSecurityina
ChangingWorld”,Euro pean Co un cil,Brussels,11.December2008,p.11.

41) NathalieTocci,„TheEU,theMiddleEastQuartetand(In)effectiveMultilateralism“,Mer
cury,EPaperNo.9,2011,p.9.

42) Ibid,p.6.
43) Ibid,p.5.
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Такође,опредељујућисезаусловљавањеиекономскепритиске
иодбијајућидаприхватидемократскиизабранувладуПалестине
застранууспору,ЕУсеогрешилаоосновнепринципемедијаци
је.Показалоседачакикадајепосредовањеурукамаинституција
Уније,анедржавачланица,ЕУнеможедабуденосилацпроце
саусузбијањуиуправљањукризама.ПотврђујесетврдњаКарен
СмитдајеЕвропскаунија„међународниактеркојиимаефикасну
изначајнуулогуувременубезкриза“.44)Међутим,немогусепре
небрегнутичињеницедасуосновнаобележјапочеткадвадесети
првогвекаекономскакризаикризаинституцијаглобалногупра
вљања,апосебнокризауфункционисањуУједињенихНација.

Напори тадашњег генералног секретараУједињених нација,
КофијаАнана (Ko fi An nan), да учини организацију ефикаснијом
нисудонелиочекиванерезултате.Европскаунијајереформесхва
тила каоширокпроцесу комедржавеиСекретаријатУНтреба
дасесуочесасвимнефункционалнимелементимаорганизације.
ШирококвирреформикојијепредлагалаЕУморамопосматрати
иизугланеуспехадасеусагласеставовидржавачланицаповодом
најмањефункционалнетачкеикаменаспотицањауефикасности
УН,Саветабезбедности.ЕвропскесталнечланицеСаветабезбед
ности,УједињеноКраљевство иФранцуска, нису пристајале ни
наједнорешењекојебиугрозилоњиховоперманентноприсуство
утоморгану.Такође,свесталнечланице,укључујућииевропске
државе,одбијалесусвакорешењекојебиобухватило„великопро
ширење“.45) 

НеуспехуизналажењузаједничкогставанатераојеНемачкуда
партнереупослуреформеСаветабезбедностипронађеуИндији,
БразилуиЈапану(Г4).ЗаједничкасаоштењасасастанакаЕвроп
скогсаветаиСаветаЕУобиловаласуопштимместима,принци
пимаиначелима,доксуконкретнипредлозиизостали.Европска
унијанијебилаефикаснауреформиорганизацијекојајењенпри
марнипартнеруполитициделотворногмултилатерализма.

ВећсмоистаклидаЕвропскаунијачестонијебилаефикаснау
предупређивањуисузбијањукриза.КризауЛибијиодвелајеико
ракдаље,уразличитепозициједржавачланицапопитањуувође

44) KarenSmith,Euro pe Union Fo re ign Po licy in a Chan ging World,PolityPress,Cambridge,
2003,p.2.

45) ПодвеликимпроширењемподразумевамопредлогекојиукључујуЈапан,Индију,Бра
зил,Кину,НемачкуиЈужнуАфрику,каосталнечлановеСаветабезбедности.
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ње„Зонезабранелета“46)уЛибији.ДоксуУједињеноКраљевство,
ФранцускаиПортугалгласалезаувођење„Зонезабранелета“,Не
мачка је уСавету безбедностибила суздржана.Поражавајуће за
Европскуунијубилоједадржавечланиценисууспеледаизграде
заједничкиставуобластигдејепоправилуделовањебилонајко
херентније,областиљудскихправа.КризауЛибијијепоказалада
су,иосамгодинанаконИрака,државечланицеспремнедажртвују
„спољнуполитику“Унијезарадостваривањапојединачнихнаци
оналнихинтереса.

7. ПРОБЛЕМИ ПРИЛИКОМ ПРЕТАКАЊА КОНЦЕПТА  
У  ОДРЖИВУ ПОЛИТИКУ

На основу функционисања Европске уније у „Мадридском
квартету“, „заједничком“деловањуупроцесу реформисањаУје
дињенихнацијаипопитањукризеуЛибији,можемоиздвојити
двакључнаузрокаодсустваприменеполитикеделотворногмул
тилатерализмаупракси:превладавањеинтересадржавачланица
надколективниминтересимаипостојањесистемаодлучивањау
области спољних послова и безбедности који подупире некохе
рентност.

Интереси Европске уније жртвовани су зарад појединачних
интересадржавачланица,кадгодсудржавепроцениледазајед
ничкоделовањеугрожавањиховевиталнеинтересе.СамУговоро
функционисањуЕвропскеуније(Члан31.Став2.)предвиђаправо
ветанадоношењеодлукаквалификованомвећиномуситуацијика
дадржаваиз„виталнихинаведенихразлоганационалнеполити
ке“неможедасагласисаодређеномодлуком.47)Међутим,проблем
некохерентностијављаосеиуситуацијамакадавиталниинтереси
државачланицанисубилиугрожени.КризауИракујепоказалада
судржавеспремнедажртвујуинтересеУније,чакизарадодржа
вањаиунапређивањаодносасадржавамакојенисучланице.

ПремаречимаКаренСмит(Ka ren Smith),„државечланицене
деледугорочнезаједничкеинтересеита‘логикадиверзитета’на
стојидаблокирадоговоростварањусупранационалнеспољнопо

46) „Зоназабранелета“уЛибијиуведенајеРезолуцијом1973.СаветабезбедностиУједи
њенихнација.

47) „Правовета“,односноодбијањедржавечланицедасесагласисаодрђеномодлуком,
потичејошиз1970.годинеи„луксембуршкогкомпромиса“.
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литичкемашинерије,каоиграђењузаједничкеспољнеполитике
подпостојећимоквиром“.48)КолективниинтересиУнијеуобласти
спољнеполитикеибезбедностинеопходнисууслов заједничког
деловањауовимобластима.Међутим,њиховоуспостављањепо
ставилобипреддржавеизахтеводрицањаодделадржавногсу
веренитетакогадржаве,барупоменутимобластима,јошувекне
желедасеодрекну.КакоФилипГордон(Phi lip Gor don)исправно
примећујечланицеЕУби„донелетешкуисамоодрицајућуодлуку
одељењусуверенитетауобластиспољнеполитике,самоуколико
бидобицизаједничкогделовањабилитоликовеликидабижртво
вањесуверенитетабиловреднотога“.49)Међутим,додајеида„та
квиусловинепостоје,нисупостојалиинемаизгледадаћеихбити
убудућности“.50) 

Успехпредстављањаизаговарањасвакеполитике,патакои
делотворногмултилатерализма,зависиумногомеодкохерентно
стиактеракојијепредстављаиобјашњава.Посматрањемианали
зомделовањапредставникаУнијеињенихчланицанаглобалним
форумима,чиниседајединоуСветскогтрговинскојорганизацији
(WTO)Европскаунијаималаодликекохерентногактера.Вилијам
Валас(Wil li amWal la ce)објашњаваовакветврдњечињеницомда
„надлежностнадтрговинскомполитикомприпадаКомисији“.51)У
пракси,ЕУјебиланајуспешнијауобластимагдеиманајразвије
нијеполитикеимеханизмеигдејеприхваћенанаднационалност,
односно, комунитарност у одлучивању (некадашњи први стуб).
Применаделотворногмултилатерализмајепоказаладабезреша
вањапостојећихпроблемауфункционисањуиунапређивањаме
ханизама одлучивања, постављенициљподизања кохерентности
неможебитиостварив.

8. ВИСОКИ ЦИЉЕВИ И НЕУТЕМЕЉЕНА ОЧЕКИВАЊА

НастојањаЕвропскеуниједапронађе„идеју“којаћеводити
њенеодносесадругимактеримауглобалнимпословиманисуис

48) KarenSmith,Euro pe Union Fo re ign Po licy in a Chan ging World,p.3.
49) PhilipGordon,„Europe’suncommonforeignpolicy“,In ter na ti o nal Se cu rity,vol.22,no.3,

1997,p.81.
50) Ibid.
51) WilliamWallace, „European Foreign Policy:A RealisticAspiration, or an Unattainable

Goal?“,in:NicolaCasariniandCostanzaMusu(eds.),Euro pean Fo re ign Po licy in an Evol
ving In ter na ti o nal System,PalgraveMacmillan,NewYork,2007,p.7.
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ходовалауспехом.Делотворнимултилатерализамниједаоочеки
ванерезултате.Међутим,постављасепитањедалисуочекивања
билареалнауусловиманепромењенихмеханизамаодлучивања?
БезобзиранаформирањеЕвропскеслужбеспољногделовањаи
успостављањеделегацијаЕУнаместоделегацијаКомисије,држа
векрозЕвропскисаветзадржавајуискључивоправо„идентифико
вањастратешкихинтересаициљеваУније“52)идоношења,заједно
саСаветомЕУ,кључниходлукаизобластиспољнеполитикеибез
бедности.

СпољноделовањеЕвропскеунијенеможебитикохерентнои
конзистентносведокдржавечланиценепочнудаделезаједничке
интересе,успоставезаједничкеприоритетеинаправеодУнијеак
терапунихкапацитетауглобалнимодносима.Међутим,чинисе
давладедржавачланица јошувекнисупостиглени„заједничко
разумевањемеђународногпореткаињиховеулогеуњему“53),које
јеједанодосновнихпредусловаформирањазаједничкихинтереса
иприоритета.МождајетонајбољеописаоЏефриЛуисзакључком
дасу„деценијеинтеграцијетрансформисаленационалнедржавеу
државечланице,алинеиуунификованусупердржаву“.54) 

Европскаунијасенајчешћедефинишекаотворевинаsui ge
ne ris.Чиниседауправотанеодређеностпредстављанајвећипро
блемузаједничкомделовањудржавачланицапремаспоља.„Др
жавеимајуспољнуполитику,међународнеорганизацијесебореда
дефинишуиодржавају заједничкепозиције“55), аЕвропскаунија
сеналазинегдеизмеђудвапоменута„идеалнатипа“.Недостајујој
битнаобележјадржавности,аодлучивањеупојединимобластима
надилазиовлашћењамакојемеђувладинемеђународнеорганиза
ције.Исходпостојећедебате„вишеилимањеУније“довешћенас
доодговорадалићеостваривањециљеваделотворногмултилате
рализмабитимогућеубудућности.

52) „ConsolidatedVersionoftheTreatyontheFunctioningoftheEuropeanUnion(Article22.),
Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union,vol.53,Brussels,30.March2010,p.29.

53) WilliamWallace, Euro pean Fo re ign Po licy: A Re a li stic Aspi ra tion, or an Unat ta i na ble 
Goal?,p.9.

54) DanielC.Thomas,The Chal len ge of EU Fo re ign Po licy,p.4.
55) WilliamWallace, Euro pean Fo re ign Po licy: A Re a li stic Aspi ra tion, or an Unat ta i na ble 

Goal?,p.3.
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Ste van G. Ne delj ko vic

RE A SONS FOR ESTA BLIS HING THE EU  
EF FEC TI VE MUL TI LA TE RA LISM AND (UN)SUC CESS  

IN IM PLE MEN TA TION OF THE CON CEPT

Re su me
Ti me of glo bal in ter de pen den ce and in ter con nec ted ness 
set the chal len ge of chan ge and adjust ment of pre vi o us ac
tion’s stra te gi es be fo re sta tes and ot her ac tors in glo bal 
po li tics. Such re qu ests did not pass by the Euro pean Union 
ne it her, who se com plex de ci sionma king pro ce du res of ten 
sho wed slug gis hness, in the ti me when they ne e ded ra pid 
de ci si ons. The Euro pean Union, re cog ni zing the chan ges 
in glo bal system, ten ded to re spond to the cur rent chal len
ges thro ugh the con cept of “ef fec ti ve mul ti la te ra lism”, but 
al so to sol ve the de ca desold pro blems of in co he ren ci es in 
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its own fo re ign po licy ac ti ons. The con cept was in tro du ced 
in both di sco ur se and use in 2003 by the Euro pean Se cu rity 
Stra tegy. Ef fec ti ve mul ti la te ra lism is fo und as a con cep
tual ca te gory which best de scri bes the agreed ap pro ach 
of the Euro pean Union in glo bal re la ti ons. Ho we ver, our 
re se arch has shown that the con cept is not ac com pa nied 
by in stru ments and mec ha nisms of im ple men ta tion. He rein 
li es one of the key re a sons for the fa i lu re of the im ple
men ta tion on the fi eld. On the ot her si de, the re a sons why 
the EU se lec ted the ef fec ti ve mul ti la te ra lism are ob vi o us. 
They wan ted to an swers to the glo bal pro blems, but al so to 
in cre a se the co he ren ce of the ir fo re ign po licy, which was 
in cri sis af ter the in ter ven tion in Iraq. Our analysis of the 
fun cti o ning of the EU wit hin “The Ma drid Qu ar tet”, in 
re for ming of the Uni ted Na ti ons and du ring the cri sis in 
Libya, has de mon stra ted that the con cept has not pro du
ced the ex pec ted re sults. Euro pean Union’s ef forts to find 
an “idea” that will gu i de its re la ti ons with ot her ac tors 
in glo bal af fa irs was not suc cessful. Ef fec ti ve mul ti la te ra
lism did not pro du ce the ex pec ted re sults, and un til to day, 
Euro pe has fa i led to de ve lop a po licy that will ma ke its 
ex ter nal ac tion mo re co he rent, less li ke an in ter na ti o nal 
or ga ni za tion and mo re li ke na tionsta tes. The main con
clu sion of our analysis is that the ex ter nal ac tion of the 
Euro pean Union can not be co he rent and con si stent un til 
the all Mem ber Sta tes be gin to sha re com mon in te rests, to 
esta blish com mon pri o ri ti es and to ma ke the Union as a 
“full ca pa city ac tor” in glo bal re la ti ons.
Key words: Euro pean Union, ef fec ti ve mul ti la te ra lism, fo
re ign po licy, co he ren ce, Euro pean Se cu rity Stra tegy.

 Овајрадјепримљен8.маја2015.годинеаприхваћензаштампунасастанкуРедакције
05.јуна2015.године.
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УНИЈЕ - ИЗМЕЂУ МЕКЕ И ТВРДЕ МОЋИ 
Сажетак

Спро во ђе њем За јед нич ке без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке за сно ва не на за јед нич ки утвр ђе ним прин ци
пи ма, ме ха ни зми ма и ин сти ту ци ја ма Европ ска уни ја 
же ли пре у зме ве ћу од го вор ност и уло гу у европ ској 
без бед но сти и од бра ни и оја ча свој ути цај и углед у 
ре ша ва њу број них пи та ња у по гле ду ми ра и без бед но
сти у све ту.
Упра во осло нац на твр ду, ме ку и нор ма тив ну моћ чи ни 
Европ ску уни ју ре спек ти бил ним фак то ром у од но су на 
дру ге над на ци о нал не ор га ни за ци је. ЕУ уну тра шњом 
тран сфор ма ци јом на ме ра ва да, кроз праг ма ти чан 
при ступ, ис ко ри сти ком па ра тив ну пред ност у ка пи
та ли зо ва њу ме ке мо ћи у од но су на НА ТО, као и да ис
по љи зна чај ни ји вој ноци вил ни по тен ци јал за очу ва ње 
ми ра и без бед но сти у ре ги о ну и све ту. Та ко ђе же ли да 
но вим и по тен ци јал ним чла ни ца ма Европ ске уни је на
мет не за јед нич ке нор ма тив не окви ре и вред но сти за 
ко је се за ла же ка ко би оја ча ла сво је по зи ци је у уве ћа ла 
сво ју моћ за де ло ва ње на ме ђу на род ном пла ну. У том 
кон тек сту ана ли за по ка за те ља ме ке мо ћи Не мач ке, 
во де ће чла ни це Европ ске Уни је и Ср би је, кан ди да та 
за учла ње ње у ЕУ, ука зу је на ва жност овог сег мен та 
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мо ћи по себ но има ју ћи у ви ду ду го роч не аспи ра ци је Ре
пу бли ке Ср би је ка пу но прав ном члан ству ЕУ.
Кључ не ре чи: Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Ев
ропскe унијe, ин те гра ци је,  НА ТО, ме ка и твр да моћ, 
нормативнa моћ, Ре пу бли ка Ср би ја, спољ на по ли ти ка.

1. ЕВРОП СКА УНИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ТВР ДЕ  
И НОР МА ТИВ НЕ МО ЋИ 

U са	вре	ме	ним	 ме	ђу	на	род	ним	 од	но	си	ма	 еви	дент	но	 је	 да	 уну	тар	ме	ђу	на	род	ног	 си	сте	ма,	 осим	 су	ве	ре	них	 др	жа	ва	 по	сто	је	 и	 ра
зни	не	др	жав	ни	ак	те	ри	чи	ја	је	по	ли	тич	ка	и	еко	ном	ска	уло	га	све	зна
чај	ни	ја.	Из	во	ри	ште	њи	хо	ве	мо	ћи	се	пре	вас	ход	но	на	ла	зи	у	њи	хо
вој	 по	ли	тич	кој	 и	 еко	ном	ској	 сна	зи.	Чак	и	 тра	ди	ци	о	нал	ни	 ак	те	ри	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	по	пут	др	жа	ва,	те	же	ка	ства	ра	њу	усло	ва	за	
оства	ри	ва	ње	ути	ца	ја	кроз	ја	ча	ње	сег	ме	на	та	ме	ке	мо	ћи.	Да	кле,	моћ	
и	ути	цај	не	ке	зе	мље	не	про	из	и	ла	зи	са	мо	из	ње	не	вој	не	си	ле,	од	но
сно	ве	ли	чи	не	те	ри	то	ри	је,	не	го	и	из	дру	гих	еле	ме	на	та	ко	ји	др	жа	ви	
омо	гу	ћа	ва	ју	да	оства	ри	свој	ин	те	рес	из	ван	соп	стве	них	гра	ни	ца,	ка
ко	на	зе	мље	са	ве	зни	ке	и	парт	не	ре,	та	ко	и	ши	ре.	У	том	кон	тек	сту,	
Европ	ска	 уни	ја	 у	 уло	зи	 еко	ном	ског	 ли	де	ра	ни	је	 ин	ди	фе	рент	на	 у	
од	но	су	 на	 ја	ча	ње	 сво	је	 ме	ке	 мо	ћи,	 те	 у	 том	 сми	слу	 про	мо	ви	ше,	
соп	стве	не	вред	но	сти.	

По	ред	кри	за	и	ет	нич	ких	су	ко	ба	у	бив	шој	Ју	го	сла	ви	ји	и	на	ис
точ	но	европ	ском	обо	ду	(на	де	лу	бив	шег	СССР),	на	опре	де	ље	ње	ЕУ	
за	ус	по	ста	вља	ње	је	дин	стве	ног	спољ	но	по	ли	тич	ког	и	без	бед	но	сног	
на	сту	па	зна	ча	јан	ути	цај	има	ли	су	и	дру	ги	чи	ни	о	ци,	ме	ђу	ко	ји	ма	се	
из	два	ја	ју:

	 ин	те	рес	др	жа	ва	чла	ни	ца	ЕУ	за	ја	ча	ње	ме	ђу	на	род	не	уло	ге	и	
ути	ца	ја	ЕУ	у	за	шти	ти	њи	хо	вих	ин	те	ре	са	у	све	ту;

	 ин	те	рес	чла	ни	ца	и	ЕУ	у	це	ли	ни	за	очу	ва	ње	ме	ђу	на	род	ног	
ми	ра,	 без	бед	но	сти,	ши	ре	ње	 де	мо	кра	ти	је,	 по	што	ва	ње	људ
ских	пра	ва,	сло	бо	де	кре	та	ња	љу	ди,	ро	ба	и	ка	пи	та	ла	у	Евро
пи	и	све	ту;	и	

	 те	жња	 европ	ских	 на	ци	ја	 (на	ро	чи	то	 Фран	цу	ске,	 за	тим	 Не
мач	ке	и	дру	гих	чла	ни	ца	ЕУ)	 за	 ве	ћом	без	бед	но	сном	ауто
но	ми	јом	по	пи	та	њи	ма	европ	ске	без	бед	но	сти	од	САД/НА	ТО,	
на	ро	чи	то	по	сле	рас	па	да	Ис	точ	ног	вој	ног	бло	ка	и	зна	чај	ног	
сма	ње	ња	вој	них	прет	њи	европ	ској	без	бед	но	сти.1) 

1)	 Гру	па	ауто	ра,	Без бед но сни и од брам бе ни аспек ти при кљу че ња РС ЕУ,	Ме	ди	ја	цен	тар	
Од	бра	на,	Бе	о	град,	2014.
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Раз	ма	тра	ју	ћи	моћ	Европ	ске	уни	је	у	ка	те	го	ри	јал	ном	сми	слу	у	
ма	те	ри	јал	ном	и	не	ма	те	ри	јал	ном	као	ва	жног	 ак	те	ра	у	ме	ђу	на	род
ним	од	но	си	ма	мо	же	се	са	гле	да	ти	кроз	три	кон	цеп	та	мо	ћи:	твр	де,	
ме	ке	и	нор	ма	тив	не.	

Са	свим	је	си	гур	но	да	је	моћ	ви	тал	ни	део	„ор	га	ни	зма“,	тј.	жи	ла	
ку	ца	ви	ца	ме	ђу	на	род	не	по	ли	ти	ке.	За	то	и	сто	ји	по	тре	ба	да	се	раз	ма
тра	и	спо	зна:		„Ко	ли	ка	је	ње	на	ма	те	ри	јал	на	вред	ност?“	Про	блем	ско	
пи	та	ње	ко	је	се	на	ме	ће	је	мер	љи	вост	и	ви	дљи	вост	мо	ћи	јед	не	др	жа
ве	или	са	ве	за	др	жа	ва.	Да	је	она	мер	љи	ва	и	за	сно	ва	на	на	по	себ	ним,	
од	ре	ђе	ним	ма	те	ри	јал	ним	ка	па	ци	те	ти	ма	ко	је	др	жа	ве	по	се	ду	ју	пред
ста	вља	је	дан	вид	рав	но	те	же	сна	га	и	ре	зул	ти	ра	од	но	сом	опи	пљи	вих	
и	нео	пи	пљи	вих	до	ба	ра	у	ма	те	ри	јал	ном	и	не	ма	те	ри	јал	ном	сми	слу.	

Са	ма	реч	моћ	по	ти	че	од	ста	ро	фран	цу	ског	из	ра	за	„po	i	er“	ко	ји	
зна	чи	„спо	соб	ност	да	се	де	лу	је“.	Ма	да,	дру	ги	те	о	ре	ти	ча	ри,	моћ	ви
де	као	ис	ход	ин	тер	ак	ци	ја	ме	ђу	др	жа	ва	ма	твр	де	ћи	да	се	моћ	од	но	си	
на	 кон	тро	лу	или	 сте	пен	 ути	ца	ја	 на	 дру	ге	 др	жа	ве.	Ово	 би	 зна	чи
ло	да	је	моћ	спо	соб	ност	јед	не	др	жа	ве	да	при	мо	ра	дру	гу	да	де	лу	је.	
Вол	форт,	 овом	 тврд	њом	ис	ти	че	 да	 по	сто	ји	 ја	сна	 раз	ли	ка	 из	ме	ђу	
по	ли	тич	ких	 од	лу	чи	о	ца	 и	 рав	но	те	же	 сна	га	 и	 ствар	не	 рав	но	те	же,	
и	да	је	она	ва	жна	за	раз	у	ме	ва	ње	ме	ђу	на	род	не	по	ли	ти	ке.	У	ства	ри	
она	пред	ста	вља,	сли	ку	ко	ју	по	ли	тич	ки	од	лу	чи	о	ци	има	ју,	иако	они	
углав	ном,	има	ју	до	бар	осе	ћај	за	ствар	ну	рав	но	те	жу	сна	га.	Ова	квим	
при	сту	пом	у	раз	ма	тра	њу	се	и	усме	ра	ва	пер	цеп	ци	ја	мо	ћи	кроз	по
на	ша	ње	су	бје	ка	та.2) 

Ме	ђу	тим,	 ин	те	ре	сант	но	 је	 гле	ди	ште	 Ро	бер	та	 Да	ла	 (Ro	bert	
Dahl)	ко	ји	на	во	ди	да	се	моћ	мо	же	са	гле	да	ти	у	раз	ма	тра	њу	су	бје	ка	та	
(др	жа	ва)	и	то	да	„А“	има	моћ	над	„Б“	до	оби	ма	до	ког	„А“	мо	же	да	
на	те	ра	„Б“	да	учи	ни	не	што	што	ина	че	„Б“	не	би	ура	дио.3)	С	тим	у	
ве	зи,	моћ	по	сто	ји	са	мо	он	да	ка	да	др	жа	ва	вр	ши	кон тро лу или ути
цај	и	сто	га	се	мо	же	ме	ри	ти	тек	на	кон	што	ис	ход	бу	де	по	знат.	Ова
кав	прин	цип	по	ко	ме	се	отва	ра	ју	мо	гућ	но	сти	ути	ца	ја	јед	не	др	жа	ве	
у	од	но	су	на	дру	гу	пред	ста	вља	основ	ни	вид	ути	ца	ја	у	ме	ђу	на	род
ним	од	но	си	ма.	

2)	 Wil	li	am	C.	Wohlforth:	The Elu si ve Ba lan ce: Po wer and Per cep ti ons du ring the Cold War,	
Cor	nell	Uni	ver	sity	Press,	It	ha	ca,		NY:	1993,	стр.	35.	

3)	 Ro	bert	Dahl:	„The	Con	cept	of	Po	wer“,	Be ha vi o u ral Sci en ce,	vol.	2,	no.	3,	July	1957,	pp.	
202203;	Da	vid	A.	Bald	win,	Pa ra do xes of Po wer,	Ba	sil	Blac	kwell,	New	York,	1989;	i		Karl	
W.	De	utsch,	The Analysis of In ter na ti o nal Re la ti ons,	Pren	ti	ceHall,	En	gle	wo	od	Cliffs,	NJ,	
1988,	po	gla	vlje	3.
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Макс	Ве	бер	 (Max	We	ber)	 је	 дао	 кла	сич	ну	 де	фи	ни	ци	ју	мо	ћи,	
ко	ја	под	ра	зу	ме	ва	из гле де јед ног чо ве ка или ви ше љу ди да спро ве ду 
соп стве ну во љу у не ком за јед нич ком де ло ва њу,	чак и упр кос от по
ру дру гих ко ји у том де ло ва њу уче ству ју.4)	Они	ко	ји	по	се	ду	ју	ве
ћу	моћ,	за	ко	ни	то	те	же	вла	да	ви	ни	над	они	ма	ко	ји	има	ју	ма	њу	моћ.	
Ме	ђу	на	род	на	по	ли	ти	ка	 је	по	ли	ти	ка	си	ле	и	мо	ћи	и	пре	ма	ве	ћи	ни	
те	о	ре	ти	ча	ра	не	по	сто	ји	дилемa	да	„ја	ки	чи	не	оно	што	мо	гу,	а	сла	би	
при	хва	та	ју	оно	што	мо	ра	ју“.	Европ	ска	уни	ја	као	ре	ла	тив	но	но	ви	ја	
ме	ђу	на	род	на	ор	га	ни	за	ци	ја	мо	ра	ла	је	да	кон	фи	гу	ри	ше	сво	ју	моћ	и	
да	се	стра	те	шки	по	зи	ци	о	ни	ра	на	свет	ској	ин	те	ре	сној	ма	пи.	

За	 пред	став	ни	ке	 ре	а	ли	стич	ке	 па	ра	диг	ме	 ме	ђу	на	род	них	 од
но	са,	 сти	ца	ње,	 очу	ва	ње,	 уве	ћа	ње,	 про	јек	ци	ја	 и	 при	ме	на	мо	ћи	 је	
основ	ни		на	чин	за	обез	бе	ђе	ње	оп	стан	ка	др	жа	ве	и	на	ци	је	и	сред	ство	
за	ре	а	ли	за	ци	ју,	уна	пре	ђе	ње	и	за	шти	ту	ње	них	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре
са	и	вред	но	сти	у	анар	хич	ном	и	не	при	ја	тељ	ском	спољ	ном	окру	же
њу.	

У	ве	зи	са	тим,	др	жа	ве	се	не	раз	ли	ку	ју	у	по	гле	ду	сво	јих	спољ
но	по	ли	тич	ких	ци	ље	ва,	већ	са	мо	у	по	гле	ду	сво	је	мо	ћи	и	спо	соб	но
сти	да	исту	екс	пло	а	ти	шу.	Сто	га	 је	моћ	сте	пен	спо	соб	но	сти	да	се	
дру	ги	су	бјек	ти	 	др	жа	ве	при	во	ле	или	на	те	ра	ју	на	по	на	ша	ње	ко	је	
има	лац	мо	ћи	же	ли.5)	Као	ре	зул	тат	на	ве	де	ног	про	ис	ти	че	и	бор	ба	за	
моћ	ко	ја	пред	ста	вља	из	гра	ђи	ва	ње	спо	соб	но	сти	ути	ца	ја	и	сам	ути
цај	на	дру	ге	су	бјек	те	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма,	а	у	крај	њем	ис	хо
ду	је	оства	ри	ва	ње	соп	стве	них	ин	те	ре	са	и	ци	ље	ва.	

Од	но	ви	јих	од	ре	ђе	ња	мо	ћи,	из	два	ја	мо	ви	ђе	ње	Иса	ка	Ади	же	са	
(Ic	hak	Adi	zes),	ко	ји	ука	зу	је:	„да	су	овла шће ње,	моћ	и	ути цај	нео	п
ход	но	 по	треб	ни	 еле	мен	ти	 за	 ква	ли	тет	но	 спро	во	ђе	ње	 од	лу	ке.“	 За	
ње	га,	моћ,	овла	шће	ње6)	и	ути	цај7)	ни	су	за	себ	не	ства	ри.	Они	су	ис

4)	 Maks	Ve	ber,	Pri vre da i dru štvo,	tom	I,	Pro	sve	ta,	Be	o	grad,	1976,	str.	57–58.
5) Ци	ти	ра	но	пре	ма:	Дра	ган	Си	мић,	По ре дак све та,	За	вод	за	уџ	бе	ни	ке	и	на	став	на	сред

ства,	Бе	о	град,	1999.	стр.	224
6)	 Про	фе	сор	Исак	Ади	жес	сма	тра,	као	и	Макс	Ве	бер,	да	је	овла шће ње	фор	мал	но	пра	во	

да	се	до	не	се	не	ка	од	лу	ка.	По	ње	му	то	је	део	од	ре	ђе	не	по	зи	ци	је	(по	ло	жа	ја),	исто	што	и	
ауто	ри	тет,	и	сва	ко	ко	има	тај	по	сао	(не	за	ви	сно	од	лич	но	сти)	по	се	ду	је	фор	мал	но	пра	во	
да	се	до	не	се	од	лу	ку	ко	ја	је	у	ве	зи	с	тим	по	ло	жа	јем.	По	ње	му,	то	је	фор	мал	ни	ауто	ри	тет	
и	са	мо	лич	ност	на	вр	ху	има	пра	во	да	ка	же	и	да	и	не.	По	сто	је	мно	ге	ор	га	ни	за	ци	је	у	ко	ји
ма	је	мо	гу	ће	ре	ћи	не,	али	не	и	да	по	ну	ђе	ним	су	ге	сти	ја	ма	ко	је	во	де	про	ме	ни.	Ви	ди	ши	ре	
у	Мом	чи	ло	Та	ли	јан,	Ми	ро	слав.	М.	Та	ли	јан:	Оп шти и без бед но сни ме наџ мент,	ВШУП,	
Ба	ња	Лу	ка,	2011,	стр.	129133.

7) Ути цај је	спо	соб	ност,	не	пра	во,	ко	јим	се	по	сти	же	да	дру	га	осо	ба	учи	ни	не	што	не	упо
тре	бља	ва	ју	ћи	при	то	ме	овла	шће	ња	или	моћ. Кад	се	до	не	се	соп	стве	на	од	лу	ка	ко	је	се	
за	сни	ва	на	на	шим	иде	ја	ма,	он	да	смо	ути	ца	ли	на	иде	ју. Кад	су	љу	ди	сло	бод	ни	да	то	ра	де	
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пре	пле	та	ни.	Он	ка	же:	„да	би	смо	мо	гли	да	оства	ри	мо	до	бро	де	фи
ни	са	ну	 од	лу	ку,	 на	ма	 су	 по	треб	ни:	 овла	шће	ње,	моћ	 и	 ути	цај	 или	
би	ло	ко	ја	њи	хо	ва	ком	би	на	ци	ја.	По	ње	му:	„моћ је	 спо	соб	ност,	не	
пра	во,	да	се	ка	жња	ва	и/или	на	гра	ђу	је.“8) 

По	ред	то	га,	по	треб	но	је	по	ме	ну	ти	кон	цеп	те	твр	де	и	ме	ке	мо
ћи,	ко	је	су	раз	ви	ја	ли	ре	а	ли	стич	ки	и	нео	ли	бе	ра	ли	стич	ки	те	о	ре	ти
ча	ри.	Да	ља	по	де	ла	мо	ћи	је	на	„до	дир	љи	ву“	и	„не	до	дир	љи	ву“	моћ.	
До	дир	љи	ва	моћ	јед	не	зе	мље	се	од	но	си	на	мер	љи	ве	ве	ли	чи	не	као	
што	су:	те	ри	то	ри	ја,	при	род	на	бо	гат	ства,	број	ста	нов	ни	ка,	фи	зич	ки	
по	ка	за	те	љи	вој	не	мо	ћи.	С	дру	ге	стра	не,	не	до	дир	љи	ве	чи	ни	о	ци	мо
ћи	су:	на	ци	о	нал	на	во	ља,	ди	пло	мат	ско	уме	ће,	по	др	шка	ко	ју	власт	
јед	не	зе	мље	ужи	ва	у	свом	на	ро	ду,	при	влач	ност	од	ре	ђе	ног	по	гле	да	
на	свет,	кул	тур	но	умет	нич	ке	тво	ре	ви	не	и	иде	о	ло	ги	је.	Не	до	дир	љи
ва	моћ	у	крај	њем	пред	ста	вља	спо	соб	ност	да	се	по	жељ	ни	ис	хо	ди	
оства	ре	при	влач	но	сти	ма,	а	не	при	ну	дом.	Сто	га,	до	дир	љи	ва	и	не
до	дир	љи	ва,	од	но	сно	твр	да	и	ме	ка	моћ	ни	су	одво	је	не	и	ме	ђу	соб	но	
су	прот	ста	вље	не	ка	те	го	ри	је,	већ	на	про	тив	оне	има	ју	ме	ђу	за	ви	сни	и	
до	пу	њу	ју	ћи	ка	рак	тер.	Кроз	ин	стру	мен	те	ме	ке,	нор	ма	тив	не	и	твр	де	
мо	ћи	ко	ји	се	ко	ри	сте	у	на	чи	ну	ис	по	ља	ва	ња	је	нај	лак	ше	из	вр	ши	ти	
њи	хо	во	пој	мов	но	де	фи	ни	са	ње.	

Сто	га	 ин	стру	мен	те	 ме	ке	 мо	ћи	 чи	не:	 при	влач	ност	 кул	тур	ног	
мо	де	ла,	 иде	о	ло	ги	ја,	 си	стем	 обра	зо	ва	ња	 и	 на	чин	 жи	во	та,	 по	што
ва	ње	ин	сти	ту	ци	ја,	 сна	ге,	 угле	да	и	успе	ха	дру	штва	–	др	жа	ве	 ко	ја	
по	се	ду	је	моћ.	У	на	чи	ну	ис	по	ља	ва	ња,	ме	ка	моћ	тре	ба	да		при	ву	че	
по	тен	ци	јал	ног	про	тив	ни	ка	и	да	му	на	по	сре	дан	на	чин	на	мет	не	ди
ја	лог	и	са	рад	њу.	Пре	вас	ход	но	се	у	при	ме	ни	де	фи	ни	шу	од	лу	чу	ју	ће	
за	јед	нич	ке	тач	ке	ин	си	сти	ра	ју	ћи	на	раз	у	ме	ва	њу	и	те	жњи	да	се	кроз	
ком	про	ми	сно	 ре	ше	ње	 убе	ди	 дру	га	 стра	на.	 На	рав	но	 да	 Европ	ска	
уни	ја	по	се	ду	је	моћ	убе	ђи	ва	ња,	а	она	се	ис	по	ља	ва	кроз	по	ве	ре	ње	и	
по	што	ва	ње	до	го	во	ре	ног,	тј.	суп	тил	но	на	ме	та	ње	ре	ше	ња.	Овај	вид	
мо	ћи	пред	ста	вља	ути	цај	на	про	тив	ни	ка	ин	ди	рект	ним	и	не	при	нуд

по	соп	стве	ној	во	љи,	а	не	под	не	ким	об	ли	ком	при	ну	де	или	стра	ха,	он	да	смо	ути	ца	ли	на	
њих.	Све	дру	го	ни	је	ути	цај,	већ	ком	би	на	ци	ја	мо	ћи,	овла	шће	ња	и/или	ути	ца	ја.	На	ве	де	но	
пре	ма:	Иса	ку	Ади	жес:		Упра вља ње про ме на ма,	Ади	жес,	Но	ви	Сад,	2005,	стр.	128142.

8)	 Као	при	мер	за	по	се	до	ва	ње	мо	ћи,	Ади	жес	на	во	ди:	„Ако	је	не	ко	у	ста	њу	да	вас	по	вре	ди	
или	да	вас	учи	ним	срећ	ним,	он	да	он	има	моћ	над	ва	ма.	То	се	де	ша	ва,	нпр.	ако	вам	је	
не	што	по	треб	но	од	ме	не	–	он	да	имам	моћ	над	ва	ма.	Љу	ди	ко	ји	вас	окру	жу	ју	су	оно	ли	ко	
моћ	ни	ко	ли	ку	ва	жност	ви	при	да	је	те	оно	ме	што	вам	је	од	њих	по	треб	но. Не	тре	ба	бр
ка	ти	моћ	са	овла	шће	њи	ма.	Шеф	има	нај	ви	ше	овла	шће	ња,	али	не	и	мо	ћи.	Пра	ва,	не	по
сред	на	моћ	без	овла	шће	ња	на	ла	зи	се	у	ру	ка	ма	оних	ко	ји	су	нај	по	треб	ни	ји	за	из	вр	ше	ње	
за	да	та	ка.“	Ви	ди	ши	ре	у	Мом	чи	ло	Та	ли	јан,	Ми	ро	слав.	М.	Та	ли	јан:	Оп шти и без бед но
сни ме наџ мент,	ВШУП,	Ба	ња	Лу	ка,	2011,	стр.	129133.
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ним	 на	чи	ном,	 а	што	 Европ	ску	 уни	ју	 по	зи	ци	о	ни	ра	 као	 ак	те	ра	 са	
зна	чај	ним	ре	ги	о	нал	ним	и	гло	бал	ним	ути	ца	јем.	

С	 дру	ге	 стра	не	 се	 кроз	 при	ме	ну	 нор	ма	тив	не	мо	ћи	 оства	ру	је	
спољ	ни	 ути	цај	 при	ме	ном	 и	 ме	ња	њем	 нор	ми	 и	 стан	дар	да	 са	 те
жњом	уни	фи	ко	ва	ња	са	ак	те	ром	ко	ји	их	на	ме	ће.	Кроз	пре	зен	то	ва	ње	
и	на	ме	та	ње	нор	ма	тив	не	мо	ћи,	про	тив	ни	ку	се	на	ме	ће	су	шти	на	ко	ја	
се	на	ла	зи	у	ко	ре	ни	ма	ЕУ,	огле	да	на	у	си	стем	ској	уре	ђе	но	сти	и	по
што	ва	њу	пра	ви	ла	 „игре“.	Нор	ма	тив	на	моћ	пред	ста	вља	 је	дан	вид	
прав	не	за	шти	те	и	ду	го	роч	но	ка	пи	та	ли	зо	ва	ње	на	мет	ну	тих	иде	ја	и	
ре	ше	ња.	Ова	квим	при	сту	пом	ЕУ	се	ква	ли	фи	ку	је	као	гло	бал	ни	ак
тер	ко	ји	ко	ри	сте	ћи	уни	вер	зал	не	прин	ци	пе	и	вред	но	сти,	ко	је	са	ма	
ства	ра,	не	по	сред	но	ути	че	да	дру	ги	ме	ђу	на	род	ни	ак	те	ри	при	хва	те	
исте	као	ле	ги	тим	на	пра	ви	ла	по	на	ша	ња	у	ме	ђу	на	род	ној	за	јед	ни	ци.	
На	овај	на	чин	се	са	ма	Уни	ја	на	ме	ће	као	про	мо	тер	ре	ше	ња	у	од	но	су	
на	већ	по	сто	је	ћа	ре	ше	ња	по	је	ди	нач	них	др	жа	ва	чла	ни	ца.	

За	јед	нич	ко	за	све	три	вр	сте	мо	ћи	Европ	ске	уни	је	је	да	омо	гу
ћа	ва	ју	до	сти	за	ње	стра	те	шког	ци	ља	кроз	при	ме	ну	раз	ли	чи	тих	сред
ста	ва,	иако	се	ра	ди	о	ре	ла	тив	но	не	за	ви	сним	ком	по	нен	та	ма.	Укуп	на	
моћ	ко	јом	рас	по	ла	же	Европ	ска	уни	ја	пред	ста	вља	скуп	ка	па	ци	те	та	
др	жа	ва	чла	ни	ца.	Европ	ска	уни	ја	као	је	дин	стве	ни	и	функ	ци	о	нал	ни	
ак	тер	има	ин	те	гра	ци	о	ни	по	тен	ци	јал	и	ево	лу	тив	на	оче	ки	ва	ња.	

1.1. Европ ска уни ја и твр да моћ

Европ	ска	уни	ја	 је	у	окви	ру	ЗСБП	ус	пе	ла	да	ус	по	ста	ви	нео	п
ход	не	ин	сти	ту	ци	је,	ин	стру	мен	те	и	сред	ства	на	свом	рас	по	ла	га	њу	
за	де	ло	твор	ну	ре	а	ли	за	ци	ју	за	јед	нич	ких	по	ли	ти	ка	(спољ	не,	без	бед
но	сне	и	од	брам	бе	не)	и	ак	ци	ја		за	је	дин	ствен	на	ступ	на	ме	ђу	на	род
ној	 сце	ни,	 са	мо	стал	ни	ји	 од	го	вор	 на	 иза	зо	ве	 и	 прет	ње	 европ	ској	
без	бед	но	сти	и	ве	ћи	до	при	нос	и	ути	цај	у	гло	бал	ној	без	бед	но	сти.9)

Де	ли	ми	чан	не	у	спех	ЕУ	да	ути	че	на	стра	не	у	су	ко	бу,	мо	же	се	
об	ја	сни	ти	чи	ње	ни	цом	да	европ	ске	др	жа	ве	још	увек	ни	су	ус	пе	ле	да	
раз	ви	ју	са	мо	стал	ни	вој	нобез	бед	но	сни	иден	ти	тет,	ко	ји	би	у	пот	пу
но	сти	био	ауто	но	ман.	

У	ме	ђу	др	жав	ном	по	рет	ку	у	ком	пре	вла	да	ва	ју	кон	фликт	ни	од
но	си,	вој	на	и	еко	ном	ска	сна	га	ће	би	ти	глав	ни	кри	те	ри	ју	ми	мо	ћи,	

9)	 Од	ред	бе	Ли	са	бон	ског	уго	во	ра	о	ЗСБП	да	те	су	у	гла	ви	V,	по	гла	вље	2	(чл.	2341)	Уго	во	ра	
о	ЕУ	и	де	кла	ра	ци	ја	ма	о	ЗСБП	бр.	13	и	14.	при	кљу	че	ним	уз	Уго	вор	о	ЕУ,	Con	so	li	da	ted	
ver	sion		of	The	Tre	aty	on	Euro	pean	Union	and	The	Tre	aty	on	The	Fun	ci	o	ning	of	The	Euro
pean	Union		
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па	ти	ме	и	кла	си	фи	ка	ци	је,	од	но	сно	хи	је	рар	хи	је	зе	ма	ља.10)  Ка	да	је	у	
пи	та	њу	мер	љи	вост	твр	де	мо	ћи	др	жа	ве,	су	штин	ски	се	иста	од	но	си	
на	раз	ли	ко	ва	ње	др	жа	ва	пре	ма	њи	хо	вим	ка	па	ци	те	ти	ма	и	сна	зи	ко	ја	
нај	че	шће	под	ра	зу	ме	ва	вој	не	по	тен	ци	ја	ле	зе	мље.	С	тим	у	ве	зи	је	и	
мер	љи	вост	на	ве	де	не	мо	ћи	иста	уну	тар	са	мих	чла	ни	ца	Уни	је.	

Иако	ЕУ	те	жи	зна	чај	ни	јем	раз	во	ју	у	окви	ру	За	јед	нич	ке	спољ
не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке,	на	ве	де	ни	ме	ха	ни	зам	са	рад	ње	чла	ни	ца	
ЕУ	се	у	ве	ли	кој	ме	ри	осла	ња	на	НА	ТО	али	јан	су.	Европ	ска	уни	ја	
је	ис	по	љи	ла	сла	бо	сти	у	екс	пло	а	та	ци	ји	твр	де	мо	ћи,	пре	све	га	због	
не	је	дин	ства	и	нео	д	луч	но	сти	уну	тар	са	ме	Уни	је.	Ово	по	ка	зу	је	да	су	
за	ра	ће	не	стра	не	мо	гле	да	про	лон	ги	ра	ју	тра	же	ње	за	до	во	ља	ва	ју	ћег	
ре	ше	ња,	јер	ни	су	осе	ћа	ле	вој	ни	при	ти	сак	од	стра	не	Евро	пе.	Сто
га	је	и	тврд	ња	да	је	ЕУ	„ме	ка“	си	ла,	про	ту	ма	че	но	од	са	мих	ње	них	
чла	ни	ца	ко	је	за	и	ста	ни	су	би	ле	спрем	не	да	учи	не	уступ	ке	ко	ји	би	
ути	ца	ли	 на	 уве	ћа	ње	 ин	те	ре	сноин	ве	сти	ци	о	ног	 по	тен	ци	ја	ла	 са	ме	
Уни	је.	Ме	ђу	тим,	на	кон	спо	ра	зу	ма	Бер	лин	плус	2007.	го	ди	не	и	Ли
са	бон	ског	спо	ра	зу	ма	2009.	го	ди	не	Уни	ја	уви	ђа	да	је	ди	но	мо	же	ус
пе	ти	кроз	ко	хе	зив	ну	спољ	ну	по	ли	ти	ку	ње	них	во	де	ћих	чла	ни	ца	као	
и	у	ра	ци	о	нал	ни	јој	упо	тре	би	твр	де	мо	ћи.	Твр	да	моћ	ЕУ	се	оства	ру	је	
тек	на	кон	пот	пу	ног	ди	пло	мат	ског	успе	ха	ко	ји	би	омо	гу	ћио	ан	га
жо	ва	ње	вој	них	сна	га	у	ини	ци	јал	ној	фа	зи	из	би	ја	ња	кри	зе.	Из	во	ри	
твр	де	мо	ћи	се	ма	ни	фе	сту	ју	кроз		ин	стру	мен	те	за	ње	ну	при	ме	ну.

Ин	стру	мен	ти	твр	де	мо	ћи	су	прет	ња,	при	ну	да	и	при	ме	на	си	ле.	
О	твр	дој	мо	ћи	др	жа	ве	нај	ви	ше	су	го	во	ри	ли	пред	став	ни	ци	ре	а	ли
стич	ке	шко	ле	ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	а	је	дан	од	ње	них	ис	так	ну	тих	
пред	став	ни	ка	Џон	Мир	шај	мер	(John	Me	ar	she	i	mer)	твр	ди	да	не	пре
ста	ни	мир	де	мо	крат	ских,	 еко	ном	ски	раз	ви	је	них	и	при	вред	но	по
ве	за	них	др	жа	ва	не	по	сто	ји	и	да	ће	се	круг	на	си	ља	на	ста	ви	ти	и	у	
XXI	ве	ку11).	При	мо	ра	ва	ње	дру	гих	др	жа	ва	на	про	ме	не	на	зи	ва	се	ди
рект	ном	или	за	по	вед	ном	ме	то	дом	при	ме	не	мо	ћи		твр	да	моћ	(она	
је	до	дир	љи	ва	и	мер	љи	ва	моћ).	Твр	ду	моћ	ка	рак	те	ри	ше	при	нуд	на	
са	гла	сност	 са	 ци	ље	ви	ма	 оног	 ко	ји	 их	 на	ме	ће	 при	 че	му	 се	 ко	ри
сте	 ме	то	де	 еко	ном	ског	 за	стра	ши	ва	ња,	 ме	ђу	на	род	не	 изо	ла	ци	је	 уз	
при	ме	ну	си	ле	са	по	сле	ди	цом	по	ра	жа	ва	ња	про	тив	ни	ка.	Твр	да	моћ	
пред	ста	вља	 спо	соб	ност	 ак	те	ра	 за	 „ра	ди	кал	ни	јим“	 при	сту	пом	 у		

10)	 Chris	Pat	ten:	What next? Sur vi ving the 21th Cen tury,	Pin	guin	Bo	o	oks,	Lon	don,	2008,	стр.	
19.	

11)	 Дејанa	Вук	че	вић,	„Џон	Мир	шај	мер,	Тра	ге	ди	ја	по	ли	ти	ке	ве	ли	ке	силa“,	На ци о нал ни ин
те рес,	1/2010,	Бе	о	град,	стр.	334342.
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оства	ри	ва	њу	сво	јих	ци	ље	ва.	Европ	ска	уни	ја	ни	је	ли	дер	у	екс	пло	а
та	ци	ји	твр	де	мо	ћи	због	ра	зних	уну	тра	шњих	по	ли	тич	ких	огра	ни	че
ња,	али	и	двој	ног	ан	га	жо	ва	ња	ве	ћи	не	чла	ни	ца	у	НА	ТОу.	Ме	ђу	тим,	
са	мо	све	сност	ЕУ,	и	све	ве	ће	ин	си	сти	ра	ње	ње	них	нај	моћ	ни	јих	др
жа	ва	чла	ни	ца,	на	ме	ће	по	тре	бу	за	пре	и	спи	ти	ва	њем	бу	ду	ћег	спољ	но	
по	ли	тич	ког	де	ло	ва	ња	и	то	кроз	уве	ћа	ње	спо	соб	но	сти	за	екс	пло	а	та
ци	ју	твр	де	мо	ћи.	

По	ми	шље	њу	мно	гих	те	о	ре	ти	ча	ра	по	свом	оби	му	ЕУ	је	сте	гло
бал	ни	ак	тер,	али	са	мо	кроз	збир	по	је	ди	нач	них	ка	па	ци	те	та	др	жа	ва
чла	ни	ца.	С	дру	ге	стра	не,	нор	ма	тив	на	моћ	ће	има	ти	под	сти	цај	ни	ка
рак	тер	да	прав	но	ре	гу	ли	ше	ми	ни	мал	ну	екс	пло	а	та	ци	ју	твр	де	мо	ћи	
у	ње	ној	по	чет	ној	фа	зи,	има	ју	ћи	у	ви	ду	да	Уни	ја	же	ли	у	бу	дућ	но	сти	
екс	пан	зив	ни	ју	при	ме	ну	кон	цеп	та	нор	ма	тив	не	мо	ћи	у	ци	љу	оства
ри	ва	ња	 сво	јих	 ин	те	ре	са.	У	 крај	њем	 ци	љу,	 ЕУ	 те	жи	 да	 до	стиг	не	
са	мо	стал	ност	у	де	ло	ва	њу	на	гло	бал	ном	пла	ну	про	мо	ви	шу	ћи	сво	је	
вред	но	сти	ко	ри	сте	ћи	по	тен	ци	ја	ле	ме	ке	мо	ћи,	а	ма	њак	твр	де	мо	ћи	
би,	пре	ма	Ли	са	бон	ском	спо	ра	зу	му,	по	зајм	љи	ва	ла	(стра	те	шке	ка	па
ци	те	те)	од	НА	ТОа.	Уко	ли	ко	Уни	ја	же	ли	да	бу	де	са	мо	стал	ни	гло
бал	ни	ак	тер,	нео	п	ход	но	је	да	сво	је	не	до	стат	ке	ин	тен	зив	но	раз	ви	ја.

По	тен	ци	ра	се	раз	вој	за	јед	нич	ких	вој	них	сна	га12)у	бу	дућ	но	сти,	
док	 је	у	овом	тре	нут	ку	фор	мат	европ	ских	бор	бе	них	гру	па	ди	ми
нан	тан.	Не	до	ста	так	кон	сен	зу	са,	стал	но	при	сут	на	по	де	ла	на	зе	мље	
„ста	ре“	и	 „но	ве“	Евро	пе	и	ви	ше	„атлант	ски“	и	ви	ше	„европ	ски“	
ори	јен	ти	са	не,	до	дат	но	оте	жа	ва	ју	да	љи	на	пре	дак	ка	ства	ра	њу	је	дин
стве	ног	спољ	но	по	ли	тич	ког	и	без	бед	но	сног	иден	ти	те	та.	Ме	ђу	тим,	
по	след	њу	де	це	ни	ју	је	озна	чи	ло	по	сте	пе	но	од	ри	ца	ње	од	ме	ке	мо	ћи	
и	ин	ве	сти	ра	ње	у	вој	не	опе	ра	ци	је	ЕУ	као	еле	мен	та	твр	де	мо	ћи.

1.2. Европ ска уни ја, ме ка моћ и ње на мер љи вост

Европ	ска	уни	ја	ни	је	кри	ла	ли	дер	ство	у	екс	пло	а	та	ци	ји	ме	ке	мо
ћи,	 те	 су	 оста	ле	 над	на	ци	о	нал	не	 ор	га	ни	за	ци	је,	 али	 и	 на	ци	о	нал	не	
др	жа	ве	по	че	ле	да	ко	ри	сте	еле	мен	те	ме	ке	мо	ћи	у	спољ	ној	по	ли	ти	ци	
што	је	бит	но	ути	ца	ло	на	по	на	ша	ње	др	жа	ва	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но
си	ма.	Ме	ка	моћ	за	о	ку	пља	да	нас	мно	го	па	жње	иако	је	пр	ви	пут	по
ме	ну	та	1990.	го	ди	не	у	књи	зи13)	Џо	зе	фа	На	ја	(Jo	seph	Nye).

12)	 На	са	стан	ку	са	не	мач	ким	кан	це	ла	ром	Ан	ге	лом	Мер	кел,	Жан	Клод	Јун	кер,	Пред	сед	ник	
Европ	ске	ко	ми	си	је	да	на	04.03.	у	Бри	се	лу	на	гла	сио	је	по	тре	бу	фор	ми	ра	ња	европ	ских	
од	брам	бе	них	сна	га.

13)	 Nye,	J.	Bo und to lead: The chan ging na tu re of Ame ri can po wer,	1990.
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Нај	ва	жни	ји	по	јам	ко	ји	је	Нај	де	фи	ни	сао	је	у	ства	ри	„му	драпа
мет	на	моћ“	ко	ја	пред	ста	вља	па	жљи	ву	ко	ор	ди	на	ци	ју	и	исто	вре	ме	ну	
упо	тре	бу	твр	де	и	ме	ке	мо	ћи.	Сто	га	пој	му	ме	ке	мо	ћи	ни	је	тре	ба	ло	
ду	го	да	по	ста	не	је	дан	од	нај	по	пу	лар	ни	јих	пој	мо	ва,	ка	ко	у	на	у	ци	о	
ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма	та	ко	и	у	сва	ко	днев	ном	жи	во	ту.	

Ме	ђу	тим,	да	нас	су	ве	ли	ке	си	ле,	а	и	дру	ге	вој	ноеко	ном	ски	раз
ви	је	не	зе	мље,	во	ђе	не	чи	ње	ни	цом	да	у	вре	ме	ну	ко	је	до	ла	зи,	упо	тре
ба	твр	де	мо	ћи,	на	ро	чи	то	на	уну	тра	шњем	пла	ну,	ни	је	ви	ше	по	пу
лар	но	сред	ство	за	ре	ша	ва	ње	ме	ђу	на	род	них	спо	ро	ва	ин	тен	зи	ви	ра
ли	упо	тре	бу	еле	ме	на	та	ме	ке	мо	ћи.	Ова	кав	при	ступ,	свет	ске	ли	де	ре,	
а	ра	ди		уве	ћа	ва	ња	ин	те	ре	сно		ин	ве	сти	ци	о	ни	по	тен	ци	ја	ла	и	ути	ца
ја	у	ре	ги	о	ну	и	све	ту,	на	во	ди	да	се	са	јед	не	стра	не	при	ме	ном	ме	ке	
мо	ћи	мо	гу	да	оства	ре	бо	љи	ре	зул	тат	не	го	твр	дом	мо	ћи.	Са	дру	ге	
стра	не,	зна	чај	но	се	сма	њу	ју	тро	шко	ви	упо	тре	бе	ору	жа	них	сна	га	у	
ре	ша	ва	њу	кон	фли	ка	та,	што	де	по	пу	ла	ри	зу	је	твр	ду	моћ.	

Ма	да	 је	 ва	жно	 на	по	ме	ну	ти	 и	 да	 се	 у	 на	чи	ну	 при	ме	не	 мо	ћи	
(твр	да	и	ме	ка)	у	при	сту	пу	раз	ли	ку	је	и	ње	на	праг	ма	тич	ност	и	свр
сис	ход	ност	 ка	да	 су	у	пи	та	њу	ме	ђу	на	род	ни	од	но	си.	Ре	ал	ност	од
но	са	 др	жа	ва	 као	 и	 над	на	ци	о	нал	них	 ор	га	ни	за	ци	ја	 у	 ис	по	ља	ва	њу		
по	ли	тич	ких	ин	стру	ме	на	та	на	во	ди	те	о	ре	ти	ча	ре	да	ко	ри	шће	ње	твр
де	мо	ћи	по	ста	је	кон	тра	про	дук	тив	но,	док	са	дру	ге	стра	не	ме	ка	моћ	
сти	че	све	ве	ћу	по	ли	тич	ку	по	пу	лар	ност	уну	тар	др	жа	ва	и	да	нас	се	
по	сма	тра	као	ва	жан	и	све	о	бу	хва	тан	ин	ди	ка	тор	мо	ћи	др	жа	ва.	

Ме	ђу	тим,	кад	су	у	пи	та	њу	дру	ги	об	ли	ци	мо	ћи,	и	ов	де	 је	ва
жно	 зна	ти	ко	 је	моћ	ни	ји.	У	 том	сми	слу	пра	ве	 се	раз	ли	чи	те	ранг	
ли	сте	др	жа	ва	по	ме	ри	лу	ме	ке	мо	ћи.	У	све	ту	по	сто	је	две	еми	нент
не	кон	сул	тант	ске	ку	ће	ко	је	 се	ба	ве	ис	тра	жи	ва	њем	и	ран	ги	ра	њем	
ме	ке	мо	ћи	др	жа	ва.	Јед	на	од	њих	је	и	кон	сул	тант	ска	ку	ћа	„Ernst	&	
Young“	ко	ја	се	ба	ви	ис	тра	жи	ва	њем	ме	ре	ња	ме	ке	мо	ћи	др	жа	ва.	У	
са	рад	њи	са	Скол	ко	во	Ин	сти	ту	том	за	сту	ди	је	тр	жи	шта	из	Мо	скве,	
ова	еми	нен	та	ин	сти	ту	ци	ја	ре	а	ли	зо	ва	ла	је	ис	тра	жи	ва	ње	на	осно	ву	
ко	јег	је	фор	ми	ра	ла	је	дин	стве	ну	ранг	ли	сту	свих	др	жа	ва	у	све	ту.14) 
Та	ко	ђе,		ран	ги	ра	њем	еле	мен	та	ме	ке	мо	ћи	ба	ви	се	и	бри	тан	ски	ча
со	пис	„Mo nokl“.15)

14)	 Ra	pid		growth		mar	kets	soft	po	wer	in	dex,	Ernst	&	Young,	Skol	ko	vo		Mo	scow	School	of	
Ma	na	ge	ment,	In	sti	tu	te	for	Emer	ging	Mar	ket	Stu	di	es,	Mo	scow,	Spring	2012,	Из	вор:	ин	тер
нет	http://www.skol	ko	vo.ru/pu	blic/me	dia/do	cu	ments/	re	se	arch		2012,	стр.	5.	(при	сту	пље	но	
05.	02.2014.)

15)	 http://mo	noc	le.com/film/af	fa	irs/softpo	wersur	vey20l2/(при	сту	пље	но	05.	02.2014.)
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У	ран	ги	ра	њу	 зе	ма	ља	по	ме	кој	мо	ћи	при	ме	њу	ју	 се	 13	кри	те
ри	ју	ма	ко	је	у	сво	јим	ис	тра	жи	ва	њи	ма	ко	ри	сти	„Ernst	&	Young“.	У	
свом	ис	тра	жи	ва	њу	о	ме	кој	мо	ћи	тр	жи	шта	у	успо	ну	за	2012.	го	ди	ну,	
„Ernst	&	Young“	ко	ри	сти	исти	број	ва	ри	ја	бли	ко	је	су	гру	пи	са	не	у	
три	ве	ће	обла	сти:	гло	бал	на	сли	ка,	гло	бал	ни	ин	те	гри	тет	и	гло	бал	на	
ин	те	гри	са	ност.

У	обла	сти	гло	бал	ног	ин	те	гри	те	та,	„Ernst	&	Young“	убра	ја	ин
декс	сло	бо	де,	из	ла	зност	би	ра	ча,	вла	да	ви	ну	пра	ва	и	за	шти	ту	жи	вот
не	сре	ди	не.		По	ред	на	ве	де	них	еле	ме	на	та	у	гло	бал	ни	ин	те	гри	тет	се	
убра	ја	и	при	др	жа	ва	ње	етич	ког	или	мо	рал	ног	ко	дек	са.	Са	вре	ме	ни	
трен	до	ви	 у	 гло	бал	ној	 без	бед	но	сти,	 ства	ра	ју	 но	ву	 уло	гу	 ме	ђу	на
род	не	 за	јед	ни	це	 ра	ди	 пла	ни	ра	ња	 без	бед	но	сти	 др	жа	ва	 у	 за	шти	ти	
сво	јих	гра	ђа	на.	Са	мим	тим	свет	по	шту	је	др	жа	ве	ко	је	по	ред	на	ве
де	ног	ја	ча	ју	уку	пан	по	ло	жај	сво	јих	гра	ђа	на	и	ува	жа	ва	ју	сво	је	су	се
де,	чи	ме	у	крај	њем	по	др	жа	ва	ју	по	ли	тич	ке	и	дру	штве	не	ре	фор	ме.	
Ово	пи	та	ње	је	по	себ	но	ак	ту	ел	но	у	са	мој	Уни	ји	и	ње	ним	чла	ни	ца	ма	
и	њи	хов	од	нос	пре	ма	оним	зе	мља	ма	у	ко	ји	ма	се	не	по	шту	је	вла
да	ви	на	пра	ва	и	де	мо	кра	ти	ја.	Гло	бал	на	ин	те	гри	са	ност	пред	ста	вља	
мер	љи	вост	по	ве	за	но	сти	др	жа	ве,	или	др	жа	ва	чла	ни	ца	са	остат	ком	
све	та	и	њи	хо	ва	ме	ђу	за	ви	сност.	У	гло	бал	ну	ин	те	гри	са	ност	спа	да	ју	
ва	ри	ја	бле	као	што	су	број	ими	гра	на	та,	број	стра	них	ту	ри	ста,	број	
уни	вер	зи	те	та	на	ли	сти	„Ti	mes	Hig	her	Edu	ca	tion	World	Uni	ver	sity“,		
као	и	ни	во	зна	ња	ен	гле	ског	је	зи	ка.	

1.3. Европ ска уни ја и нор ма тив на моћ

Европ	ска	 уни	ја	 да	нас,	 сво	ју	 моћ	 нор	ма	тив	но	шти	ти	 пре	вас
ход	но	од	др	жа	ва	ко	је	ни	су	чла	ни	це	уни	је	и	ни	су	у	ста	њу	да	ис	пу
не	ми	ни	мал	не	функ	ци	је	ко	је	би	тре	ба	ло	да	вр	ши	јав	на	власт	(нпр.	
уну	тра	шња	без	бед	ност	 ста	нов	ни	штва,	 снаб	де	ва	ње	 јав	ним	 сер	ви
си	ма,	 обез	бе	ђе	ње	ис	хра	не	 и	 др).	Европ	ска	Уни	ја	 је	 од	 осни	ва	ња	
во	ди	ла	ра	чу	на	о	сво	јим	нор	ма	тив	ним	вред	но	сти	ма.	Ова	чи	ње	ни	ца	
је	узе	та	у	об	зир	и	при	ли	ком	про	це	са	про	ши	ре	ња	ЕУ,	ка	ко	у	са	мом	
про	це	су	од	лу	чи	ва	ња	о	члан	ству,	та	ко	у	свом	нор	ма	тив	ном	уте	ме
ље	њу.	Пар	ла	мент	Европ	ске	уни	је	и	број	чла	но	ва	Европ	ске	ко	ми
си	је,	Европ	ског	са	ве	та	и	дру	гих	те	ла	ЕУ	ко	ји	су	осно	ва	ни	у	скла
ду	са	нор	ма	тив	но	прав	ним	окви	ром,	али	и	на	чин	ор	га	ни	за	ци	је	и	
функ	ци	о	ни	са	ња	по	је	ди	них	ор	га	на	ЕУ	пру	жа	ју	од	ре	ђе	ну	за	шти	ту	
др	жа	ва	ма	чла	ни	ца	ма.
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У	при	ме	ни	нор	ма	тив	не	мо	ћи,	зе	мље	чла	ни	це	ЕУ	има	ју	мо	гућ
ност	да	соп	стве	не	ин	те	ре	се	из	ра	зе	као	ин	те	ре	се	Европ	ске	уни	је,	
што	у	огром	ној	ме	ри	уве	ћа	ва	њи	хо	ве	по	тен	ци	ја	ле	и	ре	ла	тив	ни	ути
цај	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма.	

Упр	кос	на	ве	де	ном,	Уни	ја,	у	свом	про	спе	ри	тет	ном	раз	во	ју	ис	ти
че	сво	ју	нор	ма	тив	ну	моћ	уз	про	мо	ци	ју	по	ли	тич	ког	ка	пи	та	ла	и	спо
соб	но	сти	 гра	ђе	ња	нор	ми.	Са	ма	нор	ма	тив	на	моћ	пред	ста	вља	моћ	
са	ме	др	жа	веак	те	ра	да	на	ви	со	ком	ци	ви	ли	за	циј	ском	ни	воу	по	ста
вља	нор	ма	тив	не	стан	дар	де	у	скла	ду	са	стан	дар	ди	ма	ЕУ	и	обр	ну	то.	
Нор	ма	тив	на	моћ	ба	зи	ра	на	је	на	мо	ћи	иде	ја	и	нор	ми	и	у	бли	ској	је	
ме	ђу	за	ви	сно	сти	са	ме	ком	мо	ћи,	а	пред	ста	вља	про	мо	ци	ју	за	јед	нич
ких	стра	те	ги	ја	ко	ји	ма	се	по	шту	ју	ме	ђу	на	род	не	нор	ме	и	стан	дар	ди	
од	зна	ча	ја	за	свет	ски	по	ре	дак.	Је	дан	од	ва	жних	ко	ра	ка	ко	ји	др	жа
ве	ко	ри	сте	за	из	град	њу	нор	ми	је	про	на	ла	же	ње	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	
окви	ра	за	одр	жа	ва	ње	и	да	љи	раз	вој	нор	ми	и	спо	соб	ност	да	те	нор
ме	при	ме	ни	у	прак	си.	С	тим	у	ве	зи,	Уни	ја	ко	ри	сти	нор	ма	тив	ну	моћ	
да	 се,	 без	 при	си	ле,	 за	сно	ва	ну	на	 ја	сним	уве	ре	њи	ма,	 уз	 ар	гу	мен
та	ци	ју	мо	гу	оба	ве	за	ти	др	жа	ве	чла	ни	це	да	при	хва	те	уни	фи	ци	ра	на	
„пра	ви	ла“	 са	ме	 ор	га	ни	за	ци	је. За	 ма	ле	 зе	мље,	 чла	ни	це	 Европ	ске	
уни	је,	нор	ма	тив	на	моћ	је	од	ве	ли	ког	зна	ча	ја	за	то	што	има	ју	мо	гућ
ност	про	мо	ви	са	ња	соп	стве	них	иде	ја,	нпр.	Фин	ска	је	ис	ко	ри	сти	ла	
сво	је	пред	се	да	ва	ње	ка	ко	би	оства	ри	ла	ве	ћу	тран	спа	рент	ност,	ко	ри
сност	и	јед	но	став	ност	до	но	ше	ња	од	лу	ка	у	са	мој	Уни	ји.	

Европ	ска	уни	ја	„об	у	хва	та	постВест	фа	ли	јан	ске	вред	но	сти	ко	је	
дру	ги	же	ле	да	опо	на	ша	ју,	што	укљу	чу	је	вр	хов	ни	прин	цип	одр	жи
вог	ми	ра,	кључ	не	прин	ци	пе	сло	бо	де,	де	мо	кра	ти	је,	људ	ских	пра	ва	и	
вла	да	ви	не	пра	ва,	као	и	вред	но	сти	јед	на	ко	сти,	дру	штве	не	со	ли	дар
но	сти,	одр	жи	вог	раз	во	ја	и	до	бре	вла	да	ви	не“.16)	Услед	је	дин	стве	ног	
кон	тек	ста	у	ко	јем	се	раз	ви	ја,	ЕУ	у	од	но	си	ма	са	др	жа	ва	мачла	ни	ца
ма	и	све	том	при	ме	њу	је	уни	вер	зал	не	нор	ме	и	прин	ци	пе17),	и	де	лу	је	
на	„нор	ма	ти	ван	на	чин“,	без	осла	ња	ња	на	си	лу	и	све	у	куп	не	ре	сур	се	
ко	ји	ма	рас	по	ла	же,	чи	ме	се	по	сти	же	„нор	ма	тив	на	раз	ли	ка“.	

У	 крај	њем	 кон	тек	сту	Европ	ска	Уни	ја,	 по	се	ду	је	 „нор	ма	тив	ни	
ква	ли	тет“	у	од	но	су	на	дру	ге	ре	ги	о	нал	не	ор	га	ни	за	ци	је,	јер	про	мо
ви	ше	од	ре	ђе	не	нор	ме	уну	тар	ме	ђу	на	род	ног	 си	сте	ма	ис	по	ља	ва	ју

16) An	dre	Ger	rits:	„In	tro	duc	tory	Ob	ser	va	tion	on	a	Con	tro	ver	sial	No	tion“		in:	An	dre	
Ger	rits	(ed.),	Nor ma ti ve Po wer Euro pe in a Chan ging World: A Di scus sion,	оп.
цит.,	стр.	3.

17) Ian	Man	ners:		Nor ma ti ve Po wer Euro pe: A Con tra dic tion in Terms?,	оп.цит.,	стр.	
241.
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ћи	ути	цај	на	ра	ни	је	утвр	ђе	на	пра	ви	ла	у	ме	ђу	на	род	ној	по	ли	ти	ци.	
При	ме	ном	нор	ма	тив	не	мо	ћи,	ство	ре	на	је	ме	ђу	за	ви	сност	са	ме	ком	
мо	ћи,	а	крај	њи	ефек	ти	су	зна	чај	но	ви	дљи	ви	на	спољ	но	по	ли	тич	ком	
пла	ну. 18)

2. АНА ЛИ ЗА МЕ КЕ МО ЋИ НЕ МАЧ КЕ,  
ВО ДЕ ЋЕ ЧЛА НИ ЦЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ, И СР БИ ЈЕ 

Ути	цај	Не	мач	ке	и	ње	на	су	пер	и	ор	ност	у	ко	ри	шће	њу	ме	ке	мо
ћи,	у	кван	ти	та	тив	ном	и	у	ква	ли	та	тив	ном	сми	слу,	ис	по	ља	ва	се	кроз	
ја	ча	ње	ње	не	 уло	ге	 у	 Европ	ској	Уни	ји.	 Ро	берт	Ку	пер	 (Ro bert Co-
o per)19)	ком	па	ри	ра	ју	ћи	пред	но	сти	твр	де	и	ме	ке	мо	ћи	ка	же:	„Ме	ка	
моћ	је	со	мот	ска	ру	ка	ви	ца,	али	ис	под	тог	со	мо	та	увек	се	на	ла	зи	че
лич	ни	прст”.	Кроз	ту	при	зму	мо	же	да	се	по	сма	тра	и	Не	мач	ка,	ко	ја	
кроз	ин	ве	сти	ра	ње	и	про	мо	ци	ју	сво	је	еко	но	ми	је,	кул	ту	ре,	на	у	ке	и	
обра	зо	ва	ња,	али	и	спољ	но	по	ли	тич	ко	де	ло	ва	ње	кроз	раз	не	ме	ђу	на
род	не	об	ли	ке	са	рад	ње	на	сто	ји	да	оја	ча	сту	бо	ве	сво	је	ме	ке	мо	ћи.20) 

Не	мач	ка	је	тре	ћи	нај	ве	ћи	фи	нан	си	јер	ОУН,	ње	на	из	два	ја	ња	по
кри	ва	ју	не	што	ви	ше	од	7%	ре	дов	ног	го	ди	шњег	бу	џе	та	Ује	ди	ње	них	
на	ци	ја.	Члан	је	свих	пет	ор	га	ни	за	ци	ја	Гру	пе	свет	ске	бан	ке	(World 
Bank Gro up).	У	Ме	ђу	на	род	ном	мо	не	тар	ном	фон	ду	по	бро	ју	гла	со	ва	
за	до	но	ше	ње	од	лу	ка	за	у	зи	ма	тре	ће	ме	сто,	иза	САД	и	Ја	па	на.	Чла
ни	ца	је	Са	ве	та	Евро	пе,	НА	ТО,	Ор	га	ни	за	ци	је	за	еко	ном	ску	са	рад	њу	
и	раз	вој	 (OECD).	Члан	ство	у	овим	огра	ни	за	ци	ја	ма	по	тен	ци	јал	но	
мо	же	до	при	не	ти	ја	ча	њу	ме	ке	мо	ћи,	али,	с	дру	ге	стра	не,	не	по	пу	лар
но	по	на	ша	ње	мо	же	да	сма	њи	углед	не	ке	зе	мље,	уко	ли	ко	се	сле	ди	
са	мо	свој	ин	те	рес	код	до	но	ше	ња	те	шких	од	лу	ка.21) 

18) Ме	нерс	на	во	ди	шест	на	чи	на	на	ко	ји	се	нор	ма	тив	на	моћ	ши	ри	на	дру	ге	де	ло	ве	све	та:	
„за	ра	за“,	ин	фор	ма	ци	о	на	ди	фу	зи	ја,	про	це	ду	рал	на	ди	фу	зи	ја,	тран	сфе	рен	ци	ја,	отво	ре	на	
ди	фу	зи	ја,	кул	тур	ни	фил	тер,	оп.	цит.,	стр.	244–245.

19)	 Ро	берт	Ку	пер	(Ro	bert Co	o	per),	бри	тан	ски	ди	пло	ма	та	и	са	вет	ник.	Тре	нут	но	се	на	ла	зи	
на	по	зи	ци	ји	Спе	ци	јал	ног	са	вет	ни	ка	Евро	о	ске	Ко	ми	си	је	за	Ми	јан	мар.	Та	ко	ђе	 је	члан	
Европ	ског	Са	ве	та	за	ме	ђу	на	род	не	од	но	се.	Пу	бли	ко	вао	је	ви	ше	ра	до	ва	из	обла	сти	ме	ђу
на	род	них	од	но	са.		

20)	 Ме	ка	моћ	Не	мач	ке	се	за	сни	ва	на	кул	ту	ри,	на	у	ци,	фи	ло	зо	фи	ји,	ин	ду	стри	ји	и	брен	до	ви
ма	и	сва	ка	ко	ње	ном	ути	ца	ју	у	ме	ђу	на	род	ним	ор	га	ни	за	ци	ја	ма

21)	 Si	mon	Blu	mer,	Wil	li	am	E.	Pa	ter	son,	„Ger	many	and	the	Euro	pean	Union:	from	‘ta	med	po
wer’	 to	 nor	ma	li	sed	 po	wer?“,	 In ter na ti o nal Af fa irs,	Vo	lu	me	 86,	 Is	sue	 5,	 2010,	 стр.	 1051
1073.	



стр: 41-57.

	53	

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

Oсновни	по	ка	за	те	љи	ме	ке	мо	ћи	Не	мач	ке22)

По	ка	за	тељ По	да	так Ме	сто	на	све	ту

По	вр	ши	на	те	ри	то	ри	је 357.022	км2 63.

Ста	нов	ни	штво 81.147.265 16.

Гу	сти	на	на	се	ље	но	сти 229,	4	ста	нов	ни	ка	по	км2

БДП	у	па	ри	те	ту	ку	пов	не	
мо	ћи 3.250	би	ли	о	на	до	ла	ра 6.

БДП	по	гла	ви	ста	нов	ни	ка 39.700	до	ла	ра 29.

Ни	во	не	за	по	сле	но	сти 6,5% 70.

Џи	ни	ин	декс 27 126.

Ин	декс	људ	ског	раз	во	ја 0,920 5.

Глав	ни	град Бер	лин

Зва	нич	ни	је	зик Не	мач	ки

Зва	нич	на	ва	лу	та Еуро

Што	се	ти	че	ме	ке	мо	ћи	Ср	би	је,	по	треб	но	је	ана	ли	зи	ра	ти	ко
ли	ка	је	за	пра	во	ме	ка	моћ	Ср	би	је	и	ка	кве	су	мо	гућ	но	сти	ње	ног	ја
ча	ња.	Нај	пре	 је	нео	п	ход	но	ана	ли	зи	ра	ти	по	ло	жај	Ср	би	је	у	сва	ком	
од	13	кри	те	ри	ју	ма	ко	је	ре	ви	зор	ска	ку	ћа	„Ernst	&	Young“	ко	ри	сти	
при	из	ра	ди	ин	дек	са	ме	ке	мо	ћи.	Ср	би	ја	се,	при	то	ме,	мо	же	на	ро	чи
то	по	ре	ди	ти	са	др	жа	ва	ма	из	ре	ги	о	на.	Сам	ре	зул	тат	ис	тра	жи	ва	ња	
на	ве	де	не	ре	ви	зор	ске	ку	ће	ја	сно	ука	зу	је	на	то	да	Ср	би	ја	не	спа	да	у	
гру	пу	зе	ма	ља	ко	је	по	се	ду	ју	зна	чај	ни	ју	ме	ку	моћ	у	од	но	су	на	свет
ска	ме	ри	ла,	као	и	да	је	не	ре	ал	но	оче	ки	ва	ти	да	би	Ср	би	ја	мо	гла	ући	
у	ред	др	жа	ва	са	ис	так	ну	том	ме	ком	мо	ћи.	Ме	ђу	тим,	са	ми	бро	је	ви	
ука	зу	ју	да	се	мо	же	ути	ца	ти	на	по	бољ	ша	ње	би	лан	са	ме	ке	мо	ћи,	и	то	
кроз	са	рад	њу	на	ре	ги	о	нал	ном	ни	воу.	Ка	да	раз	ма	тра	мо	кри	те	ри	јум	
кул	тур	них	до	ба	ра	ко	ји	се	огле	да	у	из	во	зу	фил	мо	ва,	му	зи	ке	и	књи	га,	
Ср	би	ја	зна	чај	но	за	о	ста	је	за	Хр	ват	ском	и	Бу	гар	ском	у	ре	ги	о	ну.	

Ва	жно	је	на	по	ме	ну	ти	да	се	ја	ча	њем	ме	ке	мо	ћи	ме	ња	њу	и	оп
ште	сли	ке	о	Ре	пу	бли	ци	Ср	би	ји.	Чи	ње	ни	ца	да	је	Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја,	
од	сре	ди	не	2012.	го	ди	не,	за	по	че	ла	од	луч	ни	ју	бор	бу	са	ко	руп	ци	јом	
пред	ста	вља	до	бар	основ	за	ја	ча	ње	вла	да	ви	не	пра	ва	што	се	у	крај
њем	мо	же	од	ра	зи	ти	на	уве	ћа	ње	ње	не	ме	ке	ме	ћи.	

22)	 У	из	ра	ди	та	бе	ле	ко	ри	шће	ни	су	по	да	ци	CIA		The	World	Fac	tbo	ok	i	UNDP	Hu	man	De	ve
lop	ment	Re	port	2013.
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Oсновни	по	ка	за	те	љи	ме	ке	мо	ћи	Р.	Ср	би	је23)
По	ка	за	тељ По	да	так Ме	сто	на	све	ту

По	вр	ши	на	те	ри	то	ри	је 88.361	км2 113.
Ста	нов	ни	штво 9.090.715 90.

Гу	сти	на	на	се	ље	но	сти 102,88	ста	нов	ни	ка	по	км2

БДП	у	па	ри	те	ту	ку	пов	не	
мо	ћи

40,29	ми	ли	јар	ди	до	ла	ра 80.

БДП	по	гла	ви	ста	нов	ни	ка 5.964	до	ла	ра 114.

Ни	во	не	за	по	сле	но	сти 23,6% 176.
Џи	ни	ин	декс 28,2 121.

Ин	декс	људ	ског	раз	во	ја 0,769 64.

Глав	ни	град Бе	о	град

Зва	нич	ни	је	зик Срп	ски
Зва	нич	на	ва	лу	та Ди	нар

Ме	ђу	тим	сва	ка	ко	нај	ва	жни	ја	осно	ва	ме	ке	мо	ћи	је	ин	сти	ту	ци	о
нал	но	на	сле	ђе	као	што	је	члан	ство	у	Ује	ди	ње	ним	на	ци	ја	ма	и	углед	
ко	ји	Ср	би	ја	има	као	сук	це	сор	бив	ше	Ју	го	сла	ви	је	у	По	кре	ту	не	свр
ста	них.		Ср	би	ја	да	нас	ни	је	члан	по	кре	та,	али	је	по	след	њих	го	ди	на	
по	ку	ша	ла	да	по	вра	ти	углед	ко	ји	су	Ју	го	сла	ви	ја	и	Бе	о	град	(као	ме
сто	пр	ве	кон	фе	рен	ци	је)	има	ли	ме	ђу	не	свр	ста	ним	зе	мља	ма.	Не	ки	
од	по	ку	ша	ја	учвр	шћи	ва	ња	ових	ве	за	и	уве	ћа	ва	ња	ме	ке	мо	ћи	Ср	би
је,	ак	тив	ни	јом	уло	гом	у	са	рад	њи	са	По	кре	том	не	свр	ста	них	је	су	већ	
по	ми	ња	ни	про	грам	сти	пен	ди	ра	ња	сту	де	на	та	из	ових	зе	ма	ља	„Свет	
у	Ср	би	ји“,	 као	и	 ор	га	ни	зо	ва	ње	Кон	фе	рен	ци	је	По	кре	та	не	свр	ста
них	2011.	го	ди	не	у	Бе	о	гра	ду,	по	во	дом	про	сла	ве	ју	би	ле	ја	пе	де	се	то
го	ди	шњи	це	од	ње	го	вог	осни	ва	ња.	Што	се	ти	че	члан	ства	у	дру	гим	
ме	ђу	на	род	ним	ор	га	ни	за	ци	ја	ма	и	де	ло	ва	њу	Ср	би	је	кроз	њих,	тре	ба	
ис	та	ћи	на	сто	ја	ње	да	се	ак	тив	но	де	лу	је	кроз	уче	шће	у	ак	тив	но	сти	ма	
Ује	ди	ње	них	 на	ци	ја	 и	Европ	ске	 уни	је.	По	че	так	 пре	го	во	ра	 о	 при
кљу	че	њу	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	са	Европ	ском	уни	јом	у	зна	чај	ној	ме	ри	
мо	же	да	ути	че	на	ја	ча	ње	ка	па	ци	те	та	ме	ке	мо	ћи.	

Ак	тив	но	укљу	че	ње	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	кон	цепт	ЗБОП	мо	же	
уна	пре	ди	ти	 тре	нут	не	 спољ	но	по	ли	тич	ке	 по	зи	ци	је	 др	жа	ве,	 по	зи
тив	но	ути	ца	ти	на	њен	по	ло	жај	у	оп	штим	и	без	бед	но	сним	ме	ђу	на
род	ним	ин	те	гра	ци	ја	ма	и	до	при	не	ти	да	у	ме	ђу	на	род	ној	за	јед	ни	ци	

23)	 У	из	ра	ди	та	бе	ле	ко	ри	шће	ни	су	по	да	ци	CIA		The	World	Fac	tbo	ok	i	UNDP	Hu	man	De	ve
lop	ment	Re	port	2013.
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бу	де	су	бје	кат,	а	не	обје	кат	ус	по	ста	вља	ња	без	бед	ни	јег	ре	ги	о	нал	ног	
и	 гло	бал	ног	окру	же	ња.	Исто	вре	ме	но,	би	ло	би	нео	д	го	вор	но,	при
стра	сно	и	про	из	вољ	но	твр	ди	ти		да	би	са	мо	уче	шће	у	за	јед	нич	кој	
без	бед	но	сној	и	од	брам	бе	ној	по	ли	ти	ци	ЕУ,	без	до	дат	ног	ослон	ца	на	
кључ	не	но	си	о	це	вој	не,	по	ли	тич	ке	и	еко	ном	ске	мо	ћи,	би	ло	до	во	љан	
по	ли	тич	ки	ка	пи	тал	ко	ји	мо	же	оси	гу	ра	ти	да	спољ	ни	парт	не	ри	убу
ду	ће	ви	ше	ува	жа	ва	ју	ви	тал	не	ин	те	ре	се	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је		и	пру
жа	ју	по	др	шку	њи	хо	вом	оства	ре	њу.	Не	мо	гу	ће	је	га	ран	то	ва	ти	да	би	
са	мо	због	уче	шћа	у	ЗБОП	ЕУ	ви	тал	ни	ин	те	ре	си	Ср	би	је	у	ре	ги	о	ну	
и	све	ту	би	ли	при	о	ри	тет	но	ува	жа	ва	ни	и	шти	ће	ни	од	стра	не	нај	зна
чај	ни	јих	чи	ни	ла	ца	ре	ги	о	нал	не	и	гло	бал	не	без	бед	но	сти.24)
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Ha tid za Be ri sa, Mi ro slav Ta li jan

COM MON SE CU RITY AND DE FEN CE PO LICY  
OF THE EURO PEAN UNION BET WE EN SOFT  

AND HARD PO WER

Re su me
The Euro pean Union in im ple men ting the ir se cu rity po
li ci es will be fo cu sed on the two si des: the com pro mi se 
and con si stency bet we en its mem bers and on the ir part
ner ships with ot her co un tri es and in ter na ti o nal or ga ni za
ti ons. The ti me and re so ur ces de vo ted to the eastern and 
so ut hern ne ig hbor ho ods, as well as the way in which the 
Union is de a ling with pro blems in the ir “own backyard” 
will test the cre di bi lity of its fo re ign po licy. Bri efly, Euro pe 
now has a se cond chan ce. Do ing so sho uld not be for got
ten that the in te gra tion pro cess and the de e per chan ges 
re qu i re so me ti me. 
The re is no do ubt that the mem bers of the EU in the fu
tu re will con ti nue to strengthen jo int po li ti cal ca pa ci ti es 
and ca pa bi li ti es for ef fec ti ve re a li za tion of in te rests and 
ob jec ti ves iden ti fied in the fra me work of CSDP, adap ting 
the ir cha rac ter and qu a lity re qu i re ments for a suc cessful 
re spon se to the cur rent se cu rity chal len ges, risks and thre
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ats on the one hand, and op por tu ni ti es for eco no mic and 
mi li tary su sta i na bi lity, on the ot her hand. In this sen se, the 
cen tra li za tion of exi sting and esta blis hment of new jo int 
mi li tary and ci vi lian ca pa ci ti es (on a bi la te ral and mul ti
la te ral ba sis) is seen as the most cost ef fec ti ve and ef fi ci ent 
way to strengthen the EU’s ca pa city for suc cessful re spon
se to the se cu rity chal len ges of the new era. The esta blis
hment of di rect con sul ta tion on the most im por tant is su es 
in prac ti ce is car ried out by for ming the EuroAtlan tic bo
di es for di rect com mu ni ca tion (Wor king Gro up on Tran sa
tlan tic Re la ti ons). 
The Euro pean Union with the soft po wer at tracts op po
nents in or der to exer ci se in di rect in flu en ce on nonco er ci
ve way. The le a der ship in the soft po wer of the Euro pean 
Union is ac hi e ved thro ugh the nor ma ti ve po wer over ot her 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons and ac tors. Ap pli ca tion of the 
EU nor ma ti ve po wer me ans le gal pro tec tion, using uni
ver sal prin ci ples and va lu es   that alo ne cre a tes di rect im
pact to ot her in ter na ti o nal ac tors to adopt the sa me ru les 
of con duct as le gi ti ma te by the in ter na ti o nal com mu nity. It 
is cle ar that the EU will se ek to com bi ne all three type of 
po wer to ac hi e ve the ir own stra te gic go als. 
When it co mes to the Re pu blic of Ser bia, its sco pe of par ti
ci pa tion in the Com mon se cu rity and de fen se po licy of the 
EU, will de pend on the le vel of its am bi ti ons, cur rent and 
fu tu re fi nan cial si tu a tion. We can be su re that the se cu rity 
pri o ri ti es at the na ti o nal, re gi o nal and in ter na ti o nal le vel 
will be in flu en ced by the furt her co ur se of events. The ac ti
ve in vol ve ment of the Re pu blic of Ser bia in the EU CSDP 
po licy can im pro ve the cur rent fo re ign po licy po si tion of 
the Ser bian go vern ment. Furt her mo re, this can ha ve a po
si ti ve im pact on po si tion of the Re pu blic of Ser bia in the 
in ter na ti o nal and se cu rity in te gra tion pro ce sess and can 
con tri bu te in re cog ni tion of Ser bia as mo re as equ al su
bject then ob ject in the in ter na ti o nal com mu nity in esta
blis hing a mo re se cu re re gi o nal and glo bal en vi ron ment.
Key words:  Se cu rity and De fen ce Po licy of the Euro pean 
Union, in te gra tion, NA TO, soft and hard po wer, the nor
ma ti ve po wer of the Re pu blic of Ser bia, fo re ign po licy.
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Редакције	05.	jунa	2015.	године.
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Сажетак
Aуторка у ра ду те ма ти зу је де ло ва ње ме ђу на род них 
ми ров них ми си ја ОУН на под руч ју  ex-Jугославије од 
по чет ка де ве де се тих го ди на про те клог ве ка на о ва мо. 
Oна по ла зи од ста но ви шта да је њи хов ме ђу на род но-
етич ки сми сао са др жан у очу ва њу и уна пре ђе њу ми-
ра, oдносно ми ни ма ли зо ва њу мо гућ но сти об на вља ња 
су ко ба ко ји су прет хо ди ли ње го вом ус по ста вља њу. 
При вр же ност ме ђу на род ног ми ров ног по сре до ва ња 
том на че лу аутор ка про пи ту је на при ме ру ми ров ног 
ми си о нар ства на под руч ју не ка да шње ју го сло вен-
ске ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. Aнализом ње го-
вих карaк теристика она за кљу чу је да је за го ва ра ју ћи 
афир ма ци ју ду ха уме сто сло ва Деј то на, ме ђу на род на 
за јед ни ца са САД на че лу, вр ши ла те мељ ну ре ви зи ју 
уме сто до след не им пле мен та ци је ње го вих спо ра зу ма, 
а ми ров на ми си ја ОУН у том прег ну ћу од и гра ла уло гу 
кључ ног и не за о би ла зног аген са. Kao та ква, сво јим де-
ло ва њем на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не, она је, сма-
тра аутор ка, пре би ла у функ ци ји раз ре ша ва ња кри зе 
у ко рист јед ног ње ног, од са мог по чет ка фа во ри зо ва-
ног ак те ра, не го у слу жби ње ног до след ног и трај ног 
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па ци фи ко ва ња, чи ме је на ру ши ла је дан од кључ них ме-
ђу на род но-етич ких прин ци па  ми ров ног по сре до ва ња 
као та квог – не при стра сност, од но сно не у трал ност 
пре ма свим су ко бље ним стра на ма, а уме сто ми ни ма-
ли зо ва ња мо гућ но сти њи хо вог по нов ног кон фрон ти-
ра ња, oбeз бeдилa му сна жне прет по став ке.
Kључне ре чи: ми ров не ми си је ОУН, рас пад/раз би ја ње 
Ју го сла ви је, Деј тон ски спо ра зум, Бо сна и Хер це го ви-
на, Ре пу бли ка Срп ска.

U ар	се	на	лу	 ин	стру	ме	на	та	 ме	ђу	на	род	не	 по	ли	ти	ке	 ко	ри	шће	них	у	 спољ	ном	тре	ти	ра	њу	сло	же	не	и	ду	го	трај	не	еx-ју	го	сло	вен	ске	
кри	зе	 (еко	ном	ске	 санк	ци	је,	 вој	не	 ин	тер	вен	ци	је,	 већ	 по	сто	је	ће	 и	
у	 те	 свр	хе	но	во	фор	ми	ра	не	ин	сти	ту	ци	је	ме	ђу	на	род	ног	 кри	вич	ног	
пра	во	су	ђа...),	ми	ров	не	ми	си	је	ОУН	су	би	ле	онај	за	ко	јим	се	по	се-
за	ло	нај	че	шће,	од	но	сно	у	свим	ње	ним	фа	за	ма	–	од	хр	ват	ске,	пре	ко	
бо	сан	ско-хер	це	го	вач	ке,	 па	 до	 ко	сов	ско-ме	то	хиј	ске.	 Оне	 пред	ста-
вља	ју	sui ge ne ris	тво	ре	ви	ну	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја,	на	ста	лу	услед	по-
тре	бе	прак	тич	ног	де	ло	ва	ња	ове	свет	ске	ор	га	ни	за	ци	је	у	си	ту	а	ци	ја-
ма	озбиљ	не	угро	же	но	сти	ми	ра	и	без	бед	но	сти	у	све	ту.	Њи	хов	ме	ђу-
на	род	но-етич	ки	сми	сао	са	др	жан	је,	да	кле,	у	очу	ва	њу	и	уна	пре	ђе	њу	
ми	ра,	 од	но	сно	 ми	ни	ма	ли	зо	ва	њу	 мо	гућ	но	сти	 об	на	вља	ња	 су	ко	ба	
ко	ји	су	прет	хо	ди	ли	ње	го	вом	ус	по	ста	вља	њу.	Пре	ци	зни	је	узев,	у	си-
сте	му	УН	под	ми	ров	ним	ми	си	ја	ма	се	под	ра	зу	ме	ва	ју	„опе	ра	ци	је	ан-
га	жо	ва	ња	пре	вас	ход	но	вој	ног	осо	бља,	без	ман	да	та	да	ко	ри	сте	при-
нуд	не	ме	ре,	пред	у	зе	те	од	стра	не	УН	да	по	мог	ну	ус	по	ста	вља	њу	ми-
ра	и	без	бед	но	сти	у	кон	фликт	ним	под	руч	ји	ма“1).	У	свом	де	ло	ва	њу	
ми	ров	не	ми	си	је	 би,	пре	скрип	тив	но	узев,	 тре	ба	ло	да	 се	ру	ко	во	де	
прин	ци	пи	ма	не	при	стра	сно	сти,	ле	га	ли	те	та	у	осни	ва	њу	и	спро	во	ђе-
њу,	при	стан	ка	стра	на	у	су	ко	бу	и	упо	тре	бе	си	ле	ис	кљу	чи	во	у	са	мо-
од	бра	ни.	Фор	ми	ра	њу	овог	об	ли	ка	ме	ђу	на	род	ног	ин	тер	ве	ни	са	ња	у	
број	на	кри	зна	жа	ри	шта	у	све	ту,	при	бе	га	ва	ло	се	због	не	мо	гућ	но	сти	
фор	ми	ра	ња	стал	них	вој	них	сна	га	УН	у	сми	слу	гла	ве	VII	њи	хо	ве	
По	ве	ље,	да	кле	пре	ко	по	је	ди	нач	них	уго	во	ра	са	сва	ком	др	жа	вом	чла-
ни	цом.	Та	ко	су	„ко	а	ли	ци	је	др	жа	ва	за	ме	ни	ле	план	за	стал	ну	ар	ми	ју	
Ује	ди	ње	них	на	ци	ја“2).	Њи	хо	ва	уло	га	и	упо	тре	ба,	вре	ди	по	но	ви	ти,	

1)	 Mac	kin	lay,	J.,	A Gu i de to Pe a ce Sup port Ope ra tion,	In	sti	tu	te	for	In	ter	na	ti	o	nal	Stu	di	es,	Pro-
vi	den	ce,	1996,	p.11,	na	ve	de	no	pre	ma:	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	Но ве ми ров не ми си је Ор га ни-
за ци је ује ди ње них нацијa, Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2007,	стр.	25.

2)	 Gray,	C.,	The Use of For ce and the In ter na ti o nal Le gal Or der,	Ox	ford	Uni	ver	sity		Press,	Ox-
ford,	2000,	p.	22.	Реч	је	о,	с	јед	не	стра	не,	по	вре	ме	ним	и	рет	ко	фор	ми	ра	ним	сна	га	ма	за	
при	нуд	не	ак	ци	је	(по	во	дом	су	ко	ба	у	Ко	ре	ји	и	Ира	ку),	али	и	–	знат	но	че	шће	–	ме	ђу	на	род-
ним	сна	га	ма	осни	ва	ним	пре	ма	Гла	ви	VI	По	ве	ље,	да	кле	без	овла	шће	ња	за	упо	тре	бу	при-
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ни	је	би	ла	ре	пре	сив	на	и	огра	ни	ча	ва	ла	се	на	по	моћ	стра	на	ма	у	су	ко-
бу	да	из	на	ђу	трај	но,	по ли тич ко ре	ше	ње	спо	ра.	Ми	ров	не	ми	си	је	су	
вре	ме	ном	по	ста	ле	је	дан	од	глав	них	ин	стру	ме	на	та	по	ли	ти	ке	Ује	ди-
ње	них	на	ци	ја	у	по	гле	ду	ре	ша	ва	ња	су	ко	ба	из	ме	ђу	др	жа	ва.	Та	ко	је,	
сма	тра	се,	ко	лек	тив	на	без	бед	ност	у	си	сте	му	УН	би	ла	уса	вр	ша	ва	на	
и	флек	си	бил	но	об	ли	ко	ва	на	у	скла	ду	с	по	тре	ба	ма	и	окол	но	сти	ма.	
„При	ла	го	дљи	вост	ко	лек	тив	не	без	бед	но	сти,	из	ра	же	на	фор	ми	ра	њем	
ми	ров	них	ми	си	ја	као	од	го	во	ра	на	су	ко	бе	у	све	ту,	је	сте	јед	но	од	ње-
них	 ва	жних	 и	 ин	хе	рент	них	 обе	леж	ја“,	 за	кљу	чу	је	 Бо	јан	Ми	ли	са-
вље	вић.3)	Ни	та	ква,	ин	тен	зив	на	ак	тив	ност	УН	ни	је,	ме	ђу	тим,	ус	пе-
ла	да	спре	чи	„да	до	ђе	до	пре	ко	сто	ти	ну	су	ко	ба	по	сле	1945.	го	ди	не	
и	да	у	њи	ма	стра	да	пре	ко	два	де	сет	ми	ли	о	на	љу	ди“4).

У	том	сми	слу,	ми	ров	не	ми	си	је	ни	су	ус	пе	ле	да	оства	ре	по	што-
ва	ње	 прин	ци	па	 не	де	љи	во	сти	 ми	ра,	 ко	ји	 је	 у	 са	мој	 осно	ви	 иде	је	
ко	лек	тив	не	без	бед	но	сти.	Оне	су,	као	та	кве,	пред	ста	вља	ле	ре	ше	ње	
за	по	је	ди	не	су	ко	бе	у	све	ту,	док	су	мно	ги	од	њих		трај	но	оста	ја	ли	
из	ван	ви	до	кру	га	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја.	Из	тог	ра	кур	са,	твр	ди	се,	тре-
ба	 по	сма	тра	ти	 уло	гу	 и	 до	ма	шај	 но	вих	ми	ров	них	ми	си	ја.	Сво	јим	
но	вим	 об	ли	ци	ма:	 из	град	њом	ми	ра5)	 и	 при	вре	ме	ном	 упра	вом	 над	
те	ри	то	ри	јом,	 оне	 „пре	тен	ду	ју	 да	 оства	ре	 је	дин	ство,	 не	де	љи	вост	
ми	ра	у	све	ту.	Да	кле,	у	иде	ал	ним	усло	ви	ма,	ни	је	дан	су	коб	у	све	ту	
не	би	смео	да	оста	не	из	ван	ре	ак	ци	је	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја“6).

Тра	ди	ци	о	нал	не	ми	ров	не	ми	си	је,	као	што	je	већ	ре	че	но,	об	у	хва-
та	ле	су	ан	га	жо	ва	ње	пре	те	жно	вој	ног	осо	бља	у	не	вој	не	свр	хе.	Њи-
хов	циљ	је	био	да	се	тре	ти	ра	ни	су	ко	би	за	мр	зну,	а	су	ко	бље	не	стра	не	
на	ве	ду	на	че	сто	ду	го	трај	не	и	не	из	ве	сне	пре	го	во	ре	о	ко	нач	ном	ре-
ше	њу	спо	ра.	Та	ко	три	ми	ров	не	ми	си	је	на	Бли	ском	ис	то	ку,	јед	на	у	

нуд	них	ме	ра,	а	ко	је	су	по	зна	те	као	ми	ров	не	ми	си	је	ове	ор	га	ни	за	ци	је.	Као	та	кве,	оне	су	
би	ле	сво	је	вр	сни	суп	сти	тут		стал	них	ме	ђу	на	род	них	сна	га,	ad hoc ре	ше	ње	за	спо	ро	ве	и	
су	ко	бе	до	ко	јих	је	до	ла	зи	ло	у	раз	ли	чи	тим	де	ло	ви	ма	све	та,	а	ко	је	су	„са	ста	вље	не	од	на-
ци	о	нал	них	кон	тин	ге	на	та	на	до	бро	вољ	ној	осно	ви,	уз	ела	стич	но	ту	ма	че	ње	По	ве	ље	УН.“ 
Cf.		Авра	мов,	С.	и	Крећa,	М.,	Ме ђу на род но јав но пра во,	Са	вре	ме	на		aдминистрација,		
Бе	о	град,	2002,	стр.	194.

3) Cf.	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	op.cit.	стр.	17.
4)	 Gray,	op.cit.	p.	589.	
5)	 Ме	ре	за	из	град	њу	ми	ра,	док	три	нар	но	узев,	об	у	хва	та	ју	сле	де	ће	ак	тив	но	сти:	раз	о	ру	жа-

ва	ње	свих	стра	на	ко	је	су	уче	ство	ва	ле	у	су	ко	бу,	уни	шта	ва	ње	оруж	ја,	рад	на	по	врат	ку	
из	бе	глих	и	прог	на	них,	ак	тив	но	сти	на	по	сти	за	њу		ста	бил	но	сти,	ор	га	ни	зо	ва	ње,	над	зор	
и	 спро	во	ђе	ње	из	бо	ра,	 ус	по	ста	вља	ње	и	 ја	ча	ње	уло	ге	ин	сти	ту	ци	ја	 вла	сти,	над	зор	над	
по	што	ва	њем	људ	ских	пра	ва,	по	моћ	у	из	град	њи	ин	фра	струк	ту	ре	и	вра	ћа	ње	на	мир	но-
доп	ске	ак	тив	но	сти.

6) Cf. Ibid,	p.	587.
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Ка	шми	ру	и	јед	на	на	Ки	пру	–	сва	ка	за	по	че	та	у	вре	ме	Хлад	ног	ра	та	
–		и	да	нас	де	лу	ју,	а	кон	флик	ти	ко	је	је	тре	ба	ло	да	раз	ре	ше	оста	ли	су	
у	ста	њу	за	мр	зну	то	сти.	На	тај	на	чин	де	мон	стри	ра	на	не	е	фи	ка	сност	
би	ла	је	у	осно	ви	не	га	тив	ног	вред	но	ва	ња	и	сна	жног	кри	тич	ког	ста-
ва	пре	ма	овом	об	ли	ку	ме	ђу	на	род	ног	ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња.	С	но-
вим	ми	ров	ним	ми	си	ја	ма	си	ту	а	ци	ја	је	у	том	по	гле	ду,	де	кла	ра	тив	но	
узев,	знат	но	дру	га	чи	ја.	Оне	се	углав	ном	упу	ћу	ју	ка	да	је	спо	ра	зум	
о	 окон	ча	њу	 не	при	ја	тељ	ста	ва	 из	ме	ђу	 су	ко	бље	них	 стра	на	 по	стиг-
нут.	Ми	ров	не	ми	си	је	би	у	тим	окол	но	сти	ма	тре	ба	ло	да	се	ста	ра	ју	
о	ње	го	вој	пот	пу	ној	при	ме	ни.	Из	 тих	раз	ло	га,	њи	ма	 је	при	до	да	та	
ци	вил	на	и	по	ли	циј	ска	ком	по	нен	та,	ко	ја	је	по	ста	ла	ве	о	ма	ва	жан	део	
њи	хо	вог	са	ста	ва.	

Већ	 то	ком	 по	сто	ја	ња	 и	 де	ло	ва	ња	 кла	сич	них,	 од	но	сно	 тра-
ди	ци	о	нал	них	 ми	ров	них	 ми	си	ја,	 раз	ли	чи	тих	 у	 по	гле	ду	 ка	рак	те	ра	
до	де	ље	ног	им	ман	да	та,	ис	кри	ста	ли	са	ле	 су	 се,	 сма	тра	 се,	њи	хо	ве	
за	јед	нич	ке	 од	ли	ке:	 нео	п	ход	ност	ман	да	та	 ко	ји	 до	де	љу	је	 и	 про	пи-
су	је	Са	вет	без	бед	но	сти	или	Ге	не	рал	на	скуп	шти	на	УН	као	га	рант		
ме	ђу	на	род	но-прав	не	и	ме	ђу	на	род	но-мо	рал	не	ва	лид	но	сти	њи	хо	вог	
де	ло	ва	ња,	 нео	п	ход	на	 са	гла	сност	 др	жа	ве	 или	 су	ко	бље	них	 стра	на	
бу	ду	ћи	 да	 се	 ме	ре	 пред	у	зи	ма	ју	 углав	ном	 пре	ма	 гла	ви	 VI	 По	ве-
ље	УН,	опе	ра	ци	о	на	ли	за	ци	ја	ре	зо	лу	ци	је	Са	ве	та	без	бед	но	сти	 	или	
Ге	не	рал	не	 скуп	шти	не	у	план	 ак	ци	је,	 ја	сна	пра	ви	ла	 за	 ко	ман	ду	и	
кон	тро	лу,	ви	ше	на	ци	о	нал	ност	(ме	ђу	на	род	ни	ста	тус	тру	па),	упо	тре-
ба	 си	ле	 ис	кљу	чи	во	 у	 са	мо	од	бра	ни,	 стал	на	 по	тре	ба	 да	 се	ман	дат	
спро	во	ди	не	при	стра	сно	и	не	у	трал	но	пре	ма	свим	су	ко	бље	ним	стра-
на	ма.	Ова	по	то	ња	про	пи	са	на	ка	рак	те	ри	сти	ка	де	ло	ва	ња	ми	ров	них	
ми	си	ја	сма	тра	се	ве	о	ма	ва	жном	јер	пред	ста	вља	dif fe ren tiu spe ci fi cu 
из	ме	ђу	њи	хо	вих	и	опе	ра	ци	ја	ко	је	Ор	га	ни	за	ци	ја	УН	из	во	ди	пре	ма	
гла	ви	VII	По	ве	ље,	а	ко	је	су	при	нуд	ног	ка	рак	те	ра.7)	Пи	та	ње	не	при-
стра	сно	сти	 по	зи	ци	је	 и	 де	ло	ва	ња	 ми	ров	не	 ми	си	је	 ком	плек	сно	 је	
и	има	нај	ма	ње	два	еле	мен	та,	је	дан		ко	ји	се	ти	че	ак	тив	не	чи	нид	бе	
осо	бља	ми	си	је,	и	дру	ги	ко	ји	прет	по	ста	вља	уз	др	жа	ва	ње	од	чи	ње-
ња.	Пр	ви	 про	пи	су	је	 оба	ве	зу	 да	ми	ров	на	ми	си	ја	 у	 це	ли	ни	 де	лу	је	
објек	тив	но	и	не	при	стра	сно,	а	дру	ги	–	да	су	све	су	ко	бље	не	стра	не	
ду	жне	да	обез	бе	де	та	кву	по	зи	ци	ју	ми	ров	не	ми	си	је.	Од	осо	бља	ми-
си	је	се,	да	кле,	оче	ку	је	не	при	стра	сност	у	спро	во	ђе	њу	по	ве	ре	них	му	
ак	тив	но	сти,	а	ње	го	во	по	на	ша	ње	је	„кон	стант	но		по	сма	тра	но,	ка	ко	
од	ста	нов	ни	штва	др	жа	ве	у	ко	јој	je	ангажованo,	та	ко	и	од	ме	ђу	на-

7)	 Ви	ше	о	то	ме	у:	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	op.cit.	стр,	35.
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род	не	за	јед	ни	це,	по	себ	но	у	ви	со	ко	ри	зич	ним	опе	ра	ци	ја	ма.“8)	Да	нас	
пре	о	вла	ђу	ју	ће	ста	но	ви	ште	је	да	пра	во	ору	жа	них	су	ко	ба	оба	ве	зу	је	
сна	ге	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја,	би	ло	да	оне	де	лу	ју	као	ми	ров	не	ми	си	је,	
или	кроз	при	нуд	не	опе	ра	ци	је.	По	ред	од	го	вор	но	сти	ми	ров	не	ми	си	је	
за	по	што	ва	ње	пра	ва	ору	жа	них	су	ко	ба,	при	зна	је	се	и	ње	на	од	го	вор-
ност	за	сва	ку	вр	сту	ште	те	ко	ја	мо	же	на	ста	ти	при	ли	ком	спро	во	ђе	ња	
опе	ра	ци	је.	Да	кле,	мо	гу	ћи	об	ли	ци	од	го	вор	но	сти	ми	ров	них	ми	си	ја	
УН	су	кри вич на и	гра ђан ска од	го	вор	ност.	У	прак	си,	ме	ђу	тим,	уко-
ли	ко	по	сто	ји	осно	ва	на	сум	ња	да	је	при	пад	ник	ми	ров	не	ми	си	је	учи-
нио	не	ко	кри	вич	но	де	ло,	у	ве	ћи	ни	слу	ча	је	ва	би	био	по	слат		на	зад	
у	сво	ју	др	жа	ву,	где	би	био	под	врг	нут	су	ђе	њу	пре	ма	на	ци	о	нал	ном	
пра	ву.	Бу	ду	ћи	из	у	зе	ти	из	ју	рис	дик	ци	је	др	жа	ве	у	ко	ју	су	упу	ће	ни,	
при	пад	ни	ци	ми	ров	них	ми	си	ја	су,	да	кле,	пре	пу	ште	ни	евен	ту	ал	ном	
про	це	су	и	ра	њу	у	др	жа	ва	ма	чи	ји	су	др	жа	вља	ни.	У	слу	ча	ју	евен	ту	ал-
не	кри	вич	не	од	го	вор	но	сти	при	пад	ни	ка	ми	си	је	не	ма,	да	кле,	ме	ђу-
на	род	не	ју	рис	дик	ци	је	над	њи	ма.	Та	ква	прак	са	из	раз	је	јед	не	круп	не	
ме	ђу	на	род	но-прав	не	и	не	ма	ње	ме	ђу	на	род	но-мо	рал	не	ано	ма	ли	је	у	
чи	та	вом	кон	цеп	ту	ми	ров	них	ми	си	ја	УН	ко	ја	је	већ	да	ла	сво	је,	по	
исте	у	мо	рал	ном	сми	слу	ве	о	ма	ком	про	ми	ту	ју	ће	ре	зул	та	те	–	мно	га	
кри	вич	на	де	ла	по	чи	ње	на	од	стра	не	њи	хо	вих	при	пад	ни	ка	због	не-
вољ	но	сти	др	жа	ва	из	ко	јих	су	до	шли	да	их	про	це	су	и	ра	ју,	оста	ла	су	
све	до	да	нас	–	не	ка	жње	на.

1. ИЗ НУ ЂЕ НА ПРИ ВИ ЛЕ ГО ВА НОСТ:  
МИ РОВ НЕ МИ СИ ЈЕ ОУН  

И СТА ТУС АМЕ РИЧ КОГ ОСО БЉА У ЊИ МА

Кроз	 прак	су	 спро	во	ђе	ња	 тра	ди	ци	о	нал	них	 ми	ров	них	 ми	си	ја	
фор	ми	ра	но	је	уве	ре	ње	да	је	због	ну	жно	сти	не	при	стра	сног	де	ло	ва-
ња	осо	бља	али	и	ми	си	је	у	це	ли	ни,	по	треб	но	ис	кљу	чи	ти	стал	не	чла-
ни	це	Са	ве	та	без	бед	но	сти	из	уче	шћа	у	њи	ма.	Са	ма	прак	са	њи	хо	вог	
спро	во	ђе	ња,	ме	ђу	тим,	од	ви	ја	ла	се	кон	трар	но	том	уве	ре	њу,	од	но	сно	
уз	 ве	о	ма	че	сто	број	но	при	су	ство	осо	бља	др	жа	ва	 стал	них	чла	ни-
ца	СБ	у	њи	ма.	Са	ста	но	ви	шта	По	ве	ље,	оправ	да	ње	за	ту	чи	ње	ни	цу	
на	ла	же	но	је	у	то	ме	што	су	исте	од	го	вор	ни	је	за	мир	и	без	бед	ност	у	
све	ту	 јер	има	ју	при	ви	ле	го	ва	но	ме	сто	у	си	сте	му	 	Ује	ди	ње	них	на-
ци	ја,	па	у	скла	ду	с	тим	и	ве	ће	оба	ве	зе.	Ка	да	је	реч	о	САД	као	јед-
ној	од	стал	них	чла	ни	ца	СБ,	свој	став	о	соп	стве	ном	уче	шћу	у	овој	

8) Cf. UN Pe a ce ke e ping  Tra i ning As si stan ce Te ams: Advi sor’s Gu i de bo ok,	Uni	ted	Na	ti	ons	De-
part	ment	of	Pe	a	ce	ke	e	ping	Ope	ra	ti	ons,	New	York,	1996.,	на	ве	де	но	пре	ма:	Ми	ли	са	вље	вић,	
Б.,	op.cit.,	стр.	155.
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фор	ми	ме	ђу	на	род	ног	ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња,	исте	су	обе	ло	да	ни	ле	
Пред	сед	нич	ком	на	ред	бом	број	25	од	5.	ма	ја	1994.	го	ди	не	у	ко	јој	се	
на	во	ди	„да	су	САД	спрем	не	да	уче	ству	ју	у	опе	ра	ци	ја	ма	за	очу	ва	ње	
ми	ра	или	у	при	нуд	ним	опе	ра	ци	ја	ма	са	мо	уко	ли	ко	је	њи	хо	во	уче-
шће	у	њи	ма	у	 скла	ду	 са	 аме	рич	ким	на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“9).	
У	ис	тој	на	ред	би	 је	из	ра	жен	и	став	да	убу	ду	ће	не	ће	би	ти	ан	га	жо-
ва	ња	вој	них	кон	тин	ге	на	та	САД	уко	ли	ко	не	бу	де	омо	гу	ће	на	пот	пу-
на	ко	ман	да	ове	др	жа	ве	над	соп	стве	ним	тру	па	ма,	чи	ме	се	по	сред-
но,	 од	но	сно	 им	пли	цит	но	 од	би	ја	 мо	гућ	ност	 бу	ду	ћег	 ан	га	жо	ва	ња	
ње	них	сна	га	у	ми	ров	ним	опе	ра	ци	ја	ма	под	ко	ман	дом	ОУН.	Иста,	
од	луч	не	 су	САД,	мо	же	 евен	ту	ал	но	 до	би	ти	 над	ле	жност	 кон	тро	ле	
спро	во	ђе	ња	ре	зо	лу	ци	ја,	уко	ли	ко	до	ла	зи	до	ње	ног	са	деј	ство	ва	ња	са	
НА	ТО-ом,	али	ни	ка	ко	не	и	це	ло	куп	ну	ко	ман	ду	над	НА	ТО	сна	га-
ма.	На	ред	не	ми	ров	не	 оперaције	 по	твр	ди	ле	 су	 став	 	 из	 по	ме	ну	те	
Пред	сед	нич	ке	на	ред	бе,	па	је	ова	др	жа	ва	са	мо	стал	но,	у	ко	а	ли	ци	ји	
са	дру	гим	др	жа	ва	ма	или	пре	ко	НА	ТО-а,	за	и	ста	де	ло	ва	ла	у	скла	ду	
са	сво	јим	на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма,	„што	је	умно	го	ме	де	гра	ди	ра-
ло	 уло	гу	Ор	га	ни	за	ци	је	 УН	 и	 де	ро	ги	ра	ло	 оба	ве	зе	 ко	је	 про	из	и	ла-
зе	из	По	ве	ље	за	све	чла	ни	це“,	за	кљу	чу	је	Бо	јан	Ми	ли	са	вље	вић.10) 
При	ста	ја	ње	УН	на	ова	кву	по	зи	ци	ју	САД	у	си	сте	му	ме	ђу	на	род	ног	
ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња,	 још	јед	ном	је	по	твр	ди	ло	ис	прав	ност	Фу-
ку	ја	ми	ног	 (Fu	kuyama)	 ста	но	ви	шта	да	 је	упра	во	ова	ме	ђу	на	род	на	
ор	га	ни	за	ци	ја		кључ	ни	ин	стру	мент	аме	рич	ког	уни	ла	те	ра	ли	зма,	ко-
ји	ће	се	пре	ко	ње	као	и	до	са	да,	и	у	бу	дућ	но	сти,	по	све	му	су	де	ћи,		
„не	сме	та	но	спро	во	ди	ти“11).	САД	та	ко	ђе,	још	увек	од	би	ја	ју	да	сво	је	
др	жа	вља	не	ко	ји	су	чла	но	ви	ме	ђу	на	род	них	ми	ров	них	ми	си	ја	под-
врг	ну	евен	ту	ал	ној	над	ле	жно	сти	стал	ног	Ме	ђу	на	род	ног	кри	вич	ног	
су	да,	 на	ста	лог	 као	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	из	раз	по	тре	бе	да	 се	над	 та-
квим	 ли	ци	ма	 ус	по	ста	ви	 ме	ђу	на	род	на	 ју	рис	дик	ци	ја,	 од	но	сно	 ор-
га	ни	зо	ва	ни	об	лик	ме	ђу	на	род	ног	су	ђе	ња.12)	 Јер,	ре	чи	ма	аме	рич	ког	

9) Cf.	Cas	se	se,	A.,	In ter na ti o nal Law,	Ox	ford	Uni	ver	sity	Press,	Ox	ford,	2001,	p.	294.	Овај	аме-
рич	ки	спољ	но	по	ли	тич	ки	ма	нир	The Eco no mist	де	фи	ни	ше	као	„па	ра	лел	ни	уни	ла	те	ра	ли-
зам	-	спрем	ност	да	се	по	шту	ју	ме	ђу	на	род	ни	стан	дар	ди,	али	са	мо	док	они	од	го	ва	ра	ју	
Аме	ри	ци,	ко	ја	је	спрем	на	да	во	ди	по	ли	ти	ку	и	ван	њи	хо	вих	огра	ни	че	ња.“	Cf.	“Wor	king	
Out		the	World“,	The Eco no mist,		March	31,		2001,	p.	24.	

10) Cf.	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	op.cit.	стр.	105.
11)	 На	ве	де	но	пре	ма:		Chomsky,	N.,	He ge mony or Sur vi val: Ame ri ca’s Qu est for Glo bal Do mi-

nan ce,	Pen	guin	Bo	oks,	Lon	don,	2004,	p.	32.
12)	 Пре	ци	зни	је	узев,	ICC	је	тре	ба	ло	„да	учи	ни	кре	ди	бил	ним	ста	но	ви	ште	да	од	ре	ђе	не	вр-

сте	кри	ми	нал	них	ака	та	на	ру	ша	ва	ју	уни	вер	зал	не	нор	ме,	а	не	пар	ти	ку	лар	но	на	ци	о	нал	но	
пра	во	ко	је	од	ра	жа	ва	стан	дар	де	по	на	ша	ња		раз	ли	чи	те	од	др	жа	ве	до	др	жа	ве.“ Cf.	Mil	ler,	
L.	H.,	Glo bal Or der:Va lu es and Po wer in In ter na ti o nal Po li tics,	We	stvi	ew	Press,	Bo	ul	der,	
1998,	p.	210.	
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се	на	то	ра	Џо	на	Ешкроф	та	 (Ashcroft),	„ако	по	сто	ји	ијед	на	кри	тич-
на	ком	по	нен	та	су	ве	ре	ни	те	та,	он	да	је	то	ауто	ри	тет	да	се	де	фи	ни	ше	
зло	чин	и	ка	зна.	Од	у	зи	ма	ју	ћи	ту	фун	да	мен	тал	ну	моћ	по	је	ди	нач	ним	
др	жа	ва	ма	и	пре	да	ју	ћи	их	у	ру	ке	ме	ђу	на	род	ним	би	ро	кра	та	ма,	овај	
суд	уда	ра	у	са	мо	ср	це	су	ве	ре	ни	те	та.“13)	Став	ко	ји	САД	има	ју	пре	ма	
ICC-у		нај	прег	нант	ни	је	је	из	ра	жен	сле	де	ћим	ре	чи	ма:	”pro se cu te na-
ti o nally or risk in ter na ti o nal pro se cu tion”.	Је	ди	но	по	у	зда	ним,	од	но-
сно	по	на	ци	о	нал	не	и	др	жав	не	ин	те	ре	се	не	ри	зич	ним	се	да	кле,	сма-
тра	ју	на	ци	о	нал	ни	су	до	ви,	то	јест	пред	њи	ма	спро	ве	де	на	су	ђе	ња.14) 
А	из	ме	ђу	на	род	но-етич	ке	ви	зу	ре	по	сма	тра	но	„ни	је	пра	вед	но	да	за	
оно	га	 ко	ји	 чу	ва	 (осо	бље	ми	ров	них	ми	си	ја)	 ва	же	дру	га	чи	ји	 стан-
дар	ди	од	оних	ко	ји	ва	же	за	оне	ко	ји	су	чу	ва	ни	(др	жа	вља	не	др	жа	ве	
у	ко	јој	се	ми	ров	на	ми	си	ја	спро	во	ди)“15).	

Ко	јих	 се	 ме	ђу	на	род	но-етич	ких	 стан	дар	да	 пре	те	жно	 аме	рич-
ко	 осо	бље	 ме	ђу	на	род	них	 ми	ров	них	 ми	си	ја	 на	 под	руч	ју	 еx-Ју	го-
сла	ви	је	при	др	жа	ва	ло	то	ком	спро	во	ђе	ња	овог	ви	да	ин	тер	ве	ни	са	ња	
у	еx-ју	го	сло	вен	ску	кри	зу,	у	де	лу	ра	да	ко	ји	сле	ди	ис	тра	жи	ће	мо	на	
при	ме	ру	ми	ров	не	ми	си	је	ко	ја	 је	де	ло	ва	ла	на	под	руч	ју	цен	трал	не	
ре	пу	бли	ке	не	ка	да	шње	за	јед	нич	ке	ју	жно	сло	вен	ске	др	жа	ве.

13) Cf.	Wind,	Wind,	M.,	„Chal	len	ging	So	ve	re	ignty?	The	USA	and	the	esta	blis	hment	of	the	In-
ter	na	ti	o	nal	Cri	mi	nal	Co	urt“,	 	Et hics and Glo bal Po li tics,	no.	2/1998, p.	84.	И	не	са	мо	да	
су	од	би	ле	да	ра	ти	фи	ку	ју	осни	вач	ки	ста	тут	овог	три	бу	на	ла,	већ	су	2001.	го	ди	не,	ка	да	
је	тре	ба	ло	про	ду	жи	ти	ман	дат	УН-ове	ми	ров	не	ми	си	је	у	БиХ,	ко	ји	се	об	на	вљао		сва	ке	
го	ди	не	још	од	1996,	те	је	би	ло	за	оче	ки	ва	ти	да	ће	би	ти	про	ду	жен	и	те	го	ди	не,	САД	пред-
ло	жи	ле	Са	ве	ту	без	бед	но	сти	да	се	њи	хо	вим	вој	ни	ци	ма	у	том	но	вом	ман	да	ту	обез	бе	ди	
иму	ни	тет	од	над	ле	жно	сти	ICC-а.	На	кон	што	је	Са	вет	без	бед	но	сти	од	био	да	удо	во	љи	
аме	рич	ким	зах	те	ви	ма,	САД	су	за	пре	ти	ле	да	ће	по	ву	ћи	сво	је	вој	ни	ке	из	свих	ми	ров	них	
ми	си	ја,	укљу	чу	ју	ћи	и	ону	у	Бо	сни,	а	не	ду	го	по	том	су	то	у	ег	зем	плар	не	свр	хе	и	ура	ди	ле	
са	три	сво	ја	вој	ни	ка	по	сма	тра	ча	у	ми	ров	ној	ми	си	ји	у	Ис	точ	ном	Ти	мо	ру.	Два	на	е	стог	ју-
ла	2002.	Са	вет	без	бед	но	сти	је	усво	јио	ре	зо	лу	ци	ју	1422	у	ко	јој	је	ис	ко	ри	стио	сво	ја	овла-
шће	ња	из	чла	на	16.	Ста	ту	та,	пре	ма	ко	ји	ма	је	аме	рич	ким	вој	ни	ци	ма	обез	бе	ђен	тра	же	ни	
иму	ни	тет.	О	ме	ра	ма	ко	је	су	САД	у	том	прав	цу	пред	у	зе	ле	на	уну	тра	шње	по	ли	тич	ком	
пла	ну,	обез	бе	ђу	ју	ћи	њи	ма	прав	ну	мо	гућ	ност	чак	и	за		на	пад	на	Хо	лан	ди	ју		у	слу	ча	ју	да	
ње	ни	др	жа	вља	ни	до	спе	ју	пред	ICC	чи	је	се	ди	ште	је	у	Ха	гу	(по	дру	гљи	во:	“The Ha gue 
In va sion Act“)	од	но	сно	о	њи	хо	вим	ме	ђу	на	род	ним	од	је	ци	ма	упо	ре	ди	ти:	Marphy,	S.D.,	
„Con	tem	po	rary	Prac	ti	ce	of	the	Uni	ted	Sta	tes	Re	la	ting	to	In	ter	na	ti	o	nal		Law“,	The Ame ri can 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Law,	Vol.	94,	no.2/2000,	pp.	348-381.	О	ста	ву	САД	пре	ма	још	јед-
ној	ме	ђу	на	род	ној	пра	во	суд	ној	ин	сти	ту	ци	ји,	Ме	ђу	на	род	ном	су	ду	прав	де	у	Ха	гу,	ви	ше	у:	
Meyer,	H.	N.,	The World Co urt in Ac tion: Jud ging Among the Na ti ons,	Row	man	&	Lit	tle	fi	eld		
Pu	blis	hers,	Lan	ham,	2002.

14)	 Ви	ше	о	то	ме	у:	Nill,	D.	A.,	„Na	ti	o	nal	So	ve	re	ig	nity:	Must	it	be	Sac	ri	fi	ced	to	the	In	ter	na	ti	o	nal	
Cri	mi	nal		Co	urt?“,	Brig ham Young Uni ver sity Jo ur nal of Pu blic Law, no. 14/1999,	pp.	119-
150.	

15)	 Zwa	nen	burg,	M.,	„The	Sta	tu	te	for	an	In	ter	na	ti	o	nal	Cri	mi	nal	Co	urt	and	the	Uni	ted	Sta	tes	–	
Pe	a	ce	ke	e	pers	un	der	Fi	re“,	Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law,	no.1/1999,	p.	142.



-	68	-

МИРОВНЕ МИСИЈЕ ОУН ...Мирјана Радојичић

2. ОД СЛО ВА ДО ДУ ХА МИ РОВ НОГ СПО РА ЗУ МА:  
МИ РОВ НА МИ СИ ЈА ОУН У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

Ми	ров	на	ми	си	ја	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	(УН	ПРО	ФОР)	за	по-
че	ла	 је	 свој	 ман	дат	 као	 тра	ди	ци	о	нал	на	ми	ров	на	ми	си	ја,	 да	 би	 у	
то	ку	 спро	во	ђе	ња	сна	жно	ево	лу	и	ра	ла	у	прав	цу	при	вре	ме	не	упра-
ве	над	те	ри	то	ри	јом	са	еле	мен	ти	ма	опе	ра	ци	је	за	при	нуд	ну	ак	ци	ју,	
укљу	чив	и	упо	тре	бу	си	ле.	Та	ко	је	већ	1994.	го	ди	не	про	це	ње	но	да	се	
ука	за	ла	по	тре	ба	да	се	у	са	став	УН	ПРО	ФОР-а		укљу	че	сна	ге	за	бр	зо	
ре	а	го	ва	ње,	а	под	ко	ман	дом	НА	ТО-а.	За	да	так	но	во	фор	ми	ра	них	сна-
га	је	об	у	хва	тао	ус	по	ста	ву	ем	бар	га	на	све	ле	то	ве	из	у	зев	ху	ма	ни	тар-
них,	 за	шти	ту	 осо	бља	ми	ров	не	ми	си	је,	 за	шти	ту	 зо	на	 си	гур	но	сти.	
Та	кав	об	лик	са	рад	ње	је	за	тра	жио	та	да	шњи	ге	не	рал	ни	се	кре	тар	УН	
Бу	трос	Бу	трос	Га	ли	(Bo	u	tros	Gha	li)	од	ге	не	рал	ног	се	кре	та	ра	НА-
ТО-а	Ман	фре	да	Вор	не	ра	(Wor	ner),	а	овај	је	у	име	Са	ве	за	из	ра	зио	
спрем	ност	„да	по	др	жи	при	ме	ну	ре	зо	лу	ци	ја	Са	ве	та	без	бед	но	сти.“	
У	том	сми	слу	од	по	себ	ног	зна	ча	ја	је	би	ла	она	под	бро	јем	836	ко	јом	
је	Са	вет	без	бед	но	сти	про	ши	рио	ман	дат	сна	га	ма	УН,	овла	стив	ши	
их	да	пред	у	зи	ма	ју	 „све	нео	п	ход	не	ме	ре,	укљу	чу	ју	ћи	и	ва	зду	шну	
по	др	шку“	да	би	се	ре	а	ли	зо	вао	ман	дат	УН	ПРО	ФОР-а	и	за	шти	ти-
ло	осо	бље	ми	си	је.	Овај	слу	чај,	ко	јим	је	уста	но	вље	на	по	де	ла	над-
ле	жно	сти	ми	ров	них	ми	си	ја	на	од	лу	чи	ва	ње	о	ми	ру	и	од	лу	чи	ва	ње	
о	без	бед	но	сти	 („ду	пли	кључ“)	пред	ста	вљао	 је	 	 пр	во	 ан	га	жо	ва	ње	
НА	ТО-а	у	ње	го	вој	исто	ри	ји	ван	те	ри	то	ри	је	др	жа	ве-чла	ни	це,	али	и	
опа	сан	пре	се	дан	ко	јим	се	кр	ше	не	ки	основ	ни	прин	ци	пи	По ве ље,	
ко	ја	утвр	ђу	је	ис	кљу	чи	ву	над	ле	жност	Са	ве	та	без	бед	но	сти	за	оба	та	
аспек	та	ми	ров	них	ми	си	ја	УН.16)	По	 де	фи	ни	тив	ном	 окон	ча	њу	 су-
ко	ба	 у	 овој	 не	ка	да	шњој	 ју	го	сло	вен	ској	 ре	пу	бли	ци,	 УН	ПРО	ФОР	
је	усту	пио	ме	сто	сна	га	ма	за	без	бед	ност	ко	је	су	бро	ја	ле	60	хи	ља-
да	вој	ни	ка	и	под	ко	ман	дом	НА	ТО-а,	а	под	на	зи	вом	ИФОР,	де	ло-
ва	ле	на	 том	под	руч	ју	 до	 1997.	 го	ди	не.	Сво	ју	ми	си	ју	 су	 за	по	че	ле	
16.	де	цем	бра	1995.	го	ди	не	опе	ра	ци	јом	под	на	зи	вом	„Jo	int	En	de	a-
vo	ur“	(За јед нич ко на сто ја ње).	У	скла	ду	с	ми	ров	ним	спо	ра	зу	ми	ма	
ко	је	су	су	ко	бље	не	стра	не	по	сти	гле	у	Деј	то	ну	21.	но	вем	бра	1995.	
го	ди	не	 (Оп	шти	 оквир	ни	 и	 два	на	ест	 до	дат	них	 спо	ра	зу	ма	 –	 анек-

16)	 Ви	ше	о	то	ме	у:	Ra	čić,	O.,	„Me	đu	na	rod	no	prav	ni	osnov	za	jed	nič	kog	de	lo	va	nja	NA	TO	i	UN	
u	Bo	sni	–	po	u	ke	za	evrop	sku	bez	bed	nost“,		y:	Na	ka	ra	da,	R.	i		Ra	čić,	O.,	Ras pad Ju go sla vi je 
- iza zov evrop skoj bez bed no sti,	In	sti	tut	za	evrop	ske	stu	di	je,	Be	o	grad,	1998,	str.	69-133.	
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са)17),	од	но	сно	њи	хо	вим	Спо	ра	зу	мом	о	вој	ним	аспек	ти	ма	ми	ров	ног	
ре	ше	ња,	ИФОР	 је	 пред	у	зео	 сле	де	ће	 вој	не	 за	дат	ке:	 обез	бе	ђи	ва	ње	
да	љег	 по	што	ва	ња	 пре	ки	да	 ва	тре;	 обез	бе	ђи	ва	ње	 по	вла	че	ња	 сна	га	
из	до	го	во	ре	не	зо	не	пре	ки	да	ва	тре	и	њи	хо	во	раз	два	ја	ње;	обез	бе	ђи-
ва	ње	са	ку	пља	ња	те	шког	на	о	ру	жа	ња	у	вој	не	објек	те	и	ка	сар	не,	те	
де	мо	би	ли	за	ци	ја	пре	о	ста	лих	сна	га;	ства	ра	ње	усло	ва	за	без	бе	дан	по-
вра	так	ста	нов	ни	штва,	кон	тро	ла	ва	зду	шног	про	сто	ра	из	над	БиХ.18)  
Чла	ном	XII	Спо	ра	зу	ма	о	вој	ним	аспек	ти	ма	ми	ров	ног	ре	ше	ња	утвр-
ђе	но	је	да	ће	ко	ман	дант	ИФОР-а	би	ти	ко	нач	ни	ауто	ри	тет	за		ње	го	во	
ту	ма	че	ње.	Уз	то	је	чла	ном	VI	ста	вом	4.	Спо	ра	зу	ма	би	ло	пред	ви	ђе	но	
да	се	бу	ду	ћим	упут	стви	ма	Се	вер	но	а	тлант	ског	са	ве	та	 (NAC)	мо	гу	
уста	но	ви	ти	до	пун	ске	ду	жно	сти	и	над	ле	жно	сти	ИФОР-а	у	спро	во-
ђе	њу	овог	спо	ра	зу	ма,	што	 је	омо	гу	ћи	ло	да	ље	про	ши	ри	ва	ње	над-
ле	жно	сти	ИФОР-а	и	без	при	стан	ка,	од	но	сно	кон	сул	та	ци	ја	стра	на	
уго	вор	ни	ца.	То	ком	1997.	го	ди	не	ИФОР	је	за	ме	њен	ста	би	ли	за	ци	о-
ним	сна	га	ма	по	име	ну	СФОР,	ко	је	су	бро	ја	ле	бли	зу	31	000	вој	ни-
ка	рас	по	ре	ђе	них	на	под	руч	ју	БиХ,	та	ко	ђе	под	ко	ман	дом	НА	ТО-а.		
Та	ко	је	НА	ТО	од	огра	ни	че	не	уло	ге	по	др	шке	сна	га	ма	за	одр	жа	ва	ње	
ми	ра	УН	у	то	ку	уну	тра	шњег	су	ко	ба	„пре	у	зео	уло	гу	пот	пу	не	кон-
тро	ле	сло	же	них	ми	ров	них	опе	ра	ци	ја,	у	ко	је	укљу	чу	је	сна	ге	број-
них	парт	не	ра,	као	и	дру	гих	зе	ма	ља	ко	је	ни	су	чла	ни	це	НА	ТО-а,	већ	
углав	ном	де	лу	ју	у	окви	ру	Парт	нер	ства	за	мир“19).

По	што	је	ман	дат	ИФОР-а	а	по	том	и	СФОР-а	у	Бо	сни	и	Хер-
це	го	ви	ни	сма	тран	спе	ци	фич	ном	ми	ров	ном	ми	си	јом	УН	„пра	ви	ла	
уче	ство	ва	ња	у	спо	ру	за	СФОР	су	би	ла	иста	као	за	ИФОР,	што	зна-

17) Спо ра зум	је,	при	ме	ћу	је	Рад	ми	ла	На	ка	ра	да,	по	твр	дио	ап	со	лут	ну	до	ми	на	ци	ју	САД	-	од	
при	пре	ме	и	по	сти	за	ња	Спо ра зу ма	до	ње	го	ве	им	пле	мен	та	ци	је,	бро	ја	њихoвих	вој	ни	ка	у	
ИФОР-у,	ко	манд	них	по	зи	ци	ја,	по	ли	тич	ких	ре	со	ра	ко	је	др	же.	„Уче	шће	УН	све	де	но	је	на	
ху	ма	ни	тар	ну	ди	мен	зи	ју,	а	што	се	ОЕБС-а	ти	че,	он	је	по	сред	ством	ме	ра	по	ве	ре	ња	укљу-
чен	у	ми	ров	ни	про	цес	(над	гле	да	ње	из	бо	ра	у	Бо	сни)	али	је	на	че	лу	и	те	ми	си	је	Аме	ри	ка-
нац.“	Cf.		Na	ka	ra	da,	R.,	„Ras	pad	Ju	go	sla	vi	je	i	no	vi	bez	bed	no	sni	lik	Evro	pe“,	y:	Na	ka	ra	da,	R.	
i	Ra	čić,	O.,	Ras pad Ju go sla vi je - Iza zov evrop skoj bez bed no sti,	In	sti	tut		za	evrop	ske	stu	di	je,	
Be	o	grad,	1998,	str.	38.	Упо	ре	ди	ти	та	ко	ђе	и:		Chan	dler,	D.,	Em pi re in  De nial: The Po li tics 
of Sta te Bu il ding,	Plu	to	Press,	Lon	don,	2006,	p.	28. Од	под	ре	ђе	не	и	се	кун	дар	не,	ка	ква	је	
би	ла	пре	2000.	го	ди	не,	уло	га	Европ	ске	уни	је	у	зби	ва	њи	ма	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	је	
на	кон	те	го	ди	не	би	ва	ла	све	из	ра	же	ни	ја,	да	би,	при	ме	ћу	је	Чен	длер,	без	ика	кве	фор	мал	не	
кон	сул	та	ци	је	са	ње	ним	ста	нов	ни	штвом,	Деј	тон	ски	спо	ра	зум,	од	но	сно	ње	го	ва	им	пле-
мен	та	ци	ја,	 вре	ме	ном	 по	ста	ја	ла	 под	ре	ђе	на	 зах	те	ви	ма	 за	 члан	ством	 БиХ	 у	 Европ	ској	
уни	ји.	Cf.	Chan	dler,	op. cit., pp.	135-6.	

18) Cf.	NA TO Hand bo ok, NA	TO	Of	fi	ce	of	In	for	ma	tion	and	Press,	2001:	200.	Це	ло	ку	пан	деј-
тон	ски	пре	го	ва	рач	ки	про	цес,	уоча	ва	Деј	вид	Чен	длер,	био	је	за	сно	ван	на	ар	би	трар	ној	
и	аd hoc	упо	тре	би	ме	ђу	на	род	не	мо	ћи	ка	ко	би	се	ус	по	ста	вио	је	дин	ствен	ре	жим	пост-
кон	фликт	не	спо	ља	шње	ре	гу	ла	ци	је,	без	слич	ног	прет	ход	ног	исто	риј	ског	пре	се	да	на.	Cf.	
Chan	dler,	D.,	op cit.,	p.	129.

19) Cf.	Chan	dler, D.,	op.cit.	p.	112.
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чи	да	им	је	би	ла	до	пу	ште	на	сна	жна	упо	тре	ба	си	ле	уко	ли	ко	је	она	
би	ла	по	треб	на	за	оба	вља	ње	ми	си	је	и	за	лич	ну	за	шти	ту.“20)	То	овла-
шће	ње	при	пад	ни	ци	ових	ми	ров	них	ми	си	ја	су	че	сто	и	екс	пло	а	ти	са-
ли,	при	том	углав	ном	чи	не	ћи	гру	ба	пре	ко	ра	че	ња	ман	да	та	по	ве	ре	ног	
им	од	стра	не	УН.	Та	ко	су	бри	тан	ски	ко	ман	до	си	у	са	ста	ву	СФО	РА-а	
10	 ју	ла	1977.	 го	ди	не	из	вр	ши	ли	пре	пад	на	 	Си	му	Др	ља	чу,	про	тив	
ко	јег	је	ту	жи	лац	МКТБЈ	био	по	ди	гао	тај	ну	оп	ту	жни	цу.	Том	при	ли-
ком	би	ло	је	упо	тре	бље	но	чак	пет	бор	бе	них	хе	ли	коп	те	ра	и	не	ко	ли	ко	
оклоп	них	тран	спор	те	ра.	С	об	зи	ром	да	је,	пре	ма	са	оп	ште	њу	ко	ман-
де	НА	ТО-а	у	Са	ра	је	ву,	 оп	ту	же	ни	Др	ља	ча	на	вод	но	отво	рио	ва	тру	
на	при	пад	ни	ке	СФОР-а	ка	да	су	му	при	шли	с	на	ме	ром	да	га	ли	ше	
сло	бо	де,	бри	тан	ски	ко	ман	до	си	су	га	уби	ли	„у	са	мо	од	бра	ни“.	Ка	ко	
је,	пак,	„по	ка	зи	ва	њу	ње	го	вог	си	на	и	шу	ра	ка,	ко	ји	су	се	за	те	кли	на	
ме	сту	пре	па	да,	Си	мо	Др	ља	ча	уби	јен	с	ле	ђа,	ни	ка	да	не	ће	би	ти	от-
кло	ње	на	сум	ња	да	је	ну	жна	од	бра	на	пре ко ра че на,	ако	већ	ни	је	по-
сре	ди	сми	шље	но	уби	ство“,	сма	тра	Ко	ста	Ча	во	шки.21)	На	кон	то	га	су	
бри	тан	ски	ко	ман	до	си	уме	сто	уби	је	ног	Др	ља	че,	ухап	си	ли	ње	го	вог	
се	дам	на	е	сто	го	ди	шњег	си	на	Си	ни	шу	и	шу	ра	ка	Шпи	ру	Ми	ла	но	ви	ћа	
и	од	ве	ли	их	у	Хаг,	по	чи	нив	ши	ти	ме	озбиљ	но	кри	вич	но	де	ло	кид-
на	по	ва	ња.

Дру	го	те	шко	кри	вич	но	де	ло	ко	је	су		ми	си	о	на	ри	ми	ра	у	Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни	по	чи	ни	ли	би	ло	је	кид	на	по	ва	ње	бра	ће	Ми	ро	сла	ва	и	
Ми	ла	на	Вуч	ко	ви	ћа	22.	ју	на	1998.	у	При	је	до	ру.	Исти	су	би	ли	ухап-
ше	ни,	 пре	ту	че	ни	 и	 те	шко	 зло	ста	вља	ни	 за	то	што	 су	 при	пад	ни	ци	
СФОР-а	у	њи	ма	пре	по	зна	ли	ха	шке	оп	ту	же	ни	ке,	бли	зан	це	Не	на	да	
и	Пре	дра	га	Ба	но	ви	ћа.	Зло	срећ	не	љу	де	при	пад	ни	ци	СФОР-а	по	том	
су	звер	ски	ту	кли,	све	док	ови	ни	су	пот	пи	са	ли	из	ну	ђе	но	при	зна	ње	
да	су	Не	над	и	Пре	драг	Ба	но	вић.	Та	ко	су	ми	ров	ња	ци	УН	из	вр	ши	ли	
хап	ше	ње	и	зло	ста	вља	ње	не	ду	жних	ли	ца,	по	чи	нив	ши	при	том	три	
те	шка	кри	вич	на	де	ла:	 1)	 ли	ша	ва	ње	 сло	бо	де	без	ика	квог	прав	ног	
осно	ва;	2)	на	но	ше	ње	те	шких	те	ле	сних	по	вре	да	и	пси	хич	ких	тра	у-
ма	пре	мла	ћи	ва	њем	и	зло	ста	вља	њем	и	3)	из	ну	ђи	ва	ње	ла	жног	при-
зна	ња.

Још	те	жи	зло	чин	при	пад	ни	ци	СФОР-а	су	по	чи	ни	ли	9.	ја	ну	а	ра	
1999.	го	ди	не	на	под	руч	ју	оп	шти	не	Ср	би	ње	ка	да	су	уби	ли	Дра	га	на	
Га	го	ви	ћа,	тај	но	оп	ту	же	ног	пред	Ха	шким	су	дом,	у	тре	нут	ку	ка	да	је	

20) Cf.	NA TO Hand bo ok, NA	TO	Of	fi	ce	of	In	for	ma	tion	and	Press,	2001,	p.	117.
21) Cf.	Ча	во	шки,	К.,	Од сло ва до ду ха Деј то на,	Срп	ско	осло	бо	ђе	ње,	Срп	ско	Са	ра	је	во,	1999,	

стр.		45.
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сво	јим	ком	би	јем	пре	во	зио	де	цу	ко	ју	је	тре	ни	рао.	„Ка	ко	је	Га	го	вић	
уби	јен	у	ко	ли	ма	ра	фал	ном	паљ	бом	из	ауто	мат	ског	оруж	ја	(на	ауто-
мо	би	лу	про	на	ђе	но	16	ру	па	од	ис	па	ље	них	ме	та	ка,	прим.	М.Р.),	де	ца	
ко	ју	је	пре	во	зио	до	жи	ве	ла	су	те	шке	тра	у	ме,	са	ве	ро	ват	ним	по	сле-
ди	ца	ма	до	кра	ја	жи	во	та“22).

Нај	зад,	 у	 вре	ме	 агре	си	је	НА	ТО-а	на	СРЈ,	 3	 апри	ла	 1999.	 го-
ди	не	при	пад	ни	ци	СФОР-а	ми	ни	ра	ли	су	део	пру	ге	Бе	о	град-Бар	у	
се	лу	Штрп	ци	и	том	при	ли	ком	уби	ли	же	ле	знич	ког	рад	ни	ка	Ви	до	ја	
То	ми	ћа.

Ме	ђу	на	род	на	прав	да	ни	у	 јед	ном	од	на	ве	де	них	слу	ча	је	ва	не-
сум	њи	вих	 и	 те	шких	 кри	вич	них	 де	ла	 ни	је	 до	би	ла	 за	до	во	ље	ње,	
од	но	сно	 ни	је	дан	 од	 њи	хо	вих	 по	чи	ни	ла	ца	 ни	ка	да	 ни	је	 кри	вич	но	
про	це	су	и	ран	пред	на	ци	о	нал	ним	су	дом	др	жа	ве	ко	ја	 га	 је	упу	ти	ла	
у	ми	ров	ну	ми	си	ју,	ни	ти	су	њи	хо	ви	по	ступ	ци	до	да	нас	прав	но	или	
мо	рал	но	раз	ма	тра	ни	пред	би	ло	ко	јом	ин	стан	цом		ме	ђу	на	род	не	јав-
но	сти.	

Уз	све	на	ве	де	но,	ми	ров	ња	ци	УН	су	уче	ста	ло	упа	да	ли	у	ко	ман-
де	је	ди	ни	ца	Вој	ске	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	и	том	при	ли	ком	пле	ни	ли	до-
кументa,	на	о	ру	жа	ње	и	дру	гу	имо	ви	ну.	Та	ко	су	27.	и	28.	фе	бру	а	ра	
1997.	го	ди	не	сна	ге	СФОР-а	са	ис	тра	жи	те	љи	ма	Ха	шког	су	да	упа	ле	
у	ко	ман	ду	Пр	вог	кор	пу	са,	 за	пле	ни	ле	и	од	не	ле	ве	ћи	број	до	ку	ме-
на	та.	Го	ди	ну	да	на	ка	сни	је,	2.	и	3.	мар	та	1998.	го	ди	не,	при	пад	ни	ци	
СФОР-а	су	на	сил	но	из	вр	ши	ли	кон	тро	лу	по	моћ	ног	ко	манд	ног	ме-
ста	у	Цр	ној	Ре	ци	у	по	тра	зи	за	до	ку	мен	та	ци	јом	Глав	ног	шта	ба	Вој-
ске	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	„и	том	при	ли	ком	за	пле	ни	ли	по	дат	ке	о	свим	
фре	квен	ци	ја	ма	 ра	дио	уре	ђа	ја“23).	Не	ко	ли	ко	ме	се	ци	доц	ни	је,	 уочи	
об	ја	вљи	ва	ња	ар	би	тра	жне	од	лу	ке	о	ли	ни	ји	раз	гра	ни	че	ња	у	под	руч-
ју	 Брч	ког,	СФОР	 је	 од	у	зео	 сву	 имо	ви	ну	 и	 на	о	ру	жа	ње	 311	 пе	ша-
диј	ске	бри	га	де	у	Брч	ком	и	на	ло	жио	ње	но	рас	фор	ми	ра	ње.	Слич	ни	
по	ду	хва	ти	на	сил	не	кон	тро	ле	и	за	пле	не	из	вр	ше	ни	су	то	ком	пр	вог	
квар	та	ла	1999.	го	ди	не	у	још	де	се	так	је	ди	ни	ца,	ко	ман	ди	и	ба	за	Вој-
ске	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.

22) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit., стр.	45.	Де	чи	је		тор	бе	са	спорт	ском	опре	мом	при	том	су	из	ре-
ше	та	не	ме	ци	ма,	а	јед	ној	од	де	вој	чи	ца	ме	ци	су	про	шли	кроз	оде	ћу	и	окр	зну	ли	јој	ру	ку.	
На	кон		по	чи	ње	ног	уби	ства,	при	пад	ни	ци	СФО	РА	су	де	цу	по	тр	па	ли	у	свој	ауто	мо	бил	и	
од	ве	ли	их	у	обли	жњу	ба	зу,	где	су	их	ви	ше	ча	со	ва	ис	пи	ти	ва	ли	и	све	вре	ме	др	жа	ли	на	
ни	ша	ну.	Ви	ше	о	то	ме	у:	Ko	mle	no	vić,	U.,	„Afe	ra	Ga	go	vić:	li	kvi	da	ci	ja	pod	ma	ska	ma“,	Vre-
me,	br.	430/1999,	str.	12-15.

23) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit. стр.	46.
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2.1. Ви со ки пред став ник ОУН  
као ак тер ме ђу на род ног ми си о нар ства у БиХ

Ни	при	пад	ни	ци	 ци	вил	ног	 де	ла	ми	ров	не	ми	си	је	УН	 у	 Бо	сни	
ни	су	 за	о	ста	ја	ли	 за	 сво	јим	 вој	ним	 пар	ња	ци	ма	 у	 гру	бим	 пре	ко	ра-
че	њи	ма	у	Деј	то	ну	им	до	де	ље	них	овла	шће	ња.	Иако	 је	ис	кљу	чи	ва	
уло	га	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка,	име	но	ва	ног	на	осно	ву	Чла	на	 I	 став	
2.	Спо	ра	зу	ма	о	ци	вил	ном	спро	во	ђе	њу	ми	ров	ног	ре	ше	ња,	би	ла	да	
„олак	ша	ва	вла	сти	те	на	по	ре	стра	на	уго	вор	ни	ца	(„fa ci li ta te the Par-
ti es’ own ef forts“),	„по	кре	ће	и,	по	по	тре	би,	ко	ор	ди	ни	ра	ак	тив	но	сти“	
(„mo bi li ze and, as ap pro pri a te, co or di na te the ac ti vi ti es“)	ње	го	во	де-
ло	ва	ње	на	те	ре	ну	је	уве	ли	ко	на	ди	ла	зи	ло	до	мен	по	ве	ре	них	му	ак-
тив	но	сти.		Пр	ви	круп	ни	ји	слу	чај	у	ко	јем	је	до	шло	до	бит	не	ре	ви	зи-
је	Деј	тон	ских	спо	ра	зу	ма	њи	хо	вим	по	то	њим	„кре	а	тив	ним“	ту	ма	че-
њем,	по	др	жа	ним	над	моћ	ном	си	лом,	би	ло	је	по	ти	ски	ва	ње	Ра	до	ва	на	
Ка	ра	џи	ћа	из	 јав	ног	жи	во	та.	 	Прав	но	упо	ри	ште	 за	 тај	 акт	на	ђе	но	
је	 у	 чла	ну	 IX	на	мет	ну	тог	Уста	ва	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	 ко	јим	 се	
утвр	ђу	је	да	ни	јед	но	ли	це	ко	је	 је	под	оп	ту	жбом	МКТБЈ,	а	ко	је	се	
ни	је	ода	зва	ло	по	зи	ву	тог	Су	да	„не	мо	же	да	бу	де	кан	ди	до	ва	но,	ни	ти	
мо	же	да	има	би	ло	ка	кву	име	но	ва	ну,	из	бор	ну	или	дру	гу	јав	ну	функ-
ци	ју	(„pu blic of fi ce“)	на	те	ри	то	ри	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.“	Ова	од-
ред	ба	је,	ина	че,	про	тив	на	на	че	лу	ап со лут не сло бо де кан ди до ва ња,	
уста	но	вље	ном	чла	ном	7.	тач	ком	5.	До	ку	мен	та	са	Дру	гог	са	стан	ка	
о	људ	ској	ди	мен	зи	ји	Кон	фе	рен	ци	је	о	европ	ској	без	бед	но	сти	и	са-
рад	њи	у	Ко	пен	ха	ге	ну	1990.	го	ди	не,	ко	ја	на	ла	же	„по	што	ва	ње	пра	ва	
гра	ђа	на	да	 се,	без дис кри ми ни са ња,	 кан	ди	ду	ју	 за	по	ли	тич	ки	или	
јав	ни	 по	ло	жај,	 лич	но	 или	 као	 пред	став	ни	ци	 по	ли	тич	ких	 стра	на-
ка	или	ор	га	ни	за	ци	ја“24).	И	по	ред	то	га,	стра	ни	чи	нов	ни	ци	у	БиХ	су	
по	хи	та	ли	да	јед	ну	та	кву	од	ред	бу	при	ме	не	у	слу	ча	ју	по	ли	тич	ки	не-
по	доб	ног	 ви	со	ког	 зва	нич	ни	ка	 Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.	 Та	ко	 су	 већ	 на	
ску	пу	у	Ли	о	ну	(Lyон	Sum	mit),	одр	жа	ном	кра	јем	ју	на	1996.	го	ди	не	
стра	не	уче	сни	це	за	кљу	чи	ле:	“При	су	ство	на	јав	ном	по	ло	жа	ју	(„pu-
blic of fi ce“)	оп	ту	же	них	рат	них	зло	чи	на	ца	(Р.	Ка	ра	џић	је	у	том	тре-
нут	ку	био	са	мо	за	рат	не	зло	чи	не	оп ту же но,	а	не	и	осу	ђе	но	ли	це,	
М.	Р.),	пред	ста	вља	очи	глед	ну	по	вре	ду	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма.	Ин	си-

24)	 На	ве	де	но	пре	ма:	Ча	во	шки, K.,	op.cit., стр.	14.
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сти	ра	мо	да	го	спо	дин	Ка	ра	џић	од	мах	и	зa	стал	но	на	пу	сти	све	јав	не	
по	ло	жа	је	и	не	уче	ству	је	у	до	но	ше	њу	др	жав	них	од	лу	ка“25).	

И	из	бор	на	ма	те	ри	ја	је	би	ла	до	мен	круп	них	и	Деј	тон	ским	спо-
ра	зу	ми	ма	 не	пред	ви	ђе	них	 ин	тер	вен	ци	ја	 Bисоког	 пред	став	ни	ка	 у	
БиХ.	На	кон	са	мо	вла	сног	про	ду	же	ња	ман	да	та	ОЕБС-а,	ње	го	ве	Ми-
си	је	и	При	вре	ме	не	из	бор	не	ко	ми	си	је26),	 уочи	оп	штин	ских	из	бо	ра	
сеп	тем	бра	1997.	го	ди	не	из	вр	ше	на	је	бит	на	про	ме	на	из	бор	них	пра-
ви	ла	утвр	ђе	них	деј	тон	ским	Спо	ра	зу	мом	о	из	бо	ри	ма.	Јед	на	од	нај-
круп	ни	јих	ме	ђу	њи	ма	би	ла	је	уки	да	ње	мо	гућ	но	сти	гла	са	ња	у	ме	сту	
по	вла	сти	том	из	бо	ру.	Сми	сао	те	за	бра	не	је	био	да	се	у	пр	вом	ре	ду	
срп	ске	из	бе	гли	це	у	СРЈ	при	ну	де	да,	уко	ли	ко	уоп	ште	же	ле,	гла	са	ју	
у	ме	сти	ма	у	ко	ји	ма	су	пре	би	ва	ли	пре	по	чет	ка	ору	жа	них	бор	би	у	
БиХ,	а	ко	ја	су	на	кон	њих	при	па	ла	му	сли	ман	ско-хр	ват	ској	фе	де	ра-
ци	ји.	„То	је	био	сми	шљен	на	чин	да	се	гла	со	ви	срп	ских	из	бе	гли	ца	
без	на	де	жно	ра	спу	без	ика	квог	учин	ка,	а	да	се	гла	со	ви	ма	му	сли	ман-
ских	из	бе	гли	ца,	на	ро	чи	то	оних	у	ино	стран	ству,	осво	ји	власт	у	Сре-
бре	ни	ци	и	Брч	ком	и	бит	но	сма	њи	број	срп	ских	од	бор	ни	ка	и	по	сла-
нич	ких	ман	да	та	и	ти	ме	оне	мо	гу	ћи	обра	зо	ва	ње	чвр	сте	и	по	сто	ја	не	
ве	ћи	не	у	На	род	ној	скуп	шти	ни	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	и	у	скуп	шти	на	ма	
срп	ских	оп	шти	на“,	при	ме	ћу	је	Ко	ста	Ча	во	шки.27)

По	ред	 при	вре	ме	не	 из	бор	не	 ко	ми	си	је	 ОЕБС-а,	 над	ле	жне	 за	
спро	во	ђе	ње	свих	из	бо	ра,	Спо	ра	зу	мом	о	из	бо	ри	ма	уста	но	вље	на	је	
и	Из	бор	на	апе	ла	ци	о	на	пот	ко	ми	си	ја	са	овла	шће	њем	да	ре	ша	ва	из-
бор	не	жал	бе	и	из	ри	че	ка	зне.	Та	ко	је,	пре	ма	чла	ну	4.20б	Спо	ра	зу	ма,	
у	 слу	ча	ју	 да	 до	ђе	 „до	 кр	ше	ња	 на	че	ла	 ус	по	ста	вље	них	 у	Оп	штем	
оквир	ном	спо	ра	зу	му	за	мир	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	или	од	ре	да	ба	
Пра	ви	ла	и	про	пи	са	При	вре	ме	не	из	бор	не	ко	ми	си	је,	Из	бор	на	апе	ла-
ци	о	на	ко	ми	си	ја	овла	шће	на	да:

1)	за	бра	ни	по	ли	тич	кој	стран	ци	или	ко	а	ли	ци	ји	да	се	кан	ди	ду	је	
на	из	бо	ри	ма;

25)	 На	ве	де	но	пре	ма:	Ча	во	шки, K.,	op. cit.,	стр.	14.	И	тре	ћег	по	ре	ду	пред	сед	ни	ка	РС,	Ни-
ко	лу	По	пла	ше	на		та	да	шњи	Ви	со	ки	пред	став	ник	у	БиХ	је		мар	та	1999.	го	ди	не	укло	нио	
с	по	ло	жа	ја	„у	на	ме	ри	да	за	шти	ти	по	ло	жај	пред	сед	ни	ка	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	као	уста	но	ве	
и	ле	ги	тим	не	ин	те	ре	се	на	ро	да	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.“	Та	ко	је,	при	ме	ћу	је	Ко	ста	Ча	во	шки,	
„ис	па	ло	да	Ве	стен	дорп,	ко	га	ни	ко	у	Бо	сни	ни	је	би	рао,	шти	ти	на	род	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	
од	ње	го	вог	пред	сед	ни	ка,	ко	га	је	сам	тај	на	род	иза	брао“	(op. cit.,	стр.	82).

26)	 OEBS	је	по	зван	да	обра	зу	је	ову	ко	ми	си	ју	уочи	пр	вих	по	страт	них	из	бо	ра	у	БиХ,	одр-
жа	них	сеп	тем	бра	1996.	 го	ди	не	и	иста	 је	има	ла	 стро	го	огра	ни	чен	ман	дат	да	над	зи	ре	
спро	во	ђе	ње	из	бо	ра,	 утвр	ђу	је	 пра	ви	ла	 за	 упи	си	ва	ње	 би	ра	ча	 и	 обез	бе	ђу	је	 по	што	ва	ње	
из	бор	них	пра	ви	ла	утвр	ђе	них	у	Деј	то	ну.

27) Cf.	Ча	во	шки, K.,	op. cit.,	стр.	15.
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2)	опо	зо	ве	 по	твр	ду	 по	ли	тич	ке	 стран	ке	 или	 ко	а	ли	ци	је	 ко	ја	 је	
већ	упи	са	на	на	гла	сач	ком	ли	сти	ћу;	и

3)	ски	не	 име	 кан	ди	да	та	 са	 кан	ди	дат	ске	 ли	сте	 или	 име	 не	за-
ви	сног	кан	ди	да	та	са	гла	сач	ког	ли	сти	ћа	и	за	бра	ни	сле	де	ћем	
кан	ди	да	ту	са	ли	сте	да	за	ме	ни	ски	ну	тог	кан	ди	да	та.“28)

По	ред	за	бра	не	кан	ди	до	ва	ња	без ика квог вре мен ског огра ни че-
ња,	чла	ном	4.20е	и	4.20ф	Спо	ра	зу	ма	уве	де	на	је	у	ци	ви	ли	зо	ва	ном	
све	ту	не	по	зна	та	ка	зна	од	у	зи	ма	ња	на	из	бо	ри	ма	већ	до	би	је	ног	ман-
да	та	„из	оправ	да	них	раз	ло	га“,	а	да	уоп	ште	ни	је	утвр	ђе	но	у	че	му	се	
ти	„оправ	да	ни	раз	ло	зи“	са	сто	је.	Па	и	ви	ше	од	то	га	–	ка	да	се	не	ком	
ли	цу	оду	зме	ман	дат	до	би	јен	на	из	бо	ри	ма	или	га	Ви	со	ки	пред	став-
ник	укло	ни	са	по	ло	жа	ја,	то	ли	це	се	ви	ше	не	мо	же	кан	ди	до	ва	ти	ни	
на	јед	ним	из	бо	ри	ма без ика квог вре мен ског огра ни че ња ове за бра-
не.	(члан	7.10).	

Са	ста	вља	чи	ма	ових	пра	ви	ла	ни	то	ни	је	би	ло	до	вољ	но,	при	ме-
ћу	је	Ко	ста	Ча	во	шки,	већ	су	При	вре	ме	ну	из	бор	ну	ко	ми	си	ју	овла-
сти	ли	да	по	је	ди	не	кан	ди	да	те	про	гла	ша	ва	не по доб ни ма,	 а	да	уоп-
ште	ни	је	ду	жна	да	на	ве	де	раз	ло	ге	због	ко	јих	то	чи	ни	и	пру	жи	оште-
ће	ном	ли	цу	мо	гућ	ност	суд ске за шти те ње	го	вог	ус	кра	ће	ног	пра	ва. 
“Не	ма	ни	ка	кве	сум	ње	да	су	про	пи	си	ва	њем	ова	квих	из	бор	них	пра-
ви	ла	стра	ни	го	спо	да	ри	у	Бо	сни	узур	пи	ра	ли	уло	гу	за	ко	но	дав	ца	не	
са	мо	у	ма	те	ри	ји	из	бо	ра,	не	го	и	у	обла	сти	по	ли	тич	ког	удру	жи	ва	ња	
и	гра	ђан	ских	и	по	ли	тич	ких	пра	ва“,	за	кљу	чу	је	Ча	во	шки.29)	Нај	зад,	
ни	су	одо	ле	ли	да	из	ре	ком	по	ка	жу	да	су	и	уста	во	твор	ци.	На	и	ме,	у	
чла	ну	9.94	Спо	ра	зу	ма	о	из	бо	ри	ма	сто	ји:

„Да	би	се	по	ли	тич	ким	стран	ка	ма,	ко	а	ли	ци	ја	ма	и	не	за	ви	сним	
кан	ди	да	ти	ма	обез	бе	дио	јед	нак	при	ступ	елек	трон	ским	ме	ди	ји	ма	за	
вре	ме	из	бор	не	кам	па	ње,	ста	тут	за	јав	не	услу	ге	еми	си	о	них	мре	жа	
ко	ји	се	од	но	си	на	Срп	ску	ра	дио	те	ле	ви	зи	ју	(СРТ)	и	ко	ји	је	одо	бри-
ла	вла	да	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	8.	апри	ла	1998.	го	ди	не,	има	ће	пред	ност	
над	свим	по	сто	је	ћим	за	ко	ни	ма	Ен	ти	те	та,	ко	ји	ре	гу	ли	шу	СРТ	у	слу-
ча	је	ви	ма		где	по	сто	је	ћи	За	кон	ни	је	у	скла	ду	са	Ста	ту	том“.	

Овом	не	ја	сно	сро	че	ном	од	ред	бом,	раз	ја	шња	ва	Ча	во	шки,	ста-
вља	се	у	ства	ри	до	зна	ња	„да	је	ста	тут	ко	ји	су	стран	ци	про	пи	са	ли,	а	
вла	да	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	на	кнад	но	одо	бри	ла,	ви	ше	прав	не	сна	ге	од	

28)	 На	ве	де	но	пре	ма:	Ibid,	стр.	23.
29) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op. cit. стр.	15.
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за	ко	на	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.	А	онај	ко	под за кон ским ак том мо	же	да	
де	ро	ги	ра	сам	за кон	тај	је	истин	ски	уста	во	тво	рац“30).

И	област	ма	сов	ног	ко	му	ни	ци	ра	ња	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	би-
ла	 је	 до	мен	 оп	се	жног,	 Деј	тон	ским	 спо	ра	зу	ми	ма	 не	пред	ви	ђе	ног	
ин	тер	ве	ни	са	ња	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка.	Та	ко	 је	већ	на	лон	дон	ској	
Кон	фе	рен	ци	ји	за	при	ме	ну	ми	ра,	одр	жа	ној	кра	јем	1996.	го	ди	не,	де-
мон	стри	ра	на	на	ме	ра	да	се	у	пот	пу	но	сти	овла	да	јав	ним	гла	си	ли	ма	
ове	ра	том	ра	зо	ре	не	др	жа	ве,	ка	ко	би	се		обез	бе	ди	ла	„њи	хо	ва	не	за	ви-
сност	и	не	при	стра	сност“.	За	по	че	так	је	на	гла	ше	но	да	сви	за	ко	ни	и	
про	пи	си	ко	ји	уре	ђу	ју	рад	ме	ди	ја	тре	ба	да	бу	ду	“у	пот	пу	ном	скла-
ду	 са	 од	го	ва	ра	ју	ћим	 ме	ђу	на	род	ним	 спо	ра	зу	ми	ма	 и	 ува	жа	ва	њем	
пра	ва	на	сло	бо	ду	из	ра	жа	ва	ња,	а	да	се	не	при	ме	њу	ју	на	на	чин	ко	ји	
дис	кри	ми	ни	ше“.	У	том	сми	слу,	Кон	фе	рен	ци	ја	„по	здра	вља	оја	ча	ну	
уло	гу	уре	да	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка	у	ко	ор	ди	ни	ра	њу	по	мо	ћи	не	за-
ви	сним	ме	ди	ји	ма.“31)

Управ	ни	од	бор	Кон	фе	рен	ци	је	за	при	ме	ну	ми	ра	одр	жа	не	у	Син-
три	на	ред	не	го	ди	не	оти	шао	је	не	ко	ли	ко	круп	них	ко	ра	ка	да	ље	у	про-
ши	ри	ва	њу	над	ле	жно	сти	ци	вил	ног	де	ла	ми	ров	не	ми	си	је	у	Бо	сни	у	
обла	сти	ре	гу	ли	са	ња	де	ло	ва	ња	ме	ди	ја	у	овој	не	ка	да	шњој	 ју	го	сло-
вен	ској	ре	пу	бли	ци.	Та	ко	је	Управ	ни	од	бор	кон	фе	рен	ци	је	„про	гла-
сио	да	Ви	со	ки	пред	став	ник	има	пра	во	да	за	бра	ни	или	су	спен	ду	је	
би	ло	ко	ју	ме	диј	ску	мре	жу	или	про	грам	чи	ја	је	тво	ре	ви	на	у	по	сто-
ја	ној	и	буч	ној	су	прот	но	сти	би	ло	сло	ву	или	ду	ху	Ми	ров	ног	спо	ра-
зу	ма.“	Та	да	шњи	Ви	со	ки	пред	став	ник	у	Бо	сни	Кар	лос	Ве	стен	дорп	
(We	sten	dorp)	ни	је	окле	вао	да	то	сво	је	но	во	овла	шће	ње	од	мах	и	упо-
тре	би,	па	је	од	кра	ја	ав	гу	ста	до	18.	де	цем	бра	1997.	оклоп	ним	је	ди-
ни	ца	ма	СФОР-а	за	у	зео	све	срп	ске	те	ле	ви	зиј	ске	пре	дај	ни	ке	и	та	ко	
оне	мо	гу	ћио	рад	Срп	ској	ра	дио-те	ле	ви	зи	ји	„због	еми	то	ва	ња	стро	го	
кон	тро	ли	са	них	 и	 ху	шкач	ких	 при	ло	га.“32)	Ми	ни	стри	 спољ	них	 по-
сло	ва	зе	ма	ља	чла	ни	ца	Кон	такт	не	гру	пе	по	здра	ви	ли	су	ове	ње	го	ве	
по	те	зе	 из	ја	вом	 да	 „пре	по	ру	чу	ју	 по	ја	ча	ва	ју	ће	 оштре	ме	ре	 про	тив	

30) Ibid,	стр.	15.
31) Cf.	Pe	a	ce	Im	ple	men	ta	tion	Con	fe	ren	ce.	Bo	snia	and	Her	ze	go	vi	na	1997:	Mar	king	Pe	a	ce	Work,	

Lon	don,	Lan	ca	ster	Ho	u	se,	4-5	De	cem	ber	1996.,	на	ве	де	но	пре	ма:	Ча	во	шки,	K.	op.cit.,	стр.	
27.	И	не	ко	ли	ко	на	ред	них	на	во	да	из	из	ве	шта	ја	или	де	кла	ра	ци	ја	ме	ђу	на	род	них	кон	фе-
рен	ци	ја	за	при	ме	ну	ми	ра	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	би	ће	учи	ње	но	пре	ма	овом	из	во	ру.

32) Cf.	На ша Бор ба,	6.	ав	густ	1997.	го	ди	не.		Тран	сфор	ма	ци	ја	уло	ге	ме	ђу	на	род	них	над	зор-
ни	ка	над	Бо	сном	и	Хер	це	го	ви	ном	ни	је,	уоча	ва	Деј	вид	Чен	длер,		про	из	и	ла	зи	ла	из		по	ку-
ша	ја	да	се	у	про	цес	до	но	ше	ња	по	ли	тич	ких	од	лу	ка	укљу	чи	и	ан	га	жу	је	ње	но	ста	нов	ни-
штво,	већ	из	прак	се	ко	ја	је	на	сто	ја	ла	да	очу	ва	при	вид	де	ло	ва	ња	кроз	ин	сти	ту	ци	је	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не	пре	не	го	пpотив	њих	и	ти	ме	по	ку	ша	да	при	кри	је	ди	рект	но	и	бру	тал	но	
прак	ти	ко	ва	ње	спо	ља	шње	си	ле.	Cf.	Chan	dler,	D.,	op.cit.,	стр.	135.
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оних	ко	ји	оме	та	ју	на	пре	дак	у	при	ме	ни	Деј	тон	ских	спо	ра	зу	ма	и	Де-
кла	ра	ци	је	из	Син	тре.“	Исто	вре	ме	но	су	„осу	ди	ли	не	пре	ста	но	ко	ри-
шће	ње	ме	ди	ја		за	про	па	ги	ра	ње	с	пред	у	ми	шља	јем	дез	ин	фор	ма	ци	ја	
и	за	па	љи	вих	по	ру	ка	ко	је	под	ри	ва	ју	по	др	шку	Ми	ров	ном	спо	ра	зу-
му.“	Сто	га	 су	 „као	Кон	такт	на	 гру	па	 сна	жно	по	др	жа	ли	де	лат	ност	
Ви	со	ког	пред	став	ни	ка	у	овој	обла	сти	и	из	но	ва	по	твр	ди	ли	ње	го	во	
пра	во	да	за	бра	њу	је	или	су	спен	ду	је	би	ло	ко	ју	ме	диј	ску	мре	жу	или	
про	грам	чи	је	су	тво	ре	ви	не	у	по	сто	ја	ној	и	буч	ној	су	прот	но	сти	би	ло	
сло	ву	или	ду	ху	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма,	ка	ко	је	то	утвр	ђе	но	Де	кла	ра-
ци	јом	из	Син	тре“33).	Охра	брен	по	др	шком,	Ве	стен	дорп	 је	на	ред	не	
го	ди	не	ис	по	ста	вио	зах	тев	да	се	про	ме	ни	упра	ва	Срп	ске	ра	дио-те-
ле	ви	зи	је,	 ка	ко	би	 се	на	ње	ном	че	лу	на	шао	управ	ник	ко	јег	би	он	
по	ста	вио,	а	да	се	по	том	из	вр	ши	„чист	ка“	ме	ђу	но	ви	на	ри	ма	ка	ко	би	
на	тој	ду	жно	сти	оста	ли	са	мо	они	ко	је	он	про	це	ни	као	по	доб	не	за	
оба	вља	ње	тог	од	го	вор	ног	по	сла.	Сви	ови	по	те	зи	су	обра	зла	га	ни	из-
ну	ђе	ном	по	тре	бом	са	о	бра	жа	ва	ња	ра	да	не	по	кор	них	срп	ских	но	ви-
на	ра		нај	ви	шим	европ	ским	де	мо	крат	ским		стан	дар	ди	ма	ме	диј	ског	
по	сло	ва	ња.

Ни	де	ло	ва	ње	јав	них	гла	си	ла	на	под	руч	ју	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	ни	је	
оста	ло	по	ште	ђе	но	круп	них	ин	тер	вен	ци	ја	УН-овог	иза	слан	ства		у	
за	пад	но	бал	кан	ској	 „Ју	го	сла	ви	ји	у	ма	лом“.	Та	ко	се	Кон	фе	рен	ци	ја	
за	при	ме	ну	ми	ра	 одр	жа	на	 де	цем	бра	 1998.	 го	ди	не	 у	Ма	дри	ду	 за-
ло	жи	ла	за	„ус	по	ста	вља	ње	ин	те	гри	са	не	те	ле	ви	зиј	ске	мре	же	Фе	де-
ра	ци	је	ко	ја	ће	у	пот	пу	но	сти	да	ти	по	ли	тич	ка	пра	ва	свим	за	јед	ни-
ца	ма	и	би	ти	по	др	жа	ва	на	 тран	спа	рент	ним	фи	нан	си	ра	њем“,	 с	 тим	
да	 „Ви	со	ки	 пред	став	ник	 по	ста	ви	 ме	ђу	на	род	ног	 над	зор	ни	ка	 ко	ји	
ће	над	гле	да	ти	ус	по	ста	вља	ње	ове	мре	же“.	На	де	лу	је,	за	пра	во,	би-
ло	 на	сто	ја	ње	 да	 се	 осу	је	ти	 де	ло	ва	ње	Хр	ват	ске	 ра	дио-те	ле	ви	зи	је	
на	те	ри	то	ри	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	ка	ко	би	Хр	ва	ти	и	му	сли	ма	ни	
има	ли	је дин стве ну	фе	де	рал	ну	те	ле	ви	зи	ју,	ко	јом	би,	ка	ко	је	то	већ	
учи	ње	но	 са	 не	по	ћуд	ном	 Срп	ском	 ра	дио-те	ле	ви	зи	јом,	 упра	вљао	
Ве	стен	дор	пов	над	зор	ник.	Са	кон	фе	рен	ци	је	је	још	јед	ном	упу	ће	но	
упо	зо	ре	ње	„пот	пи	сни	ци	ма	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма	да	Ви	со	ки	пред-
став	ник	за	др	жа	ва	власт	да	за	бра	ни	или	су	спен	ду	је	би	ло	ко	је	јав	но	
гла	си	ло	ко	је	угро	жа	ва	при	ме	ну	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма.“	При	том	се,	
за	кљу	чу	је	Ко	ста	Ча	во	шки,	из	но	ва	под	ра	зу	ме	ва	да	Ве	стен	дорп	не-
ће	уна	пред	про	пи	си	ва	ти	пра	ви	ла	и	ме	ри	ла	ко	ји	ма	бо	сан	ска	јав	на	
гла	си	ла	 тре	ба	 да	 се	 са	о	бра	зе,	 ко	ја	 би	 и	ње	га	 са	мог	 оба	ве	зи	ва	ла,	

33) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op. cit.,	стр.	28.
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„не	го	ће	post fe stum	и	по	вла	сти	том	на	хо	ђе	њу	сам	утвр	ђи	ва	ти	по-
вре	ду	пра	ви	ла,	ко	ја		ни	су	ни	про	пи	са	на	ни	об	ја	вље	на,	и	из	ри	ца	ти	
за	бра	не	 или	 су	спен	зи	је	 сход	но	 вла	сти	тој	 про	це	ни	 по	ли	тич	ке	 це-
лис	ход	но	сти“34).	 А	 са	Кон	фе	рен	ци	је	 за	 при	ме	ну	 ми	ра	 одр	жа	не	 у	
Бо	ну	10.	де	цем	бра	1997.	го	ди	не	упо	зо	ре	но	је	„да	ће	фи	нан	сиј	ска	
по	моћ	плу	ра	ли	стич	ким	и	не	за	ви	сним	ме	ди	ји	ма	у	Бо	сни	и	Хер	це-
го	ви	ни	за	ви	си	ти	од	стро	гог	са	о	бра	жа	ва	ња	стан	дар	ди	ма	Не	за	ви	сне	
ко	ми	си	је	за	ме	диј	ске	стан	дар	де	и	до	зво	ле	(IMSLC)“	фор	ми	ра	не	на	
тој	кон	фе	рен	ци	ји.

Иако	ни	је	био	пред	мет	ни	јед	ног	деј	тон	ског	спо	ра	зу	ма,	и	школ-
ски	 од	но	сно	 обра	зов	ни	 под	си	стем	 бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ког	 дру-
штва	 је	 био	 до	мен	 ме	ђу	на	род	ног	 ци	вил	ног	 ми	си	о	нар	ства	 у	 овој	
пост	кон	фликт	ној	 за	пад	но	бал	кан	ској	 др	жа	ви	 у	 на	ста	ја	њу.	 Та	ко,	 у	
за	кључ	ци	ма	Кон	фе	рен	ци	је	 за	при	ме	ну	ми	ра	 одр	жа	не	у	Бо	ну	де-
цем	бра	1997.	 го	ди	не,	 зе	мље	уче	сни	це	на	гла	ша	ва	ју	 „да	обра	зо	ва-
ње	мо	ра	да	уна	пре	ђу	је	раз	у	ме	ва	ње	и	по	ми	ре	ње	из	ме	ђу	ет	нич	ких,	
вер	ских	и	кул	тур	них	гру	па	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни,	иако	при	зна	ју	
пра	во	ро	ди	те	ља	да	би	ра	ју	при	ро	ду	обра	зо	ва	ња	ко	је	њи	хо	ва	де	ца	
сти	чу.	Зе	мље	уче	сни	це	са	за	бри	ну	то	шћу	при	ме	ћу	ју	да	обра	зов	на	
по	ли	ти	ка	и	про	гра	ми	ни	су	са	о	бра	же	ни	овим	основ	ним	на	че	ли	ма.	
Зе	мље	уче	сни	це	зах	те	ва	ју	од	над	ле	жних	вла	сти	да	ра	де	за	јед	но	за-
рад	обез	бе	ђе	ња	да	се	сва	ли	ца	обра	зу	ју	у	скла	ду	са	сво	јим	по	тре	ба-
ма	и	на	на	чин	ко	ји	та	ко	ђе	до	при	но	си	тр	пе	љи	во	сти	и	ста	бил	но	сти	
уну	тар	мул	ти	ет	нич	ке	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	да	без	од	ла	га	ња	раз-
ви	ју	обра	зов	не	про	гра	ме	у	скла	ду	са	овим	на	че	ли	ма.“	

За	кључ	ци	ми	ни	стар	ског	са	стан	ка	Управ	ног	од	бо	ра	Са	ве	та	за	
при	ме	ну	ми	ра	одр	жа	ног	у	Лук	сем	бур	гу	9.	ју	на	1998.	го	ди	не,	би	ли	
су	у	том	по	гле	ду	још	не	дво	сми	сле	ни	ји	и	де	цид	ни	ји.	У	њи	ма	се	на-
ла	же	пре	и	спи	ти	ва	ње	уџ	бе	ни	ка	„ко	ји	се	ко	ри	сте	у	јав	ним	шко	ла	ма	
да	би	се	из	њих	пре	по	чет	ка	но	ве	школ	ске	го	ди	не	из	ба	цио	на	пад	ни	
ма	те	ри	јал	(„of fen si ve ma te rial“).	На	по	ри	за	ре	фор	му	школ	ских	про-
гра	ма	у	оба	ен	ти	те	та	тре	ба	да	се	на	ста	ве	уз	по	моћ	од	го	ва	ра	ју	ћих	
ор	га	ни	за	ци	ја,	укљу	чу	ју	ћи	UNE	SCO	и	Са	вет	Евро	пе.	По	себ	ни	на-
по	ри	тре	ба	да	бу	ду	учи	ње	ни	за	рад	раз	ви	ја	ња	за	јед	нич	ког	про	гра	ма	
за	пре	да	ва	ње	ско	ра	шње	исто	ри	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	ко	ји	под-
сти	че	по	ми	ре	ње	и	да	ље	не	раз	бук	та	ва	ет	нич	ке	на	пе	то	сти.“

У	за	кључ	ци	ма	на	ред	не,	бон	ске	кон	фе	рен	ци	је	за	при	ме	ну	ми-
ра	уоча	ва	се	су	прот	ност	из	ме	ђу	пра ва	ро	ди	те	ља	да	би	ра	ју	при	ро-

34) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit.,	стр.	31.
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ду	обра	зо	ва	ња	ко	је	њи	хо	ва	де	ца	сти	чу	и	по ли тич ке по тре бе	да	то	
обра	зо	ва	ње	под	сти	че	ет	нич	ко	и	вер	ско	раз	у	ме	ва	ње	и	по	ми	ре	ње	у	
Бо	сни,	да	би	на	сле	де	ћој,	Кон	фе	рен	ци	ји	за	при	ме	ну	ми	ра	у	Ма	дри-
ду	од	16.	де	цем	бра	1998.	го	ди	не,	пра	во	на	из	бор	обра	зо	ва	ња	би	ло	
у	пот	пу	но	сти	иг	но	ри	са	но,	ка	ко	би	се	да	ла	ап	со	лут	на	пред	ност	ње-
го	вој	по	ли	тич	кој	свр	си	–	по	тре	би	да	оно	под	сти	че	ет	нич	ку,	вер	ску	
и	кул	тур	ну	ин	те	гра	ци	ју	и	по	ми	ре	ње	и	ти	ме	по	спе	ши	по	вра	так	из-
бе	гли	ца.	Том	при	ли	ком	зе	мље	уче	сни	це	из	ра	зи	ле	су	уве	ре	ње	„да	је	
си	стем	обра	зо	ва	ња	ко	ји	ува	жа	ва	пра	ва	све	де	це	и	уна	пре	ђу	је	тр	пе-
љи	вост	и	по	ми	ре	ње,	 су	штин	ски	са	сто	јак	ста	бил	не	мул	ти	ет	нич	ке	
Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не,	 и	 од	жи	вот	не	 ва	жно	сти	 за	 по	вра	так	 из	бе-
гли	ца.	Јав	ни	школ	ски	си	стем	у	ко	јем	ће	де	ца	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	
мо	ћи	да	сти	чу	обра	зо	ва	ње	осло	бо	ђе	но	пред	ра	су	да,	на	си	ља	и	дис-
кри	ми	на	ци	је,	охра	бри	ће	по	вра	так	ма	њин	ских	по	ро	ди	ца	са	де	цом	
школ	ског	уз	ра	ста.	Шко	ле,	учи	те	љи,	школ	ски	про	гра	ми	и	уџ	бе	ни	ци	
мо	ра	ју	да	под	сти	чу	ин	те	гра	ци	ју	и	ува	жа	ва	ње	за	све	љу	де	у	Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни.	Зе	мље	уче	сни	це	зах	те	ва	ју	од	бо	сан	ско	ер	це	го	вач-
ких	вла	сти	да	убр	за	ју	на	по	ре	да	се	из	школ	ских	про	гра	ма	укло	не	
пред	ра	су	де	и	раз	ви	је	је	згро	школ	ског	про	гра	ма	ко	је	ће	омо	гу	ћи	ти	
де	ци	сва	ке	за	јед	ни	це	да	це	не	све	кул	ту	ре	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.“	
У	том	сми	слу,	Кон	фе	рен	ци	ја	пре	по	ру	чу	је	раз	ви	ја	ње	„је	згра	школ-
ског	про	гра	ма“	(„co re cur ri cul lum“),	ко	ји	би	био	оба	ве	зу	ју	ћи	за	све	
на	ро	де	БиХ.“35)

И	оста	ли	дру	штве	ни	и	др	жав	ни	под	си	сте	ми	ове,	на	ру	ше	ви-
на	ма	СФРЈ	на	ста	ле	др	жа	ве	–	ње	но	суд	ство,	по	ли	ци	ја,	вој	не	сна	ге	
–	би	ли	су	по	ље	ин	тен	зив	ног	и	са	мо	вла	сног	де	ло	ва	ња	сна	га	ме	ђу-
на	род	ног	ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња.	Та	ко	је	на	Кон	фе	рен	ци	ји	за	при-
ме	ну	ми	ра	одр	жа	ној	у	Ма	дри	ду	19.	де	цем	бра	1998.	го	ди	не,	од	но-
сно	у	ње	ној	Де	кла	ра	ци	ји,	прет	ход	но	на	ја	вље	но	„ре	струк	ту	ри	са	ње“	
(„re struc tu re“)	 бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ке	 по	ли	ци	је,	 про	ту	ма	че	но	 као	
„обра	зо	ва	ње	мул	ти	ет	нич	ких	про	фе	си	о	нал	них	по	ли	циј	ских	сна	га“,	
„ус	по	ста	вља	ње	за	јед	нич	ке	без	бед	но	сне	по	ли	ци	је“	и	„обра	зо	ва	ње	
по	гра	нич	не	 слу	жбе	 Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не	 на	 др	жав	ном	 ни	воу	 са	
од	го	ва	ра	ју	ћим	прав	ним	осно	вом	за	кон	тро	лу	зе	маљ	ских	гра	ни	ца“	
У	анек	су	Де	кла	ра	ци	је,	на	сло	вље	ном	са	„Про	грам	при	ме	не	ми	ра“,	

35)	 „Бо	љи	по	зна	ва	о	ци	при	ли	ка	у	бив	шој,	дру	гој	Ју	го	сла	ви	ји	при	се	ћа	ју	се	да	су	то	упра	во	
она	’за	јед	нич	ка	је	згра’	ко	ја	је	по	ку	шао	да	уве	де	у	на	став	не	про	гра	ме	свих	ре	пу	бли	ка	
та	да	шњи	ми	ни	стар	обра	зо	ва	ња	Сти	пе	Шу	вар.	(...)	Са	да	оно	што	ни	је	ус	пе	ло	у	дру	гој	
Ју	го	сла	ви	ји	и	због	че	га	се	она	рас	па	ла,	тре	ба	из	но	ва	по	ку	ша	ти	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви-
ни.“	Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit.,	стр.	41.
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пре	ци	зи	ра	се	да	„из	град	ња	про	фе	си	о	нал	них	мул	ти	ет	нич	ких	сна-
га	у	Бо	сни“	под	ра	зу	ме	ва	„уво	ђе	ње	ма	њин	ског	по	ли	циј	ског	пред-
став	ни	штва“,	у	пр	вом	ре	ду	у	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској,	што	би	de fac to 
зна	чи	ло	да	на	ње	ној	те	ри	то	ри	ји,	по	ред	ве	ћин	ске	срп	ске,	по	сто	ји	и	
ма	њин	ска	му	сли	ман	ска	по	ли	ци	ја.	У	те	свр	хе,	по	ред	већ	по	сто	је-
ће	Ви	ше	шко	ле	уну	тра	шњих	по	сло	ва	у	Ба	ња	Лу	ци,	тре	ба	ло	је	до	
кра	ја	мар	та	1999.	го	ди	не	у	овом	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ком	ен	ти	те	ту	
осно	ва	ти	још	јед	ну	по	ли	циј	ску	ака	де	ми	ју.	Њен	пр	вен	стве	ни	за	да-
так	тре	ба	ло	је	да	бу	де	„ре	гру	то	ва	ње,	об	у	ча	ва	ње	и	ин	те	гри	са	ње	ма-
њи	на“	у	са	став	ре	дов	них	по	ли	циј	ских	сна	га.

Са	исто	вет	ним	по	ли	тич	ким	ци	љем	при	сту	па	ло	се	и	ре	фор	ми	
бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ког	суд	ства.	Та	ко	 је	на	ма	дрид	ској	Кон	фе	рен-
ци	ји	за	при	ме	ну	ми	ра	пред	ло	жен	„све	о	бу	хват	ни	стра	те	гиј	ски	план	
суд	ске	ре	фор	ме“	ко	ји,	из	ме	ђу	оста	лог,	об	у	хва	та:

-	 до	но	ше	ње	до	31.	ју	на	1999.	го	ди	не	за	ко	но	дав	ства	ко	јим	тре-
ба	да	се	по	стиг	не	не	за	ви	сно	и	не	при	стра	сно	суд	ство,	усред-
сре	ђи	ва	њем	на	име	но	ва	ња	су	ди	ја	и	ту	жи	ла	ца,	од	го	ва	ра	ју	ће	
пла	те	и	објек	тив	на	ме	ри	ла	за	име	но	ва	ње	су	ди	ја	и	ту	жи	ла	ца,	
ускла	ђе	на	са	ме	ри	ли	ма	европ	ске	де	мо	крат	ске	прак	се,	и	уна-
пре	ђе	ње	мул	ти	ет	нич	ког	суд	ства	ши	ром	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви-
не“;

-	 ја	ча	ње	уло	ге	ен	ти	тет	ских	ту	жи	ла	ца	и	њи	хо	во	де	по	ли	ти	зо	ва-
ње;

-	 ја	ча	ње	Устав	ног	су	да	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не“;
-	 не	по	сред	но	 укла	ња	ње	 двој	ног	 суд	ског	 си	сте	ма	 у	 Кан	то	ну	
Хер	це	го	ви	на	–	Не	ре	тва	пу	тем	пу	не	при	ме	не	за	ко	на	о	ус	по-
ста	вља	њу	ин	те	гри	са	ног	суд	ства	у	овом	Кан	то	ну,	укљу	чу	ју-
ћи	и	град	Мо	стар.“

Ма	дрид	ска	 Кон	фе	рен	ци	ја	 за	 при	ме	ну	 ми	ра,	 као	 и	 не	ко	ли	ко	
прет	ход	них,	те	мељ	но	је	раз	ма	тра	ла	и	до	та	да	шњу	„за	бри	ња	ва	ју	ћу“	
три	пар	тит	ну,	од	но	сно	тро	на	ци	о	нал	ну	струк	ту	ру	вој	них	сна	га	Бо-
сне	и	Хер	це	го	ви	не.	Та	ко	се	у,	на	њој	усво	је	ној	Де	кла	ра	ци	ји,	зе	мље	
уче	сни	це	оба	ве	зу	ју	да	„пот	хра	њу	ју	ја	ча	ње	за	јед	нич	ких	вој	них	ин-
сти	ту	ци	ја“	 и	 осна	же	 „др	жав	ну	 (бо	сан	ско-хер	це	гвач	ку)	 ди	мен	зи-
ју	од	бра	не“,	да	би	се	у	анек	су	Де	кла	ра	ци	је	упо	зо	ри	ло	ка	ко	тре	ба	
„учи	ни	ти	 све	што	 је	мо	гу	ће	 за	рад	 сво	ђе	ња	 на	 нај	ма	њу	ме	ру	 не-
ста	бил	но	сти	ко	ја	је	ин	хе	рент	на	по	сто	ја	њу	две	ју	–	у	прак	си	три	ју	
–		ар	ми	ја	у	јед	ној	зе	мљи.“	Уз	то	се	на	гла	ша	ва	да	Стал	ни	ко	ми	тет	за	
вој	не	по	сло	ве,	као	кључ	ни	чи	ни	лац	„др	жав	не	ди	мен	зи	је	од	бра	не“	
тре	ба	да	бу	де	оја	чан.	Нај	зад,	из	ра	жа	ва	се	за	бри	ну	тост	због	уве	ћа-
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ва	ју	ћих	раз	ли	ка	у	док	три	ни	и	обу	ци	из	ме	ђу	вој	них	сна	га	ен	ти	те	та,	
и	упу	ћу	је	зах	тев	„да	се	у	1999.	го	ди	ни	раз	ви	ју	пла	но	ви	за	обу	ку	и	
про	грам	раз	во	ја	за	јед	нич	ки	за	све	ар	миј	ске	сна	ге	Бо	сне	и	Хер	це-
го	ви	не.“	

*   
*

  *

На	ве	де	ним	 и	 ана	ли	зи	ра	ним,	 суп	стан	ци	јал	но-иден	ти	тет	ским,	
као	и	ни	зом	дру	гих,	на	сим	бо	лич	ки	иден	ти	тет	но	во	на	ста	ју	ће	бо-
сан	ско-хер	це	го	вач	ке	др	жа	ве	усме	ре	них	ме	ра	(пред	лог	ње	не	хим	не,	
гр	ба	и	за	ста	ве,	је	дин	стве	ног	ме	ђу	на	род	ног	по	зив	ног	бро	ја,	лич	них	
и	пут	них	ис	пра	ва,	ре	ги	стар	ских	та	бли	ца	за	мо	тор	на	во	зи	ла...)	ме-
ђу	на	род	ни	ми	си	о	на	ри	ми	ра	низ	го	ди	на	уна	зад	на	сто	је	да	на	ру	ше-
ви	на	ма	 „ве	ли	ке“	 Ју	го	сла	ви	је	 	изградe	ње	ну,	 ово	га	пу	та	 за	жи	вот	
спо	соб	ну	(„vi	a	ble“)	и	ује	ди	ње	ну	(„uni	ted“)	др	жав	ну	ре	пли	ку		ко	ју,	
као	та	кву,	не	же	ли	ви	ше	од	по	ло	ви	не	ње	ног	ста	нов	ни	штва,	од	но-
сно	два	од	три	кон	сти	ту	тив	на	на	ро	да.36)	А	за	што	се	на	оп	стан	ку	ње	
и	као	та	кве	ин	си	сти	ра, раз	ја	шња	ва,	из	ме	ђу	оста	лих,	и		је	дан	аме-
рич	ки	кон	гре	смен	на	 	he	a	ring-у	у	Хел	син	шкој	ко	ми	си	ји	 	Кон	гре-
са	2.	апри	ла	2009.	го	ди	не:	“(...)	ра	ди	се	о	ве	ли	ком	ге	о	стра	те	шком	
пи	та	њу	ус	по	ста	вља	ња	но	вих	од	но	са	са	ислам	ским	све	том	и	ово	је	
кључ	но	под	руч	је	за	то.	Ако	по	но	во	до	жи	ви	мо	не	у	спех	у	оси	гу	ра	ва-
њу	истин	ске	до	мо	ви	не	европ	ске	ислам	ске	за	јед	ни	це,	сма	трам	да	би	
то	има	ло	ко	но	та	ци	је	на	ши	рој	гло	бал	ној	ска	ли,	што	нам	не	би	би	ло	
од	по	мо	ћи	у	мно	гим	дру	гим	ре	ги	о	ни	ма.“37)

Та	ко	 је	 за	го	ва	ра	ју	ћи	 афир	ма	ци	ју	ду ха	 уме	сто	 сло ва	 Деј	то	на,	
ме	ђу	на	род	на	за	јед	ни	ца	вр	ши	ла	те	мељ	ну	ре	ви	зи	ју	уме	сто	до	след	не	
им	пле	мен	та	ци	је	ње	го	вих	спо	ра	зу	ма,	а	ми	ров	на	ми	си	ја	УН		у	том		
прег	ну	ћу	од	и	гра	ла	уло	гу	кључ	ног	и	не	за	о	би	ла	зног	аген	са.

Као	та	ква,	сво	јим	де	ло	ва	њем	на	под	руч	ју	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	
она	је	пре	би	ла	у	функ	ци	ји	раз	ре	ша	ва	ња	кри	зе	у	ко	рист	јед	ног	ње-

36)	 Де	сет	го	ди	на	не	фор	мал	ног	ста	ра	тељ	ства,	или	ти	по	де	ље	ног	су	ве	ре	ни	те	та	уну	тар	окви-
ра	уста	но	вље	ног	Деј	тон	ским	спо	ра	зу	мом,	учи	ни	ле	су,	ре	кло	би	се,	ма	ло	шта	на	из	град-
њи	ка	па	ци	те	та	бо	сан	ске	др	жа	ве	и	на	ње	ној	ле	ги	ти	ми	за	ци	ји	у	очи	ма	ње	ног	ста	нов	ни-
штва,	за	кљу	чу	је	Деј	вид	Чен	длер	(Chan	dler).	Cf.	Chan	dler,	D.,	op.cit., p.	142.	

37)	 „Ни	је	слу	чај	но	–	на	ста	вља	исти	–	ка	да	ослу	шне	мо	про	па	ган	ду	Al-Qa	e	dae,	да	се	ску	па	с	
Је	ру	са	ли	мом	спо	ми	ње	и	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на.	(...)	Ако	се	по	бри	не	мо	за	овај	про	блем,	
на	ро	чи	то	под	ли	дер	ством	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва,	то	ће	по	сла	ти	по	ру	ку	ислам	ском	све	ту	
да	ми	ни	смо	пре	да	то	ри	исла	ма,	већ	да	смо	спрем	ни	тро	ши	ти	наш	но	вац	и	ри	ски	ра	ти	
жи	во	те	сво	јих	вој	ни	ка	ка	ко	би	му	сли	ма	ни	од	то	га	има	ли	ко	ри	сти.	Сма	трам	да	је	то	из-
ним но	ва	жно.“	Cf:	http://www.hel	sin	ki.org.rs/ser	bian/doc/he	a	ring%20u%20hel	sin	skoj%20
ko	mi	si	ji.doc.,	kur	ziv	M.R.
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ног,	на	ин	те	ре	си	ма	кључ	ног	ак	те	ра	ак	ту	ал	них	ме	ђу	на	род	них	од	но-
са	ко	о	пе	ри	ра	ју	ћег,	те	сто	га	од	са	мог	по	чет	ка	фа	во	ри	зо	ва	ног	ак	те	ра,	
не	го	у	слу	жби		ње	ног	до	след	ног		и	трај	ног	па	ци	фи	ко	ва	ња.38)	Ка	том	
ци	љу	ја	сно	усме	ре	на,	ме	ђу	на	род	на	ми	ров	на	ми	си	ја	у	БиХ	је	на	ру-
ши	ла	је	дан	од	кључ	них	ме	ђу	на	род	но	е	тич	ких	прин	ци	па	ми	ров	ног	
по	сре	до	ва	ња	 као	 та	квог	 –	 не	при	стра	сност,	 од	но	сно	 не	у	трал	ност	
пре	ма	свим	су	ко	бље	ним	стра	на	ма,	а	уме	сто	ми	ни	ма	ли	зо	ва	ња	мо-
гућ	но	сти	њи	хо	вог	по	нов	ног	 кон	фрон	ти	ра	ња	у	 бли	жој	 или	да	љој	
бу	дућ	но	сти,	обез	бе	ди	ла	му	си	гур	не	и	сна	жне		прет	по	став	ке.39)
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Mir ja na Ra do ji cic

UN PE A CE KE E PING MIS SI ONS IN THE RE GI ONS  
OF EX-YUGO SLA VIA AND THE PRO BLEM  

OF IM PAR TI A LITY OF THE IN TER NA TI O NAL  
PE A CE ME DI A TION:  

THE CA SE STUDY OF PE A CE KE E PING MIS SION  
IN BO SNIA AND HER ZE GO VI NA

Re su me
In her pa per the aut hor ta kes as a the me the ac ti vity of 
the UN in ter na ti o nal pe a ce ke e ping mis si ons in the re gi ons 
of ex-Yugo sla via from the be gin ning of the ni ne ti es in the 
past cen tury un til now. She starts from the vi ew po int that 
the ir in ter na ti o nal-et hi cal sen se con ta i ned in ma in te nan-
ce and pro mo tion of pe a ce, i.e. re du cing the pos si bi lity of 
re ne wing the con flicts which pre ce ded the ir esta blis hment. 
The ad he ren ce of the in ter na ti o nal pe a ce me di a tion to 
that prin ci ple is exa mi ned by the aut hor on the exam ple 
of the en ga ge ment of pe a ce ke e ping mis si ons in the re gi ons 
of the for mer Yugo slav re pu blic of Bo snia and Her ze go-
vi na. Relying on a tho ro ugh analysis of the ir cha rac te ri-
stics, she con clu des that by advo ca ting the af fir ma tion of 
the spi rit in stead of the let ter of Dayton, the in ter na ti o nal 
com mu nity led by USA, ma de tho ro ugh re vi sion in stead 
of con si stent im ple men ta tion of Dayton agre e ments, whi le 
the UN Pe a ce Mis sion in that en de a vo ur played the ro le of 
key and una vo i da ble agent. As such, by its ac ti vity on the 
ter ri tory of Bo snia and Her ze go vi na, the Mis sion was, the 
aut hor be li e ves, rat her in the fun ction of sol ving the cri sis 
in fa vo ur of one of its par ti es pre fer red from the be gin ning, 
than in the ser vi ce of its con si stent and per ma nent pa ci fi-
ca tion, by which it dis rup ted one of the key in ter na ti o nal-
et hi cal prin ci ples of pe a ce me di a tion as such – im par ti a-
lity, i.e. ne u tra lity in re la tion to all con fron ted par ti es, and 
in stead of mi ni ma li sing the pos si bi lity of the ir re pe a ted 
con fron ta tion, cre a ted strong pre con di ti ons for it.
Key words: UN pe a ce ke e ping mis si ons, dis in te gra tion/
bre ak-up of Yugo sla via, Dayton Agre e ment, Bo snia and 
Her ze go vi na, Re pu blic of Srp ska.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 18.	 маја	 2015.	 го	ди	не	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 састанку	 
Редакције	05.	jунa	2015.	године.
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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ЕТНИЧКА 
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ, АНТРОПОЛОШКЕ И 
КУЛТУРНЕ ОСОБЕНОСТИ СРБА И ХРВАТА У 

ПУТОПИСИМА ЈОХАНА ГЕОРГА КОЛА 
Сажетак

У ра ду се раз ма тра ју на ци о нал ни иден ти те ти, ет
нич ко рас про сти ра ње, те ан тро по ло шке, ка рак тер
не и кул тур не осо бе но сти Ср ба и Хр ва та, на ве де не у 
не ко ли ко пу то пи са не мач ког ге о гра фа и исто ри ча ра, 
Јо ха на Ге ор га Ко ла (Jo hann Ge org Kohl). За па жа ња и 
за кључ ци до ко јих је до шао Кол, упо ре ђу ју се са по да
ци ма ста ти стич ких збор ни ка Хаб збур шке мо нар хи је, 
као и дру гих ре ле вант них исто риј ских, ет но граф ских 
и ен ци кло пе диј ских де ла то га вре ме на. Ука зу је се на 
чи ње нич ну не у те ме ље ност тврд њи из ве сног бро ја 
ауто ра, да су ге о граф ски оп сег, па и сам по јам тзв. 
„Великe Србијe“, про из вод „ми то ман ског ин тер
пре ти ра ња исто ри је“ и те жње срп ских по ли тич ких 
ели та за фор ми ра њем та кве др жав не тво ре ви не на 
„не срп ским ет нич ким про сто ри ма“. Сто га се на сто
ји осве тли ти раз добљe Ко ло вих пу то ва ња, ка да је у 
на уч ним кру го ви ма би ло уоби ча је но да се у је зич ком, 
кул тур ном и ан тро по ло шком сми слу, сло вен ски на
ро ди, од ко јих ће на тлу да на шње Хр ват ске, Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр не Го ре, Ср би је и Ма ке до ни је на ста
ти не ко ли ко на ци ја, при бра ја ју „срп ском пле ме ну“ 
или „Или роСр би ма“. Скре ће се па жња на ва жно сти 
схва та ња и раз ли ко ва ња „ет нич ких“ и „на ци о нал
них“ иден ти те та на про сто ри ма За пад ног Бал ка на у 
епо хи ства ра ња са вре ме них на ци ја. 
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Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти те ти, ет нич ки иден
ти те ти, Ср би, Хр ва ти, ка то лич ки Ср би, Ср боХр ва
ти, Ра ша ни, Шок ци, Бу њев ци, Ду бров ча ни, Цр но гор
ци, Или ри, Ве ли ка Ср би ја, ми то ма ни ја.

Nе	мач	ки	ге	о	граф,	исто	ри	чар	и	пу	то	пи	сац,	Јо	хан	Ге	орг	Кол,	ро
ђен	 је	у	Бре	ме	ну	1808.	 го	ди	не,	 у	по	ро	ди	ци	 тр	гов	ца	ви	ни	ма.	

Сту	ди	рао	 је	 пра	ва,	 ет	но	ло	ги	ју	 и	 ма	те	ма	ти	ку	 на	 уни	вер	зи	те	ти	ма	
у	Ге	тин	ге	ну,	Хај	дел	бер	гу	и	Мин	хе	ну,	али	је	на	кон	смр	ти	оца	био	
при	си	љен	да	пре	ки	не	шко	ло	ва	ње.	Ус	пео	је	да	на	ђе	по	сао	учи	те	ља	
и	вас	пи	та	ча	у	не	мач	ком	пле	мић	ком	ми	љеу,	што	му	је	на	кон	не	ко	ли
ко	го	ди	на	омо	гу	ћи	ло	да	от	пу	ту	је	у	Ру	си	ју.	По	по	врат	ку,	об	ја	вио	је	
сво	је	из	ве	шта	је	с	пу	то	ва	ња,	ко	ји	су	до	бро	при	мље	ни	код	чи	та	ла	ца,	
што	ће	га	под	ста	ћи	у	да	љем	ба	вље	њу	ге	о	гра	фи	јом,	исто	ри	јом	и	ет
но	гра	фи	јом.	То	ком	две	де	це	ни	је	по	се	тио	је	и	опи	сао	зе	мље	Евро	пе	
и	Се	вер	не	Аме	ри	ке,	у	три	де	се	так	књи	га.	Не	ке	од	нај	по	зна	ти	јих	су	
му:	„Пу	то	ва	ња	у	уну	тра	шњост	Ру	си	је	и	Пољ	ске“	(1841.),	„Сто	ти
ну	да	на	на	пу	то	ва	њи	ма	у	аустриј	ске	др	жа	ве“	(1842.),	„Пу	то	ва	ње	у	
Дан	ску	и	Вој	вод	ство	Шле	звиг	и	Хол	штајн“	(1846.),	„Из	мо	јих	ко
ли	ба“	(1850.),	„Ски	це	из	при	ро	де	и	на	род	ног	жи	во	та“	(1851.),	„Пу
то	ва	ње	у	Ис	тру,	Дал	ма	ци	ју	и	Цр	ну	Го	ру“	(1851.),	„Исто	ри	ја	Голф
ске	стру	је	и	ње	ног	ис	тра	жи	ва	ња“	 (1856.),	 	 „Пу	то	ва	ње	у	Ка	на	ду“	
(1856.),	 „Пу	то	ва	ња	 се	ве	ро	за	па	дом	 Сје	ди	ње	них	 Др	жа	ва“	 (1858.),	
„Исто	ри	ја	от	кри	ћа	Аме	ри	ке“	(1861.),	„На	ро	ди	Евро	пе:	кул	тур	не	и	
ка	рак	тер	не	ски	це	европ	ских	на	ро	да“	(1872.),	„Ге	о	граф	ски	по	ло	жај	
глав	них	гра	до	ва	Евро	пе“	 (1874.),	итд.	По	све	ћен	ис	кљу	чи	во	свом	
ра	ду,	ни	је	се	же	нио	и	умро	је	у	Бре	ме	ну	1878.	го	ди	не.	Аме	рич	ки	
исто	ри	чар	Чарлс	Дин	 (Char	les	De	a	ne),	 до	де	ли	ће	му	1879.	 го	ди	не	
епи	тет	„не	у	пит	но	нај	и	стак	ну	ти	јег	европ	ског	ге	о	гра	фа“.1)

У	„Срп	ском	ле	то	пи	су“	иза	шао	је	1852.	го	ди	не	осврт	на	ње	го
во	 „Пу	то	ва	ње	у	Ис	тру,	Дал	ма	ци	ју	и	Цр	ну	Го	ру“	 („Re	i	se	 nach	 Is
trien,	Dal	ma	tien	und	Mon	te	ne	gro“)2),	где	се	кон	ста	ту	је	да	са	књи	гом	
„по	зна	тог	не	мач	ког	пут	ни	ка“	срп	ски	чи	та	лач	ки	ауди	то	ри	јум	ни	је	
на	ро	чи	то	упо	знат,	од	но	сно	„да	ће	се	тек	ма	ло	Ср	ба	ља	на	ћи,	ко	ји	
по	ме	ну	то	де	ло	Ко	ла	има	ју,	или	су	га	при	ли	ку	има	ли	про	чи	та	ти“.3) 

1)	 Fre	de	ric	Tra	ut	mann	(prev.	i	edit.),	„Jo	hann	Ge	org	Kohl,	a	Ger	man	tra	ve	ler	in	Min	ne	so	ta	Ter	ri	tory“,	
Min ne so ta Hi story Ma ga zi ne,	Min	ne	so	ta	Hi	sto	ri	cal	So	ci	ety,	Vol.	49/4	(Win	ter	1984),	стр.	127.

2)	 О	књи	зи	„Пу	то	ва	ње	у	Ис	тру,	Дал	ма	ци	ју	и	Цр	ну	Го	ру“	би	ће	ви	ше	ре	чи	у	не	ком	од	сле	де	ћих	
ра	до	ва.	

3) Ге о гра фі й скохи сто рі й скій од рь і ва къ о Дал ма ціи одъ Ко ла,	Серб	скй	лѣ	е	то	пи	съ	за	го	ди	ну	
1852, Ча	сть	I,	Ма	ти	ца	серб	ска,	У	Бу	ди	му,	1852, стр.	119.
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На	жа	лост,	пу	то	пи	си	у	којимa	је	по	све	тио	па	жњу	Ср	би	ма	ни	да	нас	
ни	су	у	до	вољ	ној	ме	ри	пред	ста	вље	ни	до	ма	ћим	чи	та	о	ци	ма,	а	ис	тра
жи	ва	чи	ко	ји	се	ба	ве	на	ци	о	нал	ним	иден	ти	те	ти	ма	у	19.	ве	ку	на	Бал
ка	ну,	вр	ло	рет	ко	по	ми	њу	ра	до	ве	ис	так	ну	тог	не	мач	ког	на	уч	ни	ка.

1. ПО ДЕ ЛА СЛО ВЕН СКИХ ПЛЕ МЕ НА  
ПРЕ МА ЈО ХА НУ ГЕ ОР ГУ КО ЛУ

Јо	хан	Ге	орг	Кол,	по	пут	ве	ћи	не	исто	ри	ча	ра,	ет	но	гра	фа,	ге	о	гра
фа	и	фи	ло	ло	га	по	сма	тра	не	епо	хе,	Ср	бе	и	Хр	ва	те	је	сма	трао	ет	нич
ки	 го	то	во	 иден	тич	ним	 сло	вен	ским	 на	ро	ди	ма,	 ко	ји	 су	 на	 про	сто
ри	ма	Дал	ма	ци	је,	Сла	во	ни	је,	Вој	не	кра	ји	не,	„ци	вил	не	 	Хр	ват	ске“,	
Аустри	је	и	Угар	ске,	би	ли	из	ме	ша	ни.	На	рав	но,	по	ми	ња	не	су	кат	кад	
и	„ма	ле	раз	ли	ке“,	у	скла	ду	са	до	та	да	шњим	са	зна	њи	ма	о	исто	ри
ји,		је	зи	ку	и	кул	ту	ри	на	ро	да	ко	ји	су	жи	ве	ли	у	зе	мља	ма	не	ка	да	шњег	
Или	ри	ка.	Углав	ном,	ауто	ри	из	пр	ве	по	ло	ви	не	19.	ве	ка,	осла	ња	ли	су	
се	на	сред	ње	ве	ков	не	исто	риј	ске	из	во	ре,	у	ко	ји	ма	су	Ср	би	сма	тра	ни	
не	са	мо	ан	тич	ким	на	ро	дом,	не	го	и	ро	до	на	чел	ни	ци	ма	свих	Сло	ве	на	
(на	ро	чи	то	Хр	ва	та,	Сла	во	на	ца,	Дал	ма	ти	на	ца,	а	код	не	ких	ауто	ра	и	
Сло	ве	на	ца,	Че	ха,	По	ља	ка,	па	и	Бу	га	ра).4)	Кол	је	у	јед	ном	од	сво	јих	
нај	по	пу	лар	ни	јих	де	ла, „Пу	то	ва	ње	у	уну	тра	шњост	Ру	си	је	и	Пољ
ске“	(„Re	i	sen	im	In	ne	ren	von	Rus	sland	und	Po	len“),	сло	вен	ска	пле	ме
на	у	не	мач	ким	и	ма	ђар	ским	зе	мља	ма	име	но	вао,	по	де	лио	и	по	бро	јио	
на	сле	де	ћи	на	чин:	„1. Че шко пле ме (Бо хе ми у Аустри ји (3,000,000), 
Бо хе ми у Пру ској (2,500), Мо рав ци (1,400,000); 2. Ле шко пле ме (По
ља ци у Шле ској, По зна њу и За пад ној Пру ској (2,000,000),  По ља ци 
у Га ли ци ји и аустриј ској Шле ској (3,000,000); 3. Ру ско пле ме (Ру
си ни у Га ли ци ји (1,200,000), Ру си ни у Угар ској (200,000); 4. Срп
ско пле ме (Сла воСр би у Угар ској (400,000), Сла вон ци у Аустри ји 
(500,000), Дал ма тин ци у Аустри ји (300,000), Хр ва ти у Аустри ји 
(700,000); 5. Винд ско пле ме (у Шта јер ској (300,000), у Ко ру шкој 
(150,000), у Крањ ској (350,000) у Угар ској (50,000); 6. Сло вач ко 
пле ме (Сло ва ци у Угар ској и Мо рав ској (1,800,000); 7. Лу жич ко

4) „Да	ли	ми	ло	ва	хро	ни	ка“	из	1314.	го	ди	не,	нај	ста	ри	ји	спис	са	чу	ван	на	че	шком	је	зи	ку,	спа	да	у	
ред	че	сто	ци	ти	ра	них	исто	риј	ских	из	во	ра	у	ко	јем	се	Ср	би,	на	осно	ву	на	род	них	пре	да	ња,	пред
ста	вља	ју	као	ро	до	на	чел	ни	ци	свих	Сло	ве	на,	док	је	Хр	ват	ска	тек	 јед	на	од	срп	ских	зе	ма	ља.	
По	зна	ти	стих	гла	си: „У срп ском на ро ду по сто ји зе мља, ко ја се зо ве Хр ват ска; У тој зе мљи 
бе ше Влах, по име ну Чех...“.	(Ви де ти:	Da	li	mi	lo	va	kro	ni	ka,	Jan	La	ic	hter	V	Pra	ze,	1920,	стр.	11.)
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срп сковенд ско пле ме (Лу жич ки Ср биВен ди у Пру ској (150,000), 
Лу жич ки Ср биВен ди у Са ској (60,000)“.5)

Ста	но	ви	шта	у	ве	зи	по	ре	кла	на	ро	да	ју	жно	сло	вен	ско	га	ју	га,	Кол	
ни	је	ме	њао	то	ком	сле	де	ћих	де	це	ни	ја.	Та	ко	је	у	дру	гом,	ре	ви	ди	ра
ном	и	про	ши	ре	ном	из	да	њу	књи	ге	„На	ро	ди	Евро	пе:	Кул	тур	не	и	ка
рак	тер	не	ски	це	европ	ских	на	ро	да“,	при	лич	ну	па	жњу	по	све	тио	Бу
га	ри	ма	и	Ср	би	ма.	Пр	ве	је,	као	ис	точ	ну	ску	пи	ну	Ју	жних	Сло	ве	на,	
сме	стио	око	до	њег	то	ка	Ду	на	ва,	те	Цр	ног	и	Егеј	ског	мо	ра,	од	но	сно	
на	про	сто	ру	 ан	тич	ких	по	кра	ји	на	–	Ме	зи	је,	Тра	ци	је	и	Ма	ке	до	ни
је.	Ср	би,	пак,	као	„за	пад	на	по	ло	ви	на	Ју	жних	Сло	ве	на“,	на	ста	њу	ју	
про	стор	од	сред	њег	то	ка	Ду	на	ва	до	Ја	дран	ског	мо	ра,	од	но	сно,	Кол	
их	свр	ста	ва	у	ста	нов	ни	ке	„ста	ре	илир	ске	зе	мље“.	Обе	„глав	не	гра
не	Ју	жних	Сло	ве	на“,	бу	гар	ска	и	срп	ска,	ка	ко	у	по	гле	ду	бро	ја	ста
нов	ни	ка,	та	ко	и	у	од	но	су	на	ве	ли	чи	ну	про	сто	ра	на	ко	јем	су	се	рас
про	стра	ни	ли,	под	јед	на	ке	су	сна	ге,	ис	так	нуо	је	Кол.6)	Ипак,	Бу	га	ре	
је	оце	нио	„дру	га	чи	ји	ма	ду	хом“	од,	Сло	ве	на	„срп	ског	пле	ме	на“,	ко
ји	се	на	зи	ва	ју	„Или	роСр	би	или	илир	ски	Сло	ве	ни“	и	де	ле	се	на:	а)	
жи	те	ље	Кне	же	ви	не	Ср	би	је,	„ко	ји	су	у	но	ви	је	вре	ме	ни	зом	кр	ва	вих	
ра	то	ва	из	бо	ри	ли	сво	ју	не	за	ви	сност“;	б)	„хра	бре	Бо	шња	ке“,	ко	ји	су	
да	ва	ли	 нај	бо	ље	 ја	ни	чар	ске	 ре	гру	те;	 ц)	 „не	са	ло	ми	ве	Цр	но	гор	це“,	
пла	нин	це	ко	ји	су	од	у	век	пр	ко	си	ли	мо	ћи	Осман	ли	ја;	д)	Мор	ла	ке	и	
Дал	ма	тин	це,	„не	ка	да	стра	шне	гу	са	ре	Ја	дра	на“,	нај	бо	ље	мор	на	ре	са	
до	ко	ва	Ве	не	ци	је,	ко	ји	„у	пот	пу	но	сти	при	па	да	ју	овом	сло	вен	ском	
пле	ме	ну“;	д)	Сла	вон	це,	те	„не	у	пот	пу	но	сти	срп	ске,	али	Ср	би	ма	
ве	о	ма	 бли	ске“	 „Кро	ва	те“	 или	 Хр	ва	те,	 по	зна	те	 по	 опа	сним	 ре	ги
мен	та	ма	у	стра	ним	зе	мља	ма,	где	су	се	бо	ри	ли	под	ма	ђар	ском	или	
аустриј	ском	за	ста	вом.	Та	ко	ђе	је,	као	и	дру	ги	еми	нент	ни	сла	ви	сти	и	
исто	ри	ча	ри,	твр	дио	да	је	„име	Ср	бин“	не	ка	да	би	ло	за	јед	нич	ко	име	
свих	Сло	ве	на.7) 

У	истом	де	лу	по	за	ба	вио	се	украт	ко	и	до	ла	ском	Ср	ба	на	Бал	кан,	
чи	ме	је	још	ви	ше	про	ши	рио	под	руч	ја	ко	ја	су	на	се	ли	ли,	об	ја	шња
ва	ју	ћи	њи	хо	во	по	сте	пе	но	гра	на	ње.	Сма	трао	је	да	су	пр	во	до	шли	на	
оба	ле	Ду	на	ва	и	„илир	ске	пла	ни	не“,	ода	кле	су	„ти	срп	ски	Сло	ве	ни“	
про	др	ли	на	Ја	дран	до	Ве	не	ци	је,	ши	ре	ћи	се	дуж	Дра	ве	и	Са	ве,	те	
гра	ни	ца	са	Ти	ро	лом,	Салц	бур	гом	и	Гор	њом	Аустри	јом,	и	да	ље	до	

5) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Re i sen im In ne ren von Rus sland und Po len,	Drit	ter	Teil,	Ar	nol	dischen	Buc
hhan	dlug,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1841,	стр.	510.

6) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Die Völker Euro pa‘s: Cul tur und Cha rak ter skiz zen der europäischen Völker,	
Zwe	i	te	re	vi	dir	te	und	ver	me	hr	te	Aufla	ge,	Be	rend	sohn,	Ham	burg,	1872,	стр.	67.

7)	 Исто,	стр.	72.	
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ис	точ	них	алп	ских	до	ли	на.	Од	но	сно,	про	ши	ри	ли	су	се	од	се	вер	них	
гра	ни	ца	Ма	ке	до	ни	је	и	Ал	ба	ни	је,	чак	до	уну	тра	шњо	сти	Не	мач	ке,	
кроз	ду	гу,	рас	тег	ну	ту	област,	„ве	ли	ку	по	пут	Кра	ље	ви	не	Пру	ске“,	
са	„6	или	7	ми	ли	о	на	ових	Сло	ве	на“.	Из	ова	квих	усло	ва	и	тен	ден
ци	ја,	на	гла	сио	је	Кол,	по	ја	ви	ло	се	„огром	но	пле	ме	и	име	на	ро	да,	
или	росрп	ски	Сло	ве	ни“.	Ипак,	с	на	ме	ром	да	раз	би	стри	кон	фу	зну	
ет	но	гра	фи	ју	 Бал	ка	на,	 	 аутор	 је	 на	 кра	ју	 из	дво	јио	 сле	де	ће	 глав	не	
гру	пе	 „Или	роСр	ба“:	 1)	 Ср	би	 у	 ужем	 сми	слу,	 у	 ко	је	 се	 убра	ја	ју	
Сла	вон	ци,	 Бо	шња	ци,	Цр	но	гор	ци,	Дал	ма	тин	ци	 и	жи	те	љи	Кне	же
ви	не	Ср	би	је,	2)	Хр	ва	ти	у	Тур	ској	и	Аустри	ји,	3)	тзв.	Сло	вен	ци	или	
Вен	ди	у	Ис	три,	Шта	јер	ској	и	Крањ	ској.8)	Што	се	ти	че	Бо	шња	ка,	
Кол	на	гла	ша	ва	да	су	они	је	ди	но	„пле	ме	Ср	ба“,	ко	је	су	Тур	ци	ус	пе
ли	да	при	до	би	ју	за	след	бе	ни	ке	Ку	ра	на,	обра	зла	жу	ћи	да	је	њи	хо	во	
плем	ство	ис	пр	ва	пре	шло	на	ислам	због	раз	ли	чи	тих	при	ви	ле	ги	ја,	
тј.	ка	ко	би	за	др	жа	ли	сво	ја	пре	ђа	шња	вла	сте	лин	ства	и	под	но	вом	
вла	шћу.9)	Не	мач	ки	пу	то	пи	сац	је	на	по	слет	ку	за	кљу	чио,	да	је	це	ло
куп	но	сло	вен	ско	ста	нов	ни	штво	ју	жне	Угар	ске	(ис	под	Пе	ште)	„пре
те	жно	срп	ско“,	а	ње	го	ва	број	ност	у	Аустри	ји,	укљу	чуј	ћи	Сла	вон
це,	Хр	ва	те	и	срп	ске	жи	те	ље	Вој	не	кра	ји	не	и	Вој	во	ди	не,	по	чет	ком	
1870тих	пре	ла	зи	број	од	3,5	ми	ли	о	на.10) 

Европ	ска	 на	у	ка	 сма	тра	ла	 је	 све	 до	 Бер	лин	ског	 кон	гре	са	 Бо
сну	и	Хер	це	го	ви	ну	цен	трал	ним	срп	ским	ет	нич	ким	и	исто	риј	ским	
обла	сти	ма.11)	Не	ко	ли	ко	го	ди	на	по	што	је	све	тло	да	на	угле	да	ла	Ко	ло
ва	књи	га	о	на	ро	ди	ма	Евро	пе,	слич	но	је	о	Бо	шња	ци	ма	пи	сао	и	зна
ме	ни	ти	фран	цу	ски	пу	то	пи	сац,	ар	хи	тек	та	и	рат	ни	ре	пор	тер,	Шарл	
Ири	јарт	(Char	les	Yri	ar	te).	На	ви	ше	ме	ста	у	свом	де	лу	„Бо	сна	и	Хер
це	го	ви	на	–	пу	то	пис	из	вре	ме	на	устан	ка	18751876“,	на	ро	де	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не,	без	об	зи	ра	на	вер	ску	при	пад	ност,	од	ре	дио	 је	као	
Ср	бе.12) 

По	де	ла	сло	вен	ских	пле	ме	на	пре	ма	Јо	ха	ну	Ге	ор	гу	Ко	лу,	мо	же	
се	 ус	по	ре	ди	ти	 и	 са	 де	таљ	ном	 ет	но	граф	ском	 кар	том	Аустриј	ског	

8)	 Исто,	стр.	73.
9) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Die Völker Euro pa‘s: Cul tur und Cha rak ter skiz zen der europäischen Völker,	

н. д.,	стр.75.
10)	 Исто,	стр.	76.
11) Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Ср	би	ја	и	срп	ске	зе	мље	сто	го	ди	на	по	сле	Ве	ли	ког	ра	та“,	По ли тич ка ре

ви ја,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,		бр.	4,	вол.	42	(2014), стр.	29.
12) „У тре нут ку ка да су по ко ре ни, ста нов ни ци обје по кра ји не, срп ске ра се, на ла зи ли су се ту 

пре ко осам сто го ди на; они су би ли хри шћа ни, али их је већ био по дво јио рас кол из ме ђу грч ке 
и ла тин ске цр кве.“ (Šarl	Iri	jart,	Bo sna i Her ce go vi na – pu to pis iz vre me na ustan ka 18751876,	
Ve	se	lin	Ma	sle	ša,	Sa	ra	je	vo,	1981,	стр.	97.)
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Цар	ства	из	1846.	го	ди	не,	Хајн	ри	ха	Берг	ха	у	са	(He	in	rich	Berg	ha	us),	
ко	ја	је	де	лом	са	чи	ње	на	на	осно	ву	ис	тра	жи	ва	ња	Кар	ла	Бер	нхар	ди	ја	
(Karl	Chri	stian	Si	gi	smund	Ber	nhar	di)	и	Јо	си	фа	Ша	фа	ри	ка	(Pa	vel	Jo
zef	Šafárik).	У	„та	бе	ли	на	ро	да“,	ко	ја	се	на	ла	зи	у	до	њем	де	сном	углу	
ма	пе,	ме	ђу	Сло	ве	ни	ма	ко	ји	на	се	ља	ва	ју	Аустри	ју,	по	себ	ну	ве	ли	ку	
ску	пи	ну	 чи	не	 „Или	роСр	би“,	 по	де	ље	ни	 на	 три	 под	ску	пи	не:	 Ср
бе	(Шок	це	и	Ра	ша	не),	Хр	ва	те	и	Сло	вен	це	(Вен	де).	Ме	ђу	„Или	ро
Ср	би	ма“	нај	број	ни	ји	су	Ср	би	 (2.624.000),	по	том	сле	де	Сло	вен	ци	
(1.167.300),	те	на	кон	цу	Хр	ва	ти	(813.300).	Уоча	ва	се	и	јед	на	за	ни
мљи	ва	гру	па	под	на	зи	вом	„Гр	коРо	ма	ни“,	по	де	ље	на	на	Ита	ли	ја	не	и	
тзв.	„ро	ма	ни	зо	ва	не	Ср	бе“	(ве	ро	ват	но	су	у	пи	та	њу	Мор	ла	ци),	ко	јих	
је	у	цар	ству	би	ло	укуп	но	5.183.000.13)	Из	у	зет	на	Брок	ха	у	со	ва	ен	ци
кло	пе	ди	ја	из	1853.	 го	ди	не,	 „ка	то	лич	ке	Сло	ве	не“	од	Ис	тре,	пре	ко	
Дал	ма	ци	је,	 до	Ду	бров	ни	ка	и	Ко	то	ра,	исто	 та	ко	бе	ле	жи	као	Ср	бе	
(„Stam mna men Ser be“).14)	Два	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је,	аустриј	ски	над
вој	во	да	Лу	двиг	Сал	ва	тор	(Er	zher	zog	Lud	wig	Sal	va	tor),	дуж	ја	дран
ске	оба	ле,	од	Ис	тре	до	Цр	не	Го	ре,	као	умет	ник	и	ет	но	лог,	пре	по	зна
је	и	сли	ка	са	мо	ти	по	ве	Ср	ба	у	њи	хо	вим	но	шња	ма.15) 

По	да	ци	 о	 на	ро	ди	ма	 ко	ји	 су	 у	 Ко	ло	во	 до	ба	 сма	тра	ни	 де	лом	
„срп	ског	пле	ме	на“;	њи	хо	вом	по	ре	клу	и	гра	ни	ца	ма	ко	је	су	за	у	зи	ма
ли,	до	ка	зу	ју	да	по	јам	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	из	вор	но	ни	је	про	из	вод	срп
ског	„ми	то	ман	ског	ин	тер	пре	ти	ра	ња	исто	ри	је“16).	Упли	та	њем	моћ
них	су	бје	ка	та	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	у	кре	и	ра	ње	са	вре	ме	них	бал
кан	ских	на	ци	ја,	на	ве	де	не	исто	риј	ске	чи	ње	ни	це	су	у	ве	ћи	ни	слу	ча
је	ва	обез	вре	ђе	не	или	укло	ње	не	из	зва	нич	не	на	у	ке.	Не	ке	су	при	ла
го	ђе	не	по	тре	ба	ма	њи	хо	вих	пре	пра	вља	ча,	те	при	пи	са	не	„ме	га	ло	ма
ни	ји“	 срп	ских	 др	жав	них	 вр	ху	шки;17)	 по	не	ка	да	 чак	 и	 „бо	ле	сној	
уобра	зи	љи“,	„срп	ском	лу	ди	лу“,	„син	дро	му	Кра	ље	ви	ћа	Мар	ка“,	са	

13) „Et	hno	grap	hische	Kar	te	der	Österreichischen	Mo	nar	chie“,	Dr. He in rich Berg ha us‘ Physi ka lischer 
Atlas oder Sam mlung von Kar ten,	Zve	i	ter	Band,	Ver	lag	von	Ju	stus	Pert	hes	in	Got	ha,	1848,	str.	194.

14) August	Kurt	zel,	Die Ge gen wart. Eine encyclopädische Dar stel lung der ne u e sten Ze it geschic hte für 
al le Stände,	Ac	hter	Band,	Broc	kha	us,	Le	ip	zig,	1853,	стр.	2.

15) Ви	де	ти:	Er	zher	zog	Lud	wig	Sal	va	tor,	Die Ser ben an Der Adria. Ihre Typen und Trac hten,	He in rich 
Mercy,	Prag,	1878.

16)	 По	зна	то	је	да	се	као	ин	спи	ра	тор	„ве	ли	ко	срп	ске	ми	то	ма	ни	је“,	у	хр	ват	ским	и	мно	штву	дру	гих	
Ср	би	ма	не	бла	го	на	кло	них	из	во	ра,	ма	хом	оп	ту	жу	је	Вук	Сте	фа	но	вић	Ка	ра	џић,	док	Или	ја	Га
ра	ша	нин	но	си	пе	чат	то	бо	жњег	кре	а	то	ра	пла	на	о	спро	во	ђе	њу	„ве	ли	ко	срп	ске	иде	је“.	Исти	на	
је	да	Вук	у	сту	ди	ји	„Ср	би	сви	и	сву	да“	ни	је	твр	дио	баш	ни	шта	што	већ	ни	је	би	ло	угра	ђе	но	у	
тра	ди	ци	о	нал	не	ста	во	ве	дотадашњe	сла	ви	сти	ке,	док	је	Га	ра	ша	ни	но	во	„На	чер	та	ни	је“	до	ра	ђе
ни	про	грам	пољ	ске	по	ли	тич	ке	еми	гра	ци	је,	ко	ји	се	по	по	тре	би	из	вла	чи	из	кон	тек	ста	ге	о	по	ли
тич	ких	при	ли	ка	1840их	го	ди	на.

17)	 Lju	bo	mir	An	tić,	Ve li ko srp ski na ci o nal ni pro gra mi – Is ho di šta i po slje di ce,	Gol	den	mar	ke	tingTeh
nič	ka	knji	ga,	Hr	vat	ski	in	sti	tut	za	po	vi	jest,	Za	greb,	2007,	стр.	9.
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„симп	то	ми	ма“	по	пут	„па	ра	но	је	и	нар	ци	зма“,	на	ста	ли	ма	због	ду	го
трај	не	„ори	јен	тал	не	де	спо	ци	је“18),	или	пак	„за	ча	ра	ном	кру	гу	ла	жи	
и	стра	хо	ва“19).	Исти	на	је	да	већ	низ	де	се	тле	ћа	жи	ви	иде	ја	о	по	нов
ном	 ује	ди	ње	њу	 срп	ских	 зе	ма	ља	 у	 др	жав	ну	 тво	ре	ви	ну,	 ко	ју	 не	ки	
на	зи	ва	ју	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“,	али	њој	прет	хо	ди	ис	цр	та	ва	ње	гра	ни	ца	
од	 стра	не	 нај	чу	ве	ни	јих	 сла	ви	ста,	 по	пут	 Ша	фа	ри	ка	 (Pa	vel	 Jo	zef	
Šafárik),	До	бров	ског	(Jo	sef	Do	brovský),	Јер	не	ја	Ко	пи	та	ра,	Фран	ца	
Ми	кло	ши	ча,	Си	при	је	на	Ро	бе	ра	(Cyprien	Ro	bert),	и	мно	гих	дру	гих,	
а	на	осно	ву	је	зич	ких	и	кул	тур	них	по	ка	за	те	ља,	исто	риј	ских	из	во	ра	
и	 ста	ти	сти	ка.	Оно	што	да	нас	не	ки	жи	го	шу	 „ма	ни	јом	 ве	ли	ко	срп
ства“,	ни	је	пред	ста	вља	ло	пу	ку	на	ци	о	на	ли	стич	ку	за	ми	сао	из	ло	же
ну	у	ча	со	пи	су	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	од	1888.	го	ди	не20),	не	го	ре	ал	ну	сли
ку	срп	ског	ет	нич	ког	про	сто	ра	до	фор	ми	ра	ња	ју	го	сло	вен	ских	на	ци
ја.	Иде	ја	о	„Ве	ли	кој	Ср	би	ји“	ни	је	мо	гла	да	бу	де	плод	„ме	га	ло	ман
ске	ма	ште“	 срп	ске	ин	те	ли	ген	ци	је,	 по	што	 су	под	руч	ја	 ве	ћег	 де	ла	
За	пад	ног	 Бал	ка	на	 уисти	ну	 би	ла	 на	се	ље	на	 Ср	би	ма	 пра	во	слав	не,	
ри	мо	ка	то	лич	ке	и	ислам	ске	ве	ре.21)	Исти	на,	за	са	да	се	још	увек	не	
мо	же	по	у	зда	но	ка	за	ти	ка	да	је	по	јам	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	на	стао,22)	али	
је	еви	дент	но	ста	ри	ји	од	19.	ве	ка,	као	и	опис	ње	ног	ге	о	граф	ског	оп
се	га,	 че	му	 у	 при	лог	 све	до	чи	 не	ко	ли	ко	 исто	риј	ских	 вре	ла.	 Та	ко	
1774.	го	ди	не	је	зу	и	та	и	пе	штан	ски	би	скуп	Пал	ма	(Károly	Fe	renc	Pal
ma)	 у	 де	лу	 по	све	ће	ном	 на	сло	ви	ма	 и	 гр	бо	ви	ма	Ма	ри	је	 Те	ре	зи	је,	
твр	ди	 да	 су	 Кра	ље	ви	на	 Ра	ма	 или	 Ра	шка	 део	 Ве	ли	ке	 Ср	би	је	
(„Großser vien“)	ко	ја	се	про	сти	ре	„од	Ду	на	ва	до	мо	ра“23),	при	че	му	
по	ја	шња	ва	да	 	 је	зе	мља	Ра	ма	исто	што	и	Бо	сна	(„Ra ma oder Bo
snien“)24).	Вр	ло	слич	но	Пал	ми,	не	мач	ки	по	ли	мат	Ерд	ман	Узе	(Erd

18)	 Ivo	Ren	dićMi	o	če	vić,	„Et	nop	si	ho	lo	gij	ski	okvir	hr	vat	ske	i	srp	ske	na	ci	je“,		Mi gra ci je ske te me,	Fi	lo
zof	ski	fa	kul	tet,	Za	dar,	бр.	16	(2000),	стр.	141165.

19)	 Bra	ni	mir	An	zu	lo	vic,	He a venly Ser bia: From Myth to Ge no ci de,	New	York	Uni	ver	sity	Press,	
New	York	and	Lon	don,	1999, стр.	99146.

20)	 Mi	lo	rad	Ek	me	čić,	„Gre	a	ter	Ser	bia	Aga	inst	 the	Bac	kgro	und	of	World	Mo	dels“,	Gre at Ser
bia – Truth, Mi scon cep ti ons, Abu ses,	The	Ser	bian	Aca	demy	of	Sci	en	ces	and	Arts,	Bel	gra	de,	
2004,	стр.	35.

21)	 Ни	ко	ла	Жу	тић,	„Ср	би	сви	и	сву	да“	–	„Хр	ват	ске	зе	мље	без	Хр	ва	та“,	Исто ри ја 20. ве ка,	Ин	сти
тут	за	са	вре	ме	ну	исто	ри	ју,	Бе	о	град,	бр.	2	(2005),	стр.	32.

22)	 За	бе	ле	же	но	је	да	је	1853.	аустриј	ска	вла	да	за	бра	ни	ла	по	ли	тич	ку	кар	ту	ко	ја	је	пред	ста
вља	ла	„Ве	ли	ку	Ср	би	ју“	(Ви	де	ти:	Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	Ства ра ње Ју го сла ви је 17901918,	
Књи	га	2,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1988,	стр.	335.),	иако	је	беч	ка	др	жав	на	ста	ти	сти	ка,	де	це
ни	ја	ма	и	пре	и	по	сле,	по	твр	ђи	ва	ла	та	кву	ет	но	граф	ску	ре	ал	ност.	

23) Franz	Karl	von	Palm,	Ab han dlung von den Ti teln und Wap pen, wel che Ma ria The re sia als apo sto
lische Königin von Hun garn führet,	Ka	i	serl.	Königl.	Hof	buc	hdruc	kern	und	Buchhändlern,	Wi	en,	
1774,	стр.	28.

24) Исто,	стр.	32.



	92	

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ...Дарио Кршић

mann	Uh	se),	у	ге	о	граф	скоисто	риј	ском	лек	си	ко	ну	(1710.)	од	ре	ђу	је	
Ср	би	ју	као	европ	ску	зе	мљу	сме	ште	ну	из	ме	ђу	Хр	ват	ске	и	Ја	дран
ског	мо	ра,	на	Ду	на	ву	и	Ме	зи	ји.	Ср	би	ја,	ка	же	он,	јед	ним	де	лом	(„ко
ји	се	зо	ве	Хер	це	го	ви	на“),	обич	но	ле	жи	на	мо	ру,	а	дру	гим	се	пру	жа	
на	 коп	но,	 об	у	хва	та	ју	ћи	 Ра	шку	 и	 Бо	сну.25)	 Ка	да	 је	 про	ла	зио	 кроз	
Ниш	кра	јем	18.	ве	ка,	Џејмс	Ка	пер	(Ja	mes	Cap	per),	бри	тан	ски	ме	те
о	ро	лог,	пи	сац	и	члан	Бри	тан	ске	ис	точ	но	ин	диј	ске	ком	па	ни	је,	об	ја
шња	ва:	„То је пре сто ни ца ве ли ке Ср би је.“26) За	ве	ћи	ну	ауто	ра	„Ве
ли	ка	Ср	би	ја“	је	пред	ста	вља	ла	си	но	ним	за	„Бе	лу	Ср	би	ју“,	ода	кле	је	
(пре	ма	Пор	фи	ро	ге	ни	ту)	 срп	ско	пле	ме	на	се	ли	ло	Бал	кан.	Та	ко	не
мач	ки	исто	ри	чар	Карл	Го	тлоб	фон	Ан	тон	(Karl	Got	tlob	von	An	ton)	
бе	ле	жи	у	„Исто	ри	ји	не	мач	ке	на	ци	је“	(1793.)	да	је	Че	шка	би	ла	ко	ло
ни	зо	ва	на	на	ро	дом	Хр	ва	та	из	Ве	ли	ке	Ср	би	је	(„GroßSer bien“),	ко	ји	
су	ује	ди	ње	ни	са	дру	гим	„Ве	ли	коСр	би	ма“	(„mit einer an dern Men
ge GroßSer bi er“),	 у	 сед	мом	ве	ку	на	се	ли	ли	Хр	ват	ску	и	Ср	би	ју.27) 
Дру	ги	не	мач	ки	исто	ри	чар	и	би	бли	о	те	кар,	Ге	бар	ди	(Lud	wig	Al	brecht	
Geb	har	di),	у	„Исто	ри	ји	Кра	ље	ви	не	Дал	ма	ци	је,	Хр	ват	ске,	Сла	во	ни
је,	Ср	би	је,	Ра	шке,	Бо	сне,	Ра	ме	и	Ду	бро	вач	ке	Ре	пу	бли	ке“	 (1805.),	
об	ја	шња	ва	да	су	у	ра	ном	сред	њем	ве	ку	по	сто	ја	ле	две	Ср	би	је:	Бе	ла	
Ср	би	ја	 („Weiβser wi en“)	 на	 се	ве	ру	 	 и	Илир	ска	Ср	би	ја	 („Illyrische 
Ser vien“) на	 ју	гу,	ко	ја	се	пак	де	ли	ла	на	Ле	пу	или	Цр	ве	ну	Ср	би	ју	
(„ro te oder schöne Ser vien“)	и	нај	ма	њу	–	Цр	ну	Ср	би	ју	(„schwar ze 
oder kle in ste Ser vien“).	Пр	ва	је	об	у	хва	та	ла	под	руч	ја	Да	ки	је,	чи	та	ву	
Дар	да	ни	ју,	ве	ли	ки	део	бив	ше	рим	ске	про	вин	ци	је	Дал	ма	ци	је	(укљу
чу	ју	ћи	Бо	сну),	те	се	на	мо	ру	про	те	за	ла	од	„Оми	ша	до	Цр	не	Го	ре“	и	
од	 „Ал	ба	ни	је	 до	Дра	ча“.	Цр	на	Ср	би	ја,	 од	но	сно	Ср	би	ца	 („Ser wi
za“),	за	хва	та	ла	је		око	ли	ну	Со	лу	на,28)	о	че	му	је	траг	оста	вио	Пор
фи	ро	ге	нит.	Осим	то	га,	Ге	бар	ди	под	се	ћа	да	се	на	се	ве	ру,	у	Не	мач	кој,	
ме	ђу	Лу	жич	ким	Ср	би	ма,	на	ла	зи	ла	„зе	мља	Дал	ми	на	ца“	(„Dal min
zer land“),	те	по	вла	чи	па	ра	ле	лу	са	Дал	ма	ци	јом	на	Ја	дра	ну,	на	зи	ва
ју	ћи	 ње	но	 ста	нов	ни	штво	 „дал	мат	ским	 Ср	би	ма“	 („dal ma tischen 

25) Erd	mann	Uh	se,	Uni ver salge o grap hischhi sto risches Le xi con,	 Im	Ver	lag	 Jo	hann	Lu	de	wig	Gle
ditsch	und	Mo	ritz	Ge	or	ge	We	id	manns,	Le	ip	zig,	1710,	SerSes,	стр.	383.

26)	 Ja	mes	Cap	per,	Ob ser va ti ons on the pas sa ge to In dia thro ugh Egypt, al so by Wi en na thro ugh Con
stan ti no ple to Alep po...,	The	Third	Eidi	ton,	W.	Fa	den,	J.	Rob	son,	and	R.	Se	well,	Lon	don,	1785,	стр.	
86.

27) KarlGot	tlob	An	ton,	Geschic hte der te utschen Na zion,	Er	ster	Theil,	Le	ip	zig,	1793,	стр.	388.
28) Lud	wig	Al	brecht	Geb	har	di,	Geschic hte der Königreiche Dal ma tien, Kro a tien, Szla vo nien, Ser vien, 

Ras zien, Bo snien, Ra ma und des Freysta ats Ra gu sa,	bey	Jo	seph	Leyrer,	Buchhändler,	Pesth,	1805,	
стр.	182183.
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Ser vi ern“).29)	По	зи	вао	се	и	на	чу	ве	ну	осмо	том	ну	цр	кве	ну	исто	ри	ју	
–	 „Или	ри	кум	 са	крум“,	 ита	ли	јан	ских	 је	зу	и	та	Фи	ли	па	 Ри	че	пу	ти	ја	
(Fi	lip	po	 Ri	ce	pu	ti),	 Да	ни	је	ла	 Фар	ла	ти	ја	 (Da	ni	e	le	 Far	lat	ti)	 и	 Ја	ко	па	
Ко	ле	ти	ја	(Ja	co	po	Co	le	ti).	У	том	не	за	о	би	ла	зном	де	лу	за	про	у	ча	ва	ње	
по	ли	тич	ке	исто	ри	је	Ју	жних	Сло	ве	на,	штам	па	ном	од	1751.	до	1819.	
го	ди	не,	ауто	ри	сред	ње	ве	ков	ну	гра	ни	цу	из	ме	ђу	пле	ме	на	Ср	ба	и	Хр
ва	та	по	твр	ђу	ју	на	ре	ци	Це	ти	ни30),	ода	кле	се	дуж	оба	ле	ка	ју	гу	пру
жа	ла	„ме	ди	те	ран	ска	Ср	би	ја“	(„Ser blia me di ter ra nea“),	об	у	хва	та	ју
ћи	исто	риј	ске	жу	па	ни	је	–	Па	га	ни	ју,	Тра	ву	ни	јуКо	на	вле	и	Ду	кљу,	
док	је	у	коп	не	ном	де	лу	за	у	зи	ма	ла	Бо	сну	и	Ра	шку.31)	Ви	ше	од	чи	та
вог	ве	ка	ка	сни	је,	аустриј	ски	над	вој	во	да	Лу	двиг	Сал	ва	тор	(Er	zher
zog	Lud	wig	Sal	va	tor),	дуж	ја	дран	ске	оба	ле,	од	Ис	тре	до	Цр	не	Го	ре	
(чак	и	на	остр	ви	ма),	 сли	ка	ти	по	ве	Ср	ба	у	на	род	ним	но	шња	ма,	у	
ра	ду	под	на	зи	вом	„Ср	би	на	Ја	дра	ну“,	без	по	ме	на	Хр	ва	та.32)	Фран
цу	ски	 исто	ри	чар	 Гу	е	рин	 Сон	же	он	 (Guérin	 Son	geon)	 твр	дио	 је	 у	
„Исто	ри	ји	Бу	гар	ске“	(1913)	да	 је	у	12.	ве	ку	„на за па ду постојаo 
срп ски на род, и Хр ват ска, Бо сна, Ра шка, Хер це го ви на, Цр на Го ра 
и Дал ма ци ја, ни су би ле дру го до ње го ве по кра ји не.“33)	Пољ	ски	над
би	скуп	Бо	хуш	(Sta	ni	sł	aw	Jan	Si	e	str	ze	ń	ce	wicz	Bo	husz),	с	пра	вом	би	
мо	гао	 да	 по	не	се	 ти	ту	лу	 „про	срп	ског	 ми	то	ма	на“,	 по	што	 у	 сво	јој	
исто	ри	ји	о	по	ре	клу	Сло	ве	на,	твр	ди	ка	ко	су	не	коћ	Ср	би	осно	ва	ли	
три	европ	ска	кра	љев	ства:	пр	во	630.	го	ди	не	у	Че	шкој	(„le royaume 
de Bohéme“),	дру	го	на	Бал	ка	ну	640.	го	ди	не,	и	тре	ће	ко	је	су	на	зва	ли	
„Пољ	ска“.	Хр	ват	ска	је	за	Бо	ху	ша	би	ла	„пла	нин	ска	зе	мља“	на	Кар
па	ти	ма	и	ре	ци	Ви	сли,	у	ко	јој	је	жи	вео	срп	ски	на	род	(„Chro ba tie... 
et où ha bi ta it le pe u ple Ser be“).34)	Ако	се	прет	ход	но	по	ме	ну	ти	из	бо
ри	ус	по	ре	де	са	чак	хи	ља	ду	го	ди	на	ста	ри	јим	–	„Опи	сом	гра	до	ва	и	
зе	ма	ља	 се	вер	но	 од	Ду	на	ва“	 („De	scrip	tio	 ci	vi	ta	tum	 et	 re	gi	o	num	 ad	
sep	ten	tri	o	na	lem	pla	gam	Da	nu	bii“),	у	ко	јем	Ба	вар	ски	Ге	о	граф	(Ge	o
grap	hus	Ba	va	rus)	бе	ле	жи	–	„Ср би чи је је кра љев ство то ли ко, да су 

29)	 Исто,	стр.	179.
30) Da	ni	e	le	Far	la	to,	Illyri ci Sac ri,	To	mus	Pri	mus,	Ec	cle	sia	Sa	lo	ni	ta	na,	ab	ejus	exor	dio	usque	ad	sa	e	cu

lum	qu	a	stum	aerae	Chri	sti	a	nae,	Ve	ne	ti	is,	1751,	стр.	120.
31)	 Исто,	стр.	124.
32) 	Er	zher	zog	Lud	wig	Sal	va	tor,	Die Ser ben an Der Adria. Ihre Typen Und Trac hten,	He	in	rich	Mercy,	

Prag,	1878.
33) 	R.P.	Guérin	Son	geon,	Hi sto i re de la Bul ga rie de pu is les ori gi nes ju squ‘à nos jo urs, 4851913,	Pa	ris	

No	u	vel	le	li	bra	i	rie	na	ti	o	na	le,	1913,	стр.	226.
34) Sta	ni	sł	aw	Jan	Si	e	str	ze	ń	ce	wicz	Bo	husz,	Pre cis des rec her ches hi sto ri qu es sur l`o ri gi ne des Sla ves ou 

Escla vons et des Sar ma tes,	Se	con	de	Édi	tion	Re	vue,	De	l`Im	pri	me	rie	de	l`A	ca	de	mie	Rus	se	Im	pe	ri
a	le,	St.	Péters	bo	urg,	1824,	стр.	9899.



	94	

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ...Дарио Кршић

од њих по те кли сви сло вен ски на ро ди и, ка ко твр де, од њих во де 
по ре кло“,35)	мно	го	то	га	мо	жда	по	ста	је	ја	сни	је:	тзв.	„Ве	ли	ка	Ср	би
ја“	има	сво	је	ви	ше	ве	ков	не	исто	риј	ске	те	ме	ље. Од	но	сно,	оно	што	
би	се	мо	гло	про	ту	ма	чи	ти	као	њен	ге	о	граф	ски	оп	сег,	не	пред	ста	вља	
ни	ка	кву	рет	кост	у	исто	ри	о	граф	ским	и	дру	гим	из	во	ри	ма	–	од	Ај
нхар	до	вог	по	ме	на	Ср	ба	у	Дал	ма	ци	ји	с	по	чет	ка	де	ве	тог	ве	ка,	Пор
фи	ро	ге	ни	то	вог	опи	са	срп	ских	зе	ма	ља	од	Це	ти	не	до	Ра	са,	срп	ске	
Бо	сне	из	„Бар	ског	ро	до	сло	ва“,	срп	ске	зе	мље	Хр	ват	ске	у	„Да	ли	ми
ло	вој	хро	ни	ци“,	срп	ске	Бо	сне	и	Дал	ма	ци	је	из	ра	зних	сред	ње	ве	ков
них	по	ве	ља	и	пап	ских	бу	ла,	па	све	до	ра	до	ва	исто	ри	ча	ра,	ге	о	гра	фа,	
пу	то	пи	са	ца	и	ста	ти	сти	ча	ра	од	16.	до	19.	ве	ка.	Јо	хан	Ге	орг	Кол,	да
кле,	ни	је	из	ла	зио	из	окви	ра	исто	риј	ских	и	дру	гих	са	зна	ња	ње	го	вог	
вре	ме	на,	већ	их	је	у	сво	јим	пу	то	пи	си	ма	са	мо	на	до	пу	нио;	по	себ	но	
она	о	дру	штве	ном,	еко	ном	ском	и	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	срп	ског	и	хр
ват	ског	на	ро	да	по	ло	ви	ном	19.	ве	ка.

2. ПУ ТО ВА ЊЕ ЈО ХА НА ГЕ ОР ГА КО ЛА   
У „АУСТРИЈ СКЕ ЗЕ МЉЕ“:  

РА ША НИ, ШОК ЦИ И БУ ЊЕВ ЦИ

При	ли	ком	по	се	те	Бе	чу,	 јед	ном	од	нај	ве	ћих	мул	ти	ет	нич	ких	и	
тр	го	вач	ких	цен	та	ра	Евро	пе	по	чет	ком	1840их,	Кол	се	су	срео	и	са	
ску	пи	на	ма	Ср	ба	 и	Хр	ва	та,	 осве	тља	ва	ју	ћи	 чи	та	о	цу	 сва	ко	дне	ви	цу,	
кул	ту	ру,	оби	ча	је	и	 је	зик	тих	„ори	јен	та	ла	ца“,	ка	ко	их	 је	про	сеч	ни	
Евро	пља	нин	до	жи	вља	вао.	Ис	пр	ва	је	про	ми	шљао	о	два	на	род	на	на
зи	ва:	„Ср	бин“	и	„Ра	ша	нин“,	те	за	кљу	чио	да	се	ра	ди	о	си	но	ни	ми	ма,	
под	се	ћа	ју	ћи	да	Нем	ци	и	Ма	ђа	ри	од	вај	ка	да	Ср	бе	на	зи	ва	ју	Ра	ша	ни	ма	
(„Ра	ци	ма“,	„Рас	ци	а	ни	ма“).	Прем	да	ни	је	био	са	свим	си	гу	ран	у	по
ре	кло	ра	шког	име	на,	тач	но	је	про	ту	ма	чио	да	је	из	ве	де	но	из	хи	дро
ни	ма,	јер	„по сто ји ре чи ца у Ср би ји ко ја но си сли чан на зив“.36)	На
гла	ша	ва	ју	ћи	ва	жност	Бе	ча	и	Тр	ста	за	еко	но	ми	ју	не	мач	ких	зе	ма	ља,	
пу	то	пи	сац	је	оста	вио	би	тан	по	да	так	ве	зан	за	еко	ном	ску	ди	мен	зи	ју	
ср	бо	фо	би	је,37)	ко	ја	се	по	не	ка	да	пре	по	зна	је	у	де	ли	ма	из	ве	сних	хр

35) Jo	hann	Ka	spar	Ze	uss,	Die De utschen und die Nachbarstämme,	Bei	Ig	naz	Jo	seph	Lent	ner,	
Мünchen,	1837,	стр.	601.

36)	 Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Austria – Vi e na, Pra gue, etc. etc.,	Ca	rey	and	Hart,	Phi	la	delp	hia,	1844,	стр.	79.
37)	 Еко	ном	ска	ди	мен	зи	ја	ср	бо	фо	би	је	је	код	ве	ћи	не	ис	тра	жи	ва	ча	срп	скохр	ват	ских	су	ко	ба	по	ма

ло	скрај	нут	чи	ни	лац,	иако	је	мо	гу	ће	њен	траг	пра	ти	ти	још	од	фор	ми	ра	ња	Вој	не	кра	ји	не	и	
по	вла	сти	ца	ко	је	су	Ср	би	до	би	ја	ли	од	аустриј	ских	вла	сти.	За	ни	мљив	при	мер	у	том	сми	слу,	
ко	ји	се	вре	мен	ски	по	кла	па	са	Ко	ло	вим	пу	то	пи	сом	у	„аустриј	ске	зе	мље“	и	по	твр	ђу	је	ње	го	ва	
опа	жа	ња,	пре	по	зна	је	се	у	јед	ном	фра	ње	вач	ком	„кри	тич	ком	де	лу“,	под	на	зи	вом	„Obra na pra
vo vi er no ga i pra vo slav no ga ili ti ri moka to lič ko ga sve šten stva i na ro da u Her ce go vi ni tur skoj su prot 
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ват	ских	по	ли	ти	ча	ра,	вер	ских	гла	ва	ра	и	дру	гих	гра	ди	те	ља	са	вре	ме
не	хр	ват	ске	на	ци	је	19.	ве	ка,	али	и	не	ко	ли	ко	ве	ко	ва	пре,	у	цр	кве	ним	
до	ку	мен	ти	ма,38)	као	и	раз	ли	чи	тим	спи	си	ма	аустриј	ског	плем	ства.	
На	и	ме,	Кол	ис	ти	че	да	су	Ср	би	са	сво	јим	ко	ло	ни	ја	ма	у	Пе	шти,	Бе	чу	
и	дру	гим	гра	до	ви	ма,	по	сма	тра	ју	ћи	укуп	ну	роб	ну	раз	ме	ну	и	реч	ну	
пло	вид	бу,	у	то	вре	ме	нај	ва	жни	ји	ре	ги	о	нал	ни	тр	го	вин	ски	чи	ни	лац:	
они	су	„глав	ни	го	спо	да	ри	пло	ви	ла	на	Ду	на	ву“,	а	тек	по	том	сле	де	
„тур	скошпан	ски	Је	вре	ји“,	Јер	ме	ни,	Гр	ци	и	оста	ли.	Срп	ске	тр	гов
це	је	су	сре	тао	на	свим	јав	ним	ме	сти	ма	у	Бе	чу,	„за јед но са сво јим 
су пру га ма (...) оде ве не у чуд ну ме ша ви ну ори јен тал не и европ ске 
но шње“.39)	С	дру	ге	стра	не,	Кол	у	јед	ном	одељ	ку,	ко	ји	оди	ше	ат	мос
фе	ром	Вик	то	ра	Игоа,	жи	во	пи	сно	до	ча	ра	ва	из	ра	зи	ту	бе	ду	Хр	ва	та	у	
пре	сто	ни	ци.	Та	ко	до	зна	је	мо	да	су	си	ро	ма	шни	хр	ват	ски	до	се	ље	ни
ци	нај	ви	ше	про	да	ва	ли	рот	кви	це	и	лук,	па	су	због	то	га	не	ке	Беч	ли	је	
ми	сли	ле	да	се	у	Хр	ват	ској	ни	шта	дру	го	и	не	про	из	во	ди.	Опи	су	ју	ћи	
из	глед	тро	шних	при	град	ских	на	се	ља,	тзв.	„хр	ват	ских	че	твр	ти“,	у	
ко	ја	се	умор	ни	на	род	вра	ћао	„ка	да	и	га	вра	ни	са	по	ља	ка	ку	ли	Св.	
Сте	фа	на“,	Кол	пи	ше	да	су	жи	во	та	ри	ли	„по	пут	сто	ке“,	у	из	у	зет	но	
скром	ним	 до	мо	ви	ма	 без	 кре	ве	та,	 по	кри	ве	ни	 са	мо	 гу	ње	ви	ма	 под	
ко	ји	ма	су	да	њу	ра	ди	ли	у	свим	вре	мен	ским	усло	ви	ма,	а	„сва ке но ћи 
и пра зни ци ма спа ва ли на сво јим сто ма ци ма, не спо соб ни за би ло 
шта, осим да про да ју лук“.40)	 Кол	 се	 не	мо	же	 због	 то	га	 на	зва	ти	
„при	стра	сним	по	сма	тра	чем“,	по	што	је	бе	ле	жио	оно	што	би	чуо	од	
ста	ро	се	де	ла	ца	или	што	је	сам	за	па	жао.	На	при	мер,	при	оби	ла	ску	

po tvo ram i la ži ma, ko je im se na ba cu ju u Ma ga zi nu sérb skodal ma tin skom iz da tu 1851, sastavlјena 
po jed no me sve šte ni ku iz Her ce go vi ne re da S. O. Fra nje“,	штам	па	ном	у	Ду	бров	ни	ку	1853.	го
ди	не.	Реч	је	о	књи	жи	ци	у	ко	јој	из	ве	сни	хер	це	го	вач	ки	фра	тар	оштро	од	го	ва	ра	на	„по	тво	ре	и	
ла	жи“	из	„Срп	скодал	ма	тин	ског	ма	га	зи	на“,	две	го	ди	не	на	кон	што	се	по	ја	вио	спор	ни	текст.	
Та	ко	на	во	ди	да	су	„Ser bi (...) do i sto u ter go vi ni hi tri i okret nii, oni tu te ne će ni ži do vim po ko rit se“ 
(стр.	33.).		„Ha lji ne, oso bi to svet ča ne, i oruž je dok se je mo glo no si ti do i sto bi lo je svi e tlie i bo ga tie 
u ser bah, ne go u ka to li kah: oni bo su pri gnu ti na kit nju, i ni e ki za pan ne go ka to li ci“	(стр.	38.).	У	
фра	тро	вој	кри	ти	ци	се	хер	це	го	вач	ки	ка	то	ли	ци	ни	ти	јед	ном	реч	ју	не	до	во	де	у	ве	зу	с	Хр	ва	ти	ма;	
хр	ват	ском	име	ну	не	ма	по	ме	на	у	би	ло	ком	сми	слу.	Исти	на,	кроз	кон	фе	си	о	нал	но	раз	ли	ко	ва	ње,	
од	ри	че	се	и	при	пад	ност	Ср	би	ма,	а	фра	тар	сво	ју	па	ству	име	ну	је	на	ро	дом	„Сла	вока	то	лич
ким“.	Ме	ђу	тим,	Ср	би	су	„je dan na rod sa na ma“	(стр.	9.)	„jed no je zič ni na rod“, „jed no ple me na 
bra tja“, „do mo rod ni ci“,	те	да	ка	то	ли	ци	не	за	ви	де „bra tji ser bi ma mno štvo oso bah“, по	што „je
dan bo sa mi na rod či ni mo“ (стр.	10.).

38) По	зна	ти	су	слу	ча	је	ви	пре	бе	га,	„сло	вин	ских“	и	„пре	дав	ских“	кме	то	ва	(ка	то	ли	ка),	ко	ји	су	на
пу	шта	ли	фе	у	де	и	од	ла	зи	ли	да	жи	ве	са	Ср	би	ма	у	Вој	ну	кра	ји	ну,	по	тзв.	„вла	шким	пра	ви	ца	ма“,	
од	би	ја	ју	ћи	да	пла	ћа	ју	и	де	се	ти	ну	цр	кви.	Бе	жа	ње	кме	то	ва	и	ме	ша	ње	са	Ср	би	ма	би	ло	је	то	ли	ко	
уче	ста	ло,	да	је	co lo nus fu gi ti vus,	ка	ко	је	твр	ди	ла	На	да	Кла	ић,	по	ста	ла	сва	ко	днев	на	по	ја	ва,	што	
је	из	ра	зи	то	љу	ти	ло	не	ке	цр	кве	не	ве	ли	ко	до	стој	ни	ке,	ко	ји	су	сма	тра	ли	да	је	све	му	то	ме	узрок	
„про	кле	ти	вла	шки	на	род“.	(Na da Kla ić,	Dru štve na pre vi ra nja i bu ne u Hr vat skoj u XVI i XVII 
sto lje ću,	No lit,	Be o grad,	1976,	стр.	162169).

39) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Austria – Vi e na, Pra gue, etc. etc.,	н. д., стр.	79.
40)	 Исто,	стр.	87.
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Ба	на	та,	био	је	не	при	јат	но	из	не	на	ђен	чи	ње	ни	цом	да	у	срп	ским	се
ли	ма	до	ма	ћи	ни	још	увек	по	кри	ва	ју	на	стам	бе	са	стај	ња	ком,	по	пут	
„ста	рих	Дар	да	на	ца“,	а	уз	то	по	сву	да	на	и	ла	зи	на	„пљач ку, пр љав
шти ну и ђу бре“.41)	Био	 је	уве	рен	да	су	Ср	би	дар	дан	ски	по	том	ци	
(ма	да	исто	вре	ме	но	и	„пра	во	слав	ни	Сло	ве	ни“),	сум	ња	ју	ћи	у	тврд	ње	
да	су	до	шли	на	про	сто	ре	Бал	ка	на	тек	у	сред	њем	ве	ку.42)	До	ка	зе	је	
те	ме	љио	на	на	чи	ну	жи	во	та,	ка	кав	је	за	бе	ле	жен	на	истом	про	сто	ру	у	
до	ба	Стра	бо	на	и	Хо	ме	ра:	као	и	Дар	дан	ци,	Ср	би	су	ве	ли	ки	љу	би	те
љи	му	зи	ке,	сви	ра	ју	на	жи	ча	ним	ин	стру	мен	ти	ма,	ба	ве	се	тр	го	ви	ном	
со	љу,	итд.43)	У	од	но	су	на	Че	хе,	има	ју	ма	ње	сми	сла	за	про	из	вод	њу,	
за	нат	ство	и	умет	ност;	 углав	ном	су	у	 вре	ме	Ко	ло	ве	по	се	те	–	 вој
ни	ци	и	тр	гов	ци.44)	Кол	је	про	ми	шљао	и	о	ет	но	ни	му	„Или	ри“,	ко
ри	шће	ном	та	да	за	све	„ју	жне	ду	нав	ске	Сло	ве	не“.45)	По	ње	му,	то	је	
но	во,	„ка	ме	ле	он	ско“	име,	ко	је	„ни је ни ге не тич ко, ни ге о граф ско, 
ни ре ли гиј ско“.46)	На	ро	чи	то	је	фре	квент	но	то	ком	и	на	кон	На	по	ле	о
но	вих	ра	то	ва,	а	у	ње	го	во	вре	ме	по	ста	је	све	„мо	дер	ни	је“.47)	Не	мач	ки	
пу	то	пи	сац	обра	ћа	па	жњу	и	на	из	ве	сну	за	ни	мљи	вост:	 	Хр	ва	ти	су	
пред	ња	чи	ли	у	на	сто	ја	њи	ма	да	са	ми	се	бе	свр	ста	ва	ју	у	Или	ре,	„иако	
су	ка	то	ли	ци“.48)	У	Аустри	ји	су	се,	ра	све	тља	ва	Кол,	под	Или	ри	ма	
углав	ном	под	ра	зу	ме	ва	ли	пра	во	слав	ни	на	ро	ди	ју	го	и	сто	ка	мо	нар	хи
је,	тј.	„Ср	би,	Вла	си	и	Сла	вон	ци“49),	а	срп	ска	цр	ква	„илир	ском	или	
грч	ком“	(„die illyrische oder gri ec hische Kir che“).50)	Де	це	ни	ја	ма	пре	
ње	га,	на	и	ла	зи	мо	на	исти	по	да	так	код	Ма	ти	је	Пе	тра	Ка	тан	чи	ћа,	јед
ног	у	ни	зу	ка	то	лич	ких	Ср	ба,	ко	јег	су	„пост	хум	но“	по	хр	ва	ти	ли	пре	
све	га	због	ње	го	вог	зна	ча	ја	(слич	но	је	за	де	си	ло	Ју	ра	ја	Кри	жа	ни	ћа51) 

41) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten, Vi	er	ter	Theil,	Re	i	se	
in	Un	garn,	Er	ste	Ab	the	i	lung,	Ar	nol	dischen	Buc	hhan	dlung,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1842,	стр.	37.

42) Исто,	стр.	156.
43) Исто,	стр.	38.
44) Исто,	стр.	249.
45) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Drit	ter	Theil,	Re	i	se	

in	Un	garn,	Er	ste	Ab	the	i	lung,	Ar	nol	dischen	Buc	hhan	dlung,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1842,	стр.	454.
46) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	н. д., 

стр.	163.
47) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Drit	ter	Theil,	н. д., 

стр.	454.
48) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	н. д.,	

стр.	163.
49) Исто,	стр.	164.
50) Исто,	стр.	166.
51) Ју	рај	Кри	жа	нић	(16181683),	док	тор	те	о	ло	ги	је,	ка	то	лич	ки	ми	си	о	нар,	пан	сла	ви	ста	и	је	зи	ко

сло	вац,		од	сре	ди	не	19.	ве	ка	је	увр	штен	у	Хр	ва	те,	иако	је	се	бе	сма	трао	Ср	би	ном.	За	хр	ват	ске	
исто	ри	ча	ре	до	каз	ње	го	вог	хр	ват	ског	по	ре	кла	про	ис	ти	че	из	твр	де	ка	то	лич	ке	ве	ре	и	род	ног	ме
ста	у	око	ли	ни	Кар	лов	ца.	Ипак,	по	зна	то	је	да	се	ру	ском	ца	ру	пред	ста	вио	као	„Сер	бљин“,	али	је	
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и	Ма	ти	ју	Ан	ту	на	Рељ	ко	ви	ћа52)).	Ка	тан	чић,	фра	ње	вац	и	„пр	ви	хр
ват	ски	ар	хе	о	лог“,	у	књи	зи	у	ко	јој	се	не	дво	сми	сле	но	огра	дио	од	хр
ват	ства53),	у	ве	зи	Или	ра	и	Ср	ба	оба	ве	шта	ва	нас	о	сле	де	ћем:	„Ве о ма 
је уоби ча је но је да на ши Или ри се бе на зи ва ју Ср бљи ма, не са мо они 
ко ји жи ве у Ср би ји, не го и у це лом Или ри ку, па чак и Да ци ји, на ро
чи то они ко ји сле де за кон грч ке цр кве, а нај пре по зна тљи ви ји су по 
то ме што се бе зо ву Ср бљи, Ср бља ни.“54)

Ка	сни	јих	де	це	ни	ја	Јо	хан	Ге	орг	Кол	ће	и	да	ље	по	сма	тра	ти	„три	
гра	не	 сло	вен	ских	Или	ра“,	 ис	ти	чу	ћи	 да	 пр	вен	ство	 др	же	 „Ср	би	 у	
ужем	сми	слу“,	ко	ји	 се	по	ка	зу	ју	као	„жи	ва	хан,	хра	бар,	по	ет	ски	и	
сло	бо	до	љу	бив	на	род“,	што	су	на	сле	ди	ли	од	на	ро	да	чи	ју	су	зе	мљу	
на	се	ли	ли	–	Дар	да	на	ца,	Три	ба	ла	и	дру	гих.55)	Сти	че	се	ути	сак	да	из	
ње	го	вих	пу	то	пи	са	из	би	ја	при	лич	на	збу	ње	ност	„на	ци	о	нал	но	сти	ма“	
ка	то	лич	ких	Ју	жних	Сло	ве	на;	са	мо	су	пра	во	слав	ни	Ср	би	у	том	сми
слу	 пот	пу	но	 де	фи	ни	са	ни	 и	 се	бе	 нај	че	шће	 осло	вља	ва	ју	 срп	ским	

због	про	па	ги	ра	ња	уни	је	прог	нан	у	Си	бир	на	пет	на	ест	го	ди	на.	Још	1869.	го	ди	не	у	ру	ским	из
во	ри	ма	по	ми	ња	ће	се	као	„Ју рај Кри жа нић, ро дом Ср бин, ка то лич ки све ште ник...“	(Ви	де	ти:	
Алек	сан	др	Ива	но	вич	Кир	пич	ни	ков,	Ис то рія рус ской ли те ра ту ры: для уча щ их ся,	Ти	по	гра
фія	Гра	че	ва	и	К.,	Мо	сква,	1869,	стр.	60.).	Већ	сле	де	ће	го	ди	не	у	Мо	скви	је	штам	па	на	књи	жи	ца	
„Ка то лич ки све ште ник Ср бин (Хр ват) Ју рај Кри жа нић“,	Пе	тра	Алек	се	је	ви	ча	Без	со	но	ва.	
Де	ло	ва	њем	ути	цај	них	хр	ват	ских	ин	те	лек	ту	ал	них	и	кле	ри	кал	них	кру	го	ва,	све	ви	ше	се	из	јед
на	ча	ва	ла	упо	тре	ба	срп	ског	је	зич	ког	из	ра	жа	ја	и	ла	ти	нич	ног	пи	сма	са	хр	ват	ским	је	зи	ком.	На	
тај	на	чин	су	ср	бо	ка	то	лич	ки	пи	сци	ко	ји	су	ко	ри	сти	ли	ла	ти	ни	цу,	по	ста	ли	пре	ко	ноћ	ни	Хр	ва	ти.	
Та	ко	је	и	за	Без	со	но	ва	у	на	сло	ву	би	о	гра	фи	је	Ју	рај	„Ср	бин	(Хр	ват)“,	а	је	зик	ко	јим	је	пи	сао	–	
„срп	ска	абе	це	да,	то	јест	хр	ват	ски	је	зик“	(Ви	де	ти:	Пе	тр	Алек	се	е	вич	Без	со	нов,	Ка то ли че ский 
свя щ ен ник Серб (Хор ват) Юрiй Кри жа нич, Неблюш скiй, Яв ка ни ца, Рев ни те ль воз со е ди не
нія цер квый и все го сла вян ства въ XVII вѣ кѣ,	Въ	Уни	вер	си	тет	ской	ти	по	гра	фіи	Кат	ко	въ,	Мо
сква,	1870,	стр.	13.).	Од	го	вор	ност	за	на	из	глед	на	ив	но,	али	учин	ко	ви	то	пре	кра	ја	ње	исто	ри	је,	
мо	же	се	при	пи	са	ти	Ива	ну	Ку	ку	ље	ви	ћу	Сак	цин	ском,	ко	ји	је	ова	ко	до	ми	слио	Кри	жа	ни	ће	во	
хр	ват	ство:	„On se nazvà Sr blja ni nom, prem da ga je za hval nost pre ma pra voj do mo vi ni i na ro du 
svo mu hr vat sko mu, u svih nje go vih knji žev nih dje lih uvjek po ti ca la na to, da me dju ju žni mi Slo vin ci 
va zda po kraj Bu ga rah i Sr bah na po me ne i jed na ko prav no i jed na ko broj no svo je ple me hr vat sko...“  
(Ar kiv za po vjest ni cu ju go sla ven sku, Knji	ga	X.,	Ure	dio	Ivan	Ku	ku	lje	vić	Sak	cin	ski,	U	Za	gre	bu,	U	
ti	skar	ni	Dra	gu	ti	na	Al	brec	hta,	1869,	стр.	35.).

52) Сла	вон	ски	про	све	ти	тељ,	Ср	бин	ка	то	лик,	Ма	ти	ја	Ан	тун	Рељ	ко	вић	у	„Са	ти	ру	или	ти	ди
вјем	чо	ви	ку“,	на	пи	сао	је	по	зна	те	сти	хо	ве:	„О, Сла вон че! Ти се вр ло ва раш, Ко ји год ми 
та ко од го ва раш, Ва ши ста ри је су књи гу зна ли, Срп ски шти ли и срп ски пи са ли.“	(Mat
hie An tu na Rel ko vic ha Sa tir il li ti di vji cso vik,		IV.	Sa tir ka xe uzrok,	zas hto u Sla vo nii nej ma 
Sku lah,	C2,	U Osi ku,	1779.)

53) Ма	ти	ја	Пе	тар	Ка	тан	чић	је	био	ја	сан	по	пи	та	њу	свог	по	ре	кла:	„Хр ва ти, ово при чам по свом 
зна њу, нас Тра ча не Или ре, ко ји се од њих знат но разликујемo по ди ја лек ту, све зо ву Вла си
ма.“	У	про	ду	жет	ку	ка	же	да	се	и	„Ср	би	грч	ког	за	ко	на“	кат	кад	по	гре	шно	на	зи	ва	ју	„Вла	си	ма“,	
те	на	во	ди	да	су	Ра	ша	ни	по	том	ци	Тра	ча	на.	(De Is tro eiusque ad co lis com men ta tio...,	Auto	re	Math.	
Pe	tro	Ka	tan	csich	Pan	no	nio,	Bu	dae,	Typis	re	gi	ae	Uni	ver	si	ta	tis	Pe	sti	nen	sis,	1798,	стр.	128.	i	227.).

54) De Is tro eiusque ad co lis com men ta tio...,	Auto	re	Math.	Pe	tro	Ka	tan	csich	Pan	no	nio,	Bu	dae,	Typis	
re	gi	ae	Uni	ver	si	ta	tis	Pe	sti	nen	sis,	1798,	стр.	217218.

55) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Die Völker Euro pa‘s: Cul tur und Cha rak ter skiz zen der europäischen Völker,	
Zwe	i	te	re	vi	dir	te	und	ver	me	hr	te	Aufla	ge,	Be	rend	sohn,	Ham	burg,	1872,	стр.	74.
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име	ном.56)	У	јед	ном	се	лу	по	ред	Те	ми	шва	ра	(Кол	га	на	зи	ва	„ре	зи
ден	ци	јом	ве	ли	ког	срп	ског	плем	ства	у	Ба	на	ту“	и	„глав	ним	гра	дом	
аустриј	ских	Ср	ба“)57),	на	и	шао	је	пр	ви	пу	та	на	Шок	це,	за	ко	је	су	му	
не	ки	не	мач	ки	ме	шта	ни	твр	ди	ли	да	не	при	па	да	ју	Ср	би	ма,	не	го	„ка
то	лич	ким	Или	ри	ма“.	Из	гле	да	да	ни	ко	ни	је	имао	пре	ци	зно	са	зна	ње	
о	њи	хо	вом	по	ре	клу,	по	што	су	му	јед	ни	твр	ди	ли	да	су	до	шли	с	оба
ла	Ја	дра	на,	од	дру	гих	је	чуо	да	су	сва	ка	ко	„сла	вон	ског	пле	ме	на“,	а	
од	тре	ћих	да	се	ра	ди	о	„хри	шћан	ским	Тур	ци	ма“.58)	Кол	је	ти	ме	био	
збу	њен,	по	што	су	Шок	ци	(и	Бу	њев	ци)	ре	дов	но	у	по	пи	си	ма	и	дру
гим	др	жав	ним	до	ку	мен	ти	ма	Аустри	је	и	Угар	ске	свр	ста	ва	ни	ме	ђу	
Ср	бе,	 пр	вен	стве	но	 због	 за	јед	нич	ког	 је	зи	ка	 („илир	ски“	 или	 „рац
ки“59)),	културe	и	оби	ча	ја,	а	не	ки,	углав	ном	обра	зо	ва	ни	ји,	као	што	
смо	ви	де	ли	на	при	ме	ру	Кри	жа	ни	ћа	и	Ка	тан	чи	ћа,	и	са	ми	су	ис	ти	ца
ли	сво	је	срп	ско	по	ре	кло.	Огро	ман	број	Ср	ба	по	сле	Ве	ли	ке	Ши	зме	
је	остао	под	окри	љем	Ри	мо	ка	то	лич	ке	цр	кве,	док	је	дру	ги	по	ка	то	ли
чен	 на	кон	 про	ва	ле	Осман	ли	ја,	 али	 се	 ипак	ме	ђу	 не	ки	ма	 од	њих	
очу	ва	ло	се	ћа	ње	на	срп	ско/ра	шко	по	ре	кло.	Као	што	су	не	ки	ис	тра
жи	ва	чи	на	ци	о	нал	них	иден	ти	те	та	у	Нем	ци	ма	ви	де	ли	 „за	ка	шње	ли	
на	род“	(„Spätvolk“)60)	у	од	но	су	нпр.	на	Фран	цу	зе,	та	ко	су	за	дру	ге	и	
Хр	ва	ти	 на	ци	о	нал	но	 „ка	сни	је	 кон	сти	ту	и	са	ни“	 у	 од	но	су	 на	 Ср	бе.		
Хоб	сба	ум	(Eric J.	Hob sbawm)	за	кљу	чу	је	да	су	за	раз	ли	ку	од	хр	ват
ске	 (и	оста	лих	мо	дер	них	на	ци	ја	на	под	руч	ју	бив	ше	Ју	го	сла	ви	је),	
код	Ср	ба	и	пре	19.	ве	ка	по	сто	ја	ла	„про	тона	ци	о	нал	на	осе	ћа	ња“.61) 

56) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Drit	ter	Theil,	н. д., 
стр.	454.

57) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	н. д.,	
стр.	212.

58)	 Исто,	стр.	187.
59)	 Иван	Ан	ту	но	вић,	бу	ње	вач	ки	ка	но	ник,	при	бли	жа	ва	нам	у	сво	јим	ра	до	ви	ма	вре	ме	ин	тен	зив	не	

кро	а	ти	за	ци	је	Бу	ње	ва	ца,	те	раз	ја	шња	ва	мо	гу	ће	узро	ке	ко	ји	су	до	ве	ли	до	лак	шег	од	ср	бља	ва	ња	
те	ет	нич	ке	гру	пе:	„Baš za to sam ja ovo ime ’Racz’ za sveg mog vi e ka i pred Ni em com i pred Ma
gja rom iz go va rao, zna juć, da je ovo va zda jed no mu i dru go mu na je zi ku i u obi ča ju, ako prem sam 
opa zio: da se to ni Sr bi nu ni Bu njev cu ne do pa da, za što? to ni da nas ne znam. U ono vri e me, ka da 
sam u Alj ma šu žup ni kom bio, gdje je ri eč bož ja u tri je zi ka na vi e šći va na bi la, te se na jed noj nad 
pro po vi e da o ni com sto je ćoj ta bli ozna či vao je zik: na onoj bu nje vač koj bi ja še ve li ki mi pi sme ni na pi
sa no ’rac ki’, što se ni je do pa da lo ta da nje mu kne zu, ina če ve o ma po šte nu i bo ga tu mu žu, Bu njev cu, 
An dri ji Ja gi ću, pa me umo lio da taj nad pis s onim ’bu nje vač ki’ iz mi e ni ti da dem. U to ja ni sam ra di 
to ga pri vo lio, što sam znao, da i Bu nje vac o na vad nu svom go vo ru ve li: ’di va ni li smo rac ki’.“	(Ivan	
An	tu	no	vić, Raz pra va o po du nav skih i po ti san skih Bu njev cih i Šok cih u po gle du na rod nom, vjer
skom, um nom, gra djan skom i go spo dar skom,	Iz	da	je	i	raz	di	e	lji	va	Pi	sac,	Ti	skom	Fri	e	dri	ka	Ja	spera,	
U	Be	ču,	1882,	стр.	119.).

60) Sylvia	SchrollMachl,	Die De utschen  wir De utsche,	Van	den	ho	eck	&	Ru	precht,	Göttingen,	
2002,	стр.	43.

61) „Не ма раз ло га да се по рек ну про тона ци о нал на осе ћа ња Ср ба пре де вет на е стог ве ка, 
не за то што су они би ли пра во слав ни, за раз ли ку од су сед них ка то ли ка и му сли ма
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Фор	ми	ра	ње	са	вре	ме	не	хр	ват	ске	на	ци	је,	по	ве	за	но	 је	 са	при	хва	та
њем	што	ка	ви	це	 за	 стан	дард	ни	 књи	жев	ни	 је	зик	 од	 стра	не	 хр	ват
ских	„или	ра	ца“,	што	је	по	спе	ши	ло	пре	та	па	ње	Бу	ње	ва	ца	и	Шо	ка	ца	
у	Хр	ва	те.	Осим	ка	то	лич	ке	цр	кве,	на	кон	Дру	гог	свет	ског	ра	та	у	том	
про	це	су	уче	ство	ва	ле	су	и	ко	му	ни	стич	ке	вла	сти	(Глав	ни	на	род	но	о
сло	бо	ди	лач	ки	од	бор	Вој	во	ди	не)	Уред	бом	бр.	1040/1945,	ко	јом	се	
од	14.	ма	ја	1945.	го	ди	не,	сви	Бу	њев	ци	и	Шок	ци	мо	ра	ју	тре	ти	ра	ти	
као	Хр	ва	ти,	што	је	био	са	став	ни	део	бор	бе	про	тив	„ве	ли	ко	срп	ске	
хе	ге	мо	ни	је“.	 До	ду	ше,	 хр	ват	ска	 на	уч	на	 јав	ност	 не	фор	мал	но	 при
зна	је	да	исто	ри	ја	те	две	ет	нич	ке	ску	пи	не	не	по	зна	је	под	име	ном	
Хр	ва	та,	 не	го	 Ра	ша	на,	 ка	то	лич	ких	 Ра	ша	на,	 Дал	ма	ти	на	ца,	 Или	ра,	
Бо	шња	ка,	итд.62)	Бо	сан	ски	фра	ње	вац,	пу	то	пи	сац	и	ет	но	граф,	Иван	
Фра	њо	Ју	кић	(али	ас	Сла	во	љуб	Бо	шњак),	„или	рац“	ко	ји	је	пр	ве	ра
до	ве	об	ја	вљи	вао	у	„Срб	скодал	ма	тин	ском	ма	га	зи	ну“	о	Шок	ци	ма	у	
ба	ња	луч	кој	жу	пи,	по	све	до	чио	 је	да	они	„od Hàrvatah ne zna ju nit 
ime na“, 63)	већ	се	бе	зо	ву	„kàrštjani“,	а	у	при	је	дор	ској,	ста	ро	мај	дан
ској	и	би	хаћ	кој	на	хи	ји	„Ma dža ri“.64)	Ње	гов	са	вре	ме	ник	и	при	ја	тељ,	
Гр	га	 Мар	тић	 (али	ас	 Љу	бо	мир	 Хер	це	го	вац),	 та	ко	ђе	 фра	ње	вац	 и	
про	све	ти	тељ,	при	мер	 је	 „срп	скохр	ват	ске	 ам	фи	би	је“.	Та	ко	 се	18.	
ок	то	бра	 1842.	 го	ди	не	 фра	 Мар	тић	 бу	нио	 у	 „Ско	ро	те	чи“	 про	тив	
упо	тре	бе	цр	кве	но	сло	вен	ских	ре	чи,	по	др	жа	ва	ју	ћи	рад	Ву	ка	Ка	ра
џи	ћа:	 „Про ђи мо се ко је ка квих мје ша ри ја, не го Ср бљи Ср бљи ма 
срб ски срб ствуј мо!”.65)	На	кон	пет	на	ест	го	ди	на	по	ста	јао	ви	ше	„Ју
го	сло	вен“,	али	је	и	да	ље	твр	дио	да	се	у	Бо	сни	и	Ср	би	ји	го	во	ри	је
дан	је	зик66),	да	би	се	ка	сни	је,	као	и	ве	ли	ка	ве	ћи	на	ср	бока	то	лич	ког	

на – што их не би раз ли ко ва ло од Бу га ра – већ сто га што је успо ме на на не ка да шњу 
кра ље ви ну ко ју су по ра зи ли Тур ци, са чу ва на у пе сма ма и ју нач ким пре да њи ма, а мо жда 
и ви ше од то га, у сва ко днев ној ли тур ги ји срп ске цр кве ко ја је ка но ни зо ва ла ве ћи ну 
срп ских кра ље ва.“ (Eric	J.	Hob	sbawm,	Na ti ons and Na ti o na lism Sin ce 1780: Pro gram me, 
Myth, Re a lity,	Sec.	edi	tion,	18th	prin	ting,	Cam	brid	ge	Uni	ver	sity	Press,	2012,	стр.	7576.).

62)	 Sla	ven	Ba	čić,	„Hr	va	ti	u	ju	žno	u	gar	skim	slo	bod	nim	kra	ljev	skim	gra	do	vi	ma“,	Ana li, Hr	vat	ska	aka
de	mi	ja	zna	no	sti	i	umjet	no	sti,	Za	vod	za	znan	stve	ni	i	umjet	nič	ki	rad	u	Osi	je	ku,	No.26,	Stu	de	ni	2010,	
стр.	89.

63)	 Sla	vo	ljub	Bo	šnjak,	Pu to va nje po Bo sni,	Ko	lo,	Član	ci	za	li	te	ra	tu	ru,	umět	nost	i	na	rod	ni	ži	vot,	Knji	ga	
V,	Tro	škom	nar.	Ma	ti	ce	ilir	ske,	U	Za	gre	bu,	1847,	стр.	20.

64)	 Исто,	стр.	22.
65) „Про ђи мо се ко е ка квьи мѣешарiя, Не го Ср бльи Ср бль и ма срб ски срб ству й мо!!!“	(Пе штан

скоБу дим скій Ско ро те ча,	Год.	I,	Теч.	I,	Чи	сло	32,	Из	дає	Ди	ми	трій	Іова	но	ви	чь,	Не	де	ля,	18.	
Ок	тоб.	1842,	стр.	198.)

66) „Je zik je pak je dan, koi se go vo ri u Sèr bii, Bo sni i Her ce go vi ni, okrom je di tu ćeš raz li ku na ći, da 
meh ko sèr bljan sko ije u Her ce go vi ni i kra ji ni sa mim gla sni kom i ili je za mi e nju je se...“ (Na rod ne 
pi e sme bo san ske i her ce go vač ke, Sku	pio	Ivan	Fra	njo	Ju	kić	Ba	njo	lu	ča	nin	i	Lju	bo	mir	Her	ce	go	vac	
(Fr.	G.	Mar	tić),	Iz	dao	O.	Fi	lip	Ku	nić	Ku	pr	je	ša	nin,	Sve	zak	pèr	vi,	Pi	e	sme	ju	nač	ke,	Ti	skar	na	Drag.	
Leh	man	na	i	dru	ga	ra,	U	Osi	e	ku,	1858,	стр.	XI).
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све	штен	ства,	 све	 ви	ше	 при	кла	њао	 хр	ват	ској	 на	ци	о	нал	ној	 иде	ји.	
Про	цес	 ин	кор	по	ра	ци	је	 бо	сан	ских	Шо	ка	ца	 у	 хр	ват	ску	 на	ци	ју	 вр
шио	се	на	ро	чи	то	пре	ко	Ђа	ко	вач	ког	се	ме	ни	шта,	где	су	се	обра	зо	ва
ли	 ка	то	лич	ки	 све	ште	ни	ци	 из	 Бо	сне.	 У	Са	ра	је	ву	 се	 1867.	 го	ди	не	
осни	ва	хр	ват	ско	дру	штво	са	за	дат	ком	ис	ко	ре	њи	ва	ња	име	на	„Шо
кац“,	ко	је	се	тре	ба	ло	за	ме	ни	ти	име	ном	Хр	ват.	На	че	лу	дру	штва	био	
је	дра	го	ман	пру	ског	кон	зу	ла	та,	Кле	мент	Бо	жић	из	За	дра	и	 гру	па	
мла	дих	фра	ње	ва	ца,	а	ак	ци	ју	су	вр	ши	ли	због	стра	ха	„да ће Бо сну 
Ср би осво ји ти“.67)	 Ре	зул	тат	њи	хо	вог	успе	шног	ра	да	ви	дљив	 је	и	
код	са	вре	ме	них	хр	ват	ских	ауторa,	ко	ји	ма	је	за	„до	ка	зи	ва	ње	хр	ват
ства“	Шо	ка	ца	и	Бу	ње	ва	ца,	до	вољ	на	при	пад	ност	ка	то	лич	кој	кон	фе
си	ји,	а	њи	хо	ва	де	це	ниј	ска	ин	те	гра	ци	ја	у	дру	гој	по	ло	ви	ни	19.	ве	ка	
ту	ма	чи	се	као	„за ка сне ли ре флекс у од но су на дру ге хр ват ске ре ги
о нал не пре по ро де“.68)	По	твр	де	о	срп	ском	по	ре	клу	Бу	ње	ва	ца	и	Шо
ка	ца	су	за	и	ста	мно	го	број	не	и	по	ти	чу	од	нај	це	ње	ни	јих	аустриј	ских,	
не	мач	ких,	ма	ђар	ских	и	ен	гле	ских	ет	но	гра	фа,	ге	о	гра	фа,	исто	ри	ча	ра	
и	ста	ти	сти	ча	ра.	Елек	Фе	њеш	(Elek	Fényes),	члан	ма	ђар	ске	ака	де
ми	је	 на	у	ка,	 управ	ник	 ста	ти	стич	ког	 оде	ље	ња	 угар	ског	 ми	ни	стар
ства	уну	тра	шњих	по	сло	ва,	нај	ци	ти	ра	ни	ји	ста	ти	сти	чар	из	сре	ди	не	
19.	ве	ка,	у	„Ста	ти	сти	ци	Кра	ље	ви	не	Угар	ске“	из	1843.	го	ди	не,	при
лич	но	је	ја	сан:	„Шок	ци	или	ка	то	лич	ки	Ср	би“	(„Schok zen oder ka to
lische Ser bler“).69)	У	„Го	ди	шња	ку	Че	шког	му	зе	ја	за	при	ро	ду,	ге	о	гра
фи	ју,	исто	ри	ју,	умет	ност	и	књи	жев	ност“	 (1830.),	на	во	ди	се	да	су	
Ср	би	де	лом	„грч	ког“,	де	лом	„ла	тин	ског	об	ре	да“,	а	ови	по	то	њи	се	
зо	ву	Шок	ци	ко	ји	жи	ве	у	Дал	ма	ци	ји,	Бо	сни,	Сла	во	ни	ји,	Вој	ној	кра
ји	ни,	Угар	ској,	 итд.70)	У	беч	ком	„Ар	хи	ву	 за	исто	ри	ју,	 ста	ти	сти	ку,	
књи	жев	ност	и	умет	ност“	(1826.),	сто	ји	да	у	Бо	сни	жи	ве	„тур	ски“	
(му	сли	ман	ски)	 и	 „шо	кач	ки“,	 тј.	 ри	мока	то	лич	ки	 Ср	би	 („schok
zische (von Schok zen) d. i. römischka to lischen Ser ben“).71)	У	дру	гој	
де	це	ни	ји	19.	ве	ка	раз	ви	ла	се	и	јед	на	за	ни	мљи	ва	рас	пра	ва	о	ет	но	ни

67)	 Mu	ha	med	Ha	dži	ja	hić,	Od tra di ci je do iden ti te ta: ge ne za na ci o nal nog pi ta nja bo san skih mu sli ma na,	
Mu	sli	man	ska	na	kla	da	Pu	to	kaz,	Za	greb,	1990, стр.	49.

68)	 To	mi	slav	Žig	ma	nov,	„Šo	kač	ki	Hr	va	ti	u	Voj	vo	di	ni	na	pri	je	la	zu	ti	suć	lje	ća	–	osnov	ne	zna	čaj	ke	dru
štve	no	ga	po	lo	ža	ja“,	Mi gra cij ske i et nič ke te me,	Vol.25,	No.4,	In	sti	tut	za	mi	gra	ci	je	i	na	rod	no	sti,	Za
greb,	Pro	si	nac	2009,	стр.	390.	

69)	 Фе	њеш	их	бро	ји	416,150.	(Ви	де	ти:	Elek	Fényes,	Sta ti stik des Königreichs Un garn,	I.	Teil,	Pesth,	
1843,	стр.	103.).

70)	 Исти	из	вор	оба	ве	шта	ва	да	уку	пан	број	Ср	ба	из	но	си	4,2	ми	ли	о	на,	док	је	Хр	ва	та	800,000.	(Ви
де	ти:	Ja hrbücher des Böhmischen Mu se ums für Na tur und Länderkunde, Geschic hte, Kunst und 
Li te ra tur,	Er	sters	Band,	I.G.	Cal	ve’sche	Buc	hhan	dlung,	Prag,	1830,	стр.	8793.).

71) Ar chiv für Geschic hte, Sta ti stik, Li te ra tur und Kunst,	Si	eb	zehnter	Ja	hr	gang,	Wi	en,	Mit	twoch	den	g.	
uns	Freytag	den	11.	August,	1826,	стр.	509.
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му	„Шо	кац“,	из	ме	ђу	То	ме	Љу	би	бра	ти	ћа	и	из	ве	сног	Др.	Ру	ми	ја	(Dr.	
Rumy).	Љу	би	бра	тић	је	твр	дио	да	се	ра	ди	о	по	грд	ном	из	ра	зу	ко	јег	
пра	во	слав	ни	Ср	би	до	де	љу	ју	ка	то	лич	ким	Ср	би	ма,	а	ко	рен	му	се	на
ла	зи	у	ита	ли	јан	ској	ре	чи	„sci oc co“	(глу	пан),	док	је	Ру	ми	сма	трао	
да	на	зив	до	ла	зи	од	ре	чи	„ско	чи	ти“	(као	и	„ускок“),	за	то	што	су	они	
(Шок	ци)	 „ско	чи	ли“,	 тј.	пре	шли	са	 „грч	ког“	на	„рим	ски“	 за	кон.72) 
По	зна	ти	не	мач	ки	про	фе	сор	исто	ри	је	и	ста	ти	сти	ке	из	Ха	леа,	ен	ци
кло	пе	ди	ста	и	књи	жев	ник,	Јо	хан	С.	Ерш	(Jo	hann	Sa	muel	Ersch),	у	
јед	ној	од	сво	јих	ен	ци	кло	пе	ди	ја	ко	ју	је	пи	сао	са	Јо	ха	ном	Г.	Гру	бе
ром	(Јо	ханн	Готтфри	ед	Гру	бер),	ис	ти	че	да	у	Угар	ској,	по	ред	дру	гих	
на	ро	да,	оби	та	ва	ју	„Ср би грч ког и ри мо ка то лич ког об ре да (та ко
зва ни Шок ци)“.73)	За	Ју	ли	ја	на	Хов	ни	ца	(Ju	li	us	Chow	nitz),	офи	ци	ра	
и	про	фе	со	ра	исто	ри	је	и	ге	о	гра	фи	је	у	Ка	дет	ској	шко	ли	у	Гра	цу	по
ло	ви	ном	19.	ве	ка,	Шок	ци	и	Бу	њев	ци	су	„ка	то	лич	ки	Ра	ша	ни“,	ко	ји	
се	од	пра	во	слав	них	раз	ли	ку	ју	тек	по	то	ме	што	су	„не	жни	ји“.74)	Ма-
нојлo	Сла	до	вић,	ка	то	лич	ки	све	ште	ник	и	про	фе	сор	из	Се	ња,	се	бе	je	
1856.	г.	по	ли	тич	ки	сма	трао	Хр	ва	том,	али	не	и	ет	нич	ки.	То	 је	ви
дљи	во	из	ње	го	вог	исто	риј	ског	ра	да	о	Сењ	ској	и	Кр	бав	ској	би	ску
пи	ји,	где	пи	ше	да	је	„наш	на	род“	(ми	сли	на	ста	нов	ни	ке	Кр	ба	ве	и	
Ли	ке)	ста	но	вао	на	том	под	руч	ју „хи ља ду го ди на пре до ла ска Хр ва
та“.75)	Kада	у	на	став	ку	рас	пра	вља	о	мно	гим	Ср	би	ма	у	сењ	ској	би
ску	пи	ји,	осве	тља	ва	и	по	ре	кло	лич	ких	Бу	ње	ва	ца:	„Iz za kra lja Sig
mun da (13871437) na la zi mo mno ge sr be u stra nah kr bav skih ime ni to 
uz unu u sa da šnjoj srb skoj sat ni ji od tro me dje pa uz bo san sku gra ni cu 
a i po li ci pa če i oko se nja. (...) Pre šav ši ovi sr bi po la zi li su na še cr kve 
i bi ja hu na sto ja ni ve ći nom od na ših po po vah, ka no što je taj obi čaj i 
da nas vi dan, gdě sr bi k na šim žup ni kom za bla go slov doj du a i ma še 
pla ća ju, na še cr kve oso bi to na mla du ně de lju ili koj god po ha dja ju. Ti
em na či nom pred ju bu njev ci krn pot ski sa sma u kri lo na še cr kve prem se 
do 18. vě ka od hri šća nah za mě ni to že nja hu pa če im je odě lo isto bisk. 
ćo lić 1746 pod pe dep su ne za ko pa nja u sv. ze mlju; me dju sob nu že nit bu 
ono mal ko iz mě nio a ovu za bra nio.“76)	По	себ	но	је	у	том	сми	слу	за	ни
мљив	Сла	до	ви	ћев	„зе	мљак“,	Ан	те	Стар	че	вић,	ко	ји	се	20.	ав	гу	ста	

72)	 Ви де ти део рас пра ве у: Er ne u er te vaterländische Blätter für den österreichischen Ka i ser sta at,	
Ver	la	ge	bey	An	ton	Strauß,	Wi	en,	26.	Fe	bru	ar	1820,	стр.	6667.	

73) Jo	hann	Sa	muel	Ersch, Jo	hann	Gottfried	Gru	ber, All ge me i ne Encyclopädie der Wis sen schaf ten und 
Künste in alp ha be tischer Fol ge,	Si	e	ben	ter	Theil,	BBar	zel	let	ten,	Ver	lag	von	Jo	hann	Fri	e	drich	Gle
ditsch,	Le	ip	zig,	1821,	стр.	454.

74) Ju	lian	Chow	nitz,	Hand buch zur Kenntniß von Un garn,	Bam	berg,	1851,	стр.	140.	
75) Po vě sti Bi sku pi jah Senj ske i Mo dru ške ili Kr bav ske tru dom Ma noil Sla do vić,	Trst,	1856,	стр.	1.
76)	 Исто,	стр.	435.
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1851.	 го	ди	не	 обра	тио	 „Ви	со	ком	 кне	жев	ском	 по	пе	чи	тељ	ству“,	 са	
„мол	бе	ни	цом“	пи	са	ној	ћи	ри	ли	цом,	да	бу	де	при	мљен	„за	сто	ли	цу	
ма	те	ма	тич	ких	зна	но	сти	на	Бе	о	град	ском	ли	це	ју“.	Из	ја	снио	се	ре	ги
о	нал	но,	као	„Ли	ча	нин“,	а	у	пот	пи	су	„по	ни	зни	слу	га,	Ан	тун	Стар
че	вић,	док	тор	му	дро	сло	вја“.77)	Убр	зо	на	кон	што	је	од	би	јен,	у	Ву	ко
вом	„ума	њи	ва	њу	Хр	ва	та“	про	на	шао	je	по	вод	за	сво	ју	из	ра	зи	ту	ср
бо	фо	би	ју,	те	 је	 још	за	жи	во	та	по	нео	епи	тет	„оца	До	мо	ви	не“,	као	
во	де	ћи	 ру	ко	тво	рац	 ро	ман	ти	чар	ских	 хр	ват	ских	 исто	риј	ских	 на	ра
ци	ја.	Кон	фликт	из	ме	ђу	ње	го	вог	не	сум	њи	вог	срп	ског	по	ре	кла	(ка	ко	
по	пра	во	слав	ној	мај	ци	Ми	ли	ци	Бог	дан78),	та	ко	и	по	ка	то	лич	ком	оцу	
Ја	ко	ву	Стар	че	ви	ћу79))	и	исто	вре	ме	не	из	ра	зи	те	ср	бо	фо	би	је,	мо	жда	је	
мо	гу	ће	схва	ти	ти	кроз	Фрој	до	ву	те	о	ри	ју	о	„нар	ци	зму	ма	лих	раз	ли
ка“	(„der Nar zißmus der kle i nen Dif fe ren zen“)80).		

Го	ди	не	1853.	при	аустриј	ском	ми	ни	стар	ству	уну	тра	шњих	по
сло	ва	 са	ста	вље	но	 је	 на	ро	чи	то	 по	ве	рен	ство,	 ко	је	 је	 рас	пра	вља	ло	
ви	ше	 го	ди	на	 о	 ра	зним	 пи	та	њи	ма	 у	 ве	зи	 по	пи	са	 ста	нов	ни	штва	 у	
чи	та	вој	 ца	ре	ви	ни,	 да	 би	 се	 тек	 цар	ском	па	тент	ном	бр.	 67	 од	 23.	
мар	та	 1857.	 од	лу	чи	ло	ње	го	во	 спро	во	ђе	ње.	 Та	ко	 је	 от	по	чео	 пр	ви	
оп	шти	по	пис	ста	нов	ни	штва	Аустриј	ског	Цар	ства,	ко	ји	ни	је	имао	
не	ку	спе	ци	фич	ну	на	ме	ну	и	био	је	ве	зан	за	од	ре	ђе	ни	дан	(„кри	тич
ни	 тре	ну	так“	би	ла	 је	 по	ноћ	31.10.1857.	 го	ди	не).	Ме	ђу	тим,	 чак	и	
на	кон	„пр	вог	са	вре	ме	ног	по	пи	са“,	Шок	ци	и	Бу	њев	ци	ет	нич	ки	су	
при	бро	ја	ни	Ср	би	ма.	Та	ко	 је	Чер	них	 (Karl	Fre	i	he	rr	 von	Czo	er	nig),	
сва	ка	ко	нај	по	зна	ти	ји	аустриј	ски	ста	ти	сти	чар	19.	ве	ка,	у	де	лу	„Ет
но	гра	фи	ја	 Аустриј	ске	 Мо	нар	хи	је“	 (1857.),	 ка	то	лич	ке	 Сла	вон	це,	
Шок	це	и	Бу	њев	це	об	је	ди	нио	с	пра	во	слав	ним	Ср	би	ма,81)	као	и	Фе
њеш	исте	го	ди	не,	с	тим	што	је	ма	ђар	ски	ста	ти	сти	чар	до	дао	Ср	би	ма	

77) Ар	хив	Ср	би	је,	Фонд	МПс	–	П	(18381918),	1851,	II,	365,	Стар	че	вић.
78)	 Du	brav	ko	Jel	čić,	Po li ti ka i sud bi ne: ese ji, va ri ja ci je i glo se o hr vat skim po li ti ča ri ma,	Škol

ska	knji	ga,	Za	greb,	1995,	стр.	11.
79) Ан	те	Стар	че	вић	ро	ђен	је	1823.	г.	у	за	се	о	ку	Жит	ник	код	Па	за	ри	шта	у	Ли	ци,	за	ко	је	се	у	по

пи	су	вој	ни	ка	из	1712.	го	ди	не	на	во	ди	као	ко	манд	но	кра	ји	шко	ме	сто,	на	се	ље	но	„ка	то	лич	ким	
Ср	би	маБу	њев	ци	ма“	(„Kath.	Ser ben	/Bu njev cen/“),	за	раз	ли	ку	од	дру	гих	на	се	ља,	где	су	Хр
ва	ти,	Крањ	ци	и	„грч	коис	точ	ни	Ср	би“	по	себ	но	на	ве	де	ни.	(Franz	Vaníček,	Spe ci al geschic hte 
der Militärgrenze: Aus Ori gi nal qu el len und Qu el len wer ken geschöpft,	I	Band,		Aus	der	Ka	i	ser	lich
Königlichen	Hof	und	Sta	at	sdruc	ke	rei,	Wi	en,	1875,	стр.	156.)

80) Sig	mund	Freud,	Das Un be ha gen in der Kul tur, In ter na ti o na ler psycho a nalytischer Ver lag,	Wi	en,	
1930,	стр.	85.

81) Karl	Fre	i	he	rr	von	Czo	er	nig,	Et hno grap hie der Oester re ic hischen Mo nar chie,	Band	I,	Wi	en,	1857,	
стр.	78.
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ве	ћу	број	ност.82)	Исто	 та	ко	и	Ма	ре	јев	 (John	Mur	ray)	 „При	руч	ник	
за	пут	ни	ке	у	ју	жну	Не	мач	ку“	(1857.),	ин	фор	ми	ше	за	ин	те	ре	со	ва	не	
да	се	„ри мо ка то лич ки Ср би на се ље ни у Ма ђар ској на зи ва ју Шок
ци ма, а Ср би грч ке цр кве Ра ша ни ма“.83)	Два	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је,	
углед	ни	не	мач	кома	ђар	ски	исто	ри	чар,	ге	о	граф	и	по	ли	ти	чар	из	19.	
ве	ка,	Шви	кер	(Jo	hann	He	in	rich	Schwic	ker),	у	„По	ли	тич	кој	исто	ри	ји	
Ср	ба	у	Ма	ђар	ској“,	за	Бу	њев	це	ко	ји	су	до	шли	у	17.	ве	ку	у	Се	ге	дин	
и	Су	бо	ти	цу	ка	же:	„Вој но спо соб ни ме ђу тим до шља ци ма бо ри ли 
су се та да под сво јим ка пе та ном Пе тро ви ћем у цар ској вој сци. 
Већ на ред не го ди не (1687), 56,000 ка то лич ких Ср ба (Бу ње ва ца) 
до би ли су до зво лу да се сло бод но на се ле у Се ге ди ну, Су бо ти ци (Ма
ри јаТе ре зи ја но по ље) и Бо њи; мо ра ли су да бра не три нај бли же 
па лан ке од Ту ра ка.“84)

Што	се	ти	че	Ко	ла,	он	се	уве	рио	и	у	рас	про	стра	ње	нонст	Ср	ба	у	
Осман	ском	цар	ству,	на	гла	ша	ва	ју	ћи	да	су,	иако	по	ко	ре	ни,	по	да	ри	ли	
тур	ској	мо	нар	хи	ји	не	ке	од	нај	ви	ших	др	жав	них	зва	нич	ни	ка	(ве	зи	ре,	
па	ше,	итд).85)	Крај	ња	се	ве	ро	за	пад	на	тач	ка	у	ко	јој	је	пу	то	пи	сац	су
срео	„илир	ске	Ср	бе“	је	сте	Беч,	док	се	на	ис	то	ку	у	то	вре	ме	још	увек	
пре	по	зна	ју	у	Ру	си	ји,	тј.	на	де	лу	да	на	шње	Укра	ји	не,	ко	ји	је	то	ком	
срп	ских	се	о	ба	до	био	на	зив	Но	ва	Ср	би	ја („in das so ge nan nte Ne u
ser bien“),	где	их	бе	ле	жи	ме	ђу	зва	нич	ни	ци	ма	и	вој	ском.	На	истом	
ме	сту	по	на	вља	да	су	њи	ма	нај	бли	жи	ро	ђа	ци	Хр	ва	ти	и	Сла	вон	ци,	
од	ко	јих	пр	ви	жи	ве	и	у	бли	зи	ни	Бе	ча,	 где	про	да	ју	лук,	вла	сни	ци	
су	сит	них	рад	њи	и	тор	ба	ри.86)	 	Пу	ту	ју	ћи	и	дру	гим	аустриј	ским	и	
ма	ђар	ским	кра	је	ви	ма,	Кол	је	обра	тио	па	жњу	на	ма	лу	ску	пи	ну	Хр
ва	та	у	се	лу	Драс	бур	гу	(Рас	по	рак),	да	на	шњем	гра	ди	ћу	у	аустриј	ској	
са	ве	зној	 др	жа	ви	 Гра	ди	шће,	 где	 су	 од	 стра	не	 аустриј	ских	 вој	них	
за	по	вед	ни	ка,	 фе	у	да	ла	ца	 и	 све	штен	ства,	 на	се	ља	ва	ни	 као	 кме	то	ви	
(„Le i be i ge ner“) за	вре	ме	осман	лиј	ске	ин	ва	зи	је.87)	Њи	хо	ве	опу	сте
ле	кра	је	ве	на	се	ли	ло	је	срп	ско	ста	нов	ни	штво,	ко	је	је		по	чет	ком	17.	
ве	ка	чак	и	у	Ва	ра	ждин	ском	ге	не	ра	ла	ту	бе	ле	жи	ло	67,7%	до	ма	ћи	на.	

82)	 Elek	Fényes,	Az Aus ztri ai Bi ro da lom statistikája és földrajzi leirása,	Ki	a	dja	Hec	ke	nast	Gusztáv,	
Pest,	1857,	стр.	36.

83) A hand bo ok for tra vel lers in so ut hern Ger many,	John	Mur	ray,	Lon	don,	1857,	стр.	493.
84) Jo	hann	He	in	rich	Schwic	ker,	Po li tische Geschic hte der Ser ben in Un garn,	Lud	wig	Aig	ner,	Bu	da

pest,	1880,	стр.	4.
85) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	Re	i	se	

in	Un	garn,	Er	ste	Ab	the	i	lung,	Ar	nol	dischen	Buc	hhan	dlung,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1842,	стр.	249.
86)	 Исто,	стр.	250.
87) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten, Drit	ter	Theil,	н. д.,	

стр.	5.
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Сто	ти	ну	го	ди	на	ка	сни	је	њи	хов	број	је	опао	на	49,9%,88)	што	је	би	ла	
по	сле	ди	ца	уни	ја	ће	ња89)	и	по	нов	ног	до	се	ља	ва	ња	ка	то	ли	ка	раз	ли	чи
тог	ет	нич	ког	са	ста	ва.	На	и	ме,	у	Пра	гу	су	16.	ја	ну	а	ра	1608.	по	твр	ђе
ни	за	кључ	ци	хр	ват	скосла	вон	ског	Са	бо	ра	од	5.	ју	ла	1604.	го	ди	не,	
којимa	је	од	ре	ђе	но	да	ка	то	лич	ка	ве	ра	по	ста	је	је	ди	ном	до	зво	ље	ном	
у	кра	љев	ству.90)	Кол	ће	на	под	руч	ју	из	бе	глих	ка	то	ли	ка	у	Аустри	ји	
за	бе	ле	жи	ти	ме	ста	у	ко	ји	ма	су	они	из	ме	ша	ни	са	Нем	ци	ма,	док	бли
же	ре	ци	Дра	ви	по	сто	је	и	„чи	ста	хр	ват	ска	се	ла“,	где	се	на	род	та	да	
углав	ном	 ба	вио	 ви	но	гра	дар	ством.	 Та	ко	 ће	 у	шо	прон	ском	 окру	гу	
из	бро	ји	ти	30	на	се	ља	с	хр	ват	ским	жи	вљем,	ви	сел	бур	шком	11,	у	ај
зен	бур	шком	64,	а	по	ме	ну	ће	и	тзв.	„во	де	не	Хр	ва	те“	(„Was serKro a
ten“)	по	ред	Не	жи	дер	ског	је	зе	ра.	Је	зик	ко	јим	се	спо	ра	зу	ме	ва	ју,	Кол	
је	на	звао	иден	тич	ним	као	и	код	Хр	ва	та	у	Ва	ра	жди	ну	и	За	гре	бу,	да
кле	кај	кав	ским.91)	Иако	је	уочио	да	су	мно	ги	од	њих	„по	ста	ли	Нем
ци“,	да	су	пре	у	зе	ли	и	не	мач	ки	 је	зик	и	но	шњу,	у	њи	ма	 је	и	да	ље	
мо	гао	да	осе	ти	„не про ме ње ну сло вен ску при ро ду“.92) 
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Da rio Kr sic

NA TI O NAL IDEN TI TI ES, ET HNIC DI STRI BU TION,  
ANTHRO PO LO GI CAL AND CUL TU RAL CHA RAC TE RI STICS 

OF SERBS AND CRO ATS IN ITI NE RA RI ES  
OF JO HANN GE ORG KOHL 

Re su me
The pa per di scus ses the na ti o nal iden tity, et hnic spread, 
and anthro po lo gi cal, cha rac ter and cul tu ral cha rac te ri
stics of the Serbs and Cro ats, men ti o ned in se ve ral iti ne
ra ri es by the Ger man ge o grap her and hi sto rian, Jo hann 
Ge org Kohl. The ob ser va ti ons and con clu si ons re ac hed by 
Kohl are be ing com pa red with sta ti sti cal da ta col lec ti ons 
of the Hab sburg Em pi re, as well as ot her re le vant hi sto
ri cal, et hno grap hic and encyclo pe dic works of the ti me. 
It po ints to the gro un dles sness of the fac tual al le ga ti ons 
of a num ber of aut hors, that the ge o grap hi cal sco pe and 
the very con cept of the socal led „Gre a ter Ser bia“ are 
pro duct of the „mytho ma ni ac in ter pre ta tion of hi story“ 
and the aspi ra ti ons of Ser bian po li ti cal eli te for the for
ma tion of such a po li ti cal en tity on „nonSer bian et hnic 
ter ri to ri es.“ The re fo re, it se eks to shed light on  pe riod of 
Kohl’s jo ur neys, when in the sci en ti fic com mu nity it used 
to be com monly ac cep ted fact that in the lin gu i stic, cul
tu ral and anthro po lo gi cal sen se, Slаvic na ti ons, which in 
to day’s Cro a tia, Bo snia and Her ze go vi na, Mon te ne gro, 
Ser bia and Ma ce do nia ga ve ri se to se ve ral na ti ons, we re 
con si de red to be long to „Ser bian tri be“ or „IllyrоSerbs.“ 
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At ten tion is drawn to the im por tan ce of un der stan ding and 
di stin gu is hing the „et hnic“ and „na ti o nal“ iden tity in the 
re gion of the We stern Bal kans in the epoch of cre a tion of 
mo dern na ti ons. Ba sed on the ava i la ble da ta, it shows that 
in are as that we re in the past lar gely po pu la ted by Ser bian 
pe o ple of dif fe rent fa iths, Cro a tian et hnonym ex pan ded 
in the se cond half of the 19th cen tury, ex pan ding to the 
area that gre atly ex ce eds the li mits of the pre vi o us Ser
bian mi gra ti ons to the we stern parts of the Bal kans af ter 
the Ot to man in va sion. Kohl’s un der stan ding of Cro ats as 
the „Ser bian tri bes“ with cer tain pe cu li a ri ti es ha ve been 
emp ha si sed, whi le Šok ci, Bu njev ci, ci ti zens of Du brov nik, 
the Bo kelj, a ma jor part of Dal ma ti ans, as well as Bo sni
aks and Mon te ne grins, con si de red „ge nu i ne Serbs“. The 
area in ha bi ted by this et hnic gro up, Kohl pla ced in the 
area bet we en the mid dle co ur se of the Da nu be and the 
Adri a tic Sea and Is tria, and the re fo re he con si de red them 
to be the na ti ve pe o ple of the „an ci ent Illyrian co un tri es“; 
de scen dants of Dar da ni ans, and Slavs. His vi ews, which 
cor re spond to the vi ews of ma jo rity of the most re spec ted 
fo re ign et hno grap hers, hi sto ri ans, ge o grap hers, sta ti sti ci
ans and lin gu ists of the 18th and 19th cen tu ri es, of which 
only a few ha ve been men ti o ned in the work, Kohl had not 
chan ged du ring the de ca des of wri ting. But in the pro cess 
of cre a ting the mo dern Cro a tian na tion it was ne vert he less 
ne ces sary to ma in tain de ca deslong in flu en ce of dif fe rent 
po li ti cal and re li gi o us fac tors, in or der to co or di na te all 
the „va lu es“ that con sti tu te „na ti o nal sen ti ment“ (et hni
city, lan gu a ge, re li gion, hi story, ter ri tory and cul tu re). In 
ad di tion to ex ter nal fac tors that ha ve par ti ci pa ted in its 
con struc tion, the re we re so me pro mi nent in di vi dual fac
tors in the se are as, who we re very ac ti ve in the cre a tion 
and dis se mi na tion of in ter et hnic  in to le ran ce. An te Star
če vić, who in the al le ged „di mi nis hing of Cro ats“ by Vuk 
Ka ra džić fo und a pre text for his dis tinct Ser bop ho bia, now 
car ri es the ti tle of „Fat her of the Ho me land“, and is one 
of the cre a tors of ro man tic Cro a tian hi sto ri cal nar ra ti ves, 
tho ugh he was ori gi nally a Cat ho lic Serb. Pri or to his po
li ti cal ac tion the re was al most no re cor ded con flicts on 
et hnic gro unds bet we en Cro ats and Serbs; the re was not 
any emp ha si zed mu tual aver sion, but they  usu ally pro mo
ted the sen se of be lon ging to the sa me tri be and har mony. 
For the who le cen tury ad dres sing this ta boo to pic has 
been mec ha ni cally lin ked to the socal led „Gre a ter Ser bia 
mytho ma nia“ – the term who se cre a tors are not ori gi nally 
from this area, but who ha ve re cog ni zed the ir eco no mic 
and po li ti cal be ne fit in in fla ming Ser boCro a tian ha tred.
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Gre a ter Ser bia, mytho ma nia.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 11.	 априла	 2015.	 го	ди	не	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 састанку	 
Редакције	05.	jунa	2015.	године.



УДК 342.4+342.33(497.11)„1838/1868“

Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVII) XIV, vol=44
Бр. 2 / 2015.
стр. 111-123.

- 111 -- 111 -

Татјана Кандић
Апелациони суд у Крагујевцу

ВЛАСТ И СУДСКА ВЛАСТ У ПЕРИОДУ 
ТУРСКОГ УСТАВА И УСТАВОБРАНИТЕЉА

Сажетак
У ра ду је да та ана ли за првoг уста ва у устав ној исто
ри ји Ср би је, пр вог уста ва на Бал ка ну, Тур ског од 1838. 
го ди не ко ји се при ме њу је три де це ни је. Об ја шње не су 
од ред бе уста ва ко је ре гу ли шу по де лу вла сти. Кнез и 
Са вет су укр сти ли ко пља у до ме ну из вр шне и за ко
но дав не вла сти. Ана ли зи ра на је суд ска власт ко ја се 
одва ја од упра ве, шти ти но во ство ре не вред но сти 
и по ста је уну тра шње огле да ло срп ске но во ве ков не 
исто ри је. 
Уста во бра ни тељ ски ре жим (18421858), но ви је си
стем у упра ви, вла ди ко ји на сто ји да огра ни чи власт 
вла да ра ства ра њем но вих ин сти ту ци ја. Пред мет 
про у ча ва ња за вре ме уста во бра ни тељ ског ре жи ма 
су: пи са ни за ко ни, ства ра ње др жав ног апа ра та, чи
нов нич ког сло ја, суд ске ор га ни за ци је и по ступ ка, пр вог 
ад ми ни стра тив носуд ског ме ха ни зма, усло ва по де ле 
вла сти, вр ше ња вла сти. 
Кључ не ре чи: устав, кон сти ту ци о на ли зам, по де ла 
вла сти, упра ва, суд ска власт чи нов нич ки слој, власт 
у ре ал ном жи во ту.

UставнаисторијаСрбије богата је, разноврсна, неправилна, са
успонимаипадовима,трајевековима.Државно-правниполо-

жајСрбијеуXIXвекуодређиваојеуставниразвојземље.1)Србија
одпрвогСретењскогуставаод1835.годинекојисепримењивао
окопедесетданаиТурскогуставаод1838.годинекојисеприме-

1) Класичнадефиницијадржавеобухвататрикомпоненте:земљу,становништвoивласт.
Унауцијошувекнијеодређенминимумсвакогодовихелеменатакакобисестекао
статусдржаве.ХансКелзен,Оп шта те о ри ја пра ва и др жа ве,Београд,1951,216.
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њиваотридеценије,улазиууставностање.ДоношењемТурског
устава идеја конституционализма у Србији добија корене, када
великибројевропскихдржаванепоседујеуставниформалнони
материјално.2)Конституционализацијадржавневластизначиогра-
ничењеиинституционализацију државне власти. За време уста-
вобранитељског режима ограничава се власт владара, извршна
властстварањемновихинституција,доношењемписанихзакона,
изградњомчиновничкогслојаисудско-административногмехани-
зама.

1. ТУР СКИ УСТАВ ОД 1838. ГО ДИ НЕ

УставиСрбијесурезултатразличитихунутрашњихиспоља-
шњих политичких прилика и идеолошких околности. Почетком
XIX века уСрбији, као делу великогТурског царства, потребно
јебилодасепрописимарегулишеаутономијанаослобођенимте-
риторијамаидасе заврширеволуција.3)Народнонезадовољство
дахијском влашћу, уз слабљење Турске, антагонизамАустрије и
РускогЦарствабилојеповодзаустаничковрење.4) 

Приликезадоношењеуставасусазреле,алисеовајактморао
донетиузсагласностмоћнихсила.Русија,ТурскаиАустријасуак-
тивноучествовалеуизрадиновогустава5),настојећидаограниче
КнезаиСрбијупутемуставомрегулисаногСавета,са„непокрет-
ним“саветницима.

Турскиуставод1838.годинедонетјеуформицарскогхати-
шерифа.Уодносунанеуставностањеонјебиозначајаннапредак.
Овај Устав представљао је компромис у међународним околно-
стимаиводиојеСрбијуканационалнојнезависности,ауставно-
правносууобличенирезултатиослободилачкогустанакаисрпске
револуције.Турскиуставрегулисаојеорганизационуифункцио-
налнуодвојеностносилацавласти,узограниченутицајносилаца

2) Видети:АлександарФира,Устав но пра во Ре пу бли ке Ср би је,Факултетзаправнеипо-
словнестудије,НовиСад,2007,90.

3) РадошЉушић,Исто ри ја срп ске др жав но сти, Ср би ја и Цр на Го ра,Српскаакадемија
наукаиуметности,НовиСад,2001,152.

4) Видети,ДејанМедаковић,„ИдејнеприпремеСрпскогустанка“,Иза бра не срп ске те ме,
књига4,Београд,2006,5-21;ЉубомиркаКркљуш,Прав на исто ри ја срп ског на ро да,
ПравнифакултетУниверзитетауНовомСаду,Центарзаиздавачкуделатност,Нови
Сад,2002,174-176.

5) ЉубомиркаКркљуш,н.д.,227.
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једневластинадругу.ПолитичкувластделеКнезиСавет,којису
укрстиликопљаудоменуизвршнеизаконодавневласти,управе
ичиновништва,уборбизаконтролувладе.Начелоподелевласти
нарушавао је утицајКнезана законодавну, аСаветанаизвршну
власт.ТурскиуставунадлежностКњазаставља„извршенијеуре-
даба, закона“, а „издавање свима Званичницима иЧиновницима
Провинцијеналога“.6)КнежеваправасуограниченаЗакономоСа-
вету јер јемораоминистреузиматиизредасаветника,којисуи
послеотпуштањазадржавалисаветничкозвање.7)

ДругистубдржавневластибиојеСовјет.ОдредбеУставаоба-
везивалесуКнезадаузмеуСовјетсвојенајоштријепротивникеи
натајначингаонемогућаваледаихуклониизСовјетакојиброји
17чланова.8)МилошОбреновићје,поовомУставу,имаоовлашће-
њедапостављатрипопечитеља,алијеприизборубиоограничен
само на члановеСавета. Турски устав је изСретењског преузео
одељако чиновницимаидодао следећепривилегије: сталносту
служби(чиновниксенеможеотпуститиисменити),непокретност
(чиновникнеможебитипремештенудругоместопопотребислу-
жбе),ослобађањеодпорезаизабранутелесногкажњавања.

Совјетујеприпалазаконодавнавласт:припремазаконеипод-
носиихКњазунапотпис.Закон,којијеуСовјетуусвојенвећином
гласова,Књазнијемогаоодбити.Њемусуприпалифинансијско
законодавство(састављањебуџетаиодобрењенамета)иодређене
административнефункције.Књаз јеиздаоуказоНароднојскуп-
штини30.марта1839.годинекојијепостаопрвисрпски,уставни
амандман.Осим одредби о органима власти, положају чиновни-
ка,важнесуиодредбеУстава:1)одредбеоорганизацијисудства;
2)одредбеоукидањукулука;3)забранауспостављањафеудалних
односа.

Важнатековинанововековнесрпскеисторије,Турскогустава
јеодвојеностсудстваодуправе.Турскиустав јествориотемеље
модернедржaве,формиранаједржавнаадминистрацијаиоргани-
зованојесудствоодвојеноодуправе.ТрећиначлановаУставапо-
свећена је судству, јерСрбијанијеимала грађански, кривичнии

6) Члан3Турскогустава.
7) РадошЉушић,Срп ске др жав но сти 19 ве ка,Српскакњижевназадруга,Београд,2008,

177.
8) Припостављањусаветника,кнезполазиодњиховогугледа, способностии заслуга,

алисумудопуњеномзаконскомодредбомзапостављањесаветникапотребнипредлог
имишљењеСовјета.
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законокривичномпоступку,пајепоменутиУставсадржаоовеод-
редбе.Бројодредбиосудствунарушавауставникарактер,алијеу
томеибиоњеговисторијскизначај.9)Судјенезависанитростепен:
мировни,окружнииапелациони,асудијесунепокретне.„Ниједан
судијанијемогаобитизбачен,преноштосењеговакривицадо-
кажепредсудом.Никакавчиновникниграђаниннеможенипри-
временобитинамештенусуду,нитисемешатиусудскадела“.10)

Турски устав укинуо је апсолутизам Милоша Обреновића,
ограниченајевластмонарха,увеојеуставнумонархију.ОвајУс-
тав је једним делом органски закон, који регулише унутрашњу
управуу земљи.Устав јештитио,умањојмеринегопретходни,
основнаграђанскаправа,водиокапотпунојнационалнојнезави-
сности,укинуокулукипрогласиослободнутрговину.Омогућио
једемократизацијуполитичкогживотаудржавииосновјезатрај-
нијуорганизацијувластиимеханизмеуставности.11)Одњеговог
обнародовања,падодоласкакнезаМихаилаОбреновићауСрбију
(1839-1840),донетојеоко30законаиуредби.Србијаиздваустан-
ка,стварауставекојимарегулишесвојеодносе,постајеправнадр-
жава.12)

2. УСТА ВО БРА НИ ТЕЉ СКИ РЕ ЖИ

УставобранитељисустарешинекојисучинилиопозицијуМи-
лошуОбреновићуиутицајуставобранитељанадржавнуоргани-
зацијупочеојеоддоношењаТурскогустава,апочетакрежимасе
везујезаСкупштинуодржану1842.године,изборАлександраКа-
рађорђевићазакнезаСрбије.Овајновирежим,новидухууправи,
владинастојидаограничивластвладара,стварањемновихинсти-
туција.13) Да би се обезбедила приватна права грађана и приват-
насвојинатребалојестворитиписанезаконе;затим,дабичинов-

9) Уставод1838.правнојенесавршенакт(немасистематизацијe,нијеподељенпогла-
вама,има66чланова,којисеодносенарегулисањеврховнихорганавласти,поједине
одредбесуипротивуречне.

10) Члан44УставаКњажестваСербијеод1938.године.ЈашаПродановић,По ли тич ке и 
прав не сту ди је,Просвета,Београд,1990,86.

11) Видети:СлободанОрловић,На че ло по де ле вла сти,ПравнифакултетУниверзитетау
Београду,Београд,2008,59.

12) ТатјанаКандић,Суд ска власт у устав ном и за ко но дав ном раз во ју Ре пу бли ке Ср би је,
докторскадисертација,ПравнифакултетУниверзитетауБеограду,Београд,2013,76.

13) ИлијаГарашаниниТомаВучићПеришићсубилистубовиуставобранитељскогсисте-
ма.
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ништвобилоуравнотежисавладаоцемиделилодржавнууправу
„требало је изградити чиновнички ред и разграничити државну
службуодструке,струкуодзвања,обезбедитиљудедазаузмузва-
ња;каоиразвитисудскуорганизацијуипоступак“.14)Била је то
олигархијскавладавинаСовјета,ањенидоприносисудоношење
писанихзакона,поделацентралнеуправенаминистарства,неза-
висностчиновника,одвајањесудскеодуправневласти,укидање
кулука, потпунa слободна трговина, заштита “приватне сопстве-
ности“.15)УставобранитељскипериодзавршенјеСветоандрејском
скупштиномодржаном1858.годинеиповраткомМилошаОбрено-
вићанавласт,којинепоштујеуставнеизаконскеодредбе.

Грађанскизаконик(1844)највећејеправноделоуставобрани-
тељскогвремена.СаставиогајеЈованХаџићпоузорунааустриј-
скиопштиГрађанскизаконик(1811),којијезаосновуимаоримско
право.Овајзакониксадржииелементенародногобичајногправа.
Најважнијеновинеодносесенарегулативуопородичнојзадрузи
иискључењеженскедецеизнаслеђа.Правилаопоступањусудо-
васадржанасуисистематизованауЗа ко ну о су деј ском по ступ ку 
у гра ни ца ма гра ђан ским од1853.године,аобнародованојевише
кривичнихзакона.

Опозиција Милоша Обреновића, коју су чинили саветници,
садапостајепозицијакојасеборизавласт.СовјетјеУстројенијем
добиоовлашћењедапредлажепознате,способнеипоштенељу-
де,којиулазеусаставСовјета.Врховнавластјеподељенаизмеђу
КњазаиСовјета,такоданиједаннидругиорганнисудоминантни.
НовимЗакономоСовјетујошвишејесуженавластвладаоца,ајача
непокретност саветника.Стекавши значајнаправа, чиновништво
постајеугледанслојудруштву,којиседелинаслојеве,алиовај
угледнислојнастојиидасеодвојиоднарода.16)

Унапређење организације судске власти представља важно
својствоовогпериода.Судствојепрешлопутодпримитивног(за
времеПрвог иДругог устанка и владеМилошаОбреновића) до
модерногсудствапремаодредбамаСретењскогуставаиТурског
устава, полазећи од нормативне регулативе тако и од судске ор-

14) СлободанЈовановић,Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да,БИГЗ,Београд,1990,28и29.
15) СлободанЈовановић,н.д.,27и28.
16) Послепоновногизбораујуну1843.годинеКнезАлександарКарађорђевићпокушаоје

дасеодвојиодуставобранитеља,такоштосукрагујевачкипосланиципредлагалида
сезбацесаветници.Овајпокушајнијеуспео.ДрагославЈанковић,Исто ри ја др жа ве и 
пра ва Ср би је XIX ве ка,Београд,1958,70-71.
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ганизације. Постоје три врсте судова: у селима Примиритељни,
усвакомокругупрвостепени,аупрестонициАпелациони.При-
миритељниипрвостепенисуддобијајуконачну,последњувласту
појединимпредметима.Примиритељнисудсастављенјеодпред-
седникаидвачланакојебирајумештани.17)Окружнисудовисаста-
вљенисуодпредседникаитричланаисудилисуграђанскепар-
нице,трговачкеспоровеикривичнадела.Апелационисудсудиу
другомстепенуспоровеикривице.Врховнисудјеоснован1846.
године,добиојевласткасирања,промениојеназивуВрховнии
Касационисуд.Од1858.годинеВрховнииКасационисудјепо-
стаочистоКасациони.

Судовисуималипунопредметаиспоросурадили18)збогве-
ликогбројапредмета,писменогпоступка,вишесудскихинстанци,
недовољногзнањасудија,алиизбогтогаштосуправницичинили
свега20%званичногособља,недовољногсудскогособља.Непи-
сменостједугопратиласудство.Бројнезавршенихпрвостепених
судскихпредмета1843.годинејеокохиљаду,а1857.годинебли-
зучетрдесетхиљада,док1858.годинепрекоосамдесетхиљадау
првостепенимсудовима.19)Назавршетакпарницечекалосепоне-
коликогодина.Уставобранитељисусезалагализарежимстроге
законитости,безнасиљаинеправде.

Скупштинајезавремеуставобранитељабилаорганнепреци-
зно дефинисане надлежности.Скупштину су чинили посланици
салокалногнивоаипозивнипредставнициуправеицрквеневла-
сти.Овајорганнемазаконодавнувластиправилаодлучивања.На
скупштинамасенијерасправљало снагомаргумената, већ се га-
ламило,аважећајебилаонаодлукакојаје„извикана“.Међутим,
Светоандрејскаскупштинајеималавеликизначај, јер језбацила
државногпоглавараКарађорђевића,обориламитрополита,збаци-
ладржавнесаветникеипотреслачиновништво,паисамекметове
и одмах успоставила властОбреновића. Закон оНародној скуп-

17) Надлежанјезаграђанскепарницечијавредностнепрелазистогрошаизаонакривич-
наделазакојасеможеизрећиказназатворадотриданаили10ударацаштапом.

18) Године 1853, према подацима које јеСлободан Јовановић навео у свомделуУста
во бра ни те љи и њи хо ва вла да,БИГЗ,Београд,1990,38,званичнихлицасудскестру-
кебилоједвестотинечетрдесетдваито:шеснаестнеписмених,седамдесетшестса
основномшколом,шездесетдеветсазавршеномгимназијом,тринаестсабогослови-
јом,деветнаестсафилозофијомичетрдесетдеветсвршенихправника.

19) На крају 2013. године у свим судовима у Републици Србији нерешених пренета је
2.874.782,одтога1.772.149старих,нерешенихпредметапремадатумуиницијалног
акта.Врховникасационисуд,Ана ли за ра да су до ва оп ште и по себ не над ле жно сти за 
2013. го ди ну,Београд,2013,42.
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штиниод1858.годинеразликуједвеврстепосланика:посланике
којебирајуварошиисрезовиипосланикекојиулазеуСкупштину
посвомположају(председницисудова,окружниначелници,про-
тојереји...)ирегулишеусловестицањаикоришћењаограниченог
бирачкогправа.20)

Начелууправесутрипопечитеља(унутрашњихдела,финан-
сија,правосуђаипросвете)којичине„централноправленије“,као
ипопечитељиностранихделакојијеКњажевпредставник.Мини-
стрисуистовременоисаветницикојиделујусамосталноусвом
ресору,алинеобразујувладу.Одстарешинасетражидасушколо-
ваниилибарписмени,дасупознатиивиђениународу.Чиновник
неможебитиотпуштенадминистративнимпутем,негосамосуд-
ски,тејезаштићенодсамовољевишевласти.Владајеморала„во-
дитипроцес“противчиновникакојегжелиотпустити.21)Умалој,
нешколованојиполуправнојСрбији,чиновнициуживајупривиле-
гованположај.ЗадобрубирократијупремаСлободануЈованови-
ћупотребноје:створитичиновништвусигуранположај;развити
професионалнеспособностичиновника,држатичврстудисципли-
ну.Уставобранитељи,заклоњениизадржавногапарата,владајуиз
сенкеуглавномнадпојединцем,алиједнимделоминаднародом.

Упочеткуовогрежимаприсутнесудобрестране,признатасу
приватнаправа(неиполитичкаправа),државнепословевршили
суискључивочиновници,створенајеорганизацијасудстваиовај
неолиберални,бирократскирежимбиојенапредакуодносунара-
нијирежимМилошаОбреновића.Међутим,чиновницизавреме
уставобранитеља нису били професионално способни, спремни,
довољнодисциплинованидареализујузадатепослове.

Историјскизначајуставобранитељскогрежимајенастанакпр-
ве,основнедржавнеорганизације,стварасепрвиадминистратив-
ниисудскимеханизам,каоиосновесистемапросвете.Ууставо-
бранитељскомрежиму22) стварају се:прописи,новеинституције,
државниисудскимеханизам,учвршћујеподелавласти.

20) ЗаконоСкупштинидонетје28.10.1858,ДругизаконоСкупштинидонелајеСветоан-
дрејскаскупштина5.1.1859,Трећиједонет14.1.1859,аЧетвртизакон29.3.1860.годи-
не.Скупштинаје,упркосовимзаконима,осталабеззаконодавневласти.

21) СлободанЈовановић,н. д.,57-58.
22) „КнезМихаило,истокаоињеговотацМилош,нијемогаовладатипоУставуод1838,

паједолазиоусукобсуставобранитељима.Портајеморалапослати1840.годинесвог
изасланикауСрбијудамиризавађенестране,алидоконачногизмирењаниједошло
јерсуобестранебиленепопустљиве“.ДрагославСтрањаковић,Вла да Уста во бра ни
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3. ИЗ ВР ШНА И ЗА КО НО ДАВ НА ВЛАСТ

Турскиустав,немаодредбуоподелитривласти,алиовона-
челопроизилазиизсадржинеУстава.Стубовиизвршневластису
КњазиСовјет.СтворенјеснажанСовјетсастављенодседамнаест
најугледнијихсубјекатакојићесестаратионародниминтереси-
маипомагатиКњазуудржавнимпословима.23)ЗакономоСавету
ограниченасуправаКњазајерјемораоминистреузиматиизре-
дасаветника,којисуипослеотпуштањазадржавалисаветничко
звање.24)Министрисуисаветнициињиховположајјерегулисан
законом.Делујуусвомресорусамосталноинеобразујуформал-
новладу.Узнепокретностсаветника,ограниченаконтроланадпо-
печитељимадоводидотогадаКњазгубибиткусаСовјетом,јерје
спутанправомпремапотписа.

ДоношењемТурског устава од 1838. године, Србија постаје
уставнамонархија,тејеисамвладарподвргнутуставу.Књазује
датоминималноправоутицајанастварањезакона.Начелоподе-
левластинарушаваојеутицајКнезаназаконодавну,аСаветана
извршнувласт.ЗаконоустројенијуСовјета,којичиницелинуса
Уставом,јошвишеограничаваКњажевувласт,25)докјерадСкуп-
штинедопуњенускладусаобичајимаземље.Законодавнавласт,
наосновуодредабаовогуставаподељена јеизмеђуКњазаиДр-
жавногСовјета.Обаорганаимајуправозаконодавнеиницијативе.
Совјету јеприпалазаконодавнавласт:припремазаконеиподно-
сиихКњазунапотпис.Закон,којијеуСовјетуусвојенвећином
гласова,Књазнијемогаоодбити.Књазуједатоминималноправо
утицајанастварањезаконаитофинансијскозаконодавство,авр-
шио је и одређене административнефункције. Књаз је улазио у
законодавнаправаСовјета,аСовјетјесвојазаконодавнаовлашће-
њапојачаваоправомпремапотписа.Саветјепредлогзаконаслао

те ља 18421853, уну тра шња и спољ на по ли ти ка,ЗадужбинаМиланаМарића-Вили-
миријанум,Београд,1932,1.

23) Члан10-12ТурскогуставасадржиодредбеонадлежностиСовјета.Совјетимакон-
кретнаовлашћења:вођењебуџетскеипорескеполитике,постављањезваничника,чи-
новника,доношењезаконаиуредбиивојнихправила(акатаовојсци).РадошЉушић,
„ОУставуод1838. године“, зборникСАНУ,Устав ни раз ви так Ср би је у XIX ве ку и 
по чет ком XX ве ка,Београд,1990,30.

24) РадошЉушић,н.д.,177.
25) ЉубицаКандић,Уста ви Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 18351903,Београд,1988,66.
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КњазунапотврдукојисепотомвраћаоСовјетунапроглашавање,
аистовременотумачизаконеиуредбе.26)

Скупштинанијеималазаконскиховлашћења,већсамозаконо-
давнуиницијативу,такоштоподносипредставкеимолбеКњазуи
Совјетудадонесузакон.27)Турскиуставуорганизацијивластини-
јеоставиоместазаСкупштину.ПортанијежелелаСкупштину,као
иРусијанастојећидапрекоорганавеликашаограничиМилошеву
власт.28)Скупштинауовомпериодубилаје„органаморфненадле-
жностиисастава.29)Сазиваласекадатребадонетиодлукекојесу
углавномпрепоруке.

Уместодеспотскевладавине,развијаседржавниапарат,меха-
низмиадминистративносудскевласти,саширимкругомполитич-
ких субјеката као у савременим, развијенимдржавама.30)Чинов-
ницисупревалиливеликипутодМилошевихслугудодржавних
органасасталномслужбом,асвојеправо,титуле,звања,мундире,
платеипензијецрпеизодредбиУстава.Умалој,нешколованоји
полуправној Србији, чиновници уживају привилегован положај,
чиновникјеобезбеђенодсамовољевишевласти.31)

4. СУД СКА ВЛАСТ

ПремаодредбамаТурскогустава,испољенојеопредељењека
поделивласти,створенисутемељимодернедржaве,формиранаје
државнаадминистрација,одвојенајесудскавласторганизационо
ифункционалноодизвршневласти.

Судствојепрешлопутодпримитивног(завремеПрвогиДру-
гог устанка и владе Милоша Обреновића) до модерног судства
премаодредбамаСретењскогуставаиТурскогустава,полазећиод
нормативне регулативе такои од судске организације.32)Судство
постајепосебнавласт,установљенананачелимасамосталностии

26) Члан21УстројенијаСовјетаКњажевстваСербскогод1839.године.
27) ЈованНицовић,Устав ни раз вој Ср би је 1804. до 2006,Sezammedico,Београд,2007,63.
28) ЉубомиркаКркљуш,н.д.,192.
29) СлободанОрловић,н.д.,70.
30) СлободанОрловић,н.д.,69.
31) СлободанЈовановић,н.д.,57-58.Устав,Уредбаочиновницимаод17.3.1842,Уредбао

пензији чиновника од3.4.1843,Уредбаопензији удовицаи сирочадичиновника од
23.11.1843.године.

32) ДанилоДанић,Раз ви так ад ми ни стра тив ног суд ства у Ср би ји и оста ле ску пље не рас
пра ве из јав ног пра ва,Београд,1926,13.
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независности.ПремаодредбамаТурскогуставапрвостепенисудо-
висусеоски(Примиритељнисуд),другистепенчинеседамнаест
првостепенихидругостепенихОкружнихсудоваитрећинивоје
Апелационисуд.ОдредбеТурскогуставасутемељзаорганизацију
судова,уређењесудскевластиипоступак,системказни,каоидру-
гихустанова.Совјет јеискљученизвршењасудскевласти.Суд-
скувластвршиАпелационисуд.Врховнисудјевршиокасациону
власт.Вишестепеностсудовајерасподеланадлежностиизмеђусу-
доваразличитогстепенаиобезбеђујеулагањежалбевишемсуду
напресудунижегсуда.33)Судијесудеувећуисудовисунезависни
иодвојениоддругихоргана.„Ниједансудијанијемогаобитизба-
чен,преноштосењеговакривицадокажепред судом.Никакав
чиновникниграђаниннеможенипривременобитинамештену
суду,нитисемешатиусудскадела“.34)

Судскавластјенезависнанакрајууставобранитељскогпери-
ода(1858),кадајеизВрховногсудаиздвојенКасационисуд,који
контролишераднижихсудоваиприменузакона.Уставобранитељи
сусезалагализарежимстрогезаконитости,безнасиљаинеправде
штоједовелодовеликогбројапредмета,узписменипоступак,ви-
шеинстанциинедовољнопрофесионалногзнањасудијаисудског
особља. Постојала је несразмерност између уставобранитељске
организацијеиспремесудија,инесразмерносторганизацијесуда
иврсте,вредностипредметаспора.

5. УСТАВ НА И ЗА КО НО ДАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА  
ПО ДЕ ЛЕ ВЛА СТИ И СУД СКЕ ВЛА СТИ У ПРАК СИ

Уставјенајвишиакт,динамичаниживинструментдруштва.
Требалобидадобариквалитетануставпратииквалитетнаприме-
на,пракса.ТурскиуставјебиоконзервативнијиодСретењског,али
јеодговараовременуукомејенастао,примењиванјетридеценије,
нијебиопрецизанијасан,честојемењанзаконимаипраксом.35) 
Овајуставдопринео је;елиминисањукнежевогапсолутистичког
начинавладавинеистварањууставнемонархије,36)развојуустав-

33) Видети:Миодраг Јовичић,Лек си кон срп ске устав но сти, Филип Вишњић, Београд,
1999,43.

34) Члан44УставаКњажестваСербијеод1938.године.
35) СлободанЈовановић,н. д, 121-122. 
36) РадошЉушић,„ОУставуод1838.године“,31.
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ностиизаконитости.КњазједоведенподУстав,аапаратвластије
стабилизован.

Упрвимгодинамаразвојасрпскедржаве,начелоподелевласти
једоделамоћиједномполу(КњазуилиСовјету).Поделавластиу
стварностијечврста,ачлановиСовјетазаштићениодапсолутизма
МилошаОбреновића.Међутим,прописанавластуреалномживо-
туусенцијестварнеполитичкевластивладара,посебноизвршне
власти,анаштетудругедвевласти:законодавнеисудскевласти.
Веомајеизраженраспонизмеђупрописаногууставуистварног
завремеприменеТурскогустава,од1838.годинедокрајаседме
деценијеXIXвека.Овајраспонизмеђупрописаногистварногје
одразнеразвијенихдруштвено-политичкихприликаибурнихпро-
менаипреломауразвојудржаве.

Судскавластупериодуод1838.годинедоседамдесетихго-
динаXIXвекауСрбијиодвојенајеоддругихвласти,штитилаје
економско-друштвенеиполитичкеодносе,новудржавнуоргани-
зацију,новевредности,билабранасамовољиинеправди.
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Ta tja na Kan dic

AUT HO RITY AND JU DI CIAL PO WER IN THE PE RIOD OF 
TUR KISH CON STI TU TION AND CON STI TU TI O NA LISTS

Re su me
The Tur kish Con sti tu tion of 1838 pre sen ted the tzar ha ti
se rif and was im ple men ted over three de ca des. The po li ti
cal, le gi sla ti ve and exe cu ti ve po wers we re sha red bet we en 
the Prin ce and the Co un cil. The Tur kish con sti tu tion laid 
the fo un da ti ons of a mo dern sta te, the sta te ad mi ni stra tion 
was esta blis hed and the ju di cial fun ction was se pa ra ted 
from the aut ho rity. The co urt was threesta ged: pe a ce ke
e ping, dis trict and ap pel la te, whilst the jud ges we re im
mo bi le.
Du ring the Con sti tu ti o na lists re gi me (18421856) the fo
un da tion of the sta te or ga ni sa tion was laid and the first 
ad mi ni stra tion and co urt mec ha nism was esta blis hed. Du
ring the Con sti tu ti o na lists re gi me writ ten laws we re enac
ted, new in sti tu ti ons we re ma de, to get her with the sta te 
ap pa ra tus, co urt or ga ni sa tion and pro ce du re; the po wer 
di stri bu tion was strengthe ned, a con di tion for po wer exe
cu ti on. 
The po wer pre scri bed by the Tur kish Con sti tu tion in the 
real li fe was over sha do wed par ti cu larly by the exe cu ti ve 
po wer, to the de tri ment of ot her two po wers: le gi sla ti ve 
and co urt. The co urt fun ction in the pe riod from 1838 to 
the se ven ti es of XIX cen tury in Ser bia con tri bu ted to the 
pro tec tion of so cial, eco no mic and po li ti cal re la ti ons, the 
pro tec tion of the sta te or ga ni sa ton and new va lu es.
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Key words: con sti tu tion, con sti tu ti o na lism, se pa ra tion of 
po wers, ad mi ni stra tion, ju di ci ary, bu re a uc racy, go vern
ment in real li fe.

 Овај рад је примљен 8. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције05.jунa2015.године.
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ГРАЂАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА И 
ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ  
– СТВАР ВОЉЕ ИЛИ ПОТРЕБЕ?*

Сажетак
У ра ду су иден ти фи ко ва ни раз ло зи сла бог дру штве ног 
и по ли тич ког ан га жма на и ак ти ви зма гра ђа на, кроз 
ис тра жи ва ње ути ца ја по ли ти ке, ме ди ја и гра ђа на на 
ни во и ква ли тет по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Ауто ри 
го во ре о гра ђан ској пар ти ци па ци ји у ло кал ној са мо у
пра ви, пред став ни ци ма вла сти, ме ди ји ма и гра ђа ни ма 
у њи хо вом ме ђу соб ном од но су у про це си ма по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња и по ли тич ке пар ти ци па ци је, ко ји пред
ста вља ју по у зда не ин ди ка то ре до стиг ну тог ни воа и 
ква ли те та де мо кра ти за ци је укуп ног дру штва. Без по
ди за ња по ли тич ке кул ту ре гра ђа на, али и пред став
ни ка вла сти, као и без осна жи ва ња де мо крат ског ка
па ци те та ме ди ја – не ма пар ти ци па ци је гра ђа на у и 
ван по ли тич ког по ља, од но сно јав но сти. Основ ни пред
мет ис тра жи ва ња у ра ду је: пар ти ци па ци ја сту де на та 
у јав ном по ли тич ком жи во ту у Пи ро ту. Рад је по све ћен 
те о риј ској ана ли зи: уло ге ак те ра по ли тич ког ко му ни ци
ра ња (по ли ти ча ри, ме ди ји и гра ђа ни), ем пи риј ској ана ли
зи: сте пе на раз ви је но сти по ли тич ке пар ти ци па ци је на 
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ло кал ном ни воу, ути ца ју ак те ра по ли тич ког ко му ни ци ра
ња на пар ти ци па ци ју гра ђа на на ло кал ном ни воу (на осно
ву ста во ва сту де на та о то ме), као и ана ли зи ста во ва 
сту де на та о ква ли те ту раз ме не по ли тич ких са др жа ја, 
по врат но сти ин фор ма ци ја и до го во ра на ре ла ци ји по ли
ти ча риме ди јигра ђа ни (у ци љу утвр ђи ва ња евен ту ал не 
за ви сно сти из ме ђу ква ли те та по ли тич ког ко му ни ци ра
ња и сте пе на раз ви је но сти по ли тич ке пар ти ци па ци је).
Кључ не ре чи: пар ти ци па ци ја, по ли тич ко ко му ни ци ра
ње, де мо кра ти за ци ја, по ли тич ки ин те рес

Nи	зак	сте	пен	за	ин	те	ре	со	ва	но	сти	гра	ђа	на	за	ре	ша	ва	ње	соп	стве	них	ег
зи	стен	ци	јал	них	и	есен	ци	јал	них	про	бле	ма,	слаб	дру	штве	ни	и	по	ли

тич	ки	ан	га	жман	гра	ђа	на	Ср	би	је,	као	и	њи	хо	ва	(не)укљу	че	ност	у	ре	ша
ва	ње	про	бле	ма	од	зна	ча	ја	за	град	и	зе	мљу	у	це	ли	ни,	сва	ка	ко	су	ре	зул	тат	
учи	на	ка	не	ких	фак	то	ра	и	по	сле	ди	ца	не	че	га.	Тра	га	ју	ћи	за	тим	„не	чим“,	
по	шли	смо	од	ста	ва	да	су	па	си	ви	зам	и	не	за	ин	те	ре	со	ва	ност	гра	ђа	на	Ср
би	је	за	про	це	се	јав	ног	пре	зен	то	ва	ња	сво	јих	ин	те	ре	са	и	по	тре	ба,	као	и	за	
уче	ство	ва	ње	у	по	ли	тич	ким	рас	пра	ва	ма	од	„оп	штег	ин	те	ре	са“	–	по	сле
ди	ца	ви	ше	раз	ло	га,	а	по	себ	но	–	не	до	вољ	не	ин	фор	ми	са	но	сти	гра	ђа	на	
о	по	тре	би	њи	хо	вог	укљу	чи	ва	ња,	не	по	зна	ва	ња	за	кон	ских	окви	ра	ко	ји	
омо	гу	ћа	ва	ју	гра	ђа	ни	ма	да	уче	ству	ју	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту,	не
по	ве	ре	ња	гра	ђа	на	у	пред	став	ни	ке	вла	сти	и	град	ских	ин	сти	ту	ци	ја;	не
по	ве	ре	ња	гра	ђа	на	у	ме	ди	је;	спе	ци	фич	не	ис	цр	пље	но	сти	гра	ђа	на	(на
ста	ле	услед	ду	го	го	ди	шњих	по	ли	тич	ких	пре	ви	ра	ња),	кон	фор	ми	зма,	
мо	но	то	ни	је	и	сва	ко	днев	не	бор	бе	обич	ног	чо	ве	ка	за	обез	бе	ђи	ва	њем	
еле	мен	тар	них	усло	ва	за	жи	вот.

Ин фор ми са ност гра ђа на	пред	ста	вља	би	тан	мо	ти	ва	ци	о	ни	фак
тор	 и	 услов	 по	бољ	ша	ња	 њи	хо	вог	 уче	шћа	 у	 по	ли	тич	ком	 жи	во	ту	
ло	кал	не	за	јед	ни	це.	Ка	ко	је	ин	фор	ми	са	ње	ва	жан	сег	мент	и	оп	шти	
пред	у	слов	ко	му	ни	ци	ра	ња	као	та	квог,	уче	шће	гра	ђа	на	у	јав	ном	по
ли	тич	ком	жи	во	ту	за	ви	си	и	од	ква	ли	те	та	ко	му	ни	ци	ра	ња,	у	на	шем	
слу	ча	ју	–	од	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња.	Сто	га	ва	ља	по	све	ти	ти	па
жњу	ква	ли	те	ту	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	(пре	све	га	пре	ко	ста	во
ва	гра	ђа	на	о	то	ме),	а	он,	по	сле	дич	но,	за	ви	си	од	на	чи	на	до	ба	вља	ња	
и	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из
ме	ђу	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња.	По	ли	тич	ко	ко	му	ни	ци	ра	ње	
тре	ти	ра	мо	као	не	из	о	ста	ван	фак	тор	у	пар	ти	ци	па	ци	ји	гра	ђа	на	у	јав
ном	жи	во	ту,		по	себ	но	оно	ко	је	се	од	ви	ја	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла
сти	и	гра	ђа	на	по сред ством ма сов них ме ди ја,	а	ти	че	се	ак	ту	ел	них	
про	бле	ма	за	јед	ни	це.	
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У	ра	ду	је	ко	ри	шће	на	те о риј ска ана ли за	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра
ња	и	уло	ге	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	(по	ли	ти	ча	ри,	ме	ди	ји	и	
гра	ђа	ни),	 за	тим	 ем пи риј ска ана ли за	 сте	пе	на	 раз	ви	је	но	сти	 гра	ђан	ске	
по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	 на	 ло	кал	ном	ни	воу	 (у	 оп	шти	ни	Пи	рот	на	
при	ме	ру	сту	де	на	та	шко	ле),	ути	ца	ја	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	
на	пар	ти	ци	па	ци	ју	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу,	као	и	ана ли за ста во ва 
гра	ђа	на	о	ква	ли	те	ту	раз	ме	не	по	ли	тич	ких	са	др	жа	ја,	по	врат	но	сти	ин
фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	на	ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	ри	–	ме	ди	ји	–	гра	ђа	ни		(у	
ци	љу	утвр	ђи	ва	ња	по	ве	за	но	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	по	ли	тич	ког	ко	му	ни
ци	ра	ња	и	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је).	У	ком
па ра тив ној ана ли зи	ко	ри	шће	ни	су	по	да	ци	и	ме	ђу	соб	но	упо	ре	ђи	ва
ни	на	ла	зи	прет	ход	них	ис	тра	жи	ва	ња,	вр	ше	них	на	За	па	ду,	у	Ср	би	ји	
и	у	зе	мља	ма	из	окру	же	ња.

Ра	дој	ко	вић	под		по	ли	тич	ким	ко	му	ни	ци	ра	њем	под	ра	зу	ме	ва	„раз
ме	ну	 по	ли	тич	ких	 са	др	жа	ја,	 по	врат	ност	 ин	фор	ма	ци	ја	 и	 до	го	вор	 на	
ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	ри	–	ме	ди	ји	–	гра	ђа	ни“1).	Он	та	ко	ђе	сма	тра	да	по
ли	тич	ко	ко	му	ни	ци	ра	ње	на	ста	је	у	„на	пон	ском	по	љу	из	ме	ђу	вла	сти	и	
по	ли	тич	ке	јав	но	сти,	од	но	сно	из	ме	ђу	по	ли	тич	ког	по	ља	и	ци	вил	ног	сек
то	ра	дру	штва“2).

Основ	ни	 пред	мет	 ис	тра	жи	ва	ња	 –	 пар ти ци па ци ја сту де на та у 
јав ном по ли тич ком жи во ту у Пи ро ту	–	по	ку	ша	ли	смо	да	иден	ти	фи
ку	је	мо	на	си	сте	мат	ски	и	ло	гич	ки	ко	хе	рен	тан	на	чин.	У	ра	ду	смо	по	шли	
од	основ	не	хи	по	те	зе	да	је	пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу	
оп	шти	не	Пи	рот	на	„ни	ском/не	за	до	во	ља	ва	ју	ћем	ни	воу”,	тј.	да	је	го	то	во	
и	не	ма.	Од	го	вор	не	за	то	по	тра	жи	ли	смо	ме	ђу	ак	те	ри	ма	ко	ји	уче	ству
ју	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	гра	да	(пред	став	ни	ци	вла	сти,	ме	ди	ји	и	
гра	ђа	ни),	као	и	у	про	це	су	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор
ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти	и	гра	ђа	на.	Утвр	ђи	ва	ње	
за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	по	врат	но	сти	ин
фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	по	ли	тич	ке	вла	сти,	ме	ди	ја	
и	гра	ђа	на	у	Пи	ро	ту	и	сла	бог	дру	штве	ног	и	по	ли	тич	ког	ан	га	жма	на	и	
ак	ти	ви	зма	гра	ђа	на,	ука	за	ло	би	на	кључ	ну	уло	гу	ко	ју	ко	му	ни	ци	ра	ње	из
ме	ђу	ло	кал	не	упра	ве	и	јав	но	сти	(по	сред	ством	ме	ди	ја)	има	у	уна	пре	ђе
њу	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	и	бо	љег	упра	вља	ња	ло	кал	ном	за	јед	ни	цом.	
Ова	кав	ре	зул	тат	би,	исто	вре	ме	но,	мо	гао	би	ти	и	основ	за	по	кре	та	ње	
јав	не	али	и	струч	не	де	ба	те	о	со	ци	јал	ној	и	по	ли	тич	кој	(не)укљу	че

1) Ра	дој	ко	вић	Ми	ро	љуб,	„По	ли	тич	ка	ко	му	ни	ка	ци	ја	у	Ср	би	ји	–	оглед	из	про	јек	та	‘Пут	Ср
би	је	ка	ми	ру	и	де	мо	кра	ти	ји’”, Ре пу бли ка,	Бе	о	град,	гoд.		XV/2003,	стр.	304.

2) Ibi	dem,	стр.	304.
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но	сти	гра	ђа	на,	и	ти	ме	до	при	не	ти	по	бољ	ша	њу	пар	ти	ци	па	ци	је	гра
ђа	на	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	на	ни	воу	оп	шти	не.

У	ци	љу	бо	љег	раз	у	ме	ва	ња	про	це	са	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци
је,	нео	п	ход	но	је	ис	тра	жи	ти	ка	кви	су	ка	па	ци	те	ти	ак	те	ра	чи	је	се	по
ље	ра	да	де	лом	или	у	пот	пу	но	сти	до	ти	че	пи	та	ња	ис	кљу	че	но	сти.	Са	
дру	ге	стра	не,	нео	п	ход	но	је	пру	жи	ти	зна	ња	о	они	ма	ко	ји	су	ис	кљу
че	ни	–	ко	ји	 је	њи	хов	обим,	шта	су	узро	ци	њи	хо	ве	ис	кљу	че	но	сти	
и	ко	ји	су	прав	ци,	мо	гућ	но	сти	и	сред	ства	за	њи	хо	во	укљу	чи	ва	ње	–	
што	је	био	је	дан	од	при	мар	них	ци	ље	ва.		на	шег	ис	тра	жи	ва	ња.

За	ло	кал	ну	за	јед	ни	цу	је	од	су	штин	ског	зна	ча	ја	ус	по	ста	вља	ње	
ја	сних	пра	ви	ла	за	уче	шће	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу,	јер	то	мо	же	да	до
при	не	се	из	град	њи	по	ве	ре	ња	из	ме	ђу	вла	сти	и	гра	ђа	на	–	што	је	је	дан	
од	пред	у	сло	ва	за	раз	ви	ја	ње	кул	ту	ре	уче	шћа	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу,	
али	и	чи	та	вог	ни	за	де	мо	крат	ских	про	ме	на.	Ука	зи	ва	њем	да	је	кроз	
аде	кват	не	про	ме	не	 јав	них	по	ли	ти	ка	по	треб	но	обез	бе	ди	ти	 сти	му
ла	тив	ни	је	окру	же	ње	за	фор	ме	ди	рект	не	де	мо	кра	ти	је	и	ак	тив	ни	јег	
уче	шћа	гра	ђа	на,	мо	гло	би	се	до	ћи	до	по	зи	тив	них	про	ме	на	у	овом	
до	ме	ну	–	у	прав	цу	ре	ви	зи	је	за	ко	на	ко	ји	има	ју	ути	ца	ја	на	ло	кал	ни	
ни	во	и	јав	ни	ин	те	рес.	Раз	у	ме	се,	с	ци	љем	да	се	над	ле	жним	ор	га	ни
ма	на	мет	не	оба	ве	за	укљу	чи	ва	ња	гра	ђа	на	у	свим	фа	за	ма	од	лу	чи	ва
ња,	али	без	сла	бље	ња	ме	ха	ни	зма	кон	тро	ле	по	што	ва	ња	за	кон	ских	
оба	ве	за	ко	ји	већ	по	сто	је	у	овој	обла	сти.

Зна	чај	те	ме	и	ци	ље	ва	ис	тра	жи	ва	ња	ле	жи	у	ак	ту	ел	но	сти	и	ва
жно	сти	ис	пи	ти	ва	ња	фе	но	ме	на	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је,	по	себ	но	у	
гра	до	ви	ма	у	Ср	би	ји	у	ко	ји	ма	парт	нер	ство	ло	кал	не	вла	сти	и	гра	ђа	на	
не	ма	пра	вог	од	је	ка	ме	ђу	 гра	ђа	ни	ма.	Сва	ки	до	при	нос	у	об	ја	шње
њу	и	раз	у	ме	ва	њу	прет	ход	ног,	учи	нио	би	да	ло	кал	на	за	јед	ни	ца	на	
бо	љи	на	чин	 ко	ри	сти	 сво	је	 ка	па	ци	те	те	 у	 ци	љу	 по	бољ	ша	ња	 усло
ва	жи	во	та.	Са	мо	по	се	би,	гра	ђан	ско	уче	шће	у	вла	сти	има	огро	ман	
зна	чај	за	уна	пре	ђе	ње	де	мо	кра	ти	је	у	сва	кој	зе	мљи,	на	ро	чи	то	у	тзв.	
пост	со	ци	ја	ли	стич	ким	др	жа	ва	ма	(у	ко	је	спа	да	и	Ср	би	ја),	а	ко	је	се	
на	ла	зе	у	про	це	су	ства	ра	ња	мо	дер	ног,	прав	ног,	по	ли	тич	ког	и	еко
ном	ског	си	сте	ма.	Ин	тен	зи	ви	ра	ње	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је	во	ди	ка	
ве	ћој	де	мо	кра	ти	за	ци	ји	дру	штва,	по	ли	тич	кој	јед	на	ко	сти	гра	ђа	на	и	
да	је	ве	ћу	ле	ги	тим	ност	од	лу	ка	ма	ло	кал	них	ор	га	на.	Ка	ко	се	ра	ди	о	
сту	ди	ји,	до	би	је	ни	ре	зул	та	ти	мо	гу	би	ти	од	зна	ча	ја	за	со	ци	о	ло	ги	ју,	
али	и	за	пси	хо	ло	ги	ју,	по	ли	ти	ко	ло	ги	ју,	ко	му	ни	ко	ло	ги	ју	и	не	ке	дру	ге	
дру	штве	не	 на	у	ке.	По	ред	 бо	љег	 те	о	риј	ског	 раз	у	ме	ва	ња	 гра	ђан	ске	
пар	ти	ци	па	ци	је,	ис	тра	жи	ва	ње	мо	же	да	ти	и	прак	тич	ни	до	при	нос	у	
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сми	слу	пру	жа	ња	ин	фор	ма	тич	ког	и	са	знај	ног	осно	ва	за	по	кре	та	ње	
струч	них	и	 јав	них	де	ба	та	о	со	ци	јал	нопси	хо	ло	шкој	и	по	ли	тич	кој	
(не)укљу	че	но	сти	гра	ђа	на,	и	ти	ме	по	бољ	ша	ти	ствар	ну	пар	ти	ци	па
ци	ју	гра	ђа	на	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	на	ни	воу	оп	шти	не,	ка	ко	
Пи	ро	та	та	ко	и	дру	гих	гра	до	ва	у	Ср	би	ји.	

На	ше	 ис	тра	жи	ва	ње	 пред	ста	вља	 по	ку	шај	 дво	стру	ке	 ана	ли	зе:	
те	о	риј	ске	 –	 кроз	 на	чел	но	 про	пи	ти	ва	ње	 уза	јам	них	 од	но	са	 нај	ва
жни	јих	 ак	те	ра	 по	ли	тич	ког	 ко	му	ни	ци	ра	ња	 (по	ли	ти	ча	ри,	ме	ди	ји	 и	
гра	ђа	ни)	у	де	мо	крат	ском	по	ли	тич	ком	си	сте	му	и	ем	пи	риј	ске	–	кроз	
ис	тра	жи	ва	ње	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	гра	ђан	ске	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци
па	ци	је	на	ло	кал	ном	ни	воу	(у	оп	шти	ни	Пи	рот),	ста	во	ве	гра	ђа	на	о	
ква	ли	те	ту	раз	ме	не	по	ли	тич	ких	са	др	жа	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци
ја	и	до	го	во	ра	на	ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	ри	–	ме	ди	ји	–	гра	ђа	ни	(у	ци	љу	
утвр	ђи	ва	ња	евен	ту	ал	не	за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	по	ли	тич	ког	
ко	му	ни	ци	ра	ња	и	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је).

1. МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ	ни	пред	мет	ис	тра	жи	ва	ња	у	ра	ду	је:	пар	ти	ци	па	ци	ја	сту	де	на
та	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	у	Пи	ро	ту.	На	ве	ли	смо	да	је	рад	по	све
ћен	те	о	риј	ској	ана	ли	зи:	уло	ге	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	(по	ли
ти	ча	ри,	ме	ди	ји	и	гра	ђа	ни),	ем	пи	риј	ској	ана	ли	зи:	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	
по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	на	ло	кал	ном	ни	воу,	ути	ца	ју	ак	те	ра	по	ли	тич
ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	на	пар	ти	ци	па	ци	ју	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу	(на	
осно	ву	ста	во	ва	сту	де	на	та	о	то	ме),	као	и	ана	ли	зи	ста	во	ва	сту	де	на	та	о	
ква	ли	те	ту	раз	ме	не	по	ли	тич	ких	са	др	жа	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	и	
до	го	во	ра	на	ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	риме	ди	јигра	ђа	ни	(у	ци	љу	утвр	ђи	ва	ња	
евен	ту	ал	не	за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	
и	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је).	

За	по	тре	бе	овог	ра	да	од	лу	чи	ли	смо	се	за	кван	ти	та	ти	ван	ме	тод	
ис	тра	жи	ва	ња	–	ан	ке	ти	ра	ње.	Ис	пи	ти	ва	ње	је	оба	вље	но	пу	тем	стан
дар	ди	зо	ва	ног	 упит	ни	ка,	 ко	ји	 са	др	жи,	 пре	те	жно,	 пи	та	ња	 за	тво	ре
ног	ти	па	(са	по	ну	ђе	ним	од	го	во	ри	ма).	При	ку	пља	ње	по	да	та	ка	оба
вље	но	у	фе	бру	а	ру/мар	ту	2015.	го	ди	не	у	Пи	ро	ту.	Узо	рак	ис	пи	та	ни	ка	
об	у	хва	та,	по	пу	ла	циј	ски	по	сма	тра	но,	сту	ден	те	у	Ви	со	ке	шко	ле	стру	ков
них	сту	ди	ја	за	обра	зо	ва	ње	вас	пи	та	ча	у	Пи	ро	ту.	Раз	лог	ли	ми	та	ци	је	и	
ода	би	ра	ове	по	пу	ла	ци	је	ле	жи	у	то	ме	што	на	ову	те	му	већ	по	сто	је	ис
тра	жи	ва	ња	на	те	ри	то	ри	ји	Ср	би	је	ко	ја	об	у	хва	та	ју,	по	пу	ла	циј	ско	по	сма
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тра	но,	све	пу	но	лет	но	ста	нов	ни	штво.	Ми	смо	наш	узо	рак	ре	ду	ко	ва	ли	и	
при	ла	го	ди	ли	те	ми	ра	да.

Узо	рак	 ни	је	 ре	пре	зен	та	ти	ван	 за	 оп	шту	 по	пу	ла	ци	ју	 али	 је	 из	
ода	бра	ног	узор	ка	ин	ди	ко	ван	нај	пре	1)	обим	укљу	че	них	ис	пи	та	ни
ка	гру	пе,	а	по	том	ис	тра	жи	ва	ни	2)	ко	ре	ла	ти	њи	хо	ве	укљу	че	но	сти	
и	раз	ло	зи	њи	хо	ве	ис	кљу	че	но	сти	 (ко	ји	об	ја	шња	ва	ју	по	тен	ци	јал	не	
узро	ке	и	по	сле	ди	це	ис	кљу	че	но	сти).	Узор	ком	је	об	у	хва	ће	но	120	ис
пи	та	ни	ка.

На	ве	ли	смо	основ	ну	хи	по	те	зу	у	ра	ду:	Пар	ти	ци	па	ци	ја	сту	де	на	та	
на	ло	кал	ном	ни	воу	оп	шти	не	Пи	рот	је	на	“ни	ском/не	за	до	во	ља	ва	ју
ћем	ни	воу”,	тј.	го	то	во	да	је	не	ма.	Сто	га,	на	ме	ра	нам	је	да	утвр	ди	мо:	
1.	про	це	нат	(не)пар	ти	ци	пи	ра	ња	сту	де	на	та	у	Пи	ро	ту	у	јав	ном	по	ли
тич	ком	жи	во	ту	оп	шти	не;	2.	раз	ло	ге	њи	хо	вог	не	до	вољ	ног	пар	ти	ци
пи	ра	ња.	Та	ко	ђе,	ис	тра	жи	ли	смо	и:	1.	Пред	ло	ге	ко	је	сту	ден	ти	има	ју	
за	 ре	ша	ва	ње	 да	те	 си	ту	а	ци	је	 на	 ни	воу	 оп	шти	не;	 2.	Шта	 сту	ден	ти	
ми	сле	о	ути	ца	ју	пред	став	ни	ка	ло	кал	них	вла	сти	и	ме	ди	ја	ко	ји	има	ју	
на	сте	пен	уче	шћа	и	да	ли	је	тај	ути	цај	по	зи	ти	ван	или	не	га	ти	ван;	3.	
На	ко	ји	на	чин	се	сту	ден	ти	ин	фор	ми	шу	о	по	ли	тич	кој	си	ту	а	ци	ји	у	
оп	шти	ни;	4.	Уко	ли	ко	у	те	свр	хе	ко	ри	сте	ме	ди	је,	ко	ју	вр	сту	ме	ди	ја	
ко	ри	сте	(штам	па	не	или	елек	трон	ске)	и	да	ли	ко	ри	сте	на	ци	о	нал	не	
или	ре	ги	о	нал	не/ло	кал	не	ме	ди	је	и	ко	је;	5.	Нај	че	шће	про	бле	ме	(по	
ста	во	ви	ма	гра	ђа	на)	од	јав	ног	зна	ча	ја;	6.	Да	ли	су	сту	ден	ти	пре	у	зе	ли	
кон	крет	не	ини	ци	ја	ти	ве	за	ре	ша	ва	ње,	њи	ма,	нај	бит	ни	јих	про	бле	ма	
и	на	ко	ји	на	чин;	7.	Ко	га	сту	ден	ти	сма	тра	ју	од	го	вор	ним	за	не	ре	ша
ва	ње	про	бле	ма	у	оп	шти	ни;	8.	Раз	ло	ге	ко	ји	го	во	ре	о	од	го	вор	но	сти	
пред	став	ни	ка	ло	кал	не	по	ли	тич	ке	вла	сти,	ме	ди	ја,	гра	ђа	на	или	свих	
за	јед	но,	за	не	ре	ша	ва	ње	про	бле	ма	у	оп	шти	ни;	9.	Шта	сту	ден	ти	ми
сле	о	ква	ли	те	ту	ко	му	ни	ци	ра	ња	из	ме	ђу	њих,	ме	ди	ја	и	пред	став	ни
ка	вла	сти;	10.	Ко	га	сту	ден	ти	сма	тра	ју	од	го	вор	ним	за	ква	ли	тет	ко
му	ни	ка	ци	је	 из	ме	ђу	њих,	 ме	ди	ја	 и	 пред	став	ни	ка	 вла	сти;	 11.	Шта	
сту	ден	ти/ис	пи	та	ни	ци	ми	сле	о	ква	ли	те	ту	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја	из
ме	ђу	њих	 и	 пред	став	ни	ка	 вла	сти	 у	 оп	шти	ни;	 12.	Шта	 сту	ден	ти/
ис	пи	та	ни	ци	ми	сле	о	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	пред	став	ни	ка	вла
сти	у	оп	шти	ни;	13.	Шта	сту	ден	ти/ис	пи	та	ни	ци	ми	сле	о	мо	гу	ћим	до
го	во	ри	ма	из	ме	ђу	њих	и	пред	став	ни	ка	вла	сти	у	оп	шти	ни;	14.	Ко	га	
сту	ден	ти/ис	пи	та	ни	ци	сма	тра	ју	„од	го	вор	ним“	за	ква	ли	тет	раз	ме	не	
ин	фор	ма	ци	ја,	 по	врат	но	сти	 ин	фор	ма	ци	ја	 и	 до	го	во	ра	 из	ме	ђу	 њих	
и	пред	став	ни	ка	вла	сти	у	оп	шти	ни	 (по	ли	ти	ча	ри,	ме	ди	ји,	 гра	ђа	ни,	
сви	за	јед	но);	15.	Раз	ло	ге	ко	ји	го	во	ре	о	од	го	вор	но	сти	пред	став	ни
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ка	 ло	кал	не	 по	ли	тич	ке	 вла	сти,	 	 ме	ди	ја,	 гра	ђа	на	 или	 свих	 за	јед	но	
за	 од	ре	ђе	ни	 ни	во	 и	 ква	ли	тет	 раз	ме	не	 ин	фор	ма	ци	ја,	 по	врат	но	сти	
ин	фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	њих;	16.	Пред	ло	ге	ко	је	сту	ден	ти	
има	ју	 за	 ре	ше	ње	 про	бле	ма	 ква	ли	те	та	 по	ли	тич	ког	 ко	му	ни	ци	ра	ња	
на	ло	кал	ном	ни	воу.

Ана	ли	зом	до	би	је	них	по	да	та	ка	утвр	ди	ли	смо	ин	тен	зи	тет	уче	шћа	
сту	де	на	та	на	ло	кал	ном	ни	воу	у	по	сло	ви	ма	од	јав	ног	зна	ча	ја	у	оп	шти
ни.	На	кон	об	ра	ђе	них	по	да	та	ка	до	би	ли	смо	ин	фор	ма	ци	је,	не	са	мо	о	
про	цен	ту	сту	де	на	та	ко	ји	 (не)уче	ству	ју	у	по	ли	тич	ком	жи	во	ту,	 већ	
и	про	це	нат	сту	де	на	та	ко	ји	пар	ти	ци	пи	ра	ју	у	по	је	ди	нач	ним	ви	до	ви
ма	уче	ство	ва	ња	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	оп	шти	не.	То	нам	је	био	
глав	ни	по	ка	за	тељ	ин	тен	зи	те	та	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	 у	 оп	шти	ни	
(за	ко	ју	прет	по	ста	вља	мо	да	се	на	ла	зи	на	ни	ском	ни	воу),	али	нам	је	дао	
и	мо	гућ	ност	про	ве	ре	прет	по	ста	вље	них	раз	ло	га	 по	ли	тич	ког	 (не)пар
ти	ци	пи	ра	ња	–	у	ци	љу	евен	ту	ал	ног	њи	хо	вог	успе	шног	от	кла	ња	ња	или	
зна	чај	ног	убла	жа	ва	ња.	

Утвр	ђи	ва	ње	за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	
по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	по	ли	тич	ке	
вла	сти,	ме	ди	ја	и	гра	ђа	на	(у	гра	ду)	и	сла	бог	дру	штве	ног	и	по	ли	тич	ког	
ан	га	жма	на	и	ак	ти	ви	зма	сту	де	на	та	у	Пи	ро	ту,	ука	зу	је	на	кључ	ну	уло	гу	
ко	ју	ко	му	ни	ци	ра	ње	из	ме	ђу	ло	кал	не	упра	ве	и	 јав	но	сти	 (по	сред	ством	
ме	ди	ја),	има	у	уна	пре	ђе	њу	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на,	у	ци	љу	што	бо	љег	
упра	вља	ња	ло	кал	ном	за	јед	ни	цом.

2. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На	кон	 об	ра	де,	 те	рен	ским	 –	 ем	пи	риј	ским	ис	тра	жи	ва	њем,	 до
би	ли	смо	сле	де	ће	по	дат	ке:	уку	пан	број	ис	пи	та	ни	ка	је	120.	Квот	ни	
кри	те	ри	јум,	ко	ји	смо	„пра	ти	ли“,	то	ком	ис	тра	жи	ва	ња,	је	пол	и	го	ди
на	сту	ди	ра	ња.	Сто	га,	у	из	ве	шта	ју	кре	ће	мо	од	ста	ти	стич	ког	при	ка	за	
по	ме	ну	тог	кри	те	ри	ју	ма	у	та	бе	ла	ма:

Та	бе	ла	1.	Пол 
Пол: Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

жен	ски 112 93,3
му	шки 8 6,7
То	тал 120 100,0
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Та	бе	ла	2.	Го	ди	на	сту	ди	ја
Го	ди	на	сту	ди	ја Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

1 50 41,7
2 30 25,0
3 40 33,3

То	тал 201 100,0

Од	укуп	ног	бро	ја	ис	пи	та	ни	ка	92,5%	се	из	ја	сни	ло	да	се	о	јав
ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	у	гра	ду	ин	фор	ми	шу	по	сред	ством	ме	ди	ја,	
пре	ко	члан	ста	ва	у	пар	ти	ји	4,2%	а	у	син	ди	ка	ти	ма	1,7%.	На	исто	пи
та	ње,	а	у	ве	зи	са	при	пад	но	шћу	удру	же	њи	ма	гра	ђа	на,	НВО	и	спорт
ским	ор	га	ни	за	ци	ја	ма,	нај	ве	ћи	број	ис	пи	та	ни	ка	(85,8%)	ре	као	је	да	
се	не	ин	фор	ми	ше	на	тај	на	чин.

Од	тог	укуп	ног	бро	ја	(до	зво	ље	на	је	мо	гућ	ност	за	о	кру	жи	ва	ња	нај
ви	ше	два	од	го	во	ра),	30%	ис	пи	та	ни	ка	пра	ти	на	ци	о	нал	не	ме	ди	је,	ло	кал
не	срп	ске	ме	ди	је	у	те	свр	хе	ко	ри	сти	41,7	%	а	све	ме	ди	је	пра	ти	34,2%	
ис	пи	та	ни	ка.	

При	ли	ком	ин	фор	ми	са	ња	о	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	у	гра	ду	ве	ћи
на	ис	пи	та	ни	ка	 (85%)	ко	ри	сти	елек	трон	ске	ме	ди	је.	Они	ко	ји	пра
те	штам	па	не	ме	ди	је	(15%)	нај	ви	ше	(13,3%)	чи	та	ју	днев	не	ли	сто	ве	
(Блиц, Ку рир, Ало, По ли ти ка, Да нас..)	док	све	га	1,7%	ко	ри	сти	на
ци	о	нал	ни	не	дељ	ник	(НИН,	Вре	ме...).	Од	укуп	ног	бро	ја	ис	пи	та	ни	ка	
ко	ји	„кон	зу	ми	ра	ју“	елек	трон	ске	ме	ди	је,	њих	57,7	%	ко	ри	сти	Ин	тер
нет,	а	не	што	ма	ње	(27,5%)	ТВ.

Ка	да	 су	 ис	пи	та	ни	ци	 на	во	ди	ли	 ко	ји	 су	 то	 нај	че	шће	 не	ре	ше
ни	про	бле	ми	у	гра	ду,	за	по	зи	ци	ју	–	лош	рад	град	ских	ин	сти	ту	ци
ја	–	од	лу	чи	ло	се	све	га	29,2%,	 за	оп	ци	ју	–	не	сре	ђе	не	 град	ске	ин
фра	струк	ту	ре	–	10,8%	док	–	не	ре	ше	на	ко	му	нал	на	ин	фра	струк	ту	ра	
–	пред	ста	вља	про	блем	за	све	га	13,3%	ис	пи	та	ни	ка.	Сто	па	не	за	по
сле	но	сти	и	ло	ша	еко	ном	ска	и	по	ли	тич	ка	си	ту	а	ци	ја	у	гра	ду	бри	не	
72,5%,	про	блем	ко	руп	ци	је	и	кри	ми	на	ла	28,3%	ис	пи	та	ни	ка,	док	се	
све	га	2,5%	ан	ке	ти	ра	них	на	гла	ша	ва	про	блем	из	бе	глич	ких	и	со	ци
јал	но	угро	же	них	по	ро	ди	ца	и	угро	же	них	људ	ских	пра	ва.

На	пи	та	ње	о	то	ме	ко	 је	нај	од	го	вор	ни	ји	за	не	а	де	кват	ну	по	ли
тич	ку	ко	му	ни	ка	ци	ју	на	ни	воу	оп	шти	не,	од	по	ну	ђе	них	оп	ци	ја:	пред
став	ни	ци	по	ли	тич	ких	вла	сти	у	ло	ка	лу	(по	ли	ти	ча	ри),	ме	ди	ји,	гра	ђа	ни	
или	сви	за	јед	но,	ис	пи	та	ни	ци	су	се	из	ја	сни	ли:	да	су	нај	ви	ше	од	го
вор	ни	по	ли	ти	ча	ри	(59,2%),	а	нај	ма	ње	гра	ђа	ни	(1,7%).	Све	га	4,2%	
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сту	де	на	та	сма	тра	да	су	„кри	ви“	ме	ди	ји,	а	35%	да	су	од	го	вор	ни	сви	
за	јед	но	(гра	фи	кон	1).

Та	бе	ла	3.	Нај	од	го	вор	ни	ји	за	не	а	де	кват	ну	по	ли	тич	ку	ко	му	ни	ка	ци	ју	
на	ни	воу	оп	шти	не

Од	го	вор	ни Фре	квен	ци	ја Про	це	нат
пред	став	ни	ци	по	ли	тич	ких 

	вла	сти	(по	ли	ти	ча	ри) 71 59,1

ме	ди	ји 5 4,2
гра	ђа	ни 2 1,7

сви	за	јед	но 42 35,0
То	тал 120 100,0

На	пи	та	ње	Да ли сте до са да пред у зе ли кон крет ну ини ци ја
ти ву у ре ша ва њу, по Ва шем ми шље њу, нај бит ни јих про бле ма од 
зна ча ја за оп шти ну?	нај	ве	ћи	про	це	нат	(96,7%)	ис	пи	та	ни	ка	од	лу
чи	ло	се	за	оп	ци	ју		НЕ.	На	пи	та	ње: Да ли сте се до са да обра ти
ли пред став ни ци ма оп штин ске вла сти, ме ди ји ма, не/фор мал ним 
ор га ни за ци ја ма гра ђа на или не кој зва нич ној град ској ин сти ту ци ји 
ка ко би Вам по мо гли у ре ша ва њу про бле ма од јав ног зна ча ја за 
оп шти ну?, та	ко	ђе	ве	ли	ки	број	ис	пи	та	ни	ка	(93,3%)	за	о	кру	жи	ло	је	
мо	да	ли	тет		НЕ.	

Сту	ден	ти	сво	је	ан	га	жо	ва	ње	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	ви	де	
у	мо	гућ	но	сти	да	гла	са	ју	на	ре	дов	ним	ло	кал	ним	из	бо	ри	ма	и	ре	фе
рен	ду	ми	ма	(67,5%),	а	5%	је	оних	ко	ји	уче	ству	ју	у	из	бор	ним	кам	па
ња	ма.	Ма	њи	про	це	нат	ис	пи	та	ни	ка	ак	тив	но	пра	ти	јав	не	рас	пра	ве,	
раз	го	во	ре	о	по	ли	тич	ким	те	ма	ма	са	пред	став	ни	ци	ма	вла	сти	 (члан	
по	ли	тич	ке	пар	ти	је,	син	ди	ка	та,	фор	мал	не	гру	пе	гра	ђа	на,	НВО,	не
фор	мал	не		гру	пе	(4,2%)	и	оних	ко	ји	уче	ству	ју	у	гра	ђан	ским	ини
ци	ја	ти	ва	ма		обра	ћа	ње	ом	буд	сма	ну	и	слич	ним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	као	
и	 упу	ћи	ва	ње	 јав	не	 кри	ти	ке	 ор	га	ни	ма	 вла	сти	 у	 ци	љу	под	но	ше	ња	
пе	ти	ци	ја,	пред	ло	га	и	при	ту	жби	(5%).	Зна	ча	јан	про	це	нат	ис	пи	та	ни
ка	де	лу	је	пре	ко	ин	те	ре	сних	гру	па,	ло	кал	них	ме	ди	ја	или	у	окви	ру	
гру	па	за	при	ти	сак,	удру	же	ња	гра	ђа	на	–	не	вла	ди	них,	ху	ма	ни	тар	них,	
про	фе	си	о	нал	них	и	дру	гих	ор	га	ни	за	ци	ја	(10,8%).

Сту	ден	ти,	њих	40%,	на	во	ди	да	не	уче	ству	ју	у	по	сло	ви	ма	оп
шти	не,	јер	ни	су	за	ин	те	ре	со	ва	ни	за	по	ли	тич	ки	жи	вот	у	оп	шти	ни	а	
7,5%	ис	пи	та	ни	ка	ни	је	до	вољ	но	ин	фор	ми	са	но	о	по	тре	би	њи	хо	вог	
укљу	чи	ва	ња	док	4,2%	не	ма	по	ве	ре	ња	у	ло	кал	не	ме	ди	је,	 јер	 су	у	
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спре	зи	са	по	ли	ти	ча	ри	ма,	раз	о	ча	ра	них	у	не	ис	пу	ње	на	обе	ћа	ња	ло
кал	них	по	ли	ти	ча	ра	 је	22,5%.	По	ве	ре	ња,	у	пред	став	ни	ке	вла	сти	и	
град	ских	ин	сти	ту	ци	ја,	не	ма	27,5%	ан	ке	ти	ра	них	сту	де	на	та,	26,7%	је	
оних	ко	ји	су	за	си	ће	ни	„пра	зним“	при	ча	ма	и	обе	ћа	њи	ма.	Ис	пи	та	ни
ци	су	се	из	ја	сни	ли	да	је	њи	хов	глас	без	вре	дан	(9,2%),	а	има	и	оних	
ко	ји	ми	сле	да	се	у	цен	тар	па	жње	ис	ти	чу	про	бле	ми	ко	ји	се	не	мо
гу	ре	ши	ти	ка	ко	би	се	из	бе	гло	ре	ша	ва	ње	жи	вот	них	пи	та	ња	гра	ђа	на	
(2,5%).	Не	из	не	на	ђу	је	по	да	так	да	5%	сту	де	на	та	ука	зу	је	на	ис	цр	пље
ност	ду	го	го	ди	шњим	по	ли	тич	ком	пре	ви	ра	њи	ма,	док	се	све	га	2,5%	
од	лу	чи	ло	за	оп	ци	ју:	ве ћи ну љу ди из мог окру же ња не ин те ре су ју 
про бле ми у оп шти ни, па та ко ни ме не.

Нај	е	фи	ка	сни	је	ре	ше	ње	за	по	ве	ћа	ње	сте	пе	на	укљу	че	но	сти	гра
ђа	на	 у	 јав	ним	по	сло	ви	ма	 у	 гра	ду,	 по	ми	шље	њу	ис	пи	та	ни	ка	 “ле
жи”	у:	ква	ли	тет	ни	јем	ин	фор	ми	са	њу	ко	је	би	обез	бе	ди	ло	да	гра	ђа	ни	
уви	де	зна	чај	свог	укљу	чи	ва	ња	у	ре	ша	ва	ње	про	бле	ма	(37,5%);	оја
ча	ва	њу	ка	па	ци	те	та	гра	ђа	на	за	уче	шће	у	 јав	ним	по	сло	ви	ма	пу	тем	
ква	ли	тет	ни	јег	ин	фор	ми	са	ња	гра	ђа	на	о	по	тре	би	њи	хо	вог	укљу	чи
ва	ња	(35%);	про	на	ла	же	њу	ме	ха	ни	за	ма	за	по	ли	тич	ко	уче	шће	гра	ђа
на	кроз	про	мо	ци	ју	уче	шћа	гра	ђа	на	у	ло	кал	ним	про	це	си	ма	(10,8%);	
уво	ђе	њу	и		по	бољ	ша	њу	ло	кал	не	ре	гу	ла	ти	ве	(5%);	уво	ђе	њу	ин	тер
ак	тив	них	web	пор	та	ла	(4,2%);	уво	ђе	њу	прак	тич	них	аран	жма	на	за	
укљу	чи	ва	ње	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу	(12,5%).	

Сту	ден	ти	су	по	твр	ди	ли	да	 је	ко	му	ни	ка	ци	ја	из	ме	ђу	пред	став
ни	ка	вла	сти,	ме	ди	ја	и	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу	–	ло	ша/не	за	до
во	ља	ва	ју	ћа	(56,7%),	ма	ње	је	оних	ко	ји	су	ре	кли	да	је	сред	ња/до	бра	
(28,3%),	све	га	0,8%	ис	пи	та	ни	ка	сма	тра	да	је	она	за	до	во	ља	ва	ју	ћа/
ви	со	ка,	док	14,2%	ан	ке	ти	ра	них	ми	сли	да	ко	му	ни	ка	ци	ја	не	по	сто	ји.	
Пре	ма	про	це	ни	сту	де	на	та	од	го	вор	ни	за	ова	кво	ста	ње	су:	по	ли	ти	ча
ри	(35%),	ме	ди	ји	(0,8%),	гра	ђа	ни	(0,8%)	а	20%	ис	пи	та	ни	ка	је	од	го
во	ри	ло	да	су	од	го	вор	ни	сви	за	јед	но.

Ква	ли	тет	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	је,	у	овом	ра	ду,	тре	ти	ран	
кроз	про	цес	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	пред	став	ни	ка	
вла	сти	у	гра	ду.	На	ред	на	та	бе	ла,	пред	ста	вља	па	ра	ме	тре	ко	ји	ука	зу	ју	
на	од	го	во	ре	на	пи	та	ње:	Да ли сте за до вољ ни ква ли те том раз ме не 
ин фор ма ци ја из ме ђу гра ђа на и пред став ни ка вла сти у оп шти ни?
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Та	бе	ла	4.	Ква	ли	тет	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	је
Ква	ли	тет	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	је Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

за	до	во	љан/а	сам 2 1,7
ни	сам	за	до	во	љан/а 46 38,3
не	мо	гу	да	про	це	ним 22 18,3

То	тал 70 58,3

У	Та	бе	ли	5.	пре	зен	то	ва	ни	су	про	цен	ти	и	фре	квен	ци	ја	од	го	во
ра	сту	де	на	та	на	ве	о	ма	ва	жно	и	кључ	но	пи	та	ње	у	иден	ти	фи	ка	ци	ји	
ва	жних	ин	стан	ци:	Ко га сма тра те нај од го вор ни јим за не за до во ља
ва ју ћи ква ли тет раз ме не ин фор ма ци ја  из ме ђу по ли ти ча ра и гра
ђа на? 

Та	бе	ла	5.	Од	го	вор	ност	за	ква	ли	тет	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја
Од	го	вор	ни	за	ква	ли	тет	раз	ме	не	 

ин	фор	ма	ци	је
Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

власт 66 55
ме	ди	ји 1 0,8
гра	ђа	ни 3 2,5

све	за	јед	но 31 25,8
То	тал 68 84,1

Нај	ве	ћи	про	це	нат	ис	пи	та	ни	ка	ко	ју	ис	ти	чу	да	је	власт	од	го	вор	на,	
јер	ни	је	за	ин	те	ре	со	ва	на	да	под	стак	не	гра	ђа	не	на	уче	шће	у	јав	ним	по
сло	ви	ма	(36,7%)	и	да	ни	је	пред	ста	ви	ла	гра	ђа	ни	ма	раз	ви	је	ну	и	ефи	ка
сну	прак	су	њи	хо	вог	не	по	сред	ног	уче	шћа	у	по	сло	ви	ма	гра	да	(15,8%).	

Ан	ке	том	смо	же	ле	ли	да	иден	ти	фи	ку	је	мо	пред	ло	ге	ко	је	ис	пи	та
ни	ци	ну	де	у	же	љи	да	се	ин	тен	зи	тет	и	ква	ли	тет	ко	му	ни	ци	ра	ња,	из
ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти,	ме	ди	ја	и	гра	ђа	на,	по	диг	не	на	ви	ши	ни
во.	Сту	ден	ти	ре	ше	ње	про	на	ла	зе	у:	ја	сни	јем	и	тач	ни	јем	ме	диј	ском	
из	ве	шта	ва	њу	гра	ђа	на	о	град	ским	про	бле	ми	ма	и	о	по	тре	би	њи	хо	вог	
укљу	чи	ва	ња	у	ре	ша	ва	ње	(54,2%);	кон	крет	ни	јем	и	уче	ста	ли	јем	по
зи	ва	њу	 гра	ђа	на	 за	 укљу	чи	ва	ње	 у	 про	це	се	 ре	ша	ва	ња	 про	бле	ма	 у	
гра	ду	(38,3%);	спре	ча	ва	њу	огра	ни	ча	ва	ња	пре	но	ше	ња	ин	фор	ма	ци	ја	
од	по	ли	ти	ча	ра	до	 гра	ђа	на	 (15,8%);	 сма	ње	њу	 	по	ли	тич	ког	при	ти
ска	на	уре	ђи	вач	ку	по	ли	ти	ку	ме	диј	ске	ку	ће	(14,2%),	рас	ки	ди	во	сти	
спре	ге/до	го	во	ра	ко	ја	по	сто	ји	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти	и	ме	ди	ја	
у	ло	ка	лу	(2,5%);	док	11,7%	сма	тра	да	ре	ше	ње	ле	жи	у	по	ли	тич	ком	
„опи	сме	ња	ва	њу“	гра	ђа	на	(ор	га	ни	зо	ва	њем	кур	се	ва,	ра	ди	о	ни	ца...).

.
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Ети	мо	ло	шки,	 по	јам	 пар	ти	ци	па	ци	ја	 (lat.	 par	ti	ci	pa	tio)	 озна	ча	ва	
„1.	уче	шће,	удео,	су	де	ло	ва	ње;	уче	шће	гра	ђа	на	у	про	це	си	ма	од	лу
чи	ва	ња	и	упра	вља	ња	на	свим	под	руч	ји	ма	дру	штве	ног	жи	во	та“3).	У	
со	ци	о	ло	шкој	и	по	ли	ти	ко	ло	шкој	ли	те	ра	ту	ри,	про	на	ла	зи	мо	раз	ли	чи
те	пој	мо	ве	ко	ји	су	по	ве	за	ни	са	фе	но	ме	ном	пар	ти	ци	па	ци	је:	по	ли
тич	ко	укљу	чи	ва	ње	(po	li	ti	cal	in	vol	ve	ment),	гра	ђан	ско	и	ди	рект	но	де
ло	ва	ње	(grassro	ots	ac	ti	vity),	по	ли	тич	ко	де	ло	ва	ње	(po	li	ti	cal	ac	tion),	
те	 по	ли	тич	ка	 пар	ти	ци	па	ци	ја.	 По	треб	но	 је	 раз	ли	ко	ва	ти	 на	ве	де	не	
пој	мо	ве	од	пој	ма	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	и	за	сту	па	мо	став	ауто
ра	да	је	по	себ	но	бит	но	раз	дво	ји	ти	по	јам	по	ли	тич	ког	укљу	чи	ва	ња	
од	пој	ма	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	јер	„по	ли	тич	ки	ин	те	рес	и	раз
го	вор	о	по	ли	ти	ци	ни	су	ин	ди	ка	то	ри	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је,	иако	
је	су	мје	ре	о	по	ли	тич	ком	укљу	чи	ва	њу“4).

Сва	ка	ак	тив	ност,	ин	ди	ви	ду	ал	на	или	ко	лек	тив	на,	ко	ја	ути	че	на	за
јед	ни	цу	и	пред	став	ни	ке	вла	сти	у	њој,	мо	же	да	се	де	фи	ни	ше	као	по	ли
тич	ко	ан	га	жо	ва	ње	тј.	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја.	Кључ	не	ве	шти	не	нео
п	ход	не	за	по	ли	тич	ко	ан	га	жо	ва	ње	об	у	хва	та	ју	ак	тив	но	уче	шће,	зна	ње	и	
раз	у	ме	ва	ње,	осе	ћај	по	ли	тич	ке	по	ве	за	но	сти,	као	и	ве	шти	не	нео	п	ход	не	
за	по	ли	тич	ко	уче	шће	 (на	при	мер,	 слу	ша	ње,	 кри	тич	ко	раз	ми	шља	ње,	
ис	тра	жи	ва	ње).	Љу	ди	мо	гу	би	ти	по	ли	тич	ки	ан	га	жо	ва	ни	гла	са	њем;	чи
та	њем	но	ви	на;	во	лон	ти	ра	њем	на	ло	кал	ним	про	јек	ти	ма;	сла	њем	пи	сма	
или	emailова	јав	ним	функ	ци	о	не	ри	ма,	ор	га	ни	за	ци	ја	ма,	или	ме	диј	ским	
из	во	ри	ма;	да	уче	ству	ју	у	де	мон	стра	ци	ја	ма	и	ску	по	ви	ма;	по	ха	ђа	ју	ло
кал	не	оп	штин	ске	са	стан	ке;	по	се	ћу	ју	кан	це	ла	ри	ју	ло	кал	ног	пред	став
ни	ка;	од	ла	зе	у	цр	кву,	си	на	го	гу,	џа	ми	ју	или,	у	раз	го	во	ру	са	њи	хо	вим	
су	се	ди	ма	по	ка	жу	бри	гу	о	про	бле	ми	ма	за	јед	ни	це;	или	до	ни	ра	њем	(нпр.	
но	вац,	вре	ме,	са	вет).  Ипак,	ов	де	ће	мо	се	сло	жи	ти	да	по	ли	тич	ки	ин
те	рес	и	раз	го	вор	о	по	ли	ти	ци	с	при	ја	те	љи	ма,	не		спа	да	ју	у	по	ли	тич
ку	пар	ти	ци	па	ци	ју.	

Пре	ма	ми	шље	њу	Робертсa,	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је	не	тре	ба	сво
ди	ти	на	ис	кљу	чи	ве	по	де	ле	на	оне	ко	ји	има	ју	и	оне	ко	ји	не	ма	ју	–	моћ,	
власт,	бо	гат	ство.	Он	сма	тра	да	је	нај	ло	гич	ни	ја	по	де	ла	„на	оне	ко	ји	за	у
зи	ма	ју	иза	бра	не	пред	став	нич	ке	и	ад	ми	ни	стра	тив	не	по	зи	ци	је	(јав	ни	слу

3)	 Клајн	Иван,	Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за,	Про	ме	теј,	Но	ви	Сад,	2006,	стр.	898.
4)	 Вуј	чић	Вла	ди	мир,	 „По	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја“,	По ли тич ка ми сао,	 вол.	XXXVII,	бр.	

1/2005,	стр.	119.
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жбе	ни	ци)	и	на	оне	ко	ји	то	ни	су	у	ста	њу.	У	том	сми	слу	би	се	гра	ђан	ска	
пар	ти	ци	па	ци	ја	од	но	си	ла	на	оне	чла	но	ве	дру	штва	ко	ји	не	ма	ју	фор	мал	ну	
моћ	од	лу	чи	ва	ња	у	окви	ру	струк	ту	ра	вла	сти“5).	Ко	ри	сте	ћи	 се	кон	цеп
том	по	де	ле	мо	ћи	и	од	лу	чи	ва	ња,	гру	па	на	ших	ауто	ра	се	од	лу	чи	ла	за	
де	фи	ни	ци	ју	ко	ја	гра	ђан	ску	пар	ти	ци	па	ци	ју	од	ре	ђу	је	„као	про	цес	у	ко	ме	
чла	но	ви	дру	штва	ко	ји	не	за	у	зи	ма	ју	по	ли	тич	ке	или	по	зи	ци	је	у	ад	ми	ни
стра	ци	ји,	де	ле	власт	са	јав	ним	слу	жбе	ни	ци	ма	у	до	но	ше	њу	кључ	них	
од	лу	ка	и	спро	во	ђе	њу	ак	ци	ја	ко	је	се	од	но	се	на	за	јед	ни	цу“6).	Да	нас	се	
пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	нај	че	шће	огле	да	у	гра	ђан	ској	ак	тив	но	сти	са	ци
љем	да	се ути	че	на	по	ли	тич	ке	од	лу	ке.	Све	че	шће	се	сво	ди	на,	и	об	у	хва
та,	ак	ци	је	као	што	су	гла	са	ње,	пот	пи	си	ва	ње	пе	ти	ци	ја,	или	бло	ки	ра	ње	
ули	ца.	Гра	ђан	ски	ак	ти	ви	зам	се,	већ	по	тра	ди	ци	ји,	на	ла	зи	у	пр	вим	ре	до
ви	ма	пар	ти	ци	па	тив	ног	ди	ја	ло	га	а	мно	ги	те	о	ре	ти	ча	ри	ис	ти	чу	да	је	уло га 
по ли тич ке гра ђан ске пар ти ци па ци је	пре	суд	на	у	ци	љу	„оздра	вље	ња”	де
мо	крат	ских	на	че	ла	и	ин	сти	ту	ци	ја.

По	сто	је	ћа	кри	за	ле	ги	ти	ма	ци	је	де	мо	крат	ских	дру	шта	ва	ука	за	ла	
је	на	то	да	се	де	мо	кра	ти	ја,	схва	ће	на	као	вла	да	ви	на	на	ро	да,	не	мо	же	
све	сти	са	мо	на	тех	нич	ко	пи	та	ње	кон	сти	ту	и	са	ња	и	одр	жа	ва	ња	ста
бил	но	сти	вла	сти,	већ	да	гра	ђа	ни	има	ју	пра	во,	по	тре	бу	и	ду	жност	
пар	ти	ци	пи	ра	ња	у	кон	тро	ли	вла	сти	и	по	ста	вља	њу	зах	те	ва	у	про	це
си	ма	од	лу	чи	ва	ња.	Упра	во	 је	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	тран	сфор
ми	са	ла	љу	де	из	по	зи	ци	је	по да ник,	у	по	зи	ци	ју	гра ђа нин	и	до	ве	ла	
са	вре	ме	не	де	мо	крат	ске	ин	сти	ту	ци	је	у	ста	ње	у	ко	јем	оне	ви	ше	ни	су	
до	вољ	не	за	оси	гу	ра	ва	ње	ста	бил	но	сти	чи	та	вог	де	мо	крат	ског	по	рет
ка.	За	то	у	по	ли	тич	кој	те	о	ри	ји	као	и	у	свим	са	вре	ме	ним	де	мо	кра
ти	ја	ма	по	сто	је,	у	ма	њем	или	ве	ћем	оби	му,	не	ки	об	ли	ци	по	ли	тич	ке	
пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу,	као	до	пу	на	пред	став	нич	ким	
ин	сти	ту	ци	ја	ма.

Иако	сва	ки	гра	ђа	нин	има	пра	во	да	од	лу	чи	да	бу	де	по	ли	тич	ки	не	ак
ти	ван,	вр	ло	је	бит	но	схва	ти	ти	све	мо	гу	ће	по	сле	ди	це	јед	не	та	кве	од	лу	ке.	
Би	ти	по	ли	тич	ки	не	ак	ти	ван	зна	чи	ло	би	би	ти	у	пот	пу	но	сти	за	до	во	љан	
сво	јим	гра	ђан	ским	жи	во	том	и	усло	ви	ма	жи	во	та,	не	оба	зи	ра	ти	се	на	оно	
што	је	ло	ше	и	не	по	ку	ша	ва	ти	про	ме	ни	ти	сво	ју	сва	ко	дне	ви	цу.	Иако	сва	ко	
има	пра	во	да	би	ра	сво	ју	бор	бу	и	ап	сти	нен	ци	ју,	у	по	ли	тич	ком	дру	штву,	
дру	штву	у	ко	јем	би	ра	мо	љу	де	ко	ји	ће	нас	во	ди	ти	и	пред	ста	вља	ти	на	ше	

5)	 Ro	berts	Nancy,	„Pu	blic	De	li	be	ra	tion	in	an	Age	of	Di	rect	Ci	ti	zen	Par	ti	ci	pa	tion“,	Ame ri can 
Re vi ew of Pu blic Ad mi ni stra tion,	Vol.	4	Br.	34/2004,	стр.	343.	

6) Ми	ло	са	вље	вић	Бо	го	љуб,	По	па	дић	Дра	ган	и	Ло	гар	Све	тла	на,	Гра ђан ско уче шће на ло
кал ном ни воу – Ана ли за прав ног окви ра и по ли ти ке у Ср би ји и дру гим европ ским зе мља
ма,	Стал	на	кон	фе	рен	ци	ја	гра	до	ва	и	оп	шти	на,	Бе	о	град,	2006,	стр.	13.
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ми	шље	ње,	и	на	ша	бор	ба,	па	чак	и	наш	ре	волт,	тре	ба	да	бу	де	у	по	ли
тич	ким	окви	ри	ма.	Про	блем	на	ста	је	што	се	при	дев	по ли тич ки	вре	ме	ном	
оту	ђио	од	љу	ди,	па	по	ли	тич	ка	ак	тив	ност	да	нас	пре	све	га	пред	ста	вља	
ула	зак	у	не	ку	по	ли	тич	ку	стран	ку,	го	сто	ва	ња	у	не	ра	зу	мљи	вим	по	ли	тич
ким	еми	си	ја	ма	и	чи	та	ње	још	кон	фу	зни	је	днев	не	штам	пе.	Ре	ше	ње	је,	да
ка	ко,	у	при	бли	жа	ва	њу	љу	ди	по	ли	ти	ци	и	схва	та	њу	по	ли	ти	ке	као	сво	је	
сва	ко	дне	ви	це,	а	од	лу	ка	да	се	не	иза	ђе	на	из	бо	ре	та	ко	ђе	пред	ста	вља	од
ре	ђе	ни	по	ли	тич	ки	став.	„Гра	ђа	ни	су	ак	те	ри	у	по	ли	тич	кој	ко	му	ни	ка	ци	ји.	
Они	су	ујед	но	и	би	ра	чи	и	сто	га	је	по	ли	тич	ким	ак	те	ри	ма	ја	ко	ста	ло	до	
до	бре	по	ли	тич	ке	ко	му	ни	ка	ци	је	с	би	ра	чи	ма,	јер	без	ко	му	ни	ка	ци	је	ни	јед
на	по	ли	тич	ка	по	ру	ка	не	мо	же	има	ти	ни	ка	кву	ва	жност.“7)

Ве	ли	ки	број	сту	ди	ја	пре	по	ру	чу	је	као	ре	ше	ње	за	по	бољ	ша	ње	сте
пе	на	по	ли	тич	ког	ан	га	жо	ва	ња	гра	ђа	на	ква ли тет ни ју ко му ни ка ци ју из
ме ђу по ли ти ча ра и ста нов ни штва.8)	У	ра	ду	је	већ	на	ве	де	но	да	у	ква
ли	те	ту	 по	ли	тич	ког	 ко	му	ни	ци	ра	ња	 ви	ди	мо	 јед	ног	 од	 еле	мен	тар	них	
фак	то	ра	ко	ји	ути	чу	на	дру	штве	ни	и	по	ли	тич	ки	ак	ти	ви	зам	гра	ђа	на.	
Број	ни	су	раз	ло	зи	да	је	да	нас	по	ли	тич	ко	ко	му	ни	ци	ра	ње	од	го	вор	но	за	
слаб	дру	штве	ни	ак	ти	ви	зам	и	пар	ти	ци	па	ци	ју	гра	ђа	на,	по	себ	но	у	Ср
би	ји	у	ко	јој	по	ли	тич	ка	ко	му	ни	ка	ци	ја	че	сто	вр	ви	од	не	ја	сних	ре	чи	и	
ту	ђи	ца.	„По	ли	тич	ки	игра	чи“	се	бе	ра	до	пред	ста	вља	ју	па	мет	ни	јим	и	
ум	ни	јим	не	го	што	ствар	но	је	су,	а	на	мо	мен	те	и	ми	стич	ним,	не	до	дир
љи	вим.	

Под	пар	ти	ци	па	ци	јом под	ра	зу	ме	ва	мо	сва	ку	ак	тив	ност	ко	јом	се	
гра	ђа	ни	укљу	чу	ју	у	про	цес	до	но	ше	ња	јав	них	од	лу	ка	и	та	ко	ути	чу	
на	 ква	ли	тет	 свог	и	жи	во	та	 сво	јих	 су	гра	ђа	на.	Она	мо	же	би	ти	ак
тив на 	у	слу	ча	ју	ка	да	су	гра	ђа	ни	кроз	раз	не	об	ли	ке	удру	жи	ва	ња	и	
ини	ци	ја	ти	ва	у	ди	рект	ној	ин	тер	ак	ци	ји	са	пред	став	ни	ци	ма	вла	сти.	У	

7) То	мић	 Зо	ран,	 Осно ве по ли тич ког ко му ни ци ра ња,	 По	слов	не	 ко	му	ни	ка	ци	је,	 Мо	стар,	
2005,	стр.	70.

8)	 Та	ко	у	Ен ци кло пе ди ји по ли тич ког ко му ни ци ра ња	сто	ји	да:	„По	ве	ћа	ње	сте	пе	на	и	ква	ли
те	та	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти	и	гра	ђа	на,	би	тан	је	фак	тор	
ак	ти	ви	зма	гра	ђа	на,	као	и	њи	хо	ва	еду	ка	ци	ја	о	то	ме	ка	ко	по	ли	ти	ка	ути	че	на	њи	хов	сва	ко
днев	ни	жи	вот.	По	ред	бо	љег	обра	зо	ва	ња	гра	ђа	на	о	то	ме	ка	ко	по	ли	ти	ка	ути	че	на	њи	хо	ве	
жи	во	те,	 ви	ше	 кон	так	та	 из	ме	ђу	 гра	ђан	ства	 и	 по	ли	ти	ча	ра	мо	же	 по	ве	ћа	ти	 ефи	ка	сност	
гра	ђа	на,	а	са	мим	тим	и	њи	хо	ву	по	ли	тич	ку	пар	ти	ци	па	ци	ју.	Ис	тра	жи	ва	ња	су	по	ка	за	ла	
да	 са	стан	ци	 за	јед	ни	це,	 по	ли	тич	ке	 ди	ску	си	је,	 де	ба	те	 и	 су	сре	ти	 гра	до	ва,	 пред	ста	вља
ју	про	ве	ре	но	до	бре	ме	то	де	за	по	ве	ћа	ње	ве	зе	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	вла	сти.	Сту	ди	је	та	ко	ђе	
по	твр	ђу	ју	јак	ути	цај	лич	ног	кон	так	та	на	гла	са	ње.	Је	даннаје	дан	кон	такт	под	сти	че	ин
те	ре	со	ва	ње	и	омо	гу	ћа	ва	ко	му	ни	ка	ци	ју	о	по	ли	тич	ким	по	сло	ви	ма	ко	ји,	за	уз	врат,	по	ве	ћа
ва	ве	ро	ват	но	ћу	гла	са	ња.	Мо	да	ли	те	ти	ко	му	ни	ка	ци	је	ко	ји	се	ко	ри	сте	за	ин	фор	ми	са	ње	и	
мо	ти	ви	са	ње	ста	нов	ни	штва,	да	ју	и	ве	ћу	ве	ро	ват	но	ћу	по	ли	тич	ког	уче	шћа“.	(Kaid	Lynda	
&	HoltzBac	ha	Chri	sti	na,	Encyclo pe dia of po li ti cal com mu ni ca tion.	(Vols.	12).	Tho u sand 
Oaks,	CA:	SA GE Pu bli ca ti ons,	2008,	стр.	582)
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слу	ча	ју	да	гра	ђа	ни	са	мо	при	су	ству	ју	са	стан	ци	ма	или	пре	зен	та	ци
ја	ма,	ка	ко	би	се	бли	же	упо	зна	ли	са	кон	крет	ним	од	лу	ка	ма	или	про
гра	ми	ма,	или	оства	ру	ју	сво	је	би	рач	ко	пра	во	–	го	во	ри	се	о	па сив ној 
пар	ти	ци	па	ци	ји.	Пар	ти	ци	па	ци	ја	 до	би	ја	 свој	 пу	ни	 об	лик	 и	 ефе	кат	
ка	да	се	гра	ђа	ни	оку	пља	ју	ка	ко	би	се	ин фор ми са ли и раз го ва ра ли	о	
про	бле	ми	ма	сво	је	за	јед	ни	це	и	као	ре	зул	тат	по	ну	ди	ли	по	тен	ци	јал
на	ре	ше	ња	пред	став	ни	ци	ма	вла	сти.	Ова	ква	ак	тив	ност	до	при	но	си	
ус	по	ста	вља	њу	кон	сен	зу	са	и	мо	же	би	ти	ве	о	ма	ко	ри	сно	упут	ство	за	
да	ље	ко	ра	ке	ор	га	на	упра	ве.

Да	нас,	 иде	ја	 пар	ти	ци	па	ци	је	 до	би	ја	 по	себ	но	 зна	че	ње	 и	 ва	жност	
на	ло	кал	ном	ни	воу	оп	шти	не	или	гра	да.	Уче	шће	по	је	ди	на	ца	у	до	но
ше	њу	од	лу	ка	у	њи	хо	вој	при	мар	ној	сре	ди	ни	не	раз	дво	ји	во	је	по	ве	за	но	
са	пра	вом	при	сту	па	ин	фор	ма	ци	ја	ма	и	раз	вој	ним	пла	но	ви	ма,	од	но	сно	
мо	гућ	но	шћу	уче	шћа	у	раз	во	ју	је	дин	стве	ног	пла	на	раз	во	ја	не	по	сред	ног	
окру	же	ња,	при	че	му	се	пар	ти	ци	па	ци	ја	раз	у	ме	као	кон	струк	ти	ван	и	по
зи	ти	ван	при	ступ	ло	кал	ној	са	мо	у	пра	ви	и	ре	ша	ва	њу	по	сто	је	ћих	про	бле
ма	за	јед	ни	це.	На	тај	на	чин,	онај	ко	пар	ти	ци	пи	ра	нај	не	по	сред	ни	је	до
жи	вља	ва	сво	ју	ло	кал	ну	сре	ди	ну,	би	ло	да	се	ра	ди	о	се	лу,	ва	ро	ши	ци	или	
ве	ли	ком	гра	ду	и	ди	рект	но	је	за	ин	те	ре	со	ван(а)	за	ре	ша	ва	ње	про	бле	ма	
те	сре	ди	не.	Исто	вре	ме	но,	на	ло	кал	ном	ни	воу	је	нај	лак	ше	при	ме	ни	ти	
пред	ло	же	на	ре	ше	ња	и	уве	ри	ти	се	у	кон	крет	не	ре	зул	та	те.	При	ме	ра	ова
квих	ак	тив	но	сти	је	мно	го,	од	ре	ша	ва	ња	пи	та	ња	пе	шач	ког	пре	ла	за	ис
пред	шко	ле	до	об	но	ве	си	сте	ма	во	до	снаб	де	ва	ња.	При	то	ме	тре	ба	увек	
има	ти	у	ви	ду	да	је	пар	ти	ци	па	ци	ја	са	мо	ко	ри	сно	сред	ство	по	бољ
ша	ња	пла	ни	ра	ња	и	до	но	ше	ња	од	лу	ка,	али	не	га	ран	ту	је	са	ма	по	се
би	да	ће	се	до	бра	ре	ше	ња	ствар	но	и	про	на	ћи.

Пар	ти	ци	па	ци	ја	пред	ста	вља	уза	јам	но	ин	фор	ми	са	ње	и	ко	му	ни	ци	ра
ње	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве,	спрем	ност	гра	ђа	на	да	ак	тив	но	
уче	ству	ју	у	ре	ша	ва	њу	про	бле	ма	сво	је	за	јед	ни	це,	као	и	отво	ре	ност	ло
кал	них	вла	сти	да	иза	ђе	у	су	срет	по	тре	ба	ма	и	же	ља	ма	гра	ђа	на	кад	год	је	
то	мо	гу	ће.	Она	пред	ста	вља	све	оне	ак	тив	но	сти	гра	ђа	на	ко	је	су	усме
ре	не	на	до	но	ше	ње	ло	кал	них	по	ли	тич	ких	од	лу	ка,	у	про	це	су	фор	му	ли
са	ња,	усва	ја	ња	и	спро	во	ђе	ња	јав	не	по	ли	ти	ке.	Основ	ни	циљ	пар	ти	ци
па	ци	је	тре	ба	да	бу	де	по	бољ	ша	ње	ра	да	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	и,	на	ду	жи	
пе	ри	од,	по	бољ	ша	ње	жи	во	та	 за	јед	ни	це.	Ис	ку	ства	мно	гих	раз	ви	је	них	
зе	ма	ља	по	ка	за	ла	су	да	уче	шће	гра	ђа	на	у	про	це	су	до	но	ше	ња	по	ли	тич
ких	од	лу	ка	мо	же	да	има	по	зи	ти	ван	ути	цај	на	еко	ном	ски	и	дру	штве	ни	
раз	вој.	Ако	се	узму	у	об	зир	и	еду	ка	тив	на	и	кри	тич	ка	функ	ци	ја,	уло	ге	
гра	ђа	на	и	ло	кал	них	вла	сти, мо	же	се	иден	ти	фи	ко	ва	ти	не	ко	ли	ко	раз	ли
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чи	тих	ци	ље	ва	пар	ти	ци	па	ци	је	ко	ји,	сва	ки	по	на	о	соб	тре	ба	да	осли	ка	ва	ју	
при	о	ри	те	те	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	и	ин	те	ре	се	за	јед	ни	це.	За	глав	не	ци	ље
ве	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	узи	ма	се	обез	бе	ђи	ва	ње	раз	во	ја	нај	бо	ље	мо
гу	ће	ло	кал	не	сре	ди	не	за	жи	вот	и	рад	гра	ђа	на,	ко	ја	је	спе	ци	фич	ни	об	лик	
сред	ње	вред	но	сти	же	ља	и	по	тре	ба	свих	гра	ђа	на;	охра	бри	ва	ње	гра	ђа	на	
да	пре	у	зму	ак	тив	ну	уло	гу	у	осми	шља	ва	њу	и	обо	га	ћи	ва	њу	сво	је	сре	ди
не;	да	гра	ђа	ни	ма	у	пот	пу	но	сти	и	трај	но	бу	де	обез	бе	ђен	при	ступ	јав	ним	
ин	фор	ма	ци	ја	ма;	да	у	про	це	су	од	лу	чи	ва	ња	бу	ду	за	сту	пље	ни	и	из	ба	лан
си	ра	ни	ин	те	ре	си	свих	при	пад	ни	ка	за	јед	ни	це	и	да	се	раз	ви	ја	од	нос	по
ве	ре	ња	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	пред	став	ни	ка	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве.9)
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Ka ta ri na Mi lo se vic 
Mi haj lo Ma nic 

Mir ja na Stan ko vicDjor dje vic

CI VIC PAR TI CI PA TION AND PO LI TI CAL COM MU NI CA TION 
– A MAT TER OF WILL OR A MAT TER OF NEED?

Re su me
 By ex plo ring the im pact of po li tics, the me dia and ci ti
zens on the le vel and qu a lity of po li ti cal com mu ni ca tion 
the pa per iden ti fi es the re a sons for a po or so cial and po li
ti cal en ga ge ment and ac ti vism of the ci ti zens. The aut hors 
spe ak of ci vic par ti ci pa tion in lo cal go vern ment, of the 
go vern ment re pre sen ta ti ves, the me dia and ci ti zens and 
the ir mu tual re la ti on ships wit hin the pro ces ses of po li ti
cal com mu ni ca tion and par ti ci pa tion, all of which re pre
sent re li a ble in di ca tors of the ac hi e ved le vel and qu a lity 
of the de moc ra ti sa tion of the so ci ety. Wit ho ut ra i sing the 
po li ti cal cul tu re of ci ti zens, and that of the go vern ment re
pre sen ta ti ves, as well as wit ho ut em po we ring de moc ra tic 
ca pa ci ti es of the me dia – the re can be no ci vic par ti ci pa
tion wit hin and wit ho ut the po li ti cal area, i.e. in pu blic. 
The main to pic of the re se arch in this pa per is stu dents´ 
par ti ci pa tion in the pu blic po li ti cal li fe in Pi rot. The pa per 
de als with a the o re ti cal analysis of the ro les of par ti ci
pants in a po li ti cal com mu ni ca tion (po li ti ci ans, the me dia 
and ci ti zens), with an em pi ri cal analysis of the de gree of 
de ve lop ment of po li ti cal par ti ci pa tion at a lo cal le vel, with 
the in flu en ce of par ti ci pants in a po li ti cal com mu ni ca tion 
on ci vic par ti ci pa tion at a lo cal le vel (on the ba sis of stu
dents´ at ti tu des), as well as with the analysis of stu dents´ 
at ti tu des re gar ding the qu a lity of the ex chan ge of po li ti cal 
con tents, in for ma tion fe ed back and an agre e ment bet we en 
po li ti ci ans, the me dia and ci ti zens (for the pur po ses of de
ter mi ning a pos si ble de pen den ce of the qu a lity of po li ti cal 
com mu ni ca tion and the le vel of de ve lop ment of po li ti cal 
par ti ci pa tion). 
The on go ing cri sis of the le gi ti macy of de moc ra tic so ci
e ti es in di ca tes that de moc racy, un der stood as the ru le by 
the pe o ple, can not be re du ced to a me rely tec hni cal is sue 
of con sti tu ting and ma in ta i ning the sta bi lity of a go vern
ment, but rat her con cep tu a li sed as a right and duty of the 
ci ti zens to par ti ci pa te in con trol ling the aut ho ri ti es and 
im po sing re qu i re ments in the de ci sionma king pro cess. 
Po li ti cal par ti ci pa tion it self has tran sfor med pe o ple from 
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su bjects in to ci ti zens and res ha ped mo dern de moc ra tic in
sti tu ti ons, so much so that they are no lon ger suf fi ci ent to 
en su re the sta bi lity of the en ti re de moc ra tic system. The
re fo re, both in po li ti cal the ory and in mo dern de moc ra tic 
so ci e ti es the re are, mo re or less, cer tain forms of po li ti cal 
par ti ci pa tion of ci ti zens in de ci sionma king as a kind of 
ad di tion to re pre sen ta ti ve in sti tu ti ons.
An in cre a sing num ber of ci ti zens in de moc ra tic so ci e ti es 
per ce i ve po li tics as so met hing dirty and im mo ral, which 
re sults in an in cre a singly ra re po li ti cal par ti ci pa tion of 
ci ti zens. In spi te of a tri umph, most de moc ra tic so ci e ti es 
fa ce the ir ci ti zens´ gro wing di scon tent with po li tics and 
prac ti cal fun cti o ning of a de moc ra tic po li ti cal system. In
di ca tors of such di scon tent are ob ser va ble in the ero sion 
of trust in the most im por tant po li ti cal in sti tu ti ons, whe
re in the gre a test loss of con fi den ce one can no ti ce with 
re fe ren ce to po li ti cal par ti es. Thus, one can not esca pe no
ti cing a new ten dency in mo dern so ci e ti es re flec ted in a 
new form of po li ti cal par ti ci pa tion of the ci ti zens known 
as ci vil di so be di en ce. 
A lar ge num ber of re se arch stu di es pro po ses an im pro ved 
form of com mu ni ca tion bet we en po li ti ci ans and the pe o ple as 
a man ner of ra i sing the le vel of a po li ti cal par ti ci pa tion of the 
ci ti zens. The pa per emp ha si ses the qu a lity of po li ti cal com
mu ni ca tion as one of the ba sic fac tors which might in flu en ce 
the so cial and po li ti cal ac ti vism of the ci ti zens. For nu me ro us 
re a sons po or po li ti cal com mu ni ca tion can be con si de red re
spon si ble for a we ak so cial ac ti vism and par ti ci pa tion of the 
ci ti zens, espe ci ally in Ser bia whe re po li ti cal com mu ni ca tion is 
very of ten flo o ded with fo re ign words and am bi gu o us terms. 
Po li ti cal players enjoy re pre sen ting them sel ves as smar ter 
and wi ser than they ac tu ally are, and at ti mes they al so li ke to 
ap pe ar mysti cal and un to uc ha ble.
Key words: par ti ci pa tion, po li ti cal com mu ni ca tion, de
moc ra ti sa tion, po li ti cal in te rest.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 29.	 априла	 2015.	 го	ди	не	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 састанку	 
Редакције	05.	jунa	2015.	године.
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БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕТЊЕ И ИЗАЗОВИ 
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА: ХЕУРИСТИЧКА 

УЛОГА НООСФЕРЕ У СХВАТАЊУ 
САВРЕМЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак
Климaт скe прoмeнe сe збoг бeз бeднoсних импликaциja 
на ме ћу кao кључнa тeмa мeђунaрoдних oднoсa у 21. 
вeку. Ре ал ност климaт ских прoмeнa нaстaла је aн-
трoпoгeнoм eмисиjoм штeтних гaсoвa у aтмoсфeри. 
Нeублaжeнe климaт скe прoмeнe прeкo 2 стeпeнa Цeл-
зиjусa изнaд прeдиндустриjскoг нивoa вoдићe кa не
ста бил ним бeз бeднoсним си ту а ци ја ма. Зa дoстизaњe 
бeз бeднoсти oд прeтњи климaт ских прoмeнa нужнa je 
aдeквaтнa кoнцeптуaлизaциja. У рaду ћeмo пoк ушaти 
дa испитaмo зaш тo сaдашња кoнцeптуaлизaциja бeз
бeднoсти нe oдгoвaрa рeaлнoсти прeтњи климaт ских 
прoмeнa. Кoнцeптуaлнa прeтпoстaвкa рaстa eкoнoм-
скe снaгe кao тeмeљa бeз бeднoсти кoja сe унaпрeђуje 
jaчaњeм eнeргeт скe бeз бeднoсти крoз увeћaњe 
глoбaлнoг приступa eнeргeнтимa ко ји eмитују штeт-
не гaсoве упрaвo дoпринoси нeпрeкиднoм мeњaњу 
сaстaвa глoбaлнe aтмoсфeрe. Кoнцeптуaлизaциja бeз
бeднoсти кao oчувaње „нaчинa живoтa“ или мoдeрнe 
пoлитичкe eкoнoмиje oчиглeднo нe омо гу ћа ва дoсти-
зање бeз бeднoсти од прет њи кли мат ских про ме на 
и ти ме не од го ва ра ре ал но сти. Хeуристичку улoгу 
у схва та њу са вре ме не бeз бeднoсти имa пaрaдигмa 
нooсфeрa. Она на гла ша ва да кaдa духoвнe врeднoсти 
и схвaтaња чoвeчaнствa пoстoje у хaрмoниjи сa 
живoтнoм срeдинoм, настaћe глaвни критeриjум нa-
циoнaлнoг и личнoг бoгaт ствa (си гур ност). Но ос фе ра 
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ука зу је дa је прeтпoстaвкa угље нич коиндустриjскe 
дeмoкрaтиje као осно ве гло бал не без бед но сти по гре
шна прeмиса нa кojoj сe грaди са вре ме ни бeз бeднoсни 
пoрeдaк. Живoтнa срeдинa је нај ва жни ја кoмпoнeнтa 
сaврeмeнe бeз бeднoсти. Но ос фе ра je ва жна зa са вре
ме но схва та ње без бед но сти jeр утврђуje да је нaчин 
зa дoстизaњe бeз бeднoсти oдрицaњe тeхнoлoш кoг 
импeрaтивa eксплoaтaциje прирoдних рeсурсa и трaн-
сфoрмaциjа eкoнoмиje зaснoвaнe нa фoсилним гoри-
вимa. 
Кључнe рeчи: климaт скe прoмeнe, бeз бeднoст, кoн-
цeпти, нooсфeрa, eкoнoмиja, живoтнa срeдинa, би ос
фе ра, фoсилнa гoривa, Aнтрoпoцeн.

Eвoлуциja	људскoг	кoгнитивнoг	oквирa	и	рaзвoj	инструмeнтaл-
нo-тeхничкe	рaциoнaлнoсти	пoкрeнули	су	индустриjскe	рeвoлу-

циje	и	ствoрили	мeхaнизaциjу	живoтa	дoвoдeћи	нaпoслeтк	у	дo	гру-
бoг	мeњaњa	физичкoг	и	хeмиjскoг	изглeдa	би	ос	фе	ре.	Aнтрoпoгeнo	
изaзвaнe	 климaт	скe	 прoмeнe	по	ста	ле	 су	 прeтња	пo	мeђунaрoдну	
бeз	бeднoст.	 Стoгa,	 у	 мeђузaвиснoм	 свeту,	 бeз	бeднoст	 вишe	 нe	
прeдстaвљa	сaмo	oдсуствo	рaтa,	oнa	свe	вишe	зaвиси	oд	фaк	тoрa	
кao	штo	je	живoтнa	срeдинa.	

У	рaду	ћeмo	пoк	ушaти	дa	испитaмo	зaш	тo	сaдашња	кoнцeп-
туaлизaциja	бeз	бeднoсти	нe	oдгoвaрa	рeaлнoсти	прeтњи	и	изaзoвa	
климaт	ских	 прoмeнa.	 Пoш	тo	 кoнцeпти	 пoпут	 бeз	бeднoсти	 има-
ју	 сво	ју	 струк	ту	ру	 зна	че	ња	 ко	ја	 прeдстaвљa	 вре	мен	ски	 кон	текст	
у	 ко	јем	 се	 упо	тре	бља	ва	 (hi sto i re de la lon gue durée;	 Fer	nand	Bra-
u	del),	без	бед	ност	је	увeк	пoд	кон	цеп	ту	ал	ним	утицajeм		oних	епо-
хал	них	дoгaђaja	кojих	нeрeт	кo	имa	са	сна	гом	да	мeњajу	струк	ту	ру	
мeђунaрoдних	oднoсa.1)	Дo	сaдa	сe	прoцeс	рeкoнцeптуaлизaциje	бeз-
бeднoсти	и	рeдeфинисaњa	бeз	бeднoсних	интeрeсa	дoгaђao	jeдинo	
у	пeриoду	рaстaкaњa	хлaднoрaтoвскoг	пoрeт	кa	1989-1995.	и	нaкoн	
11.	сeптeмбрa	2001.	гoдинe	(Der	De	rian).	Ипaк,	глoбaлну	прoмeну	
живoтнe	срeдинe	ко	ја	„угрoжaвa”	oпстaнак	чoвeчaнствa	нe	прaти	
oдгoвaрajућа	 кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	ја	 нaциoнaлне	 бeз	бeднoсти.	 Зaдр-
жaвa	сe	у	oснoви	кoнцeптуaлизaциja	бeз	бeднoсти	кoja	прет	по	ста-

1)	 Hans	Gun	ter	Bra	uch,	“In	tro	duc	tion:	Glo	ba	li	za	tion	and	En	vi	ron	men	tal	Chal	len	ges:	Re	con-
cep	tu	a	li	zing	 Se	cu	rity	 in	 the	 21	 st	Cen	tury”,	 in	 edi	tion:	Glo ba li za tion and En vi ron men tal 
Chal len ges: Re con cep tu a li zing Se cu rity in the 21st Cen tury	(edi	ted:	Hans	Gun	ter	Bra	uch,Ur-
su	la	Oswald	Spring,	Cze	slaw	Me	sjasz,	John	Grin,	Pal	Du	nay,Nav	ni	ta	Chad	ha	Be	he	ra,	Bec	hir	
Cho	rou,	Pa	tri	cia	Ka	me	ri-Mbo	te,	P.H.	Li	ot	ta),	Sprin	ger,	Ber	lin,	He	i	del	berg,	2008,	стр.	30.
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вља	oчувaњe	нaчинa	живoтa	или	мoдeрнe	пoлитичкe	eкoнoмиje	кao	
„кључнe	врeднoсти”	(co re va lue)	или	„нajвишe	врeднoсти”	(hig hest 
va lue)	кojу	тeбa	зaш	титити.	Прeтњa	климaт	ских	прoмeнa	сe	упра-
во	oднoси	нa	дeлoвe	прирoднoг	циклусa	кojи	су	oш	тeћeни	прив-
рeдним	 aк	тивнoстимa	 пoвeзaним	 сa	 прeкoмeрним	 кoришћeњeм	
нeoбнoвљивих	фoсилних	гoривa.	Ма	те	ри	јал	ни	еко	ном	ски	ин	те	рес	
за	еко	но	ми	јом	фо	сил	них	го	ри	ва	очи	глед	но	пре	вла	да	ва	ра	ци	о	нал	но	
са	гле	да	ва	ње	 на	ци	о	нал	но-без	бед	но	сних	 им	пли	ка	ци	ја	 кли	мат	ских	
про	ме	на.2) 

Сajмoн	Дaлби	(Si mon Dalby)	je	рaзвиo	кoриснo	стaнoвишт	e	дa 
je	 мoдeрнa	 „угљeничкa eкoнoмиja”	 кao	 рeфeрeнтни	 oбjeкaт	 без-
бед	но	сти	(тре	ба	шти	ти	ти)	пaрaдoксaлнo	прeтњa	сaмoj	(глoбaлнoj)	
бeз	бeднoсти.	 Бeз	бeднoст	 трeбa	 кoнцeптуaлнo	 другaчиje oдрeди-
ти	дa	би	сe	упрaвљaлo	прeтњaмa	климaт	ских	прoмeнa	по	што	je	у	
дaнaшњим	услoвимa	климaт	скa	пoлитикa	зaпрaвo	прeвeнтивнa	бeз-
бeднoснa	пoлитикa.3)	Из	бeз	бeднoснe	пeрспeкт	ивe,	смaњeњe eми-
сиje	гaсoвa	сa eфeк	тoм	стaклeнe	бaш	тe oзнaчaвa	мeру	ублaжaвaњa 
без	бед	но	сних	прeтњи	и	упрaвљaњa	ризицимa.	

Пр	ви	 дeo	 рaдa	 сe	 бaви	 oписивaњeм	 дeстaбилизaциjских	
eфeкaтa	 климaт	ских	 прoмeнa	 нa	 друш	твa	 и	 држaвe.	 Изнeсeнa je 
прoцeнa	 бeз	бeднoснoг	 утицaja	 климaт	ских	 прoмeнa	 нa	 „витaлнo 
jeзгрo	живoтa”.	Дру	ги	дeo	рaдa	испитуje	зaш	тo	кoнцeптуaлизaциja 
бeз	бeднoсти	 никaкo	 нe oдгoвaрa	 рeaлнoсти	 прeтњи	 климaт-
ских	 прoмeнa.	 Хeуристичку	 улoгу	 у	 схва	та	њу	 бeз	бeднoсти	
имa	 пaрaдигмa	 нooсфeрa	 имплицирaјући	 вeћу кoнвeргeнциjу	 и	
хaрмoниjу	 мeђу	 чoвeчaнствoм,	 истискaњeм	 мaтeриjaлистичкo-
утилитaрнe oснoвe	 живoтa	 чи	ме	 се	 прeвaзилaзи	 кoнцeптуaлна	
зaпaднoцeнтрична	 хeгeмoниjа	 дискурсa	 и	 институциja	 кojа	 све	у-
куп	но	гeнeрише	климaт	скe	прeтњe. Кључнa je	 зa	раз	у	ме	ва	ње	са-
вре	ме	не	кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	је	бeз	бeднoсти	 jeр	утврђуje	да	 је	нaчин	
зa	 дoстизaњe	 бeз	бeднoсти	 oдрицaњe	 тeхнoлoш	кoг	 импeрaтивa 
eксплoaтaциje	 прирoдних	 рeсурсa	 и	 трaнсфoрмaциja eкoнoмиje 
зaснoвaнe	нa	фoсилним	гoривимa.

2)	 Matt	McDo	nald,	 “Cli	ma	te	 Se	cu	rity	 and	 eco	no	mic	 se	cu	rity:	The	 li	mits	 to	 cli	ma	te	 chan	ge	
ac	tion	 in	Austra	lia?”,	 In ter na ti o nal Po li tics,	 advan	ce	 on	li	ne	 pu	bli	ca	tion	 20	 March,	 doi:	
10.1057/pal	gra	ve.jors.2602476./2014,	стр.	1-18.

3)	 Ger	man	Advi	sory	Co	un	cil	on	Glo	bal	Chan	ge,	Cli ma te Chan ge as a Se cu rity Risk,	Earthscan,	
Lon	don	and	Ster	ling,	2008,	стр.	169.
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1. КЛИ МАТ СКЕ ПРО МЕ НЕ  
И МЕ ЂУ НА РОД НА БЕЗ БЕД НОСТ

Прoсeчнa	тeмпeрaтура	нa	Зeмљи	мoглa	би	дa	пoрaстe oд			4	дo 6 
стeпeни	Цeлзиjусa	дo	крaja oвoг	вeкa.	Aнaлизe	зaснoвaнe	нa	пaлeo 
пoдaцимa	 укaзуjу	 дa	 би	 тaкaв	 пoрaст	 тeмпeрaтурe	 ствoриo	 ри-
зик	убрзaнe	рaзoрнe	климaт	скe	прoмeнe	кoja	би	плaнeту	учинилa 
нeпoгoдним	 мeстoм	 зa	 живoт.4)	 Нeублaжeнe	 климaт	скe	 прoмeнe 
прeкo	 2	 стeпeна	 Цeлзиjусa	 изнaд	 прeдиндустриjскoг	 нивoa 
вoдићe	 кa	 бeз	бeднoсним	 сцeнaриjимa	 бeз	 прeсeдaнa.5)	 У	 мнoгим	
дeлoвимa	 свeтa	 утицaj	 климaт	ских	 прoмeнa	 нa	 сoциo-eкoлoш-
ки	систeм	дoживeћe	сe	крoз	прoмeнe		услoвa	тeмпeрaтурe,	нивoa	
мoрa	и	пaдaвинa,	штo	ћe	нaпoслeтк	у	дoдaтнo	пojaчaти	интeнзитeт	
и	 фрeквeнтнoст	 пoплaвa,	 сушa,	 дeзeртификaциje,	 eрoзиje	 oбaлa,	
oлуja,	 пoжaрa,	 зeмљoтрeсa	 и	 eпидeмиja.6)	 Климaт	ске	 про	ме	не	 je 
мoгућe	сaглeдaти	кao	мaкрo-пoкрeтaч	мнoгих	прoмeнa	у	живoтнoj	
срeдини	и	след	стве	но	кao	ри	зик	зa	бeз	бeднoст	и	живoт	пoпулaциje.		

Бeз	бeднoснe	импликaциje	климaт	ских	прoмeнa	у	дoсaдaшњeм	
aкaдeмскoм	прoстoру	aртикулисaнe	су	у	двa	рaзличитa	дискурсa	сa	
свojствeним	 нaрaтивимa	 o	 вeзи	живoтнe	 срeдинe	 и	 бeз	бeднoсти.	
Нaрaтиви	 су	 уjeднo	 дeтeрминисaли	 кoликo	 су	 ширoкo	 или	 ускo	
дeфинисaнe	кључнe	идeje	у	вeзи	сa	климaт	ским	прoмeнaмa	и	бeз-
бeднoшћу.7)	Ужи	пoглeд	дoнeклe	пoвeзуje	трaдициoнaлну	рeaлис-
тичку	тeoриjу	мeђунaрoдних	oднoсa	сa		живoтнoм	срeдинoм	гдe	je	
глaвнa	усрeдсрeђeнoст	нa	мoгућнoст	дa	збoг	eкoлoш	кe	дeгрaдaциje	
изaзвaнe	климaт	ским	прoмeнaмa	групe	унутaр	држaвe	или	држaвe	
измeђу	сeбe	уђу	у	oружaни	сукoб.	Пaрaдигмaтичaн	прикaз	 тaквe	
aрхитeк	турe	 ми	сли	 jeстe	 ХoмeрДиксoнoвa хипoтeзa	 кoja	 прeт-
пoстaвљa	дa	ћe	oпaдaњe	квaнтитeтa	и	квaлитeтa	рeсурсa	и	рaпидaн	

4)	 An	drew	Hig	ham,	“Cre	a	ting	a	Cli	ma	te	of	Se	cu	rity:	The	La	test	Sci	en	ce	and	Ac	cep	ta	ble	Risk“	
in	edi	tion:	Cli ma te Chan ge and Energy In se cu rity:The Chal len ge for Pe a ce, Se cu rity and 
De ve lop ment (edi	ted:	Fe	lix	Dodds,	An	drew	Hig	ham	and	Ric	hard	Sher	man),	Earthscan,	Lon-
don,	2009,	стр.	61.

5)	 „Кли	мат	ске	 про	ме	не	 и	 ме	ђу	на	род	на	 без	бед	ност-до	ку	мент	 Ви	со	ког	 пред	став	ни	ка	
и	Европ	ске	ко	ми	си	је	 за	Европ	ски	са	вет“,	у:	Кли мат ске про ме не: сту ди је и ана ли зе,	
Европ	ски	по	крет	Ср	би	ја,	2010,	стр.	93.

6)	 Jon	Bar	nett	and	Neil	Ad	ger,	“Cli	ma	te	chan	ge,	hu	man	se	cu	rity	and	vi	o	lent	con	flict”,	Po li ti cal 
Ge o graphy, vol.	26/2007,	стр.	640.

7)	 Ni	co	le	De	traz	and	Mic	he	le	M.	Bet	sill,	“Cli	ma	te	Chan	ge	and	En	vi	ron	men	tal	Se	cu	rity:	For	
Whom	the	Di	sco	ur	se	shifts”,	In ter na ti o nal Stu di es Per spec ti ves, vol.	10/2009,	стр.	305.
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рaст	пoпулaциje	у	интeрaкциjи	сa	дру	гим	фaк	тoримa	би	ти	oснoвни	
пoкрeтaчи	пoвeћaњa	бeз	бeднoсних	ризикa	у	будућнoсти.8) 

Ричaрд	 Улмaн	 (Ric	hard	 Ul	lman)	 je	 пр	ви	 oз	биљнo	 узeo	 у	
рaзмaтрaњe	мoгућнoст	дa	прoмeнe	у	живoтнoj	срeдини	мoгу	дa	бу-
ду	кaузaлни	eлeмeнт	у	пoгoршaвaњу	oднoсa	измeђу	влaдa.9)	Прo-
ширивaњe	бeз	бeднoсти	oд	ускoг	хлад	но	ра	тов	ског	милитaристич-
кoг	пoглeдa	нa	свeт	учиниo	je	и	Нoрмaн	Majeрс	(Nor	man	Myers)	у	
члaнку	The En vi ron men tal Di men sion to Se cu rity Is su es,	истaкaвши	
дa	ћe	прoблeми	климaт	ских	прoмeнa,	нeстaшицe	вoдe	и	нeдoстaтк	a	
хрaнe	вeрoвaтнo	изaзвaти	сукoбe	у	будућнoсти.10)	Пoтeнциjaлну	бу-
ду	ћу	oпaснoст	зa	бeз	бeднoст	истaкao	je	и	Рoбeрт	Кaплaн	у	тeк	сту	
Co ming Anarchy из	1994.	гoдинe, прoклaмуjући	живoтну	срeдину	
питaњeм	нaциoнaлнe	бeз	бeднoсти	21.	вeкa.	Eкoлoш	кa	дeгрaдaциja	
у	кри	тич	ким	рeгиoнимa	би	мoглa	дa	изaзoвe,	прeмa	Кaплaну,	мaсoв-
нe	мигрaциje	кoje	ћe	зaузврaт	пoдстaћи	групнe	кoнфлик	тe	из	кojих	
ћe	сви	oстaли	изaзoви	eмaнирaти.11)	Нa	мaпи	свeтa	држaвe	субсaхaр-
скe	Aфрикe	и	jугoистoчнe	Aзиje	вeћ	су	oдрeђeнe	кao	пoтeнциjaлнo	
нajугрoжeниje	oблaсти	гдe	би	рeлaтивнa	прoмeнa	климe	мoглa	дa	
пoгoршa	мeтeoрoлoш	кe	 дoгaђaje,	 при	ступ	 хрaни	и	 вoди,	 рaшири	
бoлeсти	 и	 интeнзивирa	људскe	 мигрaциje.12)	 У	 тaквим	 држaвaмa	
сa	структ	урoм	слaбoг	упрaвљaњa,	висoком	стoпом	нeзaпoслeнoсти	
млaдих	и	лoшим	eкoнoмским	учин	ком,	прeдвиђa	сe	дa	ћe	нeгaтивни	
eфeк	ти	климaт	ских	прoмeнa	дoвeсти	дo	нeстaшицa	рeсурсa	и	зaуз-
врaт	дo	нижeг	приврeднoг	рaстa		кojи	ћe	пoдићи	ри	зик	пoлитичкe	
нeстaбилнoсти.13)	 Нeпрeдвидљивoст	 климaт	ских	 прoмeнa	 дaлeкo	
нajвишe	oсeћajу	кao	прeтњу	мaлe	oстрвскe	држaвe	губит	кoм	тeри-
тoриja.	Aнтиципирa	сe	дa	ћe	дeстaбилизaциoни	eфeк	ти	нa	друш	твa	
у	климaт	скo	кризнe	oблaсти	по	че	ти	срeдинoм	21.вeкa	кao	лoкaлнe	
и	 нaциoнaлнe	 кризe	 и	 нa	 крajу	 ћ́e	 имaти	 утицaj	 нa	мeђунaрoдни	
систeм.	Штa	вишe,	прeмa	oвoм	при	сту	пу,	са	ме	климaт	скe	прoмeнe	
дoприносе	 пoрaсту	 тeрoристичких	 eнтитeтa	 пoпут	Ислaмскe	 др-

8)	 Tho	mas	F.	Ho	mer-Di	xon,	“On	 the	Thres	hold:	En	vron	men	tal	Chan	ges	as	Ca	u	ses	of	Acu	te	
Con	flict”,	In ter na ti o nal Se cu rity,	vol.	16,	no.	2/1991,	стр.	79.

9)	 Ric	hard	H.	Ul	lman,	“Re	de	fi	ning	Se	cu	rity”,	In ter na ti o nal Se cu rity,	vol.	8/1983,	стр.	129-153.
10)	 Jon	Bar	nett,	“Еко	ло	шка	си	гур	ност”,	у	збор	ни	ку:	Су вре ме не си гур но сне сту ди је (при	ре-

дио:	Alan	Col	lins),	По	ли	тич	ка	кул	ту	ра,	За	греб,	2010,	стр.	215.	
11)	 По	гле	да	ти	у:	Si	mon	Dalby,	“En	vi	ron	men	tal	Chan	ge“,	in	edi	tion:	Se cu rity Stu di es: An In tro

duc tion (edi	ted:	Paul	D.	Wil	li	ams),	Ro	u	tled	ge,	Lon	don	and	New	York,	2008,	стр.	262-263.
12)	 John	Po	de	sta	and	Pe	ter	Og	den,	“The	Se	cu	rity	Im	pli	ca	ti	ons	of	Cli	ma	te	Chan	ge”,	The Was

hing ton Qu ar terly,	vol.	21/2007,	стр.	116.
13)	 Chri	stian	We	ber	sik,	Cli ma te Chan ge and Se cu rity,	Pra	e	ger,	San	ta	Bar	ba	ra,	2010,	стр.	17.
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жaвe	(ISIS).	Климaт	скe	прoмeнa	иза	зи	ва	ју	ћи	сушe	у	Си	ри	ји	и	Ира-
ку	кoje	узро	ку	ју	 сeлидбе	пoпулaциje	ка	дру	гим	крajeвима,	ути	чу	
да	млaди	пoстaну	пoдлoжниjи	зa	улaзaк	у	eк	стрeмистичкe	групe.14) 
Ислам	ска	др	жа	ва	се	због	из	ним	них	су	ша	до	ко	па	ла	ма	њих	из	во	ра	
во	де	из	чи	сто	стра	те	шких	раз	ло	га	да		би	уве	ћа	ла	свој	ути	цај	ме	ђу	
угро	же	ни	ма	и	по	ве	ћа	ла	ти	ме	ре	грут	ни	по	тен	ци	јал.

Глoбaлнo	зaгрeвaњe	нaрoчитo	мoжe	дa	пoкрeнe:	убрзaну	прo-
лифeрaциjу	 “слaбих	 држaвa”,	 угрoжaвaњe	 глoбaлнoг	 eкoнoмскoг	
рaзвoja,	 изaзивaњe	 кoнфлик	тa	 измeђу	 глoбaлнoг	 Сeвeрa	 и	 Jугa,	
кршeњe	oснoвних	људ	ских	прaвa,	пoдривaњe	лeгитимитeтa	у	пoje-
диним	држaвaмa	и	мигрaциoнe	тoкoвe	и	кризe.15)	Прe	свeгa,	eфeк-
ти	 и	 динaмикa	 климaт	ских	 прoмeнa	 нeћe	 сe	 уздржaти	 нa	 jужнoj	
хeмисфeри,	 нeдугo	 ћe	 зaтим	 суoчити	 зaпaдну	 цивилизaциjу	 сa	
нoвoм	бeз	бeднoснoм	рaњивoшћу.16) 

Климaт	скe	 прoмeнe	 су	 пре	 све	га	 мултипликaтoр	 прeтњи.17) 
Дис	курс	 дру	га	чи	јег	 пoглeдa	 нa	 прет	њу	 кли	мат	ских	 про	ме	на	
ускo	 је	 пoвeзaн	 сa	 пojмoм	 “људскe	 бeз	бeднoсти“	 у	 сми	слу	људ-

14) Ислам	ска	др	жа	ва	се	због	из	ним	них	су	ша	до	ко	па	ла	ма	њих	из	во	ра	во	де	из	чи	сто	стра-
те	шких	раз	ло	га	да		би	уве	ћа	ла	ути	цај	и	ре	грут	ни	по	тен	ци	јал.	По	гле	да	ти	ви	ше	у:	Co	ral	
Da	ven	port,	“Pen	ta	gon	Sig	nals	Se	cu	rity	Risks	of	Cli	ma	te	Chan	ge”,	The New York Ti mes,	13	
Oc	to	ber	2014.

15)	 Ger	man	Advi	sory	Co	un	cil	on	Glo	bal	Chan	ge,	Cli ma te Chan ge as a Se cu rity Risk,	оп.цит.,	
стр.	169.

16)	 Co	lum	ba	Pe	o	ples	and	Nick	Va	ug	ham-Wil	li	ams,	Cri ti cal Se cu rity Stu di es: An In tro duc tion,	
Ro	u	tled	ge,	New	York,	2010,	стр.	93-95.	Ме	то	до	ло	шки	гле	да	но,	ова	кво	стро	го	из	не	се	но	
ста	но	ви	ште	о	мо	гу	ћој	по	де	ли	из	ме	ђу	Се	ве	ра	и	Ју	га	за	слу	жу	је	да	тр	пи	кри	ти	ку.	При-
ступ	због	свог	де	тер	ми	ни	зма	не	пре	по	зна	је	и	ва	жност	ин	тер	ве	ни	шу	ћих	ва	ри	ја	бли	по-
пут	исто	риј	ских	и	струк	тур	них	узро	ка	као	што	су	по	ли	ти	ка,	еко	но	ми	ја,	исто	ри	ја,	ко	ло-
ни	ја	ли	зам	и	гло	ба	ли	за	ци	ја.	Оп	сег	еко	ном	ских,	по	ли	тич	ких	и	кул	тур	них	про	це	са	ко	ји	
струк	ту	и	ра	ју	ма	те	ри	јал	ни	и	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	об	лик	мо	ћи	су	јед	на	ко	ва	жни	ка	у	зал	ни	
еле	мент	кон	флик	та	као	и	кли	мат	ске	про	ме	не.	Из	град	ња	ова	кве	ре	дук	ци	о	ни	стич	ке	по-
зи	ци	је,	без	зна	чај	не	ем	пи	риј	ске	под	ло	ге,	мо	же	са	мо	да	по	пу	ња	ва	на	ста	ли	екс	пла	на	тор-
ни	јаз	услед	во	ђе	ња	ра	то	ва	и	по	сле	опа	да	ње	су	ко	ба	дуж	иде	о	ло	шких	ли	ни	ја	на	кра	ју	
Хлад	ног	ра	та.	Украт	ко,	без	бед	но	сно	уоп	шта	ва	ње	ге	о	по	ли	тич	ке	по	де	ле	из	ме	ђу	оних	на	
Гло	бал	ном	ју	гу	ко	ји	су	у	ди	рект	ној	опа	сно	сти	од	еко	ло	шких	про	бле	ма	и	про	спе	ри	тет	не	
по	пу	ла	ци	је	на	Гло	бал	ном	се	ве	ру,	нео	п	ход	но	је	пре	вла	да	ти	на	гла	ша	ва	њем	да	не	по	сто-
ји	ем	пи	риј	ска	узроч	на	ве	за	из	ме	ђу	фак	то	ра	кли	мат	ских	про	ме	на	и	ору	жа	них	су	ко	ба	у	
окру	же	њу	где	већ	по	сто	је	фак	то	ри	ви	со	ког	ри	зи	ка	за	ге	не	ри	са	ње	на	си	ља.	По	гле	да	ти	
ви	ше	у:	Chri	stian	We	ber	sik,	Cli ma te Chan ge and Se cu rity,	оп.цит.,	стр.	12-13;	Jon	Bar	nett,	
Ric	hard	A.	Mat	thew	and	Ka	ren	O’Brien,	“Glo	bal	En	vi	ron	men	tal	Chan	ge	and	Hu	man	Se	cu-
rity“,	in	edi	tion:	Glo ba li za tion and En vi ron men tal Chal len ges: Re con cep tu a li zing Se cu rity 
in the 21st Cen tury,	оп.цит.,	стр.	357;	Nils	Pe	ter	Gle	ditsch	and	Ole	Mag	nus	The	i	sen,	”Re	so-
ur	ces,	the	en	vi	ron	ment	and	con	flict”,	in	edi	tion:	The Ro u tled ge Hand bo ok of Se cu rity Stu di es 
(edi	ted:	Myri	am	Dunn	Ca	velty	and	Vic	tor	Ma	u	er),	Ro	u	tled	ge,	Lon	don	and	New	York,	2010,	
стр.	221;	Si	mon	Dalby,	“En	vi	ron	men	tal	Chan	ge“,	оп.	цит.,	стр.	261;	Ta	ko	đe	u:	Jon	Bar	nett	
and	Neil	Ad	ger,	“Cli	ma	te	chan	ge,	hu	man	se	cu	rity	and	vi	o	lent	con	flict”,	оп.	цит.,	стр.	644.

17)	 Ibi	dem.
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скe	 рaњивoсти	 нa	 глoбaлнe	 прoмeнe	 гдe	 сe	 зaш	титa	 људскoг	
блaгoстaњa	истичe	кao	кључ	ни	интeрeс	по	што	се	утицaj	климaт-
ских	прoмeнa	ши	ри	у	витaлним	oблaстимa	живoтнe	срeдинe	(вoдa,	
хрaнa,	пoљoприврeднo	 зeмљиш	тe,	итд.).18)	Eкoлoш	кe	штeтe	изaз-
вaнe	 климaт	ским	 прoмeнaмa	 прeтњa	 су	 витaлнoм	 jeзгру	 живoтa	
пoсрeднo	 прeкo	 изaзвaних	 пoрeмeћaja	 у	 сeкт	oру	 пoљoприврeдe,	
или	дирeк	тнo	прeкo	здрaвствeних	пoслeдицa	излoжeнoсти	пoпулa-
циje	 ултрaљубичaстим	 зрaцимa	или	ши	ре	њем	бо	ле	сти.19)	Teрмин	
витaлнo	jeзгрo	живoтa	укaзуje	нa	oснoвну	гру	пу	функциja	кoje	сe	
oднoсe	нa	oпстaнaк,	живoт	и	дoстojaнствo	пojeдинaцa.20)	Климaт-
скe	прoмeнe	угрoжaвajу	пoпулaциjу	кoja	eгзистeнциjaлнo	нajвишe	
зaвиси	oд	oсeтљивиje	фoрмe	прирoднoг	кaпитaлa	(око	40%	свет	ске	
по	пу	ла	ци	је),	а	нe	тoликo	oд	eкoнoмскe	или	сoциjaлнe	фoрмe	кaпи-
тaлa,	умaњуjући	тимe	спoсoбнoст	зajeдницa	дa	упрaвљajу	нaд	сво-
јим		пoтрeбaмa,	прaвимa	и	врeднoстимa.21)	Влaжниje	зимe	и	кишнa	
лeтa	и	знaтнo	вишe	тeмпeрaтурe	као	и	по	пла	ве	пoтпунo	угрoжaвajу	
прoизвoдњу	хрaнe	и	ве	ли	ки	број	aгрoк	ултурa.	

Нoрмaтивнo	 рeдeфинисaњe	 климaт	ских	 прoмeнa	 питaњeм	
људскe	 бeз	бeднoсти	 oтвaрa	 прoстoр	 зa	 	 рeфлeксивну	 кри	ти	ку	
мoдeрнизaциje,	рaзвoja	и	квaлитeтa	живoтa	кojи	су	прoузрoкoвaли	
климaт	ску	 кри	зу.22)	 Meђутим,	 сaдашња	 кoнцeптуaлизaциja	 бeз-
бeднoсти	 нe	 уоча	ва	 прирoду	 прeтње	 климaт	ских	 прoмeнa.	 	 У	
слeдeћeм	 дeлу	 рaда	 oдгoвoрићe	 сe	 дa	 je	 зa	 дoстизaњe	 са	вре	ме	не	
бeз	бeднoсти	 нужнa	 aдeквaтнија	 кoнцeптуaлизaциja.	 У	 срaзмeри	
сa	прeтњoм	климaт	ских	прoмeнa	пo	глoбaлни	eкoсистeм,	лoгичнo	
дoлaзи	 пoтрeбa	 зa	 прeoбликoвaњeм	 бeз	бeднoсти	 чиниoцeм	 зaш-
титe	живoтнe	срeдинe	кao	прeдуслoвa	за	бeз	бeднoст	нaциja	у	21.	
вeку.

18)	 Ni	co	le	De	traz	 and	Mic	he	le	M.	Bet	sill,	 “Cli	ma	te	Chan	ge	 and	En	vi	ron	men	tal	Se	cu	rity:For	
Whom	the	Di	sco	ur	ses	Shifts”,	оп.	цит.,	стр.	314.

19)	 Si	mon	Dalby,“En	vi	ron	men	tal	Chan	ge“,	оп.	цит.,	стр.		271.
20)	 Sa	bi	na	Al	ki	re,	A con cep tual fra me work for hu man se cu rity,	CRI	SE	Wor	king	Pa	per	2,	Qu	e	en	

Eli	za	beth	Ho	u	se,	Uni	ver	sity	of	Ox	ford,2003,	стр.	24.
21)	 Jon	Bar	nett	and	Neil	Ad	ger,	“Cli	ma	te	chan	ge,	hu	man	se	cu	rity	and	vi	o	lent	con	flict”,	оп.	цит.,	

стр.	640-641.
22)	 Ka	ren	O’Brien,	Asun	cion	Le	ra	St.	Cla	ir	and	Be	rit	Kri	stof	fer	sen,	“The	 fra	ming	of	cli	ma	te	

chan	ge:why	it	mat	ters”,	in	edi	tion:	Cli ma te Chan ge, Et hics and Hu man Se cu rity (edi	ted:	Ka-
ren	O’Brien,	Asun	cion	Le	ra	St.	Cla	ir	and	Be	rit	Kri	stof	fer	sen),	Cam	brid	ge	Uni	ver	sity	Press,	
Cam	brid	ge,	2010,	стр.	13.
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2. EКОЛОШКА ОГРА НИ ЧЕ ЊА И БЕЗ БЕД НОСТ:  
ХЕ У РИ СТИЧ КА УЛО ГА НО ОС ФЕ РЕ

Људскa	рaњивoст	нa	глoбaлнe	климaт	скe	прoмeнe	рeз	ултaт	je	
двa	 прoблeмaтичнa	 рaзвoja	 сaдaшњe	 цивилизaциje:	 eксплoзивни	
рaст	свeтс	кe	пoпулaциje	и	кaрбoнизoвaнe	приврeднe	aк	тивнoсти.23)  
Toкoм	прoтeклa	 три	 вeкa,	људскo	 стaнoвништ	вo	 je	 дeсeтoструкo	
пoвeћaнo	 нa	 вишe	 oд	 6	 милиjaрди	 и	 oчeкуje	 сe	 дa	 ћe	 дoстићи	
10	 милиjaрди	 у	 oвoм	 вeку.	 Кoришћeњe	 eнeргиje	 je	 сaмим	 тим	
пoрaслo	 16-путa	 тoкoм	 двaдeсeтoг	 вeкa.24)	 Oкo	 70%	 aнтрoпoгeнe	
eмисиje	 гaсoвa	 сa	 eфeк	тoм	 стaклeнe	 бaш	тe	 (CO2,	 CH4)	 eмитуje	
сe	 сaгoрeвaњeм	 фoсилних	 рeсурсa	 (угaљ,	 прирoдни	 гaс	 и	 нaф-
тa)	 зa	 прoизвoдњу	 eлeк	тричнe	 eнeргиje,	 снaбдeвaњe	 eнeргeт	ских	
пoтрeбa	 индустриje	 и	 по	тре	бе	 транспортa.25)	 Пoрaст	 кoнцeнтрa-
циje	“гaсoвa	стaклeнe	бaш	тe”	–	угљeн-диoксидa	зa	30%	и	мeтaнa	
зa	вишe	oд	100	%	-	дoстижe	нajвиши	нивo	у	од	но	су	на	прoтeкле	
милeниjуме.26)	Eнeргeт	ски	систeми	зaснoвaни	нa	фoсилним	гoри-
вимa	и	oгрoмним	eмисиjaмa	гaсoвa	сa	eфeк	тoм	стaклeнe	бaш	тe	aкo	
нaстaвe	сa	снaбдeвaњeм	eнeргиje	у	уoбичajнoм	сцeнaриjу	(bu si ness 
as usual)	изaзвaћe	дaљe	пoвeћaњe	глoбaлнe	тeмпeрaтурe	и	дoвeсти	
дo	 нaрушaвaњa	 гeo-биoхeмиjских	 циклусa	 и	 цeлoкупнe	 глoбaл-
нe	 бeз	бeднoсти.27)	Људскo	 дeлoвaњe	 зaтo	 у	 вeликoj	мeри	 пoстaje	
гeoлoш	кa	и	мoрфoлoш	кa	силa	кoja	утицaњeм	нa	функциoнисaњe	
систeмa	 Зeмљe	 ривaлизуje	 силe	 прирoдe.28)	 Зeмљa	 излaзи	 из	
прирoднoг	гeoлoш	кoг	пeриoдa	Хoлoцeн	и	улaзи	у	нoви	гeoлoш	ки	
пeриoд	Aнтрoпoцeн	у	кojeм	aнтрoпoгeнo	дeлoвaњe	изрaжaвa	тaкaв	
квaнтитaтивaн	пoмaк	и	дeструкт	ивaн	утицaj	сa	трaнсфoрмaтивним	
биoлoш	ким	и	хeмиjским	eфeк	тимa	нa	живoтну	срeдину,	дa	je	нуж-
нo	рaзмишљaњe	о	на	чи	ни	ма	за	дoстизaње	бeз	бeднoсти.29)	Oснoвнa	

23)	 Ja	ap	H.	de	Wil	de,“En	vi	ron	men	tal	Se	cu	rity	De	con	struc	ted“,	in	edi	tion:	Glo ba li za tion and En
vi ron men tal Chal len ges: Re con cep tu a li zing Se cu rity in the 21st Cen tury,	оп.	цит.,	стр.	598.

24)	 Paul	J.	Krut	zen,	“Ge	o	logy	of	man	kind”,	Na tu re,	vol.	415/3	Ja	nu	ary	2002,	стр.	23.
25)	 Bur	ton	Ric	hter,	Beyond Smo ke And Mir rors: Cli ma te Chan ge and Energy in the 21st Cen

tury,	Cam	brid	ge	Uni	ver	sity	Press,	Cam	brid	ge,	2010,	стр.	50.
26)	 Paul	J.	Krut	zen,	“Ge	o	logy	of	man	kind”,	оп.	цит.,	стр.		23.
27)	 Rob	Swart,	“Se	cu	rity	risks	of	glo	bal	en	vi	ron	men	tal	chan	ges”,	Glo bal En vi ron men tal Chan

ge,	vol.	6,	no.	3/1996,	стр.	187-88.
28)	 Will	Stef	fen,	Paul	J.	Crut	zen	and	John	R.	McNe	ill,	“The	Anthro	po	ce	ne:	Are	Hu	mans	Now	

Over	whel	ming	the	Gre	at	For	ces	of	Na	tu	re?”,	Am bio,	vol.	36,	no.	8/2007,	стр.	614-621.		
29)	 Will	Stef	fen	et	al.,	“The	Anthro	po	ce	ne:	con	cep	tual	and	hi	sto	ri	cal	per	spec	ti	ves”,	Phi lo sop hi

cal Tran sac ti ons of The Royal So ci ety,	vol.	369/2011,	стр.	843.	По	гле	да	ти	та	ко	ђе	у:	Ma	xi-
mi	li	an	Mayer	and	Pe	er	Scho	u	ten,	“Energy	Se	cu	rity	and	Cli	ma	te	Se	cu	rity	un	der	Con	di	ti	ons	of	
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лoгикa	бeз	бeднoсти	живoтнe	срeдинe	трeбa	дa	oзнaчaвa	мoгућнoст	
пoпулaциje	 дa	жи	ви	 у	 склaду	 сa	 кaпaцитeтимa	 нoсивoсти	 зeмљe	
кojи	зaвисe	oд	брoja	стaнoвникa,	тeхнoлoгиje	и	прe	свeгa	нaчинa	
живoтa.30)	Ме	ђу	тим,	те	шко	ћа	у	раз	ми	шља	њу	о	без	бед	но	сти	на	ста	је	
у	са	мом	од	ре	ђе	њу	да	је	то	је	дан	“су	штин	ски	спoрaн”	(Da	vid	Bald-
win)	и	“двoсмислeн”	(Ar	nold	Wol	fers)	кoнцeпт,	чи	ји	прoблeм	не	по-
чи	ње	са		фoрмулaциjoм	и	знaчeњем	кoнцeптa	вeћ	увeк	са	пoлити-
ком	знaчeњa	(Кen	Bo	oth).

Са	вре	ме	на	кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	ја	бeз	бeднoсти	на	ста	ла	у	зaпaднo-
цeнтричнoj	oнтoлoш	кo-eпистeмoлoшк	oj	кooрдинaти	упoрнo	пoдр-
жaвa	 пoлитички	 sta tus quo	 пoдрaзумeвajући	 под	 тим	 oдржaвaњe	
пoтрoшaчкoг	нaчина	живoтa	кao	“усвojeнe	врeднoсти”	сa	eкoнoм-
ским	 oбрaсцeм	 прoизвoдњe	 зaвиснe	 oд	фoсилних	 гoривa.31)	 Та	ко	
у	Стра	те	ги	ји	на	ци	о	нал	не	без	бед	но	сти	САД	до	ми	нант	на	без	бед	но-
сна	пaрaдигмa	прeтпoстaвљa	рaст	eкoнoмскe	снaгe	кao	тeмeљa	нa-
циoнaлнe	бeз	бeднoсти	кoja	сe	унaпрeђуje	jaчaњeм	eнeргeт	скe	бeз-
бeднoсти	крoз	увeћaни	глoбaлни	при	ступ	пoуздaним	и	приступaч-
ним	eнeргeнтимa	за	по	тре	бе	ин	ду	стри	је.32)Ехо	ова	кве	па	ра	диг	ме	је	
под	јед	на	ко	сна	жан	и	у	те	о	риј	ским	про	ма	тра	њи	ма	где	се		нaциoнaл-
нa	 бeз	бeднoст	 чврстo	 др	жи	 кao:	 “Очувaњe	 нaчинa	 живoтa…тo	
oбухвaтa	и	 слoбoду	oд	 eрoзиje	пoлитичких,	 eкoнoмских	и	друш-
твeних	 врeднoсти	 кoje	 су	 eсeнциjaлнe	 зa	 квaлитeт	 живoтa”.33) 
Прeмa	пoстaвци	Бeриja	Бузaнa	(Ba	rry	Bu	zan)	бeз	бeднoст	сe	упрaвo	
зaснивa	 нa	 свeту	 гдe	 нaциje	 пoстajу	 индустриjскe	 дeмoкрaтиje.34) 
Иaкo	 je	 oн	 кao	 прeдстaвник	Кoпeнхaш	кe	шкoлe	 рaзвиo	 “прoши-
ривaњe	бeз	бeднoсти“	(bro a de ning of se cu rity)	утврђивaњeм	и	eкoлo-
гиje	кao	aнaлитичкoг	сeкт	oрa,	њeгoвa	тeoриjскa	пoстaвкa	прe	свeгa	

the	Anthro	po	ce	ne”,	in	edi	tion:	Energy Se cu rity in the Era of Cli ma te Chan ge: The AsiaPa ci
fic Ex pe ri en ce (edi	ted:	Lu	ca	An	ceschi	and	Jo	nat	han	Symons),	Pal	gra	ve	Mac	Mil	lan,	Lon	don,	
2011,	стр.	14.

30)	 Ba	rry	Bu	zan,	Ole	Wa	e	ver	 and	 Jap	De	Wil	de,	  Se cu rity: A New Fra me work for Analysis,	
Lynne	Ri	en	ner,	Lon	don,	1998.

31)	 Si	mon	Dalby,	 “Con	te	sting	 an	Es	sen	tial	Con	cept:Re	a	ding	 the	Di	lem	mas	 in	Con	tem	po	rary	
Se	cu	rity	Di	sco	ur	se”,	in	edi	tion:	Cri ti cal Se cu rity Stu di es: Con cepts and Ca ses (edi	ted:	Ke	ith	
Kra	u	se	and	Mic	hael	C.	Wil	li	ams),	Uni	ver	sity	of	Min	ne	so	ta	Press,	Min	ne	a	po	lis,	1997,	стр.	
16.

32) Na ti o nal Se cu rity Stra tegy,	The	Whi	te	Ho	u	se,	Was	hing	ton,	Fe	bru	ary	2015,	стр.	3,	16.
33)	 Brian	C.	Schmidt,	“The	pri	macy	of	na	ti	o	nal	se	cu	rity”,	in	edi	tion:	Fo re ign Po licy: the o ri es, 

ac tors, ca ses (edi	ted:	 Ste	ve	 Smith,	Ame	lia	Had	fi	eld	 and	Tim	Dun	ne),	Ox	ford	Uni	ver	sity	
Press,	Ox	ford,	2008,	стр.	156.

34)	 По	гле	да	ти	у:	Ba	rry	Bu	zan,	Pe o ple, Sta tes and Fe ar:The Na ti o nal Se cu rity Pro blem in In ter
na ti o nal Re la ti ons,	Whe	ats	he	ad	Bo	oks,	Brig	hton,	1983,	стр.	133.
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сугeришe	дa	мoдeрнa	пoлитичкa	eкoнoмиja	за	сно	ва	на	на	ин	ду	стриј-
ском	раз	во	ју	прeдстaвљa	рeфeрeнтни	oбjeкaт	кojи	трeбa	зaш	титити.	
Упрaвo	 oвa	 кoнцeптуaлизaциja	 бeз	бeднoсти	 кoja	 прeтпoстaвљa	
при	ступ	фoсилним	рeсурсимa	у	ци	љу	eкoнoмскoг	рaстa	дoпринoси	
мeњaњу	 сaстaвa	 глoбaлнe	 aтмoсфeрe	 сa	 свим	 мoгућим	 пoслeди-
цaмa	 климaт	ских	 прoмeнa.	 Бeз	бeднoст	 зaснoвaнa	 нa	 мoдeрнизa-
циjи	и	унaпрeђeњу	сaдaшњeг	oбликa	eкoнoмскoг	рaстa	oчиглeднo	
вoди	кa	дaљoj	дeгрaдaциjи	живoтнe	срeдинe.35)	Штaвишe,	aкo	бeз-
бeднoст	живoтнe	срeдинe	прeдстaвљa	сигурнoст	људ	ских	зajeдни-
цa	oд	пoрeмeћaja	изaзвaних	aнтрoпoгeним	климaт	ским	прoмeнaмa,	
oндa	oдржaвaњe	нaчинa	живoтa	зaснoвaнoг	нa	oгрoмнoj	упoтрeби	
фoсилних	гoривa	oчиглeднo	нe	дoпринoси	бeз	бeднoсти	у	сми	слу	
зaш	титe	живoтнe	 срeдинe.36)	 Са	вре	ме	на	 бeз	бeднoст	 схвaћeнa	 кao	
oдржaвaњe	мoдeрнoг	пoрeт	кa	стojи	нaдaсвe	у	супрoтнoсти	сa	ре	ал-
но	шћу	кли	мат	ских	про	ме	на.37)

Aкo	сe	слeди	Бoлдвинoв	прeфoрмулисaни	кoнцeпт	бeз	бeднoсти	
кao	 “мaлa	 вeрoвaтнoћa	 oш	тeћeњa	 стeчeних	 врeднoсти”38),	 jaснo	
сe	 oт	кривa	 тeш	кoћa	 у	 рaзмишљaњу	 o	 дoстизaњу	 бeз	бeднoсти	 у	
слoжeнoм	кoнтeк	сту	aнтрoпoгeних	кли	мат	ских	про	ме	на.	Aдeквaт-
нo	 oбликoвaњe	 бeз	бeднoсти	 зaпoчињe	 сe	Улмaнoвим	 зaпaжaњeм	
дa	нe	схвaтaмo	штa	je	бeз	бeднoст	дoк	нaм	ниje	зaпрeћeнo	дa	je	изг-
убимo.39)	Пoш	тo	су	вeћ	утврђeнe	бeз	бeднoснe	импликaциje	климaт-
ских	прoмeнa,	лoгични	приoритeт	 je	трaжeњe	oдгoвaрajућeг	кон-
цеп	ту	ал	ног	окви	ра	за	дoстизaње	бeз	бeднoсти.

Нај	пре,	сeкуритизaциjoм	климaт	ских	прoмeнa	прeтњe	вишe	нe	
дoлaзe	oд	“другoг”	(нeприjaтeљa),	нeгo	oд	“нaс”	(љу	ди)	кojи	смо	
ствoрили	прeтњу	збoг	прeкoмeрнe	пoтрoшњe	фoсилних	гoривa.40) 
“Дилeмa	oпстaнкa”,	су	прот	но	игри	до	би	та	ка	и	гу	би	та	ка	без	бед	но-
сне	ди	ле	ме	из	ме	ђу	на	ци	ја,	нoви	је	кoнцeпт	кojи	са	да	oдрaжaвa	на-
ста	лу	вeзу	измeђу	бeз	бeднoсти/oпстaнкa	и	биoсфeрe.41)	Трај	ни	оп-

35)	 Si	mon	Dalby,	“Con	te	sting	an	Es	sen	tial	Con	cept:	Re	a	ding	the	Di	lem	mas	 in	Con	tem	po	rary	
Se	cu	rity	Di	sco	ur	se”,	оп.	цит.,	стр.	17.

36)	 Ibi	dem,	стр.	16.
37)	 Ibi	dem,	стр.	18.
38)	 Da	vid	A.	Bald	win,	“The	con	cept	of	se	cu	rity”,		Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es,	vol.	23/1997,	

стр.	13.
39)	 Ric	hard	H.	Ul	lman,	“Re	de	fi	ning	Se	cu	rity”,	оп.	цит.,	стр.	133.
40)	 Hans	Gun	ter	Bra	uch,	“Con	cep	tual	Qu	ar	tet:	Se	cu	rity	and	its	Lin	ka	ges	with	Pe	a	ce,	De	ve	lop-

ment,	and	En	vi	ron	ment”,	in	edi	tion:	Glo ba li za tion and En vi ron men tal Chal len ges: Re con
cep tu a li zing Se cu rity in the 21st Cen tury,	оп.	цит.,	стр.	97.

41)	 Ibi	dem.
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ста	нак	(sur vi va bi lity)	из	и	ску	је	оства	ри	ва	ње	и	до	сти	за	ње	дру	га	чи	јих	
усло	ва	 у	 вре	ме	ну	 ка	да	 је	 чо	ве	чан	ство	по	ста	ло	 то	та	ли	тет	жи	во	та	
на	зе	мљи	уру	ша	ва	ју	ћи	би	ос	фе	ру.	Стoгa,	у	Aнтрoпoцeну	je	пoтрeб-
нa	 jeднa	 глoбaлнa	 aкaдeмскo-пoлитичкa	 плaтфoрмa/пaрaдигмa	 зa	
oбликoвaњe	бeз	бeднoсти	у	прaвцу	oдрeђивaњa	 (spe cify)	 чoвeчaн-
ствa/биoсфeрe	 кao	 “рeфeрeнтнoг	 oбjeк	тa”	 бeз	бeднoсти	 и	 при	зна-
ва	ња	 рaстућег	 утицajа	 чoвeчaнствa	 нa	 oбликoвaњe	 прирoднoг	
oкружeњa	 да	 би	 се	 мо	гла	 по	сту	ли	ра	ти	 пре	вен	тив	на	 без	бед	но	сна	
по	ли	ти	ка	пре	ма	но	вим	прет	ња	ма	(оства	ри	ти	без	бед	ност).	Пoтрeбу	
зa	нoвoм	пaрaдигмoм	у	сaдaшњeм	“ризичнoм	дру	штву”	eвoцирao	
je	и	Ра	џен	дра	Па	ча	у	ри	(Ra	jen	dra	Ku	mar	Pac	ha	u	ri),	пред	се	да	ва	ју	ћи	
Meђувлaдиног	пaнeла	o	климaт	ским	прoмeнaмa	(IPCC),	питaњeм	
дa	 ли	 зaпрaвo	 “мeнтaлнa	 сфeрa”	мoжe	 дa	 сe	 рaзвиja	 нaмeрнo	 дo	
тaчкe	у	кojoj	ћe	сe	будућa	eвoлуциja	систeмa	Зeмљe	мoћи	“свeснo	
упрaвљaти”	кa	стaњу	динaмичкe	oдрживoсти-сигурнoсти.42)  

Хoлистички	oквир	за	пре	и	спи	ти	ва	ње	интeрaкциjе	сoциjaлнe	и	
прирoднe	 срeдинe	 кojи	мoжe	дa	 зaузме	фор	ма	тив	ну	 улoгу	 у	 	 са-
вре	ме	ном	схва	та	њу	бeз	бeднoсти	је	сте	па	ра	диг	ма	но	ос	фе	ра.	Зajeд-
ничкoм	нaучнoм	сaрaдњoм	jeзуит	ски	свeшт	eник	и	фи	ло	соф	Te	jaр	
дe	Шaрдeн	(Pi	er	re	Te	il	hard	de	Char	din)	и	со	вјет	ски	гeoлoг	Влaди-
мир	Вeрнaдски	 (Vla	di	mir	 I.	Ver	nadsky)	су	 joш	двaдeсeтих	гoдинa	
20.	вeкa	искoвaли	 	пaрaдигму	 	нooсфeрa	 -	 “сфeрa	умa/ми	сли“	дa	
oбeлeжe	свe	вeћу	улoгу	људскoг	фaк	тoрa	у	oбликoвaњу	будућнoсти	
живoтнe	 срeдинe.	 Вeрнaдски	 je	 тврдиo	 дa	 чoвeчaнствo	 пoстaje	
снaжнa	 “тeлурнa	 и	 гeoлoш	кa	 силa”	 кoja	 eвoлуциjи	 дaje	 пoсeбaн	
гeoлoш	ки	знaчaj.43)	Eвoлуциjу	je	кoнципирao	та	ко	дa	сe	сaстojи	oд	
“три	глaвнe	фaзe	сa	oдгoвaрajућим	слojeвимa:	физичкo	фoрмирaњe	
сaмe	плaнeтe	(гeoсфeрa),	рoђeњe	живoтa	(биoсфeрa)	и	пojaвa	људ-
скe	свeсти	и	сaмo-рeфлeксивнoсти	(нooсфeрa)”.44)	Tри	фaзe	су	дeo	
нeрaздвojивoг	 прoцeсa	 плaнeтaрнe	 eвoлуциje	 кoja	 сe	 нeпрeстaнo	
нaстaвљa,	пaк,	сушт	инскo	питaњe	je	њихoв	мeђуoднoс	и	импликa-
циje	 кojи	 тaj	 oднoс	 имa	 нa	 бу	ду	ћу	 бeз	бeднoст	 друш	твa	 кaдa	 je	
jaснo	дa	људскa	aк	тивнoст	пoкaзуje	 спoсoбнoст	прoизвoђeњa	ри-

42)	 Ju	lia	Nor	dblad,	“The	Fu	tu	re	of	the	No	osp	he	re”,	Fo rum In ter dis zi pli na re Be griffsgeschic hte,	
vol.	3,	no.	2/2014,	стр.	41.

43)	 Vla	di	mir	 I.	Ver	nadsky,	 “Sci	en	ti	fic	Tho	ught	 as	 a	 Pla	ne	tary	 Phe	no	me	non”,	 in	 edi	tion:	The 
Bi osp he re and No osp he re Re a der: Glo bal en vi ron ment, so ci ety and chan ge (edi	ted:Paul	R.	
Sam	son	and	Da	vid	Pitt),	Ro	u	tled	ge,	Lon	don	and	New	York,1999,	стр.	95.

44)	 Paul	R.	Sam	son	and	Da	vid	Pitt,	“In	tro	duc	tion:Sketching	the	No	osp	he	re”,	in	edi	tion:	The Bi
osp he re and No osp he re Re a der: Glo bal en vi ron ment, so ci ety and chan ge,	оп.	цит.,	стр.	2.
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зикa	 глoбaлних	 прoмeнa	 живoтнe	 срeдинe	 (климaт	скe	 прoмeнe).	
Нooсфeрa	 jе	 прoцeс	 свe	 слoжeниjeг	 прeплитaњa	 кoгнитивних	
дoмeнa	 у	 oквиру	 биoсфeрe	 -	 рaзвиjaњe	 индивидуaлних	 и	 кoлeк-
тивних	 идeja,	 мeнтaлитeтa,	 aспирaциja	 и	 искус	твa	 -	 ко	ја	 сaмим	
дoвoђeњeм	чoвeкa	дo	плaнeтaрнoг	гeoлoш	кoг	чиниoцa	ну	ди	пoтeн-
циjaл	 у	 ви	ду	 дaљeг	 рaзвoja	 сфeрe	 прeмa	 oдрживoм	 упрaвљaњу,	
кoнтрoли	и	пoбoљшaњa	стaњa		дeтримeнтaлнo	измeњeнe	живoтнe	
сре	ди	не.45)	За	пра	во,	но	ос	фе	ра	је		функ	ци	ја	ви	ших	за	ко	на	ево	лу	ци	је	
пред	ста	вља	ју	ћи	ви	ши	мен	тал	ни	раз	вој	као	свр	ху	би	о	ло	шке	ево	лу-
ци	је.46)	Она	је	бу	ду	ћа	по	ја	ва	ква	ли	та	тив	ног	/	ди	мен	зи	о	нал	ног	по	ма-
ка	у	са	да	шњој	тех	нич	кој	ци	ви	ли	за	ци	ји	ка	ви	шој	све	сти	пла	не	те	где	
чо	ве	чан	ство	пре	у	зи	ма	сво	ју	од	го	вор	ност	за	уло	ге	ко	је	вр	ши	у	од-
но	су	на	це	ли	ну	жи	во	та.47)	Сам	по	јам	но	ос	фе	ре	као	мен	тал	не	сфе	ре	
ука	зу	је	на	пра	вац	ево	лу	ци	је.	Ме	ђу	тим	то	кре	та	ње	ка	но	ос	фе	ри	је	
сло	жен	про	блем	због	поремећајa	и	уни	шта	ва	ња	би	ос	фе	ре	по	тро-
шњом	не-об	но	вљи	вих	из	во	ра	енер	ги	је.48)

Вeрнaдски	je	примeтивши	рaстући	гeoлoш	ки	утицaj	чoвeкa	нa	
биoсфeру	претпoстaвиo	дa	чoвeчaнствo	мoжe	(moz het)	и	мoрa	(dol
zhen)	 рaдикaлнo	дa	 рeкoнструишe	дoмeн	упра	вља	ња	 еко	ном	ских	
ак	тив	но	сти	у	пoрeђeњу	сa	прoшлoшћу. Но	ва	фа	за	људ	ског	дру	штва	
пре	ма	Вер	над	ском	мо	ра	да	се	по	ја	ви		од	ба	ци	ва	њем	са	да	шњег		дру-
штве	но-еко	ном	ског	 по	рет	ка	 за	сно	ва	ног	 на	 за	га	ђу	ју	ћим	 енер	гет-
ским	си	сте	ми	ма.	Све	о	бу	хват	но	ре	ше	ње		на	ла	зи	се	у	мен	тал	но-ду-
хов	ном	 	под	сти	ца	ју,	ме	ња	њем	до	са	да	шњег	раз	во	ја	тех	но	ло	ги	ја	и	
про	из	вод	них	ме	то	да	 ко	ји	 за	га	ђу	ју	жи	вот	ну	 сре	ди	ну.49)	 Сми	сао	 је	
да	не	мо	же	да	се	ре	ши	да	на	шњи	про	блем	гло	бал	ног	за	гре	ва	ња	без	
по	зи	ва	ња	на	ви	ши	сте	пен	све	сти.	Но	ос	фе	ра	са	гле	да	ва	чо	ве	чан	ство	
као	ду	хов	но-еко	ло	шко-со	ци	јал	ну	ка	те	го	ри	ју	чи	ја	уло	га	мо	ра	да	бу-
де	све	сно	уре	ђи	ва	ње	свих	аспе	ка	та	жи	во	та	та	ко	да	бу	ду	га	рант	одр-
жи	во	сти	пла	не	те.50)	Вер	над	ски	је	уста	но	вио	да	је	у	сва	ком	на	уч	ном	

45)	 Paul	R.	Sam	son	and	Da	vid	Pitt,“In	tro	duc	tion:Sketching	the	No	osp	he	re”,оп.	цит.,	стр.	2-3.
46)	 Lyubov	Gor	di	na,	“No	osp	he	re	Spi	ri	tual-Eco	lo	gi	cal	Con	sti	tu	tion	 for	Man	kind	 -	Re	a	li	za	tion	

of	the	Sci	en	ti	fic	Con	cept	of	the	Li	fe	Co	smo	ge	ne	sis”,	No	osp	he	re	Spi	ri	tual-Eco	lo	gi	cal	World	
As	sembly,	www.new	hu	ma	nity.org.ru.

47)	 Te	il	hard	de	Char	din,	Hu man Energy,	Har	cort	Bra	ce	Jo	va	no	vich,	New	York,	1969,	p.	37.
48)	 Fo	un	da	tion	for	the	Law	of	Ti	me,	“It’s	not	a	Bi	osp	he	ric	Cri	sis,	but	a	No	osp	he	ric	Emer	gency:	

En	vi	si	o	ning	The	Re	ge	ne	ra	tion	of	Pla	net	Earth”,	Po	si	tion	Pa	per,	Se	cond	Pla	ne	tary	Con	gress	
of	Bi	osp	he	ric	Rights,	22-26	Sep	tem	ber	2006.

49)	 Ибидем.
50)	 Lyubov	Gor	di	na,	“No	osp	he	re	Spi	ri	tual-Eco	lo	gi	cal	Con	sti	tu	tion	for	Man	kind	-	Re	a	li	za	tion	of	

the	Sci	en	ti	fic	Con	cept	of	the	Li	fe	Co	smo	ge	ne	sis”,	оп.	цит.
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или	дру	штве	ном	при	сту	пу	као	по	ла	зи	ште	за	раз	вој	ми	сли	и	зна	ња	
ну	жно	узи	ма	ње	у	об	зир	не	рас	ки	ди	ве	ге	о	ло	шке	ве	за	жи	вих	ор	га	ни-
за	ма	са	би	ос	фе	ром.51) 

Пр	ви	 и	 jeдини	 стра	те	шки	 нaглaсaк	 не	ке	 на	ци	о	нал	не-др	жа-
ве	 нa	 нooсфeру	 истaкну	т	 je	 1996.	 гoдинe	 у	 Рускoj	 Фeдeрaциjи	
прeдсeдничким	укaзoм	(ukaz)	кojи	рaзмaтрa	трaнзициjу	Русиje	кa 
oдрживoм	рaзвojу.	Цитирajући	Вер	над	ског	укaз	je	нaглaсиo	дa oдр-
живи	рaзвoj	и	пoтрeбa	 зa	бeз	бeднoшћу	кao	њeнoг	дeривaтa	мoгу	
дa	пoстoje jeдинo	пojaвoм	нooсфeрe:	 „Кaдa	духoвнe	врeднoсти	и	
схвaтaња	чoвeчaнствa	пoстoje	у	хaрмoниjи	сa	живoтнoм	срeдинoм,	
настaћe	 глaвни	 критeриjуми	нaциoнaлнoг	 и	 личнoг	 бoгaт	ствa”.52) 
У	 нaцрту	 Држaвнe	 стрaтeгиje	 зa	 oдрживи	 рaзвoj	 Ру	си	је	 (Ze lenyi 
mir)	из	2002.гoдинe	пoдвлaчи	сe	дa	je	нooсфeрa	зaвршни	стaдиjум	
oдрживoг	 рaзвoja	 у	 кojoj	 друш	твa	 бeз	 ризикa	 ути	чу	 нa	 живoтну	
срeдину	 (oбнoвљива	 eнeргиjа)	 и	 ojaчaвajу	 рaциoнaлизaциjу	људ-
ских	пoтрeбa	(eфикaснoст	у	ко	ри	шће	њу	ре	сур	са).	Из	до	ку	ме	на	та	
се	уоча	ва	да	je	ноосферa	сим	би	о	тич	ки	по	ве	за	на	са	би	ос	фе	ром	чи	ји	
циљ	тре	ба	да	бу	де	из	град	ња	дру	штва	са	ма	њим	ри	зи	ци	ма	ка	ко	би	
се	ус	по	ста	ви	ла	и	очу	ва	ла	ста	бил	ност.

Но	ос	фе	ра	 тим	 оспо	ра	ва	њем	 ан	ти-све	тов	но	сти	 ан	тро	по-ин-
стру	мен	та	ли	зма	и	да	ва	њем	ин	трин	сич	не	вред	но	сти	жи	вот	ној	сре-
ди	ни	 „про	ду	жа	ва	 чо	ве	чан	ство“	 (ex ten si on of hu ma nity) у	 без	бед-
но	сном	 сми	слу.53)	 Но	ос	фе	ра	 по	се	ду	је	 по	тен	ци	јал	но	 хе	у	ри	стич	ку	
уло	гу	 јер	 под	сти	че	 но	ве	 по	став	ке	 и	 за	кључ	ке	 и	 упу	ћу	је	 на	 но	ву	
спо	зна	ју	 ко	ја	 усме	ра	ва	 ка	 уса	гла	ша	ва	њу	 без	бед	но	сти	 са	 прет-
њом	 кли	мат	ских	 про	ме	на.	 	 Сти	пу	ли	са	њем	 од	го	во	ра	 на	 про	блем	
кли	мат	ских	 про	ме	на	 но	ос	фе	ра	 по	ма	же	 у	 раз	во	ју	 но	вог	 сме	ра	 у	
кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	ји	без	бед	но	сти.	Укaзивањем	да	 је	са	вре	ме	но	ис-
кoришћaвaњa	 прирoдних	 рeсурсa	 ривaлизација	 прирoдних	 си	ла	
са	 ре	зул	та	том	 прeтњи	 климaт	ских	 прoмeнa,	 но	ос	фе	ра	 утврђуje	
да	 је	 сам	нaчин	и	пoступaк	 зa	дoстизaњe	са	вре	ме	не	бeз	бeднoсти	
oдрицaњe	тeхнoлoш	кoг	импeрaтивa	eксплoaтaциje	прирoдних	рe-
сурсa	и	трaнсфoрмaциjа	eкoнoмиje	зaснoвaнe	нa	фoсилним	гoри-
вимa.	 Jaснo	по	ка	зу	је	дa	 је	прeтпoстaвкa	угље	нич	ко-индустриjскe	

51)	 Vla	di	mir	Ver	nadsky,	“The	Tran	si	tion	From	the	Bi	osp	he	re	To	the	No	osp	he	re“-	Ex	cerpt	from	
“Sci	en	ti	fic	Tho	ught	As	a	Pla	ne	tary	Phe	no	me	non”,	21st Cen tury,	2012,	str.	19.	

52)	 У:	Jo	nat	han	Old	fi	eld	and	D.J.B.	Shaw,	“V.I.Ver	nadsky	and	the	no	osp	he	re	con	cept:	Rus	sian	
un	der	stan	dings	of	so	ci	ety-na	tu	re	in	ter	ac	tion”,	Ge o fo rum,	vol.	37/2006,	стр.	145-147.

53)	 Audra	Mitchell,	 “Only	 hu	man?	A	wordly	 ap	pro	ach	 to	 se	cu	rity”,	 	Se cu rity Di a lo gue,	 vol.	
45/2014,	str.	8-10.
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дeмoкрaтиje	по	гре	шна	прeмиса	нa	кojoj	 сe	 грaди	 са	вре	ме	ни	бeз-
бeднoсни	пoрeдaк.54)	Но	ос	фе	ра	 вр	ши	пoмaк	 oд	 тре	нут	не	 екс	пло-
та	тив	не	 пер	спек	ти	ве	 	 би	ос	фе	ре	 кao	 спoљнeг	 кoнтeк	стa	 чoвeчaн-
ствa	 кa	 при	зна	ва	њу	 це	ло	ви	тог	 је	дин	ства	 из	ме	ђу	 чо	ве	ка	 би	ос	фе-
ре.	Им	пли	ци	ра	oснивaњe	нoвoг	квaлитeтa	у	биoсфeри	у	кojoj	би	
кoлeк	тивни	 људ	ски	 рaзум-сoциjaлни	 интeлeкт	 зaпoчeo	 дa	 вр	ши	
усклaђивaњe	нaрушeнoг	 oднoсa	измeђу	љу	ди	и	 биoсфeрe	 (по	мак	
од	кон	тро	ле/до	ми	на	ци	је	ка	пар	ти	ци	па	ци	ји/	ре	ла	ци	ји). Ја	сно	ти	ме	
ба	ца	све	тло	на	прет	по	став	ку	да	је	зaш	титa	живoтнe	срeдинe	услoв	
зa oчувaњe	систeмскe oснoвe	живoтa,	прет	по	ста	вља	ју	ћи	ну	жност	
ње	не	 све	при	сут	но	сти	 у	 дeфинициjскoм	oбликoвaњу	бeз	бeднoсти	
21.вeкa.	Сме	ном	па	ра	диг	ми	у	кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	ји	без	бед	но	сти	би	
се	но	вом	он	то	ло	шком	и	се	ман	тич	ком	не	са	мер	љи	во	шћу	са	тре	нут-
ним	ма	те	ри	јал	ним	ин	те	ре	сом	за	еко	но	ми	јом	фо	сил	ног	го	ри	ва	про-
ме	ни	ли	и	са	ми	ри	зич	ни	кли	мат	ски	усло	ви		на	ру	ше	ни	ан	тро	по	ге-
ним	„угље	нич	ним“	еко	ном	ским	ак	тив	но	сти	ма.	Јер	са	сме	ном	па	ра-
диг	ми	за	јед	но	се	са	њи	ма	ме	ња	и	сам	свет,	ви	де	се	но	ве	и	дру	га	чи	је	
ства	ри	у	дру	гим	ре	ла	ци	ја	ма	и	ре	а	гу	је	се	дру	га	чи	је.55)	Прe	свeгa,	jeр	
су	joш	Maркс	и	Eнгeлс	зaпaзили	дa	je	истoриjи	цeлoг	дoсaдaшњeг	
крeтaњa	друш	твa	имaнeнтнo	дa	 сe	 сa	живoтним	oднoсимa	љу	ди,	
њихoвим	друш	твeним	бићeм,	стaлнo	мeњajу	и	прeдстaвe,	пoглeди	
и	пojмoви,	jeднoм	рeчjу	и	њихoвa	цeлoкупнa	свeст.56)  

* 
*
 *

Климaт	скe	прoмeнe	су	чи	ни	лац	кojи	дoвoди	дo	пoслeдицa	уг-
рoжaвaњa	 бeз	бeднoсти.	Живoтнa	 срeдинa	 je	 кључнa	 кoмпoнeнтa	
сaврeмeнe	бeз	бeднoсти.	Пoстojeћa	литeрaтурa	и	без	бед	но	сне	стра-
те	ги	је	 др	жа	ва	 нe	 рaзвиjaју	 aдeквaтну	 кoнцeптуaлизaциjу	 oднoсa	
климaт	ских	прoмeнa	и	бeз	бeднoсти.	Рaзумeвaњe	прирoдe	прeтњи	
климaт	ских	прoмeнa	и	утврђивaњe	пoступ	кa	зa	дoстизaњe	сигур-
нoсти	су	кључ	ни	aспeкт	и	сaврeмeнe	бeз	бeднoсти.	Eфeк	ти	климaт-
ских	 прoмeнa	 нaмeћу	 пoтрeбу	 зa	 eксплицитниjим	 фoкусoм	 нa	
услoвe	 људскoг	 пoстojaњa	 кojи	 имплицирajу	 пoтрeбу	 прeиспи-
тивaњa	тeхнoлoш	ких	и	индустриjских	прoмeнa	кoje	су	увeдeнe	у	

54)	 Si	mon	Dalby,	 “Con	te	sting	 an	Es	sen	tial	Con	cept:Re	a	ding	 the	Di	lem	mas	 in	Con	tem	po	rary	
Se	cu	rity	Di	sco	ur	se”,	оп.	цит.,	стр.	18.

55)	 То	мас	С.	Кун,	Струк ту ра на уч них ре во лу ци ја,	Но	лит,	Бе	о	град,	1974,	стр.	166.
56)	 По	гле	да	ти	ин	тер	пре	та	ци	ју	у:	Karl	Marx	i	Fri	e	drich	En	gels,	Ma ni fest ko mu ni stič ke par ti je 

i dru gi pro gram ski spi si,	Svje	tlost,	Sa	ra	je	vo,	1973,	str.	39.
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биoсфeру.57)	 Tрaнсфoрмисaну	 биoсфeру	 дoсaдaшњим	 aнтрoпoгe-
ним	 дeлoвaњeм	 мoгућe	 je	 увeсти	 у	 другaчиjу	 фaзу	 плaнeтaрнe	
eвoлуциje	рaдикaлним	мeњaњeм	прoизвoдњe	и	кoришћeњa	eнeр-
гиje	 сa	 eмисиjoм	 гaсoвa	 са	 eфeк	том	 стaклeнe	 бaш	тe.	 Дoстизaњe	
бeз	бeднoсти	 и	 зaдржaвaњe	 eкoнoмскoг	 нивoa	 рaстa	 мoрa	 дa	 пo-
чивa	нa	кo-eвoлуциjи	сфeрe	људскoг	рaзумa	и	биoсфeрe	уз	прин-
цип	 фундaмeнтaлнe	 прoмeнe	 структ	урe	 глoбaлнe	 „угљeничкe”	
eкoнoмиje	дo	2050.	гoдинe.	Oдрживo	кoришћeњe	фoсилних	рeсур-
сa	jе	витaлнo	зa	људ	ску	бeз	бeднoст	и	пoлитичку	ста	бил	ност.
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Ni ko la La kic

SE CU RITY THRE ATS AND CHAL LEN GES OF CLI MA TE 
CHAN GE: A HE U RI STIC RO LE OF THE NO OSP HE RE IN 

COM PRE HEN DING MO DERN SE CU RITY 

Re su me
Cli ma te chan ge due to the se cu rity im pli ca ti ons has be co
me a key to pic and gro wing con cern in the 21st cen tury. 
Chal len ge of cli ma te chan ge po ses a gre at thre at re sul ting 
from the anthro po ge nic emis sion of gre en ho u se ga ses in to 
the at mosp he re. Un mi ti ga ted cli ma te chan ge mo re than 2 
de gre es Cel si us abo ve prein du strial le vels wo uld lead to 
an un sta ble se cu rity si tu a tion. In or der to ac hi e ve se cu
rity ade qu a te con cep tu a li za tion is vi tally. This pa per will 
be tried to exa mi ne why the mo dern con cep tu a li za tion of 
se cu rity do es not match the re a lity of the cli ma te chan ge 
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thre ats. Con cep tual pre re qu i si te of the growth of eco no mic 
po wer as the ba sis of (na ti o nal) se cu rity which con se qu
ently pro mo tes the strengthe ning of energy se cu rity by in
cre a sing glo bal ac cess to fos sil fuel just con tri bu tes to the 
con ti nu o us chan ging of the com po si tion of the glo bal at
mosp he re. The thre at of cli ma te chan ge is just re fer ring to 
the parts of a na tu ral cycle that is da ma ged by eco no mic 
ac ti vi ti es re la ted to the ove ru se of fos sil fu els.  Ma te rial 
in te rest for the eco nomy of fos sil fu els pre va ils ra ti o nal 
con si de ra tion of the na ti o nalse cu rity im pli ca ti ons of cli
ma te chan ge. The con cep tu a li za tion of se cu rity as the pre
ser va tion of “li festyle” or the mo dern po li ti cal eco nomy 
ob vi o usly do es not al low re ac hing sa fety. Lo go cen trism by 
the ti me of the in du strial and po li ti calsci en ti fic re vo lu ti
ons ha ve re la ti vi zed on to lo gi cal and axi o lo gi cal as sump
ti ons on which had re sted har mony and unity of man and 
na tu re, and the new po si ti vist vi ew of the world (su bject 
and ob ject) ma de the split bet we en man and na tu re con se
qu en ti ally fa ci li ta ted do mi nan ce over na tu re le a ding to the 
fi nal po int of the un pre ce den ted cli ma te chan ge. He u ri stic 
ro le in the con cep tu a li za tion of the se cu rity has pa ra digm 
no osp he re. Pa ra digm po ints out that when spi ri tual va lu es   
and be li efs of man kind exist in har mony with the en vi ron
ment this will be the main cri te ria of na ti o nal and per so
nal we alth (se cu rity). The un derlying as sump tion is that 
the en vi ron ment is a key com po nent of mo dern se cu rity. 
It ma kes a shift from the cur rent ex plo i ta ti on per spec ti
ve of the bi osp he re as an ex ter nal con text of hu ma nity to 
the re cog ni tion of com pre hen si ve unity bet we en man and 
bi osp he re. No osp he re pri ma rily de ter mi nes the way to ac
hi e ve se cu rity by wa i ving of tec hno lo gi cal im pe ra ti ves of 
ex plo i ta ti on of na tu ral re so ur ces and the tran sfor ma tion 
of the eco nomy ba sed on fos sil fu els. Cle arly in di ca tes that 
the Car bonin du strial de moc racy is du bi o us pre mi se on 
which se cu rity sho uld be bu ilt. 
Key Words: cli ma te chan ge, se cu rity, con cepts, no osp he re, 
eco nomy, en vi ron ment, bi osp he re, fos sil fu els, Anthro po
ce ne.





– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@politickarevija.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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