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РЕЧ УРЕДНИКА
Четвртим бројем, који се налази пред Вама, обједињује се 

друга година излажења стручног часописа студената друштвено-
-хуманистичких наука и уметности Политеума. Од почетне за-
мисли која се јавила пре три године, па до овог тренутка, у ком се 
јавности представља четврти број, било је много недаћа и неоче-
киваних успеха, мањкавости и нескромних узлета, скоро нимало 
негативних и мноштво позитивних коментара. Све то је облико-
вало тренутни изглед, садржај и перспективу овог часописа. 

Радује нас што је објављивање броја који се налази пред 
Вама омогућио Факултет политичких наука Универзитета у Бео-
граду, матична институција издавача и уредништва. Стога, велику 
захвалност дугујемо управи Факултета политичких наука и пред-
ставницима студената, пре свега студенту продекану и председ-
нику Студентског парламента, зато што су подржали ову идеју. 
На крају, али нимало мање важна нам је свесрдна подршка PR 
тима Факултета политичких наука, а њихов рад заслужује посебну 
похвалу, што превазилази оквире овог предговора.

Када је проф. др Часлав Копривица на представљању првог 
броја рекао да ће после објављивања трећег броја часопис постати 
већ својеврсна традиција, то нам се природно наметнуло као циљ, 
иако је деловало прилично далеко и помало нестварно. Ипак, уз 
свесрдно залагање редакције, гостујућег уредника проф. др Дра-
гана Ђукановића, Фондације Заједно за младе проф. др Данице 
Грујичић, стручних сарадника и бројних рецензената, дочекали 
смо да постављени циљ буде остварен. Ако је традиција препозна-
вање оног садашњег у прошлости, како је рекао Т. С. Елиот, онда 
нека наша традиција буде увек квалитетан, по форми и садржини 
разноврстан израз, али и сврсисходан и надахњујући доживљај 
код читалаца. Нек наша традиција буде јасан, препознатљив и 
савремен дизајн. Нека наша традиција буду студентски радови 
из свих крајева Србије и региона, са различитих факултета и сме-
рова, али са увек истом жељом – да покажу свој иновативни при-
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ступ и користан резултат. Зато нека нам традиција буде и остане 
мерило успеха.

Срећни, задовољни постигнутим и узбуђени због пред-
стојећих резултата новог уредништва, ми, први уредници овог 
часописа, последњи пут са тих одговорних позиција поздрављамо 
читаоце новог броја. Нека вас искреношћу и преданошћу надах-
нути радови усмере на прави академски пут, као што су и нас док 
смо их са уживањем прикупљали и читали. Будућем уредништву 
желимо да их нове дужности и обавезе обликују као пожртвоване 
и вредне студенте, искрене пријатеље и моралне људе. Ако смо им 
имало помогли на том најважнијем пољу усавршавања, можемо 
бити спокојни и срећни. Са уживањем ћемо пратити њихов рад 
и нове успехе.

Уредници
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РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ УРЕДНИКА
Година која је на измаку биће свакако обележена панде-

мијом COVID-19. То ће, несумњиво, оставити вишеструко зна-
чајне последице у нашим животима у предстојећем временском 
раздобљу. Упркос таквим околностима, уредништво часописа 
Политеума успело је да на време прибави квалитетне чланке 
за овај, четврти, број. Штавише, у овим надасве специфичним 
околностима, много чланака су рецензирале колеге са београд-
ског Факултета политичких наука и на тај начин дале заслужену 
пажњу, али заправо и суштинску потпору овом тиму младих људи 
окупљених око идеје часописа Политеума. 

Посебно је драгоцена чињеница да су студенти – аутори 
у овом броју Политеуме са бројних факултета у земљи, као и из 
наше шире регије. Приступии нивои анализа аутора чланака у 
овом броју часописа су веома различити, али то свакако чита-
оцима може бити посебан изазов. Осим наведеног, очигледно је 
постојане критичког духа код ауторâ ових чланака, а без икаквих 
ускогрудости и искључивости приликом њиховог писања.

Зато ће читаоцима четвртог броја Политеуме свакао бити 
занимљиво да прочитају одређене чланке, као и да барем на не-
колико сати забораве на пандемију и све што она са собом носи... 

У Београду, 26. новембра 2020. године

Проф. др Драган Ђукановић

Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ПОЈМОВА ЗА 
РАЗЛИЧИТЕ ТЕОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ 

У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Лука Радичевић*

Факултет друштвених наука (Универзитет 
у Љубљани, Република Словенија)

Сажетак: Аутор се у раду бави анализом темељних појмова за разу-
мевање политиколошке дисциплине међународних односа. Теоријску осно-
ву анализе представљају главне теорије и школе међународних односа, чије 
доктрине су искоришћене као основа за преглед централних појмова у овој 
научној дисциплини. Из угла сваке од најзаступљенијих теорија сагледани су 
појмови који се с том теоријом најчешће и повезују. Због тога је кључни појам 
сагледан из угла реализма – појам безбедности, из угла либерализма – појам 
колективног деловања држава и међународних организација, из угла нео-нео 
дебате и енглеске школе – појам међународног друштва, а из угла марксизма – 
појам економских односа. После традиционалних теорија међународних односа 
представљене су савременије, па је из угла конструктивизма анализиран појам 
међународног система, док је из угла феминизма анализиран појам рода у ме-
ђународним односима. Набројани појмови нису једини анализирани појмови, 
већ су испостављени као централне теме појединачних делова овог рада, чији 
је циљ пружити упоредну анализу сваке од наведених теорија, на основу које се 
могу рашчланити и сагледати актуелни догађаји у савременим међународним 
односима.Рад читаоцима пружа увид у релевантност главних теорија међуна-
родних односа за анализу и примену на дешавања на том подручју.

Кључне речи: теорије међународних односа, упоредна анализа, безбед-
ност, међународни систем, међународно друштво, колективно деловање, еко-
номски односи, род, реализам, либерализам, нео-нео дебата, енглеска школа, 
марксизам, конструктивизам, феминизам, актуелна примена.

* Студент четврте године основних академских студија на Факултету друштвених наука Универзитета у Љубљани, 
Република Словенија, студијски програм: Међународни односи; lr0903@student.uni-lj.si
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Увод

Међународни односи прожети су различитим теоријама 
на основу којих се тумаче не само дешавања у међународном си-
стему, већ и међусобни односи актера, али и утицај бројних фак-
тора на њихово деловање. Не постоји ниједна потпуно исправна 
теорија, јер свака нуди само своју перспективу на сталне појаве 
и догађаје у савременим међународним односима. Теорије треба 
посматрати као неке врсте наочара за посматрање међународног 
система. Наиме, свака нуди свој јединствени поглед на актере, њи-
хове изборе, узроке догађаја, али и претпоставке за даљи развој 
и будућност међународног система уопште. Управо у томе и јесте 
драж различитих теоријских приступа – комбинацијом више њих 
добија се неприкосновени увид у актуелне догађаје (Daddow, 2019, 
8). Овај рад објашњава који су основни појмови за различите те-
орије међународних односа, анализира их и помоћу њих пружа 
упоредну анализу различитих теорија, али и слојевиту анализу 
схватања безбедности у међународним односима, разумевања ме-
ђународног система и економских фактора који на њега утичу. У 
истраживању је коришћена метода анализе и интерпретације се-
кундарних извора, а рад се састоји из седам делова, од којих сваки 
пружа детаљан осврт на једну од наведених теорија међународних 
односа. Први део рада одговара на питање да ли је безбедност у 
међународним односима игра нулте суме. Други део рада осврће 
се на актере на међународној сцени – конкретније, међународне 
организације и испитује њихов допринос промоцији и регулацији 
међународне сарадње. Наредни део рада има за циљ представље-
ње појма међународног друштва, који је од суштинске важности 
за разумевање међународног поретка и правде. Четврти део рада 
показује због чега одређене теорије сматрају да су економски од-
носи кључни покретач дешавања на међународној сцени. Пети део 
затим испитује идеју да је међународни систем заправо друштве-
ни конструкт, који је настао интеракцијом социјалних структура 
и актера, а условљен је историјским, политичким и културним 
контекстом. Последњи део рада фокусира се на феминистичке те-
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орије у међународним односима као критичне теорије већ посто-
јећих категорија у међународним односима. Свака од представље-
них тема у раду илустрована је кроз једну од набројаних теорија 
међународних односа, помоћу којих се одговара на постављена 
истраживачка питања и тако формира широк спектар за актуели-
зацију и примену теорија на савремена дешавања у међународном 
систему.

Безбедност у међународним односима као игра нулте 
суме

Игра нулте суме је начин конкурирања у анархији, коју 
реалисти виде као облик међународног система (Esih, 2006, 26). 
Игра нулте суме произилази из једног од најпознатијих питања 
у реализму – тзв. безбедносне дилеме. Држава, као најважнији 
актер у међународном систему, покушава да повећа своју унутра-
шњу безбедност на рачун других, што у реализму истовремено 
значи и смањивање безбедности на нивоу целог међународног 
система (Daddow, 2019, 86–87). У овом делу рада најпре ће бити 
представљена кључна полазишта за реалистичко разумевање др-
жаве као егоистичног ентитета, људске природе која се пресли-
кава на међународни систем и безбедносних последица до којих 
доводи анархија – подразумевано стање међународног система у 
реализму. Затим ће бити објашњена безбедностна дилема, а потом 
и илустрована кроз савремени пример све већег нуклеарног нао-
ружавања великих сила. Важно је нагласити да је у овом делу рада 
представљен један поглед на безбедност – из угла офанзивног реа-
лизма, који се због традиционалног схватања безбедности у међу-
народним односима као игре нулте суме поопштава на реализам 
у целости, те као доминантна парадигма представља најпогоднију 
теоријску подлогу за одбрану тезе из поднаслова.

Реалисти сматрају да је природно стање у међународном 
систему надметање држава са циљем њиховог опстанка. Стога се 
међународни систем сматра анархичним (Esih, 2006, 23). Држава-
ма управљају појединци, што значи да владају закони изведени из 
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људске природе. Први од шест принципа о политичком реализму 
по Хансу Моргентау (Hans Morgenthau) каже да се људска природа 
није мењала током историје. Моргентау својом тезом објективи-
зује законе политике (Esih, 2016, 24–25). Суштина сукоба и надме-
тања потиче из себичне природељуди, појединаца. Са становишта 
класичног реализма, човек је агресивне и себичне природе, вођен 
жељом за моћи и остваривањем властитих интереса на штету 
других појединаца (Morgenthau, 1948/1985, 3–4). Класични реа-
листи примењују ове особине људске природе и генерализују их 
на државе и целокупни међународни систем. Томас Хобс тврди да 
наведене особине појединца стварају опасно окружење у којем је 
живот појединца угрожен. Он оснивање државе види као једини 
излаз из таквог окружења, преносећи тако стање сталне неизве-
сности са појединца на државу, док се појединци окупљају у жељи 
да заједно остварују своје интересе. Функционисање државе је, 
међутим, у потпуности условљено функционисањем појединаца 
као њених саставних честица (Daddow, 2017, 85–86). Поступајући 
у складу са циљем, свака држава је принуђена да обезбеди своју 
безбедност у односу на друге и тако се брине о себи. Национални 
интерес произилази из човекове природе – с обзиром на то да се 
појединац обезбеђује на штету других појединаца, логично је да се 
и државе обезбеђују водећи се истим принципима – принципима 
игре нулте суме (Morgenthau, 1948/1985, 5).

С друге стране, структурни реализам истиче структуру ме-
ђународног система као кључни фактор који усмерава поступање 
држава. Главна идеја структурног реализма је да због анархичне 
структуре не долази до диференцијације функција између држа-
ва. Као резултат тога, државе морају бити саме себи довољне и 
стога се такмичити једна с другом, што значајно смањује могућ-
ности за њихову сарадњу (Waltz, 1979, 79–82). Борба за моћ међу 
земљама и данас је веома важна за развој међународног система, 
мада су и други актери, попут међународних организација и ин-
ституција чије улоге реализам негира, такође добили на значају 
(Daddow, 2019, 93). Чињеница да трајно стање мира није могуће 
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у анархичном систему наглашава важност безбедности уопште 
и безбедносну дилему као централни проблем њеног обезбеђи-
вања у реализму (Esih, 2016, 23). Један од начина који су земље 
током историје прилично често користиле да повећају сопствену 
моћ је наоружавање. Са напретком науке и технологије, државе 
су почеле да развијају нуклеарно оружје како би се заштитиле 
од спољашних претњи, а на рачун безбедности околних земаља 
(Hrustel, 2006, 6).

Поменута безбедносна дилема може се врло детаљно 
илустровати случајем нуклеарног оружја. Развојем сопственог 
нуклеарног оружја великих сила попут Сједињених Америчких 
Држава, Уједињеног Краљевства, Русије и других зназно смањују 
безбедност на међународном нивоу, јер тако индиректно прете 
другим државама у међународном систему. Као резултат, земље 
попут Пакистана и Северне Кореје такође су почеле да развија-
ју своје програме нуклеарног наоружања у исту сврху. У прилог 
томе говори чињеница да су све сталне чланице Савета безбед-
ности Уједињених нација развиле нуклеарне програме (Hrustel, 
2006, 17–19), што директно потврђује чињеницу да је безбедност 
у међународним односима игра нулте суме. Ове земље су одбиле 
потписивање Уговора о нуклеарном оружју из 2017. године и за-
једно имају 14195 нуклеарних бојевих глава, што представља го-
тово 90% укупног нуклеарног оружја на свету. Највећи парадокс, 
међутим, долази када у међународном систему, током најдужег 
периода мира у људској историји, државе троше убедљиво нај-
више финансијских средстава на војску и наоружавање, што се 
несумњиво догађа управо сада (TradingEconomics, 2019).

 Иако дефанзивни реализам не посматра безбедност као 
игру нулте суме, што овај поглед приближава либерализму и 
другим теоријама, чије ће перспективе и погледи на анархију и 
„природно стање“ у међународном систему бити представљени у 
наставку,у овом делу рада можемо закључити да питање безбедно-
сти у међународним односима јесте игра нулте суме. Наиме, тезу 
потврђују чињенице да закони политике произилазе из људске 
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природе и да су главни циљеви државе њена безбедност и опста-
нак без обзира на последице по друге државе. Осим тога, чиње-
ница да велике силе поседују већину светског нуклеарног оружја, 
иако смо у периоду мира, поставља питање да ли је и у којој мери 
тај мир стабилан. Безбедност у међународним односима је, дакле, 
игра нулте суме, а безбедносни ризик и претње новим ратом само 
се повећавају нуклеарним наоружањем земаља.

Улога међународних организација у колективном 
деловању држава

Колективно деловање актера у међународном систему по-
крећу и одржавају међународни режими и организације, јер се 
на тај начин смањују безбедносни ризици и повећавају узајамне 
користи (Keohane, 2012, 134). Понашање актера лакше се контро-
лише правилима међународних организација. Међународне ор-
ганизације, као производ сарадње унутар међународног система, 
морају се успоставити између држава на основу међународног 
уговора поседовати јасну вољу. Добровољно чланство је такође 
карактеристично за међународне организације, као и стална ор-
ганизациона структура за обављање својих функција на основу 
препорука, сагласности и сарадње уместо захтевања или принуда 
(Veršič, 2008, 41–42). Овај део рада детаљније приказује колек-
тивно деловање у оквиру савременог међународног система и 
наглашавазначај међународних организација у превазилажењу 
проблема између држава. Ово ће бити поткрепљено примером 
озонског режима.

Иако либерализам препознаје земље као главне актере у 
међународном систему и сматра их рационалним, јер траже мо-
гућности за повећање профита вођени сопственим интересима, 
ова теорија не тврди да су државе једини актери(Veršič, 2008, 33). 
За разлику од реализма, либерализам природно стање анархије 
у међународном систему види као прилику за развој држава, тј. 
разлог за њихову сарадњу. Да би оствариле сопствене интере-
се, државе се укључују у међународне режиме и организације и 
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настоје да својим деловањем постигну апсолутне користи. Рад 
у оквиру међународних режима сам по себи представља изазов, 
пошто је неопходно координисати различитим циљевима држав-
них политика. С обзиром на то да у међународним режимима и 
савременом међународном систему војна моћ не може бити једи-
но средство спољне политике, колективно деловање се због не-
опходне координације са другим актерима одвија спорије. Стога 
је потребна и велика сарадња и интервенција недржавних актера 
како би се постигле користи за свеукључене актере (Daddow, 2019, 
75). Наиме, државе не могу саме постићи ефикасно колективно 
деловање због постојања сукоба интереса, неједнаког учешћа 
свих држава, ризика од апсолутних и релативних користи и дру-
гих ограничавајућих услова. Тесну сарадњу држава спутавају ови 
проблеми, а циљеви држава превазилазе пуко питање безбедно-
сти (Koehane & Nye, 1989, 22). Овде је важна теорија демократског 
мира која каже да државе са демократским поретком никада или 
врло ретко ратују једна с другом. 

Већина либерала заступа ову теорију јер сматрају да су 
државе првенствено вођене моралом и економским факторима 
(Daddow, 2019, 76). Упркос међусобним жељама за ефикасном 
сарадњом и постизањем властитих циљева, државе се често на-
лазе између често сукобљених националних интереса и циљева 
различитих међународних актера, што додатно отежава њихово 
колективно деловање и ефикасно решавање тренутних пробле-
ма у међународном систему. Појам колективног деловања треба 
разликовати од појма комплексне међузависности, који подра-
зумева изразито висок степен друштвене, економске, културне 
и еколошке међузависности држава, а јако ниску – скоро равну 
нули – вероватноћу избијања конфликта и рата (Koehane & Nye, 
1989, 23).

Ту наступају међународне организације, које постављајући 
правила, законе и штитећи међународне норме, подстичу државе 
на сарадњу. Улога међународних организација укључује усмера-
вање колективног деловања држава кроз организационе структу-
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ре и расподелу одговорности, подстицање држава сличног става 
према проблему да формирају коалиција и реше сукобе, који могу 
настати током процеса колективног деловања. Одговарајућа уну-
трашња структура међународних организација треба да осигура 
свим државама интеграцију у доношење одлука о проблемима. 
Либерали верују да на тај начин међународне организације могу 
неговати дубље стратешке интеракције међу државама, чији би ре-
зултат требало да буде њихово међусобно разумевање и ефикасно 
колективно деловање(Daddow, 2019, 73–74).

Представљена улога међународних организација у пре-
вазилажењу проблема колективног деловања земаља најбоље се 
може илустровати конкретним примером. Више од двадесет и пет 
година је прошло откако су научници први пут повезали изузет-
но раширене индустријске хлорофлуороугљенике са оштећењем 
озонског омотача. Наука је идентификовала проблем, а његово 
решење је и даље захтевало колективно деловање држава у међу-
народном систему, што није било лако постићи. Наиме, државе су 
имале своје развојне циљеве, који су били у сукобу са заштитом 
животне средине (Cankar, 2010, 52). Уједињене нације су допри-
неле заједничком схватањунивоа и важности оштећења озонског 
омотача. Организација је уверила државе да проблем представља 
велику претњу и да се може решити само ако сви сарађују. Као ре-
зултат тога, земље су успешно подстакнуте да реорганизују своје 
циљеве и раде заједно. Резултат је Монтреалски протокол – осно-
ва за формирање озонског режима, који служи као пример добре 
праксе на пољу међународног колективногделовања (Cankar, 2010, 
97).

Иако узрокује одређене проблеме, попут немогућности 
формулисања јасних спољнополитичких циљева због великог 
броја актера, ефикасна сарадња између земаља доноси апсолутне 
користи. Међународне организације имају посредничку улогу у 
помагању земљама да прилагоде властите циљеве и превазиђу 
проблеме који се јављају у колективној деловању. Пример озон-
ског режима потврђује важност улоге међународних организација 
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у решавању проблема који отежавају сарадњу, па можемо закљу-
чити да међународне организације дефинитивно помажу земљама 
да превазиђу проблеме колективног деловања. С обзиром на то да 
постоје различите међународне организације, имало би смисла 
истражити како ово утиче на ефикасност међународне сарадње 
уопште.

Међународно друштво – централни појам 
савремених међународних односа?

Међународно друштво је централни појам међународних 
односа и у средишту је скоро сваке анализе у оквиру ове области. 
Неореалисти га виде као систем држава, а неолиберали и члано-
ви енглеске школе као систем различитих актера– држава, међу-
народних владиних и невладиних организација, институција и 
других транснационалних актера. Појам међународног друштва 
важно је разликовати од појма међународног система, који осим 
самих актера обухвата и одређени степен њихове интеграције. На 
другој страни, иако се често користи у колоквијалној употреби,ме-
ђународна заједница представља сложенији појам и подразумева 
далеко виши степен интеграције међу актерима. О међународној 
заједници се донекле може говорити из перспективе Европске 
уније (ЕУ), где постоји органска повезаност између држава чла-
ница (Vukadinović, 1998, 119–120). Међународни поредак и правда 
могу се дефинисати као скуп правила, норми и институција које 
управљају односима између кључних актера у међународном си-
стему (Bull, 1977, 20).Овај део рада говори о томе како нео-нео 
дебата и енглеска школа мењају преовлађујуће реалистичко-либе-
ралистичко виђење међународних односа, са нагласком на важно-
сти недржавних актера и међудржавне сарадње. Кроз пример ЕУ 
показаћу да државе могу сарађивати чак и под условима анархије.

Нео-неодебата и енглеска школа нуде одговоре на питања 
постојања међународног друштва и одржавања реда и правде у 
њему,  као и растуће улоге међународних организација и институ-
ција у међународном систему. Обе групе теорија, попут реализма 
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и либерализма, на међународни систем гледају као на анархичан 
– без постојања наднационалног идентитета који би управљао од-
носима између држава и других актера (Daddow, 2019, 128–129). 
Пошто се нео-нео дебата и енглеска школа, између осталог, баве и 
подручјем сарадње између држава и других актера, којима прет-
ходно поменуте теорије нису посвећивале довољно пажње, ове 
две групе теорија уводе нове перспективе у проучавању међуна-
родних односа. Наиме, неореализам и неолиберализам настали 
су као одговори на критике класичног реализма и либерализма, а 
допуњују их објашњењем међусобне зависности држава и утицаја 
те зависности на формулисање националних интереса. Неореали-
сти истичу јачање државе као централног актера међународног 
друштва и слабљење положаја њених противника. Основни циљ 
је остваривање националних интереса држава, чије је понашање 
условљено структуром међународног система и променама у њему 
(Turčalo, 2009, 32). С друге стране, неолиберали истичу постојање 
неколико актера у међународном друштву који, осим земаља, чине 
међузависност на глобалном нивоу. Неолиберална теорија такође 
даје нову перспективу националном интересу, наиме да је због 
заједничких вредности и међусобне сарадње сукоб интереса из-
међу држава непремостив. Међународно право игра важну улогу 
у томе, на шта су указали теоретичари енглеске школе, која иде 
„средњим путем“ између неореализма и неолиберализма (Turčalo, 
2009, 35). Енглеска школа је та која промовише међународни по-
редак и правду кроз концепт међународног друштва. Суштина 
деловања међународног друштва је постојање заједничких вред-
ности и националних интереса државе, повезаних међународним 
организацијама и институцијама. Стога је темељ међународног 
друштва поштовање међународног права, које промовише правду 
актера (Daddow, 2019, 145).

После Другог светског рата, који је уништио инфраструк-
туру у Европи и имао страшне последице по многе земље, обно-
вљени су напори за успостављање међународних организација 
које не само дасу помагале обнову, већ су и промовисале међу-
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народни мир и безбедност. На основу ових вредности, европске 
државе су одлучиле да формирају ЕУ. Теоретичари енглеске школе 
и неолиберализма заговарају социјализацију држава чланица ЕУ 
са сукобљеним вредностима и интересима, успостављајући ме-
ђународно друштво које је демократско и прилично уједначено 
по питањима која су актуелна у свим теоријама међународних 
односа. Такво питање је, рецимо, већ поменута безбедност. ЕУ 
није елиминисала анархију у европском међународном друштву, 
већ је само обезбедила услове у којима је социјализација држава 
дошла природним путем. Државе, дакле, могу собивати у услови-
ма анархије, а најбољи примери унутар ЕУ су интеграција држава 
у Европску економску заједницу, Европску радиодифузну унију, 
Европско удружење за слободну трговину итд. (Clackson, 2011).

Нео-нео дебата и енглеска школа представљају погодне те-
орије за проучавање међународних односа, јер се могу дефинисати 
као средишње међу теоријама у смислу односа до међународног 
друштва. Пример ЕУ потврђује важност појма међународног дру-
штва за разумевање међународног поретка и правде, показујући 
да је социјализација држава могућа и у анархији.

Економски односи као главни покретач 
међународниходноса по марксизму

Када је у својим делима описао развој капиталистичког 
система економске производње и његове слабости, Карл Маркс је 
понудио основу марксистичким теоријама. Оне у међународним 
односима заговарају хипотезу обогаћивања буржоазије кроз ек-
сплоатацију пролетаријата. Марксисти и други научници под ути-
цајем Марксовог рада имају материјалистичко схватање историје, 
што значи да посматрају промене у друштву кроз његов економ-
ски развој. То економске односе ставља у средиште међународ-
них односа из перспективе марксистичких и критичких теорија 
(Daddow, 2019, 122–123). Ове провокативне теорије перципирају 
економске односе као мотор друштвеног развоја, што ће бити пот-
крепљено примером растуће улоге све већег броја транснацио-
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налних корпорација у међународним односима.Осим тога, овај 
део рада бави се и разумевањем глобализације после марксизма.

Марксизам „структурира“ међународне односе увођењем 
појмова централних, полупериферних и периферних држава. 
Централне државе су богате и акумулирају капитал на штету пе-
риферних земаља, па отуда и њихова моћ. Периферне су богате 
природним ресурсима, али немају начин да их искористе, због 
чега централне државе користе своју технологију да би то учини-
ле уместо њих –што представља и суштину мапирања марксизма 
у међународне односе. Полупериферне државе, са друге стране, 
комбинују особине обе групе земаља и имају функцију уравно-
теживача неједнакости изазване описаним односом између прве 
две групе држава (Daddow, 2019, 125–126). Према томе, маркси-
зам на међународне односе гледа као на глобални капиталистички 
систем, јер је основа за деловање актера у њима структура ка-
питалистичке економије, што такође доводи до генерализације 
класне поделе са нивоа појединца на ниво држава и међународног 
система (Siebert, 2019). Капиталистичка економија покренута је 
технолошким напретком који мења производне процесе и с тим 
друштвене структуре. За марксистичке теоретичаре економски 
односи одређују садржај унутрашње и спољне политике држава. 
Наиме, економски односи и политика нису само међусобно испре-
плетени и повезани, већ економски односи представљају покре-
тачку снагу међународне политике уопште (Daddow, 2019, 123).

Чињеница да економски односи усмеравају токове међу-
народне политике додатно поткрепљује марксистичку тезу да ће 
глобална експанзија капитализма довести до опште међусобне 
зависности држава. Глобализацију карактерише растућа повеза-
ност света са глобалним системом интеракција, а марксисти то 
виде као нешто што су створили људи, а не као нешто до чега 
је дошло сплетом околности. Са друге стране,неки теоретичари 
критичке теорије верују да је глобализација дата и да се дешава 
без обзира на то шта људи раде (Daddow, 2019, 128). Глобализација 
је стога само наставак тенденција које прате ширење капитали-



Лука Радичевић

27

зма. Економије појединих земаља су у великој мери укључене у 
светски капиталистички систем, а њихова улога у њему одређена 
је на основу положаја који заузимају (Hobden & Jones, 2007, 317).

Све веће преплетање светске економије са политиком у 
великој мери се огледа у очигледном повећању броја транснацио-
налних корпорација током последњих неколико деценија. Ово је 
резултат економске глобализације, која постепено премешта креи-
рање политике са националног на глобални ниво. Последица поја-
ве и развоја транснационалних корпорација је детериторијализа-
ција повезаности капитала са државом која, због постојања већег 
броја актера који дистрибуирају капитал, чува глобални капита-
листички систем. Неомарксисти чак сврставају транснационалне 
корпорације у нову класу светског друштва –тзв. транснационал-
ну капиталистичку класу (Siebert, 2019). Иако је глобализација 
покренута појавом и ширењем транснационалних корпорација, 
сама глобализација је и узрок даљег ширења (Daddow, 2009, 128).

Марксизам је и данас врло корисна теорија због свог по-
гледа на капитализам и глобализацију. Повећање броја трансна-
ционалних корпорација последично утичена све више аспеката 
живота, укључујући и  стварање политика (Hobden & Jones, 2007, 
292). Чак и ако то раније није био случај, из описаних разлога, 
економски односи свакако постајукључни покретач међународ-
них односа. Капиталистички интереси централних држава воде 
токове светске економије, што директно утиче на међународне 
односе уопште.

Друштвена конструкција међународног система

Ови теоретичари се противе уобичајеним претпоставкама 
на пољу међународних односа које су биле централне од његовог 
оснивања. Стога измењене околности захтевају нове приступе 
који су погоднији за разумевање, као и пропитивање света у којем 
се налазимо.

Све динамичнији развој односа међу актерима у међуна-
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родном систему проузроковао је настанак теорија које преиспи-
тују предоминантне приступе теорија попут реализма и либера-
лизма, централних од самог почетка проучавања међународних 
односа. Променљиве околности у међународном систему захтева-
ле су нове приступе, који су погоднији за њихово тумачење (Gold 
& McGlinchey, 2017).Хладни рат је, на пример,посредно довео до 
појаве нових теорија само зато што њихове традиционалне прет-
ходнице нису успеле да га предвиде. Конструктивизам је увео те-
оретизацију друштвених промена и природе друштвеног живота 
у међународне односе, чиме је довео у питање претпоставке о 
неким темељним принципима поменутих традиционалних тео-
рија (Daddow, 2019, 134). Отуда и идеја да је међународни систем 
друштвени конструкт настао интеракцијом социјалних структура 
и самих актера, а условљен историјским, политичким и култур-
ним контекстом (Fierke, 2007, 168–169).Овај део рада има за циљ 
објашњење и илустрацију ове тезе. Најпре ће бити представљено 
конструктивистичко виђење понашања актера у анархији кроз 
појам националног идентитета, док ће потом бити објашњено 
како норме утичу на формирање овог идентитета. Анализом на-
ционалних интереса Бутана показаће се значај конструктивизма 
за анализу међународних односа.

Свет и оно што о њему знамо је, према конструктивизму, 
друштвено конструисано. Ова чињеница се лако може објаснити 
кроз пример националне безбедности – петсто британских ну-
клеарних бојевих глава представља мању претњу за Сједињене 
Америчке Државе него пет севернокорејских нуклеарних боје-
вих глава. У овом случају нуклеарно оружјене посматра се само 
материјално, већ кроз значење које му се додаје – концептуални 
аспект. Горња изјава заснована је на разумевању контекста бри-
танско-америчких односа и односа између Северне Кореје и Сје-
дињених Америчких држава, што материјални аспект ставља у 
потпуно ново светло (Theys, 2018). Конструктивисти тако у своју 
анализу, осим материјалног, укључују и концептуални аспект и 
његов утицај на светску политику. Теоретичар тзв. меког кон-
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структивизма, Александар Вент, тврди да државе саме стварају 
анархију, што значи да је анархија заправо оно што државе од ње 
направе (Daddow, 2019, 139). Како се државе понашају у анархији 
и у којој мери их она ограничава у потпуности зависи од њихове 
перцепције. Конструктивисти не поричу став реалиста да циљ др-
жава често јесте повећање сопствене моћи и да су њихове акције 
усмерене ка остваривање интереса, већ то гледиште надограђују и 
истичу да државе узимају у обзир како свој, тако и идентитет дру-
гих држава. То значи да државе обликују своје интересе и иденти-
тете током догађаја и прилагођавају их актуелним ситуацијама на 
основу историјског искуства и очекивања за будућност (Daddow, 
2019, 136–137).

Интереси и идентитети тако настају као друштвени кон-
структи током међусобне интеракције држава. Наиме, држава 
може имати више идентитета, у зависности од броја актера са ко-
јима комуницира, што је такође видљиво из поређења британских 
и севернокорејских претњи нуклеарним оружјем за Сједињене 
Америчке Државе. Штавише, дубоки конструктивизам додатно 
наглашава значај недржавних актера у настанку и ширењу норми 
у међународним односима. То могу бити и појединци. Норме врло 
често утичу на формирање интереса и идентитета, а конструкти-
висти их дефинишу као „стандард одговарајућег понашања за ак-
тере са датим идентитетом“ (Theys, 2018). Држава мора деловати 
у складу са нормама које одговарају њеном идентитету, јер норме 
обликују перцепцију одређене државеу очима других држава и 
актери у међународном систему. Конструктивизам превазилази 
реалистичку тачку гледишта да је само безбедност у интересу на-
ционалног идентитета, јер наглашава постојање и значај подручја 
која су заједничка за више актера и стога су основа за развој зајед-
ничких политика. Норме су стога веома важан покретач међусоб-
не сарадње држава, упркос преклапању неких њихових интереса 
(Daddow, 2019, 144).

Применљивост конструктивизма као теорије међународ-
них односа може се објаснити анализом националних интереса 
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Бутана. Будистичка краљевина Бутан је мала земља са мало војне 
моћи, малом економијом и крхким геополитичким положајем, по-
што се налази између Индије на југу и Кине на северу. Осим тога, 
Бутан има отворен гранични спор са Кином, кроз који се јасно 
види индијски утицај на спољну политику Бутана. Реалисти тврде 
да је Бутан у веома неповољном положају због своје позиције и да 
је одржавање суверенитета у потпуности зависно од надметања 
Индије и Кине. Конструктивисти, с друге стране, верују да то ипак 
не ограничава Бутан у остваривању својих интереса, јер нису је-
дини који усмеравају понашање ове земље. После анексије Тибета 
од стране Кине, Бутан је почео да је доживљава као потенцијалну 
претњу и због тога се окренуо ка Индији. Данас Бутан нема зва-
ничне дипломатске односе са Кином, док Индију посматра као 
пријатељску земљу. Такви друштвени односи представљају идео-
лошку структуру која произилази из значења које јој је дато. На 
пример, споразум о граници између Бутана и Кине могао би да 
промени начин на који се ове две државе међусобно перципирају, 
што би вероватно довело до успостављања формалних дипломат-
ских односа заснованих на пријатељству. Значај конструктивизма 
очигледан је управо због перцепције и разумевање ових промена 
(Theys, 2018).

Критичари конструктивизма често кажу да он само пона-
вља оно што је само по себи разумљиво – да веза између актера, 
њихових перцепција и поступака осликава реално стање у међу-
народним односима. Конструктивизам се заправо бави питањима 
која традиционалне теорије, посебно реализам, занемарују, као 
што је нпр. питање идентитета. Осим тога, наводећи оно што је 
очигледно,догађаје у међународним односима ставља под ново 
светло. Случај Бутана показује да је понашање држава у вели-
кој мери условљено идентитетом и нормама. Стога је јасно да је 
стварност друштвени конструкт који чинемеђусобне интеракције 
између друштвених структура и актера условљене датим контек-
стом.
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Род и међународни односи

Реализам међународне односе посматра као мушки свет, 
где сукоб и моћ превладавају и преплићу се, а просперитет је само 
привилегија. Дипломатија, наука о међународним односима и бе-
збедностни аспект увек су били у мушком домену (Tickner, 1988, 
429). Жене су биле невидљиве у овим областима, а често и мета 
стереотипних коментара. Теоретичари који су ово подржавали 
наглашавали су утицај емоција на одлучивање жена, због чега је 
њихова појава у овој и сродним областима била скоро незами-
слива. Појава феминизма је први пут јасно истакла потребу за 
еманципацијом жена. За међународне односе, међутим, главно 
достигнуће феминизма је пропитивање тренутне дефиниције 
кључних појмова у овој научној дисциплини, као што су држава, 
суверенитет и безбедност (Daddow, 2019, 205). 

Овај, последњи део рада представља феминистичку крити-
ку интерпретација појма моћи и безбедностиу претходно разма-
траним теоријама и кроз пример улоге жена у мировним операци-
јама показује њихов потенцијал за редефинисање међународних 
односа.

Феминизам је у великој мери променио и допунио до тада 
доминантну реалистичку перцепцију појма моћи и безбедности 
у међународним односима. Феминистичке ауторке се противе ре-
алистичком разумевању моћи и безбедности, представљеним на 
почетку рада, истичући важност енергије, капацитета и потенци-
јала у разумевању ова два појма. Власт виде као поштовање неког 
споразума и функционисање у његовим оквирима. Моћ се треба 
показати кроз конкретне акције када се држава повеже са онима 
који деле њена интересовања и циљеве (Tickner, 1988, 434). Иако 
се, према реалистичкој перцепцији анархичног међународног си-
стема, рат може догодити било када, феминистичке теоретичарке 
избегавање сукоба и њихово мирно решавање виде као кључ по-
стизања и одржавања безбедности. Њихов став више иде у прилог 
либералистичкој претпоставци узајамне користи за државе, што 
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се по некимавиди и на основу природе жена, које су, за разлику 
од Хобсовог себичног мушкарца, склоне сарадњи (Tickner, 1988, 
435–436).

Да би се феминизам упоредио са традиционалним теорија-
ма међународних односа, мора се анализирати однос моралног и 
политичког. Политичке акције за реалисте не морају нужно бити 
моралне, са чиме се феминистичке теоретичарке уопште не слажу. 
Економски развој се у традиционалним теоријама такође посма-
тра из мушке перспективе. При доношењу еколошке политике 
није узета у обзир чињеница да су женеповезаније са природом 
него мушкарци. Реализам претпоставља да се друштвена улога 
полова заснива на њиховој биолошкој подели, па би зато међу-
народна политика требало да функционише у патријархалном 
систему, где би мушкарци били привилеговани. Мушкарци се ту 
доживљавају као рационални и независни, а жене као емоционал-
не и подређене (Daddow, 2019, 207). Појмови моћи и безбедности 
су увек били повезани са мушкошћу, јер су жене у историји ретко 
биле у позицији да могу да управљају распоредом моћи у јавној 
сфери. Реалистички поглед на ова два појма је, према томе, огра-
ничен, јер занемарује жене, које чине половину становништва на 
планети (Tickner, 1988, 434).

С обзиром на то да се природа сукоба променила од завр-
шетка Хладног рата, уз учешће недржавних актера, изградња и 
одржавање мира је све важније подручје како за доносиоце одлука 
у међународном систему, тако и за теоретичаре. Можемо погле-
дати напоре актера у међународном систему да успоставе трајни 
мир бројним мировним мисијама. Године 1993. жене су чиниле 
само 1% особља у овим операцијама (Smith, 2018). Због недовољне 
заступљености жена у мировним мисијама, Савет безбедности 
Уједињених нација је 2000. године усвојио Резолуцију 1325 која 
наглашава значај укључивања жена у мир и безбедност и тиме 
означава прекретницу у родној равноправности у међународним 
односима. На основу података из 2008. године, по којима жене 
чине готово 30% особља ангажованог у мировним мисијама, мо-
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жемо закључити да је резолуција била успешна и да су актери у 
међународном систему на добром путу ка потпуној еманципацији 
жена. Феминисткиње се супротстављају наведеним аргументима 
за искључивање жена из међународних односа, попут њихове емо-
ционалности и слабости. Управо је чињеница да мушкарци и жене 
исте ствари вреднују и доживљавају на различите начине разлог 
за укидање патријархалног система и укључивање жена у мировне 
операције. Тиме се додаје тзв. „женска перспектива“ овим опера-
цијама и директно доприноси њиховој ефикасности. Осим тога, 
мирољубивост, преговарачке и комуникацијске вештине које се 
приписују женама могу бити кључне за успешан мировни процес 
(Butale, 2008).

Феминистички погледи снажно су утицали на промену 
перцепције жена и њихове улоге у међународним односима, по-
што су допуњавали претходне теорије анализом рода у међуна-
родној политици, тако отварајући свеже перспективе. Фемини-
стичко разумевање појмова моћи и безбедности критикује њихову 
традиционалну перцепцију. Моћ се посматра као нешто што може 
повезати актере, а сукоб као нешто што треба избегавати у циљу 
очувања безбедности. Важност улоге жена такође је очигледна у 
мировним операцијама, где инхерентно „женске особине“нуде ве-
лики допринос њиховој успешности. То значи да феминистичке 
теорије у међународне односе не уводе само „женску перспекти-
ву“, већ и редефинишу кључне појмове за проучавање ове области, 
тако ажурирајући традиционалне теоријске перспективе.

Закључак

Овај рад представио је главне особине најраспрострањени-
јих теорија за проучавање међународних односа и њихово разуме-
вање кључних појмова за ову научну област. Иако се чини да тео-
рија има много, актуелни проблеми у међународном систему јасно 
сведоче о недостатку одговарајућих теорија за њихову анализу. 
Уколико се главне доктрине примене на конкретан контекст, свака 
теорија на први поглед делује свеобухватно, а заправо не пружа 
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потпуни увид у дату ситуацију. Због тога је најефикаснија метода 
упоређивање перспектива различитих теорија, тј. интерпретација 
дате ситуације са више различитих теоријских становишта, по-
што се тако може извршити најобјективнија анализа савремених 
међународних односа, области у којој се стално појављују нови 
изазови и појаве које традиционалне теорије немају капацитет да 
објасне саме.

Иако је логички немогуће анализирати неку политичку си-
туацију или одлуку без контекста и адекватне теоријске подлоге, 
може се рећи да због растуће динамике међународних односа ни-
једна теорија нема значајан утицај на развој ове области. Разлика 
између међународних односа и других друштвених наука је акту-
елност и испреплетаност са реалним дешавањима на глобалном 
нивоу. Оваква природа проблематике ове научне области довела 
је до постојања академских стручњака и теоретика међународних 
односа на једној, и политичких лидера који воде међународне од-
носе, на другој страни. Праву теорију вероватно неће бити могуће 
пронаћи док се ове две групе људи не постану једна.

Литература
Bull, H. (1977). The Anarchical Society: The Study of Order in World Poli-

tics. London: Macmillan. 

Butale, C. (2008). The Importance of Gender Mainstreaming in Peaceke-
eping and Peacebuilding: A Challenge of Implementation in Africa. Preuzeto 12. 
oktobra 2020, sa:https://iapss.org/2016/02/25/the-importance-of-gender-mainstrea-
ming-in-peacekeeping-and-p eacebuilding-a-challenge-of-implementation-in-africa/

Cankar, K. (2010). Vloga znanosti in industrije v mednarodnih režimih na 
področju varstva okolja: Primer ozonskega režima (diplomski rad). Ljubljana: Fakultet 
društvenih nauka – Univerzitet u Ljubljani.

Clackson, A. (2011). Conflict and Cooperation in International Rela-
tions. E-international relations. Preuzeto 1. februara 2020, sa: https://www.e-ir.
info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/

Daddow, O. (2017). International Relations Theory. Los Angeles, London, 
New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications.



Лука Радичевић

35

Esih, U. (2006). Teorije mednarodnih odnosov: teoretske razprave, ki so obli-
kovale disciplino mednarodnih odnosov (diplomski rad). Ljubljana: Fakultet društve-
nih nauka – Univerzitetu Ljubljani.

Fierke, M. M. (2007).  Constructivism. U T. Dunne, M. Kurki i S. Smith 
(ur.),International Relations Theories (str. 165–183). Oxford: Oxford University Press.

Gold, D. i McGlinchey, S. (2017). International Relations Theory. E-Interna-
tional Relations.Preuzeto 14. novembra 2020, sa: https://www.e-ir.info/2017/01/09/
international-relations-theory/

Hobden, S. i Jones, R. W. (2007). Marksistične teorije mednarodnih odno-
sov. UJ. Baylis, S. Smith i P. Owens (ured.), Globalizacija svetovne politike: Uvod v 
mednarodne odnose (str. 265–284). Ljubljana: Izdavaštvo Fakulteta društvenih nauka. 

Hrustel, B. (2006). Severna Koreja in jedrsko orožje (diplomski rad). Ljublja-
na: Fakultet društvenih nauka – Univerzitet u Ljubljani.

Keohane, R. O. (2012). Twenty Years of Institutional Liberalism. Internati-
onal Relations, 26(2), str. 125–138.

Keohane, R. O. i Nye, J. S. (1989). Power and Independence. New York: Har-
per Collins.

Morgenthau, H. J. (1948/1985). Politics Among Nations: The Struggle for 
Power and Peace. New York: McGraw-Hill.

Siebert, J. (2019). Globalisation, Agency, Theory: A Critical Analysis of 
Marxism in the Light of Brexit. E-international relations. Preuzeto 5. januara 2020, 
sa:https://www.e-ir.info/2019/01/05/globalisation-agency-theory-a-critical-analysis-
-of-marxism-in-light-of-brex it/

Smith, S. (2018). Introducing Feminism in International Relations The-
ory. E-International Relations.Preuzeto 4. januara 2020, sa: https://www.e-ir.
info/2018/01/04/feminism-ininternationalrelationstheory/?fbclid=IwAR2lr-
GQ6lqXAYygXJ937cnTnDibdpjcb5K1Sbo9QGOurINql6KMENZV7u68

Theys, S. (2018). Introducing Constructivism in International Relations 
Theory. E-International Relations. Preuzeto 23. februara 2020, sa: https://www.e-ir.
info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/

Tickner, J. A. (1988). Hans Morgenthau´s Principles of Political Realism: 
A Feminist Reformulation. Millenium – Journal of International Studies, 17, str. 
429–440.

Trading Economics. (2019). Military Expenditure – By Country. Preuzeto 
17. oktobra 2020, sa:https://tradingeconomics.com/country-list/military-expenditure



Преглед кључних појмова за различите теоријске перспективе у међународним односима

36

Turčalo, S. (2009). Institucionaliziranje međunarodne zajednice u Bosni i 
Hercegovini (magistarski rad). Sarajevo: Fakultet političkih nauka – Univerzitetu 
Sarajevu. 

Veršič, U. (2008). Okoljska varnost, mednarodno sodelovanje in instituciona-
lizacija globalnega okoljskega upravljanja: primer Organizacije združenih narodov za 
okolje(diplomski rad). Ljubljana: Fakultetdruštvenih nauka – Univerzitetu Ljubljani.

Vukadinović, R. (1998). Međunarodni politički odnosi. Zagreb: BARBAT. 

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA: Addi-
son-Wesley. 

An Overview of Main Concepts for Different Paradigms 
in International Relations Theory

Luka Radičević

Abstract: The paper provides an analysis of basic concepts for understand-
ing the political science discipline of international relations. The theoretical basis 
for the analysis is found inthe main theories and schools of international relations, 
whose doctrines have been used to reviewkey concepts in this scientific discipline. 
Each of the theories is usedto describe concepts which are most commonly related 
to it. Therefore, the main concept analysed from the viewpoint of realism is securi-
ty, the one described from the viewpoint of liberalism is collective action of states, 
the one reviewed from the viewpoint of neo-neo debate and English school is the 
concept of international community, while marxism is used to thoroughly explain 
economic relations. After traditional international relations theories, the paper pres-
ents contemporary theories as well, which is why constructivism is used to analyse 
the concept of international system, while feminism describes the role of gender in 
international relations. These concepts are not the only onesanalysed – they were 
merely highlighted as the main topic of individual parts of this paper, the aim of 
which is topresent a comparative analysis of each of the above-listed theories and 
hence provide the basis forinterpreting current events in the contemporary interna-
tional community. Overall, this paper gives readers an insight into the relevance of 
the main theories of international relations for analysis and application to current 
developments in the scientific field.

Keywords: international relations theories, comparative analysis, security, 
international system, international community, collective action, economic relations, 
gender, realism, liberalism, neo-neo debate, English school, marxism, constructivism, 
feminism, contemporary use.
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

УТИЦАЈ КОЛОНИЈАЛНОГ ПРЕВОЂЕЊА 
НА РОДНЕ ОБРАСЦЕ УНУТАР 

КОЛОНИЗОВАНИХ ДРУШТАВА
Ивана Динић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: У раду се полази од тезе да је колонијално превођење, као 
пракса којом се трансформише култура колонизованог друштва, од пресудног 
значаја за промену родних образаца у оваквим друштвима из родно егали-
тарних у патријархалне. Користећи се постколонијалном феминистичком ли-
тературом, на примерима народа Јоруба у Африци и америчких индијанских 
племена, биће показано да су родни односи утемељени по доласку колониза-
тора остали на снази чак и после колонијалног ослобођења, што осветљава до-
принос колонизованих мушкараца у пракси колонијалног превођења. Иако им 
мозак, по Фаноновим (Fanon, 1973) речима, није потпуно „испран“ и „отуђен од 
неких аспеката сопствене културе“, они настављају да „преводе“ жене свог дру-
штва на исти начин на који су то чинили европски колонизатори. Ово упућује 
на дубинску укорењеност праксе превођења, као и на изузетну флексибилност 
овог појма, због које од „преведеног“ лако можемо постати „преводилац“. Стога 
је циљ овог рада да објасни повезаност процеса колонијалног превођења и 
савремене родне дискриминације, као почетног корака у превенцији потоње. 

Кључне речи: превођење, колонијализам, родни односи, родна дис-
криминација, патријархат, постколонијалне студије 

Увод

Иако је процес деколонизације у већем делу света окон-
чан током Хладног рата, бивша колонизована друштва и даље су 
далеко од слободних (Јанг, 2013, 15). Ово се не огледа само у њи-
ховој економској зависности од мултинационалних корпорација 
које монополишу њихово тржиште и представљају основни извор 

* Студенткиња четврте године основних студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду; сту-
дијски програм: међународне студије;dinicivannah@gmail.com.
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ниских прихода за локално становништво (Исто, 133). Много је 
перфиднија и мање уочљива зависност од друштвених образаца 
успостављених по први пут у доба колонијалзима, а који су остали 
на снази и после повлачења колонизатора (Исто, 149). Посебан 
пример јесте зависност од родних образаца наметнутих у доба 
колонизатора, што се нарочито уочава у друштвима која су пре 
колонијалних освајања била родно равноправнија (Lugones, 2007, 
197). С обзиром на то да постколонијалне студије уводе концепт 
„колонијалног превођења“ да би објасниле како се урођеничка 
култура трансформише у процесу колонизације, легитимно је 
упитати на који начин је превођење као пракса допринело погор-
шању положаја жена у колонизованим друштвима. 

Циљ овог рада је, стога, да се расветли повезаност проце-
са колонијалног превођења и савремене родне дискриминације у 
појединим бившим колонизованим друштвима. На примерима 
афричког народа Јоруба (Yoruba) и појединих америчких инди-
јанских племена биће показано да је колонијално превођење као 
пракса којом се трансформише култура колонизованог друштва 
(Јанг, 2013, 149) од пресудног значаја за преображај устројства 
ових друштава из родно егалитарних у патријархална. Надаље, 
служећи се постколонијалном феминистичком литературом 
(Оjeвуми) (Оyеwumi, 1997; Lugones, 2007), биће показан допринос 
колонизованих мушкараца у држању жена свог друштва потлаче-
ним током и после повлачења колонијалних власти. Иако им мо-
зак, по Фаноновим речима, „није потпуно испран“ (Fanon, 1973) 
и отуђен од неких аспеката сопствене културе, они настављају да 
преводе жене свог друштва на исти начин на који су то чинили 
европски колонизатори. Овде се уочава и изузетна флексибил-
ност појма „превођења“, због које се од „преведеног“ лако постаје 
„преводилац“. Уколико се разуме ова флексибилност, проширују 
се могућности за борбу против родне дискриминације у бившим 
колонизованим друштвима.

Ипак, овде је неопходно напоменути да се у раду не заго-
вара универзални „рецепт“ борбе против родне дискриминације 



Ивана Динић

39

у свим колонизованим друштвима. Такође, рад не претендује да 
тврди да су сва колонизована друштва пре колонизације била род-
но егалитарнија. 

Радије, користећи се еминентним примерима, он поку-
шава да расветли нове перспективе феминистичке борбе у оним 
друштвима у којима је колонијално превођење заиста допринело 
уназађивању положаја жена ових друштава. Све остало би прева-
зилазило домашаје овог истраживања.

Рад је организован на следећи начин. У првом делу биће 
појашњен појам колонијалног превођења као праксе која надила-
зи лингвистичко превођење и која као таква транформише цело-
купност културних образаца у колонизованим друштвима. Други 
део објасниће функционисање сложеног процеса колонијалног 
превођења у чијој основи стоји мапирање – објективизација но-
воосвојених подручја. Надаље, у трећем делу биће показан начин 
на који се колонијално превођење примењује у трансформацији 
родних образаца у два типа колонизованих друштава. Напослет-
ку, биће изведен закључак о потреби за разумевањем корелације 
између процеса колонијалног превођења и родне дискриминације, 
као почетног корака у превенцији исте. 

Колонијално превођење као пракса која надилази 
лингвистичко превођење

Пре него што су постколонијалне студије уврстиле „прево-
ђење“ у свој концептуални спектар (Јанг, 2013), оно је егзистирало 
у оквиру науке о лингвистици. Као такво, превођење се дефинише 
као „процес медијације између два кодификована система, којим 
се текст формулисан изворним језиком рефолмурише, тј. адап-
тира за употребу и разумевање на циљном језику“ (Lefeverе, 2002, 
75, оригинални цитат). Лефевере (Lefevere, 2002) истиче да је за 
успешан процес реформулације изворног текста важно испошто-
вати одређена правила. Основно правило јесте да се има на уму 
конкретан циљ превода, односно његов наручилац или крајњи 



Утицај колонијалног превођења на родне обрасце унутар колонизованих друштава

40

корисник (Исто, 75). У складу са тим, преводи се увек „у духу 
циљног језика“, тј. језика на који се преводи. Овде се уочава дво-
слојност задатка пред којим стоје преводиоци: први ниво чини 
сам изворни текст који је потребно превести, а други ниво пред-
ставља контекст самог превода, који је увек културно специфи-
чан. Наиме, уколико се уважи мишљење да језици не егзистирају 
одвојено од културе у којој су настали, а културе су разнолике, 
поставља се питање да ли је превођење „у духу циљног“ језика 
уопште могуће. Чак и уколико изворни и циљни језик обилују 
одређеним синонимним изразима, преводилац ће настојати да 
изворни текст што више „приближи“ циљној публици, тако што 
ће га уклопити у њој сазнатљиве културне матрице. 

Главна последица овога је да ће у процесу превођења део 
оригиналног значења увек бити „изгубљен“. Из овога се дедукује 
други и можда пресудан закључак. Пошто је контекст пресудан 
за настанак превода, ниједно превођење није неутрално. Баш као 
што то формулишу Баснет и Триведи (Bassnettи & Trivedi, 2002, 
2): „Превођење није невина, транспарентна активност, већ је ис-
пуњена разноврсним значењима у свакој својој фази; оно ретко, 
ако икад имплицира једнакост између текстова, аутора и система“. 
Према томе, за студије превођења кључан је однос између „ко-
пије“, односно превода и „оригинала“ као један неравноправан 
однос (Исто).

На овим закључцима науке о лингвистици, Јанг (Young, 
2013) заснива појам колонијалног превођења као кључног концеп-
та постколонијалних студија. У седмом поглављу свог капиталног 
дела „Постколонијализам – сасвим кратак увод“, упркос жељи да 
избегне апстракције постколонијалне теорије, он посеже за пре-
вођењем као теоријским концептом којим се најбоље објашњава 
динамика у бившим колонизованим друштвима (Јанг, 2013, 149). 
Овде треба истаћи да појам колонијалног превођења излази из 
оквира лингвистике и односи се на „трансформацију целокупне 
урођеничке културе у подређену културу колонијалног режима 
или апсолутно наметање колонијалног апарата у коме сви аспек-
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ти првобитне културе треба да буду реконструисани“ (Исто, 150, 
оригинални цитат, курзив мој). Јанг инсистира на изразима попут 
подређености и наметања да би нагласио да се процес транфор-
мације целокупних друштвених и културних образаца никад не 
одиграва у ситуацији равноправних субјеката (Исто, 151). На-
против, колонијално превођење готово неизоставно подразумева 
објективизацију, тј. однос у коме неко – субјекат преводи некога 
или нешто – објекат. Уколико субјекат наиђе на делове који су 
непреводиви, неразумљиви или сувише егзотични, такви да не-
мају пандан у његовој култури, он ће, како Јанг истиче, „испра-
вити недостатке урођеничке верзије“, уграђивањем значења које 
је њему познато. На овај начин је функционисао процес европске 
колонизације, који је, осим географског ширења подразумевао и 
ширење „значења“, раније несазнатљивих урођеничким народима. 

„Мапирање“ као основа функционисања процеса 
колонијалног превођења

Због чињенице да је географско ширење основно обележје 
колонијалне политике, а самим тим и колонијалног превођења, 
потоње се неретко поистовећује са „мапирањем“, као процесом 
„именовања и преименовања географских карактеристика преде-
ла који у себи такође садржи елементе моћи и присвајања“ (Исто, 
152, оригинални цитат). Активност у изради географских карти 
букнула је паралелно са великим географским открићима море-
пловаца и појавом империјализма. У овом периоду европски свет 
је постао готово опседнут мапирањем као „духом времена“. Ово 
сликовито приказује Линда Мартин Алкоф (Linda Martin Alcoff) 
у делу Visible Identities – Race, Gender and the Self (2005). У погла-
вљу у коме испитује порекло европског расизма, она се користи 
репликама из филма Map of the Human Heart, које размењују Ину-
ит и бели инжењер који је дошао да унесе географске одреднице 
предела Северне Канаде који је управо открио. На Инуитово пи-
тање: „Зашто правиш мапе?“, бели инжењер одговара једноставно: 
„Биће веома прикладне!“ (Аlcoff, 2005, 180). Овај цитат указује на 
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то да се потреба за прецизном класификацијом карактеристика 
новоосвојених предела усталила као сасвим уобичајена, нормал-
на и пожељна ствар у науци тог доба којој не погодује никакво 
преиспитивање и која би се потенцијално могла искористити у 
сврху увећавања знања, а самим тим и контроле над непознатим 
пределом.

Као такво, мапирање је само утрло пут процесу колони-
јалног превођења, лишивши га потребе за било каквим морал-
ним преиспитивањем, јер су испоштовани аршини модерне науке. 
Свођењем новооткривеног предела на географску ознаку, тачку на 
мапи, оно се може даље инфериоризовати као предео без значајне 
историје и/или културе и легитимно трансформисати по угледу 
на „узвишенију“ културу.

Коначно, имајући све претходно речено на уму, можемо 
успоставити одређени редослед по коме сложен процес колони-
јалног превођења функционише.

1) Мапира се и на тај начин објективизује географски 
предео који се жели трансформисати.

2) Свођењем одређеног предела на „тачку на мапи“ он 
се приказује као новооткривен, без икакве значајне 
културе и/или историје и као такав доживљава као 
инфериоран, примитиван.

3) Уочавају се делови несазнатљиви европској култури 
и обележавају као „недостаци које треба исправи-
ти“.

4) Коначно, стичу се услови за целокупну трансфор-
мацију једне културе у другу.

Кроз идентичну „логику“ функционисало је и наметање 
нових родних образаца америчким индијанским племенима Ир-
ково (Iroquo), Чироки (Cherokee) и Јума (Yuma) (Lugones, 2007), те 
Јоруба (Yoruba) популацији у Западној Африци (Оyеwumi, 1997; 
Lugones, 2007).
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Колонијално превођење и родни обрасци у 
колонизованим друштвима

Мариjа Лугонес (Maria Lugones), постколонијална фемини-
стичка теоретичарка, у делу Heterosexualism and Colonial Modern 
/ Gender System (2007, 199), на основу података до којих је дошла 
списатељица и активисткиња Паула Ган Ален (Paula Gunn Allen), 
сумира четири основна корака у трансформацији родно егалитар-
них индијанских племена Ироквои Чироки од стране америчких 
колонизатора. За почетак, потребно је заменити жену као Ство-
ритељку и божанство, универзалним мушким Створитељем. На-
даље, уништавају се основне владајуће институције и филозофије 
на којима се темељи читаво друштво. Паралелно с тим, одузима се 
колективно земљиште од стране белих колонизатора и успоставља 
систем зависности од „белачких“ институтција у којима домини-
рају мушкарци. Коначно, жене су као „главе племена“ замењене 
изабраним мушким представницима и на тај начин протеране у 
приватну сферу нуклеарне породице, која служи као пандан клан-
ској структури.

Како се уочава из сликовитих описа Мариjе Лугонес, у 
различитим сферама друштва долази до такозваних реституци-
ја, односно трансформација једног облика друштвених односа у 
други. Томе претходи уочавање појединих образаца непојмљивих 
европској култури који се аутоматски успостављају као „недоста-
ци које треба исправити“. Све то омогућено је тек доласком белих 
колонизатора, који су у својим „срцима и душама“ под дубоким 
утицајем процеса мапирања. 

Одузимање земљишта и принудан рад урођеника као једна 
од првих активности које су предузимали колонизатори, проузро-
кује зависност аутохтоног становништва од нових институција 
које су успостављене као „копија“ европског оригинала. Тако је 
женско божанство преведено у мушко, а женска предводница 
племена замењена изабраним мушким представником. Такође, 
породица је морала бити сведена на нуклеарну, јер је као племен-



Утицај колонијалног превођења на родне обрасце унутар колонизованих друштава

44

ска била непреводива и несазнатљива за европске колонизаторе. 
На овај начин исправљени су „недостаци“ урођеничке верзије. 

Са становишта Мариjе Лугонес (2007) оно што бели досе-
љеници никако нису узимали у обзир јесте чињеница да су дру-
штва која су колонизовали функционисала на потпуно другачији 
начин од европских друштава из којих су они потекли. Тако на 
пример, у горепоменутим случајевима Ирокво и Чироки племе-
на, принцип устројства није био родни, већ принцип сениорите-
та, по коме су године биле детерминанта нечије улоге у друштву 
(Lugones, 2007, 203). Осим тога, да је пол као биолошка каракте-
ристика био ирелевантан у подели рада, говори податак Пауле 
Гaн Ален да је племе Јумаимало традицију засновану на сновима 
– уколико је женска припадница племена сањала о оружју, бави-
ла би се ловом и постајала мушкарац за све практичне потребе 
(Lugones, 2007, 200).

Још једна ауторка која дели Лугонесино мишљење јесте 
Оjерике Оjевуми (Oyerike Oyewumi, 1997). Она истиче да је ис-
кључивање жена са лидерских позиција и њихово протеривање 
из (новонастале) сфере јавног, што је процес у коме садејствују 
и урођенички мушкарци, кључно за разумевање трансформаци-
је урођеничких друштава (Исто, 123) из родно неутралних или 
матријархалних у патријархална. У књизи The Invention of Women 
(1997) она испитује начин на који је британска колонизација 
Африке допринела погоршању положаја жена у Јоруба племену 
у Западној Африци, понајвише у Нигерији и Бенину. Баш као и 
индијанска племена којима се бавила Паула Гaн Ален, устројеност 
Јоруба племена уопште није почивала на родној дистинкцији из-
међу чланова друштва (Оyеwumi, 1997, 125; Lugones, 2007, 203), 
већ на култу Најстаријег у племену, који је судио у свим питањима 
(Оyеwumi, 1997, 126). У складу с тим, није постојала никаква ди-
стинкција јавно–приватно, која је, према ауторки уведена управо 
доласком колонизатора (Исто, 123). Осим тога, нова колонизована 
држава била је мушка на много начина: административно особље 
је било у потпуности мушко, због британског закона који је забра-
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њивао ангажовање жена на овим позицијама, судска већа офор-
мљена да суде у прекршајима била су у потпуности састављена од 
мушкараца и сами локални представници које су колонијални ад-
министратори бирали били су мушки припадници Јоруба народа 
(Исто, 123-126). Ауторка посебно истиче допринос колонизованих 
мушкарца у погоршању положаја жена сопственог друштва. 

Према Ојевуми, основни задатак описмењавања и шко-
ловања Јоруба становништва које су спроводили европски ми-
сионари био је да створи колонијалним властима одане локалне 
представнике, способне да одржавају послушност урођеника и 
самим тим стабилност европске власти (Оyеwumi, 1997, 128-142). 
Та послушност се најефикасније могла омогућити кроз религију, 
због чега се школовање увек вршило под окриљем хришћанске цр-
кве, у циљу „производње свештеника“ који ће проповедањем вере 
допринети колонизацији „срца и душа“ припадника сопственог 
становништва (Исто). Па ипак, према британском закону тог вре-
мена пастори, мисионари и црквени службеници могли су бити 
само мушкарци, због чега су управо они били циљ британског 
описмењавања у Западној Африци (Исто, 128). За жене је била 
предвиђена улога супруге, те су оне образоване искључиво у циљу 
увећавања угледа неопходног за добру удају (Исто, 134). У те свр-
хе уведен је и систем подвојеног образовања, где су осим вешти-
на писања и читања, девојчице у поподневним сатима добијале 
додатне часове шивења и веза (Исто, 131). Надаље, девојчицама 
је школовање било омогућено само до одређеног степена, док су 
дечаци могли да наставе да се образују и заузму итекако угледне 
позиције у политици и друштву (Исто). Иако су пре доласка коло-
низатора функције дипломата и политичких представника Јоруба 
популације биле родно неутралне, о чему најбоље говори помало 
парадоксална чињеница да је потписница споразума са британ-
ским колонизаторима била жена (Исто, 125), отпочињањем коло-
низације жене су протеране из јавне у приватну сферу и могле су 
бити признате само као супруге одређених успешних мушкараца, 
под условом да су узеле његово презиме, што је традиција такође 
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преузета од Европљана (Исто, 132). Успостављањем моногамије 
и нуклеарне породице, увођењем обавезе узимања мужевљевог 
презимена, а паралелно с тим укидањем удела у заједничком зе-
мљишту (Исто, 142-152) истовремено је извршаван процес чиње-
ња женских припадника „невидљивим“ и оснаживања мушких 
припадника Јоруба популације (Исто, 152-156). Иако је Нигерија 
остварила независност 1960. године, све ове традиције задржане 
су после повлачења колонизатора (Исто, 156). 

Имајући у виду све претходно наведено, може се уочити 
сличан редослед у потчињавању жена колонизованих друштава 
од стране белих колонизатора – мапирање (објективизација), 
инфериоризација, исправљање недостатака, потпуна трансфор-
мација. Оно што су колонизатори одмах уочили јесте да су жен-
ске припаднице Јоруба популације заузимале значајне позиције 
у друштву, што је било непојмљиво Европи тог времена. Ово је 
аутоматски приписано „уназађености“ Јоруба друштва, заједно са 
феноменима полигамије, непреузимања мужевљевог презимена и 
женског власништва над земљом, те означено као недостатак који 
треба исправити. Најзад, потчињавање жена извршено је кроз 
ширење образовања и хришћанства, које је паралелно поправљало 
положај мушкараца.

Оjeвуми овде осветљава додатну димензију проблема ко-
лонијалног превођења – преведени мушкарци постали су и до 
данас остали „преводиоци“ жена сопственог становништва, што 
сведочи о дубинској укорењености праксе превођења. Њена моћ 
лежи у томе да колонијалне праксе представи као напредне, по-
жељне, цивилизоване, због чега би свако одступање од образаца 
устаљених за време колонизације представљало цивилизацијски 
корак у назад. Због ове моћи, Фанон (Fanon, 1973) говори о „испи-
рању мозгова“, који су, иако су извојевали независност и даље 
испрани у добром свом делу. Они су заведени осећајем моћи који 
даје позиција преводиоца, а то је позиција субјекта, упркос чиње-
ници да ова позиција, непозната у њиховој култури пре доласка 
колонизатора, заправо представља омчу која их и даље стеже у 
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позицији зависности. 

Закључак

Циљ овог рада био је да се расветли испреплетаност прак-
се колонијалног превођења и савремене родне дискриминације у 
бившим колонизованим друштвима, као почетног корака у њеном 
спречавању. 

Овде подсећамо да рад не претендује да тврди да су сва ко-
лонизована друштва пре колонизације била родно егалитарнија. 
Радије, користећи се еминентним примерима, он покушава да ра-
светли нове перспективе феминистичке борбе у оним друштвима 
у којима је колонијално превођење заиста допринело уназађивању 
положаја жена ових друштава. 

У првом делу рада показан је начин на који функциони-
ше колонијално превођење, као процес трансформације културе 
урођеног становништва у подређену, за шта је неопходна прет-
ходна објективизација новоосвојеног подручја и његових житеља. 
Потом је на примерима индијанских племена Ирокво, Чироки и 
Јума те народа Јоруба у Африци у којима подела рада уопште није 
била заснована на родном, већ на старосном принципу, показано 
какав је утицај колонијално превођење имало на родне обрасце у 
овим друштвима. Осим што је пресудно допринело успостављању 
патријархата насупрот родно егалитарном друштву, колонијално 
превођење као пракса остало је дубински уткано „у срца и душе“ 
мушких припадника колонизованих друштава. Оно се испољава у 
чињеници да су и после стицања независности у овим друштвима 
заступљени родни обрасци наметнути у доба колонијализма. У 
раду је указано на то да је укорењеност праксе превођења после-
дица осећаја моћи који произилази из позиције преводиоца, која 
се приказује као позиција субјекта. Објективизација као суштин-
ско обележје праксе превођења и родне дискриминације пред-
ставља несрећну спојницу ова два процеса експлоатације. Оно 
што отежава феминистичку борбу у колонизованим друштвима 
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јесте чињеница да су мушки припадници њихових популација 
тек од скора искусили привидно стање моћи које им пружа улога 
„преводиоца“. Па ипак, несвесни порекла своје одскорашње уло-
ге, они не само да доприносе даљем угњетавању жена сопствене 
популације, већ и сами остају притиснути својим колонијалним 
баластом. На основу разумевања овог феномена, феминистичка 
борба у колонизованим друштвима могла би аутохтону културу, 
у име чије особености је извојевана независност од колонизатора, 
ефикасније инструментализовати за сопствене потребе.
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The Impact of Colonial Translation on Gender Relations 
Within the Colonized Societies

Ivana Dinić

Abstract: The main argument of the article is that colonial translation, as a 
practice of transforming the culture of the colonized societies, has a crucial impact on 
gender relations within these societies and their transformation from gender-equal 
to patriarchal. Referring tothe postcolonial feminist literature, on the examples of 
Yoruba society in Africa and the indigenous North-American tribes, it will be shown 
that gender relations established upon the arrival of the colonizers were ongoing even 
after the decolonization. This speaks of the contribution colonized men are making 
to the practice of colonial translation. Even though they are not, in Fanon’s terms, 
completely „brain-washed“ nor „alienated from some aspects of their own culture“, 
they are continuing with the „translation“ of women within their societiy in the same 
way the European colonizers used to do. This is a proof of an astonishing flexibility 
of colonial translation, due to which we are likely to go from the „translated“ to the 
„translator“. Therefore, the aim of this paper is to explain the correlation between 
colonial translation and contemporary gender discrimination, as a first step in over-
coming the latter.  

Keywords: translation, colonialism, gender relations, gender discrimination, 
patriarchy, postcolonial studies
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ХУМАНИТАРНИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ 
– КУЛТУРНО НАСИЉЕ У СЛУЖБИ 

ГЕОСТРАТЕШКИХ ИНТЕРЕСА
Сава Митровић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

 Сажетак: У раду се разматра концепт хуманитарног интервенцио-
низма у светлу постхладноратовских односа. Заузимам становиште да је ху-
манитарни интервенционизам само још једна од бројних репродукција ори-
јентализма, која води дискурзивном креирању идентитетских Других, против 
којих се онда предузимају разни облици насиља. Концепт троугла насиља Јо-
хана Галтунга, употребљава се као аналитички оквир, да би се показало како 
се различитим формама културног насиља, настоји легитимисати структурно 
и директно насиље над дехуманизованим Другим. Однос Запада према Срби-
ји и Србима 90-их, користи се као студија случаја кроз коју се показује, како 
су се стигматизацијом и медијском сатанизацијом (културно насиље), успеле 
оправдати санкције и међународна изолација (структурно насиље) и НАТО 
интервенција (директно насиље). На примеру НАТО интервенције у Савезној 
Републици Југославији, доказује се да мотиви ових интервенција нису хумани-
тарне, већ геостратешке природе. 

Кључне речи: хуманитарни интервенционизам, геостратешки инте-
реси, културно насиље, стигматизација, ратови у бившој Југославији, санкције 
СР Југославији, НАТО интервенција у СРЈ

Увод

 Када се Хладни рат завршио, многи аутори су са великом 
дозом ентузијазма прогласили крај историје, после којег ће свет 
убрзо ући у „миленијум благостања, мира и просперитета“ (Вит-
коф и Кегли, 2004, 21). Међутим, уместо ере мира и благостања, 
уследила је нова спирала насиља, етничких конфликата и спољних 
интервенција.
* Студент четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду, студијски програм: Међународне студије;  savkeedelija@gmail.com
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Кључно истраживачко питање на које одговарам у овом 
раду, тиче се концепта хуманитарног интервенционизма, његове 
правне и моралне оправданости, као и начина на који је он кори-
шћен у постхладноратовском свету. Догађаји на простору бив-
ше СФРЈ с краја ХХ века, послужиће нам као својеврсна студија 
случаја на основу које се проблематизује доктрина хуманитарног 
интервенционизма. У раду се испитују узроци и последице, као 
и оправданост НАТО интервенциј* у Савезној Републици Југо-
славији 1999. године. Концепт тродимензионалног насиља Јо-
хана Галтунга (Johan Galtung), троугао директно – структурно 
– културно насиље, користим као аналитички оквир кроз који 
сагледавам поменуте процесе. Да бисмо разумели како је дошло 
до НАТО интервенције, испитује се културно насиље над Србима 
током 1990-их, које је послужило као легитимизатор структурног 
и директног насиља над њима.  

Теза коју у раду заступам је да су Срби, у овом периоду, 
били жртва бројних стигматизацијских процеса, које су, преко 
различитих форума за стигматизацију, покретали најмоћни-
ји актери тадашњице. Успешност стигматизације, омогућена је 
пристрасним и једностраним извештавањем глобално утицајних 
медија о догађијама на Балкану 1990-их. Заузимам становиште да 
су Сједињене Државе, као једина преостала суперсила, настојале 
да искористе униполарни моменат у међународним односима како 
би увећале своју моћ. САД су устоличиле доктрину хуманитарног 
интервенционизма, како би своје геостратешке интересе, правда-
ле наводном заштитом људских права и ширењем демократије. 
„Залагање за људска права обезбеђивало је нови идеал, који је 
словио за инхерентно невин (...) Међутим, нема идеала који не би 
могао изгубити своју невиност када се доведе у везу са ратом“ (На-
карада, 2008, 109). Самовољна употреба силе само је проширила 
услове за кршење људских права. Интервенција на СР Југослави-

*  Услед непостојања правнообавезујуће дефиниције агресије у међународном јавном праву, определио сам се да 
у раду користим термин интервенција. Иако је дефиниција агресије усвојена на конференцији у Кампали 2010. 
године, чиме је унета у статут Међународног кривичног суда, међу ауторима не постоји консензус око тога да ли 
се концепт агресије из међународног кривичног права може пренети и на међународно јавно право. 
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ју, којом је прекршен низ међународноправних норми, изазвана 
хуманитарна и еколошка катастрофа, недвосмислено потврђује 
ову тезу. Ова војна интервенција, као типичан пример директног 
насиља, била је омогућена културним насиљем над српским наро-
дом у годинама које претходе интервенцији. 

Централни део рада, структуриран је у три поглавља, која 
представљају три логичке целине. У првом поглављу, одређује 
се концепт хуманитарног интервенционизма, његова теоријска 
оправданост, као и положај у међународном праву. Друго погла-
вље, бави се културним и структурним насиљем над српским 
народом, које је напослетку довелo до директног насиља у виду 
НАТО бомбардовања 1999. године. У трећем поглављу се на 
примеру интервенције у СРЈ и неколико других, показује да су 
наводни хуманитарни мотиви интервенција, само инструмент 
остваривања геостратешких интереса.  

Кључни аутори на које се позивам у овом раду јесу: Дејвид 
Гибс (David Gibbs), Радмила Накарада, Љиљана Глишовић, Зоран 
Јевтовић, Милан Крстић, као и Јохан Галтунг. 

Доктрина хуманитарног интервенционизма

 Дејвид Гибс (2010) понудио је општу дефиницију хумани-
тарне интервенције коју одређује као „свако спољно уплитање за 
које се верује да потиче из хуманих мотива“ (33). Гибс овај кон-
цепт посматра као својеврстан оксиморон, премда сумња да су 
мотиви државе које интервенишу имало хумани.* Обрад Рачић 
(2015) даје прецизније одређење хуманитарне интервенције коју 
дефинише као „употребу силе изван државних граница, без сагла-
сности државе на чијој се територији примењује сила, с циљем да 
се спрече или окончају масовна и тешка кршења људских права“ 
(340). Видимо да оба аутора, стављају нагласак на хумане мотиве 
који су differentia specifica за разликовање овог типа интервенција 

*  Иако делим мишљење са Гибсом, у раду се такође придржавам овог термина, пре свега због његове распро-
страњене употребе, као и рогобатности алтернативних израза попут „такозвана“ или „наводна хуманитарна 
интервенција“.
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од агресорских. Гибс (2010) наводи да је идеја водиља заступника 
доктрине хуманитарног интервенционизма „давање предности 
појму људских права, над правима држава и влада“ (13). Један 
од заступника ове доктрине, Јирген Хабермас (Jürgen Habermas), 
истиче да интервенционизам „представља важно поглавље у те-
шком прелазу од класичне политике моћи ка светском друштву, 
поретку који ће моћи да заштити грађане од самовоље њихових 
влада“ (Накарада, 2008, 115). На људска права у одређењу овог 
концепта наилазимо и код Костаса Дузинаса (Κώστας Δουζίνας), 
који указује да су она постала „привилеговани вокабулар новог 
типа хуманитаризма“ (2009, 93). Важно је да приметимо, да Ду-
зинас не говори о стварном кршењу људских права, већ акценат 
ставља на дискурс који се (зло)употребљава „ради прикривања 
сложених и спорних одлука“ (Исто). На сличну ствар упућује и 
Радмила Накарада (1999) када каже да је „морална реторика само 
легитимацијски заклон за темељне стратешке интересе“ (129). 
Идеологизација људских права, као основ новог хуманитаризма, 
ствара међународни поредак „у којем нема места онима који не 
прихватају диктат људских права“ (Тепшић и Вукелић, 2019, 123). 
Ово води дискурзивном креирању идентитеских Других, на сли-
чан начин на који се то чини оријенталистичким дискурсом и 
његовим репродукцијама попут балканизма или антисемитизма. 
Како примећују Тепшић и Вукелић (2019), крахом комунизма „За-
пад је изгубио доминантног Другог у односу на кога је констру-
исао Сопство“, те доктрином новог хуманитаризма гради новог 
идеолошког непријатеља (124). Хуманитаризам, као још један по-
јавни облик културног насиља, постаје инструмент легитимисања 
структурног и директног насиља над озлоглашеним Другим. 

 Не постоји ништа спорно у томе, да се концепт суверено-
сти редефинише, тако да осим монопола физичке силе, он под-
разумева и одговорност и обавезу државе да штити права својих 
грађана. Тада би „уколико нека држава своју обавезу неће или не 
може да испуни, међународна заједница преузела одговорност да 
заштити грађане“ (Накарада, 2008, 116). Ово би подразумевало 
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могућност преузимања хуманитарних интервенција, са циљем 
спречавања великих људских патњи и масовних злочина, попут 
геноцида или етничког чишћења. Међутим, посезање за оружа-
ном интервенцијом морало би да буде крајња мера, тек пошто су 
све друге могућности мирног решавања спорова исцрпљене. Та-
кође, морали би постојати јасно утврђени критеријуми, на основу 
којих би се одређивало када је дозвољено прибећи хуманитарној 
интервенцији. Чак и тада, племенита идеја хуманитарног интер-
венционизма, могла би да буде злоупотребљена од стране моћних 
држава. Ако би оне себи дале за право, да дискреционо одлучују 
када су ови критеријуми испуњени, те унилатерално посежу за 
употребом силе, били бисмо сведоци онога што Накарада (2008) 
назива „ужасавајућа произвољност“ (119). Допуштање унилате-
ралних интервенција, угрозило би суверену једнакост држава и 
тиме довело у питање опстанак међународног система установље-
ног после Другог светског рата (Рачић, 2015).

Хуманитарне интервенције и међународно право

 Постојећи међународноправни поредак, веома рестрик-
тивно гледа на употребу силе. Према члану 2(4) Повеље Уједи-
њених нација „сви чланови се у својим међународним односима 
уздржавају од претње силом или употребе силе против терито-
ријалног интегритета или политичке независности сваке државе, 
или на сваки други начин несагласан с циљевима Уједињених на-
ција“ (Хрњаз, 2012, 22). Историјско, циљно и системско тумачење 
Повеље указују да је њоме забрањена свака употреба сила (осим у 
случају изричито наведених изузетака), а не само она која прети 
територијалном интегритету или политичкој независности дру-
ге државе (Исто). Од опште забране претње или употребе силе, 
Повеља УН-а наводи два изузетка. Први подразумева право на 
самоодбрану у случају оружаног напада (чл. 51) , а други се односи 
на овлашћења Савета безбедности по глави VII Повеље. Савет 
безбедности је једини орган овлашћен да установи постојање 
„претње миру, повреде миру или акт агресије“ (чл. 39) и донесе 
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одлуку о примени принудних мера, предвиђених чланом 42 Пове-
ље. Можемо рећи да Савет безбедности на ауторитативан начин 
установљава да ли је настала нека од ситуација из члана 39, и ни 
једна држава није власна да то самостално чини. Чак и да је СБ УН 
утврдио постајање претње миру, повреде мира или акт агресије, то 
ни тада не овлашћује државе да одступе од забране претње силом 
или употребе силе, против државе која потенцијално угрожава 
међународни мир и безбедност, све док Савет безбедност то не 
одобри. У Повељи Уједињених нација се ни једном речју не по-
миње право на хуманитарну интервенцију. Ипак, у члану 1(3) као 
један од циљева Организације уједињених нација наводи се „уна-
пређивање и подстицање поштовања права човека и основних 
слобода за све без обзира на расу, пол, језик или веру“. Ово, међу-
тим, не имплицира да би државе унилатерално могле да употребе 
силу против друге државе, како би заштитиле људска права. Као 
што истиче Обрад Рачић (2015) „за разлику од несумњивог права 
Савета безбедности да се меша у унутрашње ствари у државама, 
такав изузетак се не односи на интервенцију држава“ (340-341). 
Декларација принципа неинтервенције и немешања у унутрашње 
и спољне послове, иако необавезујућег карактера, позива државе 
„да се уздрже од коришћења људских права као средства за ин-
тервенцију у унутрашње послове држава“ (Исто, 343). 

Закључујем да је свака употреба силе, која не предста-
вља самоодбрану у случају оружаног напада или није одобрена 
од стране Савета безбедности, у супротности са међународним 
правом, без обзира на њене мотиве. 

Културно насиље над Србима као легитимизатор 
санкција и НАТО интервенције

 „Културно насиље, подразумева оне аспекте културе (ре-
лигија, идеологија, уметност и др.) који могу да се користе да се 
оправда директно или структурно насиље“ (Галтунг, 2009, 273). 
„Оно чини да директно и структурно насиље делују морално 
прихватљиво, или прикрива стварну природу насиља, па оно и 
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не делује као насиље“ (Тепшић и Вукелић, 2019, 113). Коришће-
њем различитих видова културног насиља над Србима током 
90-их, Запад је успео да пред својим и светским јавним мњењем, 
врло лако оправда, најпре санкције, а потом и нелегалну НАТО 
интервенцију 1999. године. На управо ово указује Јохан Галтунг 
(2009) када каже да насиље има „узрочни смер, од културног, 
преко структурног, до директног насиља“ (16). Стигматизација 
Срба крајем ХХ века, врло је блиско повезана са концептом бал-
канизације с почетка тог века. Марија Тодорова (Мария Тодорова) 
наводи да је балканизација означавала „синоним за повратак зао-
сталом, примитивном и варварском“ (2006, 47). Када Ребека Вест 
(Rebecca West) пише о Балкану, она сама признаје да је „насиље 
било све што је знала о њему“ (Бакић-Хејден, 2006, 55). Као што 
истиче Тања Петровић (2012), у перцепцији Запада „кроз исто-
рију је већ учвршћена представа о Балкану као о периферији коју 
треба надзирати и којом треба управљати“ (68). Сви ови раније 
произведени стереотипи о Балкану, као простору сталног насиља 
између примитивних и дивљих народа, послужили су западним 
одлучиоцима као темељ на којем су градили политику према овом 
простору. Међутим, као што примећује Милан Крстић (2020), 
„стереотип нема исту снагу ако се на цео регион гледа као на на-
задну територију у којој влада хобсовски поредак, у ком случају 
сви актери у региону деле одговорност, или ако се одговорност за 
све назадно и ‘девијантно’ стави искључиво на Србију“ (110). У 
југословенским сукобима деведесетих, преовладао је други сцена-
рио, те је жиг агресора и злочинаца понео само један балкански 
народ – Срби.

Кључни домени у којима се спроводило културно наси-
ље над Србима, били су идеологија и религија. Док у Источној 
Европи долази до слома социјалистичког лагера, у Србији и Цр-
ној Гори, на власт долазе бивши комунисти. Савезна Република 
Немачка, уједињена и оснажена, Балкан препознаје као простор 
за остварење својих геостратешких и економских интереса. Као 
што наводи Гибс (2010) „главна препрека овоме била је соција-
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листичка Југославија“ (134). Чврсто залагање за њен опстанак и 
противљење суштинским реформама, долазило је пре свега од 
српског руководства. „Неспремност на сарадњу која подразуме-
ва идеолошку компатибилност, доживљена је као отпор. Казна је 
била неминовна“ (Симеуновић, 2002, 293). Као што Крстић (2020) 
примећује, „бројни функционални актери на Западу покушавали 
су да Србију представе као комунистичку, па чак и бољшевичку 
државу, која се опире ветровима промена“ (109).  Услед чињенице 
да најснажнији отпор транзицији из социјалистичког у капита-
листички облик производње долази из Београда, те да се „тврда 
струја“ оличена у Милошевићу и Југословенској народној армији 
противи убрзаној трансформацији привреде, Немачка процењу-
је да је у њеном интересу разбијање Југославије и подршка неза-
висности „идеолошки правоверним“ републикама – Словенији 
и Хрватској. Српска кривица, била је „кривица неприлажења 
победничкој страни“, а њено одрицање од комунизма виђено је 
као преспоро и неискрено (Симеуновић, 2002, 293). Тада антико-
мунизам, почиње да се претвара у антисрпство (Гибс, 2010, 167). 
Такође, српски народ је већински православне вероисповести. У 
ери за коју је Семјуел Хантингтон (Samuel Huntington) најавио да 
ће бити обележена „сукобом цивилизација“, религија се без икакве 
сумње, мора узети у обзир. Утицај Католичке цркве је био веома 
снажан у иницијалној фази стигматизације Срба коју је предво-
дила Немачка, а као важан покретач стигматизације истицала се 
и Аустрија. Тадашњи канадски амбасадор у Југославији, Џејмс 
Бисет (James Bissett), тврди да је „Ватикан отворено лобирао за 
словеначку и хрватску независност још од 1990. године“ (Исто, 
137). У очима Запада који тријумфује у Хладном рату, Срби доби-
јају улогу идеолошког и верског Другог, који се противи да приђе 
победничкој страни. 

Конструисање ове српске другости, кључни покретачи 
стигматизације (најпре Немачка, потом САД, Уједињено Краљев-
ство и др.) чинили су различитим стигматизацијским просецима 
(етикетирање, стереотипизација, издвајање, губитак статуса и 
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дискриминација) и посредством најважнијих форума за стимга-
тизацију (УН, ОЕБС, ЕУ), а уз значајну помоћ фунцкионалних 
актера стигматизације (известилачке мисије, невладине органи-
зације, медији и сл.) (Крстић, 2020). Улога фунцкионалних акте-
ра огледа се у томе да су ,,писања медија, аналитичара и радови 
из популарне културе, довели до перцепције Србије и Срба као 
априорно негативних, четника, кољача, бољшевика који се опи-
ру демократизацији, нецивилизованих и отпадничких актера’’ 
(Исто, 111). Иако је у међународној заједници било и неколико 
опонената стигматизацији Србије (Русија, НР Кина, а на момен-
те и Грчка, Зимбабве и Индија), ни један од ових актера није на-
рочито снажно опонирао стигматизацији, нити је реално имао 
довољно моћи да заустави овај процес (Исто). Утисак је да су се 
мале државе рационално водиле стратегијом „ускакања у вагон“ 
(bandwagoning), односно сврставале се уз јачу страну, а у првој 
половини деведесетих ову стратегију примењиваће и Русија, тада 
на историјском минимуму своје моћи. Оваква констелација снага, 
омогућиће заговорницима стигматизације Србије, да њу изврше 
без пуно отпора, а уз свесрдну помоћ светски утицајних медија.

 Ратови за југословенско наслеђе и Срби као жртве 
културног насиља Запада

Почев од рата у Словенији (мада одређени стигматизациј-
ски процеси почињу и раније), Срби су представљани искључи-
вим кривцима у овом и свим надолазећим сукобима. Овај фе-
номен, Јово Бакић (2011) назива „србоцентричном хипотезом“ 
у оквиру које је српски чинилац једини означаван одговорним 
за ратове и распад Југославије. Ово се чинило, како посредним 
путем – занемаривањем других фактора који су узроковали ра-
тове и слом државе, тако и непосредно – изричитим приписива-
њем кривице Србији и „великосрпском национализму“ (Исто). 
Словенија је 25. јуна 1991. једнострано прогласила независност, 
противно Уставу СФРЈ из 1974. године,* а потом је Територијална 
*  Члан 5 Устава из 1974. предвиђао је да се „границе СФРЈ не могу мењати без пристанка свих република и ау-
тономних покрајина“.
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одбрана Словеније покушала да силом заузме граничне прелазе. 
Вршећи своју уставну дужност, Југословенска народна армија је 
реаговала (и то врло умерено), у настојању да спречи сецесију и 
одбрани територијални интегритет земље. Међутим, Фајненшал 
тајмс (Financial Times) је ово осудио као „агресорски рат, уперен 
против недужних Словенаца“ (Гибс, 2010, 143). Стигматизација 
комунистичких држава, од које је СФРЈ била изузета као „најбо-
љи део комунистичког света“, падом Берлинског зида и губитком 
геополитичког статуса „клина“ забијеног у Источни блок, почиње 
да погађа и Југославију. Слика која је креирана у медијима, који 
су углавном били на страни сецесиониста, јесте да се у Словенији 
ради о сукобу између „храбрих, прозападно оријентисаних Слове-
наца, који су само желели да се заштите, и огромне комунистичке 
армаде“ (Исто). Тада још увек мултинационална ЈНА, која је деце-
нијама уназад оличавала јединство југословенских народа, означе-
на је као српска војска. Европска заједница је у својој декларацији 
крајем августа истакла како је „ЈНА под контролом руководства 
Србије“ (Крстић, 2020, 96). У овој фази, Србији се индиректно ста-
вља етикета „агресора“, која ће у наредним годинама попримити 
знатно оштрији и експлицитнији облик. 

 Наредни, много крвавији сукоби, догађали су се на про-
стору Хрватске, још једне нелегално отцепљене југословенске ре-
публике. Како наводи Дејвид Гибс (2010), узроке рата у Хрватској 
треба тражити у националистичким и антисрпским снагама које 
се јављају током предизборне кампање 1990. године, изазивајући 
таласе насиља над Србима. После избора и доласка ХДЗ-а и Фра-
ње Туђмана на власт, режим у Хрватској почиње да кокетира са 
усташтвом, замењујући обележја заједничке државе искључиво 
хрватским симболима и потискујући српски језик и ћирилично 
писмо. У тзв. Божићном уставу, донетом крајем 1990. године, 
Срби су изгубили статус конститутивног народа који су до тада 
уживали. У том периоду, почињу и прва спорадична насиља над 
српским цивилним становништвом, отпуштања са посла и одузи-
мања имовине. Углавном занемарујући све видове насиља са хр-
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ватске стране, медији су и у овом случају преносили „да је српска 
агресија практично једини узрок рата“ (Исто). Анализом дневне 
немачке штампе у периоду од 26. јуна 1991. до 8. јануара 1992. 
године, у оквиру истраживања које је спровела Габријела Фолмер 
(Gabriele Vollmer), ауторка потврђује своју почетну хипотезу, да су 
у немачким дневним новинама Срби проглашени одговорним за 
рат и наставак рата, док чињеница да су и Словенија и Хрватска 
једнострано прогласиле независност, противно југословенском 
уставу, углавном се ни не спомиње (Глишовић, 2011). У новем-
бру 1991. британски недељник Економист (Economist) је записао: 
„Расте осећање у Европи, да су Срби криви“ (Гибс, 2010, 161). По-
менуто истраживање Габријеле Фолмер показало је, да се у ком-
плетној немачкој дневној штампи, понашање српске стране (која 
је поистовећивана са савезном државом) оцењивало искључиво 
као офанзивно, док је деловање хрватских и словеначких јединица 
окарактерисано као позитивно (Глишовић, 2011).  Да се овде не 
ради само о стигматизацији Србије и њеног руководства, већ да 
постоји тендеција да се стигма пренесе и на читав народ, показала 
је студија Александера Ноја (Alexander Neu), у којој аутор ана-
лизира извештавање утицајног Франкфуртер алгемајне цајтунга 
(Frankfurter Аllgemeine Zeitung). У једном коментару, објављеном 
у овом листу под називом Заблудели народ, наводи се да „очи-
гледно велика већина српског народа стоји иза империјализма 
својих цивилних и војних вођа“ (Исто, 52). Ној такође долази до 
закључка да је ФАЗ, користио расистички аргумент о ,,цивилиза-
цијској девијантности српског народа“, да би објаснио стварне и 
наводне злочине који су чињени са српске стране (Исто). Ипак, 
још снажнији стигматизацијски процеси, које ће покретати нај-
моћније државе Запада, уз подршку медија чије ће извештавање 
водити потпуној сатанизацији Срба, почеће са ратом у Босни и 
Херцеговини. 

 Као што Милан Крстић (2020) показује у својој докторској 
тези, рат у БиХ водиће прелазу од благе ка потпуној стигматиза-
цији Србије и њеном преливању на српски народ у целини. Ети-
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кета „агресора“ која се до сада углавном индиректно приписивала 
Србији, постаје знатно експлицитнија, а на њу ће се надовезати и 
етикета „починитеља ратних злочина“, али и њена далеко ради-
калнија верзија, етикета „починилаца/помагача геноцида“. Догађај 
који је пресудно утицао на то, да западна јавност у потпуности 
стане на страну босанских Муслимана*, а Србе означи као зло-
чинце, јесте масакр у улици Васе Мискина. Јасна Драговић-Со-
со (2003) наводи, да је кључни проблем у томе „што су босански 
Срби, истог часа окривљени за масакр, иако за то није било чвр-
стих доказа“ (242). „Истражитељи УНПРОФОР-а, указали су на 
могућност да је за масакр одговорна муслиманска страна која је 
желела да подстакне негативну реакцију јавног мњења на Западу 
и изазове интервенцију“ (Исто). Међутим, континуирани нара-
тив о Србима као агресорима омогућио је да Савезној Републици 
Југославији убрзо буду уведене санкције, резолуцијом 757 Савета 
безбедности.**Ово представља моменат у којем је културно наси-
ље над српским народом, прерасло у структурно насиље, чијим 
ћемо се аспектима позабавити у наредном одељку. Ипак, важно 
је да приметимо да у резолуцијама Савета безбедности нема ек-
сплицитног помињања термина агресор, већ се од СРЈ захтева по-
влачење снага и поштовање територијалног интегритета, тада већ 
међународно признате Босне и Херцеговине (Крстић, 2020). Ово 
не треба да нас чуди, премда је за резолуцију СБ УН, да би била 
усвојена, неопходно да јој се изричито не успротиви ни једна од 
пет сталних чланица. Иако се увођењу санкција СРЈ ни једна др-
жава није експлицитно успротивила (НР Кина и Зимбабве су били 
уздржани), само присуство земаља које су биле скептичне према 
стигматизацији Србије (са којом се СРЈ фактички изједначавала), 
водило је томе да ниво стигме у СБ УН буде блажи. Оптужива-
ње Србије за агресију, биће много експлицитније у резолуцијама 
Генералне скупштине Уједињених нација, као најинклузивнијем 
међународном форуму, али и у органима Организације за безбед-

*  Термин „Бошњаци“, као национално име за ову групу, у употреби је од Првог бошњачког сабора 1993. год.
**  Иако се резолуцијом 752 СБ УН констатовало и присуство хрватске војске у БиХ и захтевало њено повлачење, 
само три дана после овога, Хрватска постаје чланица Уједињених нација, а Србија, недуго затим, бива потпуно 
изолована из међународне заједнице.



Сава Митровић

63

ност и сарадњу у Европи, која укључује највећи број држава гло-
балног севера. У резолуцији ГС УН 46/242, усвојеној 25. августа 
1992. године, наводи се да је „БиХ жртва агресије, а југословенска 
војска спроводи или помаже у спровођењу различитих акција 
на територији БиХ“ (Исто, 98). У истом периоду, у документима 
ОЕБС-а се наводи да „агресију спроводе српске снаге у БиХ, да 
су у БиХ присутне снаге из Србије и да примарну одговорност за 
избијање сукоба сноси српска страна“ (Исто). Инсистирањем на 
наводној агресији Србије као узроку за рат у БиХ, потпуно се пре-
небрегавала чињеница да је рат потенцијално могао бити избег-
нут да се пристало на мировни споразум из Лисабона. Међутим, 
иако су се све три стране иницијално сагласиле са Кутиљеровим, 
односно Карингтон-Кутиљеровим планом, повлачење потписа 
Алије Изетбеговића, оставиће ову сложену, мултиетничку државу, 
без одрживог решења и убрзо је увући у крвави грађански рат. 

Проналажење оправдања за санкције и структурно наси-
ље над Србијом, кроз њену потпуну међународну изолацију, било 
је омогућено једностраним и често потпуно неистинитим изве-
штавањем медија о догађајима у бившој Југославији. Тако је, на 
пример, Си-Ен-Ен (CNN) у свом прилогу од 4. јула 1992. године, 
извештавајући о српском гранатирању Сарајева, приказао слике 
из разрушеног Требиња, града са доминантном српском већином 
који су разориле хрватске снаге (Јевтовић, 2003). Сличном мето-
дом, служили су се и Њујорк тајмс (New York Times), Вашингтон 
пост (Washington Post), Опсервер (Observer) и други утицајни за-
падни медији, када су писали о злочинима „српских екстремиста“, 
а на фотографијама приказивали војнике у униформама са уста-
шким симболима (Исто). Непочинства босанских Срба у логору у 
Омарској наилазе, сасвим оправдано, на оштру осуду ових медија. 
Међутим, логори за Србе које је Изетбеговићева влада држала у 
Челебићу, готово да нису ни помињани на Западу (Лемпи, 2004). 
Франкфуртер алгемајне цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), 
на бази премисе о наводној агресији Србије на Босну, извлачи 
закључак којим релативизује злочине над српским живљем, ре-
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чима да ,,нема народа на свету, који у наметнутом рату, пошто 
дуго трпи масовне бестијалности, не покаже жељу да претрпљено 
врати истом мером“ (Глишовић, 2011, 55). Да су се у настојању 
да потпуно демонизују српску страну, западни медији служили и 
голим неистинама, показује текст у Њујорк тајмсу од 24. јануара 
1993. године. У њему се наводи, да у Босни постоји „135 концен-
трационих логора, у којима Срби у нехуманим условима држе 70 
хиљада заробљеника“ (Јевтовић, 2003, 179-180). Када је Црвени 
крст утврдио да је у БиХ 18 логора (на све три стране), а да су од 
2557 затвореника више од половине Срби, то је правдано навод-
ном „штампарском грешком“ (Исто). Још једну потпуну неистину, 
у служби медијске сатанизације Срба, Јевтовић проналази у фин-
ском Хелсингин Саномату (Helsingin Sanomat). Овај лист, објавио 
је причу о томе да су Срби запалили муслиманску болницу у ко-
јој су пацијенти живи изгорели у најстрашнијим мукама, иако 
је болница била нетакнута (Исто). Према истраживању Љиљане 
Глишовић (2011), у немачком магазину Шпигл (Spiegel), од укупно 
37 чланака 1993. године у којима се помиње Србија, став аутора 
је негативан у свим, осим у једном непотписаном чланку са неу-
тралним ставом (126). Како наводи ова ауторка, све су чешће ана-
логије између Милошевића и Хитлера, а чак су и Срби упоређени 
са нацистима (Исто). Дејли мирор (Daily Mirror), преносећи изјаву 
немачког посланика Штефана Шварца (Stefan Schwarz), алудира да 
„Срби над муслиманкама врше опите по узору на монструозног 
нацистичког доктора Јозефа Менгела“ (Јевтовић, 2003, 203). Ове 
аналогије Србије са нацистичком Немачком, требало је да подсете 
европску јавност до чега је довела политика попуштања Хитлеру, 
и убеде је да је неопходна оружана интервенција, док још није 
касно. Амерички генерал Мајкл Дуган (Michael Dugan) у интер-
вјуу за Шпигл изјавио је да ,,ако међународна заједница не буде 
интервенисала у Босни, српска експанзија би могла да се прошири 
на Косово и на Македонију“ (Глишовић, 2011, 124-125). Франк-
фуртер алгемајне цајтунг, такође у својим текстовима тражи војну 
интервенцију „како би се спречио други Аушвиц“, а аналогијама 
са холокаустом, придодаје аналогије Србије са савременим „осо-
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винама зла“ (Ирак, Северна Кореја и сл.) (Исто, 53). У чланку 
„Изван цивилизованог света“, објављеном у истом листу наводи 
се да „цивилизовани свет мора да спречи нецивилизовану Срби-
ју у ратовању, а Срби пре свега респектују физичку силу“ (Исто, 
54). Као што Костас Дузинас (2009) појашњава, логика политике 
хуманитаризма је у томе да „уколико мање цивилизовани не желе 
да прихвате наше „милосрђе“, ми га морамо наметнути борбеним 
авионима и тенковима“ (118). Овде видимо, како се културно на-
сиље покушава искористити за оправдање директног насиља и 
потпуну промену његове моралне обојености.

Још један функционални актер, који се у потпуној супрот-
ности са сврхом свог постојања, залагао за војну интервенцију 
из наводних хуманитарних мотива, били су западни мировни 
покрети. Како наводи Радмила Накарада (2019) за мировне по-
крете на Западу „инсистирање на мирољубивим решењима по 
сваку цену, био је лажни пацифизам у служби геноцида“ (18). 
„Мировни покрети су се својим односом према југословенској 
драми вишеструко компромитовали: поједностављеним тумаче-
њима, показали су мањак разумевања сложених узрока сукоба, а 
дехуманизујућим стереотипима и моралистичким призивањем и 
правдањем илегалних војних интервенција, ставили су се у слу-
жбу пролонгираног насиља“ (Исто, 19). И мада ће се Србија са 
директним насиљем Запада суочити тек 1999. године (оштрицу 
хуманитарног интервенционизма пре ње ће осетити Република 
Српска), структурно насиље над Србијом биће спровођено од 
1992. године, па све до петооктобарских промена, мањим или ве-
ћим интензитетом.

Санкције и међународна изолација – структурно 
насиље над Србијом

 Јохан Галтунг (2009) наводи четири класе основних по-
треба (за опстанком, благостањем, идентитетом и слободом), 
чије негације воде структурном и директном насиљу (275). Један 
од облика структурног насиља, као негација човекове потребе за 
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слободом, јесте маргинализација – „држање потчињених изван“ 
(Исто, 278). Управо то се догодило српском народу. Осим економ-
ских санкција, СРЈ је доживела потпуну изолацију из међународне 
заједнице. „Србија је изгубила статус у готово свим међународ-
ним форумима, а против ње су примењени и сви облици санк-
ција доступни у спољној политици“ (Крстић, 2020, 124). Забрана 
авио-саобраћаја, ограничавање научне и културне сарадње, као 
и забрана учешћа на спортским такмичењима, претворила ју је у 
„друштво-парију“ (Накарада и Печуљић, 1999, 31). Државе члани-
це ЕУ, одбијањем да признају СРЈ све до 1996. године, послале су 
поруку „да она не може бити третирана као свака друга суверена 
и једнака, односно ‘нормална’ држава у међународном друштву“ 
(Крстић, 2020, 126). Санкције су српском народу донеле сирома-
штво и немаштину, али и отвориле простор за развој сиве и црне 
економије. Иако се починиоци могу правдати да овде уопште није 
реч о насиљу, јер се избегава директно убијање, Галтунг (2009) 
указује да „за жртве, структурно насиље може значити споро, 
али намерно убијање, изгладњивањем и лишавањем медицинске 
помоћи, које прво погађа оне најслабије“ (276). Релативно плодно 
пољопривредно земљиште, сачувало је становништво од масовне 
глади која би могла да има фаталне ефекте. Чињеница да је еко-
номска блокада тешко погодила најосетљивије слојеве друштва, 
показује да, као што се културно насиље прелило са режима на 
народ, то се сада дешавало и са структурним насиљем. Ипак, у 
извештају Централне обавештајне агенције (Central Intelligence 
Agency) наводи се да „санкције још нису нанеле довољно патњи 
локалном становништву, да би покренуле експлозију антирежим-
ског расположења (...) Срби су навикли на несташице, дуге редове 
у продавницама, хладне куће и рестрикције струје“ (Мијатовић, 
2013, пара. 1, 5). Ако је и намера покретача стигматизације била да 
се санкцијама изврши притисак на Милошевићев режим, у прак-
си су га оне само ојачале. Као што наводи Јасна Драговић-Сосо 
(2003), режим је кроз различите „пирамидалне шеме“, успео да 
отме девизну уштеђевину од грађана, а себи пронашао нови извор 
финансија којима је могао да купује гласове. Међутим, оно што 
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је још више оснажило режим, била је перцепција народа о заве-
ри Запада, који неправедно кажњава његову државу, а он у томе 
највише испашта. Једнострано приказивање догађања на просто-
ру бивше Југославије, са бројним елементима културног насиља 
над Србима, сведочи о томе да ова теза није сасвим неутемељена. 
Важно је истаћи, да сви ови видови структурног насиља који су 
примењени над Србијом, нису водили престанку културног наси-
ља, које је кроз читаву деценију било инструмент легитимисања 
других форми насиља. Као што каже Јохан Галтунг (2009), док 
је „директно насиље конкретан догађај, дотле културно насиље 
постојано тече кроз време, те представља супстрат из кога друге 
две врсте насиља извлаче храњиве материје“ (278-279). Све је ово 
представљало увод у НАТО интервенцију, директно насиље које 
ће потврдити тезу о „највише кажњеном друштву после Другог 
светског рата“ (Накарада и Печуљић, 1999, 31).

Хуманитарни интервенционизам – инструмент 
остваривања геостратешких интереса

 Амерички дипломата Џорџ Кенан (George Kennan) 1948. 
године је записао: „Није далеко дан када ћемо бити принуђени да 
уведемо у игру коцепте директне силе (…) Што нас идеалистички 
слогани буду мање ометали, то боље по нас“ (Робинсон, 2012, 25). 
Иако сила представља одвајкада коришћен инструмент у спољној 
политици моћних држава, сматрам да Кенан греши када сматра 
да она данас може бити одвојена од онога што ту силу легити-
мише. Историчар Лојд Гарднер (Lloyd Gardner) истакао је да је 
,,интервенционистички импулс константа у спољној политици 
САД-а“ (Исто, 39). Мада је интервенционизам постао инхерентан 
Сједињеним Државама после Другог светског рата, формула којом 
је он легитимисан се променила. Распадом Совјетског Савеза, Сје-
дињене Државе су изгубиле свог радикалног Другог, па су кренуле 
у потрагу за новим непријатељима, преко којих треба оправдати 
интервенционистичку политику (Ејдус, 2012). Оно што је била 
борба против „комунистичке претње“ у Хладном рату, у постхлад-
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норатовском поретку замењено је борбом против ,,отпадничких 
држава“ (rouge states), ширењем демократије и људских права. 
Имануел Волерстин (Immanuel Wallerstein) наглашава да „интер-
венционисти увек прибегавају моралном оправдању – природном 
праву и хришћанству у ХVI веку, цивилизацијској мисији у ХIХ 
веку, а људским правима и демократији крајем ХХ и почетком ХХI 
века“ (Дузинас, 2009, 122) Без обзира шта користе као легитими-
зирајућу формулу, државе су рационални актери и понашају се у 
складу са својим интересима. 

 Заговорници хуманитарног интервенционизма сматра-
ју, међутим, да се у постхладноратовском добу, интервенције не 
предузимају ради задовољења себичних, националних интереса, 
већ у име виших, моралних начела. Прва у низу интервенција, 
за коју ће се оправдање налазити у моралистичком аргументу 
потребе ширења демократије, била је у Панами. Када је управа 
над Панамским каналом требало да пређе у руке ове државе, „до-
јучерашњи савезник на платном списку ЦИА-е, диктатор чији 
су се криминални поступци толерисали, а он хваљен због своје 
наводне борбе против трговине дрогом, преко ноћи постаје не-
пријатељ, кримиланац који краде изборе и тргује дрогом“ (Нака-
рада, 2019, 17). Оног момента, када је генерал Мануел Норијега 
(Manuel Noriega) извршио „злочин самосталности“ и угрозио 
геостратешке интересе САД-а, његово свргавање постаје импе-
ратив, а интервенција се почиње правдати моралним разлозима, 
те у ту сврху и добија назив Oперација Праведни циљ. Интервен-
ција у Панами представљаће модел за све будуће интервенције. 
„Нарушавање норми међународног права у име виших етичких 
начела, употреба диспропорционалне силе, равнодушност и из-
останак критичности домаћих медија, и лансирања за властиту 
јавност прихватљивог моралног циља – ширење демократије“, 
само су неке од одлика постхладноратовских интервенција (Исто). 
Присталице хуманитарног интервенционизма истичу, како су се 
„велике интервенције из 90-их, одвијале у удаљеним областима, 
занемарљивог стратешког или економског значаја“ (Гибс, 2010, 
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22). Насупрот овога, сматрам да операција „Пустињска олуја“ 
којом је окончан Заливски рат, упркос томе што је одобрена од 
стране Савета безбедности УН-а, не може да се посматра одвојено 
од геостратешких и економских интереса које Сједињене Државе 
имају у Персијском заливу. Ово потврђују и речи Семјуела Хан-
тингтона који истиче како су „САД у Заливском рату имале ви-
тални национални интерес у игри, премда нису смеле да дозволе 
да Ирак добије искључиву контролу над главним делом светских 
резерви нафте“ (Накарада, 2008, 105). Да се хумани мотиви кори-
сте искључиво као изговор за геостратешке интересе, још непо-
средније потврђује друга, овога пута, нелегална интервенција у 
овом региону. Инвазија на Ирак 2003. године, правдана намером 
„уништења оружја за масовно уништење, победе над тероризмом 
и устоличења демократије“, довела је до крвавог грађанског рата у 
којем је страдало више стотина хиљада цивила и уништена свака 
могућност за успостављање демократије (Калдор, 2005, 276-277). 
Ипак, најважнија провера тврдње, да је мотив ових интервенција 
хуманитарног карактера, представља она у СР Југославији 1999. 
године, за коју Гибс (2010) наводи „да се сматра најзначајнијим и 
најутицајнијим примером хуманитарне интервенције икада“ (26).

НАТО интервенција – директно насиље над Србијом

Србија и српски народ, културним насиљем којим су били 
изложени током читаве деценије, били су до те мере стигмати-
зовани, да интервенцију којом је грубо прекршено међународно 
право, није било тешко оправдати. „Када је Други дехуманизован 
и потпуно лишен људскости, отвара се простор за све врсте ди-
ректног насиља, за које се онда криви жртва“ (Галтунг, 2009, 284). 
Ипак, како наводи Јевтовић (2003) „информативни тоталитаризам 
је двосекли мач, јер се после периода освешћена, јавност, схвата-
јући да је била објекат подмуклих превара, може окренути про-
тив“ (204). Стога је било важно да се, после периода попуштања, 
поново интензивира културно насиље над Србијом, да би се пред 
светским јавним мњењем, оправдала нелегална НАТО интервен-
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ција. Кључни покретачи стигматизације у овом периоду, САД и 
Уједињено Краљевство, крећу у снажне дипломатске иницијати-
ве, како би Србима још једном, овога пута у контексту Косова и 
Метохије, пришили етикету агресора и злочинаца. Иако од 1998. 
на територији Косова и Метохије несумњиво постоји оружани 
сукоб између српских снага и терористичке „Ослободилачке вој-
ске Косова“, није сасвим јасно како једна држава може извршити 
агресију на себе саму. Крстић (2020) наводи да је „термин агресија 
овога пута коришћен како би се показало да мета српских и југо-
словенских снага нису припадници ОВК, већ да постоји планира-
на ‘агресија’ на читав албански национални корпус – укључујући 
и цивиле“ (99). Сецесионистичка ОВК, која је и званично означена 
као терористичка организација, преко ноћи постаје „легитимна 
страна у сукобу“. Са друге стране, Србија постаје агресор на соп-
ственој територији, за коју се почиње тврдити да и није њена, већ 
ју је окупирала и поробила аутохтоно албанско становништво. 
Енглески публициста Ноел Малколм (Noel Malcolm), неколико 
месеци пре бомбардовања, објављује књигу Косово: Кратка исто-
рија, у којој, у настојању да докаже како Срби немају историјско 
право на Косово, наводи да су Албанци на тим просторима још 
од VII века, а да су Срби до ХV века живели у пределима Чешке 
и Саксоније, да се у Косовској бици нису борили Срби, већ су 
хришћански Запад бранили Албанци, а да су Велике сеобе Срба 
бајковита и измишљена прича (Јевтовић, 2003). Историјски реви-
зионизам, дугогодишња медијска сатанизација Срба (културно 
насиље) и гетоизација Србије (структурно насиље), утабале су пут 
НАТО интервенцији (директно насиље). Био је потребан само још 
непосредан повод, који ће оправдати месецима уназад планирано 
бомбардовање. Он је пронађен у инциденту у Рачку. Негативна 
слика о Србима, грађена годинама уназад, учинила је да нико не 
посумња у тврдње америчког дипломате Вилијама Вокера, који је 
„јавно подржао албанску верзију, пре него што су изнесени било 
какви чврсти докази“ (Драговић-Сосо, 2003). Симулација ми-
ровних преговора у Рамбујеу, послужила је као још једна потврда 
да Срби једноставно не желе мир, те да су се тиме „исцрпле све 
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могућности за мирно, компромисно решавање сукоба“ (Накара-
да, 2008, 113). Преговори у Рамбујеу представљали су „алиби ди-
пломатију, у сврху добијања легитимитета за бомбардовање пред 
јавним мњењем сопствених држава“ (Крстић, 2020, 77).

Вацлав Хавел (Václav Havel) је интервенцију у СРЈ славио 
речима како је то „вероватно први рат који се није водио у име 
националног интереса, већ у име начела и вредности“ (Накарада и 
Печуљић, 1999, 26). Џин Бетке Елштајн (Jean Bethke Elshtain) опи-
сала је НАТО интервенцију као „парадигму хуманитарне интер-
венције која се предузима у име човечности као такве“ (Гибс, 2010, 
15). Заговорници интервенције, говорили су да ће њоме наступи-
ти ново раздобље засновано на вишим етичким начелима (Нака-
рада, 2008, 108). На Косову се, према тврдњама главних агитатора 
интервенције, британског премијера Тонија Блера (Tony Blair) и 
америчког председника Била Клинтона (Bill Clinton), догађала ху-
манитарна катастрофа у којој је „100 хиљада Албанаца убијено, а 
Косово препуно масовних гробница“ (Накарада и Печуљић, 1999, 
28). „Глобално утицајни француски и британски медији, стварали 
су перцепцију догађаја на Косову као новог Холокауста и новог ге-
ноцида који се мора спречити“ (Крстић, 2020, 77) Овакве тврдње, 
требало је да оправдају посезање за употребом силе без одобрења 
Савета безбедности, и да нелегалну интервенцију, представе као 
легитимну. 

 НАТО интервенција започиње 24. марта 1999. године, 
под изговором да се на Косову догађа хуманитарна катастрофа и 
етничко чишћење Албанаца. Упркос репресији Милошевићевог 
режима и прекомерној употреби силе, Накарада и Печуљић (1999) 
тврде да „хуманитарна катастрофа није постојала пре НАТО бом-
бардовања“ (29). „Сви емпиријски докази показују да масовно ет-
ничко чишћење започиње са бомбардовањем; за 24 дана Косово 
је напустило 33 пута више избеглица него током целе претходне 
године“ (Исто, 27). Чак и да је био циљ, спречити наводну хума-
нитарну катастрофу на Косову, поставља се питање, на који начин 
је бомбардовање цивилних објеката у Србији, доприносило том 
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циљу? Како наводе Накарада и Печиљић (1999) „у име хумани-
тарне интервенције, читаво друштво, постало је објект разарања. 
Само трећина мета бомбардовања, били су војни циљеви“ (29). 
Чак и да је интервенција била неопходна, због чега је коришћено 
оружје које је нанело дугорочне последице по природу и здравље 
људи на овом простору? „Количина баченог уранијумског товара, 
претворила је Косово у мини Хирошиму“ (Накарада, 1999, 129). 
Масовним уништавањем индустријских објеката и друге економ-
ске инфраструктуре, Србији је нанета штета коју Светска банка 
процењује на око 50 милијарди долара (Исто). Ово нису ствари 
које се једноставно могу објаснити геостратешким интересима 
САД-а. Драган Симеуновић (2002) сматра да ово одузимање пра-
ва на прогрес и изазивање дугорочних еколошких последица, 
свој корен има у паганској клетви „да због греха очева, морају 
испаштати и потомци“ (295). После 78 дана непрестаног бомбар-
довања, СРЈ је била приморана да повуче своје оружане снаге са 
Косова и Метохије, тиме de facto губећи суверенитет над делом 
своје територије. Међутим, овиме трагедија српског народа није 
завршена. У присуству КФОР-а и УНМИК-а, започиње егзодус 
Срба са Косова. Специјални известилац Комисије УН за људска 
права, Јиржи Динстбир (Jiří Dienstbier), на питање да дефинише 
тренутну ситуацију на Косову одговорио је следеће: „Ситуација 
је ужасна. Једно етничко чишћење замењено је другим етничким 
чишћењем, убијањима, крађама и паљењем кућа“ (Нинчић, 1999, 
пара. 6). 

Овиме се потврђује, да „мотиви НАТО интервенције нису 
били хуманитарне, већ геостратешке природе“ (Накарада и Пе-
чуљић, 1999, 33). Крахом биполарног поретка, било је потребно 
редефинисати улогу Северноатлантског савеза. Збигњев Бжежин-
ски (Zbigniew Brzeziński), један од ретких који интервенцију није 
желео да правда наводним хуманитарним мотивима, означио ју је 
као „рат за преживљавање НАТО-а“ (Накарада, 2008, 110). „НАТО 
од одбрамбеног савеза, постаје офанзивна војна машинерија“ 
(Накарада и Печуљић, 1999, 36). Значајан геостратешки интерес 
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САД-а, био је да прошире своју моћ у периоду руске слабости. 
Сједињене Државе настојале су да обезбеде двоструку превласт: 
унутар НАТО-а – тако што неће дозволити Европској унији да 
решава кризе у свом дворишту, али и изван НАТО-а – ширењем 
војних база ка истоку и истискујући Русију са ових простора. 
„Америка је с правом сумњала у Србију, као потенцијалног војног 
савезника Русије и Кине, и њихову могућу песницу на Балкану“ 
(Симеуновић, 2002, 294). Ово потврђују и речи бившег министра 
спољних послова Турске и њеног кључног стратега, Ахмета Даву-
тоглуа (Ahmet Davutoğlu), који наводи да је „примарни циљ НАТО 
интервенције било зауздавање војне моћи Србије, њено стављање 
под контролу и увлачење у систем“ (Марковић, 2011, 283). Разара-
њем њене инфраструктуре, као и запоседањем дела њене терито-
рије, умањен је и њен значај и способност аутономног деловања у 
међународним односима. Напослетку, обим деструкције и поли-
тичко понижење нането Србији имали су и дисциплинујућу улогу: 
„ширење планетарног страха и показатељ каква судбина може да 
задеси сваку непослушну земљу“ (Накарада и Печуљић, 1999, 29).

Закључак

 Иако сам концепт хуманитарног интервенционизма им-
плицира да се ради о интервенцији покренутој из хуманих мо-
тива, на основу свега наведеног, закључујем да ти мотиви готово 
никада нису хумани. Постојеће међународно право забрањује 
унилатералне интервенције. Промена ове норме, унела би велику 
произвољност и створила нормативну неизвесност у међународ-
ним односима. 

Окончањем Хладног рата, историја се није завршила. На-
против, свет је ушао у нову фазу ратова и насиља. Србија је то 
схватила на тежи начин.

Стигма Србије настала је у склопу стварања једног новог поретка у 
којем је било потребно пронаћи основе за опстанак западних инсти-
туција и наћи новог Другог, у односу на кога ће се оне градити после 
краја Хладног рата – Србија је својим опонирањем то и постала (Кр-
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стић, 2020, 111). 

Српски народ је био жртва радикалне форме културног 
насиља, које је учинило да се промени морална обојеност свих 
других видова насиља који су над њим извршени. Али, „ако су 
Јевреји данас постали недодирљиви, ако су Немци поново најве-
ћа сила Европе, ни Србима се у будућности не мора писати тако 
лоше уколико успеју да извуку поуке из свог и туђих примера, те 
свој жиг, претворе у своју предност“ (Симеуновић, 2002, 296). 
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Humanitarian Interventionism – Cultural Violence in 
the Service of Geostrategic Interests

Sava Mitrović

Abstract: In this article I scrutinise the concept of humanitarian inter-
ventionism in the light of post-cold war relations. I assume that the humanitarian 
interventionism is just one of the numerous reproductions of orientalism, that lead 
to a discursive creation of the identity Others, against whom various types of vio-
lence are used. The concept of the violence triangle of Johan Galtung is employed 
as an analytical framework to demonstrate how different forms of cultural violence 
are used to legitimize structural or direct violence against dehumanized Other. The 
relations of the West towards Serbia and the Serbs in the 1990s are utilized as a case 
study through which it is shown, how stigmatization and media satanization (cultural 
violence) managed to justify sanction and international isolation (structural violence) 
and NATO intervention (direct violence). The example of the NATO intervention in 
the Federal Republic of Yugoslavia proves that the motives of these interventions are 
not of humanitarian, but of geostrategic nature. 

Keywords: Humanitarian interventionism, geostrategic interests, cultural 
violence, stigmatization, Yugoslav wars, the sanction against FR Yugoslavia, NATO 
intervention in FRY
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БЕЗБЕДНОСТ МАЊИХ И СЛАБИЈИХ 
ДРЖАВА У КОНТЕКСТУ ПРОЦЕСА 

ЕКОНОМСКЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Јована Николић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: У раду се полази од покушаја дефинисања појма „мала држа-
ва“ и различитих дефиниција појма глобализације, као и њеног разграничења 
од појмова регионализације и глобализма. Како би утврдио природу односа 
између државе и процеса глобализације, аутор се бави концептима национал-
не безбедности, глобалне безбедности и појмом претње, фокусирајући се пре 
свега на мале државе и процес економске глобализације. На основу постојеће 
литературе и емпиријских искустава, аутор у раду покушава да покаже какве 
последице процес економске глобализације оставља на мање и слабије државе 
и закључује да се поменути процес пре може схватити као изазов, а не као 
претња безбедности малих и слабијих држава. 

Кључне речи: глобализација, мале државе, глобална безбедност, на-
ционална безбедност, претња

Увод

Овај рад аутор пише у тренутку када се људи широм света 
налазе у неизвесности, забринути за своје и животе својих нај-
ближих, који су можда удаљени хиљадама километара од њих; у 
тренутку када се лекари широм света боре да спасу људске животе 
од новог вируса корона – болести COVID-19, који је убрзо после 
појављивања у Кини захватио све делове света. Пандемија коју 
проживљавамо у 2020. години само је један од примера глобализа-
ције животне средине, која представља само један од различитих 
видова процеса глобализације. Сам појам глобализације је веома 
широк и он у себе укључује, осим поменуте глобализације живот-
* Студенткиња четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду, смер:  Међународне студије; jovana.19.02@hotmail.com.
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не средине, још и економску, војну и друштвену глобализацију. 
Како ће се државе изборити са тренутном ситуацијом зависи од 
великог броја фактора, који су међусобно повезани, као уосталом 
и сами претходно набројани аспекти глобализације. У овом раду, 
фокусирам се на процес економске глобализације и питање да ли 
тај процес представља претњу по безбедност мањих и слабијих 
држава. 

У раду се полази од покушаја дефинисања појма „мала др-
жава“ и различитих покушаја дефинисања појма глобализације, 
што је последица комплексности ове појаве, као и од разграниче-
ња појма глобализација од појмова регионализација и глобализам. 
Рад се усмерава на аспект економске глобализације и положај ма-
лих држава у том процесу. Даље, како бих истражила везу између 
глобализације и безбедности, бавићу се концептима националне 
и глобалне безбедности, тј. дебатом између глобалиста, скептика и 
трансформациониста са циљем увиђања значаја који национална 
држава заузима у савременом свету у оквирима глобализације, 
као и самим појмом претње. На самом крају разматра се однос 
између краја Хладног рата и глобализације. Служећи се анали-
зом наведених концепата који су илустровани емпиријским при-
мерима, заузимам став трансформациониста по питању утицаја 
глобализације на савремени свет и закључујем да се, када је реч о 
малим државама, економска глобализација пре може схватити као 
изазов него као претња, као и да се не може тврдити да постоји 
директна веза између величине државе и последица глобализације 
у истој. 

Појам малих држава

Као што је то случај са појмовима попут демократије и 
глобализације, у друштвеним наукама не постоји сагласност око 
дефинисања појма мале државе. Уколико бисмо покушали да де-
финишемо поменути појам не консултујући релевантну академ-
ску литературу, вероватно би већини људи прво на памет пале 
величина територије или број становника као одреднице за де-
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финисање појма мале државе. Међутим, у науци о међународним 
односима ово питање је сложеније. Пошто је концепт моћи један 
од главних појмова када говоримо о односима између држава, 
величина држава је, нарочито у XIX веку, повезивана са способ-
ностима и моћи, те се сматрало да је мала држава истовремено и 
слаба држава (Archer, Bailes & Wivel, 2014, 3). Уколико погледамо 
данас пример Швајцарске, државе која заузима 41285 km2 и у којој 
живи око осам и по милиона становника, видећемо државу која је 
бар по економским параметрима доста јача од неких знатно већих 
држава света (Heritage Foundation, 2020). У  времену у којем живи-
мо, не можемо никако доводити у директну, узрочно-последичну 
везу број становника и величину територије једне државе са ње-
ном снагом. У овом раду, аутор ће се служити дефиницијом мале 
државе коју су Балдакино (Godfrey Baldacchino) и Вивел (Anders 
Wivel) понудили, а која каже да су мале оне „државе које каракте-
рише ограничена способност њихових политичких, економских 
и административних система“ (Baldacchino & Wivel, 2020, 7). С 
обзиром на то да је кључно питање овог рада утицај економске 
глобализације на мале и слабе државе, аутор се бави овим пита-
њем имајући на уму да су мале државе „слабија страна у асиме-
тричном односу, која није способна да сама промени природу или 
функционисање односа“ (Archer et al, 2014, 9). 

Појам и видови глобализације

Као последица сложености појаве као што је глобализаци-
ја, у литератури се наилази на немали број дефиниција ове појаве. 
У зависности од тога о ком аутору је реч, у дефиницији ће бити 
наглашени различити аспекти глобализације. Тако Џозеф Сти-
глиц (Joseph Stiglitz), ослањајући се на економски аспект, дефи-
нише глобализацију као „уклањање препрека слободној тргови-
ни и блиској интеграцији националних економија“ (Stiglitz, 2002, 
9, наведено према Живојиновић, 2008, 383). Најчешћи је случај 
управо тај, да се глобализација као процес дефинише фокусира-
њем на њене економске видове. Ипак, важно је одмах нагласити да 
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глобализацију у њеној свеукупности не чини само економска гло-
бализација, већ и друштвена, војна, као и глобализација животне 
средине (Живојиновић, 2008, 394-398). Свакога дана можемо осе-
тити последице климатских промена, читати о или проживљавати 
рат у Сирији, наилазити на или познавати мигранте и избеглице, 
као и учествовати у токовима глобалне економије. Реч је, дакле, 
о процесу који прожима све аспекте друштва и људског живота, 
као и о процесу који је изузетно динамичан. Како каже Виктор Ча 
(Victor Cha): „Глобализација је постепено и стално ширење про-
цеса интеракције, форми организације, и форми сарадње изван 
традиционалних простора дефинисаних сувереношћу“ (Cha, 2000, 
392). Већ у овој конкретнијој дефиницији видимо да се доводи у 
питање државна сувереност. У каквом је односу глобализација са 
сувереношћу држава биће речи касније. 

Када је реч о употреби овог појма, као што је у уводу на-
ведено, често се као синоним за глобализацију користи појам 
глобализам. Глобализам је стање које подразумева постојање 
вишеструких спојева између актера на великим растојањима 
(Keohane & Nye, 2000, 104-118). Као пример могу се навести Уједи-
њено Краљевство и Канада – државе под истом круном, које дели 
Атлантски океан, имају развијене економске односе итд. С друге 
стране, глобализација је процес увећања глобализма (Keohane & 
Nye, 2001, 231, наведено према Живојиновић, 2008, 397). Дакле и 
квантитет и квалитет односа се повећава, прожимајући све поре 
друштва. 

Такође се, због директних последица које људи осећају у 
својим животима, али и немогућности посматрања шире слике, 
појам глобализације поистовећује са регионализацијом. Наравно 
да ове појаве деле неке од одлика. На пример, као што говори-
мо о економским токовима или рекама миграната на глобалном 
нивоу, можемо о истим појавама говорити и на нивоу региона. 
Регионализација би, за разлику од глобализације, подразумевала 
постојање географске границе између акетра или бар географску 
блискост, као што је случај са Европском унијом (McGrew, 2005, 
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20). Када је реч о безбедности, у студијама безбедности користи 
се аналитички конструкт познат као нивои анализе, којим се једна 
целина организује хоризонтално. Као нивои анализе у студијама 
безбедности издвајају се људски, национални, регионални и гло-
бални ниво (Ејдус, 2012, 207-213). Дакле, када посматрамо безбед-
ност држава, и великих и малих, осим глобалног нивоа, значајно 
је имати у виду и регионални ниво. Неретко се баш мале државе 
у светској политици посматрају као „корисници система“ који је 
креиран од стране великих и јаких држава (Ковачевић, 2015, 149). 
О положају малих држава може се наравно говорити и са стано-
вишта процеса регионализације, као засебног процеса који има 
велики утицај на људе широм света. Фокус овог рада јесте процес 
(економске) глобализације, али је значајно ипак повући разлику и 
нагласити улогу региона у глобализованом свету XXI века. 

Мале државе у процесу економске глобализације

Када говоримо генерално о процесу глобализације, ма ко-
лико тај појам био широк, може се рећи да је за мале државе он 
„мач са две оштрице“, с обзиром на то да се може десити да држа-
ва повећа своју трговину и побољша свој економски стандард, али 
се може догодити и да подлегне масовној емиграцији, прању нов-
ца или деградацији животне средине (Baldacchino & Wivel, 2020, 
2). Мале државе су, попут свих осталих, под утицајем економске 
глобализације, под којом се подразумева „проток добара, услуга 
и капитала на великим растојањима, као и информација и идеја 
које прате тржишну размену“ (Keohane & Nye, 2000, 106). Када је 
реч о тржишној размени, малим државама посебно иду у прилог 
слободно тржиште и могућности увоза и извоза робе, с обзиром 
на то да у њима постоји превласт примарне производње и да су 
им потребна страна тржишта како би остварили економију оби-
ма. Још једна предност отворене економије ових држава огледа 
се и у чињеници привлачења страног капитала и нових техноло-
гија (Prasad, 2009, 47). Из емпирије је познато и да су многе мале, 
углавном острвске државе попут Маурицијуса, Бахама, или Бар-
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бадоса искористиле своје предности за развој туризма. Осим свега 
поменутог, како Прасад (Naren Prasad) примећује, многе острвске 
државе су прибегле неконвенционалним развојним стратегија-
ма попут продавања пасоша или имена интернет домена, па чак 
и „продаји суверенитета“ (нпр. глас за предлог велике државе у 
одређеној међународној организацији у замену за финансијску 
помоћ)  како би финансирали своје буџете или добијали страну 
помоћ (Prasad, 2009, 52-58). 

Процес економске глобализације је, као и свим државама 
света, и малим државама пружио одређене предности, пре свега 
отворивши страна тржишта за њихове производе, али и пружив-
ши им шансу за технолошки развој. Колико год економска глоба-
лизација имала предности, начин на који ће оне бити искоришће-
не зависи ипак од бројних фактора, попут географског положаја 
једне земље, њених природних богатстава, њеног политичког 
система, спремности владе да уложи труд у унапређење економ-
ске позиције своје државе, спремности становника да прихвате 
промене које су потребне зарад постизања одређених циљева итд. 
Када је реч о економској глобализацији, иако је она присутна већ 
вековима уназад, о овом процесу се више говори и пише после 
Другог светског рата. Један од разлога је и чињеница све веће ли-
берализације трговине после поменутог периода, као и покушаја 
стварања различитих зона слободне трговине (на пример AFTA*), 
царинске уније (CARICOM**) и других облика економских инте-
грација. Међутим, питања која су и данас актуелна, с обзиром на 
то колико на свету има оних држава које сматрамо малим (по 
величини територије, броју становника или БДП), јесте где се у 
том свепрожимајућем и непрекидном процесу економске глоба-
лизације налазе мале државе и колико им поменути процес по-
маже, а колико штети. Када је реч о малим државама у контексту 
економске глобализације, често се у литератури може наићи на 
питање њихове рањивости (Atkins, Mazzi & Easter 2001, Mansoob 
Murshed 2002, Baldacchino & Wivel 2020). Чињеница је, и историја 
*  ASEAN Free Trade Area.
**  Caribbean Community.
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нам је показала (нафтна криза 1973. године), као и пандемија коју 
тренутно проживљавамо, да је свака економија подложна шокови-
ма. Рањивост малих држава Мансуб Муршед повезује са њиховом 
слабом и неразноврсном производњом, односно структуром из-
воза, али и са питањем доброг управљања и доброг функциони-
сања институција. (Mansoob Murshed, 2002, 13).  

Дебата глобалиста, скептика и трансформациониста

Колико је целокупан процес глобализације изменио улогу 
државе и утицао на њене могућности да очува одређене вредно-
сти и контролише одређене процесе, питање је које карактерише 
дебату између глобалиста и скептика. С једне стране налазе се 
глобалисти који тврде да се више не може размишљати у окви-
рима омеђених граница. То не значи да су државе постале иреле-
вантне, већ да је глобализација довела до коренитих промена и 
до њиховог поновног конструисања (Held & McGrew, 2003, 6-8). 
Са друге стране овог спектра размишљања налазе се скептици 
који радије говоре о регионалзиацији и интернационализацији, 
тврдећи да још увек национална држава обликује правила игре на 
глобалном нивоу, и сматрајући да транснационалне силе не могу 
да разоре национални идентитет и националну културу (Held 
&McGrew, 2003, 14-38). Покушавајући да на неки начин помире 
ова два екстрема, као школа мишљења о глобализацији јавили су 
се и тзв. трансформационисти. Њихова основна теза је да нацио-
нална држава није у потпуности изгубила своју улогу у савреме-
ном свету, али да је под утицајем глобализације морала да изврши 
темељну транформацију, узимајући у обзир да су се појавили и 
други актери чији се утицај у међународној политици не може 
занемарити (Ејдус, 2012, 271-272). Иако је чињеница да живимо 
у свету националних држава, не може се побећи од реалности у 
којој различите транснационалне организације, транснационални 
покрети и међународне институције утичу својим деловањем на 
свакодневни живот људи. У наредном одељку биће више речи о 
испреплетаности државе и других међународних актера. У овом 
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раду аутор заузима становиште трансформациониста по питању 
улоге националне државе у данашњем свету, сматрајући да, под 
утицајем сила глобализације и јачањем нових глобалних актера, 
било која држава, била она велика или мала, пролази кроз тран-
формацију свог положаја и да једино тако може да опстане у веку 
обојеном свим раније поменутим аспектима глобализације. 

Национална безбедност, глобална безбедност и појам 
претњи

Уколико се сада спустимо на државни ниво, видећемо у 
литератури да се у расправама о глобализацији може наићи на 
мишљења о крају националне државе. Овакав став био би карак-
теристичан за тзв. глобалисте, попут Омаеа (Kenichi Ohmae). Они 
наиме сматрају да је глобализација онемогућила националну др-
жаву да контролише економске, политичке и социјалне процесе 
унутар својих граница. С друге стране овог спектра размишљања 
о глобализацији налазе се скептици, са мишљењем да је свет био 
економски глобализованији крајем XIX и почетком XX века него 
што је данас (Ејдус, 2012, 269-271). 

Сам појам безбедности нас инстинктивно тера да разми-
шљамо о сигурности, тј. о стању у којем нема страха од било чега. 
Када размишљамо о безбедности на нивоу читавог света, дакле 
када се питамо који су то изазови, ризици и претње по појединца, 
државе или друштва, онда говоримо о глобалној безбедности (Еј-
дус, 2012, 261). Чињеница је да се свет данас коренито разликује 
од времена Хладног рата када говоримо о безбедности на било 
ком нивоу. Пад Берлинског зида и слом Совјетског Савеза донели 
су са собом нестанак биполарне међународне структуре, јачање 
моћи Сједињених Држава, али и две деценије касније јачање уло-
ге Европске уније, као и НР Кине на глобалном нивоу. Све што 
се догађало после историјске 1989. године, може се приписати, 
као што се често и чини у свакодневном говору, глобализацији. 
Пандемија коју тренутно проживљавамо довела је у питање силе 
глобализације, јер се и за брзо ширење вируса корона и болести 
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коју он изазива (COVID-19) из Кине на остатак света можемо 
„захвалити“ плодовима поменутог процеса. Амерички аутор 
Томас Фридман (Thomas Friedman) тврди да живимо у међуна-
родном систему глобализације, који је заменио хладноратовски 
систем (Friedman, 1999, 6-12, наведено према Живојиновић 2008, 
385-386). У овом новом међународном систему, како пише Бери 
Бузан (Barry Buzan), држава више није доминантан референтни 
објекат безбедности (Buzan, 1997, 11, наведено према Cha, 2000, 
394). Ипак, ако се на тренутак опет осврнемо на пандемију, виде-
ћемо да је свака држава донела своје мере, независно од поступака 
других, за борбу против вируса корона. Тако да се сада с правом 
намеће питање да ли су државе заиста изгубиле значај који су не-
када имале. 

Вековима уназад државе су посматране као јединице које 
чине глобалну структуру. Данас, као што је познато, међународни 
систем састављен је од 193 државе. Иако и даље размишљамо пој-
мовима граница, омеђених ентитета, суверених држава, сведоци 
смо да деценијама уназад расте значај недржавних актера, како 
субнационалних, попут одређених општина, регија или локалних 
група, тако и супранационалних попут међународних владиних 
организација (на пример Светска банка), међународних невла-
диних организација (Доктори без граница), транснационалних 
актера (Католичка црква), мултинационалних компанија (HTC) 
итд. Када се све претходно наведено узме у обзир, постаје јасно 
зашто постоје мишљења да државе губе контролу над одређеним 
процесима на својој територији. Посматрано из угла националне 
безбедности, уколико пођемо од елемената националне безбедно-
сти које истиче проф. др Војин Димитријевић (1973) – опстанак, 
територијални интегритет, политичка самосталност и квалитет 
живота (17-21), јасно је да са повећањем броја и утицаја недр-
жавних актера и бројних односа које они конструишу и на које 
утичу, расте и страх држава да неће моћи да сачувају у целости 
вредности које су им најбитније. 

Изазови са којима се државе суочавају данас, а који се 
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приписују утицају глобализације су бројни: глобална неједнакост, 
транснационални тероризам, мигрантске кризе, еколошки про-
блеми, ширење криминала и путева дроге, трговина људима. Уко-
лико се присетимо дефиниција поменутих на почетку рада, и томе 
додамо још и виђење Брајана Блуеа (Brian Blouet) да глобализација 
подразумева „отварање националног простора за слободан про-
ток роба, капитала и идеја“ (Blouet, 2001, наведено према Baylis, 
Smith & Owens, 2020, 248), закључићемо да се поменути изазови с 
правом могу приписати свепрожимајућем процесу глобализације. 
Као што је наведено у претходној реченици, реч је о изазовима. 
Наиме појам изазова разликује се од појма претњи по томе што 
изазов нема нужно негативну конотацију. Исход изазова може 
бити позитиван или негативан (Ејдус, 2012, 36). Уколико погледа-
мо НР Кину са економског становишта у последње три деценије, 
видећемо да је она један од добитника економске глобализације, с 
обзиром на то да данас Кина представља другу економију света по 
свом БДП (Silver, 2020, Table of contents). Са друге стране, претња 
би представљала „изразиту намеру да се повреди, уништи, казни” 
(Ејдус, 2012, 37). Претња дакле подразумева негативан исход ситу-
ације. Природне непогоде на пример представљају претњу за било 
коју државу, а нарочито за оне мале државе које имају и слабу 
економију. Међутим, ако изузмемо природне непогоде и вратимо 
се на причу о економској глобализацији, треба имати на уму да 
мала држава не подразумева нужно и слабу економију. Наводећи 
пример Сингапура који је у том тренутку имао око три мили-
она становника и Бангладеша, са око 122 милиона, при чему је 
БДП Сингапура био значајно већи од БДП Бангладеша, Мансуб 
Муршед нас упућује управо на тезу изнету у претходној реченици 
(Mansoob Murshed, 2002, 12). 

Све оно што глобализација носи са собом, у било ком виду, 
представља изазов за сваку од држава света. На који начин, са 
којом стратегијом и којим средствима ће држава приступити 
одређеном изазову зависи од бројних фактора – њеног геополи-
тичког положаја, њене војне опремљености, њених економских 
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могућности, развијености одређених сектора, припадности ме-
ђународним институцијама итд. Као што се често може чути, и 
као што Мекгру (Anthony McGrew) наводи, постоје добитници и 
губитници глобализације (McGrew, 2005, 22). Уколико се ограни-
чимо на економску глобализацију, емпирија нам је показала да су 
тзв. мали азијски тигрови (Хонг Конг, Јужна Кореја, Сингапур, 
Тајван) дефинитивно добитници. Са друге стране, ако погледамо 
државе њима сличне величине у субсахарској Африци, видећемо 
пример губитника. Према подацима из 2015. године, на подручју 
субсахарске Африке живело је највише сиромашних – чак 41% 
становништва тог региона је живео у сиромаштву (Baylis et al, 
2020, 265). Kада је реч о глобализацији, важно је нагласити и да 
промене нису истовремене, у смислу да се промене не одвијају 
истом брзином и интензитетом у свим видовима поменутог про-
цеса. На пример, уколико се осврнемо на период 1914-1945. закљу-
чићемо да су тада биле доминантне промене у војној и друштвеној 
глобализацији – два светска рата, усавршавање војних техника, 
појава нових идеологија, док је период од средине XIX века до 
Првог светског рата обележен доминацијом економске глобали-
зације – империјализам и повећање трговинске размене (Keohane 
& Nye, 2000, 106-107).

Глобализација после Хладног рата

У другој половини XX века државе су се нашле у новом 
међународном систему, тзв. хладноратовском. Међународни си-
стем је тих пет деценија имао биполарну структуру са Сједињеном 
Америчким Државама и Совјетским Савезом као половима моћи. 
По окончању хладноратовског периода долази до значајних про-
мена на међународној сцени, почев од те да се више није могло 
говорити о биполарној структури међународног система. Промене 
које су уследиле у деценијама после завршетка Хладног рата неки 
аутори су приписивали процесу глобализације, а други геополи-
тичким факторима (Ripsman, 2004, 357). Норин Рипсман (Norrin 
Ripsman) пише 2004. године да области за које се тврдило у лите-
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ратури да су погођене глобализацијом – смањење међудржавних 
ратова, промене у глобалном војном издвајању, изазови глобалног 
тероризма, или нису доживеле велике промене или се пак њихове 
промене пре могу приписати завршетку Хладног рата. Чињеница 
је да су последње три деценије обележене огромним променама у 
свим аспектима индивидуалног и друштвеног живота – природа 
ратовања је промењена са све већим учествовањем недржавних 
актера; повећан је број демократских држава; дошло је до промена 
у вредностима и идејама; међународни систем је доживео промену 
од униполарности са САД-ом као хегемоном до нечега што данас 
можемо назвати унимултиполарношћу. Да ли ове промене треба 
приписати глобализацији или пак геополитичким факторима, за-
виси од природе саме промене. Међутим, на основу свега до сада 
реченог, сложила бих се са Фридманом да ипак данас живимо у 
ери глобализације.

Закључак

Овим радом покушала сам да покажем, ослањајући се како 
на релевантну литературу, тако и на емпиријске примере, да еко-
номска глобализација не представља претњу по безбедност ма-
њих и слабијих држава, већ изазов. Све оно што поменути процес 
носи са собом представља изазов за сваку државу, без обзира на 
њену величину. Какве ће последице глобализација оставити на 
одређене процесе у држави зависи пре свега од природе самих 
процеса, али и од бројних фактора – историјских, географских, 
политичких, кулутролошких и  других, који утичу на то како ће 
држава да одреагује. Последњих пар деценија показало је да је цео 
свет прошао кроз бројне и у неким аспектима корените промене, 
а садашњост нам је доказ да се ти процеси само настављају и по-
стају све сложенији. У складу са тим у раду је заузето становиште 
трансформациониста да су државе биле и да су и даље приморане 
да, без обзира на своју величину и број становника, врше промене 
својих улога и начина борбе са силама глобализације. Како је реч о 
процесу који је стално присутан, као што је то случај са (економ-
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ском) глобализацијом, само у различитим видовима и различитим 
интензитетима, мишљења сам да би било пожељно истраживати 
на које све начине државе могу да изађу на крај са силама глоба-
лизације тако да исходи иду у корист њихових становника колико 
је то могуће.
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Security of Smaller and Weaker Countries in the Context 
of the Process of Economic Globalization

Jovana Nikolić

Abstract: The paper starts with an attempt to define ‘small states’ and dif-
ferent definitions of the globalization concept and its demarcation from the concepts 
of regionalization and globalism. In order to determine the nature of relationship 
between the state and the process of globalization, the author deals with the concepts 
of national security, global security and the notion of threat, with a focus on small 
states and the process of economic globalization. Basing the paper on the existing 
literature and empirical experiences, the author tries to show which consequences the 
process of economic globalization leaves on the small and weak states and concludes 
that  already mentioned process can be understood as a challenge rather than as a 
threat to small and weak states.

Keywords: globalization, small states, global security, national security, 
threat





93

ПОЛИТИКОЛОГИЈА

БАЛКАН КАО ЕВРОПСКО ДРУГО
Павле Јаношевић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: Сврха овог рада је да објасни специфичности појмова Бал-
кан и Балканско полуострво у односу на Западну Европу и Западну цивили-
зацију уопштено. Балкан је једна специфична категорија која се не може одре-
дити само географски због многобројних историјских околности и великог 
културног наслеђа које су оставиле некадашње државе на овим просторима. 
Са тим у вези, рад ће описати сличности између Балкана и Оријента, због чијег 
наслеђа је после вековне владавине Османског царства Балкан попримио ка-
рактеристике као нечег што је конзервативно, назадно, заостало. У ту сврху рад 
ће дефинисати појмове балканизам и оријентализам и приказаће доминантан 
дискурс којим Запад дефинише себе супериорним и прави разлику у односу 
на Балкан, који у овом контексту постаје инфериорно друго. Додатно, рад ће 
дефинисати многобројне покушаје сврставања појма Балкан у различите окви-
ре како би балканске државе постаје део Европске цивилизације, у данашње 
време Европске уније. Са тим у вези треба појаснити и термин Западни Балкан 
и његове карактеристике као суштински спорне и релативне категорије.

Кључне речи: Балкан, Балканско полуострво, Западна Европа, ори-
јентализам, балканизам, инфериорно Друго, Европска унија, Западни Балкан.

Увод

Балкан представља један суштински споран појам који се 
као такав много пута током историје нашао у центру различитих 
дискусија и сукобљених мишљења. Многи аутори су проучавајући 
и дефинишући овај појам њему придавали различита значења, од 
малобројних позитивних, преко неутралних којих има више и на-
равно негативних који су вероватно најшире заступљени. Балкан 
је као такав постао диференција специфика (differentia spicifica) у 
односу на Европу, иако је територијално њен саставни део. Дру-
* Студент четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, 
смер: Међународне студије; pavle.janosevic98@gmail.com.
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гим речима, Балкан је постао термин којим је Европа покушала 
да покаже себе супериорном у односу на Балкан који је у тој сврси 
искоришчен како би постао инфериорно Друго. 

За почетак овог рада и ради даљег разумевања оног што 
ће бити написано, потребно је објаснити појмове Сопство и Дру-
гост, који ће касније бити употребљени у дихотомији Западна 
Европа–Балкан и детаљно образложени. Сопство и Другост  су 
појмови  који се најчешће користе у психологији и филозофији, 
али су своју примену нашли и у другим наукама и дисциплинама. 
Сопство можемо дефинисати као збир карактеристика које чине 
идентитет једног појединца. Додатно, Сопство се може користити 
да означи различите групе или неке друге ентитете као што су 
народи, нације, религијске заједнице, али и државе.  За разлику од 
сопства, Другост дефинишемо као скуп карактеристика неког или 
нечег што је другачије од нас самих, и у једном смислу представља 
синоним за различитост, али се веома ретко користи. Разлог за то 
јесте управо намена појма која је коришћена у интелектуалним и 
академским круговима. Исто као и Сопство, примена појма Дру-
гости је проширена на друге науке и дисциплине, са првобитне 
примене у филозофији и психологији.

У овом раду Западна Европа ће играти улогу Сопства, док 
је Балкан њена Другост на основу које се она дефинише. У том од-
носу Западна Европа има супериорни, виши положај и као таква 
гледа на Балкан „са висине“. Додатно, у овом односу су присутне 
и друге дихотомије, као што су Запад–Исток, напредно–назадно, 
либерално–конзервативно, о чему ће такође бити речи.

Европа и Балкан

Током целокупне светске историје постојала је тенденци-
ја за проналажењем и изградњом идентитета, што се чинило на 
више различитих начина. Један од начина за такву изградњу јесте 
стварање слике о себи као супериорном наспрам слике неког ин-
фериорног. Управо такву ситуацију имамо у случају дихотомије 
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Западна Европа–Балканско полуострво. 

Европа у географском смислу јесте један од седам конти-
нената. Међутим, сам термин и различите идеје које су се током 
историје искристалисале превазилазе географско дефинисање 
Европе. Додатно, можемо рећи да је и сама географска дефини-
ција Еврпе спорна због нејасне источне границе са Азијом, због 
чега је настао термин Евроазија. Најчешће се за источну границу 
узима планина Урал, док су остале границе мање-више јасне и 
могу се лако одредити. То су Средоземно море на југу и Атлантски 
океан на западу. Међутим, идеју Европе није довољно дефинисати 
географски. Данашња Европа себе сматра наследницом хеленске 
цивилизације; зато и не чуди чињеница да Европа носи епитет 
„стари континент“. Поставља се питање каква је била еволуција 
европске идеје кроз историју и да ли је баш све у претходно наве-
деним границама европско? Одговор на ово питање је негативан. 
Европа је временом себе дефинисала у односу на разне Другости 
са којима се сусретала. То су најчешће биле територије које су 
насељавали нецивилизовани народи на Истоку. Тих „истока“ је 
било више, а у прилог томе Нојман (Iver B. Neumann) тврди да 
„има много истока на свету, и ниједан од њије без значаја“ (Ној-
ман, 2011, 35). 

Један од таквих „истока“ јесте управо и Балканско полу-
острво*. Само полуострво географски припада Европи, иако је 
и њега тешко географски дефинисати, можда чак и теже од де-
финисања Европе. Док је за Европу проблем источна граница, за 
Балкан је то северна. Колоквијално, као северна граница узима-
ју се реке Сава и Дунав. Међутим, таквом поделом изузимају се 
неке државе које на много начина припадају Балкану због својих 
историјских, културолошких и политичких сличности. Државе 
које су изостављене су најчешће Румунија, Молдавија, Мађарска 
и Словенија. Управо због ових научних непрецизности је касније 
скован термин Југоисточна Европа, који географски проширује 
полуострво, али и додаје благу дозу неутралности у односу на 
* Термини Балкан и Балканско полуострво ће у раду бири коришћени као синоними, док ће појам Југоисточна 
Европа бити касније детаљније објашњен.
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негативне особине које је Балкан попримио кроз историју. Сход-
но овоме, Балкан ћемо, осим географски, посматрати и као један 
конструкт који је производ разних историјских околности. 

За европску перцепцију Балкана веома је заслужан период 
владавине Османског царства на овим просторима. Османлије 
су свој поход на Балкан започели још током ХIV века. Сам да-
нашњи назив полуострва јесте реч турског порекла која је озна-
чавала предео богат шумовитим планинама (Павловић, 2018, 9). 
Падом Цариграда 1453. године и победом на Мохачком пољу 1526. 
године, постаје јасно да су Османлије учврстиле своју власт на 
овим просторима, док је Европа схватила да више није сигурна и 
постала свесна да је ислам стигао и пред њена врата. Османлије 
су у односу на Европљане били народ друге вере, другачије кул-
туре, традиције и обичаја. Није било потребно дуго времена да 
Европљани крену да их перципирају као нецивилизован, назадни 
народ, а у исто време и као невернике. Због њиховог дугог при-
суства у Европи које се поклопило са стварањем првог европског 
система држава, формирана је слика о „Турчину“ као преовлађу-
јућем и веома значајном Другом (Нојман, 2011, 61). У прилог томе 
Нојман додаје: 

Насупрот заједницама Новог света „Сарацен“ и „Османлија“ су имали 
војну силу, физичку близину и јаку верску традицију што их је чинило 
нарочито подесним другим у еволуцији тек створеног међународног 
друштва  које је настало на пепелу западних хришћанских земаља, и 
то је заузело кључно место у стваранју европских идентитета (Нојман, 
2011, 61-62). 

Каква је улога Балкана у свему овоме? Можемо рећи да 
је Балкан постао медијум, односно посредник између два света: 
хришћанског и исламског. Из тог разлога често можемо чути ана-
логију са мостом, према којој је Балкан мост који повезује две 
културе, два света, Исток и Запад. Вековно присуство Османлија 
је променило слику полуострва и њеног становништва у очима 
Европљана. У одређеном смислу можемо рећи да је већ у том пе-
риоду почео процес делимичног одвајања Балкана од цивилизо-
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ване Европе*, што је касније утицало на стварање слике о Другом. 
Велики допринос томе дали су аутори и путописци тога времена.

Оријентализам, балканизам, балканизација

Балкан је током историје попримио карактеристике осман-
ске културе, које ћемо за потребе рада означити као Исток, одно-
сно особине источних, оријенталних држава. Када се помене тер-
мин Оријент најчешће би већина помислила на Азију, и наравно 
то би делимично био тачан одговор. У сврху даљег разумевања 
потребно је објаснити појам оријентализма и других дискурса 
кроз који се гледа на Балкан, као што је на пример балканизам. 
Додатно, треба објаснити и термин балканизације.

Једну од најбољих дефиниција оријентализма дао је књи-
жевни критичар Едвард Саид (Edward Said) у делу Оријентали-
зам. По Саиду, „оријентализам је стил мишљења, заснован на 
онтолошкој и епистемолошкој дистинкцији која се повлачи из-
међу Оријента и (најчешће) Окцидента“ (Саид, 2008, 9). У овом 
случају, наш Окцидент биће Западна Европа која користи Балкан 
како би дефинисала своју посебност и супериорност. Кроз призму 
оријентализма долазимо до тога да се на Балканско полуострво 
гледа као на нешто што је неевропско, ван домета цивилизаци-
је или, у крајњој линији, варварско. У очима Европе, Балкан је 
постао нешто налик колонији. Западне државе су на своје коло-
није гледале као на подређене територије, а њихове народе као 
нееманциповану масу људи који вапе за цивилизацијом и траже 
помоћ. Перцепција Западне Европе о Балкану је временом поста-
ла слична; међутим, могу се наслутити неке разлике. Најбитнија 
од њих јесте чињеница да Османско царство све до средине XIX 
века није сматрано великом европском силом, а Балкан тиме бива 
одстрањен из идеје европског система држава у том периоду. Као 
други разлог издвајају се чести устанци и побуне становништва 
који су касније довели до успостављања територијалних аутоно-
* Под цивилизованом Европом подразумевамо разне идеје Западне Европе кроз историју, као што су европ-
ски систем држава после Тридесетогодишњег рата, европски концерт после Бечког конгреса, државе католичке 
Европе, док би у данашњем контексту то била Европска унија.
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мија и на крају проглашавања независности будућих националних 
држава. Додатно, у Османском царству је постојала толеранција 
међу немуслиманским народима путем система милета, етничко-
-религијских заједница у којима је толерисано исповедање других 
вера, али само на територији милета. На основу ове три чињенице 
можемо закључити да је Балканско полуострво било под терито-
ријалном управом Османлија и као такво имало подређен, полу-
колонијални статус. 

У радовима других аутора можемо видети сличне дискурсе 
кроз које се гледало или се и даље гледа на Балкан. Један од таквих 
дискурса јесте балканизам којим се бави Марија Тодорова (Мария 
Н. Тодорова) у свом делу Имагинарни Балкан. У свом настојању 
Тодорова покушава да докаже тврдњу по којој балканизам није 
било каква подврста оријентализма нити његова варијација која 
исходи из термина Балкан (Тодорова, 2006, 55). У ту сврху она 
наводи неколико кључних разлика између ова два појма. 

Једна од тих разлика јесте чињеница да „за разлику од нео-
пипљивог Оријента, Балкан постоји као историјски и географски 
конкретна целина“ (Тодорова, 2006, 69).  Балкан као споран гео-
графски појам се, ипак, може дефинисати на основу држава које 
се на њему налазе, иако постоје различита спорења око саме при-
падности истих. Географски разлог томе јесте неадекватна северна 
граница, за коју се најчешће сматрају реке Сава и Дунав. Међутим, 
историјски и културолошки појам се проширује и на неке околне 
државе као што су Румунија и Мађарска. У сваком случају, разли-
ка између појмова је оправдана, јер Саид никада није дао конкрет-
ну географску одредницу Оријента. Саид о Оријенту и Окциденту 
говори као о замишљеним конструкцијама које се не подудара-
ју са неком стварношћу (Тодорова, 2006, 60). Друга разлика је у 
томе што „Балкан има своју конкретну историјску егзистенцију“ 
(Тодорова, 2006, 63). Овде можемо говорити о наслеђима која су 
вековима обликовала Балкан, а то су византијско и отоманско. 
Византијско наслеђе је углавном позитивно у религијском аспекту 
због православља које су балканске државе прихватиле. Међутим, 
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и са религијског аспекта Запад је на православље гледао као на 
своје Друго, наглашавајући католичанство за супериорно. Осман-
ско наслеђе је, ипак, највећи разлог стигматизације и стварања 
слике Другог о Балкану. У прилог томе Марко М. Ђурић пише да 
је разлог томе „што је једна неевропска, варварска, примитивна, 
некултурна и нецивилизована империја освојила ово подручје и 
на њега донела нове обичаје, религије и културу, које су балкански 
народи прихватили“ (Ђурић, 2019, 24).  Другим речима, на Запа-
ду је ово био разлог форсирања наратива удаљавања Балкана од 
Европе, и његово приближавање ближе Истоку. Ово је довело до 
још једне од разлика која се огледа у одређивању границе Истока и 
Запада. Балкан је као такав ентитет постао та нејасно дефинисана 
граница. Касније се јављају и многе метафоре које његов положај 
третирају као мост који спаја Запад и Исток или као бедем који 
је бранио Европу од Османлија и ислама. Четврту разлику карак-
терише приписивање особина већ поменутим појмовима. Тако се 
Оријенту приписују женске, а Балкану мушке особине (Ђурић, 
2019, 25).  Разлог оваквом приписивању особина је постојање по-
датака у многобројним путописима путника који су обишли ова 
подручја. У забелешкама аутора који су путовали оријенталим 
пределима можемо најчешће прочитати о „лаким“ женама које је 
лако завести, које су неретко биле уједно и проститутке. Слика 
Балкана је нешто другачија. Фокус је на мушкарцу као глави до-
маћинства, док је слика жене маргинализована потпуно. Додат-
но, мушкарац са Балкана се описује стереотипно као запуштени 
човек дуге косе који је не брије, који изгледом подсећа на неког 
разбојника који је склон насиљу.

Такође, потребно је дефинисати термин балканизације. 
Термин је од самог настанка попримио негативно значење и као 
такав опстао до данас. Једина промена која се десила била је про-
ширење његове примене. Балканизацију можемо дефинисати као 
појам којим се означава распад једне велике државе и њена подела 
на мање политичке заједнице које касније формирају своје држа-
ве. Тодорова додаје да је овај појам отишао и даље од ове одредни-
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це и да је постала „синоним за повратак племенском, заосталом, 
примитивном и варварском“ (Тодорова, 2006, 47). Сам термин је 
настао почетком XX века, завршетком Другог балканског рата. 
Балканске државе су неколико деценија после добијања незави-
сности на Берлинском конгресу покушале да поврате остатак 
територија на којима је већински живело њихово становништо. 
Први балкански рат можемо окарактерисати као ослободилачки, 
док је други био освајачки, изазван незадовољстом неких држава, 
пре свега Бугарске. Међутим, упркос овим разликама, превише се 
гледа на сличности између ова два рата, које се огледају у жртво-
вању ресурса и људства, и у томе да се такво жртвовање не може 
оправдати (Тодорова, 2006, 48). Ова два рата, нарочито други бал-
кански рат, послали су погрешну слику свету о Балкану и његовим 
народима и представили ово подручје као место на коме насиље 
не престаје никад, чак и у времену после добијања независности. 
Други балкански рат, али и нови будући сукоби, несумњиво су 
допринели стварању једне синтагме која се често може чути уз 
сам помен Балкана – „буре барута“. 

Европа и Западни Балкан

Деценије после Другог светског рата обележене су Хлад-
ним ратом и бипoларним међународним системом. У Европи до-
лази до формирање нове идеје о интеграцији европских држава 
која деведесетих година добија свој садашњи назив Европска уни-
ја. Циљ претходнице уније био је обновити Европу после великих 
ратних разарања, али до данашњег дана ти циљеви су се постепе-
но мењали и довели до европске интеграције какву данас имамо, 
заједницу коју чини двадесет седам држава. Поставља се питање: 
каква је позиција балканских држава у таквој идеји Европе и да 
ли за њих постоји место тамо? Одговор на ово питање је сложен 
и захтева мало дужу анализу.

Да бисмо одговорили на ово питање прво требамо де-
финисати појам Западни Балкан. Балканско полуострвро је на 
прелому другог и трећег миленијума доживело много промена. 
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Неки од њих јесу распад Југославије, од које је настало шест нових 
република, ратови деведесетих, санкције, политичка и економ-
ска транзиција и слично. Током тог периода Европа се кретала ка 
интеграцији, док је о Балкану почело да се прича о подељености, 
насиљу, нецивилизацији. У прилог томе Милица Бакић-Хејден 
каже да је дошло до репрoдукције оријентализма на Балкану, а као 
пример узима распад Југославије. Долази по поновног преиспити-
вања индентитета сваког народа, који су „не само доводили у пи-
тање свој заједнички-идентитет-кроз-заједничку-комунистичку 
државу, него су предвођени својим политичким и интелектуалним 
елитама започели процес обнове својих првобитних идентиета 
који су претходили стварању заједничке државе“ (Бакић-Хејден, 
2006, 61).  Свака држава је после добијања међународног призна-
ња хтела да крене својим путем, у овом случају европским. Овде 
долазимо до савремене перцепције појма Балкан и новог појма 
Западни Балкан.

Западни Балкан се први пут јавља нао неутрални појам 
крајем XIX и почетком XX века у књизи Турци који одлазе: утисци 
са путовања по Западном Балкану (The Outgoing Turks: Impressions 
of a journey through the Western Balkans) (Петровић, 2012, 21-22).  
Сам термин је век касније добио на актуелности и дан данас је 
популаран и користи се у академским расправама. Најчешће се 
користи као неутралан појам, али ипак има негативан призвук. 
Географски се може дефинисати само на основу држава које му 
припадају. То би биле бивше југословенске републике без Слове-
није, али са додатком Албаније. Овде можемо видети да нема свих 
држава које по другим основама припадају Балканском полуостр-
ву. Самим тим долазимо до главне сврхе настанка овог термина, 
која је политичког карактера. У политичком смислу овај термин 
означава све балканске државе које још увек нису чланице Европ-
ске уније. На те државе се, као такве, и даље гледа као на европско 
Друго, и самим тим се и дан данас наставља потрага Европе за 
неким или нечим мање вредним од себе на основу које ће се де-
финисати и прогласити своју супериорност. 
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Једини начин да се постане део Европе јесте припадност 
Европској унији (ЕУ), чиме би балканске државе постале део 
европске породице. Да ли је неко успео у томе? Одговор на то 
питање је потврдан. У овом случају занемарићемо Грчку, која је 
чланица уније од 1981, као и суседе Румунију и Бугарску, које су 
чланице од 2007. Интересантан је случај Словеније која се врло 
брзо дистанцирала од своје балканске и социјалистичке прошло-
сти. Словенија је врло брзо кренула да игра улогу европског еман-
ципатора и пример државе која ће помоћи осталима. Она сада 
покушава да се представи као „познавалац Балкана“ и „експерт за 
западни Балкан“ (Петровић, 2012, 34).  Међутим, деценију касније 
ту улогу Словеније почиње да дели и са Хрватском, која је 2013. 
године постала чланица ЕУ. На основу овога можемо закључити 
да су државе Западног Балкана свесне свог периферног положаја 
у Европи. Зато „свим силама“ покушавају да постану део Европске 
уније како би их Европа признала. У ту сврху државе и народи 
на овим просторима морају да се европеизују, демократизују и 
еманципују, како више не би били третирани као Други.

Закључна разматрања

На основу наведених аргумената сматрам да су показани 
неки од кључних аспеката на основу којих се на Балкан, односно 
Западни Балкан, гледа као на европско Друго.  Балкан се због свог 
специфичног положаја не може сврстати у категорију Оријента, 
али  ни Окцидента, већ као такав остаје дефинисан као гранични 
појам. Током историје појава за дефинисањем „нас“ и „њих“ била 
је одувек присутна. Европа и њене државе, такође, нису изузетак. 
Европске државе су кроз историју налазиле више таквих ентитета. 
Најзначајнији од њих јесу оријентални предели, Османско цар-
ство, европске колоније, царска Русија (касније СССР) и, нарав-
но, Балкан. Балкан је допринео легитимисању Европе, иако она 
на њега гледа као на своју периферију, своје Друго. Ту европску 
перцепцију је и сам Балкан почео да преузима, уједно преузима-
јући европске норме и вредности. Балкан је временом почела да 



Павле Јаношевић

103

дефинише његова слика у очима Европе. Занемарујући географи-
ју, Балкану је потребана европска сагласност да би постао њен 
саставни део. Додатно, сматрамо да ће, упркос тој сагласности, 
Европа на Балкан на неки начин гледати као на Другост, или ће 
сама конструисати новог Другог, на основу којег ће се дефинисати 
и наглашавати своју супериорност.
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The Balkans as a European Other

Pavle Janošević

Abstract: The purpose of this paper is to explain the specifics of the terms 
Balkans and the Balkan Peninsula concerning Western Europe and Western civili-
zation in general. The Balkans is a specific category that cannot be determined only 
geographically due to the numerous historical circumstances and the great cultural 
heritage left by the former states in this area. In this regard, the paper will describe 
the similarities between the Balkans and the Orient, due to whose legacy, after the 
centuries-long rule of the Ottoman Empire, the Balkans took on characteristics as 
something conservative, regressive, uncivilized. To this end, the paper will define the 
terms Balkanism and Orientalism and present the dominant discourse by which the 
West defines itself as superior and makes a difference with the Balkans, which in this 
context becomes inferior to the other. Also, the paper will define numerous attempts 
to classify the term Balkans into different frameworks for the Balkan states to become 
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part of European civilization, nowadays the European Union. In this regard, the 
term Western Balkans and its characteristics as essentially controversial and relative 
categories should be clarified.

Keywords: Balkans, Balkan Peninsula, Western Europe, Orientalism, Bal-
kanism, inferior Other, European Union, Western Balkans.
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

Страхиња Костадиновић*

Филозофски факултет (Универзитет у Нишу)

Сажетак: У раду се говори о демократизацији васпитно-образовног 
система у Србији, најпре кроз разматрање проблема давања дефиниције овог 
процеса и приказивање његове историје у Србији. Највећа пажња је посвећена 
савременим токовима демократизације васпитно-образовног система у Срби-
ји, али без претензија на њихову свеобухватну обраду, већ на представљање 
главних токова. 

Kључне речи: демократизација, образовање, Србија, промене, рефор-
ме.

Увод

Теме које се односе на демократизацију васпитно-обра-
зовног система представљају предмет  проучавања истраживача 
различитих профила (педагога, политиколога, економиста, соци-
олога, филозофа и других)  из многих земаља света последњих 
деценија,  било да се они баве овим процесом у конкретним др-
жавама, као рецимо у Француској (Duru-Bellat & Kieffer, 2001), 
Кини  (Lin, 2004), Украјини (Janmaat, 2008), Малезији (Sua, 2012) 
и Северној Македонији (Murati, 2015), или му пак приступају као 
глобалном феномену (нпр: Acemoglu et al., 2014 или Iloanya, 2017). 
Постојање оваквог интересовања за проблематику демократиза-
ције васпитно-образовног система карактеристично је, као што 
ћемо у овом раду и видети,  и за нашу земљу која кроз процесе 
транзиције и европских интеграција у последње две деценије ради 
на демократизацији на свим пољима, па и на пољу васпитања и 
образовања.
*  Студент друге године основних академских студија на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, студиј-
ски  програм: Историја; strah0kost@gmail.com.
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Дефинисање појма демократизације васпитно-
образовног система

Пре него што размотримо проблем дефинисања демокра-
тизације васпитно-образовног система, потребно је да се осврне-
мо на одређена питања терминолошке природе. Како у литера-
тури на српском (нпр: Јовановић-Крањец, 2010; Рајчевић, 2016) 
тако и на енглеском језику (нпр: Duru-Bellat & Kieffer, 2001; Murati, 
2015), најчешће се појављује термин демократизација образова-
ња (democratisation of education) као синоним термину којег ми 
употребљавамо. Ова два термина, иако ћемо их и ми сматрати 
синонимима, ипак, не изражавају појам једнаког обима, што је 
разумљиво будући да је васпитање „најшири педагошки појам 
и процес, процес који је вишеслојан и чије језгро чини процес 
образовања“ (Станисављевић  Петровић и Видановић, 2012, 14). 
Такође, недостатак речи систем не даје јасније информацију о по-
стојању бројних повезаних елемената који чине васпитање и обра-
зовање и унутар којих је присутна „стална промењивост значаја 
и улога“ (Трнавац и Ђорђевић, 2013, 98), а управо  један од узрока 
те променљивости може бити и демократизација. Из ових разлога 
смо се и определили за употребу појма васпитно-образовни си-
стем као најпотпунијег.

У педагогији се демократизација васпитно-образовног си-
стема дефинише као 

право, гаранција, реална могућност и шанса сваког грађанина да под 
истим и једнаким условима (на пример: стечен претходни ниво обра-
зовања, одређен успех, ниво развијености личних способности и сл.) 
може стицати сваки ниво и врсту образовања, у свим школским и 
нешколским институцијама (Педагошки лексикон, 1996, 101). 

Други аутори дају педагошку дефиницију, која каже да је то 
процес у свету, појединој земљи и средини, којим се превазилазе на-
слеђена класна и друга ограничења у приступу и остваривању права 
на образовање, отварају путеви за његово омасовљење на свим ни-
воима, и јача најшири друштвени утицај на политику, финансирање, 
планирање и праксу образовања целокупног становништва (Рајчевић, 
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2016, 167). 

Слична овим дефиницијама је и она у социологији образо-
вања, према којој демократизација васпитно-образовног система 
представља „тенденцију која се манифестује као процес којим 
се превазилазе различита ограничења у приступу образовању, 
остваривању права на образовање и отварања путева за његово 
омасовљење на свим степенима (нивоима)“ (Ивковић, 2003, 141).

Међутим, чини се да овакве дефиниције нису потпуне с об-
зиром на то да стављају акценат  искључиво на  принцип једнако-
сти, а не и на принцип партиципације, иако се оба ова принципа 
налазе у основи демократичности једног васпитно-образовног си-
стема (Станисављевић-Петровић и Видановић, 2012, 188). Прин-
цип партиципације подразумева „слободу изражавања мишљења, 
избора и активног учешћа у одлучивању и у пракси васпитања и 
образовања, уз прихватање одговорности“ (Станисављевић-Пе-
тровић и Видановић, 2012, 188). Спровођење споменута два прин-
ципа кроз процес демократизације васпитно-образовног система 
поједини инострани аутори виде као две димензије овог процеса: 
хоризонталну (квантитативну) и вертикалну (квалитативну) ди-
мензију (Sua, 2012, 53). По истој логици, Ненад Хавелка разликује 
спољашњу (усресређену на принцип једнакости) и унутрашњу  
(усресређену на принцип партиципације) демократизацију обра-
зовања (Хавелка, 2000, 20).

Оно што је од велике важности за имплементацију ових 
принципа које уводи процес демократизације у васпитно-обра-
зовни систем, а у његовом дефинисању представља  битну прет-
поставку, јесте постојање шире средине (социјалне, политичке, 
културне) која је демократска. Но, с друге стране, постојање та-
кве средине је условљено усвајањем демократских начела у и кроз 
васпитање и образовање (Јовановић-Крањец, 2010, 143), које се 
врши кроз „садржаје одређених наставних предмета и одговара-
јућихуџбеника, методе и облике наставног рада, личности настав-
ника и др.“ (Минић, 2016, 264).
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Треба додати да у свом дефинисању демократизације ва-
спитно-образовног система неки аутори посебно истичу значај 
међународних организација, што је свакако оправдано у време 
глобализације у коме живимо. Оне, као на пример Савет Европе, 
могу вршити притисак на локалне владе да се овај процес спрове-
де (Janmaat, 2008, 1), или пак, као на пример УНЕСКО, могу дава-
ти  подршку на глобалном нивоу за „борбу против неписмености, 
уједначавање и ширење обавезног основног и средњег образовања 
у свету, оснаживање образовања и афирмативне мере у пољу спе-
цијалног образовања, образовања миграната, упражњавање права 
на образовање мањина, образовање одраслих и примењивање це-
ложивотног образовања“ (Murati, 2015, 173).

Кратак преглед  демократизације васпитно-
образовног система у Србији од 1804. до 1990. године

Корене демократизације васпитања и образовања налази-
мо у идејама просветитеља попут француског филозофа Хелве-
ција (Claude Adrien Helvétius) који је засупао став да „обавезно 
универзално образовање по дефиницији мора бити пожељно 
сваком коме се открије или покаже његова могућност“ (Крстић, 
2015, 1476). Овакве и сличне концепције из друге половине XVIII 
века су релативно брзо стигле и до територије данашње Србије 
захваљујући активностима Доситеја Обрадовића, првог министра 
просвете у српској историји. Ипак, остваривање ових идеја текло 
је споро због бројних неповољних околности на пољу спољне и 
унутрашње политике с којима се Србија као земља у борби за не-
зависност сусретала, те је обавезна шестогодишња основна школа 
за сву децу уведена тек доношењем Закона о основним школама 
1882. године. Овај закон је представљао велики напредак, премда 
није дошло до значајног повећања образовног нивоа становни-
штва (Станисављевић Петровић и Видановић, 2012, 92). Овде 
треба скренути пажњу и на то да је доста времена било потреб-
но да се јасно законски регулише право женске деце на једнаке 
могућности приступа вишим ступњевима васпитно-образовног 
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система, што се остварило тек 1912. године када је женској деци 
дозовољено уписивање мушких гимназија (Трнавац, 2005, 80).

Ни када се Србија после Првог светског рата нашла у новој 
држави (Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљеви-
ни Југославији) васпитно-образовни систем није доживео већу 
демократизацију, те му Никола Поткоњак с правом  као једну од 
особина даје недемократичност (Поткоњак, 1989, 218). 

Изразите промене које имају демократизацијски карактер 
десиле су се после Другог светског рата са променом друштвено-
-политичког уређења. Већ 1945. године донет је Закон о обавезном 
седмогодишњем основном школовању, а од школске 1952/1953. 
године основна школа постаје осмогодишња (Станисављевић 
Петровић и Видановић, 2012, 133). Врло рано, исте 1945. године, 
почело се и са отварањем  школских институција које наставу 
изводе на језицима националних мањина (Павловић, 2003, 300) 
чије постојање није било карактеристично за претходни период.   
Велика пажња је посвећена и васпитању и образовању одраслих 
и деце са посебним потребама , те у оквиру васпитно-образовног 
система настаје мрежа школа за одрасле, радничких и народних 
универзитета и специјалних школа за децу са посебним потреба-
ма (Станисављевић Петровић и Видановић, 2012, 137). Кроз све 
ове промене у великој мери је био остварен циљ да  целокупно 
становништво буде обухваћено основним образовањем.Ипак, 
оно што никако не иде у прилог демократизацији током периода 
социјалистичке Југославије јесте снажна идеологизација васпит-
но-образовног система која се огледа кроз постављање усвајања 
марксистичког погледа на свет као његове главне функције (Рај-
чевић, 2016, 169).

Демократизација васпитно-образовног система у 
Србији од 1990. године до данас

Увођење политичког плурализма у Србији 1990. године ин-
дуковало је следеће промене које се могу посматрати као демокра-
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тизацијске: „смањење нивоа идеологизације наставних садржаја” 
(Хебиб и Спасеновић, 2011, 374)*, „ширење мреже приватног обра-
зовања, продор грађанских иницијатива у образовање – алтерна-
тивне образовне институције” (Рајчевић, 2016, 169). Све наведене 
промене нису ипак успеле да остваре свој пун потенцијал због 
грађанског рата којим се СФРЈ распала, те њим изазване велике 
политичке, социјалне и економске кризе у Србији. Такве опште 
прилике, као и централизација васпитно-образовног система која 
је почетком деведесетих година такође спроведена (Станисавље-
вић Петровић и Видановић, 2012, 183), довеле су до до тога да се 
многе тековине демократизације из претходног периода дегради-
рају, па се јављају „проблеми у погледу доступности образовања 
за све категорије ученика (посебно се мисли на децу из удаљених 
сеоских подручја, као и припаднике маргинализованих и депри-
вилегованих група” (Хебиб и Спасеновић, 2011, 375). 

Политичке промене 2000. године покренуле су процес ре-
форми друштва у целини, те је дошло и до стварања нове обра-
зовне политике** у чијој основи се налазила, осим децентрализа-
ције и побољшања квалитета васпитно-образовне делатности, 
и демократизација (Хебиб и Спасеновић, 2011, 376). Према овој 
образовној политици, процес демократизације васпитно-образов-
ног система усмерен је, пре свега, „на доступност и праведност 
образовања, на укључивање локалне заједнице у школски рад и 
успостављање аутономије школа и наставника у изради школског 
програма” (Станисављевић-Петровић и Цветковић, 2012, 188), 
као и на „уграђивање  образовања за демократију у наставни про-
грам и школске активности“ (Станисављевић Петровић и Вида-
новић, 2012, 186). 

Полазна основа за остваривање наведених циљева демо-
кратизације васпитно-образовног система представља доноше-
*  Добра илустрација за ову деидеологизацију у васпитно-образовном систему могле би да буду измене наставних 
планова и програма донете  1991. године, у којима читамо, на пример, следеће: „речи ‘Марксизам и социјалистичко 
самоуправљање’ замењују се речима:’ Увод у науку о друштву,  Друштвено уређење, Основе  филозофије’ ” 
(Правилник о изменама и допунама правилника о плану и програму општеобразовних предмета за основне 
образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме, 1991, 3).
** Стратешки документ ове образовне политике представља документ под насловом Квалитетно образовање за 
све-пут ка развијеном друштву. Њега је 2002. године издало Министарство просвете и спорта Републике Србије.
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ње кровног Закона о основама система образовања и васпитања 
(2003, а затим и нових закона: 2009, 2017). Њиме су уведене но-
вине које доприносе демократичности, и то „кроз продужавање 
припремног предшколског програма са шест на девет месеци, 
бесплатно средњошколско образовање ванредних ученика, право 
детета и ученика на додатну образовну подршку на свим нивоима 
образовања“ (Станисављевић-Петровић и Цветковић, 2012, 189). 

И пре доношења овог закона, дошло је до увођења обра-
зовања за демократију у наставни план и програм кроз предмет 
грађанско васпитање који је, паралено са верском наставом, уве-
ден као факултативни 2001. године, а наредне године ови пред-
мети постају изборни. Ово ћемо посматрати  са два аспекта, оба  
у функцији демократизације. Први аспект јесте само увођење из-
борности која чини наставу,флексибилнијом и диференциранијом 
уз „уважавање различитих могућности и интересовања ученика” 
(Зуковић и Клеменовић, 2012, 38)*. Други аспект представљају 
циљеви, задаци и садржаји  поменутих предмета, који, преммда 
да су утемељени на различитим системима вредности, према не-
ким ауторима,  имају значајан потенцијал заразвој демократских 
вредности „кроз процесе изградње, поштовања и јачања култур-
ногплурализма и толеранције“ (Зуковић и Клеменовић, 2012, 40). 
Међутим, треба истаћи и оно због чега  увођење грађанског ва-
спитања  упркос прокламованој деидеологизацији не иде у корист 
демократизацији васпитно-образовног система. Грађанско васпи-
тање је утемељено као „идеолошки партикуларно и политички 
опортуно“ (Аврамовић, 2006, 446), те је, мада у доста мањој мери 
него марксистичка идеологија у време социјалистичке Југославије, 
привилегованомпостала идеологија грађанског друштва (Авра-
мовић, 2006, 450).

На крају, споменућемо и то да је од  школске 2010/2011. 

*  Овде треба споменути најновије промене у гимназијама, где је изборност у знатној мери повећана увођењем, 
поред грађанског васпитања/верске наставе,  бројних изборних програма (језик, медији и култура; појединац, 
група и друштво; здравље и спорт; образовање за одрживи развој; уметност и дизајн; примењене науке; основи 
геополитике; економија и бизнис; религије и цивилизације; методологија научног истраживања и савремене 
технологије)   од којих се за два ученик опредељује у сваком разреду (Правилник о изменама и допунама 
Правилника о програму наставе и учења за први разред гимназије, 2019, 4-5).
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године  инклузија уведена уваспитно-образовни систем Србије 
(Хебиб и Спасеновић, 2011, 377)*, а да је систем основног образо-
вања одраслих ревитализован кроз пројекат Друга шанса** што је 
резултовало и новим нормативним решењима  доношењем Закона 
о образовању одраслих 2013. године.

Закључак

Немогуће је разумети савремене васпитно-образовне си-
стеме без проучавања њихове демократизације, која све мање под-
разумева искључиво омасовљење образовања, већ се одражава на 
њихову унутрашњу структуру и организацију. Из овог разлога 
се на почетку рада разматрају различите дефиниције демокра-
тизације образовања/васпитно-образовног система које тек када 
сезаједно посматрају, као што је и учињено, могу боље објаснити 
природу овог процеса. Потом се даје историјски преглед токова 
демократизације васпитно-образовног система у Србији који су 
увек били одређени општим друштвено-политичкким околности-
ма. Због овога се не може говорити о континуираном повећању 
демократичности васпитно-образовног система у Србији, али се 
мора закључуити да је постојање сталних тежњи ка остваривању 
тог циља неоспорно. Најзад, главни део рада представља скицира-
ње општих токова демократизације васпитно-образовног система 
у Србији од 1990. године до данас при чему је појединим конкрет-
ним примерима дато више простора  уколико они добро одслика-
вају те опште токове.  Наравно, постоји још много примера из тог 
и претходних периода који нису поменути. Будућа истраживања 
могла би се усредсредити на специфичности овог процеса у под-
системима  васпитно-образовног система (систем предшколског 
васпитања и образовања, систем основног васпитања и образо-
вања, систем средњег васпитања и образовања, систем образова-
ња одраслих, систем високог васпитања и образовања), као и на 
компаративни поглед на демократизацију  васпитно-образовног 

* Увођења инклузије није прошло без критике која је била  некада мање, а некада више била аргументована (нпр: 
Јовановић Попадић, 2016 и Крупеж, 2014).
** Више о овом пројекту видети на његовом сајту: http://drugasansa.rs/ (приступљено 18. јануара 2020. године).
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система у Србији и другим државама Балкана.
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Democratization of the Educational System in Serbia

Strahinja Kostadinović

Abstract: The paper discusses the democratization of the educational system 
in Serbia, first by considering the problem of defining this process and presenting its 
history in Serbia. The greatest attention is paid to the modern trends of democrati-
zation of the educational system in Serbia, but without pretensions to their compre-
hensive processing, but to the presentation of the main trends.

Keywords: democratization, education, Serbia, changes, reforms.
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ПРАВО

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ И У ЦРНОЈ ГОРИ
Стефан Милић*

Правни факултет (Универзитета у Нишу)

Сажетак: Циљ овог рада је давање упоредног прегледа организације 
власти у Србији и Црној Гори. Рад се бави анализом уставних и законских 
одредби којима се уређују основне институције извршне, законодавне и судске 
власти, коришћењем догматичког и компаративног метода. У уводним разма-
трањима дат је кратак преглед заједничког историјата две државе. После тога 
анализирају се сличности и разлике у структури највишег акта – устава, а затим 
органа који је носилац законодавне власти- народне скупштине. У наредном 
делу рада говори се о извршној власти која је у обе државе бицефална и чине 
је председник државе и влада. У завршном делу рад се бави јудикатуром, од-
носно редовном судском влашћу, али и уставносудском надлежношћу. Рад се 
бави овлашћењима органа који су носиоци три гране власти, али и начинима 
њихове међусобне контроле. Сврха истраживања је указивање на сличности 
и разлике које се могу пронаћи у организацији најзначајнијих државнх органа 
двеју држава, о којима је било речи у закључним разматрањима.

Кључне речи: Србија, Црна Гора, устав, народна скупштина, председ-
ник државе, влада, судови, уставни суд.

Увод

После Првог светског рата формирана је заједничка др-
жава Јужних Словена, под називом Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца. После атентата у Скупштини 1928. године, када је по-
сланик Народне радикалне странке Пуниша Рачић пуцао у групу 
посланика Хрватске сељачке странке, тадашњи краљ, Александар 
Карађорђевић, завео је лични режим и променио назив државе у 

*  Студент прве године основних академских студија права на Правном факултету Универзитета у Нишу;
milic.stefan069@gmail.com.
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Краљевина Југославија. После Другог светског рата, победници 
грађанског рата, партизани, успоставили су републику. Држава 
је до 1963. носила назив Федеративна Народна Република Југо-
славија, а од 1963. Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. После смрти неприкосновеног лидера те државе, Јосипа 
Броза Тита, почео је раст сепаратистичких идеја који је деведесе-
тих година прошлог века довео до коначног распада Југославије.  
Савезна Република Југославија, заједничка држава Србије и Црне 
Горе, формирана је априла 1992. Под тим именом држава је посто-
јала до 2003. године,када је назив промењен у Државна заједница 
Србије и Црне Горе и два народа су живела у тој држави наредне 
три године. По члану 60 Уставне повеље државне заједнице Ср-
бије и Црне Горе (Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 1/2003), 
по истеку периода од три године државе чланице имају право 
да покрену поступак за промену државног статуса. У случају да 
Црна Гора иступи из заједнице, сви међународни документи који 
се односе на Савезну Републику Југославију, у целости би важили 
за државу Србију, као следбеника. Грађани Црне Горе су 21. маја 
2006. на референдуму, који су пратиле бројне контроверзе, донели 
одлуку да желе да живе у самосталној Црној Гори.

Циљ истраживања је преглед организације најзначајнијих 
органа власти у две државе. То се постиже анализирањем одредби 
Устава двеју држава, као највишег правног акта, али и прегледом 
одредби закона који уређују најзначајније органе, попут народне 
скупштине, председника државе, владе, судова и уставног суда, са 
посебним акцентом на сличности и разлике које се могу пронаћи 
у њиховој организацији. Те сличности и разлике упоређују се у 
структури устава; броју посланика, њиховом начину кандидовања 
и избора; организацији владе и начину контроле њеног рада од 
стране других органа као и у избору и надлежности судија редов-
них судова и уставног суда коришћењем упоредног метода.
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Структура устава

Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006) 
(у даљем тексту: УРС) донет је 2006. године. Устав има 206 члано-
ва и подељен је на десет делова: начела; људска и мањинска права 
и слободе; економско уређење и јавне финансије; надлежност Ре-
публике Србије; уређење власти; уставни суд; територијално уре-
ђење; уставност и законитост; промена устава и завршна одредба. 
Устав Црне Горе (Службени лист ЦГ, бр. 1/2007) (у даљем тексту: 
УЦГ) донет је 2007. године, има 158 чланова који су подељени 
на 8 делова: основне одредбе; људска права и слободе; уређење 
власти; економско уређење; уставност и законитост; уставни суд; 
промена устава и прелазна и завршна одредба. Црногорски устав 
има и шеснаест амандмана (Службени лист ЦГ, бр. 38/2013) што 
је разлика у односу на српски устав. Други део српског устава по-
дељен је на три дела: основна начела (од члана 18 до члана 22); 
људска права и слободе (од члана 23 до члана 74) и права при-
падника националних мањина (од члана 75 до члана 81), док је 
део о људским правима у црногорском уставу подељен на шест 
делова: заједничке одредбе (од члана 17 до члана 25); лична права 
и слободе (од члана 26 до члана 44); политичка права и слободе 
(од члана 45 до члана 57); економска, социјална и културна права 
и слободе (од члана 58 до члана 78); посебна-мањинска права (од 
члана 79 до члана 80) и заштитник људских права и слобода (члан 
81). У преамбулама оба устава присутна је политичка порука, па 
тако у преамбули УРС пише да је Покрајина Косово и Метохија 
саставни део Србије, док преамбула УЦГистиче одлуку грађана са 
референдума 2006.У начелима српског устава прокламује се: да је 
Република Србија држава српског народа и свих грађана који у 
њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, на-
челима грађанске демократије и људским и мањинским правима и 
слободама и припадности европским принципима и вредностима 
(чл .1); да сувереност потиче од грађана који је врше референду-
мом, народном иницијативом и преко својих слободно изабраних 
представника (чл. 2 ст. 1); да уређење власти почива на подели на 
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законодавну, извршну и судску (чл. 4 ст. 2); да је територија Ре-
публике Србије јединствена и недељива (чл. 8 ст. 1); да је Београд 
главни град (чл. 9); да је у Републици Србији у службеној употреби 
српски језик и ћириличко писмо, а да се службена употреба дру-
гих писама уређује законом (чл. 10). У првом делу црногорског 
устава прокламује се: да је Црна Гора независна и суверена др-
жава, републиканског облика владавине (чл. 1); да је носилац су-
верености грађанин који има црногорско држављанство, а врши 
је непосредно и преко слободно изабраних представника (чл. 2); 
да је територија јединствена и неотуђива (чл. 3); да је главни град 
Подгорица, а престоница Цетиње (чл. 4); да је власт уређена по 
начелу поделе власти на: законодавну, извршну и судску (чл. 11 
ст. 1); да је службени језик црногорски, да су ћириличко и ла-
тиничко писмо равноправни, док су у службеној употреби још 
српски, босански, албански и хрватски језик (чл. 13). Оба устава 
гарантују основна људска права и слободе, попут: права на живот; 
неповредивости стана; слободе мисли, савести и вероисповести; 
слободе говора; слободе штампе; права на рад; бирачког права; 
заштите личности. Приметна разлика је код дужности деце да се 
брину о родитељима, па ДрДраган Стојановић наводи да „Устав 
више не предвиђа дужност деце да се старају о својим родитељима 
којима је потребна помоћ“ (Стојановић, 2014, 222), док су по УЦГ 
деца обавезна да се брину о родитељима (чл. 72 ст. 2).

Народна скупштина

Посланици народних скупштина обеју држава бирају се 
на непосредним изборима и мандати скупштина трају по 4 годи-
не. Надлежности Народне скупштине Републике Србије (у даљем 
тексту: НСРС) су следеће: 

1) доноси и мења Устав;

2) одлучује о промени границе Републике Србије;

3) расписује републички референдум;

4)  потврђује међународне уговоре кад је законом 
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предвиђена обавеза њиховог потврђивања;

5) одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ван-
редно стање;

6) надзире рад служби безбедности;

7) доноси законе и друге опште акте из надлежности 
Републике Србије;

8) даје претходну сагласност на статут аутономне по-
крајине;

9) усваја стратегију одбране;

10)  усваја план развоја и просторни план;

11) усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на 
предлог Владе;

12) даје амнестију за кривична дела;

13) бира Владу, надзире њен рад и одлучује о престанку 
мандата Владе и министра;

14) бира и разрешава судије Уставног суда;

15) бира председника Врховног касационог суда, пред-
седнике судова, Републичког јавног тужиоца, јав-
не тужиоце, судије и заменике јавних тужилаца, у 
складу са Уставом;

16) бира и разрешава Гувернера Народне банке Србије 
и надзире његов рад;

17) бира и разрешава Заштитника грађана и надзире 
његов рад;

18) бира и разрешава и друге функционере одређене 
Уставом (чл. 99 УРС).

Надлежност Народне скупштине Црне Горе (у даљем тек-
сту: НСЦГ) јесте:

1) доношење устава,
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2) доношење закона,

3) доношење других прописа и општих аката (одлука, 
закључака, резолуција, декларација и препорука),

4) проглашавање ратног и ванредног стања,

5) доношење буџета и завршног рачуна буџета,

6) доношење стратегије националне безбедности и 
стратегије одбране,

7) доношење плана развоја и просторног плана Црне 
Горе,

8) одлучивање о употреби јединица Војске Црне Горе 
у међународним снагама,

9) уређење система државне управе,

10) вршење надзора над војском и безбедносним слу-
жбама,

11) расписивање државног референдума,

12) бирање и разрешавање председника и чланова Вла-
де,

13) бирање и разрешавање судија Уставног суда, вр-
ховног државног тужиоца и четири члана Судског 
савјета из реда угледних правника;

14) именовање и разрешавање: врховног државног ту-
жиоца и државних тужилаца, заштитника људских 
права и слобода, гувернера Централне банке и чла-
нова Савета Централне банке Црне Горе, председ-
ника и чланове Сената Државне ревизорске инсти-
туције и друге носиоце функција одређене законом;

15) одлучивање о имунитетским правима;

16) давање амнестије;

17) потврђивање међународних уговора;
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18) расписивање јавних зајмова и одлучивање о заду-
живању Црне Горе;

19) одлучивање о располагању државном имовином 
изнад вредности одређене законом;

20) вршење и других послова утврђених Уставом или 
законом (чл. 82 УЦГ).

Могу се приметити доста идентичних овлашћења попут 
доношења устава и закона, потврђивања међународних уговора, 
доношења плана развоја, просторног плана, стратегије одбране, 
усвајања буџета, проглашавања ратног и ванредног стања, рас-
писивања републичког референдума. Сличности се могу наћи и 
у изборној функцији где обе скупштине бирају Владу и надзиру 
њен рад, затим судије Уставног суда, Републичког јавног тужиоца, 
односно врховног државног тужиоца, државне тужиоце, гуверне-
ра Народне, односно Централне банке, као и Заштитника грађа-
на, односно, заштитника људских права и слобода, с тим што је 
мандат заштитника у Црној Гори шест година (чл. 81 УЦГ), док 
у Србији, на основу Закона о заштитнику грађана (Службени гла-
сник РС, бр. 79/2005 и 54/2007) његов мандат траје пет година (чл. 
5 ст. 6 овог закона).

Парламентарни и локални избори у Црној Гори спроводе 
се у складу са Законом о избору одборника и посланика (Службе-
ни лист РЦГ, бр. 16/2000 – пречишћени текст, 9/2001, 41/2002, 
46/2002, 45/2004 –одлука УС, 48/2006, 56/2006 – одлука УС и Слу-
жбени лист ЦГ, бт. 46/2011, 14/2014, 47/2014 – одлука УС, 12/2016 
– одлука УС, 60/2017 – одлука УС и 10/2018 – одлука УС.)(у даљем 
тексту: ЗИОП), док у Србији постоји Закон о избору народних 
посланика (Службени гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003 – одлука 
УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 - испр. др. закон, 18/2004, 
101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 
36/2011, 104/2009 – др. закон 12/2020 и 68/2020.) (у даљем тексту: 
ЗИНП) и Закон о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутен-
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тично тумачење и 68/2020.) (у даљем тексту: ЗЛИ). Избори су 
„начин да највећи број људи изабере своје представнике и тако 
утиче на формирање и обликовање владе“ (Сла. Орловић, 2019, 
17). Изборе за посланике и одборнике у Црној Гори расписује 
председник државе (чл. 95 УЦГ), избори се одржавају најкасније 
15 дана пре истека мандата одборника, односно посланика (чл. 14 
ст.1 ЗИОП-а), од дана расписивања до дана одржавања избора не 
сме проћи мање од 60, ни више од 100 дана (чл. 14 ст. 2 ЗИОП-а). 
У скупштину општине, Престонице и главног града бира се 30 
одборника и још по један на сваких 5.000 бирача (чл. 3 ст. 1 ЗИ-
ОП-а), док НСЦГ има 81 посланика (чл. 83 УЦГ).У Србији изборе 
за одборнике расписује председник НСРС, док у градовима који 
су подељени на општине, изборе расписује председник градске 
скупштине. Парламентарне изборе расписује председник држа-
ве. И код локалних и код парламентарних избора од дана распи-
сивања до дана одржавања избора не сме проћи мање од 45, ни 
више од 60 дана. НСРС има 250 посланика, а „број одборника се 
утврђује статутом општине, с тим што не може бити мањи од 19, 
ни већи од 75. У скупштини града број одборника не може бити 
већи од 90, док је у скупштини града Београда 110“ (Стојановић, 
2014, 605). Избори за одборнике морају се расписати најкасније 45 
дана пре краја мандата одборника којима истиче мандат (чл. 2 ст. 
2 ЗЛИ), док се избори за посланике одржавају најкасније 30 дана 
пре истека мандата (чл. 27 ст. 1 ЗИНП-а).

Органи за спровођење избора у Црној Гори су бирачки 
одбори и изборне комисије (чл. 7 ЗИОП-а), а заштиту бирачког 
права обезбеђују изборне комисије, Уставни суд Црне Горе и на-
длежни судови (чл. 8 ЗИОП-а). Црна Гора је јединствена изборна 
јединица, постоје општинска и Државна изборна комисија (ДИК). 
Општинску чине: председник, четири члана у сталном саставу 
и по један представник подносилаца изборне листе (чл. 25 ст. 1 
ЗИОП-а), док ДИК чине председник и десет чланова у сталном 
саставу и по један представник подносилаца изборне листе (чл. 30 
ст. 1 ЗИОП-а). Органи задужени за спровођење парламентарних 
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избора у Србији су Републичка изборна комисија (РИК) и бирач-
ки одбори, док су за локалне изборе задужене изборне комисије 
јединице локалне самоуправе* и бирачки одбори (чл. 11 ст. 1 ЗЛИ). 
Република Србија је јединствена изборна јединица. За заштиту 
изборног права задужени су РИК, Управни суд и надлежни су-
дови (чл. 7 ЗИНП-а). „РИК у сталном саставу чине председник и 
шеснаест чланова које именује НСРС, а у проширеном саставу и 
по један представник подносилаца изборне листе“ (Настић, 2017, 
138), док изборну комисију за локалне изборе у сталном саставу 
чине председник и најмање 6 чланова, а у проширеном саставу и 
по један представник подносилаца изборне листе, с тим што из-
борна листа мора имати најмање две трећине кандидата од укуп-
ног броја који се бира у јединици локалне самоуправе. Бирачки 
одбор за локалне изборе у сталном саставу чине председник и 
најмање четири члана, док се бирачки одбор задужен за парламен-
тарне изборе у сталном саставу састоји из председника и најмање 
два члана. Бирачки одбори у проширеном саставу могу имати по 
једног представника подносилаца изборне листе. Бирачки одбор у 
Црној Гори састоји се из председника одбора, четири члана у стал-
ном саставу и по једног представника подносилаца изборне листе. 

Изборна листа може бити утврђена само ако је подржи 
0,8% бирача од броја бирача у изборној јединици (чл. 43 ст. 1 
ЗИОП-а), неопходно је да на изборној листи буду две трећине 
кандидата, изузетно на изборним листама које подносе мањине 
неопходна је једна трећина кандидата и најмање 30% кандида-
та мање заступљеног пола (чл. 39а ст.1 ЗИОП-а). Изборна листа 
доставља се изборној комисији најраније 20 дана од дана распи-
сивања избора, а најкасније 25 дана пре дана одржавања избора. 
На једном бирачком месту гласа највише 1000 људи. У Србији за 
парламентарне изборе листу мора својим потписима подржати 
најмање 10.000 бирача, а за локалне изборе неопходно је 30 пот-
писа за сваког кандидата на листи и листа мора имати најмање 
једну трећину кандидата. Изборне листе достављају се изборним 
*  За изборе на територији АП Војводине задужена је Покрајинска изборна комисија, за изборе на територији 
градова-градска изборна комисија, а за изборе на територији општина – општинска изборна комисија.
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комисијама (Републичкој и изборним комисијама јединица ло-
калне самоуправе) најкасније 15 дана пре дана одржавања избора. 
Листа мора садржати најмање 40% кандидата мање заступљеног 
пола, међу сваких пет кандидата на листи мора бити најмање два 
кандидата мање заступљеног пола (чл. 40а ЗИНП-а). Бирачка ме-
стау Србији формирају се за најмање 100, а највише 2500 бирача.

Привремене резултате избора објављује ДИК у року од 
12 сати од добијања материјала са бирачких места, а коначне у 
року од 15 дана од дана одржавања избора. У расподели мандата 
учествују изборне листе које су добиле најмање 3% од укупног 
броја важећих гласова у изборној јединици (чл. 94 ст. 1 ЗИОП-а). 
Одборнику, односно посланику, мандат престаје: подношењем 
оставке; правоснажном осудом на казну затвора, безусловно у 
трајању од најмање шест месеци или осудом на казну затвора за 
кривично дело које га чини недостојним за вршење ове функције; 
правоснажним лишењем пословне способности;ако наступи један 
од случајева неспојивости функције одборника са другом функ-
цијом утврђеном Уставом и законом;престанком црногорског др-
жављанства; у случају смрти (чл. 101 ЗИОП-а).Резултате локалних 
избора у Србији објављују надлежне изборне комисије у року од 
24 сата од затварања бирачких места (чл. 44 ЗЛИ), док резултате 
парламентарних избора објављује РИК у року од 96 сати од затва-
рања бирачких места. У расподели мандата учествују листе које 
су освојиле минимум 3% од укупног броја гласова, уз изузетак из-
борних листа националних мањина. Посланику мандат престаје: 
подношењем оставке; правоснажном судском одлуком на казну 
затвора безусловно у трајању од најмање шест месеци; правосна-
жном судском одлуком којом се лишава пословне способности*; 
преузимањем неспојиве функције; губљењем држављанства; пре-
станком пребивалишта на територији Републике Србије и смрћу 
(чл. 88 ЗИНП-а).**

Конститутивну седницу скупштине у обе државе заказује 
*  „Лица лишена пословне способности, лишена су и изборног права“ (Настић, 2014,  196).
**  Под истим условима престаје и одборнички мандат, с тим што мандат одборника престаје престанком пре-
бивалишта на територији јединице локалне самоуправе.
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председник из претходног сазива, тако да се она у Србији одржава 
у року од 30 дана од објављивања коначних резултата избора, а 
у Црној Гори је тај рок 15 дана. НСРС и НСЦГ имају два редов-
на заседања, која почињу марта и октобра, обе скупштине имају 
председника и једног или више потпредседника. Председници 
скупштина сазивају седнице, председавају њима и старају се о 
примени пословника. Обе скупштине углавном одлучују већином 
гласова присутних народних посланика, међутим, у неким случа-
јевима НСРС одлучује већином од укупног броја посланика, као 
што је: давање амнестије за кривична дела; проглашавање и уки-
дање ванредног стања; прописивање мера одступања од људских 
и мањинских права у ратном и ванредном стању; усвајање буџе-
та и завршног рачуна; укидање имунитета народног посланика; 
бирање чланова Владе и одлучивање о престанку мандата Владе 
или министара; код бирања судија, председника судова, судија 
Уставног суда, председника Врховног касационог суда, гувернера 
Народне банке, Заштитника грађана; као и код закона који се тичу 
референдума и народне иницијативе, плана развоја и просторног 
плана, јавног задуживања, закључивања међународних уговора, 
одлучивањао територији аутономне покрајине (чл. 104 УРС). По 
члану 91 УЦГ, НСЦГ већином од укупног броја посланика доно-
си законе којима се уређује: начин остваривања слобода и права; 
црногорско држављанство; референдум; проглашавање ратног 
и ванредног стања; доношење просторног плана; бирање Владе 
и одлучивање о поверењу Влади; бирање председника Врховног 
суда, судија Уставног суда и именовање заштитника људских пра-
ва и слобода. НСЦГ такође одлучује и двотрећинском већином о 
законима којима се уређују изборни систем и имовинска права 
странаца. У Србији право предлагања закона имају Влада, сва-
ки народни посланик, скупштина аутономне покрајине и 30.000 
бирача, а у Црној Гори то право имају Влада*, народни посланик, 
6.000 бирача преко посланика кога овласте, док захтев за расписи-
вање референдума могу поднети 25 посланика, председник Црне 

*  „Као и у великој већини парламентарних демократија законодавна иницијатива углавном долази од владе, а 
посланици се ограничавају на амандманско деловање на законе“ (Гоати и др, 2015, 32).
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Горе, Влада или најмање 10% грађана (чл. 93 УЦГ). По члану 108 
УРС, НСРС расписује референдум на захтев већине народних 
посланика или 100.000 бирача.

Врло значајна је и уставотворна функција народне скуп-
штине. У Црној Гори предлог за промену УЦГ могу поднети пред-
седник Црне Горе, Влада или 25 посланика. Предлог за промену је 
усвојен ако за њега гласа најмање две трећине посланика (чл. 155 
ст. 1 и ст. 4 УЦГ). Ако се промена односи на таксативно наведене 
чланове УЦГ, обавезна је потврда гласовима три петине грађана 
на референдуму (чл. 157 УЦГ). У Србији предлог за промену могу 
поднети Влада, председник Републике, најмање једна трећина по-
сланика или 150.000 бирача, а предлог је усвојен ако гласа најмање 
две трећине народних посланика (чл. 203 ст. 1 и ст. 3 УРС). После 
усвајања предлога у НСРС, грађани морају изгласати предлог на 
референдуму (већином изашлих бирача), ако се промена Устава 
односи на преамбулу, начела, људска и мањинска права, уређење 
власти, проглашавање ратног и ванредног стања, одступање од 
људских и мањинских права за време ратног и ванредног стања 
и сам поступак за промену Устава (чл. 203 ст. 7 УРС). Ирена Пе-
јић сматра да би „требало увести ’слабију’скупштинску већину: 
уместо двотрећинске била би довољна апсолутна већина свих по-
сланика, уз обавезно одлучивање у два скупштинска заседања“ 
(Пејић, 2018, 79).

Осим уставотворне, представничке, законодавне и изборне 
функције, НСРС и НСЦГ имају и контролну функцију. У циљу 
контроле рада Владе посланици имају право на посланичко пи-
тање, право на изгласавање поверења или неповерења Влади и 
право на интерпелацију. Посланик у НСЦГ има право да на истој 
седници постави највише два посланичка питања председнику 
Владе или члану Владе. Народни посланик у НСРС има право да 
постави посланичко питање поједином министру или Влади, из 
њихове надлежности (Пословник Народне скупштине, чл. 204 
ст. 1, Службени гласник РС, бр. 52/2010.). Најмање 50 посланика 
НСРС може поднети интерпелацију у вези са радом Владе или 
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појединог члана, која се подноси председнику НСРС у писаном 
облику. Влада је дужна да на интерпелацију одговори у року од 
30 дана, ако подносиоци интерпелације нису задовољни одгово-
ром, приступа се гласању о неповерењу Влади. Гласању о непо-
верењу Влади или њеном члану може се приступити и без ин-
терпелације, али је за подношење таквог предлога неопходно 60 
народних посланика. За изгласавање неповерења потребно је да 
за предлог гласа више од половине народних посланика. У НСЦГ 
за интерпелацију је неопходно 27 посланика, а Влада такође има 
30 дана да одговори на интерпелацију (чл. 108 УЦГ), по заврше-
ном претресу интерпелације може се поднети предлог да се гласа 
о неповерењу Влади (Пословника скупштине Црне Горе, чл. 202, 
Службени лист РЦГ, бр. 51/2006 и 66/2006 и Службени лист ЦГ, 
бр. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014, 42/2015 и 
52/2017.), којем се може приступити и независно од интерпелације 
ако исти број посланика поднесе предлог за покретање поступка 
за гласање о неповерењу Влади. Исти број посланика може по-
кренути парламентарну истрагу образовањем анкетног одбора 
ради прикупљања информација и чињеница о догађајима који се 
односе на рад државних органа (чл. 109 УЦГ).У оквиру контролне 
функције, НСРС може поднети и предлог за разрешење председ-
ника Републике, на захтев једне трећине народних посланика, али 
је за разрешење неопходно да Уставни суд одлучи да је председник 
повредио Устав, а да затим две трећине посланика изгласа разре-
шење председника Републике. Најмање 25 посланика НСЦГ може 
поднети предлог за разрешење председника, затим Уставни суд 
одлучује о постојању или непостојању повреде Устава. Уколико 
Уставни суд утврди постојање повреде Устава, онда НСЦГ може 
разрешити председника.НСЦГ се распушта ако не изабере Владу 
у року од 90 дана од када председник предложи мандатара, скуп-
штина се распушта указом председника Црне Горе (чл. 92 УЦГ), а 
НСРС распушта се ако у року од 90 дана од дана конституисања 
не изабере Владу, или ако не изабере Владу у року од 30 дана од 
изгласавања неповерење Влади. Распуштање НСРС је уставна на-
длежност председника Републике.
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Председник државе

Мандат председника у обе државе траје пет година, нијед-
но лице не може се више од два пута бирати за председника. Ако 
мандат истиче за време ратног или ванредног стања продужава се 
тако да траје до истека три месеца од престанка ратног или ван-
редног стања. У обе државе председничке изборе расписује пред-
седник скупштине. У Србији се они расписују 90 дана пре истека 
мандата и од дана расписивања до дана одржавања избора не сме 
проћи мање од 30 ни више од 60 дана (Закон о избору председни-
ка Републике, чл. 4, Службени гласник РС, бр. 111/2007). У Црној 
Гори избори се расписују 120 дана пре истека мандата, тако да од 
расписивања до одржавања не сме проћи мање од 60 ни више од 
90 дана (Закон о избору предсједника Црне Горе, чл. 2, Службе-
ни лист ЦГ, бр. 17/2007). За председника Црне Горе може бити 
биран црногорски држављанин који има пребивалиште у Црној 
Гори најмање десет година, у последњих петнаест година (чл. 96 
ст. 2 УЦГ), док УРС не наводи време пребивалишта као услов за 
кандидатуру, међутим Стојановић наводи да „закон од кандида-
та једино тражи да има пребивалиште на територији Републике 
Србије најмање годину дана пре одржавања избора“ (Стојановић, 
2014, 441). Кандидатуру у Србији својим потписима мора подр-
жати 10.000 бирача, а у Црној Гори најмање 1,5% од укупног броја 
бирача. На изборима побеђује кандидат који у првом кругу освоји 
више од 50% гласова, уколико нико не освоји толико гласова, одр-
жава се други круг. У другом кругу учествују два кандидата која су 
у првом освојила највећи број гласова. Приликом ступања на ду-
жност, председници у обе државе полажу заклетву пред скупшти-
ном у којој се обавезују да ће дужност вршити часно и праведно и 
да ће поштовати Устав. Слободан Орловић наводи да је „функција 
председника Републике у највећој мери протоколарна“ (Орловић 
Сло, 2016, 1207). Надлежности председника Србије су следеће: 
представља Републику Србију у земљи и иностранству; указом 
проглашава законе, у складу са Уставом; предлаже Народној скуп-
штини кандидата за председника Владе, пошто саслуша мишљења 
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представника изборних листа; предлаже Народној скупштини но-
сиоце функција, у складу са Уставом и законом; указом поставља 
и опозива амбасадоре Републике Србије, на предлог Владе; прима 
акредитивна и опозивна писма страних дипломатских представ-
ника; даје помиловања и одликовања; командује Војском и по-
ставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије и врши и 
друге послове одређене Уставом (чл. 112 УРС). Славиша Орловић 
наводи да председник „дели извршну власт са премијером, чинећи 
тако део структуре са двојном влашћу“ (Орловић Сла., 2015, 153). 
По члану 95 УЦГ надлежности председника Црне Горе су пред-
стављање државе у земљи и иностранству; командовање Војском 
на основу одлуке Савјета за одбрану и безбедност; проглашавање 
закона; расписивање избора за НСЦГ; предлагање мандатара за 
састав Владе, двоје судија Уставног суда, заштитника људских пра-
ва и слобода; постављање амбасадора; примање акредитивних пи-
сама; додељивање одликовања и помиловања. Из наведеног може 
се уочити да су надлежности председника Србије и председника 
Црне Горе готово идентичне. Осим редовним протоком време-
на, мандат председника може престати и пре времена, давањем 
оставке и разрешењем.Уколико је председник спречен да обавља 
дужност или му мандат престане услед разрешења или оставке, 
замењују га председник НСРС у Србији, односно председник 
НСЦГ у Црној Гори. 

Влада

Влада је орган извршне власти и у Србији и у Црној Гори, 
па је тако њена главна надлежност утврђивање и вођење политике 
државе и извршавање закона и других општих аката.Пејић наводи 
„узајамни и повратни утицај две гране власти: учешће парламента 
у формирању владе, са остваривањем контроле над њеним радом 
и повратни утицај владе на легислативу, преко права да подноси 
предлоге закона и уставног овлашћења да распусти парламент 
или иницира распуштање парламента“ (Пејић, 2016, 77). Владу 
чине председник, један или више потпредседника и министри. 
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„Типично за парламентарне системе, председник државе додељује 
мандат за састав владе“ (Гоати и др., 2015, 36), што је и случај у 
обе државе, а мандатар онда скупштинама представља програм 
Владе и њене чланове. Мандат Владе престаје истовремено када и 
мандат скупштине. Међутим, мандат може престати и превреме-
но, оставком председника Владе, изгласавањем неповерења или 
распуштањем скупштине. Мандат члана Владе може престати 
оставком, изгласавањем неповерења и разрешењем у скупштини, 
на предлог председника Владе. У Црној Гори мандат Владе може 
престати и ако не предложи буџет до 31. марта буџетске године. 
(чл. 110 ст. 1 УЦГ). У циљу спровођења закона Влада Црне Горе 
доноси уредбе*, одлуке и друге акте. Њене остале надлежности су: 
закључивање међународних уговора; предлагање плана развоја и 
просторног плана; предлагање буџета и завршног рачуна; предла-
гање стратегије националне безбедности и одбране; одлучивање 
о признавању држава и успостављању дипломатских и конзулар-
них односа са другим државама; предлагање амбасадора и шефова 
других дипломатских представништава Црне Горе у иностранству 
и вршење других послова одређених УЦГ. Влада Републике Ср-
бије у циљу спровођења закона доноси уредбе, одлуке, решења, 
закључке, меморандум о буџету, стратегију развоја и деклараци-
је. Остале надлежности Владе Републике Србије су: предлагање 
закона НСРС и других општих аката и давање мишљења о њима 
кад их поднесе други предлагач; усмеравање и усклађивање рада 
органа државне управе и вршење надзора над њиховим радом и 
вршење других послова одређених УРС и законом. За свој рад 
Влада одговара народној скупштини, која тај рад можеконтро-
лисати путем посланичких питања, интерпелације, гласања о 
неповерењу. Министарства обављају послове државне управе. 
Поједини послови државне управе могу се пренети на локалну 
самоуправу. Основни облик локалне самоуправе у Црној Гори је 
општина (чл. 114 ст. 1 УЦГ), док су у Србији јединице локалне 
самоуправе општине, градови и град Београд (чл. 188 ст. 1 УРС). 

*  За време ратног или ванредног стања  Влада може донети уредбе са законском снагом, ако НСЦГ није у мо-
гућности да се састане. НСЦГ је дужна да уредбе потврди чим буде у могућности да се састане (чл. 101 УЦГ).
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Органи општине у Црној Гори су скупштина општине и председ-
ник општине. У Србији органи општине* су скупштина општи-
не, председник општине, док су органи града** скупштина града, 
градоначелник, градско веће и градска управа (Закон о локалној 
самоуправи, чл. 65, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014- 
др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018.).

Судство

Основна начела судства која важе у обе државе јесу: са-
мосталност и независност судова; зборност суђења, осим када 
је законом одређено да суди судија појединац; принцип пороте; 
јавност суђења***; независност судије; сталност функције и ви-
шестепеност суђења. Такође важи строго правило неспојивости 
судијске функције, па је судијама забрањено да политички делују. 
„Судска власт је подељена између редовног и уставног судства“ 
(Гоати и др., 2015, 38). Судови у Црној Гори су основни судови, 
виши судови, привредни судови којих има више и Апелациони 
суд, Управни суд и Врховни суд чија седишта су у Подгорици. 
Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је 
прописана новчана казна или казна затвора до 10 година, у гра-
ђанским споровима из имовинских, брачних, породичних и ау-
торских односа, у споровима о штрајку и примени колективних 
уговора (Закон о судовима (ЗС), чл. 16, Службени лист РЦГ, бр. 
5/2002, 49/2004 и Службени лист ЦГ, бр. 22/2008, 39/2011, 46/2013 
i 48/2013.). Виши суд у првом степену суди за кривична дела за 
која је прописана казна затвора преко 10 година и за таксативно 
наведена кривична дела****, за кривична дела организованог кри-

*  Општина је основна територијална јединица која има најмање 10.000 становника.
**  Град је јединица локалне самоуправе која има више од 100.000 становника.
***  Суд може искључити јавност са расправе или њеног дела из разлога који су нужни у демократском дру-
штву, само у обиму који је потребан, у интересу морала, јавног реда, када се суди малолетницима, ради заштите 
приватног живота странака, у брачним споровима, у поступцима у вези са старатељством или усвајањем, ради 
чувања војне, пословне или службене тајна и заштите безбедности и одбране Црне Горе (чл. 120 ст. 2 УЦГ). У 
Србији искључење јавности дозвољено је „ради заштите интереса националне безбедности, јавног реда или мо-
рала у демократском друштву, као и ради заштите интереса малолетника или приватности учесника у поступку“ 
(Стојановић, 2014, 496).
**** Убиство на мах, силовање, неовлашћења производња, држање и стављање у промет опојних дрога, повреда 
територијалног суверенитета, прање новца и др.
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минала, док у другом степену одлучује о жалбама против одлу-
ка основних судова (чл. 18 ЗС). Привредни суд у првом степену 
суди у споровима између привредних друштава, предузетника, 
поводом регистрације привредних субјеката, поводом принудног 
поравњања, стечаја и ликвидације привредних субјеката, поводом 
нарушавања конкуренције и злоупотребе монополског и доми-
нантног положаја на тржишту (чл. 20 ЗС). Апелациони суд одлу-
чује о жалбама против првостепених одлука виших судова, као и 
жалбама против одлука привредних судова, решава сукобе надле-
жности између основних, виших и привредних судова (чл. 22 ЗС). 
Управни суд одлучује у управном спору о законитости управних 
аката и о ванредним правним лековима против правноснажних 
решења у прекршајном поступку (чл. 24 ЗС). Врховни суд је нај-
виши суд у Црној Гори, има председника којег бира Судски савјет 
на мандат од пет година. Врховни суд одлучује у трећем степену, 
одлучује о ванредним правним лековима против одлука судова 
у Црној Гори, одлучује о преношењу месне надлежности (чл. 26 
ЗС). Судови опште надлежности у Србији су основни, виши, апе-
лациони судови и Врховни касациони суд, док су судови посебне 
надлежности привредни и прекршајни судови, Привредни апела-
циони суд, Прекршајни апелациони суд и Управни суд. Основни 
суд у првом степену суди за кривична дела за која је прописана 
новчана казна или казна затвора до 10 година, у грађанскоправ-
ним споровима, стамбеним споровима, радним споровима (Закон 
о уређењу судова (ЗУС), чл. 22, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 
104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011- др. закон, 101/2011, 
101/2013, 106/2015, 40/2015- др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 
65/2018- одлука УС, 87/2018 и 88/2018- одлука УС.). Виши суд у 
првом степену суди за кривична дела за која је предвиђена казна 
затвора преко 10 година, таксативно наведена кривична дела*, у 
кривичном поступку према малолетним учиниоцима, док у дру-
гом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова (чл. 
23 ЗУС). Апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке виших 

* Убиство на мах, силовање, отмица, трговина малолетим лицима ради усвојења, примање мита, злоупотреба 
положаја одговорног лица и др.
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судова. Привредни суд одлучује у споровима између привредних 
субјеката, у споровима о конкуренцији и монополу, води поступак 
за упис у судски регистар правних лица, води поступак стечаја. 
Привредни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке при-
вредних судова. Прекршајни суд суди у прекршајним поступцима, 
а Прекршајни апелациони одлучује о жалбама на одлуке прекр-
шајних судова. Управни суд суди у управним споровима (чл. 29 
ст. 1 ЗУС). Врховни касациони суд је највиши суд у Србији, има 
председника који се бира на пет година и одлучује о ванредним 
правним средствима против одлука судова и о сукобу надлежно-
сти између судова. 

Орган задужен за независност и самосталност судија је 
Високи савет судства* у Србији, односно Судски савјет** у Црној 
Гори. Високи савет судства предлаже НСРС избор судија прили-
ком првог избора на функцију, предлаже председника Врховног 
касационог суда и председнике судова, а бира судије за трајно вр-
шење функције. Судски савјет директно бира и разрешава пред-
седника Врховног суда, судије и председнике судова. Орган који 
гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела у Србији је 
јавно тужилаштво, а у Црној Гори Државно тужилаштво. Репу-
бличко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Репу-
блици Србији (чл. 157 ст. 2 УРС). Републичког јавног тужиоца 
на период од шест година бира НСРС на предлог Владе, на чији 
предлог НСРС бира и јавног тужиоца, као и заменика јавног ту-
жиоца који се први пут бира на функцију на предлог Државног 
већа тужилаца***. Врховног државног тужиоца на период од пет 
година бира НСЦГ на предлог Тужилачког савјета****. Послове др-
жавног тужилаштва врше руководиоци државних тужилаштава 
*  Има једанаест чланова: председник Врховног касационог суда, министар правде, председник надлежног одбора 
НСРС, шест судија са сталном функцијом, адвокат и професор правног факултета.
**  Има десет чланова: председник Врховног суда, министар правде, четири судије и четири угледна правника.
***  Орган који има једанаест чланова: Републички јавни тужилац, министар правде, председник надлежног од-
бора НСРС, шест јавних тужилаца или заменика, адвокат и професор правног факултета. Надлежност Државног 
већа тужилаца је предлагање кандидата НСРС за први избор за заменика јавног тужиоца и бирање заменика 
јавних тужилаца за трајно обављање функције.
****  Орган који има једанаест чланова: Врховни државни тужилац, представник министарства правде, шест 
из редова државних тужилаца и заменика, два из реда истакнутих правника и један професор Правног факул-
тета у Подгорици. Његова надлежност је утврђивање предлога за избор Врховног државног тужиоца и бирање 
државних тужилаца.
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и државни тужиоци (чл. 135 ст. 1 УЦГ).

Уставни суд

Уставни суд Србије има петнаест судија који се бирају на 
девет година. Трећину бира НСРС између десет кандидата које 
предложи председник државе, трећину бира председник између 
десет кандидата НСРС, а трећину општа седница Врховног каса-
ционог суда између десет кандидата које на заједничкој седници 
предлажу Високи савет судства и Државно веће тужилаца. Судија 
Уставног суда мора имати 40 година старости и 15 година иску-
ства у струци. Једно лице не може више од два пута бити бирано 
за судију. Уставни суд Црне Горе има седам судија који се бирају 
на дванаест година. Бира их НСЦГ, двоје на предлог председника 
државе, а петоро на предлог надлежног радног тела НСЦГ. Суди-
ја такође мора имати 40 година старости и 15 година искуства у 
струци. Надлежност Уставног суда у обе државе је одлучивање о 
сагласности закона са Уставом и подзаконских аката са законом и 
Уставом, али и о изборним споровима, о забрани политичких пар-
тија, повреди Устава од стране председника државе и о уставној 
жалби због повреде људских права.Стојановић сматра да Устав-
ни суд Србије „има изузетно обимну надлежност, тако да његове 
компетенције знатно превазилазе стандарде европског модела 
уставног правосуђа“ (Стојановић, 2018, 34).

Закључак

С обзиром на то да су Србија и Црна Гора дуго биле у зајед-
ничкој држави, примећује се велики број сличности у организа-
цији власти. Структура устава у обе државе је готово идентична, с 
тим што УЦГ има мање чланова, а и садржи амандмане. Сличност 
у овлашћењима може се приметити и код народних скупштина, 
где се разлике уочавају код избора председника врховног суда и 
код броја народних посланика неопходних за покретање интер-
пелације, гласања о неповерењу Влади, што је и логична разлика 
када се узме у обзир да НСЦГ има 81, а НСРС 250 посланика. Што 
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се избора тиче, у Србији је за кандидатуру на председничким и 
парламентарним изборима неопходан тачно одређен број потписа 
подршке и тај број се не мења, док се у Црној Гори тај број мери 
процентуално у односу на број бирача и може бити променљив 
од избора до избора. С обзиром да ниједна држава нема председ-
нички тип уређења, овлашћења председника у обе државе махом 
су протоколарна, осим у одређеним случајевима када председник 
учествује у бирању функционера и приликом проглашења закона. 
Уставне надлежности председника у обе државе готово су иден-
тичне. Влада, као носилац извршне власти, у обе државе има на-
длежност да спроводи законе и остале прописе, и то ради преко 
министарстава, али пошто је Србија површински већа држава, 
логична последица је да Србија има већи број локалних органа. 
Организација судства је такође врло слична, уз сличне надлежно-
сти судова опште и специјалне надлежности. Органи који су заду-
жени за независност судова и тужилаца такође имају идентичне 
надлежности и сличан или исти број чланова, с тим што имају 
другачије називе, у Србији су то Високи савет судства и Државно 
веће тужилаца, а у Црној Гори Судски савјет и Тужилачки савјет. 
Ни надлежност Уставног суда се не разликује у већој мери, али се 
разликује број судија, у Србији дупло више него у Црној Гори,као 
и трајање њиховог мандата. Може се закључити да су разлике у 
овлашћењима органа који су носиоци законодавне, извршне и 
судске власти незнатно мале и да суштинске разлике у овлашће-
њима најзначајнијих органа у Србији и у Црној Гори и не постоје. 
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Comparative Review of Government Structure in the 
Republic of Serbia and in Montenegro

Stefan Milić

Abstract: The aim of this paper is providing a comparative overview of the 
organization of government in Serbia and Montenegro. The paper deals with the 
analysis of constitutional and legal provisions that regulate the basic institutions of 
executive, legislative and judicial power, by using dogmatic and comparative meth-
ods. An introductory observation gives a brief overview of the common history of 
the two countries. Afterwards, the similarities and differences in the structure of 
the highest act - the constitution, and then the body that is the holder of legislative 
power - the National Assembly, were analyzed. In the further part of the paper dis-
cusses about the executive power, which is bicephalic in both countries consisting 
of the president and the government. In the final part, the paper studies judiciary, 
i.e. regular judicial power, but also the constitutional court jurisdiction. The paper 
addresses the powers of the bodies that are the holders of the three branches of gov-
ernment, but also with the ways of their mutual control. The purpose of the research 
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is to point out the similarities and differences that can be found in the organization 
of the most important state bodies of the two countries, which were discussed in the 
concluding remarks.

Keywords: Serbia, Montenegro, constitution, national assembly, president, 
government, courts, constitutional court.
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ПРАВО

ВЕРСКА ДИСКРИМИНАЦИЈА КАО 
ОСНОВ ПОСТУПКА ПРЕД ЕВРОПСКИМ 

СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Ђорђе Марјановић*

Правни факултет (Универзитет у Крагујевцу)

Сажетак: Пракса Европског суда за људска права од изузетног је зна-
чаја за остваривање основних људских права и слобода у државама чланица-
ма Савета Европе. Члан 14 Европске конвенцијеза заштиту људских права и 
основних слобода представља основ за покретање било ког поступка по основу 
дискримације, односно говори о томе да права која су гарантована овом кон-
венцијом морају бити обезбеђена без било каквог вида дискриминације, као 
што су дискриминација по полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, поли-
тичком или другом мишљењу, националном или социјалном пореклу, повеза-
ности с националним мањинама, имовином, рођењем или другим статусом. 
Члан 9 ове конвенције гарантује право слободе мисли, савести и вероиспове-
сти.Устав Републике Србије у члану 44 такође гарантује стриктну одвојеност 
цркве и државе, као и право да самостално уређују унутрашњу организацију, 
верске послове, да јавно врше верске обреде, да оснивају верске школе, соци-
јалне и добротворне установе и да њима управљају. Циљ рада је да прикаже 
са теоријског аспекта могућност за повреду члана 14 у односу на члан 9, као и 
поједине случајеве у којима је суд одлучивао о повреди ових права.

Кључне речи: Европски суд за људска права, слобода вероисповести, 
дискриминација, Европска конвенција за заштиту људских права и основних 
слобода, Устав Републике Србије.

Увод

Европска конвенција за заштиту људска права и основних 
слобода (у даљем тексту Европска конвенција)представља један 
од основних и најзначајних докумената Савета Европе. Европ-
ска конвенција садржи низ основних права која су после  Другог 
* Студент четврте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу; 
djordje2611@gmail.com.
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светског рата прихваћена на тлу Европе као предуслов за гаран-
цију најосновних права која су масовно повређивана током рат-
них периода која су претходила доношењу Европске конвенције. 
Њен значај јесте и у томе што, осим гарантовања основних права, 
садржи и механизам судске заштите пред Европским судом за 
људска права (у даљем тексту Европски суд) у Стразбуру. Члан 9 
Европске конвенције јесте члан који гарантује право на слободу 
мисли, савести и вероисповести. Међутим, сама Европска конвен-
ција не садржи дефиницију права на слободу вероисповести, па 
је садржину овог права потребно потражити у пракси Европског 
суда.  Такође, потребно је напоменути  да се и у многим другим 
правним документима садрже норме које се односе на ово пра-
во, а из свега тога произилази неспорна чињеница да је за једно 
савремено демократско друштво од изузетног правног значаја га-
ранција истог. Осим Европске конвенције, и Међународни пакт о 
грађанским и политичким правима у члану 18гарантује право на 
слободу вероисповести.Значај овог права видимо и у томе што је 
у највећем броју националних по хијерархији највишим правним 
актима, право на слободу вероисповести предвиђено као основно 
људско право. Осим самосталне повреде члана 9 Европске кон-
венције пред  Европским судом се могу појавити и они случајеви 
када повреда члана 9 није самостална, већ повезана са акцесорним 
чланом 14 Европске конвенције. Забрана дискриминације јесте 
нешто што се штити бројним међународним документима, а слу-
чајеви верске дискриманције јесу управо због специфичности 
природе права на слободу вероисповести доста осетљиви за једну 
друштвену заједницу.Сузбијање верске дискриминације од вели-
ког је значаја за превенцију тензија и сукоба у мултирелигиозним 
заједницама. Државе које су настале распадом бивше Југославије 
карактеристичне су по томе што нису верски јединствене, одно-
сно по томе што становништво тих држава карактерише управо 
постојање мултирелигиозних заједница, те је стога елиминација 
било каквог облика верске дискриминације од изузетног значаја 
за стабилност ових држава.
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Садржина права слободе вероисповести

Као што је и читава област грађанског права утемељена 
у Римској држави, можемо рећи  и да је већ 313. године у јед-
ном правном акту гарантована слобода вероисповести. Иако би 
свакако било бесмислено говорити о једнакости свих грађана у 
том друштву сигурно је да основ овог права односно слободе ве-
роисповести можемо пронаћи у следећем делу текста Миланског 
едикта:

Одлучили смо, другим речима, да дозволимо и хришћанима и свима 
другима слободу избора и да следују вери коју би они желели, као 
и било којој божанској или небеској ствари, да би могли и ми и сви 
они који су под нашом влашћу добар и миран живот водити. Тако 
дакле, здравим и правилним расуђивањем, одлучили смо да не треба 
апсолутно никоме одбијати право (слободу) да следује и изабере побо-
жност и веру хришћана, и да сваком буде дата могућност (слобода) да 
промишљено приступа оној вери, коју он сам сматра да му је корисна, 
тако да би Божанство могло да нам испуни у свему своју заштиту и 
доброчинство (Svetosavlje.org, 2012).

Управо чињеница да је још у Старом Риму предвиђено ово 
право, а да је потомоно и ограничавано и укидано, говори нам о 
томе да право није статичка категорија, да оно еволуира, мења се, 
али не увек у истом правцу; тачније, често долази и до укидање 
неких права која су у неким временским периодима гарантована. 
Било је потребно да прође дугих седамнаест векова како би се у 
једном дужем временском периоду омогућио развој најосновних 
људских права. Не треба занемарити ни чињеницу да је од тог 
периода до данас у одређеним временским периодима поново до-
лазило до кршења и укидања најосновних права. Декларација о 
правима човека и грађана (1789) представља један од најзначајних 
докумената, који садржи највећи број права која су обухваћена и 
тренутно најзначајним међународним правним актима који га-
рантују основна људска права и слободе. Члан 4 ове декларације 
говори о томе да су ,,сви грађани једанки у очима закона, имају 
исти приступ јавним положајима, местима и служби, у складу са 
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њиховим могућностима, без обзира на разлике сем у врлинама 
и надарености“. Управо овај члан декларације садржи у себи и  
основ за забрану било каквог облика верске дискриминације. 
Међутим, још раније, Декларацијом права Вирџиније (1776) га-
рантована је слобода вероисповести: 

Вера или служба коју дугујемо нашем Створитељу, и  начин њеног вр-
шења, могу бити само плод разума и убеђења, а не принуде и насиља. 
Стога, сви људи имају право на слободно исповедање вере, онако како 
то убеђење налаже, а свако има обавезу да се према другоме односи с 
хришћанском трпељивошћу, љубављу и милосрђем (Павловић, 2018, 
185). 

Ниједан члан Европске конвенције не садржи јасно дефи-
нисану садржину овог права, али Европски суд ју је одредио у сво-
јој пракси. Тако је у судској одлуци Кокинакис против Грчке ову 
слободу дефинисао као слободу приступања или неприступања 
некој религији, као и слободу практиковања односно непракти-
ковања исте(Kоkkinakis v. Greece,14307/88,§31). Осим појединаца, 
Европски суд је заузео став да се на повреду права слободе верои-
сповести пред судом може позивати и верска организација, па је 
један од случајева који је познат на подручјима бивше Југославије 
и нашао сепред Европски судом случај Савез цркава Ријеч Живо-
та и остали против Хрватске, о којем ће у наставку текста бити 
више речи. 

Појам религије такође је споран појам, који није дефини-
сан нити Европском конвенцијом нити праксом Европског суда, 
па је тако под поље овог члана Европске конвенције могло доћи у 
разматрање како старе религије тако и нове, али и одређена фи-
лозофска уверења. С обзиром на природу протокола 12 Европске 
конвенције који садржи општу забрану дискриминације, у односу 
на само постојање члана 9 Европске конвенције који се односи 
на забрану дискриминације по основу права гарантованих самом 
Европском конвенцијом, у битној мери овим Протоколом дошло 
је до проширивања основа по којима се може покренути поступак 
пред Европским судом. Отуда, значај националог законодавства 
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и права које национално законодавство гарантује од изузетног 
је значаја и за могућност покретања поступка пред Европским 
судом у оним ситуацијама када се дискриминација односи на 
права која су гарантована националним законодавством, а нису 
гарантована и самом конвенцијом, и по том питању може бити 
основ поступка пред Европским судом. Закон о црквама и вер-
ским заједницама Републике Србије садржи у члану 1 елементе 
овог права:

Слобода вероисповести обухвата: слободу да се има или нема, задр-
жи или промени вероисповест или верско уверење, односно слободу 
веровања, слободу исповедања вере у Бога; слободу да се појединачно 
или у заједници са другима, јавно или приватно, испољава веровање 
или верско уверење учествовањем у богослужењу и обављањем вер-
ских обреда, верском поуком и наставом, неговањем и развијањем 
верске традиције; слободу да се развија и унапређује верска просвета 
и култура.Слобода вероисповести или верског уверења може бити 
подвргнута само оним ограничењима која су прописана Уставом, за-
коном и ратификованим међународним документима, а неопходна су 
у демократском друштву ради заштите јавне безбедности, јавног реда, 
морала и заштите слободе и права других.

Члан 14 Европске конвенције

Сви најзначнајни правни акти о људским правима и сло-
бодама садрже и једно карактеристично право, а то је право на 
једнакост, односно забрану дискриминације. Значај забране било 
каквог облика дискриминације најбоље се види у преамбули 
Универзалне декларације о правима човека (1948), која гласи: 
„Признавањеурођеногдостојанства  и једнаких неотуђивих права 
свих припадника људског рода темељ су слободе, правде и мира у 
свету“. Борба за правну једнакост као једног од основних темеља 
демократских држава дуго је трајала. Можемо рећи и да читав XX 
век одликује борба за равноправност у свим деловима света. Не 
треба се заваравати да је борба за равноправност и спречавање 
дискриминације окончана.Члан 14 Европске  конвенције акцесо-
ран је члан, што практично значи немогућност позивања на ис-
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кључиву повреду овог члана без захтева за утврђивање повреде 
другог члана. Међутим,Европски суд је у пракси заузимао став о 
могућности повреде само члана 14, што значи да није нужно да 
постоји повреда другог члана како би у конкретном случају по-
стојала повреда члана 14.  Такође, поменути Протокол 12 садржи 
и општу забрану дискриминације.

Пракса Европског суда по основу члана 9 Европске 
конвенције, а у вези са чланом 14

Пред Европским судом нашли су се бројни случајеви у 
којима се директно расправљало о повреди права на слободу 
вероисповести. Значај ових случајева је у томе што се из праксе  
Европског суда могу прецизније утврдити права која произилазе 
из овог члана. Осим тога, из ставова које је Eвропски суд заузи-
мао у овим случајевима може се утврдити и постојање повреде 
по основу члана 14, односно у вези са дискриминацијом која је 
настајала по основу права на слободу вероисповести.

У случају Александридис против Грчке, Европски суд је 
истакао став „о негативном праву односно о забрани државе да 
наметну обавезу грађанину са циљем уступка према одређеној 
религији“ (Alexandridis v. Greece,19516/06,§41).Из овог става про-
изилази и забрана наметања било какве пореске обавезе која би 
ту обавезу везала за једну религију без узимања у разматрање и 
стављање у једнак положај других религија односно верских за-
једница којима лице коме се намеће нека обавеза и припада. У 
конкретном случају Фернандез и Гарсија против Шпаније (Аluer 
Fernandez and CaballeroGarcia v. Spain53072/99) у којем се апликан-
ти позивају на поведу члана 14а у односу на члан 9, и то у односу 
на наведени елемент права на слободу вероисповести, Европски 
суд није нашао за сходно да констатује повреду члана 14,„држава 
је предвидела могућност да се део пореза на доходак издвоји за 
католичку цркву међутим апликанти су били припадници друге 
верске заједнице и желели су да се издвоји за њихову верску зајед-
ницу, а не за понуђену католичку“ (поглавље о повреди чланова 9 
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и 14 из поменуте пресуде 53072/99). Европски суд у овом случају 
није донео одлуку о повреди члана 14, али не због тога што члан 9 
не садржи право негативне природе у контексту забране наметања 
неке обавезе према верској заједници, а у складу са чланом 14 
којим би се констатовало постојање дискриминације. Наведени 
разлози укојима је Европски суд истакао да могућност да се део 
пореских обавеза издвоји за једну верску заједницу није импера-
тивна и да се може издвојити и за друге потребе као што је соци-
јална помоћ, а да, са друге стране, чињеница да нису све верске 
заједнице закључиле споразум са државом иако у томе препреке 
нису постојале, представљају легитимне разлоге, те се стога ту-
мачењем argumentum a contrario закључује да у случају наметања 
обавеза појединцу према верској заједници без једнакости свих 
заједница или у случају императивног наметања обавеза само 
према једној може констатовати повреда права забране дискри-
минације, а у односу на слободу вероисповести.

Са друге стране, Европски суд је у случају Грзелак против 
Пољске (Case of Grzelak v. Poland,7710/02) констатовао повреду 
члана 14 у односа на члан 9 као и самосталну повреду члана 9 у 
делу који се односи на право на слободу вероисповести. Наиме, 

подносиоцу апликације није омогућено похађање алтернативног обли-
ка наставе уместо верске те је био вероватно и једини ученик који у 
то време није имао предметну наставу. Суд у овом случају још једном 
понавља раније заузете ставове о томе да право на слободу вероиспо-
вести није право које припада само припадницима одређених верских 
заједница већ је реч о праву које је од великог значаја и за атеисте, 
агностике или неопредељене. Немогућност организације алтернатив-
ног предмета односно не уписивање оцена у сведочанство у рубрици 
за оцену из веронауке односно етике представља повреду чланова 9 у 
односу на негативну обавезу из овог члана, а уједно и повреду права 
на забрану дискримина (§84-§101).

У конкретном случају који је се нашао пред Европским 
судом, Савез Цркава Ријеч Живота и други тужили су Републи-
ку Хрватску(7798/08) по основу повреде члана 14а у односу и на 
члан 9, али и у односу на друге чланове Европске конвенције. 
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Ова верска заједница која има право да поднесе апликацију пред 
Европским судом, указала је у својој тужби да им није дозвољено-
да:одржавају часове веронауке у јавним школама и предшколским 
установама, пружају верске услуге у здравственим установама, 
установама социјалне заштите, затворима као и да обављају ак-
тивности везане за склапање бракова са последицама грађанске 
природе. Према критеријумима законодавства тужене државе, 
наведeна права ускраћена су им због неиспуњавања предвиђених 
услова. Међутим, подносиоци захтева у конкретном случају су 
указали на повреду члана 14, с обзиром на то да је у конкретној 
ситуацији дошло до потписивања уговора који није био доступан 
за потписивање подносиоцу захтева иако нису испуњавали усло-
ве. С обзиром на то дауконкретном поступку држава супротно 
није тврдила, једино што је остало као потребно за доказати јесте 
да ли је постојао легитиман циљ за ускраћивање овог права под-
носиоцу захтева. Европски суд своје одлуке заснива на ранијим 
пресудама са сличним чињеничним стањем, а у овом поступку 
нашао је за сходно да упореди захтев апликаната са случајем 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, те је на основу сличне 
одлуке коју је заузео у тој пресуди утврдио повреду члана 14а у 
односу на члан 9 и право на слободу вероисповести, још једном 
потврђујући став да је члан 14 акцесоран по питању захтева али 
не и по питању одлучивања о томе да ли је повређен или не (§85-
§95).

Приговор савести

Један од елемената права на вероисповест јесте и изведено 
право на приговор савести који је признат и највишим правним 
актима Републике Србије.  Приговор савести јесте основ да се због 
религијског схватања не прихвати одређена дужност или обавеза 
која је предвиђена правним актима. Правни акти не предвиђају 
могућност приговора савести према свакој обавези, односно мо-
гућност да се због религијског схватања одбије одређена обавеза 
није у сваком случају нешто што се првенствено штити. Приговор 
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савести се најчешће и схвата као право да се одбије вршење војне 
обавезе из религијских разлога. У оваквим ситуацијама,Европски 
суд је приговор савести сматрао оправданим. Међутим, у оним 
ситуацијама када би позивањем на приговор савести дошло до 
повреде неког другог права које гарантује Европска конвенција, 
Европски суд је заузимао став да се не може лице користити при-
говором савести. 

Велики број случајева који су се нашли пред Судом одно-
сили су се и на немогућност обављања радних обавеза у оној мери 
у којој се то очекује због одређених верских ритуала или навика 
које су сами радници имали. Примера ради, нерадни дан неде-
љом или продужени одмор како би лице стигло да оде у верски 
објекат ради обављања верског ритуала нису представљали до-
вољан основ за прихватање апликације од стране суда. Међутим 
ово нису били довољни разлози како би суд констатовао повреду 
права на слободу вероисповести. У случају Лилијан Ладел, која је 
као запослена на радном месту матичара одбијала да због верских 
уверења закључује брак између истополних особа, Европски Суд 
је одбио жалбу на одлуке националних судова управо из разлога 
што би прихватање апликације довело до тога да дође до повреде 
других права које је Суд кроз своју праксу бранио (Eweida and 
others v The United Kingdom, 48420/10, §102-§106).

Слобода вероисповести у правном систему 
Републике Србије

Једна од кључних одредби везана за сва лична права на-
лази се већ у члану 21 Устава Републике Србије и гарантује за-
брану било каквог облика дискриминације по основу расе, пола, 
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, верои-
сповести, политичког или другог уверења, имовног стања, култу-
ре, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. У 
Републици Србији од 2010. године постоји посебна институција 
– Повереник за заштиту равноправности – којој се може обра-
тити сваки грађанин, правно лице или група грађана која сматра 
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да је претрпела дискриминацију, као и организације које се баве 
заштитом људских права,са или без сагласности лица или гру-
пе лица у зависности од тога чија су права повређена. Члан 43 
Устава гарантује право слично правима из Европске конвенције. 
Он пре свега гарантује „негативно“ право, односно право ћута-
ња;тачније, право не изјашњавања о својим верским или другим 
уверењима, а у складу са већ поменутим чланом који забрањује 
дискримацију. Јасно је да ниједном лицу не могу бити ускраћена 
права због тога што он не жели да се изјасни о својој верској при-
падности нити може бити стављен у неравноправан положај због 
тога.  Устав гарантује и позитивно право исповедања, обављања 
верских обреда,као и право јавног изношења верских уверења. 
Права из Устава подложна су ограничењима под истим условима 
као и право из члана 9 Европске конвенције, односно под услови-
ма уколико верско деловање „угрожава право на живот, право на 
физичко и психичко злостављање, права деце, право на лични и 
породични интегритет, право на имовину, јавну безбедност, јавни 
ред или подстицање верске националне  или расне нетрепељи-
вости“. Осим механизама заштите које омогућава судски систем, 
заштиту људских права правни субјекат може потражити и кроз 
институцију Заштитника грађана. Закон о црквама и верским 
заједницама Републике Србије детаљније прецизира права која 
су обухваћена правом на слободу вероисповести, а осим овог за-
кона, и Закон о Војци Србије садржи норму која се непосредно 
односи на ово питање. Наиме овај закону члану 13 предвиђа за-
брану повлашћивања или ускраћивања припадника Војске Србије 
у његовим правима или дужностима посебно због расне, верске, 
полне, или националне припадности порекла или због неког дру-
гог личног својства.

Закључак

Питање заштите људских права кроз међународне ин-
ституције, а пре свега кроз међународни суд у Стразбуру, јесте 
квалитативан показатељ могућности да се питање људских права 
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из националних правних система измести и да добије још један 
степен заштите. Верска дискриминација, као комбинација чланова 
9 и 14 Европске конвенције , представља једно од најосетљивих 
питања за друштвену заједницу управо због значаја који вера и 
религија имају у једном друштву, али и за сваког појединца. Вер-
ска припадност заправо представља један део индивидуалности 
личности; отуда и не чуди што у највећем броју међународних 
правних аката који се односе на људска права право на слободу 
вероисповести представља саставни део истих. Верска припад-
ност не представља само одраз индвидуалности личности, него и 
елемент који ствара једну ширу заједницу људи која зарад ње жели 
да се бори за различите интересе, а не тако ретко и за стварање 
држава које ће бити верски јединствене. Управо из ових разло-
га цивилизација је пролазила и пролази кроз бројне сукобе, те 
не чуди жеља да се институционално делује у смеру једнакости 
припадника свих верских заједница. Дешавања у државама бивше 
Југославије показују нам, ипак, да су схватања утемељивана кроз 
низ генерација и деценија од много већег значаја од норми устава 
или међународних правних докумената. Институције које делује 
у области заштите људских права имају велики значај у заштити 
овог права, али и читаво друштво које има велику одговорност 
да своја уверења мења ка смеру једног толерантнијег друштва, 
али свакако и чувајући идентитет који постоји у једној заједни-
ци. Пракса Европског суда нам показује дубину овог проблема, 
као и да није само за наше подручје карактеристичан значај који 
има право на слободу  вероисповести. Религија је та која ће увек 
имати велики значај у друштву, а улога држава јесте да онемогући 
дискриминацију по овом праву.
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Religious Discrimination as a Basis for Proceedings 
Before the European Court of Human Rights

Đorđe Marjanović

Abstract: The case law of the European Court of Human Rights is extremely 
important for the exercise of fundamental human rights and freedom in the member 
states of the Council of Europe. Article 14 of the European Convention of Human 
Rights is the basis for initiating any procedure on the basis of discrimination It states 
that the rights guaranteed by this Convention must be ensured without any form of 
discrimination such as discrimination based on sex, race, color, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, affiliation with national minori-
ties, property, birth or other status. Article 9 of this Convention guarantees the right 
to freedom of thought, conscience and religion. The Constitution of the Republic of 
Serbia also guarantees the strict separation of church and state, as well as the right to 
independently regulate internal organization, religious affairs, to publicly perform 
religious rites, to establish religious schools, social and charitable institutions and to 
manage them. The aim of this paper is to present the case law of the European Court 
of Human Rights in individual cases in witch the court addressed the applicants com-
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plains of a  of a violation of the right under Article 14 of the European Convention 
and in relation to the right under Article 9.

Keywords: European Court of Human rights, Freedom of Religion, Dis-
crimination, European Convention, Constitution of the Republic of Serbia.
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ПРАВО

ЗАШТИТА НОВИНАРА У 
СИСТЕМУ САВЕТА ЕВРОПЕ

Софија Стојановић*

Никола Јеремијаш**

Правни факултет (Универзитет у Нишу)

Сажетак: Неспутано постојање слободе говора и изражавања и сло-
боде медија као њиховог саставног дела, захтев је правне државе, постављене 
на темељу демократски уређеног политичког система. Имајући у виду важност 
слободе медија за целовиту и свестрану реализацију демократског процеса 
правни системи цивилизованих друштава ову слободу јемче самим уставом. 
Слобода медија и независност новинарске делатности, као и сигурност самих 
новинара, због свих нелегитимних политичких интереса који претендују да 
контролишу медије, не штите се адекватно на националном нивоу, па је због 
тога неопходно обавезати државе међународноправним споразумима. У циљу 
стварања адекватне средине за уживање слободе говора, а самим тим и заштите 
демократског поретка, државе чланице Савета Европе дужне су да, испуњавају-
ћи обавезе које проистичу из Европске конвенције о људским правима, створе 
и одржавају сигурну средину за деловање новинара. Ове обавезе предвиђене су 
чланом 10 Конвенције, а разрађене и ближе објашњене у појединим пресудама 
Европског суда за људска правa. Тренутна политичка ситуација у Републици 
Србији створила је неповољно тле за развој и несметано остваривање људских 
права, а слобода медија је изложена свакодневним политичким притисцима. 
Анкетарна истраживања спроведена у претходном периоду дају статистичку 
анализу и показују ширину политичких утицаја на рад новинара у Србији. Ти 
резултати говоре да се већина новинара бар једном у каријери сусрело са неким 
обликом утицаја представника органа власти. Остала истраживања су такође 
показала постојање различитих облика притисака који се свакодневно врше на 
рад новинара од стране пословодних органа, представника политичких партија, 
огласивача, уредништва или власника медија. Унутар медија постоје политичке 
гарнитуре које, у очигледном сукобу интереса, врше новинарску делатност и 

* Студенткиња четвте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу; sofi-
jastojanovic@gmail.com.
 ** Студент четвте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу; nikolajer-
emijas@gmail.com (аутор за коресподенцију).
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тиме, сопственом пристрасношћу и политичком агендом, нарушавају слобо-
ду медија свих грађана Републике Србије. По сведочанству самих новинара, 
главни носиоци контроле медијског садржаја јесте политичка структура, који 
је зашао у све поре медијског живота и новинарске делатности. 

Кључне речи: сигурност новинара, заштита новинара, Савет Европе, 
Европска конвенција о људским правима, Европски суд за људска права, прет-
ње по новинарство, слобода изражавања.

Увод

Целовита и темељна заштита најважнијих друштвених 
вредности и основних људских права показатељи су виталног 
друштва, чије се функције друштвено-политичког и правног жи-
вота остварују на ваљан и одговоран начин. Једно од темељних 
људских права јесте слобода изражавања. Без адекватне заштите 
новинара, новинарске делатности и уопште – слободе медија, који 
врше функцију својеврсног „четвртог стуба власти“ у друштву, 
неће постојати могућност образовања повољне атмосфере у којој 
ће се размена мисли и идеја вршити на несметан начин. Слобода 
изражавања није само још једно људско право које је потребно 
гарантовати и штитити, већ је и својеврсни механизам разреша-
вања битних друштвених проблема и изазова. Она је механизам, 
чијим слободним и несметаним функционисањем, појединци има-
ју могућност да препознају и идентификују друштвене проблеме, 
артикулишу их и посредством јавне, друштвене дебате, понуде 
могућа решења за те проблеме. Овај механизам није могућ када 
су појединци који у њему суделују изложени опасности од про-
гона и напада од стране супротстављених политичких струја. У 
друштву у којем се ток информација и мисли ремети и изокреће 
према недемократским циљевима, потире се слобода изражавања, 
због чега се остаје без начина да се искристалише најбоље решење 
за друштвене проблеме, па се у таквој ситуацији праве погубни 
заокрети ка тоталитаризму и једноумљу. Имајући у виду овакву 
природу слободе изражавања и њену важност за реализацију 
демократског процеса и остваривање грађанске воље, државе је 
јемче самим уставом. У Републици Србији слобода медија гаран-
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тована је Уставом Републике Србије, којим је забрањена цензура 
медија и гарантовано слободно и несметано оснивање новина и 
других средстава јавног информисања, као и њихов слободан рад 
(Устав РС, чл. 50.). Такође, гарантовано је право на обавештеност 
(Устав РС, чл. 51.), које је без слободе медија и осталих средстава 
јавног информисања, немогуће обезбедити. Слобода медија и не-
зависност новинарске делатности, као и сигурност самих новина-
ра, због свих нелегитимних политичких интереса који претендују 
да контролишу медије, не штите се адекватно на националном 
нивоу, па је због тога неопходно обавезати државе међународ-
ноправним споразумима. У циљу стварања адекватне средине за 
уживање слободе говора, а самим тим и заштите демократског 
поретка, државе чланице Савета Европе дужне су да, испуњава-
јући обавезе које проистичу из Европске конвенције о људским 
правима (у даљем тексту Конвенција), створе и одржавају сигурну 
средину за деловање новинара и осталих медијских субјеката. Ове 
обавезе предвиђене су чланом 10 Конвенције, а разрађене и ближе 
објашњене у појединим пресудама Европског суда за људска права 
(у даљем тексту Суд).

Први корак ка обезбеђењу сигурности новинара је устано-
вљавање ефективног система правних и политичких стандарда. 
Међународне организације у чији делокруг рада спада заштита 
и унапређење људских права баве се успостављањем стандарда и 
развојем механизама за заштиту права. У најпознатије организа-
ције овог типа могу се уврстити Организација Уједињених нација 
(ОУН)*, Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)**, 
Европска унија (ЕУ)*** и Савет Европе.
*  Поред општих међународних аката, попут Универзалне декларације о људским правима и Међународног 
пакта о грађанским и политичким правима који су кључни за заштиту новинара, под окриљем ОУН-а донет је 
Акциони план УН-а за безбедност новинара и некажњавост. У склопу ове органиизације делују бројна тела која 
доприносе праву на слободу изражавања, као најважније поменућемо UNESCO и Специјалног известиоца УН-а 
за унапређење и заштиту права на слободу мишљења и изражавања.
**  Под окриљем ОЕБС-а донета су два веома важна документа у области заштите новинара: Одлука бр. 3-18 – 
Сигурност новинара усвојена од стране Министарског савета и Талинска препорука о националним мањинама и 
медијима у дигиталном добу. У склопу ове организације делује и Представник за слободу медија чија се улога састо-
ји у промовисању успостављених стандарда у области слободе медија и рано упозоравање у случају кршења истих.
***  Повеља Европске уније о основним правима садржи читав корпус права релевантних за заштиту новинара 
(чл. 1, чл. 2, чл. 9, чл. 4, чл. 6, чл. 7, чл. 11, чл. 31, чл. 42, чл. 47, чл. 48), од којих је свакако најважније право на 
слолбоду изражавања (чл. 11).
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Под окриљем Савета Европе принципи слободе изража-
вања и заштите новинара имплементирани су кроз систем који 
се заснива на међународним уговорима са важним правосудним, 
политичким и практичним елементима. 

Осим Суда, у систему Савета европе постоје и друга тела 
која се баве установљавањем стандарда у овој области и вршењем 
надзора над њиховим поштовањем. Најважнији су Комитет ми-
нистара и Парламентарна скупштина. Управо је делатност ових 
двају органа резултовала усвајањем најважнијих аката из области 
заштите новинара: Резолуција 2035 (2015) Заштита сигурности 
новинара и слободе медија у Европи, Декларација о заштити 
новинара и сигурности новинара и других медијских субјеката, 
Препорука CM/Rec (2016) 4 о заштити новинарства и сигурности 
новинара и других медијских субјеката.*

У овом раду биће обрађена права и слободе, пре свега, 
новинара, која су установљена Конвенцијом, а проширена и кон-
кретизована праксом Суда; постојеће претње по зајемчена права и 
политички и правни разлози за такво њихово кршење; позитивне 
и негативне обавезе држава чланица у погледу заштите и превен-
ције кршења права; круг лица на која се ова права односе, а која 
се у пракси Суда називају „другим медијским субјектима“ – и све 
то кроз анализу одредаба Конвенције и у светлу пресуда Суда. 
Такође, биће представљена и Платформа за унапређење и заштиту 
новинарства и сигурности новинара основана од стране Савета 
Европе. Рад ће бити подвучен извештајем о стању слободе медија 
у Републици Србији.

Кршење зајемчених права

Неспутано постојање слободе говора и изражавања и сло-
боде медија као њиховог саставног дела, захтев је правне и циви-
лизацијски остварене државе. Вршењем новинарске делатности 

*  Препоруком се апелује на државе чланице да обезбеде ефективнију заштиту новинарима и осталим медијским 
субјектима. Сама препорука се заснива на правно обавезујућим принципима установљеним праксом Европског 
суда за људска права. У њој се набрајају обавезе држава и конкретизује њихово значење у пракси државних органа. 
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омогућује се благовремена размена важних информација на осно-
ву којих се доносе све важније друштвене и политичке одлуке. 
Због овакве позиције у друштву, новинари су на сталном удару 
различитих нелегитимних и нелегалних утицаја, с обзиром на то 
да се у контроли новинарске делатности прелама већина политич-
ких интереса. Различити облици притисака се свакодневно врше 
на рад новинара од стране пословодних органа, представника по-
литичких партија, огласивача, уредништва или власника медија. 
Читава новинарска структура, почевши од појединачног новина-
ра, преко уредника, управе и власника медија, под константним 
су политичким притисцима и они своју делатност обављају тек 
пошто скроје вест по мерилима свих поменутих центара нелеги-
тимних утицаја (Матић, 2017). Осим новинара и регуларних ме-
дија, у савременом друштву сродну функцију врше и друга лица, 
која су у пракси Суда препозната као „остали медијски субјекти”.*

У пракси Европског суда за људска права користи се тер-
мин – претње, као општи термин који обухвата све облике напада 
на новинаре и новинарску делатност, не ограничавајући се само 
на претње као психилошко насиље или било који други конкрет-
ни акт способан да произведе chilling effect („ефекат смрзавања“, 
парализовања новинара у слободном вршењу своје делатности). 
Претње по сигурност новинара, па и новинарске делатности у 
целини, могу обухватити, али се не ограничавају на: убиство и 
физички напад; психолошки притисак, укључујући претње по жи-
вот новинара и његове породице, као и узнемиравање; незакони-
то притварање, хапшење или неоснована оптужба; злоупотреба 
прописа или овлашћења у циљу ућуткивања критичких гласова, 
укључујући и неправилне и незаконите кривичне санкције; не-
подобан економски притисак, укључујући отпуштање или огра-
ничавање у дистрибуцији; напади на својину медија, укључујући 
вандализам и паљевину; присмотра и праћење новинара, као и 

*  Суд није дефинисао појам осталих медијских субјеката, али релевантна пракса показује да се овај термин од-
носи на широк спектар лица која узимају учешће у ширењу информација и јавној дебати. Та лица су: удружења 
грађана (Tarsasag Szabadsagjogokert v. Hungary 37374/05), новинари грађани (Cengiz v. Turkey 38870/02), појединци 
(Heinisch v. Germany 28274/08), узбуњивачи (Heinisch v. Germany 28274/08), блогери (Magyar Helsinki Bizottság v. 
Hungary 18030/11) и научни радници (Hertel v. Switzerland 25181/94).
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других медијских субјеката; неоправдани препади и претреси од 
стране органа реда на службене просторије и на приватне просто-
рије новинара (Clark, Horsley, 2020, 39-65.). 

Свим поменутим претњама по сигурност новинара и њи-
ховог слободног вршења новинарске делатности, крше се права и 
слободе зајемчене Конвенцијом: право на живот (чл. 2),  забрана 
мучења (чл. 3), право на слободу и безбедност (чл. 5), право на 
правично суђење (чл. 6), право на поштовање приватног и поро-
дичног живота (чл. 8), слобода изражавања (чл. 10).

Обавезе држава у циљу заштите слободе медија

Европска конвенција о људским правима чланом 46 обаве-
зује државе „да се повинују правноснажној пресуди Суда у сваком 
предмету у коме су странке“. На основу цитиране одредбе, мо-
жемо закључити да су пресуде Суда формално обавезујуће inter 
partes, то јест да немају обавезујуће erga omnes* дејство у односу 
на државе потписнице које нису странке у конкретном поступку. 
Декларацијом донетом на Конференцији на високом нивоу о бу-
дућности Европског суда за људска права одржаној у Интерлакену 
2010. године државе уговорнице Европске конвенције о људским 
правима позивају се да се обавежу да ће узети у обзир праксу 
Суда и закључке који се изводе из пресуда којима се утврђују по-
вреде Конвенције од стране других држава при решавању истих 
питања у националним оквирима (Декларација из Интерлакена, 
тачка Б. Имплементација Конвенције на националном нивоу 
пара. 4. в). Еrga omnes дејство пресуда појавило се као предмет 
дебате у контексту реформе Суда пет година касније у контексту 
реформе Суда. Разматрајући различите идеје за реформу система 
Конвенције, Управни одбор за људска права (CDDH), разматрао 
је могућност признавања пресудама Суда (а посебно оним доне-
тим од стране Великог већа) правно обавезујућу erga omnes снагу. 
Ова идеја је ипак била одбачена с обзиром на то да би захтевала 
*  Обавеза са erga omnes дејством у смислу међународног јавног права тумачи се као „обавеза државе према 
међународној заједници као целини” чије се испуњење сматра „правним интересом свију земаља”. Barcelona 
Traction, Light and Power Company Limited, Second Phase, Judgement, 5 February 1970, ICJ Reports (1970) 3, §33.
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измену Конвенције (Arnardottir, 2017, 823). Уместо тога, Одбор је 
у финалном извештају охрабрио државе уговорнице да озбиљни-
је примењују принцип res interpretata и интегришу праксу стра-
збуршког Суда у национална законодавства (CDDH Извештај о 
дугорочној будућности система Европске конвенције о људским 
правима (CDDH Извештај) Doc CDDH (2015) R84 Addenum I, 
пара. 37).

У складу са принципом res interpretata, поштовање права 
и слобода новинара конкретизованих и проширених пресудама 
Суда de facto постаје обавезујуће за државе уговорнице и оне су 
дужне да спроводе на својој територији и у оквиру своје суве-
рености све мере у циљу њихове свеобухватне заштите (Hutten-
-Czapska v. Poland 35014/97, делимично сагласно и делимично 
издвојено мишљење судије Зупанчича, supra note 12).

Одлучујући о представкама Суд је препознао потребу ши-
рења и конкретизације права зајемчених одредбама Конвенци-
је, те је својим одлукама знатно допунио та права. Одлучујући 
у предметима о наводној повреди права на живот (чл. 2), Суд је 
установио да је од највеће важности проверити је ли напад на 
живот жртве-новинара повезан са његовом професионалном 
делатношћу (Mazepa and others v. Russia 15086/07 §73). Недво-
смислено је становиште суда да држава има обавезу да обезбеди 
предузимање истражних мера и мера заштите од кампање насиља 
и застрашивања (Bobo Fuentes v. Spain 39293/98 § 37, §38) чије су 
жртве новинари и друга лица запослена у медијима, као и у случа-
јевима када су они изложени ризику од физичких и других напада 
због коришћења слободе изражавања (Dink v. Turkey 7124/09  §64, 
Ozgur Gundem v Turkey 23144/93 §42-46). 

Својим тумачењима у предметима који се тичу забране му-
чења (чл. 3), Суд образује мишљење да истрага поводом оптужби 
за малтретирање мора бити темељна, те да држава мора предузети 
све разумне кораке који су јој доступни у циљу њеног спровођења 
(Rizvanov v. Azerbaijan 31805/06 §56).



Заштита новинара у систему Савета Европе

162

У оквиру одлучивања о представкама које се тичу права на 
слободу и сигурност (чл. 5), Суд је конструисао став да у случају 
притварања, осим доношења решења о притвору, оно мора бити 
и прописно уручено (Voskuil v. The Netherlands 64752/01 §81, §83).

Одлучујући по представкама о наводној повреди члана 8, 
Суд је под његову заштиту ставио и новинарске изворе, наводећи 
као један од разлога за заштиту приватних просторија и кореспо-
денције новинара и тајност података о новинарским изворима 
(Ernst and others v. Belgium 33400/96 §113-§117). 

Решавајући у предметима који се тичу повреда права но-
винара, Суд је у највећој мери проширио дејство члана 10, што је 
разумљиво с обзиром на то се новинарима и осталим медијским 
субјектима мора омогућити несметано уживање слободе изража-
вања како би остварили своју улогу „четвртог стуба власти“ на 
адекватан начин.

Суд је препознао важност слободе новинара да бирају, об-
рађују и презентују информације и идеје на начин на који сматра-
ју најбољим, те да није на држави „да даје мишљење о томе коју 
би технику преношења информација требало да усвоје новинари“ 
(Jersild v. Denmark 15890/89 §31). Ово право односи се не само 
информације или идеје које се повољно примају или се сматрају 
неувредљивима или нечим што не изазива реакције, већ и оне 
које вређају, шокирају или узнемирују, такви су захтеви плурали-
зма, толеранције и широкоумности без којих нема демократског 
друштва (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland 13778/88 §63, Handyside v. 
The United Kingdom 5493/72 §49). Новинарска слобода дозвољава 
чак и могућност претеривања или чак провокације (Prager and 
Oberschlick v. Austria 16974/90 §38).

Заштита новинарских извора један од основа слободе ме-
дија, као што се може видети из бројних професионалних кодекса 
држава чланица Савета Европе и као што је гарантовано многим 
међународним инструментима из области слободе медија (Резо-
луција о новинарским слободама и људским правима, 1994, Резо-
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луција о поверљивости новинарских извора, 1994), управо због 
тога заузето је станоиште да новинарима мора бити гарантована 
могућност заштите идентитета својих поерљивих извора, изузев 
у случајевима када је њихово одавање од великог јавног значаја 
(Goodwin v. UK 17488/90 §39).

Суд је установио дужност државе да јавности путем медија 
осигура приступ непристрасним и тачним информацијам и широ-
ком спектру мишљења и коментара који одражавају разноврсност 
политичких ставова у земљи као и да се постара да новинари не 
буду спречени да дају такве коментаре и информације (Manole 
v. Moldova 13936/02 §7,8). У том смислу, Суд је заузео став да је 
држава обавезна да омогући приступ информацијама које су у 
поседу државних органа. Иако се из текста Конвенције не може 
извсти опште право приступа подацима и документима админи-
стративног карактера, појам „слобода да се прими информаци-
ја“ протумачен је екстензивно и признато је право на приступ 
информацијама ове врсте (Радовић, Радовић & Даниловић, 2019, 
12-13) (Tarsasag Szabadsagjogokert v. Hungary 37374/05 §35).

Државе су дужне да обезбеде простор за медијску разно-
врсност, што даље подразумева довољно широк спектар медија у 
власништву различитих власника, како јавних, тако и приватних 
како би различите идеје и мишљења могли бити предочени ја-
ности (Centro Europa 7 s. r. l. and Di Stefano v Italy 38433/09 §130, 
§133, §134).

Обавезе државе у погледу члана 10  не ограничавају се на 
пружање заштите слободи изражавања. Уживање слободе изража-
вања представља неопходни минимум за постојање демократског 
друштва, оно, међутим није довољно да би друштво наоредовало. 
У циљу развоја демократије и унапређења доступности људских 
права, неопходно је настојање државе да осигура повољно окру-
жење за јавну дебату.  обавеза државе не само да пружи заштиту 
слободи изражавања, већ и да осигура повољно окружење за јавну 
дебату (Dink v. Turkey 7124/09 §137).
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Платформа за унапређење заштите новинарства и 
сигурности новинара

Платформа за унапређење заштите новинарства и сигур-
ности новинара основана је Меморандумом о разумевању између 
Савета Европе и партнерских организација 2014. године. Плат-
форма представља интернет платформу чија је сврха да олакша 
прикупљање, обраду и пружање јавности увида у акте који изази-
вају озбиљну забринутост за медијске слободе и сигурност нови-
нара у државама чланицама Савета Европе, гарантоване чланом 
10 Конвенције. Циљ Платфоме је да унапреди заштиту новинара, 
допринесе адекватном одговарању на претње и насиље усмерено 
ка новинарима, као и да успостави механизме раног обавештава-
ња у склопу Савета Европе. 

Свака од партнерских организација* одговорна је за прове-
равање информација које прими и објави на Платформи у обли-
ку упозорења (alert). Држава чланица на којој се забрињавајући 
чин догодио бива о њему упозорена. У одговору на упозорење 
држава може поднети извештај о мерама предузетим од стране 
надлежних државних органа по питању. Одговор државе такође 
се објављује на Платформи. 

Статистички подаци**

Од када је Платформа почела са радом у априлу 2015. годи-
не, забележено су 803 претње усмерене ка новинарима у четрдесет 
једној држави чланици Савета Европе.

*  Партнерске органиѕације: European Federation of Journalists (EFJ), International Federation of Journalists (IFJ), 
Association of European Journalists (AEJ), Article 19, Reporters without borders (RSF), Committee to Protect Journalists 
(CPJ), Index on Censorship, International Press Institute (IPI), International News Safety Institute (INSI), The Rory Peck 
Trust (The RPT), The European Broadcasting Union (The EBU), PEN International, European Centre for Press and Media 
Freedom (ECPMF), Free Press Unlimited.
**  Сви статистички подаци преузети су са Платформе за унапређење заштите новинарства и сигурност новинара 
(Council of Europe, 2020).
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График 1. Број забележених претњи по годинама

Највећи број претњи новинарима упућено је у Турској 
(146), следе Русија (85), Украјина (66), Француска (50) и Азербеј-
џан (42). Србија се налази на шестом месту са забележених 39 
претњи.

Табела 1. Број забележених претњи по држави

Азербејџан 42
Албанија 20
Аустрија 4
Белгија 25

Босна и Херцеговина 21
Бугарска 20
Грузија 5
Грчка 28

Данска 3
Естонија 2

Ирска 1
Исланд 1
Италија 36

Јерменија 9
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Кипар 5
Летонија 2

Литванија 1
Луксембург 1
Мађарска 16

Малта 8
Молдавија 1
Немачка 16
Пољска 20

Румунија 10
Русија 85

Северна Македонија 16
Словачка 11
Словенија 13

Србија 39
Турска 146

Уједињено Краљевство 25
Украјина 66
Финска 2

Француска 50
Холандија 4
Хрватска 13
Црна Гора 9

Чешка 2
Швајцарска 1

Шведска 4
Шпанија 25

По природи Платформа дели претње на: нападе на физич-
ку сифурност и интегритет, узнемиравање и застрашивање, при-
тварање и затварање, некажњавање у случају напада на новинаре 
и друге радње које изазивају chilling effect.
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График 2. Забележене претње новинарима по категоријама (подаци се односе 
на све претње објављене на Платформи)

Највећи број претњи новинарима потекао је од носилаца 
државне власти (61%), а знатно је мањи број оних које потичу од 
недржавних субјеката (21%) и оних чији је извор непознат (18%).

График 3. Забележене претње новинарима по изворима (подаци се односе на 
све претње објављене на Платформи)
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Статистички подаци за Републику Србију

Од оснивања Платформе регистровано је 39 претњи но-
винарима на територији Републике Србије, од тога је разрешено 
само осам њих док поводом 31 још увек постоје активна упозоре-
ња држави (држава је одговорила на 17 активних упозорења, док 
14 њих још увек чека на одговор и решавање). 

График 3. Забележене претње новинарима по изворима (подаци се односе на 
све претње објављене на Платформи)

График  4. Статус упозорења упућених Републици Србији
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Највећи број претњи упућених новинарима у Србији спада 
у нападе на физичку сигурност и интегритет и узнемиравање и 
застрашивање.

График 5. Забележене претње новинарима по категоријама (подаци се 
односе на период од оснивања Платформе до 19.10.2020.)

График 6. Забележене претње по категоријама у 2020. години

С обзиром на то да су напад на физичку сигурност и ин-
тегритет новинара као и узнемиравање и застрашивање оцењене 
као претње високог ризика (Level 1 threats) од стране организација 
оснивача Платформе, Савет Европе је у годишњем извештају за 
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2020. годину означио Србију као једну од ,,земаља у фокусу“ и 
изразио забринутост за положај новинара у Републици Србији, 
наводећи да је број напада на медије, укључујући и претње смрћу, 
у порасту, а да ,,запаљива” реторика често долази од државних 
званичника (Council of Europe, 2020, 45-46).

Закључак

Неопходност свеобухватне заштите слободе изражава-
ња и сигурности новинара изражена је у самој чињеници да без 
новинарске делатности нема демократског друштва. Постојећи 
механизми успостављени Конвенцијом и досадашњом праксом 
Суда, па и нормативном, практичном и научно-истраживачком 
делатношћу других међународних организација, а уз сарадњу др-
жава чланица, нису дали жељене резултате, што резултира рањи-
вошћу медијских слобода и незаштићеношћу новинара и осталих 
медијски субјекти од претњи које долазе из различитих извора. 

Најбољи сведок оваквог стања јесте статистика која пока-
зује да груба кршења основних права новинара и осталих медиј-
ских субјеката која не само да не јењавају, већ из године у годину 
постају све озбиљнија и бројнија. С обзиром на то да нас искуство 
учи да се слобода медија не штити адекватно на националном ни-
воу, а да ни до сада установљени интернационални иструменти 
заштите не пружају довољну сигурност, потребно је интензиви-
рати напоре усмерене на стварање што квалитетнијих механиза-
ма заштите на међународном плану и нарочито повести рачуна о 
чињеници да већина претњи упућених новинарима долази упра-
во од државе на којој је обавеза да новинарима пружа заштиту. 
Упоредо са тим неопходно је уложити напоре за успостављање 
адекватног система мера заштите на националном нивоу који је у 
складу да постојећим правнообавезујућим актима попут Европске 
конвенције за људска права.



Софија Стојановић, Никола Јеремијаш

171

Литература
Матић, Ј. (2017). Контрола и слобода медија: сведочења новинара. Бео-

град: Фондација Славко Ћурувија.

Радовић, М, Радовић, Д. & Даниловић, С. (2019). Одабране пресуде 
Европског суда за људска права. Подгорица: Центар за обуку у судству и др-
жавном тужилаштву.

Arnardottir O. M. (2017). Res Interpretata, Erga Omnes Effect and the role 
of the Margin of Appreciation in Giving Domestic Effect to the Judgements of the 
European Court of Human Rights. European Journal of International law, 3(28). Пре-
узето са https://academic.oup.com/ejil/article/28/3/819/4616673.

Clark M, Horsley W. (2020). A Mission to Inform: Journalists at Risk Speak 
Out. Strasbourg: Council of Europe.

Council of Europe. (2020). Hands of Press Freedom: Attacks on Media in 
Europe Must Not Become a New Normal – Annual Report 2020. Преузето са https://
www.coe.int/en/web/media-freedom/home.

Правни акти

Декларација из Интерлакена, тачка Б. Имплементација Конвенције на 
националном нивоу. 

Устав Републике Србије (Службени Гласник РС, бр. 98/2006).

CDDH Извештај о дугорочној будућности система Европске конвен-
ције о људским правима (CDDH Извештај) Doc CDDH(2015)R84.

Пресуде из судске праксе Европског суда за људска права

Bobo Fuentes v. Spain 39293/98. Приступљено 19. октобра 2020, преко 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-63608%22]}.

Cengiz v. Turkey 38870/02. Приступљено 19. октобра 2020, преко https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-86337%22]}.

Centro Europa 7 s. r. l. and Di Stefano v Italy 38433/09. Приступљено 19. 
октобра 2020, преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Cen-
tro%20Europa%207%20s.%20r.%20l.%20and%20Di%20Stefano%20v%20Italy%20
38433/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%-
22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-184525%22]}.



Заштита новинара у систему Савета Европе

172

Dink v. Turkey 7124/09. Приступљено 19. октобра 2020, преко https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100383%22]}.

Ernst and others v. Belgium 33400/96. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-65779%22]}.

Goodwin v. UK 17488/90. Приступљено 19. октобра 2020, преко https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22goodwin%22],%22documentcol-
lectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-57974%22]}.

Handyside v.  The United Kingdom 5493/72.  Прис т упљено 
19. октобра 2020, преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltex-
t%22:[%22handyside%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAM-
BER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57499%22]}.

Heinisch v. Germany 28274/08. Приступљено 19. октобра 2020, преко 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22heinisch%22],%22document-
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-105777%22]}.

Hertel v. Switzerland 25181/94. Приступљено 19. октобра 2020, преко 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22hertel%22],%22document-
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-59366%22]}.

Hutten-Czapska v. Poland 35014/97. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2235014/97%22],%22doc-
umentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22ite
mid%22:[%22001-75882%22]}.

Jersild v. Denmark 15890/89. Приступљено 19. октобра 2020, преко 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22jersild%22],%22document-
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-57891%22]}.

Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary 18030/11. Приступљено 19. 
октобра 2020, преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Bi-
zotts%C3%A1g%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAM-
BER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-167828%22]}.

Manole v. Moldova 13936/02. Приступљено 19. октобра 2020, преко 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Manole%22],%22document-
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-94075%22]}.



Софија Стојановић, Никола Јеремијаш

173

Mazepa and others v. Russia 15086/07. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Mazepa%22],%22doc-
umentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22it
emid%22:[%22001-184660%22]}.

Özgür Gündem v Turkey 23144/93. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22ozgur%22],%22docu-
mentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22ite
mid%22:[%22001-58508%22]}.

Prager and Oberschlick v. Austria 16974/90. Приступљено 19. октобра 
2020, преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22ober-
schlick%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%-
22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57716%22]}.

Rizvanov v. Azerbaijan 31805/06. Приступљено 19. октобра 2020, преко 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22rizvanov%22],%22document-
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-110488%22]}.

Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary 37374/05. Приступљено 19. 
октобра 2020, преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Tar-
sasag%20Szabadsagjogokert%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRAND-
CHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-92171%22]}.

Thorgeir Thorgeirson v. Iceland 13778/88. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Thorgeir%20Thorgeir-
son%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM-
BER%22],%22itemid%22:[%22001-57795%22]}.

Voskuil v. The Netherlands 64752/01. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22voskuil%22],%22doc-
umentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22it
emid%22:[%22001-83413%22]}. 



Заштита новинара у систему Савета Европе

174

Пресуда Међународног суда правде

Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Second Phase, 
Judgement, 5 February 1970, ICJ Reports (1970) 3. Приступљено 19. октобра 2020, 
преко https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-
00-EN.pdf.

Protection of Journalists in the European Council 
System

Sofija Stojanović
Nikola Jeremijaš

Abstract: Unrestrained existence of freedom of speech and expression and 
freedom of media as their integral part, is a request of the rule of law, set on the 
basis of a democratically regulated political system. Bearing in mind the importance 
of freedom of media for the full and comprehensive realization of the democratic 
process, the legal systems of civilized societies guarantee this freedom with their 
constitutions. Freedom of media and independence of journalistic activity, as well as 
the security of journalists themselves, due to all illegitimate sources of political power 
that are trying to control the media, are not adequately protected at the national level, 
so it is necessary to oblige states with international agreements. In order to create 
an adequate environment for the enjoyment of freedom of speech, and thus for the 
protection of the democratic order, the member States of the Council of Europe are 
obliged to create and maintain a safe environment for action in fulfillment of their 
obligations under the European Convention on Human Rights. These obligations are 
provided for in Article 10 of the Convention, and elaborated and explained in more 
detail in certain judgments of the European Court of Human Rights. The current 
political situation in the Republic of Serbia has created an unfavorable ground for the 
development and unhindered exercise of human rights, and the freedom of media 
is exposed to daily political pressures. Survey research conducted in the previous 
period provides a statistical analysis and shows the breadth of political influences 
on the work of journalists in Serbia. Most of the journalists have encountered some 
form of government’s influence at least once in their careers. Other research has 
also shown the existence of various forms of pressure on journalists on a daily basis 
by management bodies, representatives of political parties, advertisers, the editorial 
board or media owners. Within the media, there are political party groups that, in an 
obvious conflict of interest, carry out journalistic activities and thus, with their own 
bias and political agenda, violate the freedom of media of all citizens of the Republic 
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of Serbia. According to the testimony of the journalists themselves, the main bearers 
of control over the media content are the political establishment, which has entered 
all the pores of media life and journalistic activity.

Keywords: safety of journalists, protection of journalists, Council of Europe, 
European Convention of Human Rights, European Court of Human Rights, threats 
to journalism, freedom of expression.
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ПРАВО

БИРАЧКО ПРАВО – ПРОБЛЕМИ 
У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

Рада Мирић*

Правни факултет (Универзитет у Београду)
Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

„Бирачка се функција састоји само у бирању посланика; бирачи не 
врше ни једну од три власти: нити издају законе, нити администрирају, нити 
суде. Ван момента бирања, који кратко траје, то су обични грађани“ (Јовано-

вић, 1936, 67).

„Енглески народ мисли да је слободан, али се љуто вара; он је слобо-
дан само за време избора парламента: чим су они изабрани, он је роб, он није 

ништа“ (Русо, 1762,  95).

Сажетак: Бирачко право, традиционално људско право прве гене-
рације, политичко право- активно и пасивно, право учествовања грађана у 
јавној власти, право „на нешто“, резултат је дуге и неуморне борбе истинских 
заступника људских права- борбе против свих ограничења човека, његове лич-
ности, његове воље, борбе против цензуса- сталешких, имовинских, полних, 
вредносних, борбе против доминације, а за демократију. Путем бирачког права 
демократија се ствара, али се путем бирачког права и контролише. У раду се 
разматрају проблеми у вези са бирачким правом и са њим повезаним осталим 
изборним правима- природа бирачког права, обавезност вршења бирачког 
права, домашај (значај), злоупотреба бирачког права, као што се разматрају 
и промењена улога политичких партија и проблеми приликом дефинисања 
цензуса и квота као мера позитивне дискриминације и поставља се питање 
потребе реформе изборног система у Р. Србији.

Кључне речи: бирачко право, проблеми бирачког права, изборно пра-
во, изборна реформа.

* Студенткиња четврте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Београду 
и  треће године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду;  rada.
miric@gmail.com. 
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Увод – о појму и значају бирачког права

Циљ овог рада је истраживање проблема у вези са бирач-
ким правом и са њим повезаним осталим изборним правима, а 
све у сврху указивања на мањкавости изборног процеса, изборног 
система, изборних права, из угла теорије и праксе. У уводу ће по-
себно бити речи о појму и значају бирачког права, а у следећим 
поглављима и даљем току рада, биће речи о проблемима у вези 
са бирачким правом, који су бројни и сложени, како теоријски, 
тако и практични, а који доводе у питање функционисање читавог 
изборног система и намећу питање његове реформе.

Бирачко право је основно, суштинско изборно право и сва 
друга изборна права (право на упис у бирачки списак, право на 
кандидовање, право на информисање и право на заштиту избор-
ног права)* служе његовом остваривању. Активно бирачко право 
је право бирача да се користи свим осталим изборним правима, а 
пасивно бирачко право (Пајванчић, 1999, 70-75) је право бирача 
на једнаке услове стицања пословне способности, право да под 
једнаким условима буду номиновани за кандидате, право да под 
једнаким условима о кандидатури кандидата одлуче бирачи сво-
јим гласовима, право на задржавање и несметано уживање ман-
дата, право на заштиту бирачког права. Активно бирачко право 
изражава бирачку способност грађанина, док пасивно бирачко 
право изражава његову посланичку способност (в. Јовановић, 
1936, 78).

Управо због своје важности, бирачко право је регулисано 
Уставом: право да бира (активно бирачко изборно право) и да 
буде биран (пасивно бирачко изборно право) има сваки пуноле-
тан, пословно способан држављанин Републике Србије; изборно 
право је опште и једнако, избори су слободни и непосредни, а гла-
сање је тајно и лично (чл. 52 и 53. Устава Републике Србије, Слу-
жбени гласник РС, 98/2006). Грађани имају право, сходно Уставу, 
*  У изборно право спадају и: право гласа и право на контролу избора, види у (Пајванчић, 1999, 57). Право гласа 
се може посматрати и у оквиру самог бирачког права, јер бирачко се право врши гласањем. Право на контролу 
избора се може посматрати у оквиру права на заштиту бирачког права, јер заштита бирачког права подразумева 
и контролу спровођења изборног поступка.
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да учествују у управљању јавним пословима и да ступају у јавне 
службе и на јавне функције под једнаким условима. Споредним 
изворима (Законом о избору народних посланика (Службени 
гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003; Одлука Уставног суда 72/2003, 
75/2003;18/2004; 85/2005; 101/2005; 104/2009; 28/2011; 36/2011), За-
коном о избору председника Републике (Службени гласник РС, 
бр. 111/2007; 104/2009), Законом о јединственом бирачком списку 
(Службени гласник РС, бр. 104/2009; 99/2011), Законом о локал-
ним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/2007; 34/2010; Одлука 
Уставног суда 54/2011), као и подзаконским актима (Пословник 
Републичке изборне комисије, Службени гласник РС, бр. 5/2012) де-
таљније су уређени поступак одвијања избора, поступци избора 
носилаца јавних функција и поступак вођења јединственог списка 
бирача.

Пут борбе за опште и једнако бирачко право није био 
нимало лак – развој пасивног бирачког права пратио је развој 
активног бирачког права.* За принцип „један човек- један глас“, 
али и за једнаку вредност сваког гласа, морало се, али, и вредело 
је борити се.**

Проблеми у вези са бирачким правом

У вези са бирачким правом, јављају се бројни проблеми у 
теорији и у пракси, који доводе до иницијатива за реформу цело-
купног изборног система у Р. Србији. Може се, ипак, приметити, 
да су извршене реформе појединих института, али да до целови-

*  Обично се развој бирачког права прати по фазама: 1. сталешко бирачко право – право гласа припадало је само 
одређеном сталежу; 2. цензусно бирачко право- право гласа везивало се за имовински цензус; 3. плурално (ку-
мулативно) бирачко право- један глас могао је важити као више гласова- плурални вотум; 4. Фаза у којој важи 
принцип „један човек, један глас“- једнако и опште право гласа за све мушкарце; 5. Фаза у којој долази до призна-
вања права женама и до снижавања старосне границе за вршење бирачког права, види у (Пајванчић, 1999, 30-32).
Занимљиво је да је у предратној Србији (пре Великог рата) постојало једно право гласа које се јако приближавало 
општем праву гласа, а кроз цело законодавство се огледа тежња законодавца да предвиди један што савршенији 
изборни систем који ће у највећој мери обезбедити слободу избора, види у (Ристић, 1935, 164/165).
**  О бирачком праву у Србији може се говорити од 1858. године, тј. од тренутка образовања Народне скупшти-
не- активно бирачко право имали су пунолетни држављани који су плаћали данак. Први српски устав у коме 
се говори о бирачком праву је Устав од 1869. године (чл. 46 и 47): „сваки Србин, који је пунолетан и плаћа гра-
ђански данак на имање, рад или приход, има право да бира посланике или поверенике; пасивно бирачко право 
припадало је онима „који имају 30 година и плаћају држави данак најмање шест талира годишње на имање, рад 
или приход“, види у (Јовичић, 1999, 24).
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те и потпуне реформе изборног права и изборног система није 
дошло. Најважнији проблеми су: различита схватања природе 
бирачког права, питање слободе (добровољности) или обавезно-
сти вршења бирачког права, питање домашаја (значаја) бирачког 
права- бирачко право се не сме сводити на изборни тренутак, 
проблеми приликом дефинисања и остваривања услова за вршење 
бирачког права, проблем злоупотребе бирачког права, проблем 
промењене улоге политичких партија које теже свемоћи, пробле-
ми приликом дефинисања цензуса и квота као мера позитивне 
дискриминације.

Природа бирачког права

Природа бирачког (пре свега активног) права се различито 
схвата, што је важно због последица коју свако од становишта 
производи.

Активно бирачко право се може схватити: 1) као субјек-
тивно право грађана- грађани поседују бирачко право као природ-
но право, које им нико не може одузети, нити могу бити додатно 
условљени како би остварили ово право; 2) као јавна функција 
(јавна служба)- грађани поседују бирачко право као законско 
право, и законодавац одређује и субјекте и услове за остваривање 
бирачког права или 3) као субјективно право и као јавна функција 
истовремено- грађани, користећи своје право гласа, истовремено 
обављају и јавну функцију. 

У зависности од становишта које се прихвата, последице 
по изборни систем могу бити: обавезност/факултативност оства-
ривања бирачког права, слободни/везани мандат, право опозива 
изборног представника (Пајванчић, 1999, 58-62; Пајванчић, 2011, 
122-132). У зависности од различитих схватања природе активног 
бирачког права, у упоредном праву се јављају различити пробле-
ми: да ли вршење активног бирачког права треба да буде обавезно 
за грађане; да ли треба санкционисати невршење активног бирач-
ког права; питање оптималних санкцијa у том случају.
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Слобода или обавезност вршења активног бирачког 
права

Да ли активно бирачко право треба, као и пасивно, да 
остане слободно, или, пак, треба да представља дужност бирача? 
У упоредном праву доминира принцип добровољности врше-
ња бирачког права, са изузетком неких држава (Белгија, Грчка, 
Финска, Кипар, Бразил, Чиле, Аргентина), у којима је вршење би-
рачког права обавезно. Оправдање схватању бирачког права као 
дужности своди се на неопходну заинтересованост појединца за 
сопствени живот и живот читаве политичке заједнице којој при-
пада- зато се бирачко право схвата као јавна дужност и невршење 
овог права подлеже и санкцијама (новчана казна, казна затвора, 
недоступност јавних функција, недоступност јавних услуга, недо-
ступност личних докумената).

У Р. Србији је, као и у већини европских земаља, вршење 
бирачког права слободно, тј. добровољно- сваки бирач има право 
да изрази своју вољу на изборима и тако утиче на јавну политику 
у држави.* Када је вршење бирачког права добровољно, важно је и 
неопходно да информисаност бирача буде на одговарајућем нивоу 
како би се изградила свест грађана о важности исказивања своје 
воље на изборима, јер само информисан бирач може на прави 
начин да располаже својим гласом.

Обавезност бирачког права данас, у супротности је са бор-
бом за вршење бирачког права некада- тј. некада су се грађани 
борили за могућност вршења бирачког права, а данас се носиоци 
јавних функција, обавезивањем грађана да изађу на изборе, боре 
да има ко да их бира.

Домашај бирачког права

Бирачко право, у поређењу са другим политичким прави-
ма, јесте повремено право- активира се непосредно пре избора, 
*  „Нико нема право да спречава или приморава бирача да гласа, да га позива на одговорност због тога што јесте 
или није гласао или да тражи од њега да се изјасни зашто није гласао или за кога је гласао“ (чл. 3. Закона о избору 
председника Републике, Службени гласник РС, бр. 111/2007; 104/2009).
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с тим што последице пасивног бирачког права трају до следећих 
избора (вршење јавне функције). Значај бирачког права је у томе 
што омогућава грађанима да учествују у јавној политици, да утичу 
на вршење јавне функције бирајући носиоце јавних функција или 
да и сами врше јавне функције- зато се не сме сводити на изборни 
тренутак. Избори нису крај*, већ треба да буду почетак сталне 
комуникације између бирача и изабраних- грађана и носилаца 
јавних функција за време трајања мандата, јер су управо грађани 
(тј. народ) носиоци суверенитета и сваким својим појединачним 
гласом граде државну вољу, која и после избора треба да остане 
народна, а не произвољно тумачена воља носилаца јавних функ-
ција.

Услови за стицање и остваривање бирачког права

Бирачко право је условљено право- бирачем се постаје 
испуњењем услова, који су у упоредном праву, као и у Р. Србији, 
прописани Уставом: бирачко право поседује пунолетан, пословно 
способан држављанин Р. Србије (чл. 52 Устава Р. Србије).**

Држављанство је уобичајен услов за стицање бирачког пра-
ва, мада у упоредном праву има изузетака- када се и странцима 
признаје бирачко право (Немачка, Велика Британија), али је и 
тада строже постављен овај услов и односи се на поједине изборе 
(нпр. локалне). Да ли и под којим условима омогућити странцима, 
бипатридима и апатридима да остварују бирачко право, проблем 
је који се јавља у упоредном праву. 

За Р. Србију, посебан проблем представља гласање држа-
вљана Р. Србије у дијаспори (неколико милиона људи), јер се осим 
поменутих услова, захтева и пријављених најмање сто бирача као 
услов за формирање бирачког места. Осим тога, често се поставља 
и питање оправданости остваривања бирачког права држављана 

*  Као што у реалном политичком животу представљају једно од кључних и активних подручја, избори и у 
политичкој науци постају један од основних стубова њеног постојања и делотворности, тј. заједничка црта 
политичке власти и политичке науке је у томе што изборе схватају не само као основно поље своје активности, 
него и као крунски доказ- разлог свог постојања, види у (Васовић, 1973, 171).
**  У упоредном праву, старосна граница се креће и до 21-25 година живота.
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који не живе у својој земљи, тј. учествовања у креирању политич-
ког живота који се на њих неће односити.*

Пунолетство је такође уобичајен услов за стицање бирач-
ког права, мада се у упоредном праву пунолетство не стиче увек 
са навршених осамнаест година живота, а у неким државама се 
као услов поставља не пунолетство већ одређене године старости. 
Да ли је граница пунолетства реална и оптимална граница, такође 
је питање које се може оправдано поставити.

Пословна способност је такође уобичајен услов за стицање 
и остварење бирачког права, јер бирачко право подразумева иска-
зивање стварне, личне, аутономне воље, а лица лишена пословне 
способности не одговарају за своје поступке и под старатељством 
су другог лица.

Пребивалиште је услов за остваривање бирачког права, а 
услов за стицање права на упис у бирачки списак, јер се упис у би-
рачки списак врши према месту пребивалишта бирача. Практичан 
проблем који се јавља у вези са овим условом јесте потенцијално 
разликовање пребивалишта и боравишта бирача, што може бити 
разлог за невршење бирачког права.

Услов неподударности (неспојивости, инкомпатибилно-
сти) између функција коју кандидат обавља сада и функције коју 
ће тек обављати, а коју кандидовањем жели да освоји, тј. парла-
ментарне функције- јесте услов за стицање пасивног бирачког 
права, а проблем у вези са условом неподударности јесте- у којој 
фази овај услов треба да буде испуњен: у тренутку кандидовања 
или у тренутку избора на функцију, тј. после кандидовања.

Од услова неподударности треба разликовати институт 
парламентарне неизборности, који подразумева немогућност ис-
товременог вршења различитих функција, али и кандидовање за 

*  Вршење активног бирачког права није ограничено дужином боравка ван земље, па је могуће да бирачко 
право оствари и држављанин Р. Србије који има (стално) пребивалиште у другој земљи. У упоредном праву се 
овакав проблем решава тако што се само држављанство поставља као услов (не и пребивалиште) или се вршење 
бирачког права омогућава само држављанима који имају боравиште (не и пребивалиште) у иностранству, нпр. 
Канада, Немачка, Велика Британија.
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нову функцију ако кандидат већ врши једну функцију.*

Злоупотреба бирачког права

Бирачко право је управо због своје важности подложно 
манипулацијама као што су: спречавање грађана да врше бирач-
ко право; промовисање и заговарање „политике белих листића“ 
која се може схватити као манипулисање преференцијама грађа-
на; страначке кампање кроз „сигуран глас“ и телефонске позиве 
грађанима који се могу схватити као манипулисање вољом бирача 
и као узурпирање приватне сфере. До директног кршења изборне 
воље долази и приликом бирања кандидата за улазак у парламент 
са листе која је победила, када политичка партија арбитрерно, 
необавезана и невезана редоследом кандидата на листи, бира и 
поставља кандидате по својој, страначкој вољи.**

Политичке партије и бирачко право

Политичке партије теже свемоћи и својом промењеном 
улогом стварају страначку вољу која гуши вољу грађана и тежи да 
је не поштује и да је занемарује. О томе сведоче слични програми 
политичких партија којима желе да освоје што већи број гласова 
не остварујући касније обећано; непостојање праве опозиције која 
такође треба да остварује предизборна обећања својим бирачима, 
управо да би дошла на власт; непостојање сигурних постизборних 
коалиција у тренутку гласања (тек после избора, грађани схвате да 
су преварени, опет, и да, заправо, разлике међу појединим стран-
кама у предизборној трци заправо и нису такве и толике каквим 
се народу учинило јер странке ипак успевају да се договоре у по-
стизборном периоду); регрутовање кандидата који ће бити бирани 
(пасивно бирачко право) и касније њихова смена по страначкој 
вољи, као и замена***.  Иако расправа о природи мандата не спада у 
*  Институт парламентарне неизборности у пракси доводи до сужавања пасивног бирачког права, тј. из вршења 
пасивног бирачког права искључује одређене кандидате, а примењује се у Шпанији, Грчкој, Великој Британији, 
Финској, види у (Маринковић, 2002, 16/17).
**  Овакав поступак био је предвиђен Законом о избору народних посланика, чл. 84 ст.1.
***  Императивни мандат данас постоји само још у неким државама: Бангладешу, Јужноафричкој Републици, 
Панами и Индији, види у (Орловић, 2008, 47).
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проблеме бирачког права*, ипак треба поменути и да су политич-
ке партије тежиле да мандат у нашем правном систему тумаче као 
императивни, што је њихова природна тежња јер све своје ресурсе 
улажу како би победиле на изборима и освојиле што већи број 
мандата, па је разумљиво што освојене мандате желе и да задр-
же. Са друге стране, аутономија воље сваког народног посланика 
требало би да буде загарантована и њено исказивање омогућено, 
па слободан мандат више одговара демократском друштву** (али 
само оном друштву које је у стању да контролише финансирање 
политичких партија, јер као што је могуће да политичке партије 
имају своје финансијере и лобисте, исто то је могуће и за народне 
посланике).

Политичке партије арбитрарно бирају кандидате за избо-
ре, а критеријуми по којима се кандидовање врши нису доступни 
јавности; партије не испуњавају или делимично испуњавају своја 
предизборна обећања; коалиције формирају тек после избора (по-
сле избора је могуће да чак и партије које се залажу за различите 
циљеве – успоставе дијалог); мале политичке партије користе 
предизборне коалиције како би се придружиле већим политичким 
партијама и тако прешле изборни цензус, а, после избора, доби-
јају високе функције, и то непримерено и несразмерно освојеним 
гласовима и вољи бирачког тела.

Бирачко право управо служи исказивању бирачке воље тј. 
формирању државне воље, која је једина меродавна у политичком 
животу. Ситни партијски интереси и наметање страначке, пар-
тијске воље уместо формиране државне воље- значе подривање 
темеља државе и злоупотребу бирачког права, која се не сме толе-
рисати већ се треба ефикасним методама спречити.***

* „Карактер посланичког мандата није саставни део изборног права“, види у (Јовановић, 2006, 62).
**  Сартори сматра да смисао избора „није у томе да демократију учине више демократском, већ да је учине 
могућом“, тј. да је смисао избора „да селектују руководство, а не да максимирају демократију“, види у (Васовић, 
1973, 178).
***  „Партије су побудиле утисак да су задужене за све ствари, односно да држе монопол над процесом образовања 
политичке воље“ (Петер Лоше); „Партократија је најподлији и најопакији облик владања који је познат људима“ 
(Донгаи Идао); Партократија се лажно легитимише – она се позива на изборну вољу грађана и то само у оној 
мери у којој изабрана партија остаје у границама извршне власти, а њен извор је и „прећутни договор“ водећих 
партија о легитимности политичког делања- све су оне по својој природи партократске“, види у (Михаиловић, 
2006, 149-168).
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Цензуси и квоте при остваривању бирачког права

Може се поставити питање оправданости постављања цен-
зуса којим је условљено гласање у иностранству (миминум сто 
пријављених грађана који испуњавају услове за остваривање би-
рачког права као додатни услов за формирање бирачког тела при 
дипломатско- конзуларном представништву), јер ако је државља-
нима Р. Србије у иностранству већ признато бирачко право, зашто 
им се намећу цензуси (ако неко поседује бирачко право, макар и 
само један грађанин, зар није обавеза државе да му омогући да 
своје право оствари).*

Одређивање квота као мере позитивне дискриминације за 
жене и мањинске групе, може бити, као и остале мере позитивне 
дискриминације, оправдано само када је привремено – тј. док не 
испуни своју улогу и дискриминсане групе не постави у равно-
праван положај. Бирачко право жена је признавано махом после 
Другог светског рата у већини држава, а чудно је да је бирачко 
право сматрано општим и једнаким и пре тога. Данас се, резер-
висањем одређеног броја кандидатских места за жене,** покушава 
исправити неправичан положај жена и немогућност стицања и 
остваривања бирачког права паралелно са мушкарцима, али, са 
друге стране, загарантована места на самом почетку изборног 
процеса могу бити и дестимулишућа за жене. Зато је поменуто 
решење добро само као прелазно, док присуство жена у политич-
ком животу не постане део политичке културе.***

Са друге стране, системом квота које се уноси у изборно 

*  Законом о избору народних посланика (Службени гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003), у чл. 52 прописано је да 
се бирачко место одређује за гласање за највише 2500, а најмање 100 бирача.
**  У чл. 20. ст. 3. Закона о локалним изборима, прописано је да „на изборној листи укупно мора бити најмање 
30% кандидата мање заступљеног пола на листи“, а у чл. 40а. ст. 3. Закона о избору народних посланика, прописано 
је да „на изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако 
до краја листе) мора бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен на листи“.
***  Бирачко право женама у Југославији признато је тек 1945. године. О еволуцији бирачког права жена, као и 
о методама позитивне дискриминације (посебне изборне квоте, унапред резервисан одређени број посланич-
ких мандата, посебне изборне јединице, посебан облик кандидатских листа), види у (Пајванчић, 1999, 38-41). 
Родни биланс у политици и постизање равноправне заступљености жена и мушкараца у саставу парламента је 
важно због тога што је такво решење правично, омогућује искоришћавање свих потенцијала и талената у друштву, 
тако се уважава различитост интереса у друштву, омогућава се да се у одлучивање укључе различита искуства, 
елиминише се постојећа дискриминација у друштву, види у (Пајванчић, 2011, 249).
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законодавство, националним мањинама се омогућава приступ јав-
ним функцијама и представничким телима, што је важно за свако 
мултиетничко друштво, а позитивна дискриминација мањина се 
врши или изузимањем из општих изборних правила (Р. Србија),* 
или прекрајањем изборних јединица, или резервисањем одређе-
ног броја места у представничким телима.

Бирачка воља vs. партијска моћ

Суштина бирачког права јесте исказивање индивидуалних 
воља бирача- исказивање бирачке воље и формирање народне, 
државне воље која је одлучујућа водиља свим носиоцима јавних 
функција у њиховом деловању у политичком животу. Сваки глас 
исказан на изборима је једна воља, један живот, један индивиду-
алистички приступ и виђење садашњице и решења проблема у 
политичкој заједници. Човек као личност, свестан својих живот-
них прилика и особености друштва чији је део, вршењем бирачког 
права, опредељује смер своје будућности. Погрешно је мислити да 
се глас добија на изборима; глас се заправо формира много раније, 
у предизборном периоду, а на изборима се једна формирана воља 
само исказује, манифестује. Управо је у овом периоду формирања, 
бирачка воља најрањивија и најподложнија недозвољеним утица-
јима, тј. партијској моћи. Политичке партије успевају да недозво-
љеним средствима (путем новца, уцена, преваре- предизборних 
обећања која заувек остају само обећања, и др.) утичу на процес 
формирања воље бирача. Тако се често дешава да се избори сведу 
на гласање „против“ неког кандидата, а не „за“ кандидата.** Како се 
не мери квалитет нечијег гласа, већ квантитет (број гласова), тре-
*  За националне мањине, у чл. 81. ст. 2. Закона о избору народних посланика, прописан је изузетак од правила 
да у расподели мандата учествују само изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова 
бирача који су гласали у изборној јединици- тј. за националне мањине не важи овај изборни праг. Истоветна 
одредба садржана је и у чл. 40. ст. 5. Закона о локалним изборима.
Бирачко право националне мањине могу остварити и у процесу избора националних савета (сходно одредабама 
Закона о националним саветима националних мањина, Службени гласник РС, бр.72/09), за шта је потребно да 
испуне опште услове за остваривање бирачког права, али и посебне услове: за активно бирачко право- упис у 
посебан бирачки списак националне мањине, а за избор путем електорске скупштине- статус електора, док је за 
пасивно бирачко право посебан услов- необављање функције судије, тужиоца или судије Уставног суда (чл. 31-33).
**  „Глас – као трансфер воље бирача у јавне политике и, на тај начин надвладавање партикуларних интереса 
политичких олигархија или гласање као саучесништво у компетитивној политичкој кампањи?“, види у (Апрцовић, 
2012, 67).
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бало би се борити за квалитет информација које грађани добијају, 
а на основу којих формирају бирачку вољу и санкционисати све 
„шарене лаже“* које се као такве покажу исувише касно, тј. после 
избора, а у периоду вршења мандата.

У условима доминације политичке моћи, неопходно је ја-
чање других моћи као њених коректива- научници и стручњаци 
су неоправдано потиснути и занемарени, а њихово мишљење и 
знање неискоришћени и политизовани.**

Oднос бирачког права и осталих изборних права

Бирачко право је основно изборно право и сва остала из-
борна права или служе остваривању бирачког права или се и сама 
могу сврстати под бирачко право.

Упис у бирачки списак је изборно право које служи оства-
ривању бирачког права- грађани који остварују услове за врше-
ње бирачког права уписују се у јединствену евиденцију-базу на 
основу свог пребивалишта, а у месту у којем имају пребивалиште 
и врше бирачко право. Проблем може настати када бирач нема 
исто место пребивалишта и боравишта (тј. када је у једном месту 
уписан у бирачки списак и само у том месту може да оствари би-
рачко право, а у другом месту живи).

Упис у бирачки списак*** претходи остваривању бирачког 
права.

Право на кандидовање имају политичке партије, али и гра-
*  Неки аутори се залажу за употребу термина “предизборна патологија“ која се манифестује кроз: „прљаве 
кампање, популизам, стереотипе и гласине, кроз фаму о истости свих странака и свих кандидата, и др“, види у 
(Михаиловић, 2012, 59-65). 
Такође, о предизборним обећањима, као о „прегршт лепим обећањима, која много лакше мотивишу будуће 
гласаче него избалансирани програми који би захтевали напор да се проучавају и разумеју“, о свођењу демокра-
тије на „слободне изборе“, којима се само врши смена функционера на власти, види у (Голубовић, 2012, 43-46).
**  „Код нас практично не постоји заједница друштвених наука и стручних удружења. Гласови научника и 
стручњака не доживљавају се као гласови науке и струке, него као гласови „доконих теоретичара“ или „партијских“ 
научника и стручњака“, види у (Марјановић, 2006, 133).
***  Бирачки спискови могу бити периодични, стални и за посебне намене, а битно је да се редовно ажурирају, 
како би се избегле манишулације бирачким правом. За држављане Р. Србије који гласају у другим државама, 
формирају се посебни бирачки спискови пред сваке изборе.
Битно је да бирачки списак није техничка ствар, већ има правни значај, будући да представља основ за коришћење 
бирачког права, види у (Шабић, 2006, 108).
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ђани. Проблем је што процес кандидовања није регулисан зако-
ном, већ представља унутарстраначко питање- политичке странке 
саме одређују кандидате који ће је представљати на изборима, и 
по критетијумима које сама политичка странка постави. Такође, 
законом није прописано колико грађана чини удружење грађана.

Право на кандидовање је истовремено и пасивно бирачко 
право и изборно право уопште- зато и претходи активном би-
рачком праву, али се врши и истовремено са вршењем активног 
бирачког права. 

Право на информисање имају сви субјекти изборног права- 
грађани имају право да буду обавештени о условима за вршење 
бирачког права, о кандидатима, о изборним листама, о изборима 
уопште; кандидати имају право да буду обавештени о току избора, 
имау и право на једнак приступ мас-медијима који треба да обез-
беди Републичка изборна комисија, и др.

Право на информисање претходи вршењу бирачког права 
и представља важан елемент политичке културе једног друштва.

Право на заштиту изборног права подразумева активност 
судова и изборних тела и комисија и уставног суда у настојању да 
се бирачко право заштити и да се омогући несметано вршење овог 
права свима који бирачко право поседују.* У Р. Србији заштиту 
бирачког права врше Републичка изборна комисија и Управни суд 
(примарно), а Уставни суд има супсидијарну надлежност.

Недостаци у институционалном оквиру права на заштиту 
изборног права су: непрецизност правила по којима надлежни 
органи поступају, недостатак јавности у решавању изборних спо-
рова, чињеница да минорне повреде изборног поступка могу ау-
томатски да воде поништавању изборног поступка (тако се може 
* У руском изборном праву, посебно се истиче неопходност његове заштите, у контексту успона плурализма 
политичких опција и плуралитета политичких мишљења; „руски бирачи нису негирали вредност изборног 
права као механизма за успостављање народне владавине, али су изражавали стрепњу у погледу правничности 
његове практичне примене (интереси одређених група, сукоби у уставном праву, апорију између изборног права 
и дужности грађана, однос између приватног и јавног финансирања изборних кампања)“. Такође, потреба за јавно 
израженим јединством духа и колективног учешћа, омогућила је да совјетско изборно право буде ограничено 
успостављањем изборне процедуре, готово без задирања у сферу заштите изборног процеса или права, види у 
(Shemelin, 2014, 206-214).



Бирачко право – проблеми у теорији и пракси

190

догодити да појединац изазове поништавање избора и изборне 
воље грађана).*

О потреби реформе изборног система

Мањкавости изборног система у Р. Србији углавном се сво-
де на: замерку о партијској фрагментираности парламента, замер-
ку о великом броју народних посланика који се бирају (250), тери-
торијалну нерепрезентативност парламента (народни посланици 
су углавном из Београда и Новог Сада)**, замерку која се односи 
на структуру изборне администрације у Р. Србији и потребу њене 
реформе (обележја професионалне изборне администрације су: 
стручност, непристрасност, трајност и усредсређеност)***, питање 
потребе модернизације изборног процеса, боље обавештености 
бирача, оптималног начина заштите бирачког права, питање опти-
малне висине изборног прага, спречавања трансфера посланика, 
потреба усклађивања изборног законодавстава...

Питања која такође остају отворена су: да ли неиспуњење 
предизборних обећања треба санкционисати; да ли неке од делат-
ности политичких партија (нпр. процес унутарпартијског канди-
довања и процес расподеле мандата) треба законом регулисати 
(прецизно дефинисати критеријуме за избор и поступање); да ли 
треба законом уредити предизборне и постизборне коалиције и 
тако смањити арбитрерност политичких партија и манипулаци-
је бирачким телом; како заштитити тајност гласања (да ли треба 
забранити акције попут „сигурног гласа“, када чланови партије 
проверавају да ли ће бирачи и за кога ће гласати и све то евиден-
тирају); који је изборни систем (већински, пропорционални или 
*  Посебно је важно заштитити посланички мандат, тј. његов престанак, види у (Настић, 2013, 56-63).
**  Три групе захтева за измену изборног система у Србији су: боље представљање мањина, питање посланичких 
мандата и повећање изгледа мањим партијама да уђу у парламент, вид.: (Орловић, 2006, 71).
***  Насупрот томе, карактер централног изборног тела указује на његову нетрајност, нестручност, партијски 
карактер- везу са извршном власти и парцијалну усредсређеност, види у (Вуковић, 2008, 65). Занимљиво је, такође, 
напоменути, да се у Естонији од 2007. године бирачко право реализује електронски, тј. да грађани своје гласове, 
помоћу електронске личне карте и рачунара, изражавају преко посебног сервера, а овакве иницијативе постоје 
и у нашој земљи. Међутим, питање сигурности и тачности резултата добијених на овакав начин, неопходност 
поседовања чипованих личних идентификационих докумената, као и неуобичајеност оваквог начина гласања 
и неприхваћеност чак ни у технолошки развијенијим земљама од наше, чини се довољним разлогом да се овом 
начину реализације бирачког права поступа обазриво и постепено.
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мешовити) оптималан и којим методама сваки од њих прилаго-
дити нашој земљи...*

Кључно је да реформу треба усмерити на изборно право 
и не дозволити да се неопходношћу реформе решавају и у први 
план стављају друга питања.** Реформа изборног система је велико 
и важно питање, које захтева општи консензус и које се не сме 
разматрати само пред изборе, а никако не без мишљења и знања 
људи стручних и оспособљених да се баве изборним правом и 
изборним процесом.

Делимична реформа изборног (бирачког) права

Најзначајније промене до сада, које су утицале на изборно 
и, посебно, бирачко право, учињене су одлукама Уставног суда 
Србије о изборним листама и расподели мандата, о располагању 
посланичким мандатима, о овлашћењу подносилаца изборне ли-
сте да добијене мандате додељује кандидатима са изборне листе 
по свом избору; о уговору на основу којег подносилац изборне 
листе стиче право да слободно располаже мандатом одборника 
(„бланко оставке“), и то:

*  Још је важније питање да ли је неке политичке проблеме уопште могуће правом решавати- тј. да ли би санк-
ционисање појединих злоупотреба политичке природе заиста дало жељене резултате.
**  Лепеза идеја се, у том смислу, предлаже: формирање изборне админситрације, увођење бирачке карте, пове-
ћање овлашћења изборних органа, веће ангажовање чланства у номинацији страначких кандидата, отклањање 
неправилности при заштити бирачког права, види у (Јовановић, 2006, 50).
Такође, прелазак посланика из једне странке у другу странке могу саме да спрече тако што ће потписати спо-
разум и обавезати се да неће примати у своје редове посланике који напуштају одређену странку, итд, види у 
(Јовановић, 2013, 354).
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	 да одредбе чл. 43. и чл. 47. ст. 1. Закона о локалним изборима* 
нису у сагласности са Уставом**, чиме је онемогућено закљу-
чивање уговора између одборника (кандидата за одборника) 
и подносилаца изборне листе, као и активирање бланко остав-
ке***;

	 да одребе чл. 84. Закона о избору народних посланика**** нису 
сагласне Уставу*****, чиме је онемогућено да подносилац листе, 
после одређеног броја освојених мандата, арбитрарно одлу-
чује којим кандидатима са листе ће доделити мандат- овом 
одлуком је подносилац листе везан редоследом кандидата на 
листи тј. мора да поштује утврђени редослед.

Даље прилагођавање постојећег изборног система дру-
штвеним околностима у нашој земљи, као и остале, ситније и 
неправилности политичке природе, у бирачком праву, могу се 
* „Подносилац изборне листе ће, најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, 
доставити изборној комисији јединице локалне самоуправе податке о томе којим кандидатима са изборне листе 
се додељују добијени одборнички мандати. Ако подносилац изборне листе не достави податке из става 1. овог 
члана, изборна комисија ће га писмено обавестити да је дужан да то учини у накнадном року од пет дана, уз 
упозорење на последице непоступања. Ако подносилац изборне листе не достави податке из става 1. овог члана 
ни у накнадно остављеном року, изборна комисија ће све добијене мандате са те листе доделити кандидатима са 
те листе према њиховом редоследу на листи“ (Службени гласник РС, бр. 129/7. чл. 43). 
„Подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник, могу закључити уговор којим ће регу-
лисати међусобне односе и предвидети право подносиоца изборне листе да, у име одборника, поднесе оставку 
на функцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе“ (Исто, чл. 47. ст. 1).
**  „Уставни суд је оценио да се на тај начин, супротно Уставу, уводи својеврсан облик посредних избора на 
локалном нивоу у коме се подносиоци изборних листа, после гласања, јављају као посредници између бирача 
и њихових представника. Уставом је изричито утврђено да су грађани носиоци суверенитета, да се не може 
присвојити сувереност од грађана, да грађани располажу правом да бирају и да то чине на непосредним изборима, 
те се, према схватању Уставног суда, својство одборника сагласно Уставу може стећи једино непосредним избором 
од стране грађана“ (Службени гласник РС, број 34/2010 – из одлуке о утврђивању несагласности, донете 21.04.2010).
***  У наведеној одлуци, Уставни суд је стао на становиште да је „мандат – јавноправни однос између бирача 
и представника и да не може да буде предмет уговора између кандидата за одборника, односно одборника и 
подносиоца изборне листе; да природа посланичког мандата не допушта да његово вршење буде предмет правног 
посла; да институт бланко оставке није у складу са основним правним принципом да изјава воље о оставци треба 
да одговара стварној вољи носиоца јавне функције, нити уставном одређењу да јавна функција може престати на 
лични захтев носиоца јавне функције; Суд је такође истакао да је слободан мандат народних представника један 
од основних принципа и вредности на којима се темељи савремена демократска и правна држава“.
**** „Подносилац изборне листе ће, најкасније у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата 
избора, доставити Републичкој изборној комисији податке о томе који м кандидатима са изборне листе се доде-
љују добијени посланички мандати, у складу са одредбама овог закона“ (Службени гласник РС, бр. 35/2000, 69/02, 
57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05; чл. 84. ст. 1).
*****  „Полазећи од напред наведених разлога, чврсто заступајући став да се  појединачни посланички мандати, 
без било каквих изузетака, добијају само по редоследу назначеном на изборној листи, Уставни суд је утврдио 
да одредбе члана 84. Закона нису у сагласности са Уставом, па је донео Одлуку као у тачки 1. изреке“. Такође, 
у Одлуци је истакнуто да „се оваквим начином добијања појединачног посланичког мандата крши не само 
уставни принцип суверености грађана и принцип непосредних избора, него и категорична уставна заповест 
садржана у чл. 100. ст. 2. Устава да се у Народној скупштини обезбеђује равноправност и заступљеност полова 
и представника националних мањина, у складу са законом“ (Службени гласник РС, број 28/2011 – из одлуке о 
утврђивању несагласности, донете 14.04.2011).
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решавати и међустраначким договорима и попуштањем, тј. кон-
сензусом (нпр. страначки трансфери), како би се спречиле злоу-
потребе и јавних функција и бирачког права, а народни представ-
ници (носиоци јавних функција) обавезали да раде искључиво у 
општем интересу, тј. интересу бирача.

Закључак

У раду су размотрени проблеми у вези са бирачким пра-
вом и са њим повезаним осталим изборним правима; указано је 
на нека ограничења; наведене су уочене мањкавости у теорији 
и у пракси, али су дати и неки предлози који могу послужити 
унапређењу бирачког права и изборног система, а све имајући у 
виду огроман значај бирачког права, који се састоји у томе што 
омогућава грађанима да учествују у јавној политици, да утичу на 
вршење јавне функције бирајући носиоце јавних функција или да 
и сами врше јавне функције. 

У зависности од различитих схватања природе активног 
бирачког права, у упоредном праву се јављају различити пробле-
ми, који су у раду размотрени, као што су: да ли вршење активног 
бирачког права треба да буде обавезно за грађане; да ли треба 
санкционисати невршење активног бирачког права и питање оп-
тималних санкцијa у том случају; размотрена су различита схва-
тања природе бирачког права и указано је на последице сваког 
од схватања; указано је на одређене злоупотребе бирачког права, 
а затим размотрене данашња моћ и улога политички партија и 
указано на потенцијалну опасност да садашња партијска моћ пре-
расте у свемоћ у свим областима живота. Побројани проблеми у 
теорији и пракси бирачког права постоје, али постоје и ефикасни 
механизми за њихово превазилажење, од којих су неки такође у 
раду поменути.

Корекције сваког од изборних система су могуће, под усло-
вом да је сам изборни процес демократски. У раду су побројане 
мањкавости и замерке у вези са изборним системом, као што 



Бирачко право – проблеми у теорији и пракси

194

су наведена и нека питања која су за сада отворена, као што су 
евентуално санкционисање предизборних обећања, оптималност 
изборног система, могућност регулисања постизборних коалици-
ја законом... Неизвесно је само да ли постоји општи консензус у 
друштву о неопходности изборне реформе и да ли ће политичке 
странке бити спремне да своју промењену улогу сведу у границе 
дозвољеног, макар то водило и сужавању њихове, страначке моћи, 
али било за добробит народа.

Однос бирачког права, као најважнијег изборног права, 
и осталих изборних права, као што су: упис у бирачки списак, 
право на кандидовање, право на информисање, право на заштиту 
изборног права, размотрен је у раду.

Такође, важан закључак је да се бирачко право не сме сво-
дити на изборе.  Пристајањем грађана на свођење бирачког пра-
ва на изборни тренутак, срозава се достигнути степен развоја и 
напретка читавог човечанства, а грађани се своде на бројеве у 
бирачком списку, а не на индивидуе, засебне личности са ауто-
номном вољом и свешћу о важности исказивања своје воље. 

Све наведене проблеме, замерке, мањкавости и ограниче-
ња који су размотрени у раду, треба посматрати само и једино 
у контексту побољшања, унапређења, напретка функционисања 
изборног процеса, изборног система и изборних права. Бирач-
ко право, основно изборно право, значајно је цивилизацијско 
достигнуће, чији је развој представљао дуготрајан и мукотрпан 
процес уклањања ограничења и препрека, чију важност треба 
преносити и представљати сваком грађанину који ово право има- 
као реликвију, не само борбе из прошлости, него и свих будућих 
борби.
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The Voting Right – Problems in the Theory and Practice

Rada Mirić

 Abstract: The voting right, traditionally the first generation human right, 
political right- active voting right and passive voting right, the right of citizens' par-
ticipation in public authorities, the right „on something“, is the result of long and 
tireless fight of the true representative of human rights- the fight against all the lim-
itations of man, his personality, his will, the fight against limitation- estates, property, 
gender, value, the fight against domination, but for democracy. The democracy is 
created through the voting right, but through it is controled, too. In this paper are 
discussed about the problems of the voting right and other related electoral rights, 
the origin of the voting right, the importance and abuses of voting right, and are 
discussed about the changed role of political parties and some of the measures of 
positive discriminaton, and about the need for reforming the electoral system in the 
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Republic of Serbia, too. At the end, some conclusions are given in this paper, which 
could be important for the eventually reforming system.

Keywords: voting right, problems of voting right, electoral law, electoral 
reform.
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ПРАВО

КРИВИЧНО ДЕЛО ШПИЈУНАЖА
Анђела Ристић*

Правни факултет (Универзитет у Нишу)

Сажетак: Шпијунажа је тотална појава – општеприсутна у различитим 
сегментима државног поретка, друштвеног живота, на тржиштима, у науци, у 
области интелектуалног рада и уметности, информационих технологија, али 
и у сфери приватног живота појединаца. Имајући то у виду, јасно је да је по-
стојање служби, на различитим нивоима, као и мрежа и канала погодних за 
обављање ове у најмању руку неморалне делатности неминовно. У интересу је 
државе да нађе довољно ефикасан механизам да таквим активностима стане 
на пут. Штавише, обавеза је државе да штити поредак и појединце од штетних 
последица. Кривично право нуди своја средства превенције, али и кажњавања 
за остварење овог циља – заштите уставног уређења и безбедности Републике 
Србије.

Кључне речи: шпијунажа, безбедност, уставно уређење, кривично пра-
во, кривично дело, поверљиви подаци, обавештајне службе, заштита поретка, 
политичка кривична дела.

Увод

Кривично дело шпијунаже спада у групу кривичних дела 
против уставног уређења и безберности Републике Србије. У 
интересу је државе да заштити уставне вредности које се тичу 
непосредно ње. Кривичноправни механизам делотворан је начин 
за постизање таквог циља, нарочито у смислу опште превенције 
вршења кривичних дела. Прописујући неко дело као кривично 
и претећи кривичним санкцијама извршиоцима тих дела, држа-
ва жели да одврати евентуалне учиниоце од вршења дела и тиме 
заштити „себе“ и свој поредак, друштво и појединце. У томе је 
основна сврха кривичног права (Јовашевић, 2016, 19-21) и у том 
светлу ће у овом раду бити разматрано поменуто кривично дело, 
* Студенткиња четврте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу; 
andjela.rist@gmail.com.
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најпре теоријски, као и на темељу статистичких података.

Циљ овог рада је што целовитија анализа бића кривичног 
дела шпијунаже. У служби тог циља, пажња је посвећена разли-
читим облицима извршења овог дела, општим особинама групе 
дела којој шпијунажа припада, тумачењу појединих појмова које 
законодавац користи. Такође, од значаја је историјски и упоред-
ни преглед кривичноправне регулативе, али и анализа података о 
уделу који шпијунажа има у општој слици криминалитета. 

Опште карактеристике кривичних дела против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије

Кривична дела против уставног уређења и безбедности 
Републике Србије сматрају се политичким кривичним делима 
сходно природноправној теорији Хуга Гроцијуса (Hugo Grotius). 
Оно што је од значаја за одређивање неког кривичног дела као 
политичког  јесу побуде и заштитни објект на који су управљена, 
што има своје импликације у случајевима екстрадиције- чиста по-
литичка дела  не пружа се међународна помоћ (Јовашевић, 2016, 
92-93). 

Основне вредности утврђене Уставном Републике Срби-
је јесу владавина права, социјална правда, демократија... Такође, 
државе настоје да обезбеде своје друштвено уређење, политички 
и економски систем, устројство власти, старају се о безбедности, 
као и о свом суверенитету и територијалном интегритету. Колико 
је свакој држави стало да се на овај начин заштити показује исто-
ријски пример европског кривичног законодавства до буржоаске 
револуције када су ова кривична дела сматрана посебном групом 
деликата, а њихови учиниоци били сурово кажњавани према по-
себно одређеним правилима за утврђивање њихове кривице и 
нечовечним правилима кажњавања (Јовашевић, 2017, 242-243).

Кривични законик Републике Србије (у даљем тексту КЗ 
РС) предвиђа ширу сферу кажњивих делатности код ових по-
литичких кривичних дела, него што је то случај код делатности 
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општих кривичних дела. Наиме, покушај већине кривичних дела 
против уставног уређења и безбедности Републике Србије је ка-
жњив, што ће рећи да је само започињање, односно предузимање 
радње извршења ових дела кажњиво. На пример, радња кривич-
ног дела угрожавања независности (члан 305. КЗ) јесте покушај да 
се Србија доведе у положај потчињености или зависности према 
другој држави; затим, радња кривичног дела напада на уставно 
уређење земље (члан 308. КЗ) састоји се у покушају да се силом 
или претњом употребе силе промени уставно уређење Србије или 
да се свргну највиши државни органи.

Такође, КЗ не предвиђа припремне радње, као делатности 
којима се стварају погодни услови за брже, лакше, ефикасније из-
вршење кривичног дела, као посебни фазу, стадијум у извршењу 
кривичног дела. Дакле, припремне радње не сматрају се општим 
институтом кривичног права. Ипак, у посебном делу, у члану 320. 
КЗ предвиђа кривично дело припремања дела против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије и за њега прописује ка-
зну затвора од једне до пет година. Радњу овог дела представља 
припремање извршења кривичних дела из чланова 305. до 314. 
као и кривичних дела из ставова 1. и 2. члана 315. КЗ. Такође у 
смислу члана 319. КЗ, радња кривичног дела удруживања ради 
противуставне делатности састоји се у формирању групе, то јест 
организације са циљем вршења политичких кривичних дела. У 
овом случају инкриминисана је радња организовања ради оства-
рења одређених противправних циљева. 

Активни субјекти кривичних дела из ове групе могу бити 
било која лица. Ипак, за извршење неких кривичних дела ове гупе 
потребно је одређено својство, однос или околност на страни учи-
нилаца кривичног дела. Тако је потребно да учинилац кривичног 
дела признања капитулазије или окупације, у смислу члана 306. 
КЗ, буде држављанин Србије, док учинилац кривичног дела ода-
вања државне тајне (члан 316. став 1. КЗ) може бити лице коме је 
државна тајна поверена у оквиру службе. 

Највећи број кривичних дела карактерише умишљајно 



Кривично дело шпијунажа

202

предузимање радње извршења. Као елемент бића кривичног дела 
може се јавити и намера учиниоца што указује на директни уми-
шљај као облик кривице. Ипак, уочава се изузетак у члану 316. 
КЗ, код кривичног дела одавања државне тајне, у ком случају дело 
може бити учињено и из нехата. 

Последица већине ових дела јавља се у облику угрожавања 
заштићених добара и вредности. Изузетно, последица повреде 
јавља се само код неких кривичних дела: убиство представника 
највиших државних органа из члана 310. КЗ и повреда територи-
јалног суверенитета из члана 318. КЗ.

Чланом 321. КЗ предвиђена су тешка дела против уставног 
уређења и безбедности Србије. У том смислу, КЗ предвиђа поо-
штено кажњавање уколико су одређена дела учињена у току рат-
ног стања, оружаног сукоба или вандреног стања: казна затвора 
од тридесет до четрдесет година, а најмање десет година затвора 
у смислу става 1. овог члана. 

Појам шпијунаже

Независно од законског бића кривичног дела шпијунаже, 
несумњиво је да је шпијунажа криминално-политичка појава која 
је пратила развој државе од њеног настанка до данас, у разним 
облицима, и под разним околностима (Јовашевић, Ђурђић и Јо-
вановић, 2002, 50-51).  Наиме, срж појма шпијунаже јесте интерес 
једне државе или организације, па чак и појединца да „што боље 
упозна“ и подробније информише о другој страни, о свом про-
тивнику на неком пољу. Шпијунажа је, дакле, каже Лазаревић 
(2006): „вечита тежња да се дође до тајних података противника, 
да се сазнају његове намере и циљеви, као и средства и начини за 
њихово остваривање, како би се противник у својим намерама 
осујетио“ (774).

У раној историји државности тежње су углавном биле 
усмерене на прикупљање података који су били чувани као вој-
не тајне (војне тактике и одбрана земље, оружане снаге, борбена 
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моћ, војна организација...). Преовладавала је војна шпијунажа, 
услед честих ратова и сукоба међу државама, али и војних сукоба 
унутар једне државе. У савременом добу, са развојем индустрије, 
слободног тржишта и са све ширим могућностима протока ка-
питала, јавила се „потреба“ за прикупљањем података који пред-
стављају тајне економског карактера (подаци који се односе на 
привреду једне земље, на њену економију, финансије...). Не треба 
занемарити ни одувек присутну политичку шпијунажу која се 
састоји у прикупљању података о раду државних органа, о њихо-
вим делатностима спољнополитичког и унутрашњег карактера, о 
њиховој организацији, али и о процесу политичког одлучивања 
(Ђорђевић, 1986, 975). Овако широка „потреба“ за шпијунском 
делатношћу у циљу располагања информацијама о противницима, 
непријатењима, конкуренцији на тржишту, а све ради одржавања 
сопственог положаја стабилним или у циљу напредовања, усло-
вила је појаву обавештајних служби у оквиру државе, ван и изнад 
њених оквира. То су службе које су пунктови шпијунаже, банке 
информација прикупљених овим путем. Њихова основна делат-
ност је организовање шпијунаже. 

Зависно од времена и околности у којима се јављају, шпи-
јунске делатности могу бити предузете у мирнодопским условима 
или у ратним околностима, дакле за време рата или непосредне 
ратне опасности. Мирнодопска шпијунажа је углавном економ-
ског или политичког карактера, предузета у циљу одржавања 
положаја, напретка или осигурања безбедности земље. Са друге 
стране, шпијунажа у доба рата или непосредне ратне опасности у 
служби су остварења победе и успостављања мира у земљи. 

Средства шпијунаже су разнолика и донекле могу зависити 
од домишљатости шпијуна, као и од природе података до којих 
треба доћи. У модерном добу, са развојем технологије и рачунар-
ских мрежа, информације су далеко доступније, а тајне било ког 
карактера је све теже сачувати.  
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Објект заштите и објект напада

Треба направити разлику између објекта кривичноправне 
заштите и објекта напада када је у питању кривично дело шпи-
јунаже. Објект заштите је вредност, добро или интерес које се 
штити инкриминисањем кривичног дела, то јест добро коме се 
пружа заштита законским одређивањем бића кривичног дела и 
прописивањем кривичних санкција за његове учиниоце. Са друге 
стране, објетк напада јесте предмет на који је управљена радња из-
вршења кривичног дела и који се повређује извршењем кривичног 
дела (Јовашевић, 2016, 96-97).

У том смислу, код кривичног дела шпијунаже објект за-
штите је безбедност државе, а објект напада су тајни подаци или 
документа војног, економског или службеног садржаја (Јоваше-
вић, 2017, 254).

Законодавац је у ставу 6 члана 315 дао аутентично тумаче-
ње појма тајне, односно тајних података.

 Дакле, тајним се сматрају:
	 они војни, економски или службени подаци или документа 

који су законом, другим прописом или одлуком надлежног 
органа проглашени тајним, као и

	 подаци чије би одавање проузроковало или би могло проу-
зроковати штетне последице за безбедност, одбрану или за 
политичке, војне или економске интересе земље (дакле фор-
мално нису проглашени тајним, али због значаја који имају 
њихово одавање ће имати наведене последице, нпр. оружане 
снаге, војне објекте, на унутрашњу организацију војске, на 
бројност војника, на распоред војних јединица на територији 
земље, као и на привредне делатности и мере, на финансије, 
на послове и делатности државних органа).

Међутим, тајном се никако не могу сматрати подаци који 
су општепознати, које је сазнао неодређен број лица, рецимо об-
јављивањем или саопштавањем путем средстава јавног информи-
сања, а да притом није било предочено да је податак поверљивог 
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карактера (Јовашевић, Ђурђић и Јовановић, 2002, 51). 

Подаци који се сматрају тајним у смислу става 6 члана 315 
КЗ могу бити познати одређеном броју лица који су домаћи др-
жављани, с тим што су та лица дужна да те податке не деле на 
било који начин са страним држављанима, представницима стра-
них држава или одређених организација. За разлику од података 
економског и политичког карактера, већина или скоро сви војни 
подаци сматрају се поверљивим, односно тајном. 

Осим аутентичног тумачења појма тајних података, тре-
ба сагледати и становиште правне теорије, као и судске праксе. 
Правна теорија и судска пракса сматрају да кривично дело шпију-
наже постоји и у случају када подаци, који се саопштавају, предају 
или чине доступним, немају поверљив карактер, када се сагледају 
сваки (податак) за себе. Ипак, када се овакви подаци повежу, си-
стематизују у целину они представљају документ који је од већег 
значаја и чије објављивање није у интересу државе, јер би се у 
том случају довела у питање безбедност земље или би наступиле 
штетне последице по економски и привредни систем и интересе.

Основни облик кривичног дела шпијунаже

Кривично дело шпијунаже (члан 315 КЗ) има свој основи 
облик, четири посебна облика и тежи облик.

Основно кривично дело шпијунаже састоји се у саопшта-
вању, предаји или чињењу доступним страној држави, страној 
организацији или лицу које им служи тајних војних, економских 
или службених података или документа (став 1) или у прибавља-
њу таквих података или докумената у намери саопштавања или 
предаје страној држави, страној организацији или лицу које им 
служи (став 4).

Из наведеног следи да је радња основног облика кривичног 
дела шпијунаже одређена алтернативно.

Делатности радње извршења су следеће:
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Саоптавање. – Ова делатност се састоји у упућивању у са-
држину, то јест у упознавању стране државе, стране организације 
или лица које им служи са садржином тајних података или доку-
мената. Треба нагласити да делатност саопштавања не продразу-
мева физичку, односно фактичку предају поверљивих докумената. 
Начини саопштавања су различити и технички све усавршенији. 
Поверљиви подаци и документа се могу саопштити усмено, пи-
смено, посредно, непосредно или путемсредстава комуникације. 
Специфични методи и средстава саопштавања попут невидљивог 
мастила, система шифара, микрофилмова нису реткост.

Предаја. – За разлику од саопштавања које не продразу-
мева физичко уступање  докумената, делатност предаје управо 
представља фактичко стављање на располагање, одностно посред-
но или непосредно давање у државину физичком предајом тајних 
података и докумената страној држави, страној организацији или 
лицу које им служи. Начини предаје могу бити различити. 

Чињење доступним података или докумената. – Ова 
делатност јесте радња помагања која је предвиђена као самостал-
но кривично дело. Дакле, овом делатношћу се лицу које служи 
страној држави омогућава или у неким случајевима олакшава 
приступ поверљивим и тајним подацима и документима, то јест 
омогућава се упознавање са садржином тих података или докуме-
ната. У ствари, то је давање на увид тајних података и докумената. 
Начини на које се ова делатност остварује су различити: поста-
вљање прислушних уређаја или омогућавање да се они поставе 
на предвиђено место, допуштање снимања и фотографисања, као 
и фотокопирања поверљивих података и докумената, отварање 
просторије, ормара, фиоке стола у коме су поверљиви подаци и 
документа... Битно је напоменути да није нужно и неопходно да 
сам учинилац буде упознат са садржином поверљивих докумената 
и података.

Прибављање података или докумената ради њиховог 
саопштавања или предаје страној држави или организацији. – 
Ова делатност представља упознавање, то јест сазнање садржине 
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тајних података или докумената или долажење у посед документа 
са тајним подацима. Овако одређена делатност предузима се са 
намером да се ти подаци или документа поверљивог карактера 
предају или саопште страној држави, страној организацији или 
лицу које им служи. Дакле, намера је битан елеменат ове делат-
ности, који указује на постојање директног умишљаја на страни 
учиниоца. Може се остварити прикупљањем, куповином, крађом, 
трампом, утајом, одузимањем, снимањем, фотокопирањем, ски-
цирањем, непосредним увидом у писмено са тајним подацима... 
Делатност прибављања података или докумената ради њиховог 
саопштавања или предаје страној држави или организацији пред-
ставља претходну радњу која је кажњива. 

Под страном државом подразумева се било која друга др-
жава, независно од постојања и природе дипломатских односа 
између те земље и Републике Србије. Затим, појам стране орзани-
зације односи се на сваку организацију која се налази ван терито-
рије РС, а то могу бити и међународне организације, без обзира на 
примарну делатност коју та организација обавља. Лица која служе 
страној држави или страној организацији могу се сматрати аген-
тима те државе или организације, који делају у служби њихових 
интереса.

Као активни субјект основног облика кривичног дела 
шпијунаже може се јавити свако лице, било да је оно држављанин 
Републике Србије, страни држављанин или лице без држављан-
ства. На страни учиниоца мора постојати умишљај, директни или 
евентуални, који се оглда у постојању:

	 свести, знања (свесни елеменат) о тајности података или до-
кумената који се оваквом радњом прибављају, али и 

	 намере (вољни елеманат) да се прибављени подаци саопште, 
предају, учине доступним страној држави, страној организа-
цији или лицу које им служи, независно од остварења намере 
у датом случају (Јовашевић, 2017, 254). 

У случају да је учинилац извршио ово кривично дело из 
нехата, он неће одговарати за кривично дело шпијунаже. Са друге 
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стране, учинилац може одговарати и бити кажњен за кривично 
дело одавања тајне. 

Сматра се да је кривично дело шпијунаже свршено када 
су тајни подаци или документа саопштени, предати, учињени до-
ступним страној држави, страној организацији или лицу које им 
служи, као и када су ти подаци прибављени са том намером. У 
овом случају намера не мора бити остварена у реалном свету, већ 
је за кажњивост учинилаца потребно њено постојање на страни 
учинилаца у време извршења дела.

 Начин прикупљања поверљивих података и документа, 
као и начин њихог саопштења, предаје или чињења доступним 
нису од значаја за појам свршеног кривичног дела,као ни чињени-
ца да је лице коме се подаци саопштавању или предају већ позна-
вало садржину тих података или докумената у тренутку саопште-
ња или предаје. Најзад, могуће је и постојање покушаја: предузете 
су наведене радње, али ипак није дошло до саопштења, предаје 
ових података или они ипак нису били учињени доступним ли-
цима којима су били намењени. Покушај није могућ приликом 
остварења делатности прибављања тајних података или докуме-
ната њиховог саопштења поменутим субјектима (Лазаревић, 2006, 
777).

Разлика између кривичног дела шпијунаже (у његовом 
основном облику) и кривичних дела одавања државне тајне (члан 
316), службене тајне (члан 369), војне тајне (члан 415) или по-
словне тајне (члан 240) не огледа се само у постојању умишљаја 
или нехата на страни учинилаца кривичног дела, већ и у елементу 
иностраности. Веома је битно коме се тајни податак или докуме-
нат саопштава, предаје или чини доступним. Уколико се те делат-
ности предузимају у корист стране државе или стране организа-
ције (присутан елеменат иностраности), ради се о кривичном делу 
шпијунаже. У случајевима када је елеманат иностраности изостао, 
ради се о кривичним делима одавања државне, војне, службене, 
пословне или личне тајне (Јовашевић, 2017, 254). Управо из овог 
разлога није могућ стицај шпијунаже са другим облицима одавања 
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тајне (уколико се ради о истим подацима или документима који се 
саопштавају, предају или чине доступним) (Лазаревић, 2006, 778). 

Такође, елеменат иностраности се не мора нужно огледати 
у радњи која представља корист за страну, а штету за домаћу др-
жаву, већ кривично дело шпијунаже постоји и када се извршава 
на штету друге стране државе.

За основни облик одређен у ставу 1 члана 315 КЗ прописа-
на је казна затвора од три до петнаест година; за основни облик 
одређен ставом 4 члана 315 КЗ одређена је казна затвора од једне 
до осам година.

Посебни облици кривичног дела шпијунаже

Осим основног облика, кривично дело шпијунаже има и 
четири посебна облика, предвиђана ставовима 2 и 3 члана 315 КЗ. 
Радње посебних облика одређене су алтернетивно: 

Стварање и руковођење обавештајном службом у Србији 
за страну државу или организацију. – Под стварањем  обавештај-
не службе у Србији подразумева се организовање  шпијунске мре-
же, пунктова и упоришта страних агентура у нашој земљи. У ову 
сврху могу се формирати нове организације, мреже, базе, или се 
већ постојеће могу искористити, надоградити, усавршити са ци-
љем остварења интереса стране државе или стране организације. 
Ово је организацја више лица, која се формира придобијањем и 
повезивањем у мрежу лица из свих крајева земље и из свих обла-
сти друштва ради прибављања тајних података и докумената да 
би они потом били предати страној држави, страној организацији 
или лицу које им служи. 

Руковођење страном службом подразумева координисање 
радом службе и  расподелу задатака чланова, усмеравање њених 
делатности... Обавештајном службом може руководити лице које 
ју је основало или неко друго лице које је на место руководиоца 
постављено. 
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Стварање и руковођење обавештајном службом може 
бити схваћено као припремна радња за извршење кривичног дела 
шпијунаже. Оснивање стране обавештајне службе у Србији може 
угрозити општу безбедност, те се ова припремна радња третира 
као самостално кривично дело. Сходно томе, оснивач овакве слу-
жбе, њен организатор или руководилац биће одговоран независно 
од тога да ли је служба коју је основао или којом руководи уопште 
остварила своју противправну делатност, то јест да ли  је извршен 
основни облик дела (Игњатовић, 2007, 128).

Ово кривично дело може бити извршено само са умишља-
јем.

Ступање у страну обавештајну службу. – Прво, лице 
може формално, изричито приступити таквој организацији да-
вањем усмене или писмене сагласности да за њу обавља посло-
ве који су у њеном интересу. Са друге стране, лица се фактички 
могу придружити служби, непосредним прихватањем задатака и 
њиховим извршавањем, без нужног претходнох формалног при-
ступања у исту. 

Битан елеменат овог посебног облика јесте место извр-
шења дела - место деловања стране обавештајне службе, а уједно 
и место извршења дела је Република Србија. Није од пресудног 
значаја ко је организатор службе, нити где је она основана и орга-
низоввана, битно је да она делује на простору Републике Србије. 

Прикупљање података за страну обавештају службу. 
– Сазнање или долажење у посед података од стране учиниоца 
кривичног дела шпијунаже. Подаци који се у овом случају прику-
пљају нису поверљивог карактера, али њихово одавање страној 
држави или организацији није у интересу домаће државе (Јоваше-
вић, 2017, 255). Овако одређена делатност прикупљања података 
за страну обавештајну службу може бити схваћена и као радња 
помагања (Лазаревић, 2006, 777). 

Прикупљање података само по себи не представља кривич-
но дело шпијунаже. Међутим, ако се утврди да је на страни учи-
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ниоца кривичног дела постојала намера да се овако прибављни 
подаци саопште, предају или учине доступним страној држави, 
страној органицији или лицу које им служи тада постоји кривич-
но дело шпијунаже. Дакле, намера је битан субјектвни елеменат 
бића кривичног дела шпијунаже. Ипак, ова намера не мора бити 
реално остварена у спољном свету, а ако је остварена, онда не по-
стоји посебни облик, већ основни облик кривичног дела шпијуна-
же. У том смислу, овај посебни облик кривичног дела шпијунаже 
може се схатити као кажњива припремна радња, претходни ста-
дијум (податак или документ још увек нису предати, саопштени..) 
извршења основног облика (Игњатовић, 2007, 129).

Пружање помоћи у раду страној обавештајној служби на 
други начин. – Помагање је закоником одређено као умишљајно 
давање доприноса у извршењу кривичног дела другом лицу. У 
том слимслу, помагање у раду страној служби може представљати 
како омогућавање, тако и олакшавање рада страној обавештајној 
служби стварањем услова или околности под којима се кривично 
дело шпијунаже може извршити брже, лакше, ефикасније. Тако-
ђе, помоћ би се могла остварити  прикиривањем агената стране 
обавештајне службе, одржавањем и омогућавањем контакта из-
међу агеата стране службе или између агента и саме службе, по-
средовањем у врбовању нових агената, прикривањем шпијунског 
материјала или уступање просторија у сврху окупљања агената 
стране обавештајне службе, уступањем текничких средстава за 
прислушкивање или снимање (материјално, физичко помагање) 
(Игњатовић, 2007, 129), давањем савета, упутстава за извршење 
кривичног дела (интелектуално помагање).

За посебан облик кривичног дела шпијунаже који се огле-
да у стварању и руковођењу обавештајном службом у Србији за 
страну државу или организацију прописана је казна затвора од 
пет до петнаест година. За преостала три посебна облика пропи-
сана је казна затвора од једне до десет година. 
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Појам стране обавештајне службе

Ваља прецизније одредити појамстране обавештајне слу-
жбе ради правилнијег тумачења законског текста: организација 
чија се примарна делатност огледа у прикупљању података повер-
љиве природе, а који се тичу различитих сфера државног поретка 
и друштвеног живота. Рад овакве организације, у целини или у 
значајној мери, у служби је интереса које страна држава или ор-
ганизација могу имати у односу према држави на чију штету се 
шпијунске делатности изводе.

 Све већа и све неопходнија повезаност држава, како у по-
литичким, правним односима, тако и у области привреде, еконо-
мије, културе, и незаобилазна конкурентност у овим областима 
били су и остали повод за формирање обавештајних тела у свим 
државама света. Несумљиво је да је тајна средство политике (Ђор-
ђевић, 1986, 971-975). Ова констатација основ је потребе за посто-
јањем обавештајних служби. Постоје мишљења да би обавештајне 
службе изгубиле своју сврху уколико би везе између држава биле 
искључиво пријатељске, отворене и једноставне. Оваква слика 
јесте утопистичка, нарочито имајући у виду да и државе које су 
у пријатељским односима често имају потребу за прикупљањем 
података једна о другој. Увек ће постојати потреба једне државе да 
одређене податке прогласи тајним и да их сачува од друге државе, 
не нужно непријатељски настројене, али нема изгледа да ће икада 
замрети настојања држава да открију тајне и поверљиве податке 
других држава. Државе то раде како би обезбедиле стабилност 
свог тренутног положаја, како би осујетиле евентуалне активно-
сти друге државе према њој или у крајњој линији како би свој 
однос са другом државом одржале у „позицији шах-мат“ и тако 
осигурале мир на различитим пољима свог деловања (шпијуни-
рање у доба хладног рата, нпр.).

Тежи облик кривичног дела шпијунаже

Како је већ речено, последица извршења већине кривич-
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них дела из поменуте групе је апстрактна опасност. Међутим, 
уколико приликом предузимања радње извршења основног 
облика кривичног дела шпијунаже наступе тешке последице за 
безбедност, економску или војну моћ земље, постоји тежи облик 
кривичног дела шпијунаже (став 4 члана 315 КЗ). Дакле, овде је 
кривично дело квалификовано тежом последицом – повредом 
која се огледа у наступању тешких последица по безбедност, вој-
ну и економску моћ земље. Суд у кривичном поступку процењује 
које су последице тешке, а које не. Сматра се да су теже последице 
оне које премашују обим и интензитет последице која редовно 
наступа, а која је штетна по безбдност и поредак државе.

Сходно томе, за овај тежи облик прописана је казна затво-
ра од најмање десет година. Такође, с обзиром на тежину, обим 
и интензитет наступеле последице, у члану 320 КЗ прописано је 
и кажњавање за само припремање овог тешког кривичног дела.

Кривично дело шпијунаже, у било ком свом облику испо-
љавања, може бити квалификовано не само наступелом тежом 
последицом (од оне која се желела или на коју се пристало при-
ликом предузимања радње извршења основног облика дела), већ 
тежи облик може бити условњен и околностима извршења кри-
вичног дела. Тако се ставом 3 члана 321 КЗ предвиђа тежи облик: 
дело учињено за време непосредне ратне опасности, ратног стања, 
оружаног сукоба или ванредног стања (Стојановић и Перић, 2006, 
302).

Могућност стицаја појединих облика испољавања 
кривичног дела шпијунаже

Стицај кривичних дела постоји када учинилац једном рад-
њом или са више радњи учини више кривичних дела за која му 
није пресуђено, па му се истовремено суди у истом кривичном 
поступку, доноси једна пресуда и изриче једна главна казна.

Поставља се питање да ли између различитих облика кри-
вичног дела шпијунаже може постојати стицај, између којих обли-
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ка и у којим случајевима је то могуће. 

Радња основног облика кривичног дела шпијунаже одређе-
на је алтернативно. Одатле се може закључити да стицај не може 
постојати уколико су алтернативно предвиђене делатности преду-
зете сукцесивно, у етапама. Оваква радња представља јединствено 
деловање учиниоца кривичног дела, те овде није могућ стицај јер 
нема основног услова за постојање стицаја: два или више учиње-
них кривичних дела (Лазаревић, 2006, 778). Дакле, учинилац не 
чини два кривична дела уколико прво одређеном субјекту саоп-
шти садржину поверљивих докумената, а онда му та документа 
и преда.

Код основног облика дела не може постојати привидни 
идеални стицају у облику супсидијаритета - нема стицаја ако 
учинилац прво прибави тајне подаке са намером да их преда или 
саопшти, а онда их стварно преда или саопшти наведеним субјек-
тима. 

Међутим, може постојати стицај основног облика и неког 
од посебних облика. На пример, у стицају могу бити кривично 
дело чија се радња састоји у саопштењу тајних података страној 
земљи, страној организацији или лицу које им служи и крвично 
дело чија је радња стварање и руковођење страном обавештајном 
службом. 

За оба ова дела ће одговарати њихов учинилац. Такође, по-
стоји мишљење да два посебна облика кривичног дела шпијунаже 
могу бити у стицају (на пример: стварање стране обавезштајне 
службе и помагање у раду стране обавештајне службе). Ипак, 
постоји изузетак од овог неписаног правила који се односи на 
стицај између стварања стране обавештајне службе и ступања у 
ту службу - природно је да лице које створи, оснује, организује 
службу њој и припада (Лазаревић, 2006).

На крају, између пружања помоћи у раду страној обаве-
штајној служби, као посебног облика кривичног дела шпијунаже 
и основног облика дела не може постојати стицај. Разлог јесте 
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истоврсна природа ових делатности: различити облици (начини) 
пружања помоћи. 

Статистички подаци и судска пракса

У овом делу рада пажња ће бити посвећена анализи по-
датака о пријављеним, оптуженим и осуђеним лицима – учини-
oцима неког од кривичних дела из групе кривичних дела против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије, као и анализи 
врста и мера изречених кривичних санкција.

Прикупљени подаци односе се на период од 2009. до 2019. 
године (Билтен, 2018).

Табела 1. (Статистички подаци о групи кривичних дела против уставног уре-
ђења и безбедности РС)

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

пријављених 87 87 51 89 39 38 31 62 12 28 34

оптужених 41 34 19 57 33 38 43 45 19 7 16

осуђених 32 24 16 51 22 27 13 36 17 6 7

Ваља нагласити да је удео осуђених лица за дела из наведе-
не групе у броју укупно осуђених лица за сва крвична дела мали 
- варира од 0,1% до 0,2%, а некада ни толико (2017–2019). 

Такође, треба обратити пажњу на разлику између броја 
пријављених и броја осуђених лица за одређена кривична дела. 
Стварна слика учесталости неког кривичног дела у односу на оп-
шту слику криминалитета може се најправилније сагледати тек 
анализом података о осуђеним учиницима кривичних дела, након 
што се у кривичном поступку утврди њихова кривица и након 
што им је кривична санкција изречена. 

Из приложеног се не може закључити да постоји правил-
ност у флуктуацији броја пријављених, оптужених и осуђених 
лица у току протекле деценије. Највише пријава терети лица за 
извршење кривично дела изазивање националне, расне и верске 
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мржње и нетрпељивости, док су пријаве, али и осуде за шпијуна-
жу усамљени случајеви.

Тако, у току 2016. године пријављено је 62 лица за кри-
вична дела против уставног уређења и безбедности Републике 
Србије, од тог броја 30 лица за изазивање националне, расне и 
верске мржње и нетрпељивости (и то највише у Војводини - 25 
лица, док је најмање пријава за ово дело било у области око глав-
ног града). Те године само једно лице пријављено је за диверзију 
и само једно лице за шпијунажу. У току претходне, 2019. године 
само је једно лице пријављено и осуђено за извршење кривичног 
дела шпијунажа. 

Анализом врсте и висине изречених кривичних санкција 
учиниоцима појединих кривичних дела долази се до закључка о 
ставу правосудних органа о тим делима, те значају који им суд 
придаје. Ако постоји тенденција изрицања веће мере кривичне 
санкције (у највећем броју случајева изричу се казне) у законским 
оквирима, закључујемо да суд сматра то дело опаснијим по за-
штићене вредности од неких других кривичних дела за које се 
уобичајено изричу блаже кривичне санкције (по врсти или мери).

У назначеном периоду, поменутом броју осуђених лица у 
току сваке године најчешће је изрицана казна затвора и то углав-
ном у трајању од шест месеци до две године, или у трајању до 
шест месеци. У току 2014. године само је једном лицу била изре-
чена казна затвора преко пет година, док је 2016. казна затвора 
преко пет година изречена за девет осуђених пунолетних лица. 
Казне затвора се, дакле, изричу у највећем броју случајева, мада су 
учестале и условне осуде – суд ове санкције сматра најучинкови-
тијим. Новчана казна, рад у јавном интересу, одузимање возачке 
дозволе, стављање у кућни затвор (свега пар случајева), затим 
судска опомена, васпитне мере и ослобођење од казне изричу се 
или дају веома ретко, скоро никадаза кривична дела из овегрупе. 

Најчешће су недоступни детаљи појединачних случајева 
извршења кривичног дела шпијунаже, попут описа радње изврше-
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ња или појединих делова образложења осуђујуће пресуде. Подаци 
до који се може доћи статистичке су природе, на пример: у току 
2016. године за поменуто дело пријављено је и осуђено једно лице 
у региону Јужне и Источне Србије, док остајемо ускраћени за са-
знање за који је конкретно облик лице осуђено, која и колика је 
кривична санкција одмерена, ког је пола и старости извршилац, 
да ли је он лице са одређеним посебним својством...

Ипак, јавности је позната још једна осуда, односно при-
знање извршења кривичног дела шпијунаже из септембра 2017. 
године. Наиме, за кривично дело шпијунаже оптужено је лице 
које је било заповедник војске Републике Српске Крајине, а које 
је данас пензионисани официр. Лице је оптужено да је у току гра-
ђанског рата на простору тадашње СФР Југославије достављало 
хрватској обавештајној служби податке који су се односили на 
локације на којима су се налазили официри ЈНА, као и податке 
о локацијама на којима су били официри Војске Републике Срп-
ске Крајине. Овако прикупљене ове и податке сличне садржине 
од стране хрватске обавештајне службе, хрватско тужилаштво је 
касније искористило за подизање оптужница против одређених 
официра. Оптужени је тврдио да је ступио у хрватску обавештајну 
службу како би, према обећању те државе, избегао оптужбу за 
ратне злочине на њеним просторима. 

Осуђени је после саслушања септембра 2017. године пре-
дложио Вишем јавном тужилаштву закључење Споразума о при-
знању кривичног дела у замену за трогодишњу казну затвора, која 
је иначе посебни минимум предвиђен у КЗ. Виши суд у Београду 
прихватио је овај Споразум те је оптужени и осуђен на казну за-
твора од три године. 

Историјски и упоредни преглед кривичног дела 
шпијунаже

Кривично дело шпијунаже прописано је на готово исти 
начин у Кривичном закону СФРЈ (1976), Кривичном законику 
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СРЈ и Кривичном законику Републике Србије. Такође се уочава-
ју одређене сличности између позитивног одређења кривичног 
дела шпијунаже у КЗ РС и у кривичном законодавству суседних 
демаља, пре свега Републике Српске (2017) и Федерације Босне и 
Херцеговине (2003). То се може објаснити вишедеценијским зејед-
ништвом наше и суседних држава у оквиру бивше социјалистичке 
државе, као и у евентуалним сличним друштвеним приликама и 
облицима испољавања крининалитета у нашој и суседним поме-
нутим државама.

Сличности и разлике

Радња кривичног дела шпијунаже је одређена алтернатив-
но, и то у истом основном, и у истим посебним и тежим облици-
ма у свих пет поменутих закона (Томић, 2007, 46-49). Последица 
кривичног дела шпијунаже је увек испољена у виду апстрактне 
опасности, односно апстрактног угрожавања добра заштићених 
кривичним законодавством. 

Објект заштите је  суштински уставно уређење и безбед-
ност земље, са малим, најчешће идеолошким, варијацијама које 
се огледају у различито насловљеним основним вредностима које 
су предвиђене уставима тих држава. Тако је објект заштите пре-
ма КЗ СФРЈ социјалистичко самоуправно друштвено уређење и 
безбедност државе; према КЗ ФБиХ штити се уставни поредак 
Федерације, а према Кривичном законику Републике Српске, ис-
товетно КЗ РС, штити се уставно уређење и безбедност Републике 
Српске, односно Србије.

Објект напада су тајни војни, економски, службени подаци 
и документа (према КЗ СФРЈ то су тајна писмена), с тим да једино 
КЗ СРЈ и КЗ РС дају аутентично тумачење претходно наведеног 
појма, и то на идентичан начин.

Активни субјект овог кривичног дела може бити било које 
лице. 

Када је кривица, односно виност према КЗ СФРЈ и КЗ СРЈ, 
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у питању прописано је да се кривично дело шпијунаже увек (у 
свих пет закона) може извршити само са умишљајем. Код неких 
делатности као битан елемент предвиђена је и намера на страни 
учиниоца која такође указује на неопходно постојање директног 
умишљаја учиниоца дела. Ипак, уколико су, на пример, тајни по-
даци саопштени страној држави, страној организацији или лицу 
које им служи из нехата, тада нема кривичног дела шпијунаже, 
већ кривичног дела одавања тајне. И у овом погледу се слажу сва 
четири закона са Кривичним закоником Републике Србије.

Појмови стране државе, стране организације, лица које им 
служи, стране обавештајне службе, као и појмови саопштавања, 
предаје, чињења доступним тајних података и докумената,пома-
гања у раду страној обавештајној служби, организовања и руково-
ђења страном обавештајном службом као и ступање у ту службу, 
одређени су такође на исти начин.

Врста кривичне санкције прописане у овим законима је 
иста. То је казна затвора. Није прописана ни једна друга казна 
нити кривична санкција, ни алтернативно ни кумулативно. Ме-
ђутим, за различите облике прописане су различите висине казне 
затвора – различити посебни минимуми и максимуми.

Оно што је својствено само КЗ ФБиХ јесте кажњавање за 
набављање средстава као припремне радње за извршење основног 
облика кривичног дела шпијунаже, и то казном затвора од једне 
до десет година. 

Упоредни преглед прописаних казни за кривично дело 
шпијунаже може указати на став законодавца по питању овог кри-
вичног дела, тачније место групе кривичних дела против уставног 
уређења и безбедности у односу на друге врсте дела осликава зна-
чај који је законодавац придао вредностима које штити. КЗ СФРЈ, 
на пример, посебно наглашава битност уставних вредности тиме 
што групу кривичних дела против социјалистичког самоуправног 
друштвеног уређења и безбедности државе предвиђа на самом 
почетку посебног дела.
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Табела 2. (Упоредни и историјски преглед кривичних санкција запрећених 
извршиоцима кривичног дела шпијунаже)
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КЗ СФРЈ мин = 
3г. кз

мин = 5г. 
кз мин = 3г. кз 1-10г. кз Не 

кажњава
мин = 
10г. кз

КЗ СРЈ мин = 
3г. кз

мин = 5г. 
кз 1-10г. кз 1-10г. кз 1-5г. кз мин = 

10г. кз

КЗ БиХ 1-10г. 
кз

мин = 5г. 
кз 1-10г. кз 1-10г. кз Не 

кажњава
мин = 
10г. кз

КЗ 
Републике 

Српске

2-12г. 
кз 5-15г. кз 1-10г. кз 1-8г. кз 1-5г. кз мин = 

10г. кз

КЗ РС 3-15г. 
кз 5-15г. кз 1-10г. кз 1-8г. кз 1-5г. кз мин = 

10г. кз

Закључак

Анализа статистичких података показала је да је засту-
пљеност кривичних дела из групе против уставног уређења и 
безбедности  у општем криминалитету,  у протеклих 11 година, 
јако мала – око 0,1%, али да повремено постоји тенденција пора-
ста учесталости вршења кривичних дела из ове групе, нарочито 
кривичног дела изазивања националне, расне и верске мржње и 
нетрпељивости.

Међутим, упркос статистичким подацима, могло би се за-
кључити да је кривично дело шпијунаже веома значајно управо 
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због добара и вредности који се његовом инкриминацијом штите 
– уставни поредак и безбедност земље. Шпијунажа је стара, ма-
совна и апсолутна делатност. Она постоји од када се воде ратови, 
од зачетка државности, присутна је у скоро свим сферама дру-
штва и државног поретка, а у модерном свету услед технолошког 
напретка, протока информација свих врста путем рачунарских 
мрежа, шпијунажа је знатно олакшана. Иако је последица кривич-
ног дела шпијунаже само апстактна опасност по заштићене вред-
ности, неке делатности шпијунаше могу имати теже последице од 
наведене, а које можда у тренутним односима међу државама нису 
од значаја, али чији се штетни ефекти могу појавити у будућности. 
Стога је потребно детаљним законским одређењем овог кривич-
ног дела, као и прописивањем адекватник кривичних санкција 
обезбедити сигурност уставног поретка, стабилност економије и 
безбедност земље.
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Criminal Offence: Espionage

Anđela Ristić

Abstract: Espionage is an absolute phenomenon – widely spread within 
various political and social sphere: governmental and state structure, social life, trade 
markets, science, within intellectual and creative work, IT, and even inside of private 
lives of individuals. Taking that into consideration, it is clear that existence of ser-
vices, networks and chains suitable for conducting those kind of immoral acts – is 
inevitable. It is the State which interest it is to find mechanism efficient enough to 
hinder those criminal activities. Moreover, it is State’s duty to maintain and protect 
the order and individuals within its authority. Criminal Law offers its methods of 
prevention and “style” of punishment, in order to contribute to serving the main 
purpose – protection of constitutional structure and security of Republic of Serbia.

Keywords: espionage, state security, constitutional system, criminal law, 
criminal offence, confidential information, intelligence services, protection of the 
state, political offences
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ЕКОНОМИЈА
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СПОЉНОПОЛИТИЧКО ПИТАЊЕ?

Душан Ристић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: Анализирајући могућности које имплементација нове 5Г 
технологије нуди, како по економију тако и по свакодневни живот људи, нала-
зим да је ова технологија постала толико важна да је нашла своје место у спољ-
нополитичком надметању између САД-а и Кине. Кинеска компанија Хуавеј 
неизбежно бива увучена у вртлог неповерења, док Вашингтон врши притисак 
на своје европске савезнике да не послују са овом компанијом сматрајући је 
продуженом руком једнопартијске Кине у њеном настојању да постане свет-
ски доминантна сила. Користећи компаративну анализу емпиријских података 
проверавам хипотезу по којој су државе чланице Европске уније (ЕУ) донеле 
одлуку о томе да ли да дозволе неометан рад компаније Хуавеј на својим 5Г 
мрежама на основу спољнополитичке рачунице и преференција. Са једне стра-
не формирам скалу која мери које би то државе чланице ЕУ најпре следиле 
пример САД-а и стога ограничиле рад компаније Хуавеј, док са друге стране 
формирам скалу која мери управо постојање евентуалних ограничења на рад 
кинеске компаније.Анализом прикупљених података не налазим уверљиве 
доказе о томе да је спољнополитичка афилијација снажан предиктор када су у 
питању Хуавеј и 5Г мрежа. 

Кључне речи: Хуавеј, 5Г, Европска унија, САД, спољна политика, на-
ционална безбедност

Увод

Постављање 5Г мреже је неопходно препознати као стра-
тешки, а не искључиво технолошки избор (Kaska, Beckvard & 
Minárik, 2019, 20). Поменута технологија је спремна да постане 
кичма будућих комуникационих мрежа и, стога, суштински пред-
ставља национални интерес који са собом носи импликације по 
* Студент четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београ-
ду, студијски програм: Међународне студије; dusanrstc1@gmail.com.
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националну безбедност (Kaska, Beckvard & Minárik, 2019, 15). У 
овом тренутку, кинеска компанија телекомуникационе опреме 
Хуавеј се позиционирала као водећи добављач 5Г опреме и ин-
фраструктуре у свету (Rühlig & Björk, 2020, 8; Kaska, Beckvard 
& Minárik, 2019, 7) (). Неизбежно, компанија Хуавеј је увучена 
у климу обостраног неповерења и сумњи која оптерећује аме-
ричко-кинеске односе стварајући потентну безбедносну дилему 
(Dobbins, 2012, 22). У 2019. години, америчка администрација је, 
осим тога што је забранила пословање Хуавеј-у на америчком тр-
жишту мобилне инфраструктуре, ставила ову команију на листу 
ентитета са којима је америчким добављачима забрањено посло-
вање на основу претње по националну безбедност (Rühlig & Björk, 
2020, 19).  Као одговор, Хуавеј је одбацио све оптужбе за шпију-
нирање и понудио да отвори надзорне центре* страним власти-
ма на инспекцију, у покушају да повећа транспарентност (Kaska, 
Beckvard & Minárik, 2019, 17). Од започињања конфронтације са 
Кином, америчка администрација врши притисак на Европљане 
да усагласе своје политике са њеном и да избегавају пословање 
са Хуавеј-ом (Rühlig & Björk, 2020, 11). Питање Хуавеј-а је, на тај 
начин, ефективно постало спољнополитичка дилема која захтева 
компромис између блиских трансатлантских веза и све дубљих 
односа са Кином. Са САД-ом као централном силом у обликовању 
европске спољне политике (Smith, 2012, 27), Европа је, чини се, 
постала поприште најважнијих борби за будуће комуникационе 
мреже (Rühlig & Björk, 2020, 25). 

Циљ овог рада јесте да истражи да ли су одлуке држава 
чланица Европске  уније (ЕУ) по питању учествовања компаније 
Хуавеј у постављању 5Г мреже у Европи суштински мотивисане 
спољнополитичким преференцијама и афилијацијама. Рестрикци-
је на учешће Хуавеј компаније у постављању нове технологије су 
последица америчке спољнополитичке иницијативе да се заустави 

*  Постројење које обслужује више од једне организације или терминала пружајући услуге трансмисије, прима-
ња, одобравања, обраде и дистрибуције долазећих и одлазећих порука или информација. Хуавеј је понудио да 
отвори оваква постројења у Великој Британији, Немачкој и Француској, а у чији рад би власти тих земаља имале 
увид (US Department of Defense, 2005).



Душан Ристић

227

и спречи даљи економски раст Кине* (Gао et al. 2020). Према томе, 
могуће је да је одлука о томе да ли следити амерички пример за-
право одлука о спољнополитичком сврставању. Додатно, ниједан 
значајан научни рад није посвећен овој теми. Одговором на наше 
питање могли бисмо да попунимо ову празнину у литератури, а 
притом и да остваримо посве користан увид у то колико је транс-
атлантско савезништво отпорно и данас. У првом одељку ће, оче-
кивања и опасности 5Г мреже, односно зашто је ова технологија 
постала предмет спољнополитичке расправе, бити разматрани. У 
другом одељку се осврћем на литературу која наговештава да су 
европске јавне политике под значајним утицајем Вашингтона. На 
основу представљене литературе, главна хипотеза ће бити фор-
мулисана. Претпостављам да су државе чланице ЕУ донеле одлу-
ку по питању импликација Хуавеј компаније у своје 5Г мреже на 
основу спољнополитичког сврставања. У трећем одељку, дајем об-
разложење метода који сам користио приликом провере хипотезе. 
Даље у раду, прикупљени подаци који би могли да нам помогну да 
одговоримо на постављену загонетку, ће бити приказани. На кра-
ју, хипотеза ће бити анализирана у светлу прикупљених података. 
Налазим да спољнополитичко сврставање није снажна одредница 
позиције по питању Хуавеј-а.  

Због чега је 5Г мрежа постала важна?

5Г могућности и претње

Очекује се да нова „пета“ генерација интернет повезаности 
мобилних уређаја унесе револуцију у многобројне сфере људског 
друштва у распону од грађевине и производње па до транспорта, 
снабдевања електричном енергијом и здравствене заштите (Rühlig 
& Björk, 2020, 4). Осим могућности аутономних возила, паметних 
*  У прилог овој тврдњи иде и размене писама између Београда и Приштине о економској нормализацији која је 
обављена 4. септембра 2020. године под патронажом америчке администрације, а у којој је место нашла и тачка 9 
под којом обе стране прихватају забрану коришћења 5Г опреме која долази од „ризичних произвођача“ као и да ће 
уклонити такву опрему уколико је она већ у употреби. Формулација ове тачке је упадљиво слична формулацији 
коју користе савезници Вашингтона када ефективно желе да ограниче рад управо Хуавеј-у. Такође, чињеница 
да се у предлогу економске нормализације између Београда и Приштине нашла одредба усмерена на Хуавеј и 5Г 
мрежу говори о значају овог питања за америчку администрацију (N1, 2020).
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аутопутева и даљинских хирушких захвата, 5Г мрежа ће омогући-
ти савременим друштвима да постану у значајној мери више уве-
зана (Исто.). Ниско време мрежног кашњења, које ова технологија 
нуди, би значило скраћено време одговора до једне милисекунде, 
омогућавајући потпуну аутоматизацију индустријске производње 
и развој вештачке интелигенције без преседана (Исто.). 5Г мрежа 
има потенцијал да постане „дигитални нервни систем“ савреме-
них друштава (Kaska, Beckvard & Minárik, 2019, 5), са огромним 
импликацијама по економски пејзаж (Campbell et al., 2017, 21). 
Са друге стране, једном када је добављач опреме и инфраструк-
туре одабран, било би превише скупоцено и временски захтевно 
променити одлуку (Kaska, Beckvard & Minárik, 2019, 4). Штавише, 
изражена је забринутост да оног момента кад 5Г мрежа постане 
кључна за свакодневно функционисање економије и комуника-
ционих мрежа, рањивости попут инсталираних „задњих врата“* 
или шпијунских програма могу представљати озбиљну претњу по 
националну безбедност једне државе (Rühlig & Björk, 2020). 

Улога Хуавеј-а

Тренутно, Хуавеј је једина компанија која може да прои-
зведе довољне количине свих неопходних елемената 5Г мреже по 
приступачним ценама, док њихова конкуренција још увек није у 
могућности да понуди уверљиву алтернативу (Kaska, Beckvard & 
Minárik, 2019, 7). Међутим, управо над ову компанију се надвио 
облак неповерења поводом веза са кинеским обавештајним слу-
жбама (Исто). Док је велики број кинеских компанија до одређе-
ног нивоа под партијском или државном контролом (Wu, 2016), 
Хуавеј је, верује се, посебан случај са посве необичним везама са 
државним безбедносним апаратом (Black, 2019). Такође забриња-
вајућ је и кинески Cyber Security Law из 2017. године који намеће 
законску обавезу кинеским компанијама да сарађују са безбедно-
*  У cyber security свету задња врата се односе на било који метод којим овлашћени или неовлашћени корисници 
могу да заобиђу стандардне безбедносне мере и добију висок ниво приступа на компјутерском систему, мрежи 
или софтверу који може бити искоришћен како би се украли приватни подаци, финансијски подаци, инсталирали 
додатни злонамерни програми као и преотела контрола над уређајем. Више на https://www.malwarebytes.com/
backdoor/.
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сним службама и да се повинују њиховим захтевима чак и када 
су у питању „осетљиве“ информације, како по питању домаћих 
тако и иностраних клијената (Rühlig & Björk, 2020, 9). Нимало не 
изненађује, стога, да је против компаније Хуавеј подигнуто неко-
лико оптужница поводом крађе пословних тајни као и кршења 
америчких санкција усмерених против Ирана и Северне Кореје 
(Zhang, 2019, 207-214). Рулиг и Бјорк (Rühlig & Björk, 2020) тврде 
да би укључивање Хуавеј-а у 5Г мрежу у Европи могло отворити 
врата пословној или политичкој шпијунажи па чак и омогућити 
Пекингу да оствари утицај над Европом под могућом претњом 
од искључења читаве мреже. Услед ових индикација, америчка 
администрација врши притисак на своје савезнике да избегавају 
пословање са компанијом Хуавеј приликом изградње својих 5Г 
мрежа, чак и по цену прекида дељења обавештајних података 
(Chesney, 2019).

Трансатлантско партнерство

Осврт на постојећу литературу

САД су „најзначајније друго“ европским земљама и оста-
ју централни актер у обликовању европске спољне политике као 
и спољне политике појединачних држава чланица (Smith, 2012, 
8-27). Многе државе чланице ЕУ имају „посебне односе“ са САД-
-ом (, 2007, 397). Као последица, посебни односи са Вашингтоном 
би могли, у неким случајевима, да стану на пут дубљим европским 
интеграцијама. Као што Хабермас и Дерида (Habermas & Derrida, 
2003) тврде, током Конвенције о будућности Европе постојао је 
видљив контраст између држава које су заиста желеле снажнију 
ЕУ и оних који су имали интерес да замрзну или привремено за-
уставе дубље интеграције. Џенсен и други (Jensen, Slapin & König, 
2007) тврде да неке државе чланице ЕУ можда нису наклоњене 
ка стварању заједничке европске спољне политике, која би по-
тенцијално могла да уравнотежи моћ САД-а, јер се не противе 
америчком вођству у Западном свету. За демократије Европе, нај-
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једноставније је да функционишу у оквиру либералног поретка 
под вођством САД-а (Ikenberry, 2018, 19). Уосталом, америчко-
-европско партнерство је без премца у међународним односима и 
издржало је испит времена (Riddervold & Newsome, 2018, 2). 

Хипотеза

Главни закључак изведен из литературе, осим тога да је 
САД најважнија трећа странка у европским пословима, јесте да 
интереси Вашингтона имају велики утицај на европске политике. 
Неке европске државе имају блиске односе са САД-ом и осећају се 
поприлично лагодно у либералном поретку под вођством САД-а. 
Заузврат, ове државе нису наклоњене ка стварању јединственог 
европског гласа или заједничке спољне политике, одвојене од оне 
вођене преко океана, јер би таква политика могла да уравноте-
жава америчку хегемонију. Са друге стране, 5Г технологија, иако 
нуди невероватне предности за економију и свакодневне животе 
људи, би могла да се користи као средство политичке и пословне 
шпијунаже па чак и као полуга којом би државе могле да се нате-
рају у послушност. У овом моменту, кинески Хуавеј, са помеша-
ном историјом по питању транспарентности и поштовања закона, 
је једина компанија која може да имплементира нову технологију 
по приступачној цени и у догледно време. Међутим, кинески про-
извођач телекомуникационе опреме је у Вашингтону перципиран 
као продужена рука једнопартијске Кине у њеном настојању да 
постане доминантна сила на светском нивоу. Услед тога, зауста-
вљање даљег освајања тржишта Западног света од стране Хуавеј-а 
је постао један од спољнополитичких приоритета САД-а. Узмемо 
ли у обзир важност коју има ова нова технологија као и блискост 
односа између ЕУ и САД-а, да ли бисмо погрешили када бисмо 
претпоставили да су европске државе донеле своје одлуке по пи-
тању компаније Хуавеј и 5Г мреже на основу спољнополитичке 
рачунице? То је управо оно што желим да испитам у овом раду, 
стога, хипотеза која ће бити тестирана гласи: 

Х: Државе чланице ЕУ су донеле своје одлуке по питању 
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тога да ли да дозволе компанији Хуавеј приступ својим 5Г мрежа-
ма на основу спољнополитичке рачунице односно спољнополи-
тичког сврставања.

Провера хипотезе

Метод

Емпиријски је могуће измерити које државе би вероватно 
поклекле под америчким притиском. Уколико следимо аргумент 
да би државе које се осећају задовољно да следе вођство САД-а 
углавном биле против заједничке европске спољне политике која 
би могла да уравнотежава против америчке супрематије, као што 
Џенсен, Слапин & Кениг (Jensen, Slapin & König, 2007) сугеришу, 
могли бисмо да користимо Chapel Hill базу података да одредимо 
позицију Владе сваке државе чланице ЕУ по питању заједничке 
спољне политике. Поменута база података нам омогућава увид у 
идеолошке позиције националних политичких партија по пита-
њу заједничке спољне политике, на скали од 1 до 7, које ће онда 
бити агрегиране у позицију Владе. За податке о коалицијама које 
сачињавају Владу окрећем се ParlGov бази података. Тако добијене 
идеолошке позиције Владе по питању заједничке спољне политике 
на скали од 1 до 7, узимам као позицију те државе. Са друге стра-
не, емпиријске податке о позицијама држава чланица по питању 
компаније Хуавеј је много теже прикупити. У ову сврху ће, новин-
ске агенције као што су EurActiv, Euronews, Reuters, BBC, Politico 
и остали, бити прегледани у потрази за званичним извештајима 
о одлукама држава чланица по овом питању. Препознајући да 
неке државе чланице можда нису забраниле рад Хуавеј-а у пот-
пуности, већ су донекле ограничиле рад ове компаније, позиције 
држава по овом питању ће бити мерене као дозвољен рад, нека 
ограничења и висока ограничења/потпуна забрана рада. На овај 
начин се финесе различитих приступа држава неће изгубити, а 
ми ћемо и даље имати мерљиве податке. Подаци ће такође бити 
прикупљени и за Уједињено Краљевство, узимајући у обзир да је 
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ова држава напустила ЕУ тек у јануару 2020. године и да је до тада 
могла да утиче на формирање политика ЕУ. На крају, користећи 
компаративну методу, две скале, позиција по питању Хуавеј-а и 
заједничке европске спољне политике, ће бити упоређене у потра-
зи за подударностима. Очекујем да што је нижи индекс државе по 
питању заједничке европске спољне политике, што значи да су 
више склоне да се повинују диктату Вашингтона, да ће вероватно 
постојати нека или висока ограничења или чак и потпуна забрана 
рада компаније Хуавеј у покретању 5Г технологије. 

Прикупљање података

Истраживање започињем са прикупљањем података о по-
зицијама држава по питању Хуавеј-а. Најпре приступам новинској 
агенцији EurActiv и ограничавам претрагу на један параметар: Ху-
авеј. Од 355 резултата претраге само онима који садрже потенци-
јално релевантне податке је приступљено. Наишао сам на следеће 
податке: У августу 2019. године Румунија потписује меморандум 
са САД-ом постављајући висока ограничења за партиципацију 
Хуавеј-а у постављању 5Г мреже. Пољска следи овај пример у сеп-
тембру, а Естонија у новембру исте године. Потписани меморан-
дум је могуће пронаћи на White House briefings and statements site* 
уношењем речи 5G и security у претрагу. Овај документ укључује, 
осим независности компаније од државних структура и чистог 
досијеа по питању поштовања закона и интелектуалне својине, 
потпуну транспарентност финансијских операција као и власнич-
ке структуре компаније. Постављене критеријуме Хуавеј једно-
ставно не може да достигне (Feng, 2020).

У наставку, наилазим на податке да је у јануару 2020. годи-
не Уједињено Краљевство донело одлуку да у потпуности искљу-
чи високо-ризичне произвођаче (high-risk vendors) – читај Хуавеј, 
из „осетљивих“**  делова своје мреже и да ограничи укљученост 

*  Види на https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-estonia-joint-declaration-5g-security/.
**  Под осетљивим деловима мреже мисли се на централни део мреже који спаја различите под-мреже, омогућава 
размену података између њих и на тај начин представља кичму пружања телекомуникационих услуга. Више на 
https://www.netmorem2m.com/iot-wiki/core-networks-explained/.
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оваквих произвођача на 35% учешћа у „мање осетљивим“ дело-
вима своје мреже. У 2019. години безбедносна агенција Чешке 
Републике је поднела извештај у коме упозорава на ризик који 
Хуавеј представља по националну безбедност што је довело до 
потпуне забране рада ове компаније у тој земљи. Надаље, у 2020. 
години Немачка је одлучила да не забрани рад Хуавеј-а у потпу-
ности али је оставила могућност да потенцијално ограничи рад 
било које компаније на основу безбедносних разлога, као што 
су везе компаније са апаратом стране државе. На сличан начин, 
Француска је ограничила рад Хуавеј-а на „осетљивим“ деловима 
мреже, а Orange (претходно познат као France Telecomm) је наја-
вио да убудуће неће користити Хуавеј опрему. Међутим, рад ове 
компаније није у потпуности забрањен у овим државама. Услед 
тога, Немачку и Француску класификујем на скали као нека огра-
ничења. Осим тога, наилазим на податке да су државе као што су 
Кипар, Грчка, Мађарска и Португалија у потпуности дозволиле 
приступ Хуавеј-у њиховим мрежама без икаквих ограничења. У 
децембру 2019. године, безбедносни комитет скупштине Италије 
подноси извештај у коме препознаје да је забринутост поводом 
Хуавеј-а основана, међутим, по последњим сазнањима аутора ова 
компанија послује без икаквих ограничења у Италији до данас. 

С обзиром на то да додатне корисне информације нису 
пронађене на EurActiv-u, окрећем се Reuters-u. Када су параметри 
претраге Хуавеј, 5Г и Европа унесени, добијено је 558 резултата 
претраге. Од тог броја, приступам само оним чланцима који са-
држе потенцијално корисне податке. Налазим да се чак 9 држава 
– Шведска, Аустрија, Бугарска, Хрватска, Финска, Летонија, Мал-
та, Луксембург, Литванија, тренутно налазе у процесу доношења 
одлуке по питању рада компаније Хуавеј. Наравно, међу овим 
државама постоје разлике, неке доносе одлуку о томе да ли да у 
потпуности забране рад ове компаније, док друге доносе одлуку 
о томе да ли да донекле ограниче њен рад. Неке од њих као што 
су Финска и Шведска, на пример, имају своје компаније које су 
у могућности да поставе и покрену 5Г мрежу у овим државама 
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– Nokia и Ericsson. Међутим, оно што је заједничко свим помену-
тим државама јесте да оне делају на основу разних извештаја или 
индикација да Хуавеј може да представља ризик по националну 
безбедност. У тренутку писања овог рада, у овим земљама не по-
стоје ограничења на рад компаније Хуавеј, али се може очекивати 
да ће њен рад бити ограничен до одређене мере у предвидивој 
будућности. Класификовање позиција ових држава као у потпу-
ности дозвољен рад или нека ограничења на рад би могло да се 
покаже као крајње изазовно и незахвално. Из ових разлога, поме-
нуте државе неће бити укључене у наше истраживање, што значи 
да ће у крајњој анализи података 19, уместо 28, држава чланица 
ЕУ бити анализирано. 

Надаље, налазим да су Данска, Холандија и Шпанија у 
одређеној мери ограничиле рад Хуавеј-а на њивохим 5Г мрежама, 
све три у 2019. години. Како Reuters преноси, холандска телеко-
муникациона компанија ASML  је била мета крађе интелектуалне 
својине спроведене од стране кинеских држављана. Осим тога, 
холандске безбедносне службе упозоравају против коришћења 
технологије из држава са активним cyber-hacking кампањама, као 
што је Кина. Даље налазим да је шпанска Telefonica донела одлуку, 
из безбедносних разлога, а после скупштинског извештаја о прет-
њама по националну безбедност, да диверзификује добављаче за 
кључне делове своје мреже. С обзиром на то да Хуавеј опрема не 
функционише најбоље када различити делови мреже долазе од 
различитих произвођача, оваква одлука ће се сматрати као неки 
облик ограничења рада кинеске компаније. Додатно, налазим да 
државе као што су Белгија, Словачка, Словенија и Ирска немају 
никаква ограничења на рад компаније Хуавеј у тренутку писања 
овог рада. Претрага новинских агенција као што су Politico и BBC 
није уродила плодом јер никакви нови релевантни подаци нису 
пронађени. 



Душан Ристић

235

Табела 1. Позиције држава по питању Хуавеј-а (EurActiv, Reuters, 2020)

Државе чланице 
ЕУ

Дозвољен 
рад

Нека ограничења Висока ограничења/
Потпуна забрана рада

Белгија x
Кипар x
Чешка 
Република

x

Данска x  
Естонија x
Француска x  
Немачка x  
Грчка x
Мађарска x
Ирска x
Италија x
Холандија x
Пољска x
Португалија x
Румунија x
Словачка x
Словенија x
Шпанија x  
Уједињено 
Краљевство

x

Настављам са прикупљањем података у Chapel Hill бази 
података. Подаци су прикупљени само за 19 држава за које су по-
даци по питању Хуавеј-а већ прикупљени. Ова база података мери 
позицију по питању заједничке европске спољне политике на ска-
ли од 1 до 7, при чему би оцена 7 била у потпуности за заједничку 
европску спољну политику. Треба напоменути да Chapel Hill врши 
истраживања периодично, а последња публикација на ову тему 
датира из 2014. године. Резултати су следећи: Владу Белгије сачи-
њавале су 4 партије  са просечним индексом по питању заједничке 
европске спољне политике од 6,4; Влада Кипра имала је просечан 
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индекс од 6,4; Влада Чешке имала је просечан индекс од 5,6; Влада 
Данске имала је просечан индекс од 6,1; Влада Естоније имала је 
просечан индекс од 6,9; Влада Француске имала је просечан ин-
декс 4; Влада Немачке имала је просечан индекс од 5,7; Влада Грчке 
имала је просечан индекс од 6,2; Влада Мађарске имала је просе-
чан индекс 3; Влада Ирске имала је просечан индекс од 3,1; Влада 
Италије имала је просечан индекс од 5,9; Влада Холандије имала 
је просечан индекс од 5,1; Владе Пољске и Португалије имале су 
просечан индекс од 5,8; Влада Румуније имала је просечан индекс 
6; Влада Словачке имала је просечан индекс од 5,1; Влада Слове-
није имала је просечан индекс од 5,7; Владе Шпаније и Уједињеног 
Краљевства имале су просечне индексе од 6,7 и 4,7*.

Табела 2. Индекс држава по питању преференција о заједничкој европској 
спољној политици (Chapel Hill, CHES Stats — Chesdata, 2020)

Државе чланице ЕУ Агрегирани индекс Влада по питању заједничке 
европске спољне политике

Естонија 6.9
Шпанија 6.7
Белгија 6.4
Кипар 6.4
Грчка 6.2
Данска 6.1
Румунија 6.0
Италија 5.9
Пољска 5.8
Португалија 5.8
Немачка 5.7
Словенија 5.7
Чешка Република 5.6
Холандија 5.1
Словачка 5.1
Уједињено Краљевство 4.7
Француска 4.0

*  За детаљније информације по питању партија које сачињавају Владу и њихових индекса погледај додатак.
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Ирска 3.1
Мађарска 3

Анализа података

Главна претпоставка овог рада сугерише да су државе чла-
нице ЕУ донеле одлуку о томе да ли да дозволе компанији Хуавеј 
приступ својим 5Г мрежама на основу спољнополитичких пре-
ференција и афилијација. С обзиром на то да је Хуавеј означен 
као претња по националну безбедност и оруђе Кине у њеном 
настојању да постане доминантна сила на светском нивоу, пози-
ција Вашингтона по питању ове компаније је крајње негативна. 
Амерички званичници су небројено пута упозоравали да би до-
пуштање приступа Хуавеј-у у стратешки важну 5Г мрежу могло 
да доведе до обуставе дељења обавештајних података са САД-ом, 
услед безбедносних разлога. Као што Џенсен, Слапин и Кениг твр-
де, европске државе које су наклоњене ка америчком вођству су 
управо оне државе које би мање благонаклоно гледале на незави-
сну европску спољну политику, јер би оваква политика могла бити 
перципирана преко океана као покушај уравнотежавања америчке 
хегемоније (Jensen, Slapin & König, 2007). Услед ових разлога, а 
имајући на уму важност овог питања за САД, очекујем да државе 
које су привржене америчком поретку, а стога и мање усмерене 
ка независној европској спољној политици, имају негативан став 
по питању Хуавеј-а као и неки облик ограничења пословања ове 
компаније. Анализирајући прикупљене податке, не налазим убе-
дљиве резултате који би подржали ову тврдњу. 

Уколико погледамо дно табеле индекса заједничке спољ-
не политике (табела 2), очекивали бисмо да државе као што су 
Мађарска, Ирска, Француска, Уједињено Краљевство, Словачка, 
Холандија, Чешка имају негативну позицију по питању Хуавеј-а. 
Прикупљени подаци указују на то да три од ових седам држава, 
Мађарска, Ирска и Словачка, немају баш никаква ограничења по 
пословања компаније Хуавеј. Међутим, Француска и Холандија 
су заиста поставиле одређена ограничења док је Уједињено Кра-
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љевство отишло најдаље, забрањујући рад Хуавеј-а у потпуности 
у „осетљивим“ деловима мреже, а ограничавајући учешће ове ком-
паније у „мање осетљивим“ деловима мреже на 35%. Резултати су 
слични уколико погледамо горњи део табеле индекса заједничке 
спољне политике. Државе као што су Естонија, Шпанија, Белгија, 
Кипар, Грчка и Данска би, према мојим очекивањима, требало да 
немају никаква ограничења на рад компаније Хуавеј. Међутим, 
слично као и са групом од седам држава при дну табеле индекса 
спољне политике, половина ових држава има нека ограничења, 
а половина никаква ограничења. Белгија, Кипар и Грчка немају 
никаква ограничења и Хуавеј наставља своје операције слободно 
до данас. Шпанија и Данска су до одређене мере ограничиле рад 
ове компаније. Могло би се рећи да Естонија има најдрастичнији 
режим, потписујући меморандум о 5Г мрежи и безбедности са 
САД-ом, Хуавеј је ефективно избачен из игре у овој земљи. Међу-
тим, у исто време Естонија има највиши индекс заједничке европ-
ске спољне политике и према мојим очекивањима би требало да 
има позитиван став по питању Хуавеј-а и никаква ограничења 
на рад ове компаније. Резултати су идентични ако погледамо и 
преосталих шест држава. Италија, Португалија и Словенија нису 
имплементирале никаква ограничења, док су Румунија, Пољска и 
Немачка имплементирале неки облик ограничења на пословања 
кинеске компаније. При чему треба имати на уму да су Пољска и 
Румунија потписале исти меморандум са САД-ом као и Естонија, 
којим је Хуавеј ефективно избачен са тржишта тих земаља. На 
крају, не налазим уверљиве податке који би поткрепили предло-
жену хипотезу, чак шта више, чини се да спољнополитички ин-
декс нема значајну предиктивну моћ када је у питању Хуавеј и 5Г. 
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Табела 3. Поређење прикупљених података (извор: лични прорачун)

Државе чланице 
ЕУ

Агрегирани индекс Влада 
по питању заједничке 

европске спољне политике

Позиција држава по 
питању учешћа Хуавеј-а у 

постављању 5Г мреже

Естонија 6.9 висока ограничења/
потпуна забрана рада

Шпанија 6.7 нека ограничења
Белгија 6.4 дозвољен рад
Кипар 6.4 дозвољен рад
Грчка 6.2 дозвољен рад
Данска 6.1 нека ограничења

Румунија 6.0 висока ограничења/
потпуна забрана рада

Италија 5.9 дозвољен рад

Пољска 5.8 висока ограничења/
потпуна забрана рада

Португалија 5.8 дозвољен рад
Немачка 5.7 нека ограничења
Словенија 5.7 дозвољен рад

Чешка 5.6 висока ограничења/
потпуна забрана рада

Холандија 5.1 нека ограничења
Словачка 5.1 дозвољен рад
Уједињено 
Краљевство 4.7 висока ограничења/

потпуна забрана рада
Француска 4.0 нека ограничења
Ирска 3.1 дозвољен рад
Мађарска 3 дозвољен рад

Закључак

Када је у питању премиса да је доношење одлуке о томе да 
ли допустити учешће компанији Хуавеј у постављању 5Г мреже 
широм Европе мотивисано спољнополитичком рачуницом, на-
лазим да она не стоји. Прикупљени подаци нам не нуде уверљиве 



Да ли је Хуавеј спољнополитичко питање?

240

резултате који би подржали ову премису. Чак шта више, чини се 
да спољнополитичка афилијација не представља снажан предик-
тор када је у питању одлука о раду компаније Хуавеј. Са друге 
стране, хипотезу је заиста било тешко емпиријски проверити. 
Многи извештаји сугеришу управо то да су државе чланице ЕУ, 
услед притиска Вашингтона, донеле мере којима су донекле или 
у потпуности ограничиле рад Хуавеј-а. Међутим, коришћењем 
компаративне анализе индекса спољне политике и података о 
евентуалним рестрикцијама на рад кинеске компаније, не добијам 
значајне резултате. Додуше, препознајем да коришћење индекса 
заједничке европске спољне политике Chapel Hill базе података 
има извесне недостатке. Прикупљање података се врши перио-
дично при чему је последње истраживање вршено 2014. године. 
Добар број земаља је своју одлуку по питању 5Г мреже и Хуавеј-а 
донео после те године, што значи да коришћење овог индекса не 
узима у обзир могуће промене у Влади као ни промене у спољ-
нополитичким преференцијама. Поврх свега, крајње изазовно 
је било мерити евентуална ограничења на пословање кинеске 
компаније углавном, јер је само име Хуавеј врло ретко поменуто 
у званичним документима услед обазривости држава да остану 
крајње дипломатске чак и када се одлучују за непријатељске мере 
према страним компанијама. 

Међутим, врло је могуће да ово истраживање, упркос свим 
недостацима и изазовима, не налази никакву предиктивну моћ 
спољнополитичког индекса када је у питању Хуавеј, јер ње једно-
ставно нема. У прилог овој тврдњи, Рајдерволд и Њусам сугеришу 
да је у претходним годинама ЕУ постала значајно више аутономан 
актер у односу на САД, а нарочито у областима спољне и безбед-
носне политике (Riddervold & Newsome, 2018). Заправо, Петерсон 
(Peterson, 2005) тврди да трансатлантско партнерство не очекују 
изазови већ криза. Такође, врло је могуће да би економске им-
пликације сарадње или евентуалне не сарадње са Хуавеј-ом биле 
много успешнији предиктор. На крају крајева, Кина је инвестира-
ла значајне своте новца у државама које су погођене кризом као 
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што су Италија, Грчка и Португалија. Све три поменуте државе 
дозвољавају неометан рад Хуавеј-а у својим земљама. Могуће је да 
је обећање брзог постављања и покретања нове технологије као и 
могућности креирања нових радних места превише примамљиво 
за одбити. Кембел и други (Campbell et al., 2017) налазе да би до 
2035. године само у Немачкој могло бити креирано преко милион 
нових радних места на пословима повезаним са 5Г мрежом. Било 
би крајње интересантно видети будуће истраживање које би се 
ухватило у коштац са перспективом брзог постављања и покре-
тања 5Г мреже као и економских веза или економске зависности 
од Кине као предиктором за позицију по питању Хуавеј-а. 

,,Хуавеј-евој песми сирена је тешко одолети. Следећа ге-
нерација телекомуникација достављена јефтино и данас. Трошак 
пре него безбедност је оно што покреће ствари.“ (Kynge & Fildes, 
Januar 31, 2020) 

Додатак 1. (Chapel Hill, CHES Stats — Chesdata, 2020; ParlGov, 2020)

Држава

Партије које сачињавају 
Владину већину и њихови 
индекси по питању зајед-

ничке европске спољне 
политике

Сред-
ња 

вред-
ност

Белгија
Нови фла-

мански савез:  
6

Хришћанско-де-
мократска фла-
манска странка: 

6.4

Отворе-
ни фла-
мански 
либера-
ли и де-
мократе: 

6.6

Рефор-
ми-

стички 
покрет: 

6.6

6.4

Кипар Демократски 
скуп: 6.7

Демократска 
странка: 5.7

Европ-
ска 

странка: 
6.7

6.4



Да ли је Хуавеј спољнополитичко питање?

242

Чешка 
Републи-
ка

Чешка соци-
јалдемократ-
ска странка: 

5.6

Акција незадо-
вољних грађана: 

5.2

Хри-
шћанска 
и демо-
кратска 

унија 
– чехо-

словачка 
народна 
странка: 

6

5.6

Данска
Социјалде-
мократска 

странка: 5.8

Социјално-либе-
рална странка: 6.4 6.1

Естонија
Естонска 

реформска 
странка: 6.9

Социјалдемо-
кратска странка: 

6.9
6.9

Францу-
ска

Соција-
листичка 

странка: 5.7

Радикална стран-
ка левице: 2.3 4

Немачка
Хришћанско-
-демократска 

унија: 5.9

Хришћанско-со-
цијална унија: 5.2

Соци-
јалдемо-
кратска 
странка: 

5.9

5.7

Грчка Нова демо-
кратија: 6.1

Покрет за бољу 
Грчку: 6.3 6.2

Мађарска

Мађарски 
грађански 
савез - Фи-

дес: 3

3

Ирска Уједињена 
Ирска: 4.6

Либерална стран-
ка: 1.7 3.1

Италија

Демократска 
странка: 5.7     
Италијанска 

соција-
листичка 
странка: 6

Нови десни цен-
тар: 4.8 Демократ-
ски центар: 6

Унија де-
м о х р и -
шћана и 
цент ра : 
6.2    

Комуни-
стичка 

партија: 
6.5

5.9
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Холан-
дија

Народна 
странка за 
слободу и 

демократију: 
4.8

Радничка стран-
ка: 5.4 5.1

Пољска
Грађанска 

платформа: 
6.5

Пољска народна 
странка: 5.2 5.8

Португа-
лија

Социјалде-
мократска 
странка: 6

Народна странка: 
5.7 5.8

Румунија
Социјалде-
мократска 

странка: 5.8

национална либе-
рална странка: 6.2 6.0

Словачка
Смер - соци-
јалдемокра-

тија: 5.1
5.1

Слове-
нија

Странка 
модерног 

центра: 6.2

Демократска 
странка пензио-
нера Словеније: 

5.5

Соци-
јалдемо-
кратска 
странка: 

5.4

5.7

Шпанија PP: 6.7 6.7
Уједиње-
но Кра-
љевство

Конзерватив-
на странка: 

3.5

Либерално-демо-
кратска странка: 

6
4.7
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Is Huawei a Foreign Policy Question?

Dušan Ristić

Abstract: By analysing the possibilities that the implementation of the new 
5G technology offers, in regards to the economy but everyday lives as well, I find that 
this technology has become significant enough to have found its place in the foreign 
policy standoff between the US and China. Chinese company Huawei has inevitably 
been caught in this cloud of untrustworthiness, whilst Washington has been putting 
the pressure on its European allies not to do business with this company labeling it as 
a long-arm of the party-state in its bid for global dominance. By using the compara-
tive analysis of the empirical data I test the hypothesis that the European Union (EU) 
member states have made their decisions on whether to allow Huawei’s operations 
in their 5G networks unhindered, based on foreign policy accounts and preferences. 
On the one side, I form a scale measuring which EU member states would most 
likely follow the lead of the US and, therefore, place restrictions on Huawei. On the 
other side, I form a scale which measures the existance of potential restrictions on 
the Chinese company. By analysing gathered data I find no convincing evidence 
to suggest that the foreign policy affiliation is a strong predictor when it comes to 
Huawei and 5G networks.

Keywords: Huawei, 5G, European Union, USA, foreign policy, national 
security
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ИСТОРИЈА

ПОЛИТИЧКЕ ИДЕЈЕ У ШИЛЕРОВОЈ 
ДРАМИ ВИЛХЕЛМ ТЕЛ

Михаило Јауковић*

Филозофски факултет (Универзитет у Београду)

Сажетак: Време крајем XVIII и почетком XIX века је период када 
немачки национализам из „културног“ постепено добија политички карак-
тер захваљујући амбицијама Наполеонове Француске да покори све немачке 
земље. Немци у овом периоду живе у стању политичке расцепканости која 
је проузрокована Аугсбуршким верским миром из 1555. године по принципу 
„Чија је земља, његова је и вера“ и Тридесетогодишњим ратом (1618–1648) који 
је разорио немачке земље, продубио верски јаз и одложио немачко уједињење. 
Драма Фридриха Шилера настаје управо у време када се у главама немачких 
интелектуалаца јавља идеја јединства и он у лику Вилхелма Тела види борца 
слободу нације и отаџбине, који чином тираноубиства кида ланце ропства свог 
народа. Идеје које се овде обрађују су национализам, патриотизам, слобода и 
тираноубиство.

Кључне речи: Вилхелм Тел, национализам, патриотизам, слобода, ти-
раноубиство.

Настанак драме и лик Вилхелма Тела

 Подстицај за писање драмског комада Вилхелм Тел Фри-
дрих Шилер (Friedrich Schiller) је добио од Јохана Волфганга фон 
Гетеа (Johann Wolfgang von Goethe). Његова писма из Швајцарске 
дала су инспирацију Фридриху Шилеру да напише поменуто дело. 
У писму из 14. октобра 1797. године, Гете се обраћа Шилеру речи-
ма: 

Готово сам убеђен да се фабула о Телу може обрадити епски и притом 
би – ако ми ово пође за руком, онако како намеравам – наступио не-
обичан случај да бајка тек захваљујући поезији стекне своју потпуну 
истину, а не мора се, као иначе, историја преобраћати у фабулу да би 

* Мастер историчар. Рад је настао за време студија на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзи-
тета у Београду; mihailojaukovic@gmail.com.
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се нешто постигло (Гете и Шилер, 2010, 407-409).

Ово писмо је охрабрило и мотивисало Шилера да при-
оне на рад. Међутим, Шилер почиње да пише драму у августу 
1803. године. У изради се служио историјским изворима међу 
којима су најзначајнији  Историја Швајцарске Конфедерације 
Јоханеса Милера (Johannes Müller, Der Geschichten schweizerischer 
Eidgenossenschaft) Швајцарска хроника Јохана Штумпфа (Johann 
Stumpf, Schweizer Chronik) и Опис свих швајцарских кантона 
Јохана Конрада Фезиса (Johann Konrad Fäsis, Staats- und Erd-
-Beschreibung der ganzen Helvetischen Eidgenossenschaft) (Alt, 2000, 
567-568; Zymner, 2002, 143-144). Као модел за технички тешке оби-
ме сцена, Шилер се послужио Шекспировом драмом Јулије Цезар, 
наводи Петер Андре Алт (Alt, 2004, 112).

У овој драми главна улога припада швајцарском народу 
који се бори против страног окупатора и освајача. Шилер, осим 
револуционарне борбе, описује и „унутрашњу револуцију“, која је 
неопходан услов за национално ослобођење. За политичку поза-
дину ове драме многи аутори узимају настанак и крај Хелветске 
републике, која је била творевина Наполеона Бонапарте (1798–
1803). Лик Вилхелма Тела био је амблем Хелветске републике са 
девизом „Слобода и једнакост“, док је 29. септембар проглашен за 
Дан швајцарских националних хероја. Његов лик био је поштован 
и у револуционарној Француској, где је проглашен за „заштитника 
Републике“ и где су многе улице у Паризу именоване по њему. 
Осим овога сматра се да је Шилер у ликовима швајцарских сеља-
ка приказао студентске патриоте у рату против Наполеона (Alt, 
2000, 565, 568-569). Драма Вилхелм Тел је једина Шилерова драма 
са срећним завршетком и драма која се ретко изводи у немачким 
позориштима. Овај комад је послужио композитору Ђоакину Ро-
синију да 1892. године компонује оперу Вилхелм Тел (Страховски, 
2013, 117).

 Сам Вилхелм Тел и Заклетва у Ритлију (Rütlischwur) нису 
потпуне историјске истине, наводи Енглхарт (Andreas Englhart) 
(Englhart, 2010, 110). Међутим, он је у херојским сагама опеван 
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као легендарни борац за слободу који пркоси неправди и тирани-
ји. Његов лик украшавао је печат којим је конфедерацијска власт  
закључивала своје званичне одлуке и документа, док су га, већ 
споменути, француски револуционари замишљали као историј-
ског јунака који је срушио деспотски режим (Маисен, 2014, 143 
- 147). Као историјска личност први пут се помиње у Белој књизи 
из Сарнена (Weißes Buch von Sarnen), која је написана између 1470. 
и 1474. године (Енциклопедија Британика, 2005, 40).

Радња драме смештена је у Швајцарској у кантонима Ури, 
Швиц и Унтервалден и одвија се почетком XIV века. Врхунац до-
стиже постављањем аустријске капе на главном градском тргу, 
којој се сви морају поклонити у знак покорности страним осваја-
чима. Капу је запалио син Вилхелма Тела, после чега је ухапшен. 
Сада на сцену ступа легендарни швајцарски стрелац који има 
задатак да погоди јабуку на глави свога сина како би га спасио, у 
чему на крају и успева. После тога, Тел убија аустријског намесни-
ка и бива слављен као борац за слободу.

 Рад се бави истраживањем политичких идеја патриотизма, 
национализма, слободе и тираноубиства у књижевном делу Вил-
хелм Тел Фридриха Шилера, које настаје у периоду романтичар-
ског покрета који те идеје оживљава. Сврха овог истраживања је 
да укаже на значај ових слободарских идеја и утицај које су извр-
шиле на омладинске организације попут „Младе Италије“, „Младе 
Босне“ и многих других које су се појавиле широм Европе током 
XIX века.



Политичке идеје у Шилеровој драми Вилхелм Тел

250

Политичке идеје у драми Вилхелм Тел

Патриотизам

„Домен слободе је домовина, а субјект слободе је народ“ (Хајзинха, 
1996, 57).

 Утемељена свест о отаџбини (Patris) јавила се у античкој 
Хелади, док је за Римљане Patria била вид обожавања национал-
них јунака (Хајзинха, 1996, 12-13). Немачка свест о отаџбини 
оживљава се оног тренутка када су у манастиру Фулда, у 15. веку, 
откривена дела Корнелија Тацита (Gaius Cornelius Tacitus)Анали 
и Германија. Тада се, уједно, јављају и прве хипотезе да Немци 
потичу од старих Германа. Године 1522. Улрих фон Хутен (Ulrich 
von Hutten)је оживео култ Арминија (Хермана), који је повео 
удружена германска племена у борбу против Римљана. Писац 
Корнелије Тацит забележио је следеће: „Ако отаџбину, родитеље, 
вашу стару слободу, старе обичаје, волите више него господаре, 
него нове римске градове, пођите за Арминијем путем славе и 
слободе“ (Тацит, 1970, 41). У својим Аналима, потоњи писац, гово-
ри управо о подељености старих Германа, као што је то био случај 
са старим Грцима и касније Немцима. Мит о Арминију (Херману) 
поново је постао популаран у време Наполеонових победа над 
Пруском, код Јене и Ауерштата 1806. године, када је Хајнрих фон 
Клајст (Heinrich von Kleist) написао дело Херманова битка (Die 
Hermannsschlacht). 

 За Немце је појам „отаџбина“ подразумевао родни град и 
његову околину (Шулце, 2002, 101). Та политичка подељеност била 
је присутна још од стварања Светог римског царства немачког 
народа (962) и трајаће све до стварања Свенемачког савеза 1834. 
године, који је био први велики корак ка уједињењу Немачке. 
По речима Јакоба Буркхарта (Carl Jacob Christoph Burckhardt), 
„патриотизам је у народу остао узвишена расна врлина, док се у 
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главама образованих људи јавио као потреба ка нечему општем“ 
(Буркхарт, 1996, 45). Јохан Волфганг Гете у лику Торквата Таса 
исказује вапај за отаџбином: „Овде је моја отаџбина, овде круг где 
ми душа радо борави... Сва отаџбина се нада у Таса“ (Гете, 1982, 
95, 179), из чега можемо закључити да је лик Торквата Таса послу-
жио као узор Шилеровим борцима за слободу отаџбине, Фијеску 
и Вилхелму Телу. Међутим, немачку националну свест су и даље 
одређивали припадност племену, локална осећања, заједнички 
језик и оданост владару. Нови немачки патриотизам и национа-
лизам остао је патриотизам и национализам писаца и песника.

 По речима Јохана Хајзинхе (Johan Huizinga), „патриоти-
зам је воља за очувањем и одбраном оног сопственог и драгоце-
ног, воља чврстих заједница која је данас посвуда и свакога дана 
изложена највећим искушењима у херојској борби и стрпљивом 
служењу“ (Хајзинха, 2000, 9).

Као пример  воље чврсте заједнице Фридрих Шилер узима 
швајцарске кантоне Ури, Швиц и Унтервалден који су се упустили 
у борбу против знатно надмоћније Аустрије. То се јасно исказује у 
следећој реченици: „Реч су покрајине три задале да тиранију нај-
уре. Склопљен је савез; везали смо се заклетвом светом“ (Шилер, 
1952, 162). Тај кантонални савез израстао је најпре уједињењем 
немачких, а касније су им се прикључили и романски кантони. 
Швајцарци су синоним за појмове национално и домовина (три 
језичке и три културне заједнице, једна нација), наводи Хајзин-
ха (Хајзинха, 2000, 49). Целина кантона не гравитира ка једном 
центру, већ ка пет или шест центара. Кроз пример швајцарских 
кантона Шилер приказује партикуларизам немачких земаља. Све-
то римско царство немачког народа није имало своју престоницу, 
систем централне власти, већ је постојао „локални патриотизам“. 
Крајем XVIII века код немачких интелектуалаца се јавља свест о 
„културном национализму“, док се свест о политичком јединству 
ствара после пораза Пруске у Наполеоновим ратовима. По речи-
ма Хагена Шулцеа(Hagen Schulze), „свако ко је крајем XVIII века 
писао на немачком језику изјашњавао се за јединство просвећеног 
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легендарном борцу Вилхелму Телу коју је Шилер обрадио у духу 
свог времена. Он ставља Тела у контекст XVIII века и приказује га 
као борца за ослобођење нације од страног окупатора. Оно што 
је Шилер желео да постигне писањем ове драме јесте остварење 
јединства или уједињавање националне територије и окупљање 
свих припадника нације у тој домовини, као што је то био случај 
са швајцарским кантонима. То се јасно види у реченици: „Један 
смо народ ми, и делаћемо к’о један човек“ (Шилер, 1952, 82).

 По речима Ернeста Гелнера(Ernest Gellner), „два човека 
су исте националности ако и само ако имају заједничку култу-
ру, при чему ‘култура’ значи систем идеја, знакова, асоцијација 
и начина понашања и комуницирања“ (Гелнер, 1997, 19). Овај 
Гелнеров образац се може применити управо на Немце који све 
до избијања Француске револуције и Наполеонових ратова нису 
имали потребу за политичким јединством, већ су себе сматрали 
„културном нацијом“ комуницирајући језиком „високе немачке 
културе“ (Hochdeutsch). По речима Ерика Хобсбаума (Eric John 
Ernest Hobsbawm), „немачки интелектуалци нису имали жељу за 
јединственом немачком нацијом-државом, већ да имају широ-
ко распрострањене заједнице по Европи које говоре немачким 
дијалектима и чији образовани чланови читају и пишу на стан-
дардном немачком језику“ (Хобсбаум, 2006, 24-25, 111). На ово се 
може надовезати и мисао Јакоба Буркхарта који истиче: „У касни-
ја доба међу најважнија сведочанства за сваки век, сваку нацију, 
спада оно што су они захтевали, читали, рецитовали и певали“ 
(Буркхарт, 1996, 84). Тако је дошло до стварања револуционарних 
легенди, чему су допринели књижевници и историчари, чија је 
револуционарна реторика одзвањала крајем XVIII и почетком XIX 
века. Бити револуционар, колективно је искуство које се ствара 
окретањем једних против других. Револуционар се постајало, пре 
свега, да би се борило против одређене власти и режима. (Фире, 
2009, 286, 298, 309). Тај револуционарни дух Шилер је подарио 
свом јунаку Валтеру Фирсту, који својим говором распаљује пла-
мен револуционарне борбе: 
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Када заузети буду градови у дан речени, онда ћемо знак с брда на брдо 
димовима дати; у главно место покрајине сваке народна војска има под 
оружје да се позове журно; па кад буду озбиљност борбе вид’ли наме-
сници, окануће се кавге, верујте ми, и прихватити радо да их стража 
испрати мирно, те да преко међа умакну наших  (Шилер, 1952, 94).

 Велики утицај на развој политичког национализма код 
Немаца имао је Јохан Готлиб Фихте. Он је сматрао да „Немац 
који живи и делује у пруском државном јединству ће, пак, хтети 
и деловати да се у том државном јединству најпре и најпотпуније 
јави немачки национални карактер, да се он одатле рашири на сва 
сродна немачка племена“ (Фихте, 2011, 40). Овај Фихтеов образац 
применио је Шилер у драми Вилхелм Тел, где је то био случај са 
немачким кантонима (Ури, Швиц и Унтервалден). Процес ствара-
ња кантоналног савеза јасно се описује у реченици коју изговара 
Вернер Штауфахер: 

Ми само древни савез обнављамо из доба прадедова. Нека знате, при-
врженици нашег савеза! Ма кол’ко да нас језеро и брда једне од других 
деле и ма кол’ко да свако племе само собом влада, ми смо од једне 
крви, једне лозе, и једна нам је постојбина била из које смо кренули 
(Шилер, 1952, 80).

Из овога се може закључити и да је конфигурација терена 
имала утицај на подељену нацију, као што је то у антици био слу-
чај са Грчком, и у модерном добу са Немачком, коју Шилер ставља 
у контекст Швајцарске.

 На Шилерову идеју национализма коју је он изнео у драми 
Вилхелм Тел непосредан утицај су имали Жан Жак Русо (Jean-
-Jacques Rousseau) и Имануел Кант (Immanuel Kant). Први је, ујед-
но и потекао из Швајцарске и одрастао у кантоналном уређењу, 
где је истицао да људи треба да се сједине у борби против зајед-
ничког непријатеља (Русо, 1993, 171). Шилер приказује у својој 
драми борбу Швајцараца, чији је заједнички непријатељ Аустрија, 
која је у Шилерово време и главни непријатељ немачког уједи-
њења. Оно што Кант истиче, а што је утицало на Шилера, јесте 
да свака политичка заједница мора темељито и дуго да ради на 
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духа изван државних граница“ (Шулце, 2002, 99). Шилер је, према 
речима Фрица Мартинија (Fritz Martini), „идеју патриотизма унео 
у круг узвишених идеја истине, лепоте, слободе, љубави и бесмрт-
ности, и то у једној народној драми, где је реч о достојанству и 
слободи једне потлачене нације“ (Mартини, 1971, 299, 301).

Национализам

„Град чине људи, док се у нацији људи рађају“ (Ортега и Гасет, 2003, 
69).

 Оног тренутка када се јавила идеја о немачком патриоти-
зму, међу Немцима се јавља и идеја о постојању јединствене не-
мачке нације. За идеју национализма код Немаца, поново је битан 
мит о Херману, ујединитељу германских племена. Тацит у својим 
Аналима говори о сусрету Римљана и Германа на реци Везер, где 
Херман држи говор којим распаљује свест о јединству германског 
народа. Он говори о дужности према отаџбини, исконској слобо-
ди и о боговима германског народа (Тацит, 1970, 80). Слично Хер-
ману, Јохан Готлиб Фихте (Johann Gottlieb Fichte) је скоро хиљаду 
година касније држао своје чувене Говоре немачкој нацији (Die 
Reden an die deutsche Nation) у Берлину, у којима подстиче Немце 
на заједничку борбу против француског окупатора.

 По речима Јохана Хајзинхе, национализам је снажна тежња 
да се сопствени народ и сопствена држава ставе изнад других и на 
рачун других. У случају Немаца и њихове националне свести, он 
наводи да је она постојала у средњем веку, али да је била везана 
за племе, област или град. Она је изникла управо из племенског 
сродства, љубави према родној груди, из заједнице језика, морала 
и обичаја и оданости владару (Хајзинха, 2000, 9, 28, 37).

За термин национализам се претпоставља, како наводи 
Ентони Смит(Anthony Smith), да је употребљен на универзитету 
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у Лајпцигу, јер је у Прагу дошло до верске расправе која је укључи-
вала чешке и не-чешке „нације“ (Smith, 1971, 167). Национализам 
је као осећање заснован на језику и опеван у делима просветитеља 
и романтичара. Био је нераздвојан од идеја народног универзите-
та, либерализма и демократије. По њим се подразумевала слобода 
нације од унутрашње тираније и стране окупације (Ковић, 2015, 
202).

Фридрих Шилер у драми Вилхелм Тел узима као пример 
националне борбе швајцарски народ, кроз чије се ликове прожи-
мају буршеншафти, немачке студентске организације из Наполео-
нових ратова. Швајцарски пример нације, јесте мешавина „завет-
ног“ и „републиканског“ национализма који се родио у Америчкој 
и Француској револуцији (Ковић, 2015, 205). Такозвани „заветни“ 
национализам је у немачком случају везан за покрет реформације. 
Једну од битних улога у овој врсти национализма је код Немаца 
имао Мартин Лутер. Реформација је у немачком случају имала ре-
акционарни карактер против превласти омражених италијанских 
свештеника, јер је немачка нација управо стасавала на отпору цар-
ској и папској власти. Библија Мартина Лутера је била, колико 
верска, толико и књижевна прекретница (Seton-Watson, 1980, 106).

 „Трговина и универзитет постали су погодно тле за даљи 
развитак нације“, наводи Хајзинха (Хајзинха, 2000, 30). У осамна-
естом веку на територији Немачке, локални просвећени владари 
оснивају универзитете у градовима и државама у којима влада-
ју, и на њих позивају водеће интелектуалце тог доба. Песници, 
сликари, вајари, романописци, драматичари, филолози, антро-
полози, историчари, археолози и фолклористи предложили су и 
разрадили језик нације и национализма. Националисте привлаче 
уметничка остварења, како у сликарству, вајарству и архитектури, 
тако и у народној радиности. У случају немачких националиста, 
они оживљавају историјска осећања и херојске саге. Културни ме-
диеавализам увелико је оснажио настанак етничке свести нације,  
па одатле њен етнички национализам, истиче Смит (Смит, 1998, 
142, 146, 148, 200-201). Један од таквих примера је управо сага о 



Политичке идеје у Шилеровој драми Вилхелм Тел

256

образовању својих грађана, док је Хајзинха, цитирајући Русоа, 
истакао да је „циљ законодавства да формира националну свесну 
душу народа, а циљ васпитања да у срцу народа очува отаџбинске 
обичаје и предања“ (Кант, 1974, 36; Хајзинха, 2000, 57).

 Форма национализма у Шилеровој драми јесте политичка. 
Уједињење швајцарских кантона у борби против Аустрије, подсе-
ћа и на тринаест америчких колонија које су се удружиле у борби 
против Енглеске. У данашње време, Швајцарска и САД најбољи 
су пример, по теорији историчара Фридриха Мајнекеа (Friedrich 
Meinecke), политичке нације. Утицај Америчке револуције и ства-
рање и уређење државе са Монтескјеовим начелом трипартитне 
поделе власти, као и принципи слободе, једнакости и братства, 
свакако су надахнули Шилера да их преточи у своју драму.

Тираноубиство

Реч „тиранин“ потиче из грчког језика и означава владара, 
насилника, мучитеља и човека који безобзирно спроводи своју 
вољу (Мићуновић, 2002, 455). Неки од првих тирана појавили су 
се у грчком свету у античком периоду попут Поликрата са Самоса, 
Пизистрата у Атини, Перијандра у Коринту итд. Са појавом тира-
на јавља се и идеја о тираноубиству. Као носилац ове идеје јавља 
се омладина, док се као мотив убиства узима освета за нанесену 
увреду. Тиранин је неко ко се супротставља својој функцији као 
неправичан човек и као „рушилац права и добре управе“. У том 
случају се тиранину мора пружити отпор и евентуално га сврг-
нути (Шатле, Пизијеи и Дијамел, 1993, 512). Овом идејом су се 
повели Аристогејтон и Хармодије, Муције Сцевола и у XX веку 
припадници „Младе Босне“, док у писму Вилијаму Смиту Томас 
Џеферсон истиче да „дрво слободе треба с времена на време да 
се освежава крвљу патриота и тирана, јер је то његова природна 
храна“ (Шатле, Пизијеи & Дијамел,1993, 236).

Веома важну улогу у свргавању тираније има омладина. 
Она је, по речима Ратка Парежанина, „најчистији извор народне 
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снаге, светла буктиња и у најцрњим помрчинама најбуднија свест 
једног народа. Фанатизам и динамика једне националне омладине 
иде упоредо са свешћу народа и притиском који се врши од стране 
завојевача тиранина над тим народом“ (Парежанин, 2013, 26). Ову 
формулу следи Фридрих Шилер који швајцарске сељаке приказује 
као симбол отпора жезлу страног тиранина који је отелотворен у 
лику намесника Хермана Геслера. За њега је тираноубиство морал-
на дужност сваког грађанина. Идеја о убиству неправедног влада-
ра се код Шилера јавила још од најмлађих дана, док се временом 
кристалисала под утицајем Шекспира, Русоа и Гетеа.

Велики утицај на настанак драме Вилхелм Тел, као што је 
раније споменуто, имало је Шекспирово (William Shakespeare) 
дело Јулије Цезар. Овде се види да Шекспир јасно даје идеју Ши-
леру како да прикаже убиство тиранина (Shakespeare, 1951, 35). С 
друге стране, Жан Жак Русо је истицао да су управо слабо насе-
љене земље погодно тле за развој тираније, као што је то случај са 
Швајцарском. По Русоу, „постоје тирани у ширем и ужем смислу 
те речи. Први су краљеви који управљају насилно не ослањајући 
се на правду и законе, док су други појединци који себи бесправ-
но присвајају власт“ (Русо, 1993, 86, 89). У драми Вилхелм Тел 
присутан је тип тиранина у ширем смислу, оличен у намеснику 
Геслеру. Као симбол тираније Шилер истиче намесников шешир, 
који уједно треба да симболише и покорност швајцарског народа 
према аустријском окупатору. „Зар народ који стење под неподно-
шљивим јармом тиранина – зар то да се назове његовом слабошћу, 
кад он најзад узавре и раскине ланце своје?“ (Гете, 1997, 48). За ову 
Гетеову мисао се може рећи да је инспирисала Шилера да напише 
сам врхунац тираније и тренутак када је дошло време да се народ 
ослободи тиранске власти. У таквим ситуацијама се обично уводи 
мотив хероја који је ће окончати тиранију и народу подарити сло-
боду. „Јер, хероји у таквим ситуацијама сијају као поларне звезде 
кроз облаке од дима, кроз облаке од прашине и сваку врсту ру-
шења и пожара“, истиче Томас Карлајл (Thomas Carlyle) (Карлајл, 
1988, 194). Такав је, у случају Шилерове драме, управо Вилхелм 
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Тел, који је по природи био помирљив и доброћудан човек који 
помаже људима у невољи, док му, са друге стране, част не дозво-
љава да се помири с понижењима. Он се суочава са многим иску-
шењима која му намеће тиранска власт и као херој свога народа 
их пролази и побеђује неправедну аустријску владавину. Оваква 
ситуација се везује за Немачку крајем 18. и почетком XIX века, јер 
је то време када се јавља потреба за „новим Фридрихом“ и снажна 
воља за патриотском делатношћу  (Молнар, 2011, 142). Тог „новог 
Фридриха“ је Шилер оличио у Вилхелму Телу, чија стрела слободе 
пробада срце тиранина Геслера и подиже народ на устанак против 
туђинске власти: „Колибе су наше слободне сад, и безбедни од 
тебе невини људи биће, земљи овој удити више нећеш... Тиранин 
је пао, слободе дан је свануо!“ (Шилер, 1952, 184-185, 191-192). Сам 
чин тираноубиства је у овој драми глорификован као нешто свето 
и морално, јер кад је тиранија чињеница, револуција је дужност 
(Војиновић, 2015, 37). 

Слобода

Највиши идеал коме је Шилер за живота тежио била је сло-
бода. Она се код њега развијала од најмлађих дана, јер је његов 
отац био у неку руку „роб“ Карла Ојгена, владара Виртемберга. 
Осим подређеног положаја његовог оца, огроман утицај на развој 
идеје слободе имали су Имануел Кант и Жан Жак Русо. Кант је 
сматрао да је „највиши задатак природе друштво у коме постоји 
слобода“ (Кант, 1974, 33). Шилер је управо, под утицајем Канта 
своје дело Вилхелм Тел прожео овом идејом и главног јунака ока-
рактерисао као неког ко ће народу подарити слободу: „Из власти 
намесникове ја ћу спасти вас!“ (Шилер, 1952, 21). На тај начин 
Шилер је створио култ народног хероја који пркоси тиранима и 
бори се за слободу нације и отаџбине, јер „он над собом никаквог 
господара не признаје, сем оног што је највиши за сваког хришћа-
нина“ (Шилер, 1952, 27). По Русоовим речима: „Сви похрлише у 
сусрет својим оковима, мислећи да ће им они обезбедити слободу; 
били су довољно разумни да схвате значај политичког удружива-
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ња, али недовољно искусни да би предвидели опасности“ (Русо, 
1993, 171).

Швајцарска, чију борбу за слободу Шилер описује и вели-
ча, не би по Русоовим речима опстала без политичког савеза. На 
тај начин дошло је до савеза између кантона, како би се пружио 
отпор знатно моћнијем непријатељу (Шилер, 1952, 52). По речи-
ма Владимира Дедијера, „Шилер је осетио међусобну везу између 
националне потлачености и социјалне експлоатације, по коме је 
швајцарски народ херој који се бори против жезла старог тира-
нина, који је симбол свих неправди у друштву“ (Дедијер, 2014, 
265-268). 

Шилер у својој драми, такође, осим борбе са спољашњим 
непријатељем, Аустријом, износи и борбу са унутрашњим не-
пријатељима, који су савезници окупатора, што додатно отежава 
борбу за националну слободу. У неким тренуцима се јавља и пе-
симизам када је борба против надмоћнијег непријатеља у питању: 
„Хоће ли нас заштити Немачка? Хоће ли моћи да заштити она и 
себе саму против аустријске све веће силе? Шта против Албрехто-
вих трупа ми, народ чобански, можемо?“ (Шилер, 1952, 63-64). Он 
овде алудира на политичку ситуацију у Немачкој у његово време, 
када је она у стању политичке расцепканости и када није у стању 
ни себи да помогне, а камоли неком другом. То је, уједно, и време 
кад је Немачка играчка у рукама Наполеона Бонапарте и када он 
од појединих немачких држава ствара марионетске краљевине 
које су њему лојалне. У таквој ситуацији Шилер изражава свој 
бунт кроз једног од својих ликова:

Зазеленеће слобода нова, дивизија из ове главе где беше јабука к’о 
мета; старо се руши, време друкчије бива, и живот нов из рушевина 
цвета... Прсију голих сељак, жртва вољна, у гору ће од копаља да срља! 
И скршиће их он, и попадаће властеле цвет, и дићи ће слобода свој 
победнички стег (Шилер, 1952, 164-165).
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Закључак

 У драми Вилхелм Тел Фридрих Шилер је изнео и неке од 
својих политичких идејa као што су патриотизам, национализам, 
тираноубиство и слобода. Ове четири идеје су окосница драме 
што се јасно може видети у самим дијалозима. Шилер је хтео да 
покаже да је мотив борбе швајцарских сељака у којима је видео 
студентске патриоте из ратова са Наполеоном, отаџбина, јер како 
је истакао Јохан Хајзинха, Швајцарци су народ који има три језика 
и три културне заједнице. У овој драми Шилер јасно истиче су-
коб Вилхелма Тела, као борца за слободу домовине и Геслера, као 
тиранина који немилосрдно тлачи швајцарски народ. Он убија 
представника тиранске власти, Хермана Геслера, и тај чин тира-
ноубиства Шилер глорификује и сматра га моралном дужношћу 
сваког грађанина. После Шилерове смрти, драма Вилхелм Тел 
имала је велики значај, јер је постала лектира националистичких 
и револуционарних организација широм Европе.
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Political Ideas in Schiller’s Drama William Tell

Mihailo Jauković

Abstract: Epoch of the end of 18th and the beginning of 19th century is a 
period of political fragmentation of german lands. German nationalism until Napo-
leon’s epoch was only „cultural“, but by french political ambitions to conquer lands 
eastern of river Rhine, nationalism gradually became „political“. Political fragmenta-
tion is caused by Peace in Augsburg (1555) by principle „Whose realm, his religion“ 
and Thirty Years’ war (1618-1648) that ruined Germans and their lands and deepend 
religious abyss among them. Friedrich Schiller’s drama appeared in the period when 
in the heads of german intellectuals was born an idea of unification and Willem Tel 
became freedom fighter for the nation and fatherland who killed a tyran and broke 
the chains of slavery.

Keywords: William Tell, nationalism, patriotism, freedom, tyrannical mur-
der.
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ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

МОМЕНТИ МАРГИНАЛНОСТИ И 
ЕКС-ЦЕНТРИЧНОСТИ У РОМАНУ 
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Сажетак: Рад настоји да са тачке постмодернизма анализира моменте 
маргиналности и екс-центричности у роману Вољена Тони Морисон. Како је 
простор постмодернизма испитивање субјеката са маргине, тако и рад настоји 
да се осврне на ове тачке и да осветли моменте прошлости које су и те како 
карактеристичне за постмодернизам. Шездесете године прошлог века доносе 
и велике културне разлике, нарочито црначке, које се могу запазити у роману, 
па упркос овим моментима, у раду се настоји да се осветли судар поменутих 
двају система из којих произилазе субјекти оптерећени и заточени прошлошћу, 
као и њихов однос који долази као последица колонијализма. 

Кључне речи: маргиналност, екс-центричност, центар, системи, субје-
кат, друго, Вољена, Морисон, постмодернизам, прошлост.

Увод

Питање културе доводи у свест питање положаја субјекта, 
а питања која се не тичу самог субјекта доводе до удаљавања од 
његовог сопства, те стога, то повлачи са собом и питања о међу-
просторима, просторима између субјекта и других. Да би постојао 
међупростор, да би субјекат себе дефинисао, пре свега, у односу 
на друге, мора да постоји и простор у ком ће „сместити“ остале и 
дефинисати их у односу на себе. Простор где субјекат „смешта“ 
остале је простор „преко пута“, с оне стране. То је, такође, и про-
стор културе, а све што је у оном са оне стране, у субјекту изазива 
осећај несигурности. У настајању ових међупростора рађа се сли-
ка субјекта који се образује како у односу са другим субјектима, 
* Студенткиња мастер академских студија на Катедри за компаративну књижевност Филозофског факултета 
Универзитета у Новом Саду, смер: Компаративна књижевност са теоријом књижевности; billvex@gmail.com.
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тако и у збиру разлика које се јављају између субјеката. Међутим, 
ове културне разлике често могу да буду и споразуми колико и 
конфликти.  

У постмодернизму културе се окрећу према историји, пре-
ма прошлости, и на тај начин субјекат тадашње реалности дефи-
нише себе у односу на историју прошлости, према којој се односи 
критички, а критика је двострука и двосмерна, јер се садашњост 
процењује на основу прошлости, а прошлост на основу садашњег 
искуства. Садашњост као последица и као логичан след прошлих 
догађаја се преиспитује са положаја прошлости. И обрнуто, ко-
ментарише се прошлост из садашње перспективе, јер ова садашња 
стварност представља манифестацију прошлости. Преиспити-
вање прошлости се, дакле, у постмодернизму јавља као један од 
средстава који нам помажу да конструишемо и дефинишемо нашу 
реалност.  

Да наша култура заиста није једнообразна, показује чи-
њеница да се из децентриране перспективе посматра маргинал-
но. О чему је овде, заправо, реч? Линда Хачион (Linda Hachion) 
у својој књизи Поетика постмодернизма (1996) наглашава како 
постмодернизам пази на то да маргинално не претвори у нови 
центар. Међутим, постмодерна култура је у противречном одно-
су према ономе што се обично назива доминантном културом. 
Примерице, у контексту колонијалног дискурса, земља матица, 
земља колонизатора би представљала центар, средиште, оно око 
чега се све скупља, дакле представљала би доминантну културу. 
Колонизована земља, односно народ, представљао би маргину, 
руб или ивицу. Иако постмодернизам наглашава маргинално и 
екс-центричнно, обраћа се пажња на то да центар и даље задржи 
своје место. Значи, анализираће колонизовану земљу и њен на-
род, али ће назначити да је земља колонизатора и даље центар. 
Међутим, како је простор постмодернизма простор испитивања, 
он радо испитује ове границе маргине и центра и прелази их. 

Осим што постмодернизам одликује испитивање граница, 
њега карактериште и противречности. Оно што је у овом односу 
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противречно, као што и ауторка наглашава, јесте то што марги-
нално, које она назива екс-центричним, ван-центричним, жуди 
за центром. Али, опет, са друге стране, постмодернизам обожава 
разлике и истиче другост*. Шездесетих година прошлога века и те 
како је долазило до културних покрета, нарочито црначких где су 
се ови моменти културне специфичности и идентитета испитива-
ли и стављали под анализу. Без обзира на културне особености и 
разлике, центар је ипак тај који повлађује једну страну у бинарним 
опозицијама: белац/црнац , мушко/женско, ја/други, дух /тело. 

Примера ради, људи тамне пути често репродукују марги-
нализоване структуре, док „култура белих“ представља центар. 
Бели и црни идентитети су дефинисани њиховом разликом у њи-
ховом садејству. У роману Вољена Тони Морисон (Toni Morisson) 
описује се процес опоравка Сете и других Афроамериканаца 
после година ропства, а да би пронашли свој идентитет, после 
преживљене катастрофе, морају да доживе последице ропства, 
да се врате у заједницу и постану део преовлађујућег друштвеног 
поретка. 

Моменти маргиналности и екс-центричности у 
роману Вољена Тони Морисон

У роману, за који је добила Пулицерову награду 1988. го-
дине, Морисон говори и о отуђености, о колективној историји 
црначког народа који је пропатио, прошао кроз ропство и угње-
тавање. У роману долази до судара двају поменутих система из 
којих произилазе субјекти оптерећени и заточени прошлошћу. 
Први систем је дакле центар – бео народ, а други систем је марги-
нализован – обојени народ, који представљају два пола света, два 
пола која се непрестано боре. Бела је боја дана, белац је симбол 
светлости, потпуног сјаја, а црнац је ноћ, он је симбол земље, зла, 
ђавола. У делу, такође, примећујемо како се на сваког човека там-
не пути рефлектовало и одразило ропство и какве су психолошке 
* Појам другости, који је заснован на бинарним опозицијама (cопство, ја/другост), уступа пред појмом разлика, 
који афирмише децентрализовану заједницу. Корак ка поновном разматрању маргина и граница осликава 
одмицање од централизације.



Моменти маргиналности и екс-центричности у роману Вољена Тони Морисон

268

последице. Јер, сећајући се прошлости, маргинализовани субјекти 
се приближавају центру, када су га идеализовали и поштовали, а 
сећати се прошлости за црнца значи опет пролазити кроз хаос, 
ништавило и пакао.  

Роман почиње реченицом: „Број 124 био је злобан“ (Мори-
сон, 1987, 17). Број 124 је кућа у којој живе бивша робиња Сета и 
њена кћерка Денвер. Са њима су живели још и Бејби Сагс, Сетина 
свекрва која је умрла и синови Хауард и Бјуглар који су побегли. 
У кући, такође, живи и дух кћерке која је имала две године кад је 
умрла. Сахрањена је, а уместо надгробног споменика стоји камен 
на ком пише Вољена. Сета, Вољенина мајка, спавала је са каме-
норесцем како би јој овај бесплатно уклесао наслов. Кућа је пуна 
детињег гнева, и Денвер, друга Сетина кћерка, жели да побегне 
одатле. Међутим, Сета не жели јер како каже, једном кад је побе-
гла, скупо је платила, и то смрћу своје кћерке. А какве су куће мар-
гинализованих црначких заједница, сведочи и изјава Бејби Сагс: 
„Нема у земљи куће која није дупке пуна бола неког мртвог црн-
ца“ (Исто, 20). Дакле, да се закључити, обојенима, како другачије 
и називају људе тамне пути, је суђено да пате, па стога и Вољенин 
дух који опседа кућу, пун је беса и гнева. Питамо се шта би могао 
број куће на Блустоун роуду да представља. Уколико се обрати 
пажња на то коме је роман посвећен, да пре предговора пише: 
„Шездесет милиона и више“, да се закључити да тај број предста-
вља толико па чак и више убијених душа. Стога, кућа 124 се може 
посматрати као уједно и надгробни споменик свих мртвих црнаца 
који су изгубили животе током ропства и угњетавања. 

Читајући роман сазнајемо и како је дошло до убиства ког 
Тони Морисон приказује фрагментарно и исечено. Помоћу по-
ступка монтаже, налепљивања сцене једне на другу, ауторка при-
казује старог црнца који стоји код дрва, са секиром, црнкињу која 
маше рукама и има шешир на глави. У шупи је једна жена црнки-
ња седела. Два дечака су крварила по пиљевини и земљи, она је 
једном руком привијала уз груди дете обливено крвљу, а другом 
је новорођенче држала за ножице. Матори црнац је потом улетео 
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и ухватио бебу. После описа овог догађаја, сазнајемо да црнкиња 
која је убила своје дете јесте Сета, а старија црнкиња са шеширом 
је била Бејби Сагс. Читамо у роману и накнадно сазнајемо да је 
Сета видела да учитељ са фарме долази да је врати назад. Она је 
претходно успела да побегне одатле са децом. Учитељ је дошао 
са синовцем и са још два човека. Сета је изабрала да убије децу 
како би их спасла. Учитељ кад их је видео, изгрдио је синовца јер 
је он превише ову црнкињу изубијао и натерао да побегне. Дао је 
пример синовцу како би било да је коња тако изубијао или пса. 
Оставио га је на фарми, за казну, да ради у пољу „да види сад 
како је, да види шта се збива кад превише бије створења која ти 
је Бог дао да се стараш о њима – да види каква је то мука, и гу-
битак“ (Исто, 192). Дакле, запажамо да учитељ изједначава Сету 
са животињом и на тај начин је унижава. У роману се појављује 
још једна сцена у којој учитељ деградира Сету. Центар, односно 
бео човек у овом случају, испитује своје границе са маргином, 
обојеном женом. Учитељ Сету дефинише као животињу, те са-
мим овим потцењивањем, уништавањем људског у идентитету 
маргине, тај исти идентитет удаљава од граница, прелази их. Да 
би употпунили слику, поменућемо један моменат из романа када 
је један ученик изабрао Сету као пример како би решио задатак. 
Учитељ му је рекао да са једне стране испише њене људске особи-
не, а са друге стране животињске. Дакле, кроз животињске слике 
и референце на природу, Морисонова успешно приказује како је 
црна жена експлотаисана.

Сцена која исто тако описује однос центра и маргине, од-
нос белих према обојеним људима као према нижој врсти, јесте 
сцена одузимања мајчиног млека. Ова сцена се може ишчитавати 
у поменутом кључу. Дакле, према црној жени се центар опходи 
као према животињи, у овом случају као према крави. Међутим, 
шта заправо одликује човека у односу на друга бића? Аристотел 
(Αριστοτέλης) у делу Никомахова етика дефинише човека као 
animal rationale, другим речима, као рационалну животињу. Су-
штина човекова, стога, јесте да има разум, да је разуман. Онда се 
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људски живот састоји од актуализације/ реализације разума. Јед-
ноставније речено, једино је људски живот испуњен делатношћу 
својствено разумном бићу. Људска срећа се састоји у исправној 
употреби људског разума у току читавог живота. Човек није чист 
разум, већ је он „разум у телу“ животиње. Пошто човек није чиста 
дефиниција рационалности, већ је по својој суштини рационална 
животиња, део његове среће ће се састојати у томе да се размно-
жава и да расте (да једе и да пије), да се креће и да опажа. Према 
томе, како онда тумачити понашање старог учитеља? Наиме, ако 
Аристотел дефинише човека као рационалну животињу, а учи-
тељ се према Сети понашао као према животињи, не као према 
човеку, поставља се питање да ли се његов поступак може тума-
чити као анулирање Сете као људског бића. Уколико применимо 
Аристотелово поимање човека у односу на друге на ову нашу тезу, 
закључујемо да  бео човек представља рационалну животињу, да-
кле, човека који поседује ум, а обојени човек представља само 
животињу, биће без ума.

Дати догађај одузимања мајчиног млека је такође еквива-
лентан деградацији црне мајке јер су бела деца та која су јој од-
узела млеко. Односно, овакав поступак се може посматрати као 
одузимање позиције и улоге црном детету и разрушавање односа 
у црној породици. У поменутом постмодернистичком односу, 
бело дете је „одгурнуло“, условно речено, црно дете и преузело 
његову улогу. Другачије речено, центар је опет показао да је мар-
гини место на ивици. 

Речи Хоми Бабе (Homi K. Bhabha) најбоље резимирају ове 
описане догађаје: „Увек се колонијална земља артикулише у од-
носу према месту Другог“ (Баба, 2004, 43). Фантазија домородаца 
јесте да замени господара. Међутим, није ни екс-центрично свој-
ство то које проузрокује расцеп нити Друго, већ управо удаље-
ност између њих, тај међупростор. А та „узнемирујућа удаљеност 
између њих је оно што конституише лик колонијалне другости“ 
(Исто, 45). 

Током романа, Сета се присећа многих негативних догађаја 



Весна Којашевић

271

које је доживела на фарми: „На свету нема веће несреће од белаца“ 
(Морисон, 1987, 120). Она је сада слободна, изашла је из затвора, 
у правом смислу те речи. Међутим, фигуративно говорећи, она је 
затвореник, роб своје прошлости. Због толиког израбљивања, на 
Сету је живот на фарми оставио многе последице. Поменимо још 
једну, која носи дубоко значење, како би се још више разумео од-
нос белаца и црнаца, али и како би се јунакиња разумела, а уједно 
и цео роман. Сети је остао ожиљак на леђима, због бичевања, који 
је она звала дрво. Међутим, ова метафора има негативну конота-
цију, јер као што каже Пол Д, јунак у роману који је такође живео 
на фарми са њом, у дрво можеш да се поуздаш и да му будеш 
близу, а овај ожиљак је одбојан и подсећа на прошлост, на ропство 
и на живот на фарми, где су је избичовали док је била трудна и 
одузели јој млеко. Сваки тај рез, сваки ожиљак носи трауму и 
бол. Када Пол Д трља свој образ о њена леђа како би разумео и 
осетио њену патњу, она не може да осети пољупце јер јој је кожа 
на леђима већ одавно мртва. Како тумачити ову слику? Наиме, 
пре свега, поређење које је употребио Пол Д, нам помаже да про-
тумачимо слику у контексту дискурса ропства. Једна од главних 
одлика постмодернизма, као што је наведено, али исто тако, може 
се слободно рећи и једна од тема овог романа јесте прошлост и ре-
минисценције на минуле догађаје. Сваки ожиљак ће је подсећати 
на догађаје које је преживела на фарми, на Сладак Дом. Истичући 
постмодернистичке одлике у роману, Тони Морисон путем ове 
слике приказује како тадашње културе не само да прошлошћу де-
финишу своју реалност, већ и уз помоћ прошлости се окрећу ка 
будућности. Тако можемо протумачити моменат када сазнајемо да 
Сета не осећа пољупце Пола Д, те нам то имплицира да се одлучно 
окренула ка будућности у нади да ће бити боље, што нам потврђу-
је и следећа сцена која приказује Сету како ради у ресторану:  „И 
меси тесто. Меси, меси. Нема бољег начина да се започне тежак 
свакодневни посао: потискивање прошлости“ (Исто, 101). 

Требало би обратити пажњу да није само Сета једина која 
је починила убиство због љубави према детету. Након што су биле 
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жртве силовања, Сета и остале жене нису имале избора: или ће 
их препустити ропству и његовим ужасима, или ће их убити. Са 
друге стране, Сетина мајка је белу децу одбацила. Сву децу осим 
црне. Третирана као животиња, она још и делује као животиња 
брутално поништавајући, одбацујући своје потомство. 

Бејби Сагс је такође била жртва силовања. Она представља 
све оне жене тамне пути чија су тела служила за „производњу“ 
будућих робова. Услед таквих догађаја, при којима су те жене биле 
коришћене, у већини случајева  је долазило  до замагљивања од-
носа мајке и деце, а такође и ситуација да се не познају очеви своје 
деце. После извесног времена када жена одгаји дете и уколико је 
оно способно за рад, купују га. Због тога, често се дешава да се 
не обнови однос између мајке и детета. Ове мајке су знале да ће 
једног дана њихова деца бити само пијуни и оруђа белих људи, те 
нас не изненађује што је Сета после онаквог искуства убила своје 
дете. Сетина мајка, коју је Сета једва познавала, била је исто жр-
тва силовања. Међутим, једино је Сету задржала, јер је била црно 
дете. Приметимо да се доминантне културе према екс-центичним 
културама односе као према културама које ће се развијати и да 
ће они користити тај њихов развој за своје потребе. Конкретно, 
један белац ће искористити обојену жену тако што ће њену децу 
употребити за своје потребе, као робове. 

Из тог разлога, због свега што је прошла, Бејби Сагс је учи-
ла пре смрти Денвер, своју унуку, како мора да воли своје тело јер 
то други неће поштовати, дакле, само ће је користити. Денвер није 
могла да верује каква су понижења доживеле њена мајка, баба  и 
друге црне жене. Но ипак, Денвер неће бити још једна жртва у 
низу, њено тело неће бити искоришћено од стране доминантнијих.

Ваљало би приметити да је Денвер још као беба у стома-
ку била принуђена да се „суочи“ са доминантнијом културом од 
њене. Међутим, Денвер је једини лик који је остварио контакте 
са граничним ликовима. Пре свега, она је волела причу о њеном 
рођењу, јер док је још била у стомаку, преживела је „судар“ бела-
ца и црнаца, односно центра и маргине, доминантне културе и 
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маргиналне. Наиме Сета, трудна, онемоћала од бежања, нашла 
се у трави након што је пала. Чула је звуке и уплашила се. Знала 
је да је у питању неки белац. Помислила је да је дошао учитељ 
по њу, јер је од њега и бежала. Међутим, девојка белкиња, Ејми 
Денвер ју је нашла и помогла да се породи. Уколико ишчитамо 
овај догађај у нашем поменутом кључу, закључујемо да је Ејми 
постала заправо гранична фигура, нашла се на међи расне линије 
делајући као бабица, дакле пристала је на савез са црном мајком 
и дететом. Она није марила за овакво схватање култура. По њој је 
Денвер и добила име, дакле по белкињи. Друга гранична фигура 
је учитељица Лејди Џонсон. Денвер је уживала што је ишла на 
часове са осталом обојеном децом: „Број 124 и поље иза њега су 
били за њу цео свет који је знала и желела“ (Исто, 135). Ишла је 
до туђе куће у којој су се остала деца окупљала. Тамо су код Лејди 
Џонсон учили многе ствари за пет центи месечно. Научила је и да 
чита и да рачуна. Лејди Џонсон је радила оно што су белци сма-
трали непотребним и нису је подржавали: она је у својој дневној 
соби окупљала обојену децу која су имала интересовања да уче. 
Дакле, овде наилазимо на моменте да поједини белци, попут Лејди 
Џонсон или Ејми, представљају граничне фигуре, односно фигуре 
које су „изашле“ из центра, условно речено и дошле до маргине, 
склопиле савез са обојеним човеком.

***

У роману наилазимо на још један битан тренутак који се 
тиче Денвер и њеног односа према моментима културних система. 
Наиме, поменули смо граничне фигуре и мотив граница. Хоми 
Баба у својој књизи појашњава како гранични моменти заправо 
представљају симболичку интеракцију, а и наглашавају уједно и 
разлику између полова бинарних односа као што је црно/ бело: 
„Граница постаје место од којег нешто започиње своје присуство-
вање“ (Баба, 2004, 103). Денвер је много пута желела да оде из 
куће, да напусти свој дом, свој центар и оде преко границе, међу-
тим мајка јој није дозволила: „А пре свега, тамо су белци, а како 
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њих да препознаш какви су ? Сета јој је казала по устима, а по-
некад и по рукама. Нана Бејби јој је рекла да се од њих не можеш 
одбранити“ (Морисон, 1987, 305). Тако се Денвер усудила да пређе 
праг, да тражи помоћ од комшија, кад је Вољена почела да злоста-
вља њену мајку. Прошлост је кренула да их гуши, а то није била 
само једна душа већ милиони афричких робова који су погинули у 
ропству.  Денвер је скупила храброст и отишла да тражи помоћ, да 
ослободи мајку ропства и прошлости. Дакле, овде је Денвер први 
пут напустила њихов центар, као што је одувек желела и отишла 
преко границе њихове зоне конфора. 

Иако су станари куће 124 први у генерацији који су се 
ослободили ропства, ипак видимо да је дух Сетине ћерке Вољене 
присутан и да је он дух који је симбол прошлости и подсетник 
на ропство, тако да сви укућани и даље живе под његовим руши-
лачким и деструктивним дејством. Вољену можемо посматрати 
и као колективно несвесно афричких робова, као демонско, ка-
сно понављање историје. Она је отелотворење колективног бола 
и траума, беса милиона робова који су умрли. Тако и за број 124 
можемо рећи да означава милионе црнаца који су убијени. Те сто-
га, свако ко уђе у кућу или живи у њој, можемо посматрати као да 
улази односно живи у прошлости. Зато, у лику Вољене не враћа 
се само она као Сетина мртва ћерка, већ она представља повратак 
свих лица, све утопљене душе, душе мајки, деце. Стога, на ширем 
плану, она представља и колективну историју ропства. Вољена је, 
можемо рећи повезана и са природом. Њу можемо симболично 
посматрати и као Африку, домовину, која је као и њени станов-
ници и те како угњетавана, освајана, нарочито после географских 
открића, као потлачени континент, који је служио Американцима 
и Европљанима за пустошења. 

Битно је напоменути да мушкарци тамне пути уоште нису 
били поштеђени угњетавања. Пол Д, један од ликова у роману, 
који је са Сетом такође живео и радио у Слатком дому, приказује 
на другачији начин како су се белци опходили према црнцима. 
Када је дошао код Сете, Пол Д јој је испричао причу о петловима 
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и о томе како је Мистера, једног петла спасио и помогао му да се 
испили: 

Мистеру је допуштено да буде и остане оно што јесте. А мени то није 
било допуштено. Чак и да су га скували, скували би певца по имену 
Мистер. А ја никад више нисам могао да будем Пол Д, било жив, било 
мртав. Учитељ ме је променио. Постао сам нешто друго, а то друго 
било је безначајније од петла што на сунцу стоји на кориту“ (Морисон, 
1987, 100). 

Дакле, примећујемо да прича заправо говори о њему, о 
Полу Д. Њему је на фарми одузето да буде оно ко јесте. Газда, го-
сподин Гарнер се хвалио пред другима како су му „црње“ одличне 
и називао их је мушкарцима. Имао је неколико робова: Пол Д, 
Пол Ф, Пол А, Хали Сагс, Шести и Дивљак. Иако је Гарнер био 
белац он је својим робовима веровао и слушао их. Говорио је да 
су прави мушкарци, а опет то није умањило његову моћ као газде. 
Али, када је господин Гарнер умро, дошао је учитељ да води бригу 
о имању. Питали су се зашто је госпођа Гарнер уопште унајмила 
учитеља, а притом белца. Онда су спознали да ипак није могла 
да дозволи да она буде једини белац на фарми. Колико год да су 
робови били послушни, опет, постоји доза несигурности и стра-
ха према Другости. Морисонова описује како је тај учитељ њима 
уливао страх и како их је постепено угњетавао. Учитељ је не само 
Полу Дију већ и осталима покушао да тлачењем одузме иденти-
тет, да анулирају своје сопство, као што смо видели на Сетином 
примеру. И управо због тога, када су видели да таква ситуација 
води деградацији идентитета, када је дошао моменат да се центар 
проширио и претио да прекрије маргине, па чак и пређе границе 
система (учитељ који се иживљава над робовима), многи су побе-
гли, као Сета што је учинила. 

Франц Фанон (Frantz Fanon) у својој књизи Црна кожа, 
беле маске (1952) анализира чин говорења, причања у контексту 
колонизованих народа. Говорити значи апсолутно постојати за 
другог. Црни човек се различито понаша према белом човеку и 
према другом црном. Сваки колонизовани народ, дакле сваки 
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народ у оквиру којег се родио комплекс ниже вредности услед 
одбацивања  изворне  културе, увек дође до сукоба са језиком 
цивилизаторске нације, дакле са културом земље матице. Стога 
црнци, колонизовани народи ће опстати све док буду прихватали 
културне вредности земље колонизатора: „Биће утолико бељи, 
што више буде означио своју црноћу“ (Фанон, 2015, 108). Читано у 
овом контексту, Пол Д је присиљено прихватио језик белаца. Ста-
вили су му „жвале“ на уста. То је гвоздена справа која је служила 
за кажњавање робова и изазивала у њима жељу за причањем. Да-
кле, самим тим поступком, учитељ је анулирао постојање Пола Д, 
јер је уништио његово постојање тиме што га је ућуткао. Ово је 
упечатљиви симбол дехуманизације црног народа, понижавање и 
осакаћивање. Дакле, тежња да се црнац сведе на ниво животиње и 
да његов опстанак на земљи буде анимални. Ову гвоздену справу 
можемо посматрати као границу између култура. Самим тим што 
је њему стављена справа на уста и што му је забрањено прича-
ње, поставила се граница у комуникацији између двају култура.  
Доминантна култура има шта да каже и њена реч се поштује, а 
култура на маргини нема права да прича, те стога у роману чи-
тамо како је учитељ чак једном приликом приговорио робовима 
што пуно причају. Причати са црнцима – спустити се на њихов 
ниво. 

Још један пример који се тиче деградације идентитета јесу 
имена. Наиме, Пол Д је само један од црнаца који се зове Пол, 
назван по абецедном реду од стране претходног мајстора који 
их је поседовао пре него што су дошли у Сладак дом. Давањем 
истог имена, са једним абецедним карактером који их разликује 
међу другим робовима одузета им је индивидуалност и идентитет. 
Ознаке које су добили (Д, Ф, А...) су у корист мајстора, дакле газде 
робова, а не име које ће их идентификовати као особе. Тако на 
купопродајном листу Џени Сагс пише да јој је име Џени Витлоу. 
Занимљиво је и само име фарме : Слатки дом. Наиме, пре него 
што је господин Гарнер умро, може се рећи да је име и приличило 
фарми, јер су се и газде тако понашале. Бејби Сагс се изненадила 
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што је овде нико није ишибао кад је повредила кук. Чак и кад 
је полупала сва јаја нико јој није рекао „црна кучко, шта ти је“. 
„Госпођа Гарнер је певушила док је радила; господин Гарнер се по-
нашао као да је свет играчка којом треба да се забавља“ (Морисон, 
1987, 180). „Гарнерови су, како јој се чинило имали неки посебан 
однос према ропству, односили су се према њима као према пла-
ћеној радној снази, слушали шта имају да кажу, учили их ономе 
шта су желели да сазнају“ (Исто, 181).  Међутим, кад је дошао учи-
тељ, Слатки дом је добио другачију ноту. Дом  представља омеђен 
и затворен простор који човеку омогућава заклон од спољашњег 
света. Стога је слика дома повезана са топлином огњишта, по-
родицом, заједништвом, дакле одаје позитиван емотиван однос 
његових чланова. Међутим, дом може носити и негативно обојен 
однос чланова кад се ради о институцији, нпр: о дому за одвика-
вање дроге и друго… У овом контексту и у роману Вољена Слатки 
дом је представљао фарму робова. Дакле, дом овде представља 
затворен простор (институцију) из ког чланови не могу или не 
смеју излазити па га доживљавају као затвор. Придев „слатки“ 
носи позитивну конотацију, те стога, он само још више доприноси 
иронији назива ове фарме, која је била затвор из ког су побегли 
робови. 

Како су обојени људи појмили живот приказује једна сцена 
у затвору у ком је био Пол Д. Ујутру, кад опале хитац, један по 
један од затвореника излази. Након што би стали у врсту, нови 
хитац је означавао да морају да се попну на површину, где је било 
навучено 300 м најбољег ручно кованог ланца. Тај ланац се прено-
сио од руке до руке . Нико није смео да разговара.. Када се окива-
ње звршило онда би клечали и чекали да виде хоће ли се прохтети 
једном чувару да их убије: „Хоћеш ли да доручкујеш, црнчуго?“ 
(Исто, 143). Понеки од тих људи на коленима би одабрао пуцањ у 
главу. Потом би ишли преко поља и кроз шуму истрајавали под 
вођством белаца. Певали би и тукли, сећајући се свега што су про-
шли: „Толико пута су убијали газду и тако дивљачки да су морали 
да га оживе да би га поново здробили“ (Исто, 143). „А највише од 



Моменти маргиналности и екс-центричности у роману Вољена Тони Морисон

278

свега убијали су ону намигушу коју су људи звали Живот што их 
је завлачила“ (Исто, 143).   

Предрасуда о боји није ниста друго до  мржња једне расе 
према другој, презир народа према онима које сматрају нижима 
од себе. „Пошто је боја највидљивији спољни знак расе, постала 
је критеријум на основу којег просуђују људе, а да се не узимају у 
обзир њихове образовне и друштвене тековине“ (Burns, 1949, 14; 
према Фанон, 2015, 110). Црноћа, тама, мрак, ноћ, оно симболизу-
је грех, архетип нижих вредности. Има функцију нижих осећања, 
рђаве склоности, мрачну страну душе. Другачије, црнац је онај 
који је неморалан. Када се говори о тами, када је неко прљав, он 
је црн- било у физичкој, било у моралној прљавости. „У Европи, 
црнац представља рђаву страну личности. Да би постојао морал, 
потребно је из свести избавити црно, мрачно“ (Исто, 111). Белци 
су веровали да се црнцима ма како год да су образовани испод те 
црне коже крије џунгла. Међутим што су више улагали снаге да 
се докажу да су они човечни, пуни љубави, благи, џунгла је све 
више расла. То није била џунгла коју су они донели са неког дру-
гог претходног места, ту су џунглу белци усадили и у њима је све 
више и више расла и променила их, „направила их крвожедним, 
глупим, горим него што су то и сами желели да буду, толико су 
се плашили џунгле коју су сами створили“ (Морисон, 1987, 251).

Закључак

Постмодерна уметност је увек свесна разлике, штавише 
цени их и истиче.  Бити екс-центричан на граници или маргини, 
значи заправо имати различиту перспективу у односу на центар. 
Тако исто промена перспективе указује и на разлике које пост-
модернизам истиче. Он не премешта маргинално у центар. Не 
преокреће положаје, не вреднује само један од њих, колико за-
право користи ове положаје како би их критиковао и изнутра и 
споља. Према томе, запазили смо у роману испитивање граница 
периферног народа, црнаца и централног, белог народа изнутра и 
споља. Изнутра су догађаји који су описани у садашњости, тј.по-
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следице ропства, како се оно одразило на Сету, Пол Д, Денвер, пре 
свега кроз призму доласка духа прошлости Вољене. Испитивање 
границе споља би биле све оне реминисценције на живот пре сло-
боде коју тренутно живе ликови овог романа.  Стога, приметиће-
мо да када црнци ступају у контакт са белим светом, да долази до 
одређеног деловања. Наиме, ако се психичка структура покаже 
као крхка, онда ће црнац престати да се понаша као појединац 
који делује у своју корист и који делује у своје име, већ циљ њего-
вог деловања ће бити Други, односно бео човек који једини може 
да га дефинише и одреди му вредност.

Литература
Баба, Х. (2004). Смештање културе. Београд: Београдски круг.

Морисон, Т. (2014). Вољена. Београд: Лагуна.

Фанон, Ф. ( 2015). Црна кожа, беле маске. Нови Сад: Mediterran 
publishing.

Хачион, Л. (1996). Поетика постмодернизма. Нови Сад: Светови.

Aristotel. (1988). Nikomahova etika. Zagreb: Globus.

Додатна литература
Pintarić, N. (2005). Emotivan odnos prema prostoru u kojemu živimo: jezič-

na slika doma u hrvatskom, poljskom i ruskom jeziku. Rasprave instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje, 31(1), 227-248.

Harold, B. (2004). Bloom guide’s – Toni Morrison’s Beloved. Broomall, PA: 
Chelsea House Publishers. 

Du Bois, W.E.B. (2008).The Souls of Black Folk. The Project Gutenberg EB-
ook. Available in http://www.gutenberg.org/files/408/408-h/408-h.htm.

Moments of Marginality and Eccentricity in the novel 
Beloved by Toni Morrison

Vesna Kojašević

Abstract: The paper seeks to analyze moments of marginality and eccen-
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tricity in the novel Beloved by Tony Morrison from the point of view of postmodern-
ism. As the space of postmodernism is an examination of subjects from the margins, 
so the work seeks to look at these points and to illuminate the moments of the past 
that are also characteristic of postmodernism. The sixties broughtgreat cultural dif-
ferences, especially black, which can be seen in the novel, and despite these moments, 
the paper seeks to shed light on the collision of the two systems from which the 
subjectsarise, burdened and imprisoned by the past, same as their relationship that 
comes as a consequence of colonialism.

Keywords: marginality, eccentricity, center, systems, subject, other, Beloved, 
Morrison, postmodernism, past.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
У стручном часопису студената друштвено-хуманистичких 

наука и уметности Политеума објављују се стручни студентски 
радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из 
теорије уметности, што значи да своје радове могу послати сту-
денти основних и мастер академских студија из Републике Србије 
и региона који се убрајају у наведене категорије.

Часопис Политеума објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове: стручне радове, оригиналне научне радове, 
прегледне радове, приказе књига, писма итд.
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Сваки рад који испуни наведене критеријуме биће послат 
на рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати 
објављивање рада само уз одређене препоруке измена или допуна 
које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити обја-
вљен само ако аутор уважи све препоруке рецензента (аутора ће 
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ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се 
омогућава непристрасност у оцењивању.

Слање рукописа

Приликом подношења рукописа аутори гарантују да ру-
копис представља њихов оригиналан допринос, да није већ обја-
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Упутство за припрему рукописа
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Када рад има више од једног аутора, свако име треба обеле-
жити на исти начин као и када је реч о једном аутору, а аутора за 
кореспонденцију (пуно име и електронску адресу, односно e-mail) 
треба обележити у фусноти. 

У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додат-
не информације о тексту (део већег научног пројекта, предста-
вљен на стручној конференцији и сл), уколико рад није написан 
за потребе објављивања у овом часопису.

Сажетак не би требало да буде дужи од 150 речи и требало 
би да садржи кратак преглед метода и најважније резултате рада, 
тако да се може користити приликом индексирања у референтним 
периодичним публикацијама и базама података. Сажетак треба 
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доставити на српском и енглеском језику.

Кључне речи (појмови, географске локације, резултати) 
наводе се у посебном реду иза сажетка. Кључне речи треба да буду 
релевантне за тему и садржај рада. Добар избор кључних речи 
предуслов је за исправно индексирање рада у референтним пери-
одичним публикацијама и базама података. Треба навести од 5 до 
10 кључних речи, на српском и енглеском језику.

Текст рукописа: треба користити тип слова Times New 
Roman, величину слова 12, проред 1,5. Поднаслове писати без 
нумерације, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да 
буду подебљани, а издвојене именоване целине у оквиру једног 
поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду исписани по-
дебљаним и косим словима. 

Маргине поставити на 2,5 центиметара, на страници фор-
мата А4.

Рукопис може да садржи фусноте. Коришћење енднота 
није дозвољено.

Страна имена и презимена у тексту писати према српској 
транскрипцији, а код првог навођења страног имена и презимена 
у заградама навести име и презиме на изворном језику. Називе 
страних корпорација, споразума и др. могуће је наводити у извор-
ном облику, али коришћењем косих слова (Italic) или користити 
правило навођења препоручено за страна имена и презимена.

Уколико се користе табеле у тексту, слова треба у њима 
треба да буду Times New Roman типа, величине 11. Табеле се обе-
лежавају изнад табеле, користећи тип слова Times New Roman, 
величину 11, на следећи начин:

Табела 1.  (назив табеле)

Слике, цртежи и друге илустрације треба да буду до-
брог квалитета. Илустрације морају бити у једном од следећих 
формата: TIFF, JPEG, EPS. Слике, цртежи и друге илустрације се 
обележавају испод истих, користећи тип слова Times New Roman, 
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величину 11, на следећи начин:

Слика (или цртеж, график и сл.) 1.  (назив)

Молимо вас немојте:

■ достављати илустрације оптимизоване за коришћење  на 
екрану (нпр. GIF, BMP, Pict, WPG); оне обично имају ниску резо-
луцију и мали распон боја;

■ достављати илустрације које имају резолуције мање од 
горенаведених;

■ достављати илустрације несразмерно великих димензија 
у односу на формат рукописа.

Захвалница (опционо): треба да се налази у посебном 
одељку на крају чланка, а испред списка референци. 

Литература: референце се наводе на језику на ком су об-
јављене. Списак референци треба да садржи само радове који су 
цитирани у тексту. 

Референце издате на српском језику се наводе искључиво 
на ћириличком писму (без обзира на писмо оригиналног издања). 
Ово важи само за дела на српском језику (не важи за дела на хр-
ватском, словеначком и др.).

При попису коришћених референци у одељку Литерату-
ра, прво се наводе ћирилична издања по азбучном реду, а потом 
остала издања по алфабетском реду.

Референце се наводе према АПА стилу навођења. Пре-
цизан начин навођења по АПА стилу биће објављен у посебном 
документу уз текст конкурса на сајту студентске организације 
Српски политички форум (https://srpskipolitickifor.wixsite.com/
srpskipolitickiforum), сајту Факултета политичких наука (http://
www.fpn.bg.ac.rs/) и другим сајтовима који поделе текст конкурса, 
биће достављен заинтересованим студентима који се обрате ре-
дакцији на електронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.

Препоручена литература (oпционо) може да садржи дела 
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која аутор препоручује посебно заинтересованим читаоцима, како 
би се још више упознали са темом рада.
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