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ХАРТЛЕНД ТЕОРИЈА ХЕЛФОРДА МАКИНДЕРА И 
НОВА ВЕЛИКА ИГРА У ЕВРОАЗИЈИ  

 
ТЕОРИЯ ХАРТЛЕНДА ХЕЛФОРДА МАКИНДЕРА И НОВАЯ 

БОЛЬШАЯ ИГРА В ЕВРАЗИИ 
 
 
Резюме: Теория „Хартленда“ Маккиндера относится к классическим 
геополитическим теориям, которые рассматривают конфронтацию 
прибрежных и континентальных государств. Маккиндер относится к 
числу тех теоретиков, которые отдают преимущество 
континентальной силе из-за контроля над стратегически важной 
частью евразийского континента. Согласно данной теории, Хартленд 
в качестве основного региона Евразии является «центром мировой 
силы» и геополитическим императивом доминации над континентом, 
что открывает возможности для глобальной доминации. В теории 
«Хартленда» Маккиндер обозначил стратегический образец, которым 
руководствуется как телурократия, так и таласократия. Океанские 
державы пытаются предотвратить интеграцию Евразии в единое 
геополитическое образование. С другой стороны, континентальные 
державы стараются интегрировать континент путем 
геостратегического объединения вокруг территории Хартленда. 
Российское государство на протяжении истории являлось главным 
историческим организатором территории Хартланда как средства 
для континентальной гегемонии. Соотношение сил меняется после 
распада СССР, когда новое Российское государство теряет контроль 
над 1/3 территории Хартленда. В то же время в южной части 
Хартленда, в Средней Азии, пять государств начинают 
геополитическое соревнование, которое получило название Новая 

                                                            
1 Виши асистент на Факултету политичких наука Универзитета у Бањoj Луци 
2 Докторанд на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 
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большая игра. От результата этой игры зависит будущее 
Евразийской интеграции и возвращение России в мировую политику в 
качестве сверхдержавы. 
Ключевые слова: геополитика, геостратегия, хартленд, большая 
игра, Евразия 
 
Сажетак: Хартленд теорија Хелфорда Макиндера спада у класична 
геополитичка учења која разматрају глобално сучељавање поморске и 
копнене моћи. Макиндер спада у теоретичара који даје преимућства 
копненој моћи због контроле над стратегијски важним делом 
евроазијске копнене масе. Хартленд, као стожерни регион Евроазије 
према овом учењу представља „седиште светске моћи“ и 
геополитички императив за доминацију над континентом, чиме се 
отвара могућности за глобалну доминацију. Макиндер је Хартленд 
теоријом одредио стратегијски образац којим се руководи и 
телурократија и таласократија. Поморске силе покушавају да спрече 
интеграцију Евроазије под једним геополитичким ентитетом. 
Копнене силе, са друге стране, покушавају интегрисати континент 
геостратегијским окупљањем око простора Хартленда. Руска држава 
је кроз историју главни историјски организатор простора Хартленда 
као средства за континенталну хегемонију. Односи се мењају након 
распада СССР када нова руска држава губи контролу на 1/3 
територије Хартленда. Истовремено се у јужном делу Хартленда, 
унутар средњоазијског простора пет држава започиње геополитичко 
надметање које је названо Нова велика игра. Од исхода  ове игре 
зависи будућност Евроазијског интегрисања и повратак Русије у 
светску политику као суперсиле. 
 
Кључне речи: геополитика, геостратегија, Хартленд, велика игра, 
Евроазија 
 
 

ЖИВОТ И ДЕЛО КЛАСИЧНОГ ГЕОПОЛИТИЧКОГ 
МИСЛИОЦА 

 
 

 Хелфорд Џон Макиндер (Halford Jоhn Mackinder, 1861-1947) 
према његовим биографима није волео да га зову геополитичарем 
„Макиндер себе није видео као геополитичара, реч геополитичар 
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заједно са речју геопoлитика није волео.“3 Док се са друге стране 
његови радови сматрају основом учења класичне и савремене 
геополитике. Негативан став према геополитици Макиндер развија 
због поистовећивања геополитике у то доба само са једним правцем, 
односно, са немачком органицистичком школом.  Са друге стране 
његов научни приступ је увео геополитику у систем наука какав данас 
познајемо. Макиндер није написао много радова који се стриктно могу 
назвати геополитичким, тачније написао је само два чланака и једну 
књигу. Међутим, утицај тих радова је такав, да значај ове науке 
можемо мерити пре и после Макиндера. 
 Као научник Макиндер је типични производ британског 
образовног система викторијанске епохе. Завршио је Епсом колеџ 
(Epsom College), који је био познат у Енглеској по катедри за природне 
науке, затим 1880.  године уписује студије  на Оксфорду. На Оксфорду 
упознаје Хелфорда Џорџа (Helforda Georga), професора војне историје 
који ће остварити пресудан утицај на касније Макиндерово бављење 
геополитиком. Хелфорд Џорџ 1886. године уводи Макиндера у 
Краљевско географско друштво (Royal Geographical Sociaty).4 
Краљевско географско друштво постаје место из којег је Макиндер 
афирмише своје најзначајније геополитичке замисли. Након 
дипломирања на Оксфорду он се ангажује као предавач на вечерњим 
радничким школама (курсевима) које су се почеле појављивати у 
Великој Британији. Те школе су биле истурена одељења великих 
универзитета5 на којима он држи предавања из физичке-географије.   
 Интересантно је споменути да је Макиндер своје идеје 
проверавао и у политичкој пракси, тако је  дванаест година (1910 - 
1922) био заступник Конзервативне партије у Доњем дому  британског 
парламента (House of Commone). Међутим, никада није остварио већи 
успех у практичној политици. 
 Највећа дела Макиндер је написао у периоду од 1900. до 1943. 
године. Важно је споменути један рад који је написан пре његових 
најпознатих дела из геополитике, али који је за развој и положај 
географије у британској науци био револуционаран. То је био чланак О 
предмету проучавања и методу географије  (On the Scope and Methods 
                                                            
3 Parker W.H.: Mackinder: Geography as an aid to statecraft, Oxford University Press, 
New York, 1982., стр. 147. 
4 Краљевско географско друштво, Royal Geographical Sociaty (RGS) London, било је 
врло утицајна институција у Великој Британији. Његово чланство је било шаролико, 
од авантуриста, истраживача до високих владини званичника и професора 
универзитета. 
5 Слично нашој форми радничких универзитета. 
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of Geography) из 1887. године.6 Овим радом Макиндер је први пут 
скренуо пажњу британске научне јавност на географију, на коју се 
гледало као на сервис за прекоокеанска освајања. Он је изнио тезу о 
Новој географији (New Geography) „као мосту између природних и 
друштвених наука.“7 Овај авангардни научни чланак постаје пролог 
целокупног Макиндеровог научног опуса, јер је из односа према 
географији следио однос и према геополитици.   
 Свој научни опус Макиндер започиње 1904. године 
представљањем чланака и концепта  Географска осовина историје (The 
Geographical Pivot of  History). Овај чланак је до данас остао најутицајнији 
рад из геополитике. Након завршетка Првог светског рата Макиндер 
1919. године разрађује и проширује чланак Географска осовина историје, 
и прави ратну дораду Осовинске концепције, коју представља у књизи 
Демократски идеали и реалност (Democratic Ideals and Reality). Ова 
књига је резултат еволуције идеје изложене у Осовинском чланку (Pivotal 
paper) из 1904. године, а настала је под снажним утицајем резултата тек 
завршеног Првог светског рата и до тада невиђених страхота. Она 
представља подршку идеји колективне безбедности кроз Друштво народа, 
а подржава и право народа на самоопредељење. Бива прихваћена и као 
нека врста приручника британске делегације у Версају, за цртање граница 
„нове“ послератне Европе. 
 Задњу дораду своје основне концепције изложене у чланку 
Географска осовина историје, Макиндер чини у јеку Другог светског 
рата, односно 1943. године. Наиме, познати Амерички часопис за 
међународне односе Спољни послови (Foreign Affairs) затражио је од 
већ остарелог Макиндера да каже како је време утицало на његов 
глобални геополитички концепт изложен у ранијим радовима. Важно 
је истаћи да почетком четрдесетих година 20. века интересовање за 
Макиндеровим радовима нагло порасло нарочито у САД, због  
експанзије немачке међуратне школе геополитике (geopolitik) 
предвођене генералом Хаусхофером, који је био верни следбеник 
Макиндеровог учења. Чланак Савршени свет и победа мира (The 
Round World and the Wining of the Peace) је последњи рад из 
геополитике који је написао Хелфорд Макиндер пре своје смрти. Он 
умире 6. марта 1947. године у предвечерје Хладног рата, када се његов 
глобални геополитички концепт најснажније потврдио у 
хладноратовској стратегији обуздавања (containment strategy) Џорџа 
Кенана.  
                                                            
6 Овај научни чланак је први пут публикован у Cambridge Review, марта 1887. године.  
7 Blouet B.: Helford Mackinder: A Biography, A&B Universety Press, Texas, 1987., p. 43. 
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ГЛОБАЛНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОРЕДАК  
 

 Макиндер своју геополитичку доктрину заснива на подели 
историје (времена) и подели простора (територије). У том смислу, 
Макиндер дели читаву историју света на следећа геополитичка 
раздобља: „Епоха пре Колумба. У њој народи који припадају 
периферији Евроазије, на пример Римљани, живе под сталном претњом 
да буду освојени од сила Осовинског региона. За Римљане су то били 
Германи, Хуни, Алани, Парћани итд. За средњовековну екумену то је 
златна хорда. Епоха Колумба. У том раздобљу представници 
Унутрашњег или маргиналног полумесеца крећу у освајање 
непознатих територија планете и при том нигде не наилазе на озбиљан 
отпор. Епоха после Колумба. Више не постоје неосвојне земље. 
Динамичке пулсације цивилизација осуђене су на сукоб увлачећи све 
народе на земљи у свемирски грађански рат.“8 Макиндер је био први 
теоретичар који је геополитичке процесе анализирао из глобалне 
перспективе. Свет према његовом схватању постаје затворени 
политички систем, модерним речником речено свет постаје 
глобализован. 
Оно по чему је Макиндеров геополитички концепт који је дат у чланку 
Географска осовина историје остао упамћен јесте географска подела 
света на три велика геостратешка региона. Полазиште поделе је 
Осовински регион (Pivot area) који је центар његове географске 
шематизације, а тај регион који представља само језгро Евроазије и 
налази се под контролом Русије. Око њега се налази  Унутрашњи или 
периферни полумесец (Inner or Marginal Crescent) који чине „Немачка, 
Аустрија, Турска, Индија и Кина.“9 Најудаљенији од своје географске 
осовине је Спољни или острвски полумесец (Outer or Insular Crescent) 
који сачињавају „Велика Британија, Јужна Африка, Аустралија, 
Сједињене Државе, Канада и Јапан.“10 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Дугин А.: Основи геополитике – Геополитичка будућност Русије, Екопрес, 
Зрењанин, 2004., стр. 53. 
9 Mackinder H.: The Geographical Pivot of History, in: (Аdditional Papers), Democratic 
Ideals and Reality, National Defense University Press, Washington, DC, 1996., р. 191. 
10 Ibidem, р. 191. 
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Карта 1:  Макиндеров „Природни размештај светске моћи“ из 1904 

 
Извор: Halford Jоhn Mackinder, „The Geographical pivot of History”, in: (Additional 

papers), Democratic Ideals and Rality, National Defense University Press, Washington, 
1996, р. 191. 

 
 Централни положај, по овој Макиндеровој географској шеми, 
јесте најповољнији, иако је „централност релативан појам који у 
сваком конкретном географском контексту може варирати. Међутим, 
са планетарне тачке гледишта, у центру света лежи Евроазијски 
континент“11 а у његовом средишту Осовински (стожерни) регион, 
који је најповољније географско полазиште за контролу света. 
Макиндер на следећи начин дефинише Осовински регион Евроазије: 
„њене централне или северне области обухватају 9 милиона 
квадратних миља и преко два пута су веће од територије Европе. 
Међутим, она нема погодне водене токове који воде у океан, иако је, са 
друге стране, изузев субарктичких шума, у целини погодна за кретање 
свих могућих номада. Западно, јужно и источно од те зоне налазе се 
погранични региони у облику широког полумесеца који су доступни са 
мора. Због наведених карактеристика овај се регион, сматра Макиндер, 
увек чини интересантним за сваку силу који жели да оствари 
планетарну доминацију, јер је он по његовом геополитичком концепту 
„природно седиште светске моћи.“12 
 Унутрашњи или периферни полумесец је простор који је до 
данас најгушће насељен простор на свету. На том простору се дешавају 

                                                            
11 Дугин А.: Основи геополитике – Геополитичка будућност Русије, op.cit., стр.48. 
12 Mackinder H.: The Geographical Pivot of History, in: (Аdditional Papers), Democratic 
Ideals and Reality, op.cit., р. 190. 
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најдинамичније промене и процеси у људској историји. Макиндер 
периферни полумесец одређује набрајајући државе које припадају овој 
зони, наравно у границама са почетка 20. века. Спољни или острвски 
полумесец је потпуно спољна зона у односу на евроазијски континент, 
и то не само у географском, већ и у културном и политичком смислу. 
Као што је Осовински регион недоступан воденим путем тако је 
острвски полумесец недоступан копненим путем. Ове две 
геополитичке целине су се развијале потпуно физички одвојене једна 
од друге. Међутим, до контакта ипак индиректно долази преко 
периферног полумесеца, који је класична мостовско-контактна зона 
између сила копна и мора. 
Основ доктрине копнене моћи Хелфорда Макиндера произилази 
управо из контроле над Осовинским регионом. Учење о значају 
контроле над језгром Евроазије за континенталну и глобалну 
доминацију Макиндер је развио кроз Хартленд теорију. 
 
 
ХАРТЛЕНД КАО ОСОВИНА КОПНЕНЕ (КОНТИНЕНТАЛНЕ) 

МОЋИ 
  
 Геополитичку концепцију дату у чланку Географска осовина 
историје Макиндер дорађује након завршетка Првог светског рата у 
књизи Демократски идеали и реалност. Он намерава да преко овог 
рада утиче на прекомпозицију међудржавног поретка у послератној 
Европи. Ова књига је требала да буде приручник британске делегације 
на Париским мировним преговорима 1919. године. Колики је био 
утицај ове студије на британску делегацију на преговорима никада није 
утврђено, али је сигурно да су главне идеје дате у њој биле спроведене 
на терену, као рецимо кордон тампон држава у Источној Европи. 
 Макиндер у овоме раду развија неколико нових геополитичких 
конструкција, од којих су најзначајније концепције Хартленда 
(Heartland),13 Светског острва (World Island) и Тампон држава (Buffer 
State). Наиме, он је редефинисао осовински (стожерни) регион 
Евроазије, значајно га проширујући и наглашавајући важност контроле 
над овом територијом за остваривање глобалне доминације. 
 Хартленд се према овој концепцији контролише преко Источне 
Европе, која је најважнији део овога простора. Гледано геостратегијски 

                                                            
13 Реч Хартленд долази од енгленске речи Heartland која се често неадекватно 
преводи као Срце земље. Сматрам да је ова реч постала већ део геополитичког 
вокабулара и да није потребно да се преводи. 
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Источна Европа је појас између две најважније копнене силе у 
Евроазији, Русије и Немачке. Зато је по Макиндеру потребно 
направити кордон држава који ће раздвајати Немачку и Русију, и на тај 
начин спречити интегрисање континенталне моћи. Тампон државе у 
Источној Европи су формиране на Париским мировним преговорима 
1919. године, од низа нових држава које су заузимале простор од 
Балтичког до Црног мора.14 Искоришћен је принцип права народа на 
самоопредељење америчког председника Вудроа Вилсона (Woodrow 
Wilson) у геостратегијске сврхе. У периоду између два светска рата овај 
геостратешки бараж има и улогу санитарног кордона15 према 
бољшевичком Совјетском Савезу. Међутим, његова најважнија улога 
је спречавање продирања Русије као најважније копнене силе у 
маритимна прочеља.  
 Концепт Светског острва, Макиндер дефинише у контексту 
глобалног сучељавања поморске и копнене моћи. Светско острво је по 
површини највећа копнена маса на планети која обухвата Европу, 
Азију и Африку. Геостратегијски најважнији  део овог геополитичког 
ентитета јесте Хартленд, као његово сувоземно језгро. Стратегијски 
значај Светског острва је у томе јер оно постаје највећа и најбогатија 
поморска базу на свету, а суштина поморске моћи лежи у вредности 
поморских база. Макиндер тврди „поморска моћ је у суштини питање 
избора одговарајућих база, лако употребљивих и безбедних.“16 Борба 
за глобалну доминацију је по Макиндеру борба за контролу над 
Светским острвом, односно његовим најважнијим делом Хартлендом.  
 
Колика је међузависност овог Макиндеровог геополитичког система 
копнене (континеталне) моћи најбоље се види из силогизма:  
 

Ко влада источном Европом доминира Хартлендом, 
Ко влада Хартлендом доминира Светским острвом, 
Ко влада Светским острвом доминира светом.17 

 
 Најважнији закључак који Макиндер изводи из свог 
геополитичког сагледавања светског поретка јесте да се мора спречити 
„да највећи део Великог континента може једног дана да се нађе под 

                                                            
14 Најважније државе овога кордона су Пољска, Чехословачка и Југославија. 
15 У смислу идеолошког тампона према СССР. 
16 Mackinder H.: Democratic Ideals and Reality, National Defense University Press, 
Washington, DC, 1996., р. 28. 
17 Ibidem, р. 106. 



“Политеиа”, бр. 10, Бања Лука, децембар 2015. 17 

влашћу једног центра и да би могао да послужи као база за изградњу 
непобедиве поморске силе“18 Доминацију поморских сила по 
Макиндеровом учењу чека изазов на мору ако дође до геостратегијског 
уједињавања Светског острва.  
 

РУСКО ГЕОПОЛИТИЧКО ИНТЕГРИСАЊЕ ХАРТЛЕНДА 
 

 Макиндер признаје да га је за писање о геополитичким 
проблемима инспирисала изградња руске Трансибирске железнице. Он 
је правилно оценио да ће ово саобраћајно интегрисање имати велики 
значај за однос снага између поморских и конених сила. Изградњом 
ове трансконтиненталне магистрале ефикасно је повезано језгро 
Евроазије и створени су предуслови за ширење на простор маритимних 
прочеља континента.  
 У том контексту Макиндер развија теорију у којој тврди је 
почетком 20. века дошло до промене глобалне равнотеже снаге у 
корист копнених сила, а као последица напретка у транспортним 
технологијама. „Железница је углавном играла помоћну улогу у 
океанској трговини. Но, сада трансконтиненталне железнице мењају 
стање ствари у великим копненим државама, тако да оне нигде не 
доносе такву корист као у затвореним централним областима 
Евроазије, на чијим се широким пространствима не може наћи ниједно 
брвно ни камен подесан за градњу. Железнице у степи чине невиђена 
чуда пошто су директно замениле коња и камилу, што значи да је овде 
прескочен неопходан стадијум развоја путева.“19 Интегрисање 
непрегледних евроазијских пространстава уз помоћ 
трансконтиненталних железничких пруга, сматра Макиндер, даје 
шансу простору Хартленда који је под контролом Русије да пробије 
приобалну блокаду поморских сила и почне са изградњом сопствене 
флоте којом би изазвала поморску доминацију Велике Британије. 
 Железница према Макиндеровом учењу враћа ранији глобални 
геостратегијски значај Хартленду, као и мобилност изгубљену у 15. 
веку. Посебно јер је у питању нови вид железнице, који спаја просторе 
континенталне величине и која тим просторима даје до тада невиђену 
покретљивост. 
 Геополитички постулат који је до тада важио да је „поморска 
моћ суштинска ако се жели остварити глобална премоћ“20доведен је у 

                                                            
18 Ibidem, p. 51. 
19 Ibidem, р. 189. 
20 Blouet B.: Helford Mackinder: A Biography, op.cit, р. 113. 
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питање. Овај постулат се често пута доказивао тврдњом да копнене 
државе практично не могу остварити светску доминацију већ само 
регионалну. Међутим, стављање под јединствену државну управу 
Хартленда и његово интегрисање железничким саобраћајем даје Русији 
моћ која све више врши „притисак на Финску, Скандинавију, Пољску, 
Турску, Персију, Индију и Кину… Поремећај односа снага осовинске 
државе, изражен у њеној експанзији на пограничној територији 
Евроазије, омогућава коришћење непрегледних континенталних 
ресурса за изградњу флоте. Захваљујући томе пред нашим очима 
ускоро ће се појавити светска империја. То се може десити ако 
Немачка пожели да се прикључи Русији као савезник.“21 
 Макиндер наведеном тезом даје одговор на кључно питање 
британске спољне политике са почетка 20. века, ко је главни изазивач 
Британске империје? Да ли је то Русија, стари британски ривал из 19. 
века или уједињена Немачка која је постала велика индустријска сила у 
срцу Европе. Макиндер тврди да ће највећа претња у будућности 
долазити од оног ко буде контролисао Хартленд. Евроазијски 
Хартленд у будућности може да буде под контролом једне државе или 
савеза више држава. Макиндер највише страхује од могућег савеза две 
велике континенталне државе Немачке и Русије.  
 Макиндер отворено каже: „не сме се дозволити стварање 
светске копнене империје,“22 а ако до тога дође потребно је спречити 
стварање велике морнарице копнених сила.23 Ова геостратегија 
посебно долази до изражаја за време Хладног рата када се Совјетски 
Савез у потпуности поклапао са Макиндеровим „пивотом света“ и који 
је у својим конвенционалним копненим снагама био знатно јачи од 
поморских држава, али зато маритимна компонента моћи Совјетског 
Савеза није никада имала величину главних западних ривала, тако да 
доминација поморских држава није никада озбиљно доведена у 
питање.  
 

ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА РУСКОГ ХАРТЛЕНДА 
 

 Од момента објављивања Хартленд теорије до данас руска 
држава је најважнији станар у простору Хартленда, зато се у 
литератури са правом евроазијски Хартленд назива и руским 

                                                            
21 Mackinder H.: Geographical pivot of History, in: (Additional papers), Democratic Ideals 
and Reality, op.cit., р. 191. 
22 Ibidem, р. 191. 
23 Макиндер мисли како на ратну тако и на трговачку морнарицу. 
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Хартлендом. Историјски посматрано руски Хартленд се јавља у две 
геополитичке фазе, прва фаза у којој руска држава суверено доминира 
највећим делом евроазијског осовинског језгра и другу фазу у којој 
руска држава дели простор Хартленда са новонасталим постсовјетским 
државма.   
 Прва геополитичка фаза у којој руска држава суверено 
доминира Хартлендом настаје кроз дуги историјски процес ширења 
руске државе у унутрашњост евроазијског копна. Руску експанзију у 
Хартленд започињу Јермакови козаци у 16. веку и она непрекидно 
траје до краја 19. века, када је руска империја заокружила своју 
државну територију и  под своју државну власт ставила Кавказ. Настаје 
компактна копнена империја од Црног мора до Тихог окена, која 
постаје стални актер у светској политици. Руска држава годподари са 
овим стратешки важним регионом све до деведесетих година 20. века, 
невезано који је политички режим био на власти у Москви . 
 Друга геополитичка фаза у којој руска држава више није једина 
сила унутар Хартленда настаје распадом СССР. Совјетски простор је 
подељен између савремене руске државе, Руске Федерације и 
новостворених држава у Централној Азији, Кавказу и у Источној 
Европи. 
Руска Федерација је задржала под својом контролом највећи део 
Хартленда, односно његов северни и средишњи сегмент. У Централној 
Азији „пет стана“, односно Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Таџикистан и Киргистан су под своју контролу ставили јужни део 
Хартленда. Кавкаске државе настале у постсовјетском простору, 
Грузија, Јерменија и Азербејџан контролишу геостратегијску спону 
Каспијског и Црног Мора. На западој периферији Хартленда појавила 
су се два нова геополитичка ентитета Украјина и Белорусија.  Украјина 
постаје кључна геополитичка и безбедоносна дилема Русије, без које 
Русија губи присуство у Европи, а тиме губи статус европске силе. 
Белорусија је остала у геополитичкој орбити Москве.  
 Биланс распада СССР за Русију је геополитичка катастрофа, у 
којој је руском Хартленду ампутирана 1/3 територије која има 
судбински значај за геополитичку будућност Русије. У новоствореним 
државама остало је неколико милиона етнички Руса који се још увек 
боре за своја политичка права.  
 Најважнија геополитичка карактеристика евроазијског 
Хартленда, након распада СССР јесте вакуум моћи. Русија се снажније 
укључује у геополитичка надметања у Евроазији тек након доласка 
Владимира Путина на место председника 2000. године. Тај вакуум 
моћи у Хартленду на почетку 21. века планирају да попуне како нови 
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евроазијски (континентални) актери, али и поморске силе, у првом 
реду САД које су оствариле трајно присуство у геостратегијском језгру 
Евроазије.  
 
 

НОВА ВЕЛИКА ИГРА У ХАРТЛЕНДУ 
 
 

 Јужни сегмент Хартленда се у литератури најчешће назива 
Каспијско подручје, али у знатно ширем контексту него што то говори 
његова физичко-географска одредница. Каспијско подручје 
подразумева збирни геополитички појам, који обухвата три географске 
области: Каспијско море са обалом, простор Кавказа и Централну 
Азију. Збињев Бжежински алудирајући на могуће међуетничке сукобе 
на овом подручју овај регион назива евроазијски Балкан. Бжежински 
сматра да „у Европи реч Балкан призива слике етничких конфликата и 
ривалстава између регионалних великих сила. Евроазија има такође 
свој Балкан, али евроазијски Балкан је много пространији, насељенији 
и религиозно и етнички хетерогенији.“24 
 Каспијско подручје или евроазијски Балкан обухвата девет 
земаља насталих на развалинама совјетске империје. То су Казахстан, 
Киргистан, Таџикистан, Узбекистан и Туркменистан у средњој Азији, 
Азербејџан, Јерменију и Грузију на Кавказу. Овим бившим совјетским 
републикама може се додати још и Авганистан. Бжежински истиче да 
је заједничка карактеристика за читаво ово подручје након распада 
СССР „вакуум моћи“, односно, слично као на традиционалном 
Балкану где су политички ентитети нестабилни и где локалне силе 
траже посредовање моћних суседа како би оствариле доминацију над 
регионом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
24 Бжежински З.: Велика шаховска табла, ЦИД Подгорица, Романов Бања Лука, 2001., 
стр. 117. 
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Карта 2: Евроазијски Балкан и вектори геополитичког притиска  

 
Извор: Бжежински З.: Велика шаховска табла, ЦИД Подгорица, Романов Бања 

Лука, 2001., стр. 117. 
 

 Кавкаски део Каспијског подручја има улогу геостратегијске 
„предстраже“ меког језгра Хартленда. Његова улога и утицај су се 
мењали  кроз историју, када је утицај поморских сила и њихових 
савезника у Римленду јачао Кавказ је постајао тврђава усмерена ка 
одбрани наспрам јужних руски степа. Када би копнена стихија била у 
офанзиви Кавказ би постајао утврда кроз коју би ишао поход из срца 
Евроазије. Са друге стране, средњоазијска степа је била маневарски 
простор са карактеристикама тампон зоне. За Русију је територија 
средње Азије представљала и представља повољну позицију за 
одбрану дубине евроазијског копна од поморских сила, које са мора 
кроз Римленд (Унутрашњи полумесец) пробијају ка језгру копна. За 
поморске силе подручје средње Азије имало је дефанзивно-офанзивну 
значај, који  је био најизразитији за време Хладног рата кроз политику 
обуздавања (policy of containment).  
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 Средњоазијски плато био је посебно значајан у време трајања 
једне дуге „партије“ стратешког надметања између Русије и Велике 
Британије током целог 19. века. Ово стратешко надметање је у 
историји означено као Велика игра (The Great Game). Британска 
империја је у само средиште свога царства сместила Индијски 
потконтинент, тако да јој је било битно контролисати велики лук који 
се протеже од Средоземља до Пацифика, те контролисати Северни 
балкон25. Са друге стране, Русија је као копнена империја желела 
разбити своју „углављеност“ и имати приступ топлим морима, а ти 
напори су се огледали у вишедимензионалним покушајима пробоја 
према Црном мору, Перзијском заливу, Индијском и Тихом океану.  
 Сукоб између царства копна и мора се одвијаo у зонама где је 
њихов утицај био неизвестан и које су називане зонама империјалног 
вакуума. Русија је у периоду трајања Велике игре у свом продору у 
средњу Азију била руковођена намером да ослаби утицај Британије и 
осујети стварање блока азијских држава под покровитељством 
Британаца усмерених против њеног царства. Насупрот Русији, 
Британци су у својој јурњави за територијом у средњој Азији 
покушавали да од Авганистана и Ирана направе тампон зону којом би 
штитили индијски потконтинент од руског утицаја. У том смислу су и 
напори Британца да у више наврата покушају да освоје Авганистан. У 
Првом англо-авганистанском рату 1842. године британска експедиција 
је, након почетних успеха, била поражена. Са друге стране, Берлински 
конгрес 1878. године зауставља даљи руски продор у средњу Азију, 
док истовремено започиње Други англо-авганистански рат 1878 – 1880. 
године. Руси су империјални марш у средњој Азији коначно завршили 
1884. године, када Русија завршава са освајањем Туркменистана, након 
чега долази до коначног разграничења између Русије и Велике 
Британије дуж авганистанско-туркменистанске границе. Ово је и задње 
поглавље Велике игре у средњој Азији, након чега обе империје улазе у 
Први светски рат. 
 Први светски рат и Октобарска револуција (грађански рат) не 
мењају позиције Русије у Централној Азији. Иако је било је покушаја 
да се створи средњоазијска муслиманска држава уз помоћ Британаца, 
али је Црвена армија осујетила те покушаје.  
 Геостратегијске позиције у Централној Азији остају 
непромењене и између два светска рата и након Другог светског рата. 
До нарушавања равнотеже долази започињањем совјетске кампање у 
                                                            
25 Британска геополитика је као северни балкон означавала следеће државе: Турску, 
Иран, Авганистан. 
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Авганистану у последњој фази Хладног рата. Совјетско-авганистански 
рат  (1979 – 1989) је био последњи покушај евроазијске копнене 
империје да пробије своју геополитичку „углављеност“. Ова кампања 
се завршила совјетским повлачењем (поразом) које је убрзало и 
коначни слом СССР.  
Овај локални рат је имао велики геостратегијски значај јер је он био 
увод у ново поглавље геополитичког надметања у Каспијском 
подручју које англо-амерички аутори називају Нова велика игра (The 
New Great Game). Водећи политиколог америчке RAND корпорације 
Грејм Фулер (Graham Fuller) сматра да након распада СССР 
„каспијско подручје тај опскурни регион света постаје предмет главних 
вести, сусрета на највишим нивоима што је пре неколико година било 
незамисливо.“26 Док се Велика игра одвијала између царске Русије и 
Велике Британије, а театар те стратегијске игре била је „ничија земља“ 
преддржавних творевина у средњој Азији које су били под племенском 
уређењем. Локални актери Отоманско и Персијско царство су били на 
„болесничкој постељи“, тако да је њихово држање у Великој игри било 
пасивно и без значајнијег утицаја. 
 Нова велика игра доноси много нових момента, али се главни 
актери нису суштински променили, у смислу ривалства између 
поморске и копнене силе, сада представљене кроз Руску Федерацију 
као наследницу царске Русије и САД као наследнице Велике 
Британије. Различитост између старе и нове Велике игре открива се у 
неколико димензија, од којих је најважнија она геополитичка.  
 Значај Каспијског подручја у 19. веку је био претежно 
геостратегијски, руска и британска империја су једна другој парирале у 
функцији просторне доминације. Доминирати у овом граничном 
региону значило је заштити своје територије и империјалне интересе. 
Савремени геополитички значај Каспијског подручја има, поред и даље 
присутног геостратешког значаја, подједнако важан геоекономски 
значај, захваљујући богатству енергетских ресурса овог региона. 
Бжежински то чињеницу узима као главну разлику између 
традиционалног и евроазијског Балкана, који је далеко важнији у 
економском смислу због огромних концентрација природног гаса и 
нафтних резерви које се налазе у региону.  
 Развијене индустријске земље трагају за налазиштима ван 
Блиског истока, како развој њихове привреде не би зависио од 
снабдевања само са једног турбулентног подручја. Налазишта у 
Каспијском подручју и њихов значај потврђују процене Америчког 
                                                            
26 Fuller G.: New Great Game, Caspian Crossroads Magazine, March 1996, р. 14. 
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одељења за енергију које предвиђају да ће се светска потреба за 
енергентима до 2015. године повећати за 60 одсто више него крајем 
претходног миленијума.27 Према до сада откривеним налазиштима 
нафте у Каспијском подручју се налази још 40 милијарди барела 
сирове нафте, што је знатно више него резерве у Северном мору и 
Мексичком заливу. Стручњаци сматрају да је највећи део нафтних 
налазишта у овом региону неистражен, тако да се процене могућих 
резерви варирају и често се спомињу вредности до 300 милијарди 
барела. Чак и ако наведене процене буду тачне, резерве нафте у 
Касписјком подручју се ипак не могу мерити са 600 милијарди 
потврђених резерви „црног злата“ на Блиском истоку где се налази око 
60 одсто познате светске нафте. Међутим привредни раст азијских 
држава већ је произвео огромни притисак глобалних размера за 
истраживањем и експлоатацијом нових извора енергије, тако да 
стратешка контрола над Каспијским енергетским резервоаром и поред 
директне економске користи за оног ко је поседује има и индиректни 
значај за развој најдинамичнијих привреда у зони Макиндеровог 
унутрашњег полумесеца. Ту се пре свега мисли на ЕУ, Индију, Кину и 
Јапан, који сем резерви угља не располажу са другим енергетским 
потенцијалом.  
 Новонастале државе у Каспијском подручју болују од сличних 
болести које се тичу закаснеле изградње националне државе на 
темељима произишлим из племенских заједница, а у оквиру 
арбитрарно повучених граница од стране совјетске власти. Само три 
државе на Кавказу, односно Грузија, Јерменија и Азербејџан су 
засноване на стварним историјским нацијама. Резултат таквог стања 
јесу свепрожимајући национализми где су могућности спољашњих и 
унутрашњих сукоба стално присутни. Збигњев Бжежински издваја три 
државе Каспијског подручја по њиховом геополитичком значају: 
Азербејџан, Казахстан и Узбекистан. Према геополитичкој концепцији 
Бжежинског локација Азербејџан чини геополитичким стожером: „то 
је земља која се може описати као „запушач“ који контролише приступ 
у „боцу“ која садржи богатство базена Каспијског мора и средње 
Азије.“28 Азербејџан је туркофонска земља преко које теку нафтоводи 
према етнички блиској Турској и преко кога се жели смањити руски 
енергетски монопол у Европи. Међутим, Азербејџан је геостратешки 
рањив од Русије на северу и Ирана на југу, тако да је ова земља 

                                                            
27 Бжежински З.: Велика шаховска табла, op. cit. стр.118. 
28 Ibidem. стр.122. 
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постала пример комбинованог геополитичког притиска поморских и 
копнених сила и њихових савезника.  
 Казахстан је, према Бжежинском, геостратегијски штит пет 
независних средњоазијских држава од руског утицаја, јер се он сам 
граничи са Русијом, док је „Узбекистан душа буђења различитих 
нација у региону.“29 Остале три средњоазијске државе Киргистан, 
Таџикистан и Туркменистан немају самосталнију улогу у региону. 
Њихова геополитичка оријентација зависи од тога ко ће стварно 
доминирати овим регионом. 
 Од регионалних сила које имају геополитичке претензије на 
Каспијском подручју ту су Турска, Иран и Кина. Утицај Турске се 
заснива на њеној етничко-културној блискости са народима Кавказа и 
средње Азије. Такође, Турска је главни савезник САД на Каспијском 
подручју „настављајући вишевековну политику спречавању руске 
експанзије ка топлим морима. Историјски гледано, Турска је 
покровитељство Велике Британије из 19. века заменила америчким још 
половином претходног столећа.“30 Турска себе у овом региону види 
као ментора туркофонских држава и улаже велике напоре да оствари 
политички утицај у складу са крилатицом председника Озала „од 
Јадрана до кинеског зида“, а како је турски утицај компатибилан са 
америчким, САД јачају турски утицај у региону. Иран, иако 
муслиманска земља, нема такав цивилизацијски утицај у Каспијском 
региону пре свега зато што су муслимани у овом региону сунити 
туранског порекла, сем Азера и Таџика који су шити, али туранског 
порекла. Зато је главни смер Иранске спољне политике „тихо 
савезништво“ са Русијом.  
 Кина као регионална сила са глобалним претензијама у овом 
региону води прагматичну реалполитику промовишући своје интересе, 
додуше још увек уважавајући руски интерес у овом региону. Кинеско 
уважавање руског „блиског суседства“ је посебно значајно ако се узме 
стална претња муслиманског сепаратизма у њеној западној провинцији 
Синђијангу који се потхрањује исламским фундаментализмом из 
новонасталих држава у средњој Азији. Истовремено, Кина покушава да 
развија добросуседске односе са новонасталим државама, где је 
заинтересована за изградњу нафтовода како би се њена привредна 
„жеђ“ за енергентима снабдевала из више праваца и на тај начин 
умањила њена енергетска зависност од Русије. 

                                                            
29 Ibidem, стр. 123. 
30 Гајић С: Нова Велика Игра, НСПМ, Београд 2009, стр. 154. 
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 Победа САД у Хладном рату отворила је овај регион као никад 
до тада у историји поморским силама. Борба за утицај у овоме региону 
за САД има вишеструки значај. САД покушавају да остваре трајно 
„усидравање“ у дубини евроазијске континенталне масе чиме би се 
„остварила основа за „ширење у клин“, чиме би се трајно раздвојиле 
главне евроазијске регије, а њене силе спречиле да развију процесе 
континенталне интеграције (саобраћајне, привредне, војно-политичке) 
супротстављене садашњој суперсили.“31 Стратешко позиционирање у 
овом региону дало би поморској суперсили стратешку предност у 
наступању у свим правцима где би се могао појавити озбиљни 
конкурент глобалној доминацији. Главни амерички ривали у азијској 
зони Римланда Иран и Кина нашли би се у полуокружењу, док би 
амерички савезник и индијски такмац Пакистан добио стратешку 
дубину. Контрола над енергетским залихама у овоме подручју 
омогућила би Америци алтернативу од њене енергетске зависности од 
Блиског истока, као и задржавање англо-америчког примата на 
тржишту енергената. 
Прва фаза уласка САД и њених савезника у Каспијско подручје након 
Хладног рата огледала се кроз капитална улагања у енергетском 
сектору. Улаже се у изградњу нових нафтовода и гасовода којим би се 
заобишле руске енергетске маршуте. Тиме се покушала трајно 
смањити економска и политичка зависност новонасталих држава од 
Русије и обезбедити линије снабдевања енергентима које неће бити под 
контролом Москве.  
 Истовремено се покушао створити геостратешки ланац 
туранских држава под покровитељством Турске, од Босфора до 
кинеских пустиња, а на бази етно-културне блискости. Ова фаза 
америчког позиционирања на Кавказу и у средњој Азији траје до 
терористичких напада на Њујорк и Вашингтон 11. септембра 2001. 
године, након чега долази до војне офанзиве САД у овом региону. У 
овој фази „Американци су хтели да обезбеде трајан утицај у подручју и 
надокнаде све тактичке пропусте из прве деценије овог геополитичког 
надметања.“32 Сада више нико није имао морално право да нешто 
приговори американцима, који су овај тренутак искористили и за 
геополитичко обликовање средње Азије. Након отпочињања војне 
кампање у Авганистану, против осумњичених за терористичке акте 
владе Узбекистана, Таџикистана, а касније и Киргистана понудиле су 
своју територију америчким трупама. Преко ноћи се променила 
                                                            
31 Ibidem, стр. 173. 
32 Ibidem, стр. 181. 
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безбедоносна архитектура у региону, чак је и Русија пружила пуну 
подршку САД у борби против тероризма. Кампања САД и њених 
савезника још увек траје у Авганистану и тешко је рећи када ће и како 
бити окончана. Новонастале државе које су на почетку америчке 
офанзиве у средњој Азији пружиле безрезервну подршку САД данас су 
знатно суздржаније, нарочито после таласа „обојених револуција“ који 
се десио на постсовјетском простору. Неуспех „обојених револуција“ у 
средњој Азији довео је до поновног враћања овога региона у руску 
геополитичку орбиту. 
 Примарни геостратешки циљ англо-америчке стратегије у 
првим декадама 21. века остаје одржавање геополитичког плурализма 
у Каспијском подручју, где ниједна појединачна сила или коалиција не 
контролише овај простор, уз директно војно присуство. 
 Након распада совјетске државе и драматичне геополитичке 
трансформације руска држава је сведена у границе са почетка 17. века. 
Без јасно дефинисаних националних интереса, у потпуној 
геостратешкој дефанзиви, без јасних ставова према бившим совјетским 
републикама које су постале независне државе. Однос према „меком 
трбуху“ Хартленда савремена руска држава у првим годинама свога 
постојања није озбиљно дефинисала, могло би се рећи да је чак била и 
незаинтересована за овај регион. Москва је на неки начин покушала да 
задржи под својом контролом новонастале државе кроз Заједницу 
независних држава (ЗНД), која је обухватала бивше републике СССР. 
То је више био очајнички него стратешки потез, са циљем да се не 
дозволи распад испреплетане привредне структуре и да се задржи неки 
облик војног присуства у тим подручјима. Реинтеграција бивших 
република, посебно у првим годинама савремене Руске државе, 
заснивала се на славенској етно-културној сродности, тако да је тај 
процес највише био усмерен према Украјини и Белорусији. Однос 
према Каспијском подручју у првим годинама самосталности 
представљао је умерени изолационизам и одсуство било какве 
стратегијске замисли.  
 До заокрета према Каспијском подручју, које је означено као 
„блиско суседство“, наступа након доласка Јевгенија Примакова на 
место шефа владе. Западни аутори овај период руске спољне политике 
називају Примаковљева доктрина. Ова доктрина се огледала у 
агресивнијем наступу Русије у Евроазији и спречавању ширења туђег 
интереса у њеном суседству, које је она доживљавала као своју 
интересну сферу. Западни стратези, а посебно Бжежински, не види 
проблем у руској империјалној обнови „која би била сувише скупа и 
која би наишла на одлучан отпор, већ, уместо тога, у стварању нове 
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мреже односа која би ограничила нове државе и сачувала руску 
доминантну геополитичку и економску позицију.“33 Руска реакција 
након америчке геополитичке офанзиве у Каспијском подручју 
подразумева низ потеза управо у смеру стварања нове мреже односа 
како би поправила своју стратешку позицију у региону. Један од потеза 
је покушај континенталне интеграције кроз Шангајску петорку34 којом 
је отпочело ново поглавље континенталне интеграције у Каспијском 
подручју. Шангајска петорка трансформисала се у Шангајску 
организацију за сарадњу (ШОС) са свим карактеристикама једне 
регионалне безбедоносне организације. Овај вид руско-кинеског 
стратешког партнерства је одговор на америчко „ускакање“ у ово 
геостратешки осетљиво подручје, а како би се одржала равнотежа 
снага. 
Русија, као прва земља Хартленда, прешла је пут од потпуне 
незаитересованости за Каспијско подручје након распада СССР до 
геостратешке „противофанзиве“ којом је успела задржати кључни 
утицај у овом делу свог „блиског суседства“. 
 
 

 
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 
 

 Хартленд теорија коју је Хелфорд Макиндер изложио почетком 
прошлог века и даље је основа евроазијске геополитике, а простор 
Хартленда је осовина целокупне Евроазијске геополитичке динамике. 
Такође, ова класична геополитичка концепција је још увек релевантна 
формула за решавања глобалне геополитичке једначине сукоба копна и 
мора. Доминација у Евроазији још увек зависи од контроле над 
простором Хартленда, тако да се главна геополитичка дешавања и 
даље врте око евроазијског стожера. У време када Макиндер пише о 
геополитичкој борби за светски примат, дајући преимућство копненој 
моћи, главна копнена сила је царска Русија.35 Данас, стотину година 
након тога не постоји копнени хегемон у Евроазији. Хартленд је 
подељен на нове и старе станаре. У простору Кавказа и пет 

                                                            
33 Бжежински З.: Велика шаховска табла, op. cit. стр. 134. 
34 Почетни циљ Шангајске петорке је сарадња Русије, Кине, Таџикистана, Киргистана 
и Казахстана на разграничењу и демилитаризацији међусобних граница. 
35 Каснији Макиндерови радови анализирају и СССР. 
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средњоазијских држава, који чине меки „трбух“ Хартленда одвија се 
Нова велика игра.  
Од резултата овога старог геополитичког надметања зависи контрола у 
Хартленду, а од које доминација у Евроазији. За Русију је ова игра од 
велике важности, кроз коју се она враћа у „клуб“ великих сила или 
остаје регионални актер. Њена борба се одвија кроз ре-интеграција 
постсовјетског простора у њен геополитички ентитет. Док САД и њени 
регионални савезници покушавају да спрече обнављање руског 
империјалног простора. Такође, најважнија државе азијског Римленда, 
Кина, покушавају да на почетку 21. века да игра самосталну улогу у кој 
ће се руководити искључиво националним интересима. Подсетимо се 
да је Макиндер чланак  Географска осовина историје завршио 
закључком, да од тога ко буде главни станар Хартленда зависи 
доминација у Евроазији, остављајући могућност да се и Кина може 
појавити као кандидат за ту улогу. 
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ЕНЕРГЕТСКА ГЕОПОЛИТИКА2 

 

 У наше вријеме, енергија је замијенила геополитику у њеном 
класичном смислу. Ако су се у 19. и 20. вијеку, закони геополитике 
примјењивали у борби за колоније, ратовима, освајањима нових 
територија, окупацијама, стратешким договорима супротстављених 
страна, у 21. вијеку гравитациони центар геополитике је помјерен у 
економију и енергетику. При том карта свијета, са својим основним 
центрима моћи, остала је готово иста. То значи да се ми данас 
суочавамо са новим обликом геополитике – енергетском 
геополитиком.  
 У енергетској геополитици, као и у класичној геополитици, 
ради се о међусобној супротстављености двају главних планетарних 
сила – Копна и Мора. Цивилизација копна као и увијек представља 
територије Средишње земље (Heartland’а) на којима је заснована 
савремена Русија. Цивилизација мора измјестила је свој центар у 
двадесетом вијеку из Британије у САД тако да је она данас 
опредмећена у сјеверноамеричком простору. Између Русије и САД 
данас се одиграва геополитички дуел, који се често изражава у 
алтернативним и супротстављеним енергетским пројектима.   
 Стога постаје потребно размотрити ове нове (енергетске) 
обрисе геополитичке конфротације 21. вијека. 
 Русија представља земљу енергетске производње. Приход од 
продаје енергената и даље чини основу руског буџета и темељ руске 
привреде. Дакле, од могућности организовања и продаје енергената 
оним земљама, које су за разлику од Русије у енергетском дефициту, 
зависи сам опстанак савремене руске привреде.  
 Главни потрошачи руских енергената (нафта и гас) су земље 
Европе на Западу, Турска - на Југу и Кина - на Истоку. Од тога да ли ће 

                                                            
1 Руски политички филозоф, социолог и геополитичар. 
2 Назив оригинала: Сборник статей: Геополитика и международные отношения, 
ISBN 978-5-903459-06-3, кафедра Социологии международных отношений 
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Евразийское Движение, 
Москва, 2012, стр. 979-983. 
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Русија бити у стању обезбједити достављање нафте и гаса до крајњег 
потрошача, зависи, у крајњој линији и сам економски суверенитет 
Русије. То значи да за Русију од животног значаја представља 
обезбјеђивање директне испоруке енергената у три правца - Запад, Југ, 
Исток. На Југу, при том Русија има четири сусједне земље које имају 
приступ евроазијским изворима енергије - Иран, Казахстан, Азербејџан 
и Туркменистан (са свима Русија граничи преко Каспијског мора). Ове 
четири земље могу бити Руска конкуренција, али могу дјеловати и као 
партнери у заједничком Евроазијском енергетском пројекту. Основни 
разлог једног таквог заједничког Евроазијског енергетског пројекта 
представља неопходност свих ових земаља да стратешки обезбједе 
правце директног енергоснадбјевања. 
 Енергетска геополитика Русије оријентисана је на реализацију 
ових циљева: пружање директног приступа потрошачима енергената 
на територији евроазијског континента и стварање заједничког 
енергетског конзорцијума са другим енергетско-добављачким 
државама Евроазије. 
 САД су заинтересоване за сасвим супротан сценарио. За њих је 
важно да енергија Европи (чланицама евроатланског свијета), Турској 
(чланицу НАТО-а) и (пожељно) Кини буде допремљена из области које 
су под контролом Сједињених Америчких Држава или, барем да 
транспортни системи енергената пролазе кроз земље стратешки 
лојалне САД. Због тога, са становишта САД између Русије и Европе, 
Турске и Кине треба изградити "санитарни кордон" под контролом 
САД како би се обезбједила способност њеног утицања на снабдјевање 
енергијом (као и на цијену енергије), и истовремено онемогућило 
стварање евроазијског енергетског конзорцијума или бар спријечило 
његово ефикасно функционисање. 
 У ранијим фазама америчко-руске супротстављености 
геостратешка ситуација је била скоро идентична. Англосаксонски 
свијет је био животно заинтересован да поремети савез између Русије и 
Њемачке (континенталне Европе), Турске и Кине, као и да поремети и 
онемогући директну интервенцију и стратешку контролу над 
Кавказом, Синђијангом (аутономним ујгурским регионом), Тибетом и 
каспијским басеном. 
 Данас "санитарни кордон" на Западу представљају земље "Нове 
Европе", односно земље које су недавно прешле из сфере утицаја 
СССР-а у руке САД и НАТО-а. Њихова економија је занемарљива – 
оне преживљавају захваљујући економским субвенцијама Европске 
уније и политичкој подршци Сједињених Америчких Држава. 
Подршку Американаца они су дужни да отплаћују развојем радикалне 
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русофобије и сталним ометањем директне испоруке руских енергената 
у Европу. Ово је класична политика Пољске и балтичких земаља. У 
истом духу наступала је и проамеричка Украјина под Јушченком и 
Тимошенковом. У покушају дестабилизације односа између Москве и 
Минска примјењивана је иста стратегија. 
 

 

 
 На Југу, САД су  заинтересоване да разбију директне везе 
између Русије и Турске у области енергетике. У ту сврху, НАТО је у 
Турској размјестио систем ракетне одбране, знајући да ће то изазвати 
тензије у руско-турским односима. Поврх тога, САД снажно 
подржавају алтернативне гасоводе (пројекат гасовода Набуко, Баку-
Тбилиси-Чејхан нафтовод, итд) који заобилазе Русију. Дестабилизација 
етничке и конфесионалне ситуације на Сјеверном Кавказу у директној 
вези је са овим пројектом. "Санитарни кордон" се појављује у овом 
случају на Јужном Кавказу и то у земљи која је најизразитије 
проамерички оријентисана у региону -сакашвилијевској Грузији. 
 На Истоку, "санитарни кордон" служи за дестабилизацију 
проблематичних подручја на сјеверу и сјеверозападу Кине - 
Синђијанга (аутономног ујгурског региона) и Тибета. Поред тога, 
преко својих агената у Москви, американци снажно популаризују идеју 
да је "Кина пријетња за Русију" и предлажу антикинески америчко-
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руски стратешки савез. Циљ је исти: да се поремете директне испоруке 
руских енергената у Кину. 
 Даље на Истоку, друга нестабилна земља је Јапан, готово у 
потпуности лишена минерала. Да би спријечили приближавање 
Москве и Токија у укупном енергетском партнерству, Вашингтон 
активно подржава јапанске претензије на Курилска острва, чиме 
блокира могућност настанка руско-јапанског партнерства у функцији 
експлоатације Сибира (мировни споразум између Русије и Јапана још 
увијек није закључен – на задовољство САД). 
 

 

 Такође је важно за Сједињене Америчке Државе да спријече 
приближавање Русије и Ирана (користећи притисак на Москву како би 
се Русија укључила у антииранску коалицију – подршка за санкције 
против Ирана, итд); Русије и Азербејџана (наглашавајући војно 
присуство Русије у Јерменији) и Русије и Туркменистана (гдје је 
могућност слободног дјеловања САД исувише ограничена). 
 
 Русија ће остварити свој енергетски потенцијал у геополитици, 
ако и када постигне сљедеће резултате: 
 

• обезбједи директно енергетско снабдијевање континенталне 
Европе (сјеверни и јужни ток, као и снажно партнерство са 
Украјином и Бејлорусијом); 
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• реализује у потпуности "Плави ток" на дну Црног мора и уђе у 
реализацију пројекта нафтовода Баку-Тбилиси-Чејхан; 

• поремети пројекат НАБУКО: 
• образује са Казахстаном, Азербејџаном, Туркменистаном и 

Ираном велики евроазијски (Каспијски) конзорцијум и отвори 
могућност заједничке економске размјене (трговања) било у 
еврима или као што је то својевремено било предложено у 
Техерану, у рубљама; 

• стабилизује ситуацију на Сјеверном Кавказу и ојача свој утицај 
на југу (на првом мјесту у односима са Азербејџаном); 

• у основним контурама развије нафтоводне и гасоводне системе 
према Кини; 

• буде у стању да разријеши неспоразум са Јапаном (у вези 
Курилских острва) и почне са реализацијом заједничких 
енергетских пројеката. 

 
 Европска ″Повеља енергетске независности″ у садашњем 
облику је изразито атлантистичка – она се првенствено односи на 
независност од Русије. Ова независност је грађена асиметрично – за 
Европљане је приступ приватизацији мрежа за снабдијевање енергијом 
отворен, а за Русију је - по питању приватизације енергетских мрежа у 
Европи, постављено исувише много непремостивих препрека. 
Дискусији о стратегијама Европе у одношењу према енергетском 
партнерству са Русијом отворено су присуствовали представници 
Пентагона и Стејт департмента. Док Русија настоји да постане 
енергетски независна држава, Сједињене Америчке Државе имају 
супротну тенденцију – да Русију учине енергетски зависном. 
Енергетски ресурси у нашем свијету постају примарни инструмент у 
борби за свјетску доминацију. Американци граде униполарни свијет. 
Ми се боримо за мултиполарни. Отуда, енергетска политика Русије 
представља одлучујућу сферу у  одбрани наших националних 
интереса. 
 Ми настојимо да остваримо постављене циљеве. САД чине све 
како би нас онемогућили да у овој области направимо један једини 
корак. Да би у томе успјеле, САД користе сва могућа средства: 
директан притисак, дипломатију, економију, посредовање у разним 
земљама, политичке снаге про-америчке оријентације, директне тајне 
задатке и друге облике умреженог ратовања. 
 Све ће бити одлучено у наредних 5-6 година. Русија ће или 
побиједити у овој геополитичкој игри, а то ће значити успјех 
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мултиполарног свијета, очување и јачање нашег суверенитета, или 
изгубити, а то ће значити дезинтеграцију земље, губитак суверенитета 
и установљење вањске управе.  
 
                                                                                                     П р е в о д : 

 Немања Ђукић3 
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Abstract: It is crucial for the Europeans to understand the present situation 
in which Europe is and to make an effort to foresee the direction of its 
further development. They cannot possibly avoid the issues related to the 
European Union and the relationship between their states and the European 
Union. The aims of Europe are not clear, so that the Europe's politics often 
resembles the movement in a labyrinth. There is still no Europe's political 
nation. It is not clear what Europe is and where its borders are. How to 
identify Europe's enimies? Is it possible for Europe to make political 
marginality up by cultural renewal? How to build up Europe's culture and 
Europe's society where internal enemies are being created? How to solve 
the problems of Europe's periphery? Is cosmopolitan rearrangement of 
Europe possible?     
 
Key words: European Union, Europe's borders, nation, state, culture, 
society, politics, Europe's identity, internal enimy  
 
Sažetak: Za Evropljane je bitno da razumeju sadašnje stanje Evrope i 
pokušaju da nazru smer njenog daljeg razvoja. Pri tome ne mogu da 
zaobiđu pitanja vezana za Evropsku uniju i odnos svojih država prema njoj. 
Evropski cilj nije jasan, pa evropska politika često liči na kretanje u 
lavirintu. Još ne postoji evropski politički narod. Nije jasno šta je Evropa i 
gde su joj granice. Kako odrediti neprijatelje Evrope? Može li Evropa da 
nadoknadi političku marginalnost obnovom kulture? Kako graditi evropsku 
kulturu i evropsko društvo uz proizvodnju unutrašnjih neprijatelja?Kako 
prevazići probleme evropske periferije? Može li se obaviti kosmopolitisko 
preuređenje Evrope?  
 
                                                            
1 Profesor filozofije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 



Бошко Телебаковић, Европски лавиринт 38 

Ključne reči: EU, granice Evrope, nacija, država, kultura, društvo, politika, 
evropski identitet, evropsko građanstvo, unutrašnji neprijatelj 
 

U Evropi još žele da ona ne bude samo lokalni lik slobodnog tržišta 
već i moćan politički prostor i snažna emancipatorska ideja. Uvećanje 
evropske ekonomske moći je vidljivo. Emancipatorski potencijal je premalo 
iskorišćen. Evropeizovanje je često evroglobalizovanje, koje previše liči na 
globalizovanje iza koga je Amerika. Posle Drugog svetskog rata bilo je 
raznih ideja evropskog objedinjavanja. Jaspers je razmišljao o 
''helvetizovanju Evrope'', Čerčil o ''Sjedinjenim Državama Evrope'', De Gol 
o ''Evropi država'', De Ružmon o ''Evropi regiona'', Routorn o izgradnji 
''tvrđave Evrope'' (Rowthorn, B., 2003.) Žan Mone je govorio ''mi ne 
sjedinjujemo države, mi sjedinjujemo ljude'', ali su do sada objedinjavane 
države koje zbog koristi žele nadnacionalnu političku zajednicu. Ekonomska 
snaga objedinjene Evrope je velika, ali politička moć nije srazmerna toj 
snazi.  

Da li je za izgradnju zajedničkog identiteta rano? Evropska nacija nije 
na vidiku, a neće je ni biti ako se njoj ne teži. Nema evropskog državljanstva 
koje bi dobio svako ko prihvata evropske vrednosti, što bi bilo analogno 
francuskom državljanstvu u vreme Francuske revolucije. Možda Evropa liči 
na srednjovekovno ustrojstvo kakvo je postojalo u vreme Svetog rimskog 
carstva? Da li graditi evropsko građansko društvo ili kontinentalnu državu u 
kojoj bi vremenom bio izgrađen zajednički evropski identitet? U Uniji ne 
ukidaju države, ali im oduzimaju deo nadležnosti. Sve manje je preporuka, 
sve više uredbi koje su države-članice obavezne da sprovode. Da li prvo 
oblikovati skladnu zajednicu evropskih država-nacija ili odmah stvarati 
transnacionalnu Evropu? Unija sebe smatra nadnacionalnom i samo u 
slučaju preke potrebe računa s nacijama. Poziva se na građane, a građanima 
smatra državljane svih država-članica. Nema evropskih građana ni 
''evropskog političkog naroda''. Ne govori se o pravima i slobodama građana 
Unije. Smatra se da oni prava i slobode ostvaruju u svojim državama. 
Nezadovoljni mogu da se obrate Evropskom parlamentu. Mehanizmi 
posredovanja građana i evropskog birokratizovanog središta su 
komplikovani. Kako stići do evropskog građanskog društva ako mnogi 
podrazumevaju da su građani hrišćani ili da postojeće odnose moćnih i 
nemoćnih, bogatih i siromašnih ne treba menjati? Evropa ima geta za 
sirotinju u kojima se sprečava razvoj kulture i obrazovanja. Ne govori se 
glasno o delovanju Unije van njenih granica, mada se ona meša u probleme 
van svoje teritorije. Za to kao nadnacionalna postsuverena sila nema 
dovoljno kapaciteta, pa uvek poslednju odluku prepušta Americi koja se ne 
odriče pune suverenosti.  
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Iako se kaže da je Evropa rođena iz duha filozofije, teško bi bilo reći 
koja je osnovna mudrost ugrađena u njen temelj. Ako je u Evropi važna 
težnja moći, Platonov Trasimah predstavlja ovu težnju. Ako je važna briga o 
duši, Platonov Sokrat predstavlja ovu brigu. Po Morenu je Evropa stvarana 
od 15. veka u istorijskom vrtlogu. Po Mastnaku je nastala ''na osnovu 
zamisli o čišćenju teritorije i 'čistote krvi', na osnovu mržnje prema spoljnim 
narodima i spoljnom svetu, prema kojima je ona nastupila izrazito 
destruktivno, i ne kao poslednje, na osnovu gušenja tradicionalnih kultura 
na evropskoj teritoriji''. (Mastnak, T., 2007, 16) Od 1830. je 
''evropeizovanjem'' smatrano prenošenje najbolje civilizacije u svet. 
Oglašena smrt metafizike ukazuje da Evropi treba nov duhovni oslonac. Zar 
ono što dugo traje, poput Evrope, nema stalno novi lik? Može li se novi lik 
stvarati mehanički, bez duhovnih napora?  

Ukazuje li potiskivanje filozofije na odustajanje od Evrope kao ideje? 
Možda se Evropa, svesna temelja i gubitka temelja, održava samo ako ne 
zatrpava svoju nemogućnost, ne skriva krizu? Huserl je 1935. tvrdio da su 
evropske nacije bolesne a Evropa u krizi. Da li je neko društvo u krizi kada 
nema rešenja za osnovne probleme ili kada prestane da postavlja pitanja o 
sebi? Možda kriza nagoveštava novi početak? Po De Ružmonu je Evropa u 
stanju da preživi svaki obrt, lom, svaku smrt. Kada se govori o ''duhu 
Evrope'' ne misli se samo na filozofiju, već na ukupno kulturno i 
civilizacijsko nasleđe i društveni i politički razvoj. Nekad su zbog tog duha 
ljudi smatrali da su u prednosti u odnosu na ljude s drugih kontinenata. Da li 
je prednost izgubljena? S evropskim duhom nešto nije u redu, jer zapad 
Evrope istovremeno tone u bogatstvo i beznađe, a u bezočnoj pljački 
mnogih zemalja evropske periferije učestvovali su drugi Evropljani. U EU 
ne sumnjaju da je za opstanak demokratije dovoljno da je za to neko 
zvanično zadužen. 

Evropa nikad nije bila obuhvaćena jednim političkim ustrojstvom ni 
istim oblicima ustrojstava. Evropljani saglasni oko potvrđivanja demokratije 
zaboravljaju da je ona razvijana u nacionalnoj državi, a da je u institucijama 
nadnacionalne Evrope nema dovoljno. Da li će san o jedinstvenom 
demokratskom evropskom ustrojstvu biti ostvaren? Može li u Evropi da 
postoji pored zajedničkog tržišta i zajednička politička volja? Sada je pristup 
objedinjavanju prilagođen onome što od njega očekuju na zapadu Evrope. 
Usredsređen je na tehničku stranu objedinjavanja i održavanje razlike 
Evrope trgovaca i bankara i Evrope trudbenika i sirotinje. Može li se uprkos 
raznih razlika vremenom pojaviti zajednički evropski osećaj? 

U EU, koja je u stalnom razvoju, žele brze promene. Mora se 
promeniti obrazovanje, ponovo napisati evropska istorija. Po Mincu će 
Evropa brže napredovati kad mladi Evropljani budu smatrali da je od 1914. 
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do 1918. u Evropi besneo građanski rat. (Minc, A., 1989, 202) Potrebna je 
istorijska zaboravnost. Zašto se sećati da je Valdhajm prisustvovao na 
Kozari ustaškom genocidu, koji je u drugoj Jugoslaviji zbog bratstva i 
jedinstva potiskivan iz sećanja? Iako nova Evropa odustaje od nacionalnih 
utemeljenja, u vreme raspada Jugoslavije je prećutno podržala projekt 
etnički čiste Hrvatske. Neke balkanske nacije je odredila kao drugo u 
odnosu na sebe i time ih podstakla da potvrđuju identitete smatrajući EU 
delom svoga drugog. Nacija teže od pojedinca može da ispuni zahtev 
''spoznaj sebe'', ali je problem ako se oko toga uopšte ne trudi. 

Unija nije politički obuhvatila celu Evropu. Da li treba da postane 
jedina Evropa? Oni van Unije su evropski ostatak – kandidati, još-ne-
kandidati i Rusija koju u Uniji ne vide kao mogućeg kandidata. Ulaženjem u 
Uniju ne nestaju razlike. Grčka je dugo u Uniji, ali razlike u odnosu na 
evropski zapad postoje. Grčki svet života je drugačiji. Iako mnogih 
površinskih delova grčke tradicije više nema, ispod moderne ljušture je i 
dalje premoderni sistem vrednosti različit od zapadnog. (Možda je zato 
Grčka zanimljiva zapadnim turistima?) Pošto izgradnja nacionalnog 
identiteta nikada nije završena, potrebno je pažljivo ga i stalno 
preoblikovati. Svojevremeno su Dositej Obradović i Vuk Karadžić uspešno 
povezivali Srbe s Evropom.   

Evropa je dugo bila kulturni predvodnik sveta, a primenom sile neko 
vreme i dominantni svetski region. Nekad je Evropa izvožena u svet, a 
globalizovanje je dugo imalo pečat Evrope i njenih kultura. Danas se u 
celom svetu falsifikuje Evropa. Od evroglobalizovanja stiglo se do 
globalizovanja u kome je Evropa samo jedna od svetskih regija, donekle 
značajna zbog svojih kultura i ekonomije. U EU se teži da bar 
zapadnoevropski lik globalne kulture postane obavezan za celu Evropu, ali 
prvo treba iskoreniti vlastite kulture u mnogim delovima Evrope. Franc 
Ferdinand je govorio o Srbiji kao zemlji lopova, ubica, bandita i nekoliko 
stabala šljiva. (Okey, R., 1986, 148) Hitler je spalio Narodnu biblioteku u 
Beogradu. Danas izgleda nisu potrebna spaljivanja. Narodna biblioteka 
tavori, Narodni muzej je zamandaljen.  

Evropa je često bila glavno ratno poprište. Svetski ratovi su bili ''veliki 
nacionalistički rat za prevlast u Evropi''. (Molden, O., 1990, 89) Ima tvrdnji 
da su Društvo naroda i OUN oblikovani posle svetskih ratova pre svega da 
budu tutori nezrelih evropskih država. Započela je posleevropska epoha. 
(Patočka, J., 1995, 135) U njoj Evropa posle Hladnog rata iznova dokazuje 
nezrelost sve ređe tragajući za ''novim'', po čemu je nekad bila prepoznativa, 
i potpirujući sukobe unutar kontinenta. Jugoslavija je smetala onima kojima 
je bila trn u oku i u Drugom svetskom ratu i u hladnom ratu. Oni su 
podstakli evropsko angažovanje u rastakanju Jugoslavije. Zatim je smetao i 
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ostatak još nazivan Jugoslavija. Unija je pomogla razdruživanje. I Srbija 
smeta. Unija je 2008. stala iza globalističke akcije proglašenja nezavisnosti 
Kosova i od te uloge ne odstupa. Srbiji se nagoveštava da će možda ući u 
Uniju ako se prethodno saglasi s nezavisnošću Kosova. Mnogi predvodnici 
tranzicije u zemljama bivše Jugoslavije su se nekad zakljinjali u druge 
parole. ''Okrenuli su ćurak naopako'', ali im nove zakletve nisu ubedljive. 
Iskreno se bore za privatnu svojinu, ali svoju i ne daju da neko pita kako su 
je stekli.  

Izgleda da je Evropa ostala bez duše i bez moći. Evropski ''ustavni 
patriotizam'' ne može čvrsto da poveže stanovnike. Unija okuplja države, a 
ne Evropljane. Berk je 1792. tvrdio da Evropljanin ne može nigde u Evropi 
da bude izgnanik. Da li je pogrešio? San da svaki Evropljanin bude u celoj 
Evropi u svojoj kući i da s ostalima može da kaže ''mi Evropljani'' još je 
neispunjiv. I očekivanje da svi u svetu osećaju strahopoštovanje prema 
Evropi je daleko od stvarnosti. Evropa je odustala od direktne politike sile i 
politike ravnoteže sile. Zamenila ih je postmodernom politikom ubeđivanja 
zaogrnutom plaštom morala, iako se to obično svodi na bezobzirno 
manipulisanje. U Evropi se posle raspada istočnog bloka nadaju da bi i 
svetska politika mogla postepeno da odustane od sile. U Uniji se smatra da 
je Evropa ponudila najbolji lik globalizovanja, a američki nasilni pristup 
vidi kao najveća prepreka evropskom pristupu. Amerikanci ne poriču da 
evropski ideali lepo zvuče, ali prezrivo smatraju da u EU mogu da osećaju 
da im sila nije potrebna i da se ne vređaju kad im se kaže da su ''vojni 
Pigmeji'' sve dok o evropskoj sigurnosti brinu Amerikanci. Evropski predlog 
opšteg odustajanja od sile smatraju utopističkom ludorijom. Po Kuperu, 
evropski ''postmoderni raj'' mira i blagostanja moguć je jedino ako se prema 
necivilizovanima ne primenjuje evropski aršin, a o primeni nasilnog aršina 
zasad brinu SAD. Po Dinstbiru, Amerika je nahrupila u Evropu, ali nije 
razumela evropske interese. (Dinstbir, J., 1991, 49) Možda Amerikanci to ne 
smatraju neophodnim? Po nekima Evropa ima bogatu prošlost, ali Amerika 
drži u svojim rukama sadašnjost i prošlost je mnogo ne zanima.  

Mora li Evropa zbog obezbeđivanja jedinstva da ukloni različite duše 
iz građana i da nađe zajedničke neprijatelje EU? Evropa je, po Darendorfu, 
proizvod glave, a ne srca. (Dahrendorf, R., 1996, 570) Derida je smatrao da 
Evropa još ne postoji (Derida, Ž., 1995, 109), da su građani umorni, da 
nema jedinstvene evropske kulture. Bez obzira na sve bučniji govor o 
Evropi, evropski identitet kao da je sve udaljeniji. Da bi bio oblikovan 
zajednički identitet, pokušano je oblikovanje ''evropskog kulturnog 
prostora'' i pravljenje evropskih kulturnih programa. U Evropskom ustavu 
stoji da je ''Unija dužna da doprinosi razvoju kultura zemalja članica, 
poštujući pri tome njihovu nacionalnu i regionalnu raznovrsnost i 
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istovremeno ističući u prvi plan zajedničko kulturno nasleđe''. Šta je 
evropsko ''zajedničko kulturno nasleđe''? Može li formula ''ujedinjeni u 
raznolikosti'' da znači ravnopravno postojanje mnogih identiteta pored 
evropskog identiteta? Kakav je odnos globalne i evropske kulture? (Možda 
je London prvi globalni evropski grad, u kome se govori preko 300 jezika a 
svaki treći stanovnik je stranog porekla?) Da li se onaj naučen da se pretvara 
brže integriše?  

Gde Unija da nađe neprijatelje? Oni van Evrope mogu da budu 
izmanipulisani, iskorišćeni, ali je teško stići do evropskog konsenzusa za 
sukobe s njima. Mora li EU da zajedničke neprijatelje traži u samoj Evropi 
među manjim državama izvan Unije? U krajnje rizično sučeljavanje s 
Rusijom Unija ne može sama, pa ni ono ne bi obezbedilo jedinstveni 
evropski identitet. 

Neprijatelje EU treba pobediti i pretopiti, jer inače ''svako od nas 
rizikuje da pre ili kasnije bude Bosanac'', kako je rekao Bodson. U 
bosansko-hercegovačkom karakazanu religija i nacija Evropi nije uspelo 
mešanje pretapajuće čorbe. Mnogima je ponuđen ''alžirski lik 
samoopredeljenja'' – ''kofer ili kovčeg'' (mrtvački). Možda je pokušano i 
ugledanje na ''kosovski model'' – saterivanje nealbanaca u rezervate ili geta, 
u kojima će vremenom živeti sve manje ljudi. BiH, u kojoj je 1995. prvi put 
u istoriji NATO-a izvedena vojna akcija i to protiv Srba, ostala je za EU 
poligon za razne eksperimente i kontejner za bacanje onog što se u Uniji 
smatra izanđalim. (U vreme bosansko-hercegovačkog ustanka Zapadna 
Evropa nije prihvatala opšte važenje modela građanske revolucije – Evropu 
slobodnih nacija. I Marks i Engels su s puno mržnje pisali protiv ustanika.) 
Krajem 20. veka evropski zapad je u BiH pokazao da ne veruje u često 
raspredanu kosmopolitsku priču i da vodi brigu samo o svojim interesima i 
svojoj moći. 

Unija je za stanovnike BiH predvidela trifokalne naočare: za gledanje 
unutar svoje zajednice, izvan nje u BiH i za gledanje EU. Da li će, kada BiH 
bude u Uniji, svaki građanin da bude trostruko predstavljen i trostruko 
odgovoran? Može li takav model da zaživi? Zar neće onaj snabdeven 
trifokalnim naočarima morati da gleda i mimo njih ne bi li nazro namere 
globalne moći? U EU se trude da u Republici Srpskoj nađu dovoljno 
''kooperativnog'' političara, uz čiju saradnju bi uspeli da nametnu svoju 
viziju političkog ustrojstva BiH, mada su svesni da svetskim korporacijama 
takvo ustrojstvo ne odgovara. Republika Srpska i ljudi u njoj se označavaju 
kao entitet. Termin entitet označava da nešto jest a ne kakvo nešto jest. Ne 
pominje se nacija. U projektu Unije nije predviđeno postojanje više nacija-
država u bosansko-hercegovačkoj mišolovci. Obnovljena je upotreba austro-
ugarskog termina ''bošnjak'' (Bosniak), ali su ga prihvatli samo bosanski i 
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hercegovački muslimani kao oznaku svoje nacionalne pripadnosti. Po 
Ganiću se radi o ''evropskim muslimanima'', koji su deo transnacionalnog 
islama. Ako se zaista prihvata transnacionalnost islama, zašto je potrebno 
potvrđivati bošnjačku naciju? Možda je priča o Bošnjacima deo napora 
potvrđivanja identiteta, navodno zanemarenog u socijalističkoj Jugoslaviji? 
Iz BiH se bošnjaštvo izvozi na istok. Bosansko-hercegovački ''entiteti'' nisu 
protiv ulaska u EU. Na Balkanu je, međutim, glavni protektor Amerika a ne 
EU i najvažnije odluke donosi ona. 

Nekad je Evropa bila središte sveta i davala mu svoj lik, danas 
prihvata globalizovanje smišljeno van Evrope i postaje manje važna. Iako je 
u svetu napušten evropski pristup, u Evropi nekad pokušavaju da promovišu 
njegov obnovljeni lik. Pri tome obično skrivaju staru tvrdnju da je Evropa 
rođena iz duha filozofije, a one koji na to podsećaju progone. Evropa u kojoj 
se oslanjaju na interese i moć potisnula je Evropu u kojoj se teži suštini, 
procenjuju smisao i vrednosti, brine o duši. Promoviše se ''jedinstvo 
različitosti''. Ipak postoje razni likovi jedinstvenosti, a postoje i razlike koje 
smatraju izrazima neprilagođenosti Evropi. 

Evropa je često bila podeljena i politički neuravnotežena. Čerčil je 
1943. rekao ''bolje je da Rusija dominira istočnom Evropom nego da 
Nemačka dominira zapadnom Evropom''. Neki još uvek sebe smatraju 
delom ''evropske Evrope'', a  druge delom ''neevropske Evrope''. Ta podela 
ne može da zameni ideološku podelu kakva je postojala u vreme Hladnog 
rata. Kako izraziti razna shvatanja evropskog objedinjavanja? Govori se o 
''Evropi olimpijskih krugova'', ''koncentričnih krugova'', ''Evropi la carte'', 
''Evropi promenjive geometrije'', ''Evropi više brzina'', ''Šengenskoj Evropi'' 
(bez kontrole na unutrašnjim granicama), ''Evropi alfabetske čorbe'' (zbog 
mnogo upotrebljavanih skraćenica u njoj), ''EUforiji'', ''Eutopiji'', ''Eurozi''. 
Gde je središte gravitacije evropskih zemalja? To za većinu nije samo 
Brisel, već i Vašington. Utiču i udaljene zemlje, pa su političke putanje 
evropskih država složene. Da li je sada evropeizovanje moguće mimo 
amerikanizovanja? One kritične prema amerikanizovanju, a naročito one 
koji smatraju da ne treba pokidati sve veze s Rusijom, pogrdno nazivaju 
Evroazijatima.  

Čerčil je u Cirihu 1946. predložio osnivanje ''Ujedinjenih Država 
Evrope''. Preko Saveta Evrope iz 1949, Evropske zajednice za ugalj i čelik 
iz 1951, Evropske ekonomske zajednice iz 1957, koja je 1968. ukinula sve 
carine i trgovačke zabrane, stiglo se 1992. do ugovora u Mastrihtu o EU i 
1993. do početka delovanja Unije. Godine 1999. počelo je uvođenje 
zajedničke evropske valute, evra (€), ali je neke članice Unije još nisu uvele. 
Kuda su se zaputili Evropljani? Da li ka istom cilju ili ciljeva ima više? Po 
Habermasu je EU konvoj u kome najsporije vozilo određuje brzinu kretanja. 
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Da li je izlaz dvostepena EU? (Habermas, J., www.signandsight.com/ 
features/1265.html). To bi ovekovečilo podelu na evropsko središte i 
periferiju. Da li će Evropa potvrditi katalog socijalnih prava, kakav SAD ne 
prihvataju? Ima li dovoljno političke svesti koja bi usmerila od zajedničke 
ka jedinstvenoj Evropi? Može li Evropa da postane donekle samosvojna tek 
razvijanjem evropske solidarnosti i usuđivanjem da se ponekad suprotstavi 
Americi? Zar to ne znači rušenje brižljivo čuvane jedinstvenosti Zapada? Po 
Kohu, Evropa bez suprotstavljanja neće opstati ili će biti drugorazredna 
politička sila. Unija će, po prognozi belgijskog diplomate, ostati ''ekonomski 
gorostas, politički patuljak i vojni crv''. (Mazover, M., 2011, 430) Dok je 
Amerika ''carstvo'' koje se ponaša kao nacionalna država, Evropa nije ni 
''carstvo'', ni nacionalna država, niti se može očekivati da će postati nešto od 
toga ili brzo naći treće rešenje. Možda su Evropi vezane ruke? U Uniji žele 
što čvršće ekonomsko i političko povezivanje, ali ne razvijaju viziju 
budućnosti. Izgleda da se težnja da se uđe u EU zasniva na očekivanju bržeg 
ekonomskog razvoja unutar Unije. Za Ameriku je proba objedinjenosti bio 
građanski rat. Evropa još nije prošla probu objedinjenosti.  

Šta je Evropa i gde su joj granice? Po Kapuščinjskom, prisustvo na 
mapi Evrope ne daje nijednom društvu pravo da se smatra evropskim. 
Evropskost je aktivan, otvoren, stvaralački stav. (Kapuščinjski, R., 2001, 
210) Po Le Gofu, moguća prepreka ujedinjenoj Evropi uklonjena je 1453. 
padom Konstantinopolja. (Le Gof, Ž., 2010, 243) Kulturniji i bogatiji istočni 
deo Evrope izgubio je tada bitku s islamom. Civilizacijsko središte Evrope 
postao je njen zapadni deo. Da li se današnje evropeizovanje svodi na 
''vesternizovanje'', ''sekularno unijaćenje''? Može li Evropa da bude 
''domovina bez granica''? (De Ružemon, D., 1989.) Da li je Austro-Ugarska, 
svojim načinom objedinjavanja raznih nacija, predstavljala dobar model 
evropskog zajedništva i bila prethodnica EU? (Magris, C., 1991.) (Bečka 
sahrana 1989. poslednje austrougarske carice Zite je vrhunac obnove mita o 
srećnom srednjoevropskom carstvu Habzburga, neopravdano nazivanom 
''tamnica naroda''. U njemu se razmišljalo o federalizovanju i 1848. došlo u 
Pragu do ideje ''južnoslovenske federalne pokrajine'', koja bi okupila sve 
Slovene carstva. Posle propasti carstva ostvarivan je drugačiji projekt 
jugoslovenstva, ali je brzo posle sahrane carice Zite sahranjena i 
Jugoslavija.)  

Da li će Evropa biti, pitao je Valeri 1919. malo brdovito predvorje 
Azije ili najdragoceniji deo planete, mozak velikog tela? Može li Evropa da 
obuhvati i Rusiju? Danilevski je u knjizi ''Rusija i Evropa'' (Danilevski, N. 
J., 2007, 78)  tvrdio ''Evropa nam nije neprijateljska slučajno, već suštinski, 
kada je u neprijateljstvu sa samom sobom''. (Izgleda da je Nikola Pašić, 
poput Danilevskog, smatrao da su Istok i Zapad Evrope dva u svemu 
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suprotstavljena sveta. U tom sudaru su, po Pašićevom mišljenju, Srbi uvek 
bili na strani Istoka.) (Perović, L., 2007, 413ff) Na evropskom Zapadu je 
čest strah da bi panslavistička Rusija, koja bi postala deo Evrope, udružena s 
pravoslavnim nacijama potopila njen ostatak. Dok je postojao SSSR, na 
Zapadu su govorili o ''nezakonitom braku'' komunizma i panslavizma.  

Evropa je često napuštala izvoz svoje kulture kao osnov širenja uticaja 
i pokušavala da se nametne silom. Po Hitleru se Evropa može izgraditi samo 
na ruševinama. (Hitler, A., 2009, 121) U njoj su na različite načine vršena 
vrednovanja, ali je uglavnom uvažavana izreka da ''sila drži zemlju i 
gradove''. Da ne bi više bilo evropskih ratova, tradicionalni evropski 
neprijatelji su se usaglasili i žive objedinjeno bez jačeg oslonca na 
zajedničku vojnu silu. Neki ipak primećuju narastanje impEUrijalizma. Da 
li će zaista biti prihvaćeni kao Evropljani i njeni stanovnici druge boje kože, 
druge religije, neevropske nacionalne pripadnosti, neevropske kulture? Zar u 
mnogim evropskim gradovima ne jača odbojnost prema drugačijima kojih je 
sve više? Evropsko stanovništvo je sve starije, pa se sadašnji broj 
stanovnika može održati samo useljavanjem stranaca. 

Po Kejganu je Evropa izgubila svest o potrebi potvrđivanja moći. Ne 
može da bude velesila sve dok joj vojna sposobnost zaostaje za američkom. 
Amerika je u stanju, za razliku od Evrope, da u celom svetu izvodi 
unilateralne oružane akcije. Kejgan je ponovio tvrdnju da su Amerikanci s 
Marsa, Evropljani s Venere, odnosno da se prvi za razliku od drugih ne 
ustežu od upotrebe oružja. (Kejgan, R., 2003, 7f) Drugi govore o evro-
bezveznjacima, evroidima, EU-nusima, nesložnim slabićima i sanjarima, 
licemEUrima, patriotima evra. Milan Matić spominje Entropu. Po 
Bžežinskom, Evropa postaje najudobniji penzionerski dom. Ramsfeld je u 
vreme pripreme drugog zalivskog rata podelio evropske zemlje na ''nove'' i 
''stare'', koje ne žure s bezrezervnom podrškom Americi. Po Sloterdijku, oni 
američki političari koji potcenjivački opisuju Evropu pokazuju infantilnost 
američke vlasti. EU nije jasno odredila svoj odnos prema SAD. Ekonomska 
snaga Unije nije dovoljna. Pošto nema evropskog osećanja među 
500.000.000 stanovnika Unije ni jake EU-armije, ekonomski snažna Unija 
ne može da se ponaša kao sila ravna SAD, koju je Vedrin opisao kao 
''hipersilu''. Evropsko objedinjavanje pokrenulo je neke nacionalne manjine 
da traže autonomnost ili nezavisnost. 

Može li Evropa političku marginalnost da učini nevažnom ponovnim 
potvrđivanjem uloge panevropske kulture u čijem bi središtu bila kultura 
mišljenja? Ovaj najvažniji vid kulture je nemoguć bez onog što je po 
Valeriju uvek nedostajalo Evropi, a to je politika mišljenja bez koje nema 
velikih kulturnih dometa, istorijskih iskoraka. Teško je graditi evropsku 
kulturu i evropsko društvo uz proizvodnju unutrašnjih neprijatelja, a Evropa 
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se nije odrekla njihovog stvaranja. Problem je i što je evropeizovanje sporiji 
proces od globalizovanja i što globalizovanje može da ugrozi rezultate 
evropeizovanja. 

Da li je udaljenost evropskih od američkih vrednosti sve veća, a 
politička udaljenost EU od SAD sve manja? Po Agneš Heler, nema krize 
Evrope, jer nema ni Evrope, već samo mita o njoj. Možda obilje robe, a 
manjak ideja guši ovaj mit? Da li vrednosno udaljavanje SAD od Evrope 
znači da ova država napušta zapadne vrednosti ili da ih rekonstruiše na 
način koji joj odgovara? Možda se u SAD povećava ravnodušnost prema 
humanim vrednostima? Amerika je sve više zainteresovana za aktuelne 
geopolitičke procene, a sve manje za promišljanje opštih problema politike i 
vrednovanje. Postoji li još evropski način gledanja na osnovne probleme 
suštinski različit od američkog načina? SAD su država, hipersila, EU zasad 
nije država ni savez država ni savezna država, ali jest regionalna sila. Ona 
nema ugrađene demokratske mehanizme koje zahteva od svojih članica. Po 
Hobsbaumu, EU ne bi bilo bez ''demokratskog deficita'' u njoj. Ona 
funkcioniše efikasno, ali bez legitimnosti koju je potvrdio narod. 
(Hobsbaum, E., 2008, 116) U Evropi su isprobavani razni totalitarni 
projekti, pa valja paziti da političko objedinjavanje opet ne dobije totalitaran 
lik. Govori se o nestajanju nacija, ali ih se Evropljani zasad ne odriču, a 
Unija je nadnacionalna politička institucija.. Fuše govori o budućoj Uniji s 
preko 40 članova, ali i da Brisel uvažava strateške zamisli Vašingtona o 
''obuzdavanju Rusije''. (Fuše, M., 2009, 60ff) Da li se širi EU ili Amerika 
opkoljava Rusiju? Verovatno je za Ameriku obaranje Rusije važan ali ne i 
krajnji korak. Pogled joj je usmeren ka Kini, koja može da je ugrozi na 
mestu hiperisle. 

Važno je da li je Evropa u ljudima ili nije? Mnogi misle da je ''Evropa 
izgubila dušu''. Traganje za evropskim identitetom dugo traje i vremena za 
određivanje identiteta više nema mnogo. Nerešen status evropske periferije 
postavlja pitanje identiteta u prvi plan. Ima li dobrih likova evropeizovanja? 
(Up.: Telebaković, B., 2012, 88ff) EU nije uspela da ponudi izvesnu meru 
sigurnosti i zaštite i nivo prosvećivanja koji bi uvećao osećaj solidarnosti i 
otklonio opasnost unutrašnjih evropskih sukoba. 

U Uniji brinu o ekonomiji, ali se uglavnom odustalo od zaštite 
evropske privrede od vanevropskih konkurenata i od pomoći onima koje 
kriza više pogađa, jer ni u Evropi plima ne diže sve lađe. Kriza Unije nije 
samo ekonomska. Dokle može da ide EU u razvoju multikulturalnosti? Da li 
je u stanju da prihvati kao Evropljane one udaljene od zapadnoevropske 
tradicije? Može li Evropa da bude prostor socijalnog staranja, kako se nada 
Gidens? (Gidens, E., 2009, 13ff) Može li se obaviti kosmopolitsko 
preuređenje Evrope zasnovano na priznavanju razlika, kako se nadaju Bek i 
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Grande? (Beck, U., Grande, E., 2006, 7ff  i 29) Mogu li se spasti nestajanja 
evropska sela, varoši, predeli? Možda se pričom o preuređenju zaklanja 
evropski lik grubog globalizovanja i uloga Evrope u globalističkom 
neokolonijalizovanju? Zar ratovi u prostoru bivše Jugoslavije nisu pokazali 
težnju povampirenja ratoborne Evrope? Da li prepravljanje evropske kuće 
mora da znači usitnjavanje i rušenje onog što još nije u njenom dvorištu? 
Ako je objedinjena Evropa projekt koji je tek na početku i o kome brinu 
nemaštoviti birokrati, koliko je još potrebno biti strpljiv očekujući dobre 
rezultate i sprečavajući izobličenja projekta? San o objedinjenoj Evropi bio 
je lepši od stvarnosti EU. Oni koji bi danas da sanjaju o Evropi su 
prokazani, jer ukazuju na sve veće rastojanje zamišljenog i stvarnog čoveka, 
moguće slobodne zajednice i otupelog i u žabokrečinu političkog lavirinta 
uteranog evropskog društva.     

Evropa je davno svoje glavno usmerenje prenela sa Sredozemlja na 
Atlantik. S druge strane Atlantika je država s kojom Evropa sudeluje u 
ekonomskom, kulturnom, političkom i vojnom globalizovanju kao mlađi 
partner. Amerika je zainteresovana da Evropa ostane u ulozi mlađeg 
partnera. Neka američka savezništva s islamom, na primer na prostoru 
nekadašnje Jugoslavije, su na štetu Evrope. Zasad se u Evropi smatra da je 
korist od atlantizma veća od štete. Da li će Evropa uspeti da se iščupa iz 
mengela atlantizma? Kako će dugoročno da odredi položaj prema NATO-
paktu koji sebe vidi i kao organizaciju za upravljanje krizama, ali i njihovo 
izazivanje. Da li će se Evropa izvući ispod hegemonog kišobrana SAD, 
usuditi da se u nekim pitanjima direktno suprotstavi Americi? Može li se 
identitet postići stalnim oslanjanjem na drugog? Po Bataju, kada se Americi 
neka država suprotstavi, odmah biva destabilizovana. (Bataj, I., 2004, 261) 
U Evropi su shvatili da je istočnu zamisao ograničene suverenosti zamenila 
zapadna zamisao, ali ne znaju kako da se tome suprotstave. Možda Amerika 
gura Evropu da ponovo kao neprijatelja vidi Rusiju i odustane od 
suprotstavljanja Americi? Državni udar u Ukrajini nije maslo Evropljana, ali 
oni nemaju snage da se usprotive širenju požara. Od novog hladnog rata 
Evropa može da ima samo štetu, a rat na istoku Evrope postao bi svetska 
kataklizma. 

Istočnu granicu EU Amerika smatra istočnom granicom Zapada. Po 
Kisindžeru bi rusko članstvo u Uniji poremetilo atlantske odnose. 
(Kisindžer, H., 2001, 81) Evropa objedinjena s Rusijom ne bi više za SAD 
bila mlađi partner. Zato je američki strateški cilj ometanje približavanje EU 
i Rusije. Americi smeta svako preuređivanje Evrope koje nije planirano u 
Vašingtonu, a snaženje Evrope smatra ugrožavanjem svoje nadsuverenosti. 
Ukrajinski puč i sukobi posle njega deo su napora Amerike da budu održane 
i uvećane napetosti i sukobljenosti na granici prema Rusiji, ali i nastavljena 
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evropska politička nesređenost. EU možda prozire američke namere, ali 
zasad očekuje da članovi i kandidati podrže politiku Zapada. 

U Evropi su dugo verovali da su iznad ostalih jer se oslanjaju na 
hrišćanstvo, prosvetiteljstvo, naučnu i tehnološku naprednost, razvijene 
kapitalističke odnose, kulturnu i vojnu superiornost. Neki oslonci su 
napušteni, drugi pokazuju zaostajanje Evrope u odnosu na pojedine svetske 
regione. Teži se sveevropskom prihvatanju neoliberalizma i demokratskog 
fundamentalizma. Smatra se da na usitnjenoj evropskoj periferiji postoji 
''demokratija niskog intenziteta''. Po Zinovjevu, zapadno društvo je stiglo do 
demokratskog totalitarizma. (Zinovjev, A., 1999, 93) Insistiranje na 
zajedničkom standardu ne može da služi kao zamena odgovora na pitanje u 
kom se smeru ide. Šta bi danas moralo da određuje Evropljane? Može li se 
unutrašnje evropsko jedinstvo postići umnožavanjem razmirica u delovima 
Evrope koji su (još) izvan granica Unije? Biti Evropljanin dugo je značilo i 
umeti naći dobre načine prevazilaženja postojećeg. Umeju li u Evropi još da 
se suoče s krizom? Neki smatraju da Evropi predstoje crni dani, da Evropa 
vrši ''usporeno samoubistvo''. (Laqueur, W., 2007; Thornton, B., 2007.) U 
Evropi su svesni da ''nešto škripi''. Ona liči na kuću u kojoj stalno počinje 
''veliko spremanje'', ali kuća ostaje nesređena.  

U Evropu se uvukao bauk političke secesije. Po Fušeu je u 20. veku 
označeno 60% dužine evropskih granica. Od 1989. u Evropi je postavljeno 
preko 13.000 kilometara novih granica. Nekoliko višenacionalnih država se 
raspalo, u drugima se plaše secesije. Neka dogovorena razdvajanja se mogu 
smatrati uspešnim, druga, krvava vode novim sukobima. Secesija nikad nije 
samo politička, već i ekonomska i kulturna. Negde se ona pokreće da bi se 
delovi lakše uklopili u evropsku celinu.    

U Evropi se državicama nudi uniformna sloboda bez jednakosti, bez 
autonomije, odnosno sloboda bez slobode. Smatra se da sve ima cenu i 
zaboravlja da bi ideja Evrope morala da bude duhovna vrednost koja nema 
cenu. U evropsko zajedništvo je unet virus koji se širi i nagriza je. Evropa se 
kune u demokratiju, a brisanjem razlika izaziva njen deficit. ''Eurokratija'' ne 
može da zameni ''eurokulture''. Može li evropskim ''demokratskim 
instrumentom'' da bude stvorena ''zajednička evropska kultura''? Ne stiže li 
se pomoću ovog instrumenta do autoritarne ili do totalitarne nad-
demokratije koja uništava tradicionalne demokratske mehanizme? Po 
Hobsbaumu, EU ne može da bude demokratska. Kada bi stvarno bila 
demokratska, ne bi bila u stanju da dostigne potreban nivo jedinstva. 
Panevropska demokratija je prazna priča. (Hobsbawm, E., 2000, 91) Ne 
treba se čuditi ponašanju EU prema nečlanovima, kada je u mnogim 
slučajevima neblagonaklona i prema članovima. Island je odustao od 
kandidature za ulazak u Uniju, Velikoj Britaniji predstoji referendum na 
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kome će biti ispitano raspoloženje za dalji ostanak u Uniji. U Norveškoj i 
Švajcarskoj smatraju da im je bolje van Unije. 

Evropa, koja je ekonomska i politička, ali ne i duhovna zajednica, je 
osuđena na neuspeh. Kad kažem duhovna zajednica mislim na zajednicu 
ljudi od duha, jer je teško govoriti o kulturnoj zajednici otkako je politika 
zaposela kulturu. Može li se do duhovnog zajedništva stići jedino ako se 
namerno zaborave osnovne predstave nacionalnih istorija? Da li se 
napreduje ka duhovnom zajedništvu ako su sve češći istupi protiv previše 
stranaca? Ksenofobija i multikulturalnost ne idu zajedno. Ko su danas 
neprijateljski drugi? Negde su novi neprijatelji teroristi. Često se traže među 
muslimanima, ali i drugima koji žive različito, koji imaju drugačiji pogled 
na svet. 

Političke promene na evropskom istoku i jugoistoku malo je ko 
očekivao. Đerđ Konrad je posle propalih pokušaja Čeha i Mađara da se 
izvuku iz gvozdenog zagrljaja Varšavskog pakta rekao ''pustimo sad Ruse 
da se pobune''. Izjava je smatrana neozbiljnom, ali se, kada su Rusi pokušali 
da izvedu promene, ceo istočni blok mirno urušio. Na Balkanu su globalni i 
evropski moćnici govorili o preživelosti nacije i potpirivali obnovu 
nacionalnih i verskih sukoba. U Jugoslaviji su stvarane ''nacije u naciji'' i 
''države u državi''. Po Zurovcu je razbijanje Jugoslavije bilo varvarski, 
antievropski čin, kojim se Evropa okrenula protiv svog identiteta. (Zurovac, 
M., 1997, 106)   

U EU nisu bili jedinstveni. Francuski Predsednik Miteran imao je plan 
rešavanja jugoslovenske krize uz uvažavanje tri principa. Po prvom, svaka 
jugoslovenska nacija ima pravo da odluči o svojoj daljoj državnoj sudbini. 
Po drugom, do novih granica treba stići mirno i demokratski, izjašnjavanjem 
pripadnika svake nacije. Po trećem, moraju se garantovati prava 
nacionalnim manjinama, kojih će svakako biti. Pripremljena platforma 
tadašnje dvanaestočlane Zajednice sadržavala je ove principe, ali se pod 
pritiskom Nemačke i Svete Stolice od platforme odustalo. Evropa je, u 
dosluhu sa SAD, gurnula prostor Jugoslavije u građanski rat. 

Posle nestajanja socijalističkih ustrojstava u Evropi, mnogi su nalepili 
etikete demokrata preko ranijih etiketa komunista. Može li se održati 
demokratija bez demokrata, uz konvertite iz vrhova jednopartijskih 
nomenklatura? Za slobodu i jednakost nisu mnogo marili u socijalističkim i 
liberalističkim ustrojstvima, a u zemljama u tranziciji se više i ne spominju. 
One nikada nisu mogle da budu usaglašene, a u današnjem svetu se još više 
udaljavaju jedna od druge. U Evropi je uništena klasna solidarnost, na redu 
je uništenje solidarnosti nacija, jer Evropa nacija znači nemogućnost 
evropske nacije. Odricanje od nacionalnosti očekuje se prvo od malih nacija 
evropske periferije. 
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Zapadnoevropski moćnici pri širenju Unije na istok (po nekima van 
nje novom liku unijaćenja) teško napuštaju kolonizatorske navike. Novim 
članicama Unije dopušta se uloga veslača na najnižoj palubi evropskog 
broda. To je najvidljivije na Balkanu, iako je on po Zizijulasu ''Evropa pre 
Evrope''. U Uniji prihvataju kao deo baštine grčku filozofiju, ali ne i 
Vizantiju. Ona je, međutim, kao spoj helenističke kulture, hrišćanske religije 
i rimske državne forme, trajala duže od Rimske države. U Uniji ne priznaju 
da je Vizantija bila efikasan nastavljač Rima u njegovom bogatijem i 
mnogoljudnijem istočnom delu. U Uniji nisu javno antisemiti, ali od 
antivizantizma, odnosno antipravoslavlja ne odstupaju.   

Evropa je vekovima napredovala i nazadovala. Bilo je raznih 
projekata ''Nove Evrope''. I sile osovine su imale svoj projekt. Ima li u 
Evropi još sposobnosti za bitnu izmenu evropske celine? Da li EU, u kojoj 
unutrašnje granice među državama ne znače mnogo, predstavlja nov oblik 
političkog organizovanja? Može li EU da odredi svoje konačne granice? 
Može li Unija kao mreža polusuverenih država da sačuva identitet u doba 
globalizovanja? Može li da se razvije ''evropski patriotizam''? Sme li EU 
zbog zaštite građana nekad da remeti globalizovanje? Da li će Unija moći da 
reši problem svoje periferije? Neka insistiranja na teritorijalnoj iscepkanosti 
podsećaju na obnovu srednjovekovnog ustrojstva. Možda se obnavlja 
unazađivanje Istoka, odnosno stara formula ''na Istoku ništa moćno''? 
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BOSNA I HERCEGOVINA NA NOVOM PUTU SVILE 
Strategija, stanje, perspektive i pozicioniranje u skladu sa novom kineskom 

strategijom u zemljama CIE. 
  

BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE NEW SILK ROAD 
Strategy, conditions, prospects and positioning in accordance with the new 

Chinese strategy in the countries of CIE. 
 

Abstract: The paper tackles analyses of PR China foreign policy and its 
relations towards countries of CIE and economic indicators and aims to 
present significance of the new Chinese strategy of opening and 
strengthening cooperation with CIE countries. It aims to offer objective 
review of individual issues and opportunities for BiH in the new Chinese 
strategy towards CIE and New Silk Road. The first part examines the 
importance of the new Chinese strategy towards the countries of Central 
and Eastern Europe. The central part of the paper tackles relations between 
PR China and BiH, realization of project and loans and economic analyses 
of the cooperation’s impact to the BiH economy.  
 
Keywords: Reform and Opening, CIE, New Silk Road, One Belt-One Road, 
economic cooperation, trade and cultural exchange 

 
Apstrakt: Cilj rada je da putem analize vanjske politike i odnosa NR Kine 
sa EU i zemljama Centralne i Istočne Evrope i ekonomskih pokazatelja, da 
predoči značaj nove kineske strategije otvaranja i pojačane saradnje u 
zemljama CIE i realizacije Novog puta svile te da ponudi objektivan prikaz 
pojedinačnih pitanja i prilika koje se otvaraju za BiH na tom putu. Prvi dio 
rada analizira važnost nove strategije prema zemljama Centralne i Istočne 
Evrope u okviru realizacije Novog puta svile. Centralni dio rada bavi se 

                                                            
1 Politikolog regionalnih studija Azije. 
2 Diplomirani ekonomista, Narodna skupština Republike Srpske. 



Љиљaнa Стeвић, Mилoш Груjић, Бoснa и Хeрцeгoвинa нa нoвoм путу свилe 54 

odnosima NR Kine i BiH, realizacijom dosadašnjih projekata i kredita, te 
ekonomskom analizom uticaja istih na privredni rast u BiH.  
Ključne riječi: ekonomska reforma i otvaranje, Centralna i Istočna Evropa, 
Novi put svile, „jedan pojas-jedan put“, privredna saradnja, trgovinska i 
kulturna razmjena 
 

 
UVOD 

 

 Bosna i Hercegovina i NR Kina su u aprilu 1995. godine uspostavile 
diplomatske odnose na ambasadorskom nivou. Dvije države su dogovorile 
zajednički razvoj i saradnju, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog 
integriteta.Vlada BiH priznaje Narodnu Republiku Kinu kao jedinu vladu 
Kine i Tajvana koji je sastavni dio kineske teritorije. 
 NR Kina je danas privrednim rastom postala druga najveća privreda 
na svijetu mjereno nivoom bruto domaćeg proizvoda i najveća zemlja 
izvoznik. Usvajanjem najsavremenijih tehnologija i prelaskom na rast koji 
se zasniva na inovacijama, te ulaganjima u domaći potencijal, uključujući i 
ljudski kapital, NR Kina je uspjela da ugrozi poziciju SAD kao vodeće sile 
svijeta i uslovila ekonomsko i vojno premještanje SAD snaga u azijsko-
pacifički region, čime SAD, očito ugrožena rastom i uticajem NR Kine, 
kako u regionu, tako u svijetu, nastoji da ostvari suzbijanje rasta i uticaja.  
 S druge strane, kineski rast se suočava sa mnogim izazovima kao što 
su nedostatak konkurencije na domaćem tržištu kapitala, rastuća ekonomska 
nejednakost, starenje stanovništva i pitanje opstanka društvene i političke 
kohezije.  
 Nova strategija kineske vanjske politike podrazumijeva pojačanu 
saradnju sa netradicionalnim regionima i nova tržišta. Poboljšanje odnosa je 
u skladu sa cjelokupnom politikom NR Kine prema regionu Centralne i 
Istočne Evrope. U poslednjih nekoliko godina jača saradnja i povećava se 
broj posjeta kineskih zvaničnika u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Dok su 
odnosi sa Zapadnom Evropom i Rusijom trajali vijekovima, odnosi Istočne i 
Centralne Evrope su novijeg vremena i možemo reći da se ponovo 
uspostavljaju tek s početkom XXI vijeka.3 
 Kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) je 2013.godine najavio 
novu viziju „Novi put svile“ koja od tad postaje osovina kineske 

                                                            
3Pavlićević, Dragan. China’s New Silk Road takes shape in Central and Eastern Europe, 
China Brief, Volume Volume XV January 9, 2015. p 9. 
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diplomatije. Ideja Novog puta svile se zasniva na planu da se uspostave dva 
logistička koridora - Ekonomski pojas Pomorskog puta svile XXI vijeka.4 
Borba za resurse i iznalaženje novih pomorskih i kopnenih puteva je 
imperativ nove sile i pitanje opstanka. 
Isto tako, Novi put svile ne predstavlja samo infrastrukturu za novu 
transportnu mrežu nego će predstavljati put ka ostvarenju novih i dubljih 
odnosa NR Kine i zemalja koje se nalaze na ruti Svilenog puta5. Zemlje 
centralne i istočne Evrope (CIE) su postale važnije u kineskoj vanjskoj 
politici, pogotovo nakon što su uvršteni u Novi put svile. Na Beogradskom 
samitu šefova 16 država Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, kineski 
premijer Li Kećang (LiKeqiang) je naglasio važnost CIE regiona za kinesku 
inicijativu „jedan pojas, jedan put“. Li je naveo: Sjeverna ruta, zahvaljujući 
redovnoj željezničkoj liniji između NR Kine i Evrope može postati nova 
saobraćajna i logistička arterija koja vodi do Zapadne Evrope kroz 
Centralnu i Istočnu Evropu. Ruta koja se zasniva na grčkoj luci Pireus i 
željezničkoj liniji koja povezuje Beograd i Budimpeštu, Južna ruta, bi mogla 
predstavljati ekspresnu zemlja-more liniju između Kine i Evrope. To će 
značajno pojačati regionalnu povezanost, pojačati ekonomski razvoj zemlje 
duž tog puta i obezbjediti novi pristup izvozu kineske robe u Evropu i izvoz 
evropske robe u Kinu pošto ovo područje obuhvata 32 miliona ljudi (sic) i 
340.000 kvadratnih kilometara zemlje. Brza linija Kina-Evropa (zemlja-
more), zajedno sa željeznicama između Kine i Evrope i postojećim 
saobraćajnim i logističim rutama, će postati integralna i efikasna mreža koja 
povezuje Aziju i Evropu. Kina će ovim projektima omogućiti svojim 
državnim firmama da učestvuju u infrastrukturnim projektima u Evropi. 
Kako prenosi Tanjug, u članku Politike od 11.septembra navodi se da krediti 
koje daje Kineska razvojna banka „soft loans“ ili „meki krediti“ kao i učešće 
državnih firmi Željeznice NR Kine i Građevinska korporacija NR Kine 
predstavlja novu fazu u odnosima NR Kine sa zemljama Centralne i Istočne 
Evrope i predstavlja početak većeg pristupa Kine Zapadnoj Evropi u smislu 
privrede i infrastrukturnih projekata.6 Pavlićević navodi da bi od ovih 
projekata, osim zemalja Centralne i Istočne Evrope, koristi mogle imati i 
zemlje EU u smislu EU razvojne strategije, za Panevropski koridor 10. 
Mađarsko- srpska željeznica nije samo nephodna za integraciju Mađarske i 
Srbije u Evropski transportni sistem, nego kako Pavlićević navodi i za 
približavanje Balkanske regije Briselu. Isto tako, i učešće i prisustvo NR 
Kine u regionu Istočne i Centralne Evrope predstavlja izazov za Brisel. 

                                                            
4Ibid. 
5Ibid. 
6Ibid. 
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 Postavlja se pitanje kakvu ulogu će BiH imati na Novom kineskom 
putu i na koji način bi BiH mogla participirati u regionalnim projektima, te 
da li će razvojni programi i krediti uticati na put BiH prema EU. Tadašnji 
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda je tokom samita 
zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine u Bukureštu i Beogradu imao 
bilateralne sastanke sa Premijerom NR Kine Li Kećangom. BiH je u okviru 
projekta Termoelektrana Stanari prva ostvarila pravo na kreditna sredstva iz 
linije od 10 milijardi američkih dolara koje je NR Kina namjenila saradnji 
sa zemljama Centralne i Istočne Evrope. Kineska spremnost da realizuje 
infrastrukturne projekte u ovim zemljama pomaže privrednom razvoju i 
strateškom razvoju projekata koje je EU do sad zanemarivala. Postavlja se 
pitanje kako će se BiH pozicionirati u novoj strategiji NR Kine i na koji 
način ostvariti uspješniju saradnju.  
 Kao predmet ovog rada postavlja se analiza i objašnjenje osnovnih 
elemenata i karakteristika strategije NR Kine u zemljama Centralne i Istočne 
Evrope i položaj BiH u novoj kineskoj strategiji.  
 Glavni cilj ovog rada je da predoči značaj nove kineske strategije 
otvaranja i pojačane saradnje u zemljama CIE i realizacija Novog puta svile 
i da ponudi objektivan prikaz pojedinačnih pitanja i prilika koje se otvaraju 
za BiH na tom putu. U skladu sa predmetom rada osnovne pretpostavke od 
koji se polazi su: da je nova kineska strategija prema zemljama CIE ima 
implikacije za privredni i društveni razvoj tih zemalja, da se zemlje u 
regionu pozicioniraju i uspješno sarađuju sa NR Kinom, da BiH treba da 
pripremi strategiju i program kako bi se pozicionirala na novom putu u 
okviru nove kineske strategije prema ovom dijelu svijeta i u skladu s tim 
ostvarila i realizirala ekonomske i infrastrukturne projekte, poboljšala 
multilateralne i bilateralne odnose sa zemljama u regionu i NR Kinom. 
Pitanja koja se u okviru osnovne teme rada ističu se ekonomski razvoj i 
modernizacija NR Kine, položaj i uloga NR Kine u Azijsko-pacifičkom 
regionu i politika Sjedinijenih Američkih Država Asia Pivot, NR Kina i 
Evropska Unija, NR Kina i region Istočne i Centralne Evrope, NR Kina i 
BiH.  
 Rezultati koje se od rada očekuju jeste da se na osnovu istraživanja 
datog predmeta, doprinese boljem razumijevanju i pojašnjavanju odnosa 
između dvije zemlje, potencijalnih prilika i prijetnji i bolje pozicioniranje 
BiH i Republike Srpske u ekonomskom i infrastrukturnom smislu.  
Pristup istraživanja u radu će biti takav da se ni jednom od metodoloških 
postupaka neće dati isključiva prednost. Teorijska analiza predstavlja 
osnovni naučni metod koji će biti korišćen u radu, kao i sinteza neophodna u 
formulisanju zaključaka do kojih se došlo. Teorijski sadržaj rada, te njegove 
opšte dimenzije potkrijepićemo izvorima koje navodimo i analiziramo.  
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1. Opšti podaci - Ekonomski razvoj i modernizacija NR Kine 
 
 

 Kineska modernizacija, proces reformi i otvaranje NR Kine u 
proteklih trideset godina je tema kojom se bavi svjetski mediji, analitičari, 
univerzitetski istraživači.Kinesko ekonomsko čudo, ekonomski i društveni 
preobražaj su složena i višeslojna tema. S jedne strane takav razvoj je 
nezabilježen u ekonomskoj istoriji sa izuzetno visokim stopama rasta u 
neprekidnom periodu od gotovo trideset godina 1978-2008, iz siromaštva je 
izbavio više od dve stotine miliona ljudi7 i uticao na promjenu suštine 
kineskog društva. Kina se po nekim mjerilima smatra druga ili prva 
ekonomska sila svijeta.8 Koncept reformi u NR Kini se zove „reforma i 
otvaranje“. Kako Mitrović navodi Kina je nastojala da se okrene prema 
svijetu, da sve dobro uči od svijeta da prenese na sebe i privredna iskustva, 
privuče strani kapital i da povrati svoje mjesto u zajednici naroda.9 
Najvažnija tri modela - motora kineskog razvoja su investicije (uglavnom iz 
domaće štednje), izvoz, i domaća potrošnja. Da bi prva dva mogla da 
funkcionišu, bilo je potrebno otvaranje prema svijetu. Najvažnije sredstvo 
otvaranja su bile specijalne ekonomske zone koje su postepeno otvarane uz 
korištenje najboljih svjetskih iskustava u pojedinim dijelovima zemlje gdje 
su uspostavljeni odvojeni pravni i ekonomski sistemi.U tim zonama nude se 
najbolje uslovi za investiranje, oslobađanje od poreza na tri godine plus 
mogućnost još nižeg poreza, pripremljena infrastruktura, vrste proizvodnje, 
niske nadnice. Globalna kriza je upozorila da je kineski motor rasta, 
investicije, previše ojačao i počeo da učestvuje u ukupnom rastu kineske 
privrede oko 40 procenata, što je previše za zemlju kineske veličine.10 
 

1.1 Preduslovi i razlozi kineske globalne ekspanzije 
 
 Istočnu Aziju je 1997.godine potresla snažna finansijska kriza. Kriza 
se rapidno proširila kroz zemlje regiona nakon što su strani investitori počeli 
povlačiti novac iz Tajlanda koji je prethodno prekinuo vezu domaće valute 
(bahta) s američkim dolarom.Ovaj potres uslijedio je nakon što je Kina 
                                                            
7Kina je tokom reformi i otvaranja izvukla 400 miliona svojih građana iz siromaštva od 
toga 240 miliona iz apsolutnog. - Dragana Mitrović, „Kina, ekonomska modernizacija i 
njena održivost“ u Razvojni resursi i razvojne politike zemalja Azije 
8 Mitrović, Dragana. Kina, ekonomska modernizacija i njena održivost. Razvojni resursi i 
razvojne politike  zemalja Azije, master studije Regionalne studije Azije. Beograd: Fakultet 
političkih nauka, 2011. 
9Ibid, p 17 
10Ibid, p 19 
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uspješno otvorila i liberalizovala tržišta krajem 70-ih godina prošlog vijeka, 
ali se kao takva još nije bila pozicionirala na globalnom ekonomskom planu. 
U kombinaciji s visoko liberalizovanim tržištem kapitala u Istočnoj Aziji, 
ovaj potres je izazvao pritisak na lokalne valute i pražnjenje deviznih rezervi 
centralnih banaka Tajlanda, Indonezije, Južne Koreje i Japana.11 Vlade ovih 
zemalja su nakon kraha finansijskih tržišta morale prihvatiti strukturalne 
reforme kao uslov za dobijanje kredita Međunarodnog monetarnog fonda. 
Globalna finansijaska kriza koja je prerasla u svjetsku ekonomsku krizu 
ozbiljno je ugrozila stabilnost privreda SAD i Evrope i naglasila, na neki 
način, opadanje moći Zapada i uzdizanje ostatka svijeta.12 
 Poučena ovom lekcijom, Narodna Republika Kina, nastavila je u 
pravcu reformi ali je započela gomilanje deviznih rezervi kako bi stvorila 
snažan instrument za odbranu protiv spekulativnih napada na renminbi kao i 
za održanje povoljnog deviznog kursa naspram dolara, evra i jena. Kao 
rezultat te odluke, Kineske devizne rezerve (isključujući zlato) od početka 
XXI vijeka rasle su velikom brzinom. Sa 142 milijarde dolara 1997. godine, 
porasle na oko 3,5 milijardi dolara u 2012. godini, što predstavlja porast od 
2.400 procenata ili oko 30 procenata ukupnih svjetskih deviznih rezervi.13 
Danas one vrijede oko 3,814od 3,915 milijardi dolara.  
 Sljedeći od razloga koji je “prisiljavao” Kinu na širenje kineskog 
kapitala van zemlje krije se u procesu po kojem se priliv deviza ostvaren 
kroz trgovinski suficit s ostatkom svijeta mora „sterilizovati“ na domaćem 
tržištu. Pojednostavljeno, proces „sterilizacije“ predstavlja kupovinu „viška“ 
dolara na kineskom tržištu, čime se povećava količina renminbija u opticaju, 
te njegova vrijednost u donosu na dolar opada. Nakon toga, povećana 
ponuda renminbija se uklanja s tržišta izdavanjem atraktivnih kineskih 
državnih obveznica.Ovaj mehanizam dugi niz godina omogućava Kini da 
održava kontrolu nad kursom valute. Upravo ovakav pristup Kine uz 
striktnu kontrolu deviznog kursa, kojom se promoviše izvoz i ukroćuje 
domaća stopa inflacije, u procesu rezultirajući impresivnim trgovinskim 
suficitom sa SAD-om, olakšao je kineskim državnim investitorima velike 
investicije u inostranstvu. Sličan odnos je i sa ostalim najvećim 

                                                            
11 Krugman, Paul. What happened to Asia?. (1998.) 
http://web.mit.edu/krugman/www/DISINTER.html (23.4.2015.)  
12Richard J Samuel, Securing Japan-Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East Asia, 
London: Cornell University Press, 2008, p 70.  
13 State Administration of Foreign Exchange – 
SAFE.http://www.safe.gov.cn/wps/portal/english (23.4.2015.) 
14 Tradingeconomics. http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves 
(23.4.2015.) 
15 Indexq. http://www.indexq.org/economy/reserve.php (23.4.2015.) 
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spoljnotrgovinskim partnerima Kine: Japanom, Južnom Korejom, 
Njemačkom, Singapurom, Malezijom, Rusijom i Holandijom.  
 Dodatni razlog koji utiče na ekonomsku ekspanziju je nedostatak 
sigurnih i(li) dovoljno profitabilnih investicija unutar Kine. Naime, usljed 
nepouzdanosti i volatilnosti nerazvijenog kineskog berzanskog tržišta16, te 
usljed povećanih državnih investicija u infrastrukturu, privatni investitori su 
kapital ulagali u domaće tržište nekretnina, za koje se ispostavilo da je u 
velikoj mjeri precijenjeno te da je pitanje vremena kada će balon nekretnina 
pući.17 
Ekspanziju kineske ekonomije nije moguće analizirati bez osvrta na transfer 
tehnologije. Naime, u proizvodnji i sastavljanju dijelova Kina zauzima 
nezaobilazno mjesto u svjetskoj podjeli rada i donosi najnižu dodanu 
vrijednost.Ovo su ujedno objašnjava i veličinu fabrika koje proizvode radno 
zahtjevnu robu s niskom maržom. Ilustracije radi, tajvanski gigant Foxconn 
s operacijama u kontinentalnoj Kini zapošljava oko milion radnika.18 
Pored domaće strategije quid pro quo19, Kina ovaj cilj nastoji ostvariti, 
među ostalim načinima, i kupovinom evropskih i američkih kompanija. 
Međutim, ova strategija je bila manje uspješna, uzevši u obzir politički otpor 
prema kineskom kapitalu.Međutim, finansijska i dužnička kriza na 
evropskoj periferiji otvorila je vrata mnogim kineskim investitorima koji su 
sad prihvaćeni kao oni koji riješavaju fiskalne probleme u Evropi.  
Kina nije jednostavan partner za saradnju.Teško je ući na njeno tržište jer 
ono ne funkcioniše u skladu sa konkurentnim pravilima slobodnog tržišta. 
Konkretno, tek 47 procenata kineskog tržišta radi u skladu sa 
međunarodnim standardima i pravilima. Njegova glavna odlika je 
unutrašnja podrška države i regulatorni sistem - diskriminatorski prema 
strancima. Ekonomska situacija i ekonomsko trgovački propisi se u Kini 
mijenjaju na godišnjoj osnovi, a mnogi unutrašnji odnosi se ne mogu 
tretirati kao stabilni kao na primjer između kineske države i tijela koji se 
bave vansjkom trgovinom. Hamberger navodi da upravljanje preduzećima i 
privredom nije transparentno.20 

                                                            
16Kina je u nekoliko navrata čak i oporezivala kapitalnu dobit ostvarenu na berzi s ciljem 
„hlađenja“ tržišta 
17The Economist. Double bubble trouble. 2014. 
http://www.economist.com/news/china/21599395-chinas-property-prices-appear-be-falling-
again-double-bubble-trouble (23.4.2015.) 
18 Johnson, Joel. 1 Million Workers. 90 Million iPhones. 17 Suicides. Who’s to Blame? 
http://www.wired.com/2011/02/ff_joelinchina/(23.4.2015.) 
19Usluga za uslugu, nešto za nešto, da svaka strana profitira u razmjeni. 
20 Hamberger, Judith. China in Central Europe, in Asian Studies.Budimpešta: Magyary 
Program, 2013. 
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1.2. Odnosi NR Kine i Evropske unije 
 

 Odnosi Kine i većine zemalja Evropske unije nekadašnjih 
kolonijalnih sila imaju dugu istoriju i razriješeni su tek krajem XX vijeka, tj 
80-tih godina.Sve zapadno evropske zemlje i EEZ od 1975. godine imaju 
diplomatske odnose sa NR Kinom. Svi zapadnoevropski šefovi država ili 
premijeri su posjetili Kinu tokom 80-tih a većina kineskih lidera je bila u 
posjeti zemljama Zapadne Evrope. Među njima njvažniji su Deng 
Sjaoping(Deng Xiaoping), Hua Guofeng, Hu Jaobang (Hu Yaobang), Džao 
Zjang (Zhao Ziyang).21 Nakon kraja Hladnog rata za NR Kinu odnosi sa 
Evropom nisu bili prioritet kao odnosi sa SAD, Japanom i drugim azijskim 
zemljama. U svakom slučaju, interes za uspostavljanje bližih odnosa je 
počeo da raste, kako su se ekonomski kontakti pojačavali i interes u 
multipolarni sistem je rastao.Iako je u početku Evropa nametnula embargo 
Kini na uvoz oružja nakon Tiananmena, evropski lideri su bili ti koji su 
olakšali kinesku izolaciju. Kineska rastuća ekonomija postala je fokus 
mnogim evropskim zemljama i evropski privrednici su sve češće posjećivali 
NR Kinu.Tokom 90-tih godina prošlog vijeka ta razmjena između NR Kine 
i EU se utrostručila i iako je 1985-godine iznosila 14,3 milijarde američkih 
dolara, 1994. godine taj broj iznosio je 45,6 milijarde dolara.22 Evropska 
unija i NR Kina su najveći trgovinski partneri i trgovinska razmjena doseže 
do jednog triliona dolara.23 EU čak i nakon ekonomske krize 2008. godine 
ostaje i dalje predstavlja veliko tržište za kinesku robu i Kina ostaje veoma 
važno tržište za kompanije Evropske unije u smislu prodaje robe i usluga, a 
za Kinu EU je takođe balans tržištu SAD. Evropska unija je najveći kineski 
trgovinski partner, a NR Kina je EU drugi najveći trgovinski partner, iza 
SAD. Većina trgovinske razmjene odnosi se na industrijsku robu. Od 2009. 
i 2010. Izvoz EU u Kinu je narastao za 38 procenata, kineski izvoz se 
povećao za 31 procenat.24 Prema podacima Evropske komisije Kina je ne 
samo najveći uvoznik nego i najbrže rastuće izvozno tržište za EU. Kina i 
EU dnevno imaju obrt od jedne milijarde evra dnevno. Sporna pitanja su 
trgovinski deficit u razmjeni revaluacija kineske valute renminbi. Smatra se 

                                                            
21Mitrović, Dragana. Kineskareforma i svet.Beograd: Institut za ekononomiju i finansije. 
1995.p 343 
22Snyder, Francis.The European Union and China, 1949–2008: basic documents and 
commentary. 2009. 
23European Cimmission.EU 's top trading partner s in 2014: t he United States for exports, 
China for imports. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6760204/6-27032015-
AP-EN.pdf (31.3.2015.)  
24European Commission. Trade http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/china/ (31.3.2015.) 
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da je vrijednost renminbija ispod vrijednosti američkog dolara između 25 i 
40 procenata. Smatra se da time Kina dobija prednost na globalnom tržištu i 
da se vrijednost renminbija ili treba povećati ili da se dozvoli da tržište 
odredi vrijednost. U očima kritičara kineska politika kursa omogućava 
kineskim firmama da izvoze robu u EU po vještačkim niskim cijenama što 
rezultira u gubicima poslova u EU.25 S druge strane, Kina je glavna meta 
EU se pokušava zaštiti koristeći metode antidampinga, kompenzatorne, 
zaštitne mjere i druge trgovinske pravne lijekove.EU je optužila Kinu za 
pretjeranu prozvodnju i damping ključnih osjetljivih proizvoda kao što su 
čelik i tekstil i odgovorili su sa antidamping mjerama u okviru zakonskih 
propisa Evropske komisije i SZO antidamping sporazuma. Kina je najveća 
meta antidamping istraga koje provodi EU. Antidamping mjere protiv 
kineske uvozne robe su nanijele veliku štetu kineskim izvoznicima. 
Mitrović u članku za Ejžan Stadis (Asian Studies) navodi da neki analitičari 
i političari smatraju da Kina predstavlja prijetnju ekonomskoj i geopolitičkoj 
nezavisnosti Evropske Unije pošto Kina koristi probleme tržišta u razvoju 
(EMU) kako bi uticala na njih, a preko njih i na EU. S druge strane, kineski 
analitičari smatraju da EU koristi situaciju kineskih investicija koje nisu 
dostupne za SAD tržište kao i sino-američki spor kako bi dobili kineske 
investicije.26 U opštem geopolitičkom smislu, i kako Mitrović navodi, 
geopolitičkoj igri, rastući uticaj Kine ili Rusije predstavljaju smanjenje 
dominacije EU i SAD u regionu čime pomaže stabilizaciju Evropske unije.27 
 

1.3. Odnosi NR Kine i regiona Centralne i Istočne Evrope 
 
 Odnosi između NR Kine i EU predstavljaju izazov za obe strane. S 
jedne strane ekonomska saradnja i razmjena cvjetaju, a s druge strane 
prisutne su optužbe u vezi dampinga raznih drugih pitanja kao što su 
embargo na uvoz oružja, pitanja u vezi klimatskih promjena, prava na 
intelektualnu svojinu, demokratija i ljudska prava. Sva ova pitanja utiču na 
negativnu percepciju kineske političke prakse u zemlji i inostranstvu. U tom 
kontekstu, kako Pavičić navodi u svom tekstu novi front angažmana se 
uspostavlja na granicama EU. Partnerstvo sa Srbijom je primjer novog 

                                                            
25East Asian Policy.Qingjiang, Kong. Trade Disptutes between China and 
EU.http://www.eai.nus.edu.sg/Vol1No2_KongQingjiang.pdf p 83 (31.3.2015.) 
26Mitrović, Dragana. Political Economy in the Chinese Investments, in Asian 
Studies.Budimpešta: Magyary Program, 2013. p 183 
27Ibidem, p 182 
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angažmana.28 Ovi odnosi po Pavlićeviću sliče onim koje je Kina razvila sa 
Afričkim zemljama od čega je Peking imao koristi u vidu pristupa 
resurisma, tržištu i političkoj podršci. Zemlje Centralne i Istočne Evrope 
nisu bile na starom svilenom putu, dok obe rute Novog puta svile uključuju 
zemlje CIE.  Dodatna željeznička veza sa Evropom bi smanjila kinesku 
zavisnost od morskih puteva na kojima za sad donimiraju SAD.  
 Nikola Jovanović smatra da se “minimalistički pogled” koji 
dominira među evropskim zemljama od 2005. godine prema Balkanu 
mijenja usljed promjena u “glavnim ekonomskim i trgovinskim šablonima” 
i te promjene bi za zemlje Balkana trebale biti razvojna šansa i sredstvo 
uključivanja u međunarodne trgovačke, tehnološke i finansijske tokove.29 
Novi kopneni put će prolaziti kroz Bosfor i Balkan, iz tog razloga postoji 
zainteresovanost za obnovu željezničkih puteva u zemljama CIE.  
 Od 2012 .godine uspostavljen je multilateralni okvir za saradnju 
16+1. Sekretarijati za različite oblasti dodjeljeni su različitim državama iz 
regiona: Bugarska je domaćin sekretarijata za poljoprivredu, Poljska 
investicija, Srbija za infrastrukturu.U sekretarijatima će raditi uglavnom 
lokalno osoblje uz koordinaciju Okvirnog sekretarijata za saradnju NR Kine 
i zemalja CIE.30 
 NR Kina je u XXI vijek zakoračila sa reputacijom ekonomske 
supersile. Ekonomski rast, koji je u posljednjih 30 godina u prosjeku iznosio 
oko 10 procenata godišnje31, kao i uspješno balansiranje na međunarodnoj 
političkoj sceni omogućili su Kini da otpočne ekspanziju na tržišta SAD-a, 
EU i afričkih zemalja. Za to vrijeme investicije i kompanije iz Kine na svim 
tržištima nailaze na snažnu konkurenciju te političke i birokratske barijere.32 
 Posljednjih godina, tj.nakon 2008. godine, kada se finansijska kriza 
iz SAD-a po sistemu povezanih sudova prelila u Evropu i kada su zemlje 
evrozone zapale u dužničke probleme, globalni odnos prema Kini i njenoj 
ekonomskoj moći počeo se mijenjati. S tim u vezi treba posmatrati i 
intenziviranje odnosa između Kine i zemalja centralne i jugoistočne Evrope. 
                                                            
28Pavlićević, Dragan. Sino-Srbian Strategic Prtnership in a Sino-EU relationship context. 
Briefing Series, issue 68, China Policy Institute, Nothingam: Nothingam University, April 
2011. 
29Jovanović,Nikola. Dodir svile i čelika, nova šansa za Balkan.Nova Srpska politička misao 
http://www.nspm.rs/savremeni-svet/dodir-svile-i-celika-%E2%80%93-nova-sansa-za-
balkan.html?alphabet=l (31.3.2015.) 
30Pavlićević, Dragan. Ibid. p 1 
31Baza podataka IMF World Economic Outlook. http://www.imf.org/external/index.htm 
(31.3.2015.) 
32 AlJazeera. Bukurešt: Srbija dogovorila modernizaciju pruge. 26.11.2013. 
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/bukurest-srbija-dogovorila-modernizaciju-pruge 
(31.3.2015.) 
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Podaci koje smo analizirali pokazuju da su broj, iznos investicija i obim 
trgovinske razmjene u stalnom porastu. Na sastanku kineskog premijera s 
premijerima zemalja centralne i istočne Evrope u Bukureštu donesene su 
zajedničke smjernice (tzv. Bucharest Guidelines)33 na osnovu kojih je, među 
ostalim, formulisan zajednički cilj - da se u narednih pet godina udvostruči 
trgovina između ove dvije strane.34 Kao rezultat toga, bilateralni odnosi su 
dobili zamah koji predstavlja uvod u obnovu istorijskog Puta svile koji je 
vijekovima kopnenim i morskim putem spajao Daleki istok s Evropom. 
 Komisije za nacionalni razvoj i reforme Kine (NDRC), kao jedan od 
strateških ciljeva kineske ekspanzije postavlja geografsko prebacivanje 
proizvodnje s nižom dodanom vrijednosti (npr. tekstilna industrija) u zemlje 
u razvoju.35 Ujedno težnja Kine ostaje na proširenju infrastrukturne i 
distribucione mreže pogodne za kineski izvoz ali i pristup dragocjenim 
prirodnim resursima. Upravo primjeri na zapadnom Balkanu, koje ćemo 
navesti u nastavku teksta, ukazuju da je trenutna kineska ekonomska 
politika u ovom dijelu svijeta usmjerena na infrastrukturne i energetske 
projekte s težnjom proizvodnih aktivnosti u cilju korištenja pogodnosti 
pristupa tržištu EU-a. Prema tome, “Novi Put svile” predstavlja široku 
infrastrukturnu mrežu koju grade kineske firme i geografski obuhvata širi 
prostor od “istorijskog” Puta svile. Dalje, osim kopnenog puta iz zapadne 
Kine, preko centralne Azije, Irana, Turske i Balkanskog poluostrva, kinesko 
povezivanje s Evropom podrazumijeva i morski i željeznički put.Već 
2011.godine kineski teretni vozovi su počeli saobraćati na pruzi Čonćing - 
Duisburg, preko Kazahstana, Rusije, Bjelorusije i Poljske. Ova dionica 
skratila je putovanje kineske robe iz Guangdžou i Šangaja sa 36 dana, 
koliko je potrebno brodom, na 12 dana - teretnim vozom. Takođe, cijena 
transporta po toni robe bi se smanjila sa 167 američkih dolara na 111 dolara, 
a ruta je relativno sigurnija jer se izbjegao „piratski“ zaljev Aden. Plan za 
morski Put svile obuvata luke Singapur, Kalkuta, Kolombo, Nairobi, sve do 
Atine i Venecije kroz Crveno more. 36 

                                                            
33 The Bucharest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern 
European Countries. Službena web stranica Vlade Rumunije.http://gov.ro/en/news/the-
bucharest-guidelines-for-cooperation-between-china-and-central-and-eastern-european-
countries 
34 Vanjskopolitička inicijativa BiH, Politička analiza: Novi Put svile vodi preko Balkana - 
Kina i zemlje jugoistočne Evrope, dostupno na: http://www.fes. 
ba/files/fes/img/Bilder_Aktivitaeten/Kina%20i%20zemlje.pdf,:27.03.2015.  
35 Ibid 
36 Poulain, Loic. Centre for Strategic and International Studies - CSIS. Central Europe. 
2011.http://csis.org/files/publication/110829_CEW_China_in_Balkans. pdf p. 3.  
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2. Karakteristike kineskih investicija u regionu 
 
 Još od 1992. NR Kina počinje značajnu saradnju sa republikama 
bivše Jugoslavije uglavnom u smislu izvoza u region. Mada je trgovinski 
deficit s Kinom uobičajen za evropske zemlje, u regiji je taj fenomen 
posebno izražen te pokrivenost uvoza izvozom iznosi od dva do pet 
procenata (tabela br. 5). Svi pregovori oko kineskih investicija u region 
vode se oko mogućnosti kineskih investicija u sektore infrastrukture, 
energije i telekomunikacija.U tom smislu je bitan i Varšavski sastanak koji 
je pokrenuo donosioce odluka u regionu. 
 

2.1. NR Kina i Slovenija 
 
 Odnosi između ove dvije zemlje su uspostavljeni 27. aprila 1992. 
godine, a u maju su potpisale sporazum o uspostavljanju diplomatskih 
odnosa. Sporazum o kulturnoj, naučnoj i tehničkoj saradnji je potpisan 
1993. godine, a u isto vrijeme je uspostavljena Zajednička komisija za 
trgovinsku i ekonomsku saradnju. Sino-slovenski bilateralni trgovinski 
sporazum u vrijednosti od osam miliona dolara je potpisan 1995. godine. 
Primjer saradnje i ulazak Slovenije na trište NR Kine je proizvodnja Tomos 
motora. Osim prednosti, ovaj projekat je pokazao i nedostatke u smislu 
zadržavanja intelektualnog vlasništva. Problemi u odnosima dvije zemlje 
odnose se uglavnom na saradnju Slovenije sa Tajvanom, Tibetom i posjetu 
Dalaj-Lame Sloveniji.  
U intervju za slovenske novine Slovenia Tiimes kineski ambasador u 
Sloveniji Džang Siani (Zhang Xianyi) je istakao da je Slovenija glavni 
trgovinski partner u odnosu na ostale članice bivše Jugoslavije.37 
Kineski investitori nisu trenutno aktivni u Sloveniji, ali vlada se nada da će 
privući kineski kapital u oblast infrastrukture. Potencijalne oblasti saradnje 
su luka Koper, željeznička linija između Kopra i Divača i energetski sektor. 
Obje strane još uvijek pregovaraju, ali nije potpisan sporazum. Dok su svi 
visoki slovenački, politički i vladini zvaničnici posjetili Kinu, kineska strana 
nije recipročno odgovorila.38 Prema podacima Slovenačkog predstavništva u 
Šangaju, 30 slovenačkih kompanija je prisutno u Kini sa proizvodnjom koja 
je usmjerena na kineska i azijska tržišta. Prema navodima analize Imre 

                                                            
37 Tilen Majnardi: Zhang Xianyi, Ambassador of The People’s Republic of China. 2012. 
14.6.2012. Slovenia Times, http://www.sloveniatimes.com/interview-zhang-xianyi-
ambassador-of-the-people%E2%80%99s-republic-of-china , (31.3.2015.)  
38Szylagyi, Imre. China’s Engagement in Slovenia and Western Balkans in the light of 
Warsaw Meeting. Asia Studies. Budimpešta: Magyary Program, 2013. p 106  



“Политеиа”, бр. 10, Бања Лука, децембар 2015. 65 

Szylagija Slovenci su odbili ponudu modernizacije slovenačke željezničke 
mreže jer je bila uslovljena dolaskom kineskih inžinjera i tehničke pomoći 
koji bi radili na modernizaciji.39 
 

2.2. NR Kina i Srbija 
 
 U posljednjih nekoliko godina jača saradnja i povećava se broj 
posjeta kineskih zvaničnika regiji CIE. Ovaj trend najsnažniji je u Srbiji - 
srbijanski zvaničnici su u posljednjih osam godina imali dvadeset sastanaka 
sa najvišim predstavnicima Kine. 
 Strateški sporazum40 sa Kinom se sastoji od deset članova.41 U prva 
tri člana ističe se tradicionalno prijatelјstvo dva naroda i dvije države. U 
članu IV Srbija potvrđuje privrženost politici jedne Kine, priznajući da u 
svijetu postoji samo jedna Kina, da je Vlada NR Kine „jedina zakonita vlada 
koja predstavlјa cijelu Kinu, kao i da je Tajvan neotuđivi deo Kine“. Kina se 
za ovakav stav Srbije „revanširala“ u naredna dva člana. U sljedećem je 
podržala glavne prioritete spolјne politike Srbije, a u šestom potvrdila 
poštovanje „suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije“.  
 Sedmi član se odnosi na i u njemu se, pored zalaganja za 
unapređenje trgovinske i ekonomske razmjene, ističe da će „dvije strane 
prepustiti vodeću ulogu svojim odgovarajućim vladinim resorima“. Tu se 
ističe podrška preduzećima „zemalјa da ubrzaju saradnju u oblasti izgradnje 
mostova, elektrana, puteva i drugih infrastrukturnih projekata u Srbiji, kao i 
da će se aktivno zalagati da ojačaju saradnju preduzeća u prioritetnim 
oblastima kao što su komunikacije, petrohemijska industrija, energetika, 
visoke i nove tehnologije, industrijska proizvodnja i prehrambena 
industrija“. U preostalom dijelu se ističu kulturna, prosvetna, sportska, 
naučna i tehnološka, te vojna i policijska saradnja te da će se produbiti 
razmjena u prioritetnim oblastima kao što su turizam, civilno 
vazduhoplovstvo, zdravstvo, radio i televizija i ostala sredstva informisanja.  
Trgovinska razmjena na godišnjem nivou se kreće oko 1,5 mlrd. USD, a 
izvoz iz Srbije iznosi nešto više od 20 mil. USD. Najvažniji sporazum o 
„ekonomskoj i tehničkoj saradnji u infrastrukturnim projektima“ iz 2009. 
                                                            
39Ibid, str. 2013. 
40 Republika Srbija ima potpisana četiri ugovora o strateškom partnerstvu: sa Narodnom 
Republikom Kinom (avgust 2009. godine), sa Republikom Italijom (novembar 2009.), 
Republikom Francuskom (april 2011.) i sa Ruskom Federacijom (maj 2013.). Jedini 
potpuno dostupan javnosti je sporazum sa Narodnom Republikom Kinom 
41 RTS. Tadić u Pekingu. 20.8.2009. 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/103991/Tadi%C4%87+u+Pekingu.html 
(31.3.2015.) 
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dao je podsticaj intenziviranju ekonomskih odnosa. Rezultat je saradnja u 
više kapitalnih infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji - izgradnja 
Pupinovog mosta Zemun-Borča, projekat TE „Kostolac", izgradnja dvije 
dionice autoputa Obrenovac-Ljig na koridoru 11, dogovor o izgradnji pruge 
Beograd-Budimpešta i dr.  
 

2.3. NR Kina i Hrvatska 
 
 Od svoje samostalnosti, hrvatska vanjska politika se uglavnom 
fokusirala na regionalna pitanja i evropske integracije. Međutim, sve više 
interesa za Kinu kao emotivno tržište pokazuju hrvatske turističke agencije, 
a i pojačana je promocija Hrvatske kao turističke destinacije u Kini.42 
Očekuje da će svake godine broj kineskih turista premašiti 100 miliona.43 
Privlačenjem tek procenta te „ciljne grupe“, svaka zemlja bi višestruko 
profitirala.  
 Jedna od najvažnijih obilježja hrvatske geografske pozicije je 
lokacija za transport roba u središte Evrope.44 S obzirom da je brodski 
prevoz i dalje najjeftiniji oblik prevoza, Hrvatska ima jedinstvenu prednost. 
Uz to Hrvatska ima solidnu cestovnu i željezničku mrežu prema Evropi 
zbog čega ima prednosti pred ostalim državama iz regije. Kineski investitori 
su već pokazali veliki interes za investiranje u povećanje kapaciteta 
hrvatskih luka i otvorili mogućnost da Hrvatska postane glavni logistički 
centar za kineski izvoz u Evropsku uniju. Dakle, perspektiva u privrednoj 
saradnji Hrvatske i Kine je najizglednija u području transporta tj.u funkciji 
Hrvatske kao lokacije za unos kineskih roba za evropsko tržište. Kineske 
kompanije imaju mogućnost i interes da koriste hrvatske luke Ploče, Zadar i 
Rijeka jer su one u najpovoljnoj poziciji za iskrcavanje robe za dalji tranzit 
u Evrope.45  
 Hrvatska je, takođe, pokazala otvorenost za kineske investicije u 
skladu sa odlukom kineske Vlade da odobri kredite u ukupnom iznosu od 10 
mlrd USD za ulaganja u CIE. Istovremeno, Hrvatska smatra da prehrambena 
industrija, kao jedna od najvažnijih privrednih grana, ima dobar potencijal 
izvoza na kinesko tržište. Međutim, trenutni pokazatelji govore da je 
                                                            
42  Poslovni dnevnik. HTZ i HOO u promociji sporta i turizma vrijednoj milijun kuna. 
11.8.2014.http://www.poslovni.hr/hrvatska/htz-i-hoo-u-promociji-sporta-i-turizma-
vrijednoj-milijun-kuna-277093 
43 Sinagate. Gospodarska suradnja. http://www.sinagate.com/?page_id=135  
44 Morskim putem je moguće doći do hrvatskih luka, nakon čeka se kopnom roba može 
transportovati po Evropi čime tako se znatno skraćuje put u odnosu na uobičajene 
pomorske rute Hamburg i Roterdam 
45 Ibid. 
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dosadašnja prisutnost kineskih poduzeća u Hrvatskoj ograničena na 
trgovinska predstavništva nekoliko kompanija: Huawei d.o.o., Lenovo 
Technology B. V i ZTE Hrvatska. S druge strane, od hrvatkih kompanija 
koje su nastupile na kineskom tržištu možemo spomenuti Končar - Mjerni 
transformatori d.d., Badel 1862, Infomare d.o.o, Telegra d.o.o. 
 

2.4. NR Kina i Makedonija 
 
 Makedonija, slično zemljama u regionu njeguje diplomatske odnose 
sa Kinom od 1993. a zvaničnici obje zemlje se od tad relativno često 
posjećuju i sastaju. Najčešće rezultat tih sastanaka su najave da će se 
dodatno poboljšati odnosi i saradnja na svim područjima. Osim najave 
građevinskih projekata i onih vezanih za infrastrukturu, Makedonija je sa 
Kinom najavila i započeti sa saradnjama u sektoru poljoprivrede kao nove 
tačke rasta u bilateralnoj saradnji.  
Makedonija, poput svih zemalja u regiji nastoji da kapitalizuje 
poljoprivredni potencijal i u izvozu hrane pronađe priliku za zaradu na 
Kineskom tržištu. Kako se ne može takmičiti sa većim i bogatijim zemljama 
u području jeftine proizvodnje, Makedonija nastoji da se fokusira na zdravu, 
tradicionalnu hranu. Ova hranu bi prodavala sofisticiranijim kineskim 
potrošačima, u potrazi za organskom i zdravom hranom koja ne bi dolazila u 
formi fast-food namirnica koje su bile popularne na početku otvaranja Kine 
prema zapadnim zemljama. Međutim, uprkos ambicioznim najavama iz 
diplomatskih susreta poput širenja saradnje u raznim područjima, 
uključujući obrazovanje, kulturu, umjetnost i tradicionalnu kinesku 
medicinu, Makedonija još nije osjetila značajnije ekonomske prednosti od 
saradnje sa Kinom.  

 
2.5. NR Kina i Crna Gora 

 
 NR Kina je zvanično priznala Crnu Goru 14.juna 2006. godine. 
Diplomatski odnosi između ovih država uspostavljeni su 7. jula 2006. Od 
tada zvaničnici obje zemlje sastali su se nekoliko puta.  
 Predstavnici Ministarstva finansija Crne Gore i kineske Exim banke, 
na sastanku održanom 8.avgusta 2012. potpisali su Memorandum o 
razumijevanju zasnovan na namjeri kineske Vlade da kroz implementaciju 
12 mjera podstakne saradnju izmedu NR Kine i zemalja Centralne i Istočne 
Evrope, kao i na namjeri Vlade Crne Gore da kroz kredit po povlašćenim 
uslovima kineske Vlade, finansira projekte ocijenjene kao prioritetne i to:  
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1. Autoput Bar-Boljare, dionica Podgorica-Mateševo, zaobilaznica 
Budva, zaobilaznica Herceg Novi;  
2. Projekat razvoja termoenergetskih potencijala Crne Gore 
(priprema project „Maoče” i izgradnja II bloka termoelektrane);  
3. Projekti razvoja hidroenergetskih potencijala Crne Gore, odnosno 
projekti hidroelektrana Morača i Komamica;  
4. Nabavka kargo brodova za Barsku plovidbu AD, Bar u saradnji sa 
kompanijom Poly Tcchnologies INC iz Pekinga.  

 
 Nacrt Memoranduma predviđa namjeru kineske Exim banke da 
razmotri mogućnost finansiranja prioritetnih Projekata kroz Zajam po 
povlašćenim uslovima, uz obavezu obje strane da učine napore za 
ubrzavanje realizacije pomenutih projekata. Nacrtom Memoranduma nisu 
predviđeni finansijski uslovi zajma. Danas, tri godine nakon potpisivanja 
memoranduma, parafiran je sporazum između crnogorske vlade i kineske 
kompanije CRBC o izgradnji autoputa Bar - Boljare prema granici sa 
Srbijom.  
 Centralna Evropa je značajna za Kinu zbog direktnog pristupa 
zajedničkom tržištu Evropske unije, dok je Jugoistočna Evropa, a posebno 
zemlje van EU-a s potpisanim trgovinskim sporazumima s Unijom 
(Albanija, BiH, Makedonija, Srbija), kineskim kompanijama privlačna zbog 
zaobilaženja antidamping i drugih sličnih regulacija Evropske unije. 
Istovremeno ova područja prave “odskočnu dasku” Kini za slobodnu 
trgovinu sa EU, ili još preciznije, lakši izvoz kineskih proizvoda u EU.  
 Radi preglednosti, investicione projekte kineskih firmi na zapadnom 
Balkanu prikazaćemo u tabeli broj 1: 
 

Tabela 1. Investicioni projekti kineskih kompanija na Zapadnom Balkanu. 
  
Stat
us Zemlja Projekat Vrijednost Izvođač / finansiranje Sektor 

R
ea

liz
ov

an
 

Srbija 

Projekat izgradnje mosta 
Zemun – Borča dužine 1500 

m, koji je nazvan „Most 
prijateljstva Kine i Srbije“. 
Srbijanske i kineske vlasti 

promovisale su projekat kao 
prvi most koji Kina gradi u 

Evropi, te bi trebalo da 
predstavlja „vizit kartu“ 
kineskih kompanija za 

Evropu.  

Vrijednost 
mosta je 
oko 170 
miliona 

evra. 
Ukupan 

projekat s 
pristupnim 
saobraćajni

cama 
procjenjuje 
se vrijedi 
oko 260 
miliona 

evra. 

Oko 85% sredstava za 
izgradnju mosta 

obezbjeđuje kineska EXIM 
banka. Ostatak pokriva 
Republika Srbija i Grad 

Beograd. Izvođač radova je 
China Roads and Bridges 

Corporation (CRBC).  

Infrastru
ktura 
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Bosna i 
Hercegovina 

Termoelektrana Stanari, 
snaga 300 MW. Vrijednost 

projekta je 350 miliona 
KM. Planirana godišnja 
proizvodnja električne 
energije je dva miliona 

MW/h, a termoelektrana će 
zapošljavati 900 ljudi. 

Termoelektrana bi trebala 
početi sa radom u 

septembru 2016. godine 

Ukupna 
vrijednost 
projekta je 
procijenjen

a na 550 
miliona 

evra. 

Kineska razvojna banka 
(CDB) finansira projekat s 
350 miliona evra, dok je 
izvođač China Dongfeng 

Electrical Corporation. Ova 
korporacijaje imala za 50% 
jeftiniju ponudu na tenderu 
od ostale tri firme (Alston, 

SNC-Lavalin i Rafako). 

Energija 

Bosna i 
Hercegovina 

Termoelektrana i toplana 
KTG Zenica, trebala je već 
biti izgrađena, s obzirom na 

to da je potpisan ugovor 
polovinom 2013. godine, ali 

gradnja još nije ni počela  

Ukupna 
vrijednost 
projekta je 
procijenjen

a na 250 
miliona 

evra. 

Nosioci projekta su 
švicarska kompanija KTG 

AG Lugano i Opština 
Zenica. Kineska državna 
kompanija SEPCOIII je 
izvođač radova, koja je 
preuzela obavezu da 85 
posto projekta finansira 

država Kina. Suvlasništva u 
kompaniji KTG Zenica: 
KTG AG Lugano - 65% 
opština Zenica - 25% a 

HTG ENERGY 
INVESTMENT LIMITED 
(Hong Kong, Kina) - 10%. 

Energija 

Bosna i 
Hercegovina 

Autocesta Banja Luka – 
Mliništa – Split 

 
Pročitaj više na: 

http://tuzla.danas.info/2015/
02/24/kinez-na-balkanu-

zaradi-dvaput/ 

Nije 
poznato 

 Gradnja bi bila finansirana 
kineskim kreditom za 

infrastrukturne projekte u 
JIE. Međutim, sve je ostalo 
u domenu memoranduma 

 
Pročitaj više na: 

http://tuzla.danas.info/2015/
02/24/kinez-na-balkanu-

zaradi-dvaput/ 

Infrastru
ktura 

Bosna i 
Hercegovina 

Blok 7 Termoelektrane u 
Tuzli, snage 450MW. 

Ponuda 
kineske 
firme 

Gezhouba 
iznosi 800 

miliona 
evra. 

Gezhouba je na tenderu 
ostala kao jedini ponuđač. 

Predstavnici drugog 
kandidata, japanske firme 

Mitsubitshi Hitachi, izjavili 
su da povlače ponudu s 
tendera zbog političke 

situacije u BiH, kao i upitne 
profitabilnosti projekta. 

Energija 

Srbija 

Izgradnja trećeg bloka TE 
Kostolac B u saradnji s 

Elektroprivredom Srbije, 
snage 350 MW i proširenje 

proizvodnje na površinskom 
ugljenokopu Drmno. 

Završetak radova se očekuje 
2019. godine. 

Ukupna 
vrijednost 
projekta sa 
pripadajuć

om 
infrastrukt

urom je 
između 

715 i 970 
miliona 

evra. 

Finansiranje projekta će 
omogućiti kineska Export. 

Import banka (EXIM) s oko 
milijardu evra 

niskokamatnog kredita, dok 
će izvođač radova biti 

China Machinery 
Engeneering Corporation 

(CMEC). 

Energija 

U
 to

ku
 

Srbija Izgradnja novog dijela TE 
NikolaTesla B3. Potpisan je 

sporazum između 
Elektroprivrede Srbije i 
China Environmental 

Procijenjen
a 

vrijednost 
projekta je 

dvije 

Izvođač bi bio kineski 
konzorcij China 

Environmental Energy 
Holdings. 

Energija 
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Energy Holdings. milijarde 
evra. 

Hrvatska 

U Zagrebu je 2014. godine 
otvoreno sjedište Biznis 

asocijacije Kine i 
Jugoistočne Evrope (China 
Southeast evrope Business 
Association CSEBA), koja 

za cilj ima unaprijediti 
ekonomske odnose Kine i 

regiona. 

Nije 
poznato N/A Drugo 

Makedonija 

Makedonska vlada je 2011. 
godine potpisala 
Memorandum o 

razumijevanju sa China 
International Water and 
Electric Corporation o 

izgradnji 12 mini 
hidroelektrana snage 325 

MW na rijeci Vardar. 

Vrijednost 
projekta 
čija bi 

izgradnja 
trebalo da 
traje od 10 

do 15 
godina je 

1,5 
milijardi 

evra. 

85% projekta bi se 
finansiralo preko Kineske 

razvojne banke (CDB), dok 
bi ostatak sredstava 

obezbijedila makedonska 
vlada. Kao nosilac projekta 

predviđena je China 
International Water and 

Electric Corporation. 

Energija 

Srbija 

Modernizacija željezničke 
pruge Budimpešta – 

Beograd – Bar. Projekat se 
takođe promoviše kao prva 

željeznička pruga 
izgrađena/modernizovana 
od strane kineske firme. 

Početak projekta se očekuje 
u 2015. godini. 

Vrijednost 
radova u 
Srbiji se 

procjenjuje 
na 800 
miliona 

evra. 

Finansiranje projekta je 
planirano iz ruskih i IPA 

izvora, ali takođe i iz izvora 
koje je kineska vlada dala 

na raspolaganje Fondu 
saradnje Kine i zemalja 

centralne i istočne Evrope 
(China-CEEC). Fond 

raspolaže s 10 milijardi 
USD namijenjenih za 

projekte u regionu. 

Infrastru
ktura 

Srbija 

Dogovorena gradnja dionice 
autoputa na Koridoru XI od 

Obrenovca do Uba i od 
Lajkovca do Ljiga, u 

ukupnoj dužini oko 50 
kilometara. 

Dodijeljen 
kredit od 

333 
miliona 

evra. 

EXIM banka je nakon 
pribavljanja svih saglasnosti 

zvanično odobrila Srbiji 
kredit od 333 miliona USD 
za izgradnju dvije dionice. 
Izvođač je kineska firma 

Shanghai High-Speed 
Group. 

Infrastru
ktura 

Srbija 

Završena prva runda 
pregovora fabrike Zastava 

kamioni i kineske 
korporacije za proizvodnju 
lakih komercijalnih vozila 

JAC Jianghuai o 
uspostavljanju saradnje za 

sklapanje kineskih kamiona 
u fabrici Zastava. 

Nije 
poznato 

Investicija bi se provela kao 
joint venture. 

Proizvod
nja 

N
aj

av
lje

n 
pr

oj
ek

at
 

Srbija 

Dansko-kineski investitor 
Everest Production najavio 

je izgradnju fabrike 
memorijske pjene za jastuke 
i dušeke u Rumi, koja bi u 
prvoj fazi trebalo da otvori 

225 radnih mjesta. 

Ukupna 
vrijednost 
investicije 

je 
procijenjen
a na devet 

miliona 
evra. 

Radi se o greenfield 
investiciji, koju bi trebalo 
da finansira firma Everest 
Production, ali izvođači 

radova nisu poznati.  

Proizvod
nja 
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Hrvatska 

Potpisan Memorandum o 
razumijevanju između 

Hrvatske i Kine o uspostavi 
privrednotehnološke zone 
oko luke u Rijeci. Kina je 

zainteresovana za koncesiju 
od 30 godina i za izgradnju 
kontejnerskog terminala u 

riječkoj luci, tzv. 
„zagrebačke obale“ s 

pripadajućom 
infrastrukturom (pruga do 

Zagreba). 

Nije 
poznato 

Za projekat je 
zainteresovana kineska 
pomorska firma China 

Ocean Shipping Company 
(COSCO). 

Infrastru
ktura 

Crna Gora 

Parafiran je sporazum 
između crnogorske vlade i 

kineske kompanije CRBC o 
izgradnji autoputa Bar – 
Boljare prema granici sa 
Srbijom. Radovi bi tek 

trebalo da počnu. 

Ponuda 
CRBC-a za 
učešće na 
projektu je 

809 
miliona 

evra. 

Finansiranje projekta vrši se 
kreditom EXIM banka na 

period od 20 godina, dok je 
izvođač China Roads and 

Bridges Corporation 
(CRBC). 

Infrastru
ktura 

Makedonija 
Dionice autoputa Kičevo – 
Ohrid i Miladinovci – Štip 
ukupne dužine oko 110 km 

Vrijednost 
dionica 

autoputa se 
procjenjuje 

na 580 
miliona 

evra. 

Izvođač radova će biti 
kineska firma Sinohydro a 

finansirat će se 90% 
kreditom EXIM banke. Iz 
Sinohydroa su istakli da će 

unajmiti 49% lokalnih 
izvođača radova. 

Infrastru
ktura 

 
Izvori korišteni u tabeli: Al Jazeera Balkans; Poslovni dnevnik; CSEBA, Michaletos, Filijović, 
Poulain, Jovanović i Remiković, Sadiković, Karadaku, podaci ministarstava privrede i trgovine 
zemalja Balkana i Kine, Bloomberg i Marketwatch. Detaljan prikaz izvora je na kraju teksta. - 

Vanjskopolitička inicijativa BiH, Politička analiza: Novi Put svile vodi preko Balkana - Kina i zemlje 
jugoistočne Evrope, dostupno na: http://www.fes. 

ba/files/fes/img/Bilder_Aktivitaeten/Kina%20i%20zemlje.pdf, pristupljeno: 27.03.2015 
 
 Kao što je vidimo u tabeli, kineska ulaganja na Balkanu 
koncentrisana su u geografskom i sektorskom smislu. Najviše je investicija, 
kako ostvarenih, tako i onih u toku, u Republici Srbiji, a Kina na Balkanu 
najviše ulaže u sektore infrastrukture i energije. Ova činjenica se može 
objasniti potrebom vlada zemalja zapadnog Balkana da unaprijede svoju 
infrastrukturu i iskoriste energetske potencijale te, na drugoj strani, 
ekspertizom kineskih kompanija u oblasti izgradnje autoputeva i elektrana. 
Iako su projekti u energetskom sektoru dugoročno isplativi, oni ujedno nude 
političke poluge potrebne za uspostavljanje uticaja u regionu. Pored ovih 
razloga, Kina nastoji razviti infrastrukturnu i distributivnu mrežu u ovom 
dijelu svijeta pogodnu za daljnji prodor kineskih proizvoda na evropsko 
tržište, u čemu zemlje Balkana igraju posredujuću ulogu, s izgledima da 
kineske firme, zbog ugovora o slobodnoj trgovini s EU-om, djelimično čak 
presele svoje proizvodne pogone u ovaj dio svijeta.  
 Još jedan obrazac se nazire u gore navedenoj tabeli. Kineski model 
prodora na Balkan, ali i u centralnu Evropu, u velikoj mjeri zavisi i od uske 
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saradnje kineskih banaka i investicionih fondova (EXIM, CDB i sl.) s 
državnim kompanijama (pogotovo građevinskim). Dugoročni krediti sa 
niskim kamatama se nude vladama kako bi se finansiralo od 85 procenata 
do 90 procenata projekata pod uslovom da kineska firma bude izvođač 
radova. Ovakva strategija nailazi na razne barijere na evropskom tržištu, za 
razliku od onoga u Africi.46 
Bitno je primijetiti da fond od 10 milijardi USD, koji je osnovan u svrhu 
unapređenja pomenute saradnje, u odnosu na broj uključenih zemlja ne 
predstavlja izrazito značajnu investiciju. Uprkos tome, može se očekivati da 
je ovo tek početna faza ulaska kineskog kapitala na prostor zemalja 
centralne i istočne Evrope, čime kineske vlasti žele da ispitaju nove 
mogućnosti investiranja. U slučaju da Kina prepozna ponudu kvalitetnih i 
profitabilnih projekata, prvenstveno u sektorima infrastrukture i energije, a 
po reakcijama zemalja CIE na otvaranje mogućnosti saradnje možemo 
pretpostaviti da će se fond od prvobitnih 10 milijardi USD svakako 
povećati. Pod pretpostavkom da se to i ostvari treba očekivati da će se broj 
sektora za investiranje povećati, uzevši u obzir interno rebalansiranje 
kineske ekonomije, u toku kojeg bi zbog porasta domaće cijene rada kineske 
firme mogle premještati dijelove proizvodnje u druge zemlje u razvoju koje 
su bliže konačnim tržištima za te proizvode.  
 Najveći ekonomski i politički problem koji smo prepoznali se ogleda 
u mogućnosti da zemlje regiona kojima je potreban priliv stranih investicija 
u procesu privlačenja novca iz pomenutog fonda degradiraju radničke, 
ekološke i druge zahtjeve i uslove prema kineskim investitorima. Takođe, 
postoji realna opasnost i strah od ponašanja kineskih kompanija po obrascu 
iz Poljske. Naime, projekti od kojih se mnogo očekuje mogu biti dovedeni u 
pitanje zbog nastojanja da kineske kompanije koriste radnu snagu iz Kine 
umjesto lokalnih radnika.  
 

3. NR Kina i BiH 
 
 BiH i NR Kina su 3.aprila 1995. u Zagrebu uspostavile diplomatske 
odnose na ambasadorskom nivou. Dvije vlade su dogovorile zajednički 
razvoj i saradnju, te poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. 
Vlada BiH, kao i druge Vlade koje su potpisale ugovor o strateškom 
partnerstvu sa Kinom, priznaje Narodnu Republiku Kinu kao jedinu vladu 

                                                            
46 Spiegel. Caille, Millner. Eyes on the Prize: Beijing Sets its Sights on Central Europe. 
18.5.2012. http://www.spiegel. de/international/europe/with-10-billion-dollar-credit-
linechina-deepens-presence-in-central-europe-a-833811.html (31.3.2015.)  
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Kine i Tajvana koji je sastavni dio kineske teritorije te se BiH obavezala da 
neće uspostavljati zvanične odnose i kontakte sa Tajvanom.  
 Na zvaničnoj stranici Ministarstva vanjskih poslova NR Kine se 
navodi da se odnosi dvije zemlje postepeno poboljšavaju od 2013. godine. 
Partnerstvo je za NR Kinu dio politike (zouchuqu - izlazak u inostranstvo) 
šira strategija kineske vanjske politike zasnovana na produbljivanju 
ekonomske saradnje i ostvarivanju veće političke podrške. Po riječima 
kineskog ambasadora u BiH gospodina Dongcheng Fanga, nosioci 
bilateralne suštinske saradnje između Kine i BiH bi trebali biti entiteti, 
provincije i gradovi; vezane nadležnosti su takođe na tim nivoima. On 
smatra da će napredak saradnje između Kine i BiH u svim oblastima u 
velikoj mjeri zavisiti od toga koliko se lokalni lideri i poslovni ljudi 
uzajamno poznaju.47 Nadalje, ambasador primećuje da je modalitet 
bilateralnih ekonomsko-trgovinskih saradnji između Kine i BiH  relativno 
jednostavan; uglavnom je to robna razmjena koja je nebalansirana. Obje 
strane imaju veliko interesovanje, ali nedovoljno poznaju tržišta jedna 
druge.  
Prvi konkretan pomak u saradnji je projekat termoelektrane u Stanarima, 
prvi projekat koji koristi posebnu kreditnu liniju u vrijednosti od 10 
milijardi dolara iz posebne kreditne linije namjenjene za zemlje Centralne i 
Istočne Evrope. Kineska strana uviđa da su projekti koji su uspješno 
realizovani relativno malobrojni, i razlog vide u tome što dvije zemlje imaju 
različite sveukupne državne situacije i modalitete saradnje. Po njemu, dvije 
strane treba da ulože dalje napore kako bi razmotrile modalitete saradnje i 
pronašle onaj koji odgovara objema stranama.48 Sporazum o trgovini i 
ekonomskoj saradnji između NR Kine i BiH je potpisan 2000. Početkom 
2002. došlo je do obrta u odnosima između dvije zemlje, kada je potpisan 
sporazum o zaštiti investicija. U periodu od 2001-2011. odnosi su 
intenzivirani 2005. U martu 2007. Ambasador NR Kine u Sarajevu je 
izjavio da njihova zemlja želi da investira u BiH. U maju 2010. predsjednik 
Vijeća ministara se susreo sa kineskim premijerom u Pekingu. Kina je tada 
izrazila podršku za pružanje podrške SZO-u; takođe su ponudili pomoć 
Sarajevu u vrijednosti od 1,09 miliona KM. BiH strana se obavezala da će 
ukloniti administrativne prepreke boljoj saradnji.49  
                                                            
47 Nezavisne novine. Dongchun Feng. Nova šansa za saradnju NR Kine i BiH. 1.7.2013. 
http://www.nezavisne.com/index/kolumne/Nova-sansa-za-saradnju-Kine-i-BiH-
198530.html . (31.3.2015.)  
48Ibid  
49Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući VM BiH razgovarao sa 
premijerom Kine ,7. 5. 2010.http://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/saopstenja 
predsjedavajuceg/default.aspx?id=10460&langTag=sr-SP-Cyrl . (31.3.2015.)  
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 Kineske kompanije koje su se obratile za saradnju javnom preduzeću 
„Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. te Vladi RS i Ministarstvu saobraćaja 
su „Sinohydro Corporation Limited“, „China Road and Bridge 
Coorporation“ (CRBC) i „China Shandong International Economic & 
Technical“. 
 Prva dionica autoputa je budući autoput Banja Luka-Mrkonjić Grad-
Mlinište-Glamoč-Livno-Split. Ova dionica predstavlja nastavak evropskog 
koridora E661. Dio koridora E661 od Gradiške do Banja Luke je završen i 
već se nalazi u upotrebi. U decembru 2012. je potpisan Memorandum o 
razumijevanju sa kineskom kompanijom „Sinohydro Corporation Limited“ 
za projekat izgradnje dionice autoputa Glamočani-Mliništa. Nakon toga je 
potpisan preliminarni sporazum za projektovanje i izvođenje radova za 
autoput Glamočani-Mliništa. Ovaj sporazum podrazumijeva da će kineska 
kompanija (Sinohydro) uraditi prethodnu studiju opravdanosti i procjenu 
uticaja na životnu sredinu koja će biti osnova za izradu dalje dokumentacije.  
 Druga dionica autoputa je budući autoput Banja Luka-Prijedor-Novi 
Grad-granica sa Hrvatskom. Cilj projekta je omogućavanje veze izgrađenog 
autoputa Banja Luka-Gradiška (koridor E661) sa evropskim koridorima u 
Hrvatskoj na zapadu, sa čime bi se u potpunosti izvršilo povezivanje 
evropskih koridora u RS. Kineska kompanija „China Shandong 
International Economic & Technical“ je izrazila interes za izgradnju ove 
dionice i potpisan je Memorandum o razumijevanju 2015. koji 
podrazumijeva prvu fazu od Banja Luke do Prijedora. Obavljen je obilazak 
terena, te se očekuje početak izrade svih studija koje će omogućiti nastavak 
izrade projektne dokumentacije i nastavak saradnje. 
 Treća dionica je budući autoput Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Granica 
sa Republikom Srbijom.  
 Interes za projektovanje i izgradnju ove dionice autoputa su izrazili 
predstavnici kineske kompanije „CRBC“. Početkom aprila 2014. godine 
potpisan je memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Srpske i 
ove kompanije. Zajedno sa predstavnicima te kompanije u više navrata 
izvršen je obilazak terena radi prikupljanja podataka o terenu, potencijalnim 
pozajmištima materijala i kamenolomima. Preliminarna ponuda 
podrazumijeva tehničko rješenje sa osnovnim geometrijskim elementima 
koje će definisati jedno od mogućih rješenja za izbor trase, zajedno sa 
troškovima izgradnje. Ovo će predstavljati osnovu za pregovore oko 
finansiranja sa kineskim bankama. 
 Navedene dionice su u skladu sa važećim prostornim planom RS i u 
skladu su sa planiranom dinamikom iz prostornog plana RS. Takođe, 
naglašeno je da će se finansijski uslovi kredita dogovarati na nivou Vlade i 
Ministarstva. Praksa i iskustva iz okruženja pokazuju da je kamatna stopa 
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iznosi do 2,5 procenta, a domaće učešće u finansiranju projekata je 15 
procenata, a od strane banke 85 procenata. 
 Varšavski sastanak je bio jedan od važnijih za odnose dvije zemlje i 
kada je kineska strana istakla potencijal za saradnju između dvije zemlje i 
izrazila nadu da će BiH učestvovati u narednim konferencijama o razvoju 
transportne mreže. Predstavnik BiH na sastanku je izrazio nadu da će NR 
Kina iskazati interes za ulaganje u energetski sektor i sektor transporta i 
pozvao kineske kompanije da direktno ulažu i obećao podršku institucija u 
tom procesu.50 
 BiH ima priliku da iskoristi ponuđena sredstva NR Kine u 
energetskoj oblasti i oblasti infrastrukture, a pri tome da vodi računa o 
potencijalnim opasnostima od degradiranja radničkih, ekoloških i drugih 
zahtjeva i uslova prema kineskim investitorima.  
 U nastavku je tabelarni prikaz ekonomskih pokazatelja saradnje 
između BiH i NR Kine. 
 
 

Tabela 2. Izvoz po zemljama iz BiH 
2013 2014 R. 

br. 
DRŽAVA Vrijedno

st 
% u ukupnom 

izvozu 
Vrijedno

st 
% u ukupnom 

izvozu 

Rast/P
ad 

1 Njemačk
a 1.310,84 15,64 1.317,49 15,17 0,51 

2 Italija 1.003,29 11,97 1.197,63 13,79 19,37 
3 Hrvatska 1.194,64 14,25 955,04 11,00 -20,06 
4 Srbija 766,76 9,15 800,69 9,22 4,43 
5 Austrija 687,56 8,20 755,83 8,70 9,93 
6 Slovenija 686,5 8,19 697,78 8,04 1,64 
7 Crna 

Gora 270,75 3,23 293,82 3,38 8,52 
8 Turska 174,69 2,08 234,39 2,70 34,18 
9 Mađarska 138,72 1,66 186,65 2,15 34,55 

10 Švajcarsk
a 133,01 1,59 157,4 1,81 18,34 

Ukupno (1-10) 6. 366,77 75,97 6. 596,73 75,97 3,61 
Ostale zemlje 2. 013,73 24,03 2. 087,05 24,03 3,64 

UKUPNO 8. 380,50 100,00 8. 683,78 100,00 3,62 
Izvor: Agencija za statistiku BiH 

 
                                                            
50 Večernji list. Bevanda pozvao Kineze na ulaganja u Bosnu i Hercegovinu 26.4.2012., 
http://www.vecernji.ba/bevanda-pozvao-kineze-na-ulaganja-u-bosnu-i-hercegovinu-402887 
(22.4. 2015.) 
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 Posmatrajući iznos izvoza po zemljama zapažamo da deset zemalja u 
koje BiH najviše izvozi ima učešće od 75,97 procenata u ukupnom bh 
izvozu u 2014. godini. Naime, BiH je u 2014.godini najviše izvozila u: 
Njemačku (1,32 milijarde KM), Italiju (1,20 milijardi KM), Hrvatsku 
(955,04 miliona KM), te Srbiju (800,69 miliona KM). Pored Italije, zemlje 
koje su značajno doprinijele rastu ukupnog izvoza su: Austrija, Turska, 
Mađarska, Srbija, te Alžir. Izvoz BiH u Kinu iznosi tek oko 13,15 milona 
KM što je 0,162 procenta.  
 

Tabela 3.Uvoz u BiH po zemljama 
2013 2014 R. 

br. 
DRŽAV

A Vrijedn
ost 

% u ukupnom 
uvozu 

Vrijedn
ost 

% u ukupnom 
uvozu 

Rast/P
ad 

1 Njemač
ka 

1.734,8
4 11,44 1.869,5

8 11,54 7,77 

2 Hrvatsk
a 

1.956,3
8 12,90 1.851,6

8 11,43 -5,35 

3 Italija 
1.482,2

5 9,77 1.653,5
6 10,21 11,56 

4 Srbija 
1.485,6

2 9,79 1.629,5
2 10,06 9,69 

5 Kina 914,08 6,03 1.359,5
5 8,39 48,73 

6 Rusija 
1.506,1

8 9,93 1.292,4
7 7,98 -14,19 

7 Sloveni
ja 754,34 4,97 763,23 4,71 1,18 

8 Turska 493,28 3,25 582,1 3,59 18,01 
9 Austrij

a 519,29 3,42 532,11 3,28 2,47 
10 SAD 386,8 2,55 475,39 2,93 22,90 

Ukupno (1-10) 11.233,08 74,05 12. 
009,19 74,13 6,91 

Ostale zemlje 3. 937,09 25,95 4. 190,12 25,87 6,43 

UKUPNO 15. 
170,17 100,00 16. 

199,31 100,00 6,78 

Izvor: Agencija za statistiku BiH 
 
Posmatrajući iznos izvoza po zemljama zapažamo da se iz deset zemalja 
BiH uveze oko 74,13 procenata od ukupnog uvoza. Od toga je 8,39 
procenata iz Kine. 
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Tabela 4.Razlika uvoza i izvoza po zemljama 
2013 2014 R. 

br. 
DRŽAVA Vrijednos

t 
% u ukupnom 

deficitu 
Vrijednos

t 
% u ukupnom 

deficitu 

Rast/Pa
d 

1 Kina -903,65 13,31 -1.346,00 17,91 48,95 

2 Rusija 
-

1.449,0
2 

21,34 
-

1.212,8
9 

16,14 -16,30 

3 Hrvatska -761,74 11,22 -896,64 11,93 17,71 
4 Srbija -718,86 10,59 -828,83 11,03 15,30 
5 Njemačk

a -424 6,24 -552,09 7,35 30,21 
6 Italija -478,96 7,05 -455,93 6,07 -4,81 
7 SAD -350,03 5,16 -433,6 5,77 23,87 
8 Turska -318,6 4,69 -347,71 4,63 9,14 
9 Poljska -300,94 4,43 -331,28 4,41 10,08 
10 Mađarsk

a -302,81 4,46 -246,99 3,29 -18,44 
Ukupno (1-10) -6. 008,61 88,50 -6. 651,94 88,51 10,71 
Ostale zemlje -781,07 11,50 -863,59 11,49 10,56 

UKUPNO -6. 789,68 100,00 -7. 515,53 100,00 10,69 
Izvor: Agencija za statistiku BiH 

 
 Posmatrajući odnose uvoza i izvoza odnosno deficit primjećujemo 
da je u 2014. godini BiH imala najveći deficit upravo sa Kinom. Ovaj deficit 
izosi 1,346 milijardi KM ili 17,91 procenata ukupnog deficita. Dalje slijede 
Rusija (1,21 milijardu KM), Hrvatska (896,64 miliona KM) te Srbija 
(828,83 miliona KM). Poređenjem 2014. sa 2013. godinom, uočavamo da je 
deficit u robnoj razmjeni sa Kinom značajno porastao - za 48,95 procenata. 
Zatim, uočavamo rast deficita sa Njemačkom od 30,21 procenata, te sa 
SAD-a od 23,87 procenata. U posmatranom periodu u robnoj razmjeni sa 
Mađarskom zabilježen je pad deficita od 18,44 procenata i sa Rusijom od 
16,30 procenata.  

 
Tabela 5. Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa NR Kinom (KM) 

Godina 2010. 2011. 2012. 2013. 
Izvoz 7.437 8.157 8.513 10.430 
Uvoz 655.539 774.891 816.382 914.082 
Obim 662.976 783048 824.895 924.512 

Pokrivenost % (I / U) 1,13 1,05 1 04 1,14 
Izvor: Agencija za statistiku BiH 
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Iz tabele br. 5.primjećujemo da je odnos uvoza i izvoza sličan kao kod 
drugih zemalja u regiji.  
 
4. Kulturna saradnja i uloga Konfučijevih instituta u jačanju saradnje i 

uspostavljanju boljih bilateralnih veza sa zemljama CIE 
 
 Naglim razvojem kineske privrede i rastom njenog političkog uticaja 
povećala se potreba za učenjem kineskoga jezika i upoznavanjem kineske 
kulture u svijetu. Upravo zbog toga Narodna Republika Kina je pokrenula 
osnivanje Konfučijevih instituta širom svijeta i od 2004. godine do danas u 
svijetu je otvoreno preko 480 Konfučijevih Instituta, a u planu je da se do 
2020. godine otvori njih 1.000 u svijetu. Konfučijevi Instituti su neprofitne 
obrazovne institucije koje se osnivaju širom svijeta i posvećeni su 
zadovoljavanju zahtjeva ljudi koji žele da uče kineski jezik, promociji 
kineske kulture i tradicije, jačanju obrazovne i kulturne razmjene i saradnje 
između Kine i drugih zemalja, kao i produbljivanju prijateljskih odnosa 
Kine sa drugim narodima.51 Bez obzira na impresivne brojke, ove institucije 
nisu dovoljno ispitane i nedovoljno je razumijevanje njihove svrhe i ciljeva. 
Kancelarija Međunarodnog vijeća za kineski jezik (Hanban) pod 
nadležnošću kineskog Ministarstva obrazovanja je počela sa 
uspostavljanjem Konfučijevih instituta širom svijeta s ciljem “promovisanja 
učenja kineskog jezika kao stranog jezika i promovisanje razmjene i 
saradnje u obrazovnim i kulturnim oblastima.52 Od osnivanja prvog KI 
krajem 2004. u Seulu,  javljale su se nejasnoće u vezi funkcije ovih 
institucija. Negdje se spominje da su isti sredstva kineske javne 

                                                            
51Tokom ekonomske reforme i “socijalizma sa kineskim karatekteristikama” koje uvodi 
Deng Sjaoping (Deng Xiapoing) u Kinu polako počeo da se vraća konfučijanizam. 
Konfučijanizam u stvari i nije religija u klasičnom smislu, jer u njemu nema hramova i u 
njemu nisu važni teološki principi. Konfučijanizam je više skup etičkih načela koja čine 
cjelovit sistem.Konfučijanska etika nije religiozna.Konfučijanski ideal je stvaranje 
harmoničnog društva po drevnom obrascu, u kome svaka ličnost ima svoju funkciju u 
društvenoj hijerarhiji. Harmonično društvo se zasniva na ideji predanosti i lojalnosti među 
načelnikom i potčinjenim. Pet osnovnih principa pravednog čoveka u konfučijanizmu su: 
- Ljudsko načelo, čovjekoljublje, milosrđe, humanist- Pravda 
- Vjernost običajima 
- Zdrav razum, mudrost, rasuđivanje 
- Iskrenost, dobre namjere 
52Hartig, Falk. Cultural Diplomacy with Chinese Characteristic. Communication, Politics 
& Culture, vol. 45, pp. 256-276. 



“Политеиа”, бр. 10, Бања Лука, децембар 2015. 79 

diplomatije5354, kulturne diplomatije55565758ili čak šire, sredstva kineske 
strategije “meke moći.”59606162 
Neki autori kao Jang smatraju da je kineski diskurs u vezi javne i kulturne 
diplomatije okarakterisan nedostatkom jasnoće i da nema jasne razlike 
između javne diplomatije (gonggongwaijiao) i kulturne diplomatije 
(wenhuawaijao). Pri tome pod javnom diplomatijom podrazumijevamo 
diplomatsku aktivnost koju organizuje vlada i usmjerava je na javnost u 
drugoj državi63 kako bi ostvarili državne interese i stvorili povoljno 
međunarodno okruženje.64 Kineski akademici gledaju KI ne kao pasivni 
odgovor na zapadnu kulturnu dominaciju nego više kao proaktivni pristup 
promjeni kineskog imidža u svijetu.6566 

 
4.1 Konfučijevi instituti u regionu 

 
 Institut Konfučije u Beogradu zvanično je otvoren 27. avgusta 2006. 
godine pri Filološkom fakuletu Univerziteta u Beogradu, nakon 

                                                            
53d’Hooghe, Ingrid. The Rise of China’s Public Diplomacy. Clingendael Diplomacy Papers. 
No. 12. Hag: TheHague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2007. 
54 Rawnsley, Gary D. China Talks Back: Public Diplomacy and Soft Power for the Chinese 
Century, 2009.Pp. 282-291 in Routledge Handbook of Public Diplomacy, edited by Nancy 
Snow and Philip M. Talyor. New York and London: Routledge. 
55 Anholt, Simon. Places: Identity, Image and Reputation. Njujork: Palgrave MacMillan, 
2010 
56Cull, Nicholas. The Public Diplomacy of the Modern Olympic Games and China’s Soft 
Power Strategy in M. Price and D. Dayan (Eds), Owning the Olympics: Narratives of the 
New China, Ann Arbor. Mičigen: University of Michigan Press, 2008. pp. 117–144. 
57 Wang, H. & Lu, Y. The Conception of Soft Power and its Policy Implications: A 
Comparative Study of China and Taiwan. Journal of Contemporary China, vol. 17, no. 56, 
2008. pp. 425–47. 
58Hartig, Falk, Confucius Institutes in Germany and the limits of debate, Asian Currents, 
2011, pp. 21–3. 
59 Gil, Jeffery. China’s Confucius Institute Project: Language and Soft Power in World 
Politics. The Global Studies Journal, 2004, vol. 2, no. 1, pp. 59–72. 
60 Churchman, Michael. Confucius Institutes and Controlling Chinese Language. China 
Heritage Quarterly, no. 26, 2011. 
61 Yang, Li. Wai jiao Xue. [prevod: Diplomatija], Peking: Shi jie zhi shi chu ban she, 2010. 
62Hartig, Falk. Cultural Diplomacy with Chinese Characteristic. Communication, Politics & 
Culture, vol. 45, pp. 256-276. 
63 Yang, Li.. Ibid. 
64Ibidem, p. 257 
65 Chen, Q. & Zheng, G. ‘Cong “Zhongguo Nian” dao “Kongzi Xueyuan”—wenhua 
chuanbo yu guojia xingxiang de rouxing. Journal of China University of Petroleum (Edition 
of Social Science), vol. 23, no. 1, 2007. pp. 73–6. 
66Ibidem, p. 262 
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potpisivanja: Memoranduma o prosvetnoj i kulturnoj saradnji između 
Ministarstva provete Republike Srbije i Narodne Republike Kine (januara 
2005. u Srbiji), Sporazuma o zajedničkom osnivanju Instituta Konfučije 
između HANBAN-a i Univerziteta u Beogradu (jula 2006. godine u 
Pekingu), i Sporazuma o zajedničkom osnivanju Instituta Konfučije između 
Filološkog fakulteta u Beogradu i Nanđing Normal Univerziteta (maja 2006. 
godine u Beogradu).  
 Od decembra 2009. godine, kineski partner je Univerzitet za medije i 
komunikacije NR Kine.67 
 Konfučijev institut Univerziteta u Zagrebu obrazovni je 
univerzitetski centar osnovan sa ciljem promovisanja kineskoga jezika i 
kulture i jačanja privrednih veza između Republike Hrvatske i NR Kine. 
Odabirom Univerziteta u Šangaju za međunarodno poslovanje i ekonomiju 
za partnera i uključivanjem predstavnika Hrvatske gospodarske komore u 
Stručno vijeće, Institut se jasno pozicionira kao jedan od osam europskih 
poslovnih instituta uz London, Kopenhagen, Ljubljanu, Atinu, Lids, Rouen i 
Edinurg. Osnivanjem Konfučijeva instituta Univerziteta u Zagrebu Hrvatska 
je napravila važan korak u jačanju kulturno-obrazovne saradnje sa NR 
Kinom, a Zagreb se pridružio regionalnoj grupi Konfučijevih instituta.68 
Nedavno su otvoreni KI u Novom Sadu, Podgorici, a posljednji otvoreni KI 
je u Sarajevu, 2.aprila 2015.godine. Univerzitet u Banjaluci je takođe u 
proceduri otvaranja Instituta Konfučije koji bi slično KI Zagreb bio vise 
ekonomski orijentisan i koji bi omogućio i akademskoj zajednici kao i 
političkim i privrednim strukturama bolje upoznavanje sa NR Kinom, 
njenim političkim sistemom, načinom funkcionisanja privrede i poslovanja. 
Naravno razumijevanje kulture i u slučaju Kine, filozofije i specifičnih 
etičkih načela je preduslov za razumijevanje i kineskog načina poslovanja 
kao i kineske vanjske politike. 
 
 

Zaključak 
 
 Interes Kine je dalji neometani ekonomski razvoj i prosperitet, a ovaj 
pristup se oslikava u povećanoj regionalnoj i globalnoj prisutnosti Kine i 
usmjeravanje na promociju multilateralizma. Učešće Pekinga u različitim 
regionalnim mehanizmima je dio „kampanje razuvjeravanja“, sa ciljem 
smanjenja percepcije „Kine kao prijetnje“.  

                                                            
67Institut Konfučije u Beogradu. http://konfucije.fil.bg.ac.rs/o-nama/ (20. 3.2015.) 
68Konfučijev Institut Sveučilišta u Zagrebu. http://www.ki.unizg.hr/o-institutu (20. 
03.2015.) 
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 Kineska strana nastavlja da razvija i jača svoju „meku moć“ 
nastojanjem da ne uplaši druge zemlje rastućom ekonomskom i vojnom 
moći, te preuzimanjem liderstva regionalno i globalno, što joj samo donekle 
polazi za rukom. Sa druge strane, mnoge zemlje teže da ostvare dobar odnos 
sa NR Kinom i u njoj vide model za budući razvoj. NR Kina na neki način 
obilježava stazu za ostale nacije širom svijeta koje pokušavaju ne samo da 
razvijaju svoju zemlju, nego i da se uklope u međunarodni poredak na način 
koji će im omogućiti da ostanu nezavisni i da zaštite svoj način života i 
političkih izbora. 
 U skladu s tim, Novi put svile ne predstavlja samo infrastrukturu za 
novu transportnu mrežu nego će predstavljati put ka ostvarenju novih i 
dubljih odnosa NR Kine i zemalja na koje se nalaze na ruti Svilenog puta. 
Zemlje centralne i istočne Evrope (CIE) su postale važnije u kineskoj 
vanjskoj politici, pogotovo nakon što su uvršteni u Novi put svile. Zemlje 
Centralne Evrope su značajne za Kinu zbog direktnog pristupa zajedničkom 
tržištu Evropske unije, dok je Jugoistočna Evropa, a posebno zemlje van 
EU-a s potpisanim trgovinskim sporazumima s Unijom (Albanija, BiH, 
Makedonija, Srbija), kineskim kompanijama privlačne zbog zaobilaženja 
antidamping i drugih sličnih regulacija Evropske unije. Istovremeno ova 
područja prave “odskočnu dasku” Kini za slobodnu trgovinu sa EU, ili još 
preciznije, lakši izvoz kineskih proizvoda u EU.  
 Kinesko pozicioniranje ka zemljama Istočne i Centralne Evrope i 
osnivanje fonda od 10 milijardi američkih dolara za saradnju NR Kine i 
zemalja Centralne i Istočne Evrope otvara nove prilike i mogućnosti 
zemljama Balkana, pa i BiH da se uključe u razvojne projekte u oblasti 
infrastrukture i energije i dobiju pristup novim sredstima.  
 Svaki kapital zahtijeva sigurnost. Pogotovo političku. Budućnost 
kineskog prisustva na Balkanu će zavisiti od nekoliko faktora. S jedne 
strane, od unutrašnjih - od ekonomskih prilika u Kini a i s druge strane, od 
političkih prilika na Balkanu.  
 Da bi održale finansijsku stabilnost, zemlje Balkana trebaju strana 
ulaganja.U tom smislu, za razliku od zapadnih investitora, Kina je već 
pokazala da je spremna da rizikuje svoja sredstva, čime ne samo da 
učvršćuje reputaciju na Balkanu već pravi dobru pregovaračku poziciju za 
ostatak Evrope. S druge strane, NR Kina kao uslov kredita uvodi svoje 
firme koje nemaju iskustva i nisu radile u Evropi.Samim tim stiču reference 
za kasnije bolje pozicioniranje na tržištima EU.  
 Faktor koji će u dužem vremenskom roku najviše uticati na prisustvo 
Kine na Balkanu je njeno interno rebalansiranje ekonomije. Neophodno je 
pratiti proces transformacije privrede čiji je rast uslovljen investicijama u 
fiksni kapital i jeftinom radnom snagom u izvozno orijentisanom sektoru ka 
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privredi većeg potrošačkog potencijala ujednačenog razvoja među 
provincijama.Ovakav prelaz je već implicitno nagoviješten usporavanjem 
kineske ekonomije, na rast od „samo“ sedam procenata u 2014. godini, što 
je 0,5 procenata manje nego u prethodnoj godini (najsporijim tempom u 
posljednjih 25 godina), te nedavnim djelimičnim poskupljenjem renminbija. 
U svakom slučaju, očekujemo da će se trenutni zamah kineskog prodora na 
Balkan preliti i nastaviti i u narednom periodu. 
 Privredna saradnja BiH i Kine do sada je uglavnom bazirana na 
uvozu kineske robe. BiH je malo tržište za Kinu, koja svoju ekonomiju 
bazira na izvozu. S druge strane, nepovoljni uslovi za investiranjene idu u 
prilog BiH. 
 BiH ima priliku da sarađuje sa NR Kinom u okviru multilateralne 
inicijative usmjerene na cijeli region i samostalno u bilateralnim 
pregovorima. Kako se do sad pokazalo, zemlje u regionu koje su imale 
stručnjake koji su u okviru akademske zajednice, te ekonomskih i političkih 
krugova,proučavali i poznavali NR Kinu i kineske reforme, te strategije i 
način poslovanja, uz znanje sinologa koji se generacijama obrazuju na 
prestižnim katedrama za kineski jezik i književnost u regionu, su bolje 
pozicionirane i imaju bolje odnose sa NR Kinom. Srbija i Slovenija 
tradicionalno imaju najbolje odnose sa NR Kinom i velikim dijelom 
zahvaljujući dugogodišnjoj akademskoj i diplomatskoj saradnji.  
 Kao što smo naveli posmatrajući odnose uvoza i izvoza odnosno 
deficit, konstatovano je da je u 2014. godini BiH imala najveći deficit 
upravo sa Kinom. Ovaj deficit izosi 1,346 milijardi KM ili 17,91 procenata 
ukupnog deficita. U skladu s tim možemo zaključiti da dosadašnja privredna 
razmjena sa NR Kinom nije zadovoljavajuća. BiH treba pažljivo da razmotri 
svoje prednosti i prioritete kao i spremnost učešća u međunarodnim 
tržištima robe i rada da bi se uključila i ostvarila svoje interese na Novom 
putu svile, te na taj način otvorila sebi put ka novim ulaganjima i sredstvima 
za unaprijeđenje infrastrukture, privrede i unaprijeđenje standarda svojih 
građana.  
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OSNOVNE ETAPE DRUŠTVENO – POLITIČKOG I 
INSTITUCIONALNOG  RAZVOJA UKRAJINE OD 

„KIJEVSKE RUSIJE“ DO GRAĐANSKOG RATA 2014. 
GODINE 

Sa fokusom na Ukrajinu kao nezavisnu državu 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ ОТ "КИЕВСКОЙ 

РУСИ" В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В 2014 ГОДУ 
 
          
Сжатость: Чтобы глубже понять актуальную ситуацию на 
Украине, все случаи и события из-за гражданской войны на востоке, 
связанных с её, как говорит Гантингтон, «поделенностью пополам», 
которая представляет почву для реализации интересов Запада, с 
которымы сталкиваются интересы России, в этой статье мы 
узнаем, хотя бы и в кратких чертах, о важнейших общественно-
политических этапах, связанных с её территориальной организацией, 
с последствиями Польско - литванской оккупации, её существованием 
в составе СССР, с акцентом на образование и развитие независимой 
Украины, используя источники, которые меньше публиковались на 
этих просторах. Ведь недовольно существующие знания не только 
новым способом систематизировать, но и необходимо  через введение 
в целое исследование дойти до очевидного научного пояснения, 
которому эта статья является поддержкой, и до прогнозирования 
дальнейшего развития ситуации на Украине, избегая любую иллюзию о 
конечном решении.  
 

                                                            
1 Dragan Jurošević je diplomirao sociologiju na FPN u Sarajevu a magistrirao sociologiju 
na Institutu za sociologiju pri NAN Ukrajine u Kijevu, radi na poslovima višeg bibliotekara 
u  JU Narodna biblioteka u Vlasenici. 
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 Sažetak: Radi potpunijeg  shvatanja postojeće situacije u Ukrajini, svih 
dešavanja i aktivnosti oko građanskog rata na njenom istoku, vezanih za 
njenu - kako Hantihgton kaže, “raspolućenost“ – koja predstavlja pogodan 
placdarm za realizaciju interesa Zapada, sa kojima se kose interesi Rusije, 
u ovom članku ćemo se upoznati sa, bar u kraćim crtama, najznačajnijim 
društveno – političkim etapama vezanim za: njenu teritorijalnu 
organizaciju, posledice Poljsko-litvanske okupacije, njenim bivstvovanjem u 
sastavu SSSR, sa fokusom na nastanak i razvoj Nezavisne Ukrajine, 
koristeći izvore koji su manje publikovani na ovim prostorima. Jer nije 
dovoljno samo to da se postojeća saznanja samo na nov način sistematizuju 
već da se kroz  uvid u cjelinu istraživanja, kojem će i ovaj članak dati 
potporu, dođe do eksplicitnijeg naučnog objašnjenja, kao i prognoze o 
daljem razvoju situacije u Ukrajini, uz izbjegavanje svake iluzije o 
konačnom rješenju. 
 
Ključne riječi: Kijevska Rus, Ukrajina, Bretska Unija, Perejaslovski 
sporazum, Lublinska unija, Poljska, SSSR, Zapad, NATO, Rusija, 
nezavisnost ,ZND. 
 

1.  Ukrajina kao teritorija 
 

          O stvaranju zasebnog ukrajinskog identiteta i njegovom odnosu 
prema ruskom narodu i Ruskoj državi postoje različita mišljenja i različite 
interpretacije. Većina njih je saglasna da je  Ukrajina kolijevka ruske države 
„Kijevske Rus“, ali postoje značajne razlike o tome kako je tekao proces 
transformacije od rusa ka malorusima, ukrajincima, novorusima tj. o 
priznanju postojanja Ukrajinske nacije i Ukrajinske države. Istorija nam 
govori da je period stvaranja „Ukrajina“ aktuelan od Bretske unije,2 a 
                                                            
2 Iako je Ukrajina od davnina (Malorusija u sastavu Ruske Imperije) bila tradicionalno 
pravoslavna zemlja, dramatičan početak promjene religiozne strukture je otpočeo sa 
Bretskom Unijom iz 1596. godine. Ideologiju unije je osmislio papa Kliment VIII a 
praktično sproveo jezuit Petar Skarga. Pravoslavni mitropolit Mihail Rogoza i još četvorica 
episkopa koji su pripadali zapadnoruskoj Kijevskoj mitropoliji, a koja je bila u sastavu 
Ruske pravoslavne crkve (RPC),su donijeli odluku o ujedinjenju sa Katoličkom crkvom. 
Akt prisajedinjenja donijet je 23. decembra 1595. godine u Rimu a potvrđen 9. oktobra 
1596. godine na tzv. unijatskom saboru u Brijestu, odakle i potiče naziv Bretska unija. 
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osnova tog korijena  se formirala u XIII vijeku prilikom podjele Kijevske 
Rusije u vrijeme tatarsko-mongolske okupacije, poslije čega Rusi 
naseljavaju prostore nešto sjevernije i van jačeg domašaja moćne „zlatne 
horde“ a Kijevska kneževina prihvata plaćanje danka Tatarskoj zlatnoj 
hordi. Ovakvu situaciju koriste Poljaci okupacijom Galicije na zapadu 
Ukrajine u XIV vijeku, koja je praktično bila, uz manje prekide,  pod 
njenom vlašću sve do kraja Drugog svjetskog rata. Pa je upravo u tom 
periodu dolazilo do gubljenja Ruskog identiteta i duhovne tradicije. Većina 
Ukrajinskih istoričara, gdje se to dosta osporava,  je saglasna da su u 
čitavom tom periodu na prostoru današnje Ukrajine svuda živjeli Ruski 
narodi tj. Slovenska plemena  objedinjena u „Kijevsku Rusiju“, i nikakvih 
„Ukrajinaca“ ili „istočnih Slovena“, bar do „ Lublinske Unije“ –„ Reč 
Pospolita“3 iz 1569. god. na tom prostoru nije bilo, samo je postojala 
„krajina“- pogranična zemlja, i nije postojala „ukrajinska državnost“. U 
knjizi „Ukrajinsko pitanje danas“ profesor Zoran Milošević navodi 
mišljenje ruskog istoričara V. Šuljgina o tome da su se Poljaci sasvim 
prirodno naljutili na caricu Ekatarinu II zbog tri deobe Poljske krajem XVIII 
vijeka i da su kao odgovor na tu podjelu, što je po njemu savršeno prirodno, 
Poljaci smislili podjelu Rusije.4 U Ukrajini kao i u Rusiji postoji jedan broj 
istoričara, naučnih i političkih analitičara koji u analizi ovih procesa 
različito tumače te odnose i – nepoznavajući ih ili specijalno, unose više 
emocija umjesto naučnih činjenica i naučnog objašnjenja, u interpretaciji 
ovih dešavanja. Jedan od njih je i  grof  J. Potocki  koji je o odvojenosti 
„Ukrajinaca“ od Rusa pisao u knjizi objavljenoj na francuskom jeziku 1795. 
godine, pod naslovom „Fragmenti istorije Skita i Sarmata  kao slovena“5 
čime  je on nastojao osporavati pripadnost Ukrajinaca Ruskom etničkom 
korjenu. Proces ukrajinizacije je sukcesivan i najlakše je tekao preko 
Galicije, koja je najduže bila pod Poljskom vlašću. Posebno je taj proces 
dobio svoju inerciju polovinom XIX vijeka za vrijeme Austro Ugarske 
                                                                                                                                                       
Suština unije je bila u tome da su unijati priznali katoličko vjeroučenje i vrhovnu vlast 
pape, uz očuvanje istočnog obreda na crkveno slovenskom jeziku. Novostvorena unijatska 
crkva se zvanično naziva Ukrajinskom grko-katoličkom crkvom. Vidjeti više u : Mikola M. 
Arkas, Istorija Ukrajine-Rusije,Viša škola, Kiev,1993, str.137-138, ( Prvo izdanje je 
objavljeno 1908. godine). 
3 Lublinska unija (Riječ Pospolita) - tako se zvao savez, odnosno unija između Poljske i 
Litvanije. Ukrajinski istoričar Mikola M. Arkas (1852-1909) u knjizi Istorija Ukrajine-
Rusije, Viša škola, Kijev,1993,(prvo izdanje objavljeno 1908), piše da je u tu uniju ulazila i 
Ukrajina (sa nekim zapadnim i centralnim dijelovima), vidjeti više na str.123-124.Mikola 
M. Arkas, Istorija Ukrajine-Rusije,Viša škola, Kiev,1993, str.205. 
4 Zoran Milošević (priredio), Ukrajinsko pitanje danas,Centar akademske reči, Šabac,2015, 
str.13. 
5 Ibid 
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okupacije zapadne Ukrajine. Nalazeći se u granicama Austrije, u Galiciji su 
postojali najbolji uslovi za razvijanje ideje o samostalnoj Ukrajini, koja se 
širila po djelovima kontinentalne Ukrajine  sve do Kijeva. Kažemo 
kontinentalne, jer su Krim i Azovsko i Crnomorsko primorje od kraja XV 
vijeka pa  sve do polovine XVIII vijeka bili u sastavu „Krimskog Kanata“ 
koji je bio pod zaštitom Turske, kada ga osvajaju i naseljavaju Rusi. Krajem 
XVIII i u prvoj polovini XIX vijeka dolazi do formiranja Ukrajinskog  
narodnog pokreta, u početku kao kulturnog  a od 1840. god. nakon 
osnivanja Ćirilo-metodijskog bratstva i kao političke organizacije. I to se 
smatra periodom nastanka moderne  Ukrajinske nacije. A direktan uticaj u 
buđenju nacionalne svijesti Ukrajinaca dao je pjesnik i književnik Taras 
Ševčenko (1814-1861)6. Ševčenko se školovao u Varšavi, Moskvi i 
Peterburgu. Za vrijeme  kulturnog i prosvjetnog djelovanja u jednom 
periodu je proganjan od strane Carske Rusije.7  
        Ukrajina kao teritorija, a kasnije kao država, svoju širu refleksiju 
dobija u periodu pobune ukrajinskih kozaka protiv Poljske vlasti 1653. 
Godine.8  Već u tom periodu  Kozaci su zvali svoju državu „Ukrajinom“, 
Poljaci i Rusi su je zvali „Malorusija“. Ukrajinski Kozaci su pod Atamanom 
(Hetmanom) Bogdanom Hmeljnickim podigli ustanak i uz pomoć Rusa 
1654. god., protjerali Poljake i dobili Ukrajinu istočno od Dnjepra, 
povrativši grad Kijev i Smolensk na sjeveru, i na čitavom tom prostoru su 
formirali ,,Hetmanat“ – vojnu vladu, i sav taj prostor je iste godine 
„Perejaslovskim sporazumom“ ušao u sastav Carske Rusije,9 uz pravo na: 
„lokalnu upravu, pravo na vlastito zakonodavstvo i sudstvo, pravo na vlastiti 
izbor Hetmana,  pravo na prijem i odnos sa stranim predstavnicima, kao i 
obavezu na određen prilog i vojno angažovanje 60.000 vojnika u službu za  
cara, a ruski  car Aleksej Mihajlović je imao obavezu da štiti Ukrajinu od 
poljaka i drugih osvajača“. Do Lublinske unije (Reč Pospolita)  iz 1569. 
god. ruske zapadne zemlje su bile direktno potčinjene Litvaniji po ranijem 
                                                            
6 Mikola M. Arkas, Istorija Ukrajine-Rusije,Viša škola, Kiev,1993, ( Prvo izdanje je 
objavljeno 1908 godine) str. 377. 
7 Ibid. 
8 Perejaslovski sporazum iz 1654. god.između Carske Rusije i Ukrajinskih kozaka-koji su 
sebe nazivali tako,  a (čiju su okosnicu činili Zaporoški Kozaci) bi se  mogao smatrati 
klicom buduće nezavisne Ukrajine, koju je ona čekala 
skoro tri i po vijeka, tačnije do raspada SSSR, kada je po prvi put u svojoj istoriji postala 
nezavisna država. Vidjeti vise u Mikola M. Arkas, Istorija Ukrajini-Rus,Viša škola, 
Kijev,1993, str. 203-206. 
9Ovaj prostor je “Perejaslovskim sporazumom” iz 1654. god. Obuhvatao Kijev i uglavnom 
čitav prostor lijeve obale rijeke Dnjepra, izuzimajući prostor uz Azovsko more sa Krimom 
koji je pripadao Krimskom kanatu i zapadne i središnje dijelove kontinentalne Ukrajine koji 
su bili pod Poljsko Litvanskom vlašću.  



“Политеиа”, бр. 10, Бања Лука, децембар 2015. 91 

razgraničenju izuzev  Galicije koja je ušla direktno u sastav Poljske krajem 
XIV vijeka. Lublinskim sporazumom Ukrajinci (Malorusi) potpadaju 
direktno pod Poljsku vlast, dok Bjelorusi ostaju pod vlašću Litvanije, čime 
je razdvojen bjeloruski i maloruski narod. U galiciji su se još od ranijeg  
perioda odvijali društveno-etnički procesi, a od Lublinske unije u skoro 
čitavoj Malorusiji.10 Sobzirom da je litvanija skoro do kraja XIV vijeka bila 
paganska, sve do Lublinske unije i potpadanja Malorusa pod Poljsku vlast, 
nije ni bilo značajnijih konfesionalnih pritisaka za prihvatanje katoličanstva. 
Pritisci su uglavnom bili na samostalnost kijevskih kneževa koji su, kako 
navodi ukrajinski istoričar Balušok, imali ukrajinski karakter. A njihova 
samostalnost je ukinuta od strane litvanskog dvora tek 1470. godine. U 
velikom Litvanskom kneževstvu je uvijek postojalo nekoliko opozicionih 
grupa, kako ističe Balušok, koje su predstavljale „pravoslavnu Rusiju“ kojoj 
su pripadali Ukrajinsk (Maloruski) kneževi. U čitavom tom periodu-
posebno pod Poljskom okupacijom, katoličko stanovništvo je imalo 
povlašteniji položaj u odnosu na pravoslavno stanovništvo. Što je svakako 
stvaralo uslove za Bretsku uniju i postepeni prelazak  pravoslavnog 
stanovništva u Galiciji na unijatstvo od 1596. godine. Iako je do Bretske 
unije uveliko naraslo nezadovoljstvo pravoslavnog sveštenstva  u Ukrajini 
prema Konstantinopoljskom Patrijarhu, kod prihvatanja unijatstva se 
dogodila velika prevara. Naime, izaslanik Pape Klimenta VIII, Petar Skarga 
je pravoslavnim ukrajinskim (ruskim) sveštenicima obećao bolje uslove 
života: podjelu zemlje, sveštenstvu kuće sa poslugom, za prihvatanje unije. 
Veliki dio njih su pristali iz koristi na to. Među njima su bili:mitropolit 
kijevski Mihajlo Rogoza, episkop Lucki Kirilo Tereckij, episkop 
Volodimirskij Ipatij Pocej i episkop Holmskij Dionisij, a uniju nisu htjeli 
priznati episkop Ljvovski Gedeon Balaban i episkop Peremišskij Mihajlo 
Kopistenskij. Ovu uniju je stanovništvo Kijeva odbacilo, ali su navedeni 
sveštenici na Saboru  (Uniji) Brest litovskom novembra 1596.  godine 
proglasili uniju. 11  
 O težnjama i osjećanjima Ukrajinaca ka sopstvenom identitetu i 
sopstvenoj državi na vrlo ilustrativan način je iznio kandidat istorijskih 
nauka iz Kijeva Vasilij Balušok (Василиј Балушок) u svom članku „Postoji 
li u Ukrajini državno-politička tradicija“, u kome on piše da je Ukrajina od  
prve polovine XVII vijeka osjećala sve veći pritisak ruske političke tradicije 

                                                            
10 Dragan Petrović, Goran Nikolić, Geopolitika savremene Ukrajine, Institut za 
međunarodnu politiku i privredu, Beograd,2009, str. 44. 
11 Stanovništvo je u početku teško i sporo prihvatalo uniju i priznanje Pape, tako da je opšte 
poznato da su za vrijeme SSSR vjernici mnogih sela na Zapadnoj Ukrajini koristili jednu 
istu crkvu za pravoslavne i unijatske obrede, jedni prije a drugi posle, u istom danu. 
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u okviru koje su uvijek postojali monarhizam i centralizam. Dodajući i to da 
ga je detaljnija analiza ukrajinske istorije dovela do toga da shvati da je sve 
počelo od Kijevske Rusije.12 Čime on ističe jak osjećaj i težnju Ukrajinaca 
za sopstvenim identitetom i sopstvenom državom, ne opovrgavajući 
zajedničko porijeklo od „Kijevske Rus.“ Balušok smatra da sadašnja 
situacija u Ukrajini ima veoma drevne korijene. I da još od perioda 
„Kijevske Rus“ u Ukrajini postoji moćna tradicija u državno – političkoj 
sferi, važnom faktoru kod koga se javlja politička razdrobljenost i 
partikularizam i da u čitavom tom periodu u Ukrajini praktično neprekidno 
postoje po nekoliko državnih jedinica ili postojećih (de fakto, kao i de jure) 
država koje su osnovane ne na načelima centralizma, već na osnovi 
„вечево-сеймовой демократии“13. Po njegovom mišljenju navedena 
državno-politička tradicija sputava Ukrajinu na njenom putu ka demokratski 
naprednom društvu. U kontekstu ovih težnji Ukrajinaca zabilježeno je 
učešće ljevoberežnog Ukrajinskog atamana Ivana Mazepe 1708. godine na 
strani Švedske, Turske i Poljske, protiv Rusa, u sjevernom ratu, izdavši tako 
Petra velikog i iskočivši iz okvira perejaslovskog sporazuma. Iako ovaj 
Mazepin postupak do današnjih dana izaziva dilemu pragmatizma i 
izdajstva, ipak osjetna većina Zapadno ukrajinskih kao i Kijevskih 
intelektualaca nalazi opravdanje za ovakav Mazepin postupak. Tako doktor 
filozofskih nauka iz Kijeva Jurij Pavlenko (Юрий Павленко) naglašava da 
se formiranje i uzrastanje Ruske imperije sprovodilo za račun i uškrb 
interesa Ukrajine, pa se posle dužeg kolebanja pristupilo rješenju Ivana 
Mazepe (И. Мазепы) o svrstavanju u Sjevernom ratu na strani Karla XII 
(protiv Rusije), i da ta odluka nije bila stvar lične motivacije.14  
         Sve do ovog perioda u okviru ruske carevine, Istočna Ukrajina je bila 
organizovana u dve različite cjeline.  1). Prostor koji veže uz Rusku granicu 
- prostor oko Harkova i dalje na jugoistok, kao i prostor sve do Dnjepra na 
zapad, bio je organizovan u tzv. Slobodarsku Ukrajinu, koja je imala vrlo 
sličan režim i organizaciju kao što su imale i oblasti u drugim dijelovima 
tadašnje Rusije. 2). Prostor na jugu i jugozapadu koji je pretežno nastanjen 
kozacima je imao svoje specifičnosti i autonomnu organizaciju sve do 

                                                            
12 Социология: теория, методы, маркетинг,Научно-теоретический журнал// Василий 
Балушок, Есть ли в Украине государственно-политическая традиция? Институт 
социологии НАН Украини, Киев 1999. - № 4, С. 116-123. 
13 Ibid, „Вечево сеймовая демократия“ je demokratija koju su na zasjedanjima 
usaglašavale i donosile Skupštine Poljske i Litvanske države  za Maloruski narod u periodu 
vladavine nad Malorusima tj. Ukrajincima. 
14 Социология: теория, методы, маркетинг,Научно-теоретический журнал// ЮриЙ 
Павленко, Васточнохристианская цивилизационная система и ее место во всемирно-
историческом процессе, Институт социологии НАН Украини, Киев 2001/4, С. 46- 68                          
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vladavine carice Katarine i ukidanja tih privilegija u drugoj polovini XVIII 
vijeka.15 Ovaj prostor do Boljševičke revolucije i stvaranja SSSR nikada 
nije bio u sastavu Ukrajine i sve do danas je zadržao visoku rusku 
identifikaciju, kako kod stanovništva ruske nacionalnosti tako i kod 
ukrajinaca ruske jezičnosti. Ovakvo stanje je u demografsko-političkom 
smislu ostalo uglavnom nepromjenjeno sve do Prvog svjetskog rata, na 
kraju koga je došlo do revolucije u Rusiji. Poslije koje Ukrajina postaje 
sovjetska republika, i u kojoj i tada isplivavaju etničke, konfesionalne, 
ideološke i regionalne razlike, gdje dolazi do jedne vrste haosa, formiraju se 
teritorije sa  više različitih vlada, između ostalog: Anarhistička slobodna 
teritorija, Ukrajinska Narodna Republika, Kubanska  Narodna republika, 
Zapaoroško-Ukrajinska Narodna Republika, Ukrajinska SSR, i nekoliko 
kratkovječnih teritorijalnih jedinica kao što su: Tavrida, Donjecko-
krivoroška, Ruska Krajina, Galicka, itd.16, ova poslednja biva pregažena od 
Poljaka, a u ostatku ukrajinske teritorije 1922. godine pod vodstvom 
komunista (boljševika) nastaje Ukrajinska Sovjetska Socijalistička 
Republika, u sastavu formiranog SSSR. Rusija je tada ovladala cjelokupnom 
današnjom Ukrajinom, izuzev Galicije i dijela Volonije, Bukovine i 
primorja Moldavije. Iako to u sadašnjim okolnostima izgleda paradoksalno, 
za vrijeme Boljševizma, Moskva je kroz organizovanje kurseva podsticala 
ukrajinski jezik i podržavala stvaranje i razvoj Ukrajinske autokefalne 
pravoslavne crkve (UAPC) sa ciljem uništavanja Ruske pravoslavne 
crkve.17 

 
2. Ukrajina u sastavu SSSR 

 
              Ukrajinska Sovjetska Socijalistička Republika(USSR) koja je po 
stanovništvu najveća republika  poslije( Ruske SFSR), velike nadležnosti 
koje karakterišu državu, dobila je u skladu sa članom 71. Ustava SSSR koji 
je stupio na snagu 1977. godine. Po datom ustavu svaka savezna republika, 
koja je ušla u Sovjetski Savez, predstavljala je sebe kao “Suverenu 

                                                            
15 Dragan Petrović, Goran Nikolić, Geopolitika savremene Ukrajine, Institut za 
međunarodnu politiku i privredu, Beograd,2009, str. 55. 
16 Социология: теория, методы, маркетинг,Научно-теоретический журнал// Василий 
Балушок, Есть ли в Украине государственно-политическая традиция? Институт 
социологии НАН Украини, Киев 1998. - № 4, С.121. 
17 UAPC je formirana 1921. godine u početku vladavine boljševika a njeno djelovanje je 
zabranjeno 1930. godine jer se smatralo da je ona odigrala svoju ulogu u uništavanju RPC. 
UAPC tada odlazi u ilegalu sve do 1942. do njemačke okupacije. Poslije pobjede Crvene 
armije se ukida i većina njenog sveštenstva emigrira u Zapadnu Evropu,SAD,Kanadu, 
Južnu Ameriku i Australiju.  
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sovjetsku socijalističku državu“ koja je objedinjena sa drugim sovjetskim 
republikama u „ Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika.”18  I mogao bi 
se smatrati pretečom raspada SSSR, ako ne u političkom, onda svakako u 
pravno institucionalnom smislu. Pored  toga, član 80 Ustava je dopuštao 
Saveznim republikama pravo stupanja u odnose sa drugim državama, 
potpisivanje sa njima ugovora I razmjenu konzularno- diplomatskih 
predstavnika, i učestvovanje u radu međunarodnih organizacija. Ovim 
Ustavom Ukrajina je poprimila obilježje države.  
       Po prirodnim i ljudskim resursima Ukrajina je bila na drugom mjestu u 
bivšem SSSR.  U njenim istočnim djelovima se uglavnom nalaze prirodni 
resursi i industrijski kompleksi. Od ukupnog broja stanovnika u Ukrajini 
67% je živjelo u gradovima – u industrijskim centrima a samo 33% u 
selima.19 Tako je u Donjetskoj oblasti u industrijskim gradovima u 1989. 
godini živjelo 90%  stanovnika, a u Ivano-Frankovskoj i Černovickoj – 
zapadnoj poljoprivrednoj oblasti samo 43%.20 Ukrajina je u sastavu SSSR 
bila industrijski vrlo razvijena državna jedinica. Ona i sada u jugo - 
istočnom dijelu ima razvijenu metalnu industriju i brodogradnju, čiji 
proizvodi su imali posebno mjesto na Ruskom tržištu. Tako da pored 
kulturnih, jezičkih, tradicionalnih i etničkih bliskosti, i ekonomija i tržište su 
vezale ove dve zemlje i čini ih bližim, ali ove specifičnosti se sada odnose 
uglavnom na istočni i jugoistočni dio Ukrajine.  
        Na osnovama civilizacijskih  kriterija (religija, jezik, nacija, regija itd.) 
koji su u Ukrajini evidentni, mnogi naučnici i analitičari svrstavaju Ukrajinu 
kao cjelinu od četiri krupna regiona: 1) Zapad Ukrajine – gdje dominira 
ukrajinsko-jezično stanovništvo, i gdje su rasprostranjene grkokatolička i 
katolička religija, i čije stanovništvo čuva mnoge veze sa njihovim  
življenjem u sastavu Poljske i Austro-Ugarske; 2) Istok Ukrajine – visoko-
urbanizovani region u kome preovladava rusko-jezično stanovništvo, koje je 
više naklonjeno Rusiji; 3) Centar Ukrajine: veliki dio ukrajinsko-jezičkog 
stanovništva u gradovima i ukrajinsko-jezično selo; 4) Jug Ukrajine – rusko 
jezični gradovi i politički pasivno selo.21                                                                             
      O ocjeni ekonomske razvijenosti Ukrajine u deceniji prije raspada SSSR 
postoje dva gledišta, međusobno suprotstavljena.  
                                                            
18 Конституция Союза Советских Социалистических Республик-МЮ. :Издательство 
политической литературы, К. 1997.- str.29 
19 Oпредварительных итогах Всесоюзний переписи населения 1989 года. Сообщение 
Госкомстата СССР – Рабочая газета, 1989.-  30 апреля 
20 Isto str. 2. 
21 Гарань А.,Макеев С. Политико –  государственные преобразования в 
Украинне//Политические и економические преобразования в Руссии и Украине.-М, 
>>Три квадрата<<, 2003, str. 186. 
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 Prvo gledište.  Mnogi Ukrajinski političari i naučnici utvrđuju, da 
je, Ukrajina krajem 80-ih i početkom 90-ih godina XX vijeka bila jedna od 
najrazvijenijih država svijeta, i da je imala najbolje uslove i perspektive 
sopstvenog razvoja od svih bivših republika SSSR posle njegovog raspada. 
Tako bivši premijer ministar Ukrajine Evgenij Marčuk u junu 1995 godine 
piše: da je u 1990 godini po podacima - o nacionalnom dohotku po glavi 
stanovnika, postojanju buđžetskih rezervi itd., po klasifikaciji OUN, 
Ukrajina bila u kretanju prema razvijenijim državama svijeta, imala je 
najbolje uslove od svih bivših republika SSSR i ulazila je po perspektivi 
razvoja među prvih 20 zemalja svijeta. Što je , po terminologiji savremenih 
političara, kako navodi Marčuk,  bila u Evropi.“22 Takog gledišta se 
pridržava i drugi bivši premijer-ministar  Ukrajine, sa dvostrukim 
mandatom,( od 1987 do novembra 1990, i od juna 1994 do aprila 1995) 
Vitalij Masol. On smatra da Ukrajina zauzimala vodeće mjesto na 
kontinentu po proizvodnji mnogih vidova industrijske proizvodnje i 
seoskoprivredne proizvodnje po glavi stanovnika, i da je više od drugih 
pripremljena za ulazak u sistem evropske i svjetske privrede.23  
 
        Drugo gledište. Zastupnici ovog gledišta smatraju da je 
visokoindustralizovanost Ukrajine bila formalna, i da je ekonomski 
potencijal republike bio veoma precijenjen i da je bilo neophodno preispitati 
ulogu njenog proizvodnog i naučno-tehničkog potencijala, nasleđenog od 
SSSR.  Kao i to šta je bilo u njenoj prednosti u narodnoprivrednom 
kompleksu SSSR, a šta eventualno na drugim tržištima.24  I više od toga, 
mnogi  istraživači smatraju da su podaci o ekonomskom razvoju Ukrajine u 
značajnoj mjeri neadekvatni i nestvarni. Tako profesori  N. I. Mihaljičenko i  
V. Andruščenko pišu da su pokazatelji socijalno-ekonomskog razvoja 
republika u SSSR bili naduvani i nestvarni, i da statistički podaci tog 
perioda nisu odražavali realnu sliku. „Oni su radili na propagandi 
idealizovanog socijalističkog načina života, ljudi nisu živjeli u realnom 
društvu“,25 ističu navedeni profesori.    Nastojeći dokazati takve tvrdnje oni 
ukazuju da je  za takav ekonomski sistem bio karakterističan visok nivo 

                                                            
22 Марчук Е.К. Пять лет украинской трагедии. – Киев: Христианско – Народный 
Союз, Киев, 1999, str. 16. 
23   Масол В. Упущеный шанс, Издательство,,Молодь“, Киев 1993,str. 6. 
24 Бураковский И. Новицкий В. Экономические преобразования в 
Украине//Политические и економические  преобразования в России и Украине.- М.:» 
Три квадрата» 2003.- str.75. 
25 Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье, Л. Кравчук, Украина 1991 – 
1995., Укр.Центр духовной  культуры, Киев, 1996, str. 189,( Profesor Mihaljičenko je 
predsjednik Akademije političkih nauka Ukrajine). 
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razmjene krupnih proizvoda, 70-80% proizvedenih proizvoda. A kao 
posledica za SSSR i za USSR , pojedinačno za svaku, složila se sasvim 
specifična struktura industrijske proizvodnje, koja je posle raspada SSSR 
ostavila velike posledice. Kao prvo, u većini republika bivšeg  SSSR  
uključujući i Ukrajinu, je zbog društvene podjele rada u okviru jednog 
ekonomskog kompleksa, dolazilo do toga da se  proizvodnja u mnogim  
republičkim preduzećima specijalizovala na prolaznoj produkciji, a potpuni 
proizvodni ciklusi, kao pravilo, su završavali iza njihovih prostora 
(regionalnih ili republičkih granica). Kao drugo, ukrajinska ekonomija je 
suštinski sasvim zavisila od isporuke sirovih resursa i polu proizvoda iz 
drugih republika SSSR. Jeftiniji je bio gas i nafta iz Sibira, ugalj iz Kuzbasa, 
skoro besplatan, i koji se dobijao preko naturalne razmjene. Zašto bi se u 
okviru SSSR dobijao skupi gas iz Ukrajine sa dna Crnog mora, kad je 
mogao praktično u bilo kojim količinama da se dobija jeftiniji gas iz Sibira. 
I kao treće,  razvoj ekonomsko-privrednih regiona, u SSSR se nije 
podudarao ni sa nacionalnom ni sa administrativno - teritorijalnom 
podjelom Saveza. U USSR, kao državi  nije postojala samostalna  i 
samoodrživa ekonomija. Pa možemo konstatovati, da su u SSSR-u kao i u 
Ukrajini postojale sasvim neracionalne proizvodne veze, koje su posle 
raspada SSSR otežavale i usporavale razvoj sopstvenih ekonomija.                                   
        Oslanjajući se na favorizovanu poziciju Ukrajine u SSSR , mnogi 
zastupnici takvog gledišta iz grupe nacionalnih demokrata, posebno 
,,Socijal-nacionalna partija Ukrajine“(SNPU)26 – sadašnja nacionalistička 

                                                            
26 „Socijal – nacionalna partija Ukrajine“ (SNPU) je posle Komunističke partije najstarija 
partija u Ukrajini, osnovana je 13. oktobra 1991. godine kada se ujedinilo nekoliko 
desničarskih organizacija, među kojima su bili Straža Ruha, Studentsko bratstvo, 
Organizacija ukrajinske omladine „Nasleđe“ i Ukrajinski veterani Avganistana.Na čelu 
SNPU je bio Jaroslav Andruškiv. Danas partiju predvodi A. Tjagnibok.U prvom periodu 
postojanja partija se odlikovala jakim ekstremizmom, koji se manifestvovao kroz 
rusofobiju, antisemitizam i veličanje ukrajinskih nacionalističkih heroja kao što su Stjepan 
Bandera i zloglasna ukrajinska SS divizija „Galičina“, koja se za vrijeme Drugog svjetskog 
rata borila na strani Hitlera. Partija mijenja javni imidž 14. februara 2004.  godine na 
kongresu, na kome je promjenila ime u Sveukrajinska unija „Sloboda“.Ukrajinština je 
nastavila da bude u zvaničnom programu slobode, ali je bolje osmišljena, u nazivu više nije 
bilo asocijacija na Hitlerovu partiju i sa promocijom se krenulo van zapadne Ukrajine. Isto 
tako, više se pažnje obraćalo socijalnim pitanjima, sa ciljem da se dobije sveukrajinski 
značaj. U čemu su dobrim dijelom i uspjeli, jer su na izborima za Vrhovnu Radu u 2012, 
godini osvojili 10,44% glasova, i po prvi put se našli u parlamentu. Ipak ideologija partije 
je ostala na lažnim motivima: borba za čistotu ukrajinskog jezika; opšta borba protiv ruskog 
jezika na čitavoj teritoriji Ukrajine; mit o ratu; mit o unutrašnjoj okupaciji – prema kojoj je 
Ukrajina okupirana ne samo od Rusije već i od drugih neukrajinaca, naprimjer od  
„Svjetske  cionističke vlade“, i slično. Vidjeti nešto više : 
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„Sloboda“, i objedinjeni „desni  sektor“, kao i raniji pokret „RUH“ su 
Ukrajinu smatrale kolonijom ili polukolonijom imperije, kao i njenom 
provincijom. Metropolom imperije se smatra Rusija (RSFSR), koja je kako 
su oni smatrali iskorištavala i potkradala Ukrajinu, eksploatisala je. Posebno 
su takva stajališta dolazila sa zapada zemlje, brzo se šireći po čitavoj 
Ukrajini, i s obzirom na dobru ekonomsku poziciju Ukrajine u SSSR, i kroz 
isticanje gladomorstva iz 1932/1933. godine kada je u doba Staljina zbog 
oduzimanja žita Ukrajincima od strane Staljina (Moskve), umrlo preko 3 
miliona Ukrajinaca,27 širili ideje o nezavisnoj demokratskoj i prosperitetnoj 
Ukrajini, koju SSSR , po njima,  eksploatiše, što je svakako dalo potporu u 
procesu izdvajanja iz SSSR i sticanja nezavisnosti Ukrajine, koju su kasnije 
i finansijski – na poseban način pomagale SAD, u njenom udaljavanju od 
Rusije.   
 

3.  Nastanak Ukrajine kao nezavisne države 
 
          Ukrajina kao nezavisna i samostalna država je nastala 4. avgusta 
1991. god. donošenjem „akta“ o proglašenju nezavisnosti od strane 
Vrhovnog sovjeta (Верховного Совета) Ukrajinske Sovjetske Socijalističke 
Republike (USSR), a koji je potvrđen na referendumu o nezavisnosti 
1.XIIya< 1991. godine.  Iako su težnje za njenom nezavisnošću postojale od 
ranije, plodniji uslovi za stvaranje nezavisnosti su nastali sa pojavom 
perestrojke. Njena nezavisnost je prije svega nastala kao rezultat pritiska 
dva subjekta: 1. Demokratskih i progresivnih snaga koje su nastojale 
produbiti gorbačovljevu perestrojku i preći od totalitarizma ka slobodi i 
demokratiji, od socijalizma ili državnog kapitalizma ka slobodi tržišta i 
privatnom vlasništvu, što se moglo ostvariti putem, kako se smatralo, 
dostignuća političke nezavisnosti i ekonomske samostalnosti Ukrajine kao 
suverene države. 2.  Nacionalnih demokrata – posebno sa zapada Ukrajine, 
koji su se borili za državnost Ukrajine i njenu potpunu nezavisnost putem 
izlaska iz SSSR.                   
 Ove snage su preda se stavile zadaću: a). Dostići nezavisnosti 
Ukrajine putem formiranja državnih nacionalnih institucija. b) Formiranje 
ukrajinske političke nacije (nacionalnost - ukrajinskoj naciji  kao naciji 

                                                                                                                                                       
http://srb.fondsk.ru/pview/2013/09/18/kuda-ide-ukraiina-2-ili-goran-tesic-kratkaistorija-
problema.html, preuzeto 09.04.2015.  
27 Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932 – 1933., uredio: dr. Jevgenij 
Paščenko, HORUS, Zagreb, 2008. 
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etničkih ukrajinaca)28. Dostignuće potpune nezavisnosti  Ukrajine, ako je 
ono uopšte moguće u savremenim uslovima globalnih odnosa sila i država, 
uzimajući u obzir njihove postojeće interese, je bilo uslovljeno osvajanjem 
političke nezavisnosti, ekonomske samostalnosti i vikristalizacije ukrajinske 
identičnosti. Osvajanje političke nezavisnosti Ukrajine nije bio akt jednog 
momenta, već je predstavljao sopstveni proces , koji je sadržavao nekoliko 
etapa, iako postoji više gledišta na ovaj proces kod raznih istraživača. 
            Prva etapa. Profesori N. I.  Mihaljičenko i V. Andruščenko (Н. И. 
Михальченко и В. Андрущенко) smatraju da su godine 1990. i 1991. dale 
nezavisnost Ukrajini.29 Sa njihove tačke gledišta, raspad SSSR i kriza 
,,razvijenog socijalizma,“ kao uslovljenost dostignuća ukrajinske 
nezavisnosti, je počela od perioda gorbačovljeve perestrojke: sistem je 
pucao po svim šavovima, na svim poljima su bili neispunjeni narodno-
privredni planovi, zastoji u ekonomiji i politici, divlji razvoj birokratije, 
iluzorna ideologija duhovnog života i kulture.  Državi su bile neophodne 
promjene, smatrali su oni, nastupio je period pada. Po njihovom mišljenju 
od 1985. godine u državi je počela da se gomila konfliktna situacija.  
 Druga etapa. Parlament (Verhovna Rada) USSR  je 16. jula 1990. 
godine, sledeći  Rusku Sovjetsku Federativnu Socijalističku Republiku 
(RSFSR), na osnovu prava ukrajinske nacije na samoopredjeljenje, donio 
Deklaraciju o državnom suverenitetu Ukrajine.30  Većina građana Ukrajine 
je proglašenje deklaracije primila kao formalnost – jer je i do tada, ustavom 
iz 1977. godine  Ukrajina formalno bila državom u sastavu SSSR . 
Deklaracija je bila prihvaćena po odluci rukovodstva Komunističke Partije 
Sovjetskog Saveza (KPSS), koje je namjeravalo da posredstvom ,,parada 
suvereniteta“ umanji značaj odgovarajućih deklaracija pribaltičkih 
republika, donesenih nešto ranije, u prvoj polovini 1990. godine. To je, 
uopšte gledano, predstavljalo korak ka nezavisnosti Ukrajine, koji je 
doprinio potpisivanju dogovora između USSR i RSFSR, čiji član 6. 
potvrđuje priznanje tada postojećih u okvirima SSSR granica, a sada na 
državnom nivou, priznanje i uvažavanje teritorijalne cjelovitosti  Rusija – 
Ukrajina i Ukrajina – Rusija.31   

                                                            
28 Гарань А.,Макеев С. Политико – государственные преобразования в 
Украинне//Политические и економические преобразования в Руссии и Украине.-
М.:>>Три квадрата<<, 2003, str.218. 
29 Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье Л. Кравчук, Украина 1991 – 1995., 
Укр.Центр духовной культуры, Киев, 1996, str. 11 
30 Украiна - НАТО, Информацiйно-аналiтичний журнал Нацiональново центру з 
питань эвроатлантичной  iнтеграцii Украiни, Киiев, 3 вересня 2004, с.73,: Микола 
Кулинiч, Нейтралiтет для Украiни гасло чи реальнiсть, стр. 63. 
31 Ibid, str. 49. 
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 Treća etapa.   Četvrtog avgusta 1991. god. Верховный Sovet 
USSR je donio akt o proglašenju nezavisnosti Ukrajine kao samostalne 
države, što je faktički označilo raskid sa SSSR. Za “Akt“,  u Vrhovnom 
Sovjetu je glasala ustavna većina  ,,za“ – 346  deputata, protiv je bilo  4, a 
manja grupa je bila suzdržana, time je rešenje bilo donešeno.32  Zasjedanje 
je takođe prihvatilo novi naziv države – umjesto USSR, na političkoj karti 
svijeta se pojavila Ukrajina, kao nezavisna država.   Na istom zasjedanju je 
doneseno niz drugih rješenja koja su potkrepljivala nezavisnost države: o 
potčinjenosti svih  vojnih  formacija  rasprostranjenih na teritoriji Ukrajine, 
Vrhovnom Sovjetu Ukrajine; o formiranju Ministarstva odbrane i Oružanih 
snaga Ukrajine i nacionalne garde.  
 Četvrta etapa.    Na održanom referendumu o nezavisnosti  1 
decembra 1991 god. Ukrajinski narod se u ogromnoj većini izjasnio za 
nezavisnost. Od  37 388 555 registrovanih glasača na referendum je izašlo 
31 891 742 glasača ili 84, 78%. Na pitanje ,,Potvrđujete li vi akt o 
nezavisnosti Ukrajine“, odgovor ,,da potvrđujem“ je dalo 28 804 o71 
glasača ili 92,32% od izašlih na izbore.33  Istovremeno  1. XII 1991. god. su 
održani i izbori za predsjednika Ukrajine, na kome je u prvom krugu izabran 
Leonid Kravčuk, koga je pozdravio predsjednik Jelcin koji je u svom 
obraćanju utvrdio: ,,Rusko rukovodstvo daje izjavu o priznanju nezavisne 
Ukrajine“  (Российское руководство заявляет о признании независимой 
Украины).34 U čitavom periodu aktivnosti za nezavisnost, od 
Gorbačovljeve perestrojke, pa sve do priznanja nezavisnosti Ukrajine, Rusi 
nastanjeni u Ukrajini, a bilo ih je oko 20%, nisu pružali nikakav otpor 
nezavisnosti.35 Isto kao ni 1954. god. kada je Hruščov poklonio njihov Krim 
Ukrajini, jednostavno njihova politička  svijest nije izlazila iz 
konzervativnih Sovjetskih okvira, a o globalnim da i ne govorimo.  
 Peta etapa.   U Belovežskoj Pušće (Belorusija)  8. decembra 1991. 
god. predsjednici triju republika bivšeg  SSSR, (RSFSR- B. Jelcin, USSR – 
L . Kravčuk i BSSR- S. Šuškević) su potpisali niz dokumenata, u čast 
Saglasnosti o formiranju Zajednice Nezavisnih Država (ZND) 

                                                            
32 Ibid, str. 56 
33 Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991 – 
1995., Укр.Центр духовной культуры, Киев, 1996, str. 89. 
34 Ibid, str.90. 
35 Pamtim riječi penzionisanog vojnog lica SSSR, srpske nacionalnosti, Momčila Vuljevića 
koji je u godinama nezavisnosti Ukrajine radio – kao penzioner u biblioteci filozofskog 
fakulteta u centru Kijeva, : „da se 20% Rusa (koliko ih je bilo u Ukrajini) podiglo na noge 
ne bi došlo do odlaska Ukrajine od Rusije“. Ipak ovakva konstatacija bi se teško mogla 
prihvatiti, bar u to vrijeme, u kome su zbog Krima bili napeti odnosi sa Rusijom, a i u 
Ukrajini se još nalazilo nuklearno oružje. 
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(,,Соглашение o саздании Содружества Независимых  Госудаеств“).  U 
njegovoj preambuli potpisnici su utvrdili prestanak postojanja SSSR kao 
subjekta međunarodnog prava i geopolitičke realnosti: ,,констатируем, что 
Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 
реальность прекратил свое существование.“ 36 U potpisanoj saglasnosti 
je bilo sadržano i to, da se na teritoriji država potpisnica ne dozvoljava 
primjena zakona trećih subjekata, uključujući tu i SSSR i da djelatnost 
njegovih organa vlasti prestaje sa radom. Dokument je takođe priznavao 
neprikosnovenost postojećih u okvirima Saveza granica, garantovao je 
slobodu kretanja građana. Istina, potpisnici su rješili sačuvati objedinjeno 
komandovanje jedinstvenim vojno-strategijskim prostranstvom, uključujući 
i jedinstvenu kontrolu nad nuklearnim oružjem, koje je kasnije prešlo u 
nadležnost Ruske Federacije. Dokument je fiksirao to da SSSR kao subjekt 
međunarodnog prava prestaje da postoji.37 Moskva je prestala biti glavnim 
gradom sovjetske države, Minsk je postao grad zasjedanja  Saveza, a u 
Kremlju je spuštana državna zastava. 
            Po navodima profesora Mihaljičenka i Andruščenka (Н. И. 
Михальченко и В. Андрущенко), Kravčuk je iz „Pušće“ - sa zasjedanja, u 
Ukrajinu uvezao ,,dokument slobode“ od Rusije, precrtavši ne samo Savezni 
Dogovor iz 1922. godine, već i dokumente (realne i prividne) Perejaslovske 
skupštine iz 1654. godine,38  kada se Ukrajina, (prvobitno njen istočni i 
jugoistočni dio sa gradom Kijevom, a u XVIII vijeku skoro sav prostor 
današnje Ukrajine) prisajedinila Rusiji zbog zaštite od Poljske, i drugih 
zavojevača. Vrhovni Sovjet Ukrajine je 10.XII.1991. godine, sa nizom 
primjedbi, ratifikovao, sa 288 glasova, Sporazum o stvaranju ZND 
(Zajednice Nezavisnih Država), a  22. XII. Iste godine na zasjedanju u 
Alma- Ati Saglasnost su potpisale sve republike SSSR.39   Ovim 
sporazumom savezna federativna država prerasta u Zajednicu nezavisnih 
država (ZND). Predsjednik Ukrajine je tada bio Leonid Kravčuk, koji je u to 
vrijeme bio veoma naklonjen nezavisnosti Ukrajine i udaljavanju od Rusije.  
Sporazum iz Pušće je dao mogućnost bivšim saveznim republikama, koje su 

                                                            
36 Ibid, str.93. 
37 Масол В.,  Упущеный шанс, Издательство,,Молодь“, Киев 1993, str. 76. 
38 Perejaslovski sporazum iz 1654. god.između Carske Rusije i Ukrajinskih kozaka-koji su 
sebe nazivali tako,  a (čiju su okosnicu činili Zaporoški Kozaci) bi se  mogao smatrati 
klicom buduće nezavisne Ukrajine, koju je ona čekala 
skoro tri i po vijeka, tačnije do raspada SSSR, kada je po prvi put u svojoj istoriji postala 
nezavisna država. Vidjeti vise u Mikola M. Arkas, Istorija Ukrajini-Rus,Viša škola, 
Kijev,1993, str. 203-206. 
39 Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991 – 
1995., Укр.Центр духовной культуры, Киев, 1996, str. 95-98 
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postale nezavisne države, da se međusobno dogovore o principima i 
normama o novim uzajamnim odnosima i o sproveđenju sveobuhvatnog 
civilizovanog razlaza. Istim sporazumom je dogovorena potreba 
otpočinjanja razrade i primjene mehanizma izlaska iz Saveza na civilizovan 
način, to jest bez nasilja, krvi i oružanih sukoba. Sporazum je takođe 
legalizovan pred svjetskom javnošću kao fakt nastanka novih nezavisnih 
država, koje su proglasile državni suverenitet kao vrhunac samostalnosti, 
potpunosti i nedjeljivosti  republika u granicama njihovih teritorija, 
nezavisnost i ravnopravnost u spoljnim odnosima.  Sporazum je kao fakt 
zafiksirao raspad SSSR. Bez dileme, postignuti sporazum je za Ukrajinu 
imao i negativne posledice. Kao prvo, nisu bile dovoljno ozbiljno i duboko 
proanalizirane mogućnosti, posebno ekonomske saradnje sa Rusijom, i sa 
drugim državama ZND. Kao drugo, nisu se istraživale posledice raskidanja 
ekonomskih veza i mogućnosti gubitka istočnog tržišta, posebno ruskog – 
energetskog, i metalurškog sektora za plasman Ukrajinskih roba. I kao 
treće, nije se dovoljno uzimala u obzir struktura stanovništva Ukrajine: 
nacionalna, regionalna, konfesionalna, niti su se dovoljno razmatrale 
mogućnosti Ukrajine kao uvezujuće karike u rascjepu Istok-Zapad, NATO-
Rusija itd., što se potvrdilo demonstracijama na Evro Majdanu , ratom na 
istoku Ukrajine i antagonizmom NATO – Rusija, Zapad – Evroazija. 
        Za Kravčuka, kao prvog predsjednika Ukrajine, je bilo najvažnije 
dostići dva cilja: a)  Civilizovani razvod  b) Izgradnja novih odnosa među 
republikama bivšeg Saveza. Tako da on na realne posledice samostalnosti 
nije dovoljno obratio pažnje. To jest, zanemario je značaj tržišta i 
ekonomske uvezanosti sa Rusijom, kao i samu unutrašnju strukturu 
Ukrajinskog društva i njen geopolitički položaj. Što se kasnije potvrdilo i 
kroz njen  ekonomski pad i političku nestabilnost. Jer je recesija koja je 
2008 g. zahvatila post sovjetski prostor najviše pogodila Ukrajinu, iako je 
ona bila jedna od najrazvijenijih Sovjetskih republika. A u političkom 
smislu preko narandžaste revolucije 2004. i krvavih demonstracija na 
Majdanu 2013/2014, gubljenjem Krima i sukobima u Donjeckoj i 
Luganskoj oblasti, je postala najnestabilnija država u regionu. 
 

4.  Ukrajina kao nezavisna država posle raspada SSSR 
 
         Od proglašenja nezavisnosti 1991. god. pa sve do Kijevske revolucije 
krajem 2013. i početkom 2014. god. zvanična politika Ukrajine je bila 
oscilatorna-varljiva, i uz blago udaljavanje od Rusije, uglavnom je 
balansirala između Zapada i Rusije. Tako je devedesetih godina  u vremenu 
priznavanja nezavisnosti Ukrajine značajan dio antiimperijski (anti Ruski) 
nastrojenog stanovništva Ukrajine  postavljao vlastima i liderima pitanje: ,, 
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ako je Ukrajina imala cilj da se otrgne ispod kišobrana totalnog uticaja 
Rusije, zar se nije odmah mogla otvoreno prozapadno orijentisati, odrediti 
svoj prozapadni pravac kao dominirajući prioritet spoljnje i unutrašnje 
politike i ne pribegavati ka maloproduktivnim i polovičnim principima 
vječnog ili vremenskog neutraliteta i van blokovskog svrstavanja“?40  
Pravog odgovora na ovo pitanje nije bilo. On, u stvari nije ni  mogao da se 
realizuje zbog nekoliko važnih faktora : 
 a) Prije svega, ukrajinsko stanovništvo devedesetih godina nije bilo 
spremno politički, ni psihološki ni ideološki  za savez sa ,,zapadnim 
imperijalizmom“, jer je komunizam ostavio duboki uticaj na njih, a i 
decenijama im je usađivan u glavu stereotip da je Zapad njihov neprijatelj, 
koji je spreman u svakoj minuti na uništenje SSSR. 
 b) Neposredno poslije rušenja dvopolarnog svijeta,  Zapad nije 
otvorio vrata za postsovjetske republike, prije svega za Rusiju i Ukrajinu, 
kao najveće postsovjetske države, pogotovu što su one bile isuviše velike za 
brzu konvergenciju i integraciju sa njim. Osim toga Zapad je primjenjivao 
dvojne standarde u odnosima prema postsovjetskim državama. Jer se, tzv. 
Zapadni demokratski univerzum primjenjivao jedino na zapadne zemlje. 
Postsovjetske zemlje su se našle na polju nove varijante prozapadnog 
izolacionizma jer su za njih bili primjenjivani teški vizni uslovi, kvotni i 
humanitarni standardi.41    
 c) Kurs  na zapad, po navodu profesora Mihaljičenka, nije mogao 
biti realizovan bez postojanja  tjesne saradnje sa NATO , posebno jer je 
Ukrajina više bitna za NATO nego za EU. Jer u to vrijeme Ukrajina nije bila 
spremna ispuniti obavezne uslove koji su bili neophodni za kanditaturu u 
NATO: nije bila na dovoljnom nivou proporcije (na oružje, vojnu opremu, 
finansiranje i troškove za vojnu infrastrukturu), finansiranje oružanih snaga, 
opremanje neophodne količine armije, prelazak na oružje koje odgovara 
standardima NATO itd.  
           Evropski ili Evroazijski put Ukrajine, po mišljenju profesora 
Mihaljičenka, ne zavisi od njene retorike niti od deklaracija namjera, već od 
brzine i kvaliteta društvenog preobražaja – transformacije, od želje naroda 
da ide u Evropu ka normalnom civilizovanom životu ili „da ostane u 
Azijaštini sa totalitarizmom, kriminalnom državom, sa bespravnom 
ličnošću.42“  Većina Ukrajinske političke i naučne elite je dijelila ovakve  
stavove po pitanju Ukrajinskog odnosa prema Zapadu i Rusiji. Dok su 

                                                            
40 Михальченко,Н.И.,Украинское-овщество: трансформация, модернизация или 
лимитроф Европы? – Киев.: Институт социологии НАНУ, 2001, str.398 
41 Ibid 399. 
42 Ibid str. 401. 
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birokratija i niži stalež iz jugoistočnih dijelova zemlje, okovani vizama i 
zabranom kretanja izvan SSSR, blagonaklono gledali ka za njih, tzv. 
prosperitetnom Zapadu. Bilo je pojedinačnih, ali rijetko i institucionalnih 
stavova o tome da je budućnost Ukrajine nužno vezana za Rusiju. Tako je 
profesor Instituta za sociologiju u Kijevu  A.  G. Arsenko izjavio na 
promociji knjige Mire Marković u Kijevu 1994. godine da je  Ukrajina 
imala mir prethodnih pedeset godina zahvaljujući nuklearnom kišobranu. 
„(Благодаря  яадерному  зонту мы имеем пяатьдесят лет мира)“, čime je 
na indirektan način izrazio svoj stav o jačanju veza sa Rusijom kroz ZND.  
A kandidat socioloških nauka na istom institutu Dragan Jurošević, iste 
godine je u najtiražnijem Kijevskom listu „Kijevske Vedemosti,“ u 
objavljenom članku, otišao dalje, napisavši „da će poslije nuklearnog 
razoružanja Ukrajine režiseri svjetskog poretka izazvati rat u Ukrajini“43.  
Što se praktično posle dvadeset godina i dogodilo.   
        U prvim godinama nastanka Ukrajine kao nezavisne države politički 
romantičari su proricali  lagani uspon njene uloge u Evropi, služeći se pri 
tome pokazateljima kao što su: resursni potencijal, broj stanovnika, plodna i 
velika teritorija i dr. Ali realnog porasta njene uloge, kako ekonomske tako 
ni političke, kao što vidimo, nije bilo. Njena pozicija u  Međunarodnim 
odnosima se može posmatrati kroz dva značajnija gledišta: 1) S jedne strane 
gledano, Ukrajina kao velika evropska država, kao realni, a ne formalni 
subjekt evropske ekonomije, politike, kulture, nedovoljno i neharmonično  
funkcioniše. I teško bi se moglo prihvatiti da je to,  kako navodi profesor 
Mihaljičenko,  zbog toga što ona nije izašla iz sjene svoje istočne susjetke 
Rusije, već prije svega zato što je ona sa složenom unutarpolitičkom 
strukturom, spoljnopolitičkim interesima, ciljevima, svatanjima, 
osjećanjima, ili kako kaže Bžežinski ona je „sa pukotinom“. Ovo su 
činjenice koje su mnogi ukrajinski političari i ukrajinska politička elita 
zanemarili. Nerazumljiva je njena ekonomska politika, kako unutrašnja tako 
i spoljnja, njena politička motanja između Rusije i Zapada. 2) Gledano sa 
druge strane, Ukrajina je nezavisna država koja je do nedavno bila aktivna u 
sastavu ZND, članica je OEBSA, ima visoko razvijene odnose sa NATO-
om,  članica je OUN, GUAM44, Savjeta Evrope i Istočnog partnerstva, I na 
taj način ona se demonstrira subjektom i faktorom evropskog i svjetskog 
poretka. Ali joj unutrašnji politički razdor između jugoistoka i zapada, i 
njeno raspeće između Zapada i Rusije, osporava, pa čak i onemogućava 

                                                            
43 Юрошевич  Драган, В будущем возможен компромисс между западом и Россией – 
за счет интересов Украины, Киевские ведомости  25. февраля 1994. стр.3.    
44 GUAM je skraćenica za savez zemalja koji čine: Gruzija, Ukrajina, Azerbejdžan i 
Moldavija, i sve one imaju loše odnose sa Rusijom. 
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puni kapacitet u političkom djelovanju sa navedenim institucijama, posebno 
na putu ka punopravnom članstvu u NATO. 
       U prvoj deceniji posle nezavisnosti u Ukrajini je zabilježen značajan 
pad industrijske proizvodnje, koja tek od 1999. godine počinje sa rastom, da 
bi ponovo 2004. god. počela da pada.  Jedan od osnovnih uzroka te nemoći, 
tog drastičnog pada privredne moći je svakako, kao što smo već naglasili, 
neracionalna raspodjela resursa među razdvojenim granama i vidovima 
proizvodnje unutar ranije postojećeg narodno-privrednog kompleksa u 
okvirima SSSR, što se posebno odrazilo u prvoj deceniji nezavisnosti. 
Stvarni, realni BDP (bruto domaći proizvod) (1990=100%), u 1999. godini 
je iznosio 39,25%, porastao je 2000. g. do 40,73%, a u 2001. g. do 
40,83%45.   Proizvodnja uglja je po Masolu u 1989. iznosila 180 miliona 
tona, u 1994. god. 94,4 miliona tona, a u 1998. god. 88,04. Ukazujući na 
dubinu ekonomske krize u Ukrajini. E. Marčuk navodi da je potencijal 
godišnje proizvodnje šećera u Ukrajini 5,5 miliona tona, a da je početkom 
devedesetih godina zabilježena proizvodnja ispod 3,5 miliona tona.46 
Navedene cifre pokazuju dubinu postperestrojske ekonomske krize koja je 
zahvatila nezavisnu Ukrajinu i koja toj krizi nije odolela ni do današnjih 
dana. Indeks realne industrijske proizvodnje u periodu od 1990. do 1998. 
god. je stalno padao: 1990= 100%, 1992=86,9%, 1993=79,5%, 
1994=51,2%, 1995=42,9%, 1998=41,4%, i samo je u 1999. godini bio bolji 
od predhodnog i iznosio je 42,8%. Ukupna proizvodnja poljoprivrednih 
proizvoda je u 1990. god. iznosila 44 milijarde i 133 miliona dolara a u 
1999. svega 15 milijardi i 968 miliona dolara47.    
         U glavnim crtama, i najjednostavnije možemo reći, da je samostalna 
Ukrajinska privreda stala značajno proizvoditi sirovine i poluproizvode, a u 
znatno manjoj mjeri visokotehnološke i unikalne proizvode, i da je postajala 
sve više agrarno-industrijska država za proizvodnju sirovina. Kriza u 
Ukrajini, kako ekonomska tako i socijalno-politička je bila izazvana ne 
samo ukazanim objektivnim uzrocima, već i nizom subjektivnih činilaca. 
Profesor Mihaljičenko, bivši rukovodilac službe predsjednika Kravčuka za 

                                                            
45 Бураковский И. Новицкий В. Экономические преобразования в 
Украине//Политические и економические преобразования в России и Украине.- М.:» 
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46 Марчук Е.К. Пять лет украинской трагедии. – Киев: Христианско – Народный 
Союз, Киев, 1999,str. 60-67 
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unutrašnju politiku, uočio je  specifične osobine Kravčuka kao političara48,  
posebnosti cijele njegove političke djelatnosti koja se pojavila u određenom 
vremenskom periodu i koja je našla svoje ispoljavanje u čitavoj Ukrajini. Pri 
rješavanju posebnih, ponekad veoma važnih problema Kravčuk je često 
,,iščekivao“, ,,bio oprezan“, ,,kolebao se“ i ,,ustezao“, iskazivao je 
,,nerešivost“ pa čak i ,,bojazan“49.   Profesor – ekonomista Nikolaj Kirienko 
smatra da se glavnim  uzrokom  neuspješnosti vladavine Kravčuka javljaju ,, 
tri ,,N“ Leonida Kravčuka: nedoslednost, neodlučnost i nekonkretnost50. 
Takva politika neodlučnosti, iščekivanja i pasivnosti je postepeno vodila 
zemlju u ćorsokak. Uostalom, takva politika je bila karakteristična ne samo 
za vladavinu Kravčuka, ona se produžila i na period vladavine predsjednika 
Leonida Kučme, Juščenka  iako je on imao jasnu evroatlansku orjentaciju, 
pa čak i Janukovića, i bila je određen vremenski period umnogome 
podudarna cijelom ukrajinskom društvu i ukrajinskoj državi. Takva politika 
se gubila pod dejstvom ukrajinske opozicije, posebno u Verhovnoj Radi 
(Narodnoj Skupštini) njenim destruktivnim aktivnostima.  Po djelovanju, 
skoro uvijek Ukrajinska opozicija je bila; destruktivna, bučna i zadrta, ali 
besilna i slaba, nesposobna za izgradnju i konstrukciju. Nacional-
demokratska opozicija je ne znajući, a možda i specijalno, veoma 
doprinosila provođenju takve neodlučnosti i bezvrijedne politike ukrajinske 
države. Takva politika se provodila i pri rješavanju problema pri donošenju 
novog Ustava Ukrajine. Kao predsjednik, Kravčuk  je na zasjedanju 
Vrhovnog Sovjeta Ukrajine 30. juna 1992 god. govorio da je Vrhovni Sovjet 
(Верховный Совет) Ukrajine još 19. juna 1991. god. odobrio koncepciju 
Ustava Ukrajine. I iznio da projekat novog Ustava Ukrajine, njegov sadržaj i 
tehničko-pravna forma odgovaraju svjetskim standardima i važnim 
međunarodnim standardima o pravima ljudi, i  da tako mišljenje dijele i“ 
inostrani eksperti.“51 A kao što vidimo, Ustav Ukrajine je još 1991. god. bio 
gotovo spreman za donošenje, ali je donesen tek 28. juna 1996. godine, 
čime se svakako potvrđuje dekadentnost i nespremnost skupštine i državnih 
organa Ukrajine za ažurnijim rješavanjem obaveza i potreba za sopstveni 
narod i državu, ili je to bila prosto rečeno nemoć. Veoma živo je obeležena 
politika tri ,,N“ koja se pojavila pri nastojanju da se da odgovor na pitanje 
„problema“ koji je emocionalno formulisao tih godina premijer-ministar, a 
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49 Ibid, str.219. 
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kasnije predsjednik Ukrajine Leonid Kučma: ,,Kakvu to mi državu 
gradimo“52? Odgovor na to pitanje narod nije čuo ni tada, ni poslije, ni sa 
novim predsjednikom.   Dovoljno dugo su predstavnici raznih organizacija i 
institucija neprekidno postavljali tako pitanje državnim organima, 
poslanicima, a poslanici su pitali predsjednika ,,Šta gradimo, kuda idemo, sa 
kim idemo53“?   Većina političkih partija , pokreta, i vladajuća elita su se 
usaglasili da stvaraju nezavisnu državu. A kakvu po tipu, formi, po 
političkoj orjentaciji, upravljačkoj strukturi do današnjih dana „stotine 
mišljenja“. Uostalom, to pitanje je interesovalo ne samo Kučmu, već i 
mnoge druge državnike Ukrajine. Tako naprimjer, bivši premijer – ministar 
(od novembra 1990. do oktobra 1992.) Vitold Fokin  (Витольд Фокин) je 
govorio da ukrajinci više od dvije godine žive u čudnoj državi, u kojoj 
državni pravac nije određen, politički kurs nije označen, konačni cilj 
radikalnih reformi je neizvjestan. „Šta to mi gradimo? Kakvu državu? 
Kakvo bi društvo narod Ukrajine htio ostaviti svojoj djeci i svojim 
unucima“54?   Marčuk je jedne prilike rekao:,, Kažite meni  šta raditi i ja ću 
raditi“55?,   čija je fraza prozvučala na visokom zasjedanju Vrhovne Radi 
Ukrajine u 1993. godini i postala politički aforizam. Ipak, s obzirom na 
okolnosti koje su bile aktuelne u prvim godinama nezavisnosti Ukrajine, 
politika Kravčuka se može nazvati mudrom. On je uspješno riješio problem 
Krima i Sevastopolja , koji je početkom januara 1992. god.  na referendumu 
proglasio autonomiju.56 Kravčuk  je pri rješavanju tadašnjeg pitanja Krima 
primjenio maksimum elastičnosti i mudrosti prihvativši Autonomiju Krima 
unutar suverene Ukrajine. On je dobro znao da u podgrijavanju tih odnosa i 
svađom sa Rusijom, može izgubiti Krim. Koji ni tada nije bilo lako zadržati 
u granicama Ukrajine, iako su Predsjednik Krima i spiker Vrhovnog Sovjeta 
Krima govorili da Krim ne namjerava otcjepljenje od Ukrajine. Jer su 
stanovnici Krima i upravljačke strukture Rusije stalno ponavljale da je cilj 
bloka „Rusija“ , koji ima većinu u Krimskom Parlamentu, pripajanje 
Rusiji.57 Sličnu politiku je vodio i Kučma iako se on smatra proruskim 
predsjednikom koji se zalagao za integrativne veze sa Rusijom i ZND  a i 
kandidovan je ispred „stranke regiona“. U periodu njegove vladavine 
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Ukrajina je unapredila odnose se NATO-m potpisavši 1997. godine 
Komisiju NATO-Ukrajina (NUC). 
        Dolaskom Juščenka za predsjednika Ukrajine 2004. godine Ukrajina u 
svojoj spoljnjoj politici pravi zaokret prema NATO-u, kroz  nametanje za 
članstvo i organizovanje vojnih vježbi sa NATO-m. Što je izazvalo veliko 
protivljenje stanovništva i političke elite u istočnim i jugoistočnim 
dijelovima zemlje, usporilo kretanje zemlje prema NATO- u , smanjilo 
interesovanje stanovništva za NATO58  i dalo potporu proruskom kandidatu 
Janukoviču – lideru partije regiona, da pobjedi na predsjedničkim izborima 
2010. godine. Istoričar, Ruslan Džigirej upoređujući vrijeme posle 
predsjedničkih izbora 2004. god.  kada je Juščenko došao na vlast, sa 
perestrojkom Gorbačova, označavajući ovo drugo kao bezumni i 
bezodgovorni ekonomski eksperiment, nazivajući je publicistički 
„katastrojkom“. Sa njegove tačke gledišta, period posle 2004. godine u 
Ukrajini se može označiti kao novom fazom pukotine ili „katastrojkom 2“59 
Ukrajinska ekonomija se od 1999-2004 počela uspješno oporavljati i u tom 
periodu je postojala zdrava politička klima. Dolaskom Juščenka, inače, 
izrazito prozapadnog favorita i „narandžaste revolucije“, u Ukrajini 
otpočinje nova era političkog i ekonomskog života. Ona je osnova svih 
daljih dešavanja. Tako, akademik NAN60 Ukrajine koja je i direktor Instituta 
demografije i socijalnih istraživanja NAN u Kijevu Ela Libanova (Элла 
Либанова) kaže: „ Više od pet godina, počevši od 1999.god. ekonomija se 
uspješno razvijala... i od sredine desetljetja sve se slomilo“. I dalje dodaje da 
ne misli da je za Ukrajinu 2004. god. postojao neki drugi alternativni put. 
„Ti izbori su za Ukrajinu bili potpuno sadržani ludim obećanjima za 
narod“61  kaže Libanova . Postojeće razlike u zemlji (zapad i jugoistok) su u 
znatnoj mjeri uticale na promjenjivost i u spoljnjoj politici zemlje. Tako 
predsjednik  Janukovič u istom periodu svog mandata dogovara sporazum 
sa Evropskom unijom o pridruživanju i potpisuje sporazuma o pomoći i 
energentskim povlasticama sa Rusijom, a nešto kasnije odustaje od 
potpisivanja dogovorenog sporazuma sa EU, poslije čega je došlo do 
krvavih demonstracija na Majdanu, projektovanih od SAD i podržanih od 
EU. Što je rezultiralo različite reakcije istoka i zapada zemlje: demonstracije 
u Harkovu, Donjecku, Odesi, demonstracije na Krimu, referendum na 
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Krimu i pripajanje Krima Rusiji,   oružani sukobi na istoku zemlje, 
referendumi u Donjecku i Lugansku (Novorusija) sankcije Zapada prema 
Rusiji, i produbljavanje krize.  Jer, nijedna Ukrajinska institucija, od 
parlamenta pa do premijera i predsjednika, u fokusu svoje politike nije 
postavljala unutrašnji odnos između zapada i jugoistoka zemlje, iako su se 
te razlike sukcesivno ispoljavale kroz zasjedanje Vrhovne rade i kroz opšte 
izbore. To jest, zanemarila se činjenica da će Ukrajina po pitanju Evro-
atlanskih integracija biti podjeljena i da će svaka ishitrena odluka po tom 
pitanju voditi u sukob. Zato ostaje otvoreno pitanje, zašto su opozicioni 
lideri Ukrajine: (Arsenij Jacenjuk, Vitalij Kličko, Oleg Tjagnibuk, Julija 
Timošenko i kasnije Porošenko,  bili tako istrajni u održavanju krvavih 
demonstracija na „Euro Majdanu“ u centru Kijeva, koje su rezultirale 
oružanim sukobima na istoku zemlje i dovođenjem u pitanje suvereniteta  
sopstvene zemlje. I dali su oni istinski upravljali tom situacijom ili su gazili 
stazom koju su SAD već trasirale. Tako je bivši Ukrajinski premijer Mikola 
Azarov za ruski kanal NTV izjavio da su iza dešavanja na Euro-majdanu u 
Kijevu stajale SAD. „Plan za nemire u Ukrajini nije sastavljen u Kijevu, već 
u Američkoj ambasadi. Glavni upravitelji nisu bili na Majdanu, ti pijuni 
zapravo nisu upravljali ničim“, istakao je on. „Janukovičeva politika nije 
odgovarala SAD i pojedinim u EU partnerima. Stalno su nam držali lekcije. 
Kada su se aktivno počeli pripremati za puč, nisam na vrijeme obratio 
pažnju“62  navodi Azarov.   
        Od stvaranja nezavisnosti pa sve do danas kurs političkog kretanja u 
Ukrajini nije bio dovoljno iskristalisan niti dovoljno jasan. Takav kurs  se 
destruktivno preslikavao i na kulturno-duhovni segment života. Tako je bilo 
dozvoljeno, od nezavisnosti, kao i danas, da mnogi misionari, posebno sa 
zapada, propagiraju različite vrste religijskih usmjerenja po Kijevu i drugim 
većim gradovima pretežno u centralnim i nešto manje jugoistočnim 
djelovima zemlje, nudeći pristalicama razne povoljnosti kao što su besplatna 
putovanja, novčane pomoći i drugo. Što je, svjesno ili nesvjesno, planski ili 
intuitivno, ali svakako razvodnjavalo i rastakalo, i to u kontinuitetu sa 
komunističkim periodom, tradicionalnu pravoslavnu duhovnost Ukrajinskog 
naroda. Tako, samo u Kijevu postoje tri pravoslavne crkve, (Ukrajinska, 
Kijevska i Moskovska-kanonski priznata), manje više međusobno 
suprotstavljene, i još mnogo protestantskih organizacija. A u Donjecku je (u 
Kalinjinskom rejonu) na temelju ranijeg bioskopa sagrađena i luksuzno 
opremljena „Hristova Crkva“, koja je svojim nezaposlenim članovima, radi 

                                                            
62 http://www.advance.hr/vijesti/bivsi-ukrajinski-premijer-mikola-azarov-puc-u-kijevu-je-
izvela-americka- ambasada-jatsenjuk-je-tamo-dolazio-svakog-dana-po-instru..., preuzeto: 
23.02.2015. god. 
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veće privlačnosti, nudila novčanu pomoć do zaposlenja63. Za podizanje 
takve crkve posebno gdje nema njenih vjernika,  jer ih bar do tada nije bilo, 
su neophodna velika sredstva. Pa se nameće pitanje, ko ih je i za koji interes 
izdvaja? Sve ove post-komunističke aktivnosti na prostoru Ukrajine 
potkrepljuju tvrdnje mnogih analitičara da su SAD uložile oko pet milijardi 
dolara u Ukrajinu – u nevladine organizacije, medije i druge institucije i 
lobiste u periodu od 1991. godine. Sa jasnim ciljem – udaljavanjem 
Ukrajine od Rusije, i to putem konfesionalnog, jezičkog i kulturnog 
raslojavanja stanovništva Ukrajine. A konfesionalno razdrobljavanje je 
svakako, uz kontrolu medija – koja je u Ukrajini prisutna od njene 
nezavisnosti, jedna od bitnijih strategija tog cilja.  
U prvoj deceniji Ukrajinske nezavisnosti, Rusija je bila ekonomski preslaba, 
i u stanju dekadentnosti i globalne slabosti i sa mnogo problema u vojnoj 
organizaciji, pa na Kijev nije ni obraćala posebnu pažnju.Ova Ruska 
dekadentnost je uprkos „Narandžastoj revoluciji“ trajala sve do građanskog 
rata u Ukrajini. Tako da joj to odsustvo veće medijske, kulturne, sportske, 
prosvjetne, a da ne govorimo, političke saradnje i saradnje obavještajnih i 
bezbedonosnih službi sa Ukrajinom, kao glavnim evroazijskim stožerom, 
otežava poziciju globalnog egzistiranja, i ohrabruje glavnog  zapadnog 
političkog i vojnog suparnika (SAD) da putem ekonomskih sankcija oslabi 
Moskovsku administraciju i uspostavi svoj uticaj na cjelokupnom prostoru 
Ukrajine. Ovi ciljevi zapada su manje više poznati, ali ostaje još uvijek 
nepoznanica pa čak i enigma prije svega, kako će teći razvoj događaja u 
samoj Ukrajini, „Ruska vojna odlučnost,“ kredibilnosti njenih resursa i koja 
je buduća-bar preventivna, uloga ŠOSA I ODKB,64 i kako će dalje nastupati 
Evropa u daljoj igri i zaoštravanju odnosa oko Ukrajine. Jedno je izvijesno, i 
što postavljamo kao određen vid naučne prognoze je  da bi svako direktno 
vojno angažovanje: a) Zapada, b) Rusije, c) pa i veće angažovanje 
Ukrajinske armije, predstavljalo mač sa dvije oštrice. a) Vojno angažovanje 
Zapada (SAD  i ANATO) je nerealno i unaprijed je osuđeno na ne uspjeh, 
Amerika je daleko jer transport vojske, vojnih sredstava i opreme bi bio 

                                                            
63 Autor ovog istraživanja je proveo preko 5 godina u Ukrajini i boravio u više njenih 
gradova, a u Donjecku gdje se  
 Nalazi navedeni Kalinjinski rejon je proveo preko godinu dana na istraživanju, i  
savremenik je svih dešavanja u periodu 1991-1995 godine u Ukrajini. 
64 “ŠOS” je Šangajska organizacija za saradnju koju čine: 
Rusija,Kina,Kazastan,Kirgizija,Tadžikistan i Uzbekistan,a posmatrači Indija, Pakistan, 
Mongolija, Iran, i zemlje članice grupe BRIK. A “ODKB” je organizacija dogovora 
kolektivne bezbednosti koju čine: Rusija, Kazahstan, Kirgizija,Tadžikistan, Jermenija, 
Belorusija i Uzbekistan, koje su 2009. godine u Moskvi potpisale okluku o Kolektivnim 
snagama operativnog djelovanja (KSOR) poznat još kao “mali NATO). 
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gubitak, u poređenju sa Rusijom koja ima dugačku granicu sa Ukrajinom, a 
za evropske saveznike bi to bio preveliki izazov, pa je zapadno vojno 
miješanje u Ukrajini manje vjerovatno. b) Direktno Rusko vojno 
angažovanje u Ukrajini, bez prethodnog Zapadnog vojnog angažovanja je 
još manje realno, jer bi ono, pored slabljenja Ruske pozicije (ekonomske 
kao i političke) ostavilo duboke posledice i nanijelo ogromnu štetu i 
Ukrajinskom i Ruskom narodu, za koji i sam Putin reče da je jedan narod, 
iako od takvog scenarija SAD još ne odustaju. U stvari Rusima je ta 
atlantska udica spuštana ali oni se ne žele upecati. c)Svaka odluka 
zvaničnog Kijeva-koji po svim pokazateljima u poslednje vrijeme osjetno 
gubi podršku sopstvene javnosti, za sveopštom vojnom akcijom na 
Donjecku i Lugansku oblast, ne da bi mogao biti mač sa dvije oštrice već i 
suluda avantura, koja bi mogla još više podjeliti Ukrajinsku javnost i 
proizvesti neposlušnost i protivljenje većine, i onako proruski orijentisanog  
stanovništva jugoistočno od Dnjepra. Tako bi milionski gradovi: Harkov, 
Hersonm, Mariupolj,  Dnjepropetrovsk, Nikolajev i Odesa na neki način 
mogli postali tempirane bombe u trbuhu Ukrajine i svrstati se na stranu 
Rusije, posebno ako bi Rusija pod takvim okolnostima bila uvučena u rat. 
Ovakav razvoj događaja, sa geopolitičkog aspekta posmatrano, bi bez 
ikakve sumnje najviše odgovarao Americi koja je inače tvorac animoziteta 
koji u poslednje vrijeme vlada između Ukrajine i Rusije. I dok Evroazijski 
savez zemalja na čelu sa Rusijom i Kinom jača moć i pridobija sve veću 
podršku, za očekivati je da će Zapad kroz sazrijevanje siromašne Ukrajinske 
javnosti prije svega na njenom jugoistoku, postepeno gubiti svoje uporište u 
militarizaciji Ukrajine.  
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КУЛТУРОМ СЕ ДРЖАВА ГРАДИ 
Поводом стогодишњице смрти великог српског научника и државника 

Стојана Новаковића 
 

CULTURE CAN MAKE THE STATE 
For the centenary of the death of the Serbian scientist and statesman Stojan 

Novakovic 
 
 
Summary: Numerous political, national and cultural issues that are more 
than a century dealt with the great Serbian statesman and scientist Stojan 
Novakovic historical destiny again set before generation of contemporary 
Serbian intellectuals and patriots. In this article we will try to point out the 
fundamental point of view Novakovic, designed and imbued his elaborate 
knowledge and experience as prime minister, diplomats, parliamentarians, 
scientists, publicists. Novakovic highlights the signs by which not only can 
we fathom the significance of certain historical phenomena and processes 
that followed the Serbian society, but also to recognize and determine the 
challenges we will inevitably face and intertwine in the future. Political 
ideas about building and strengthening state-permanent form, the necessity 
of a national program, as well as cultural and educational tasks at which he 
testified, have a lasting, zavjetanu force, as well as the message that the 
national aspirations of the Serbian people should be reflected and 
implemented through universal human, universal values . Today's situation 
in Serbian society witnessed how wise and far-sighted Novakovic warnings 
to constitutional order and freedoms of people are losing every sense of 
importance and if you do not come from the universal acceptance of 
legality, order, permanence and serious work, diligent preservation of all 
violence and arbitrariness. The aim of a strong rule of law and to prevent 
that ever happening again arbitrariness of individuals who should be placed 
on her forehead. Novakovic was particularly interested in how to be 
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"dismembered Serbian nation" to know each other, closer and unify 
national culture. He notes that there is no freedom without education, 
making education and politics must act together. 
 
Keywords: unity, statehood, history, national program, cultural and 
educational activity 
 
Сажетак: Бројна политичка, национална и културна питања којима 
се прије више од једног вијека бавио велики српски државник и научник 
Стојан Новаковић историјском судбином поново се постављају пред 
генерације савремених српских интелектуалаца и родољуба. У овом 
тексту покушаћемо да укажемо на темељна Новаковићева 
стајалишта, обликована и прожета његовим раскошним знањима и 
богатим искуством као премијера, дипломате, посланика, научника, 
публицисте. Новаковић је расвијетлио путоказе помоћу којих не само 
да можемо проникнути у значења одређених историјских феномена и 
процеса који су пратили српско друштво, већ и да препознајемо и 
одмјеравамо изазове са којима ћемо се неизбјежно суочавати и 
преплитати у будућности. Политичке идеје о изградњи и сталном 
јачању државотворног обрасца, неопходности националног програма, 
као и културно-просвјетним задацима на које је упућивао, имају 
трајну, завјетну снагу, баш као и порука да се национална стремљења 
српског народа требају огледати и остваривати кроз општељудске, 
универзалне вриједности. Данашње прилике у српском друштву 
свједоче колико су мудре и далековиде Новаковићева опомена да 
уставни поредак и слобода народа губе сваки значај и смисао ако не 
потичу из свеопштег прихватања законитости, реда, сталности и 
озбиљног рада, марљивог чувања од сваког насиља и самовоље. Циљ 
снажне правне државе је и да онемогући да се никада више не понови 
самовоља појединца који би се нашао на њеном челу. Новаковића је 
нарочито интересовало како да се „раскомадано Српство“ међусобно 
упозна, приближи и уједини националном културом. Он уочава да 
слободе нема без образовања, због чега просвјета и политика морају 
дјеловати заједнички. 
 
Кључне ријечи: јединство, државност, историја, национални 
програм, културно-просвјетна активност 
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Треба се вратити војевању 
књигом и просвјетом 

 
Стојан Новаковић 

 
  
 У години којом се навршава вијек од смрти Стојана 
Новаковића, његове разборите, одмјерене, завјетне мисли и идеје о 
виталним националним темама извиру актуелне и судбоносне као и на 
размеђи 19. и 20. стољећа, па овај велики српски научник и државник 
дјелује као наш савременик. Питања достижности српског јединства, 
стања колективног духа и културних домета, дисциплине и реда у 
држави, сложених балканских односа и спољнополитичких 
оријентација отварала су се приликом сваке кризне и драматичне 
ситуације у којој би се нашло српско друштво током минулих стотину 
година, па тако и пред данашњим генерацијама, свједочећи Броделовој 
тврдњи како садашњост и прошлост објашњавају једна другу. Иако дио 
политичке и културне елите већ дуже вријеме указују на одсуство јасне 
националне стратегије и стаменог српског становишта као кључних 
узрока бројних несрећа и пораза у непосредној прошлости, али и 
злослутних погледа на будућност, идеолошка тумарања, дипломатска 
дезоријентисаност, међупартијски сукоби, корупција и јавашлук у 
државном апарату, запуштање просвјетне и културне дјелатности, 
озбиљно угрожавају перспективу националне заједнице.  
 Због тога је Стојан Новаковић као најузвишенији лични и 
колективни задатак препознао управо постављање српског државног и 
националног програма за будућност. „У то српско питање, у тај српски 
програм“, поручио је Новаковић, „ треба унијети све“. Свјестан да оно 
није питање једног тренутка, већ цјелокупне судбине, упозорио је да 
онај народ који у будућност иде без  утврђених тачака свог властитог 
питања, не може да очекује успјех. С обзиром да се у његово вријеме, 
као и данас, српски народ није налазио у јединственој држави, да је 
дуго живио под разноврсним утицајима и стицао различита историјска 
искуства, Новаковића је нарочито интересовало како да се 
„раскомадано Српство“ међусобно упозна, приближи и уједини „барем 
националном културом“. Он уочава да слободе нема без образовања, 
због чега просвјета и политика морају дјеловати заједнички. То је онај 
задатак који је поставио још Доситеј Обрадовић, на који је упућивао 
Новаковићев старији савременик Светозар Милетић, а којег је касније 
додатно афирмисао и Слободан Јовановић. Да се културно и политичко 
јединство постиже образовањем народа путем просвјетног и 
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политичког рада, односно да је српско саборство достижно духовном и 
културном интеграцијом, развијањем и јачањем националне свијести и 
колективном еманципацијом, прожето је и Гарашаниново Начертаније. 
Новаковић није имао визију Велике Србије, пише Михаило Војводић, 
али је сањао о томе да српски народ буде међусобно повезан књигом, 
писмом, културом, језиком.  
 Биографија Стојана Новаковића је изузетно раскошна. Био је 
историчар, филолог, универзитетски професор, политичар, дипломата, 
државник, предсједник владе, министар унутрашњих дела, министар 
иностраних послова, три пута министар просвјете (1873, 1875, 1880). 
Имао је велико искуство у дипломатији, у којој је провео 12 година, 
службовао у Петрограду (1900-1905), Паризу (1900), а у два мандата 
радио је у Цариграду (1886-1891, 1897-1899). У вријеме Анексионе 
кризе 1909. године био је предсједник концентрационе владе, а 
1912/13. налазио се на челу српске делегације на Лондонској 
конференцији. Иза себе је оставио више од 400 научних радова и 50 
књига. Поље његовог научног проучавања обухватало је српски језик и 
књижевност, али и политичку, правну и културну историју. Писао је о 
српско-турским односима у 14. и 15. вијеку, устанку на дахије, 
мировним преговорима са Турцима, о законима Карађорђевог времена, 
о српско-бугарском рату 1885. године, о македонском питању, кризи 
проузрокованој аустроугарском анексијом БиХ, борби за уставност у 
Србији итд. Слободан Јовановић забиљежио је да Новаковић остаје 
запамћен као један од оних ријетких људи који су били кадри да се 
упоредно баве и политиком и науком. Вјеровао да се науком може све 
побољшати, па и политика. Сматрао је да су ред, рад и поредак, 
односно просвијећене реформе задатак који треба да спроведе елита. 
Критички је дизао глас када би видио да се школство и судство 
злоупотребљавају од стране власти, чврсто вјерујући у предности 
уставности, законитости и демократије. Као Светозар Милетић, Љуба 
Давидовић или Милан Грол, имао је свијест о томе да је демократија 
неостварива међу необразованим и политички незрелим људима, због 
чега се плашио прилично ниског степена образовања и политичког 
неискуства својих сународника.  
 

Просвјетом до јединства 
  
 Стојан Новаковић рођен је 1842. године у Шапцу. Син столара, 
досељеника из Босне и Херцеговине, у родном граду завршио је нижу 
гимназију као један од најбољих ученика, а наставници из Шабачке 
гимназије успјели су да убиједе његовог сиромашног оца Јована да 
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сина пошаље на даље школовање у Београд. Ту је са великим успјехом 
наставио образовање на правном одсјеку Лицеја, у периоду између 
1860. и 1863. године. Новаковићев професор, чувени филолог Ђура 
Даничић брзо је уочио раскошан таленат младог студента и свесрдно 
подстицао и храбрио његов рад и истраживања. Касније ће се и сам 
Новаковић наћи у истовјетној прилици да као професор бодри младог 
Стојана Протића, сиромашног ђака из Крагујевца који је у Београд 
дошао да студира, а који ће касније постати познати државник и 
новинар. Чувени професор је наводно за свог младог имењака изјавио 
да ће Велика школа тешко још задуго имати ученика као што је 
Протић. Први научни рад Новаковић је објавио као 
шеснаестогодишњак, 1858. године, а богатство духа показао је и 
пјесмама које су 1860. године излазиле у „Даници“. Иначе, до 
осамнаесте године звао се Коста, а онда је своје крштено име 
промијенио у Стојан. Такве појаве нису биле ријетке у тадашњем 
српском друштву. Подсјетимо се да је нпр. и велики српски 
романтичар Бранко Радичевић, уз Даничића највјернији сљедбеник 
Вука Караџића, рођен као Алексије.  
 Након дипломирања на Лицеју, Новаковић није изабрао 
могућност да се настави школовати у иностранству, већ је убрзо 
ступио у државну службу, а радио је и као писар у Државној 
штампарији. Неко вријеме био је библиотекар Народне библиотеке и 
кустос Народног музеју, али научну каријеру започео је као филолог, 
на мјесту наставника Прве мушке гимназије. Познато је да је написао 
многе школске уџбенике, припадао Српском ученом друштву, а 1886. 
године, приликом оснивања Српске краљевске академије, изабран је за 
једног од њених првих 16 чланова. Предсједник Академије био је од 
1906. године све до смрти, 1915. године, када су га наслиједили прво 
Јован Жујовић, па Јован Цвијић и већ споменути Слободан Јовановић. 
Стојан Новаковић остао је запамћен и као први предсједник Српске 
књижевне задруге, основане 1892. године, док је Змај Јова Јовановић 
обављао функцију потпредсједника. Иако није школован у 
иностранству као већина његових савременика из свијета науке и 
политике, Новаковић је постао научник свјетске репутације и био 
изузетно цијењен као историчар у Паризу, Бечу, Берлину... Изабран је 
и за члана Руске академије наука и Југословенске академије знаности и 
умјетности са сједиштем у Загребу. Занимљиво је да у младости није 
добро познавао стране језике, али је тај недостатак надокнадио у 
зрелијој животној доби, када је и остваривао дипломатске мисије. Чак 
је преводио и дјела свјетских великана попут Пушкина, Толстоја, 
Љермонтова, Гетеа, Волтера, Петрарке итд. Као аутор неких од 
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најзначајнијих радова из националне историје, историје и теорије 
права, Стојан Новаковић оставио је неизбрисив траг у српској науци. 
Међу његовим најпознатијим дјелима налазе се Историја српске 
књижевности (1867, 1871), Српске народне загонетке (1877), Срби и 
Турци у XIV и XV веку (1893), Српска граматика (1894), Устанак на 
дахије 1804 (1904), Васкрс државе српске (1904), Уставно питање и 
закони Карађорђевог времена (1907), Турско царство пред српски 
устанак (1906), Балканска питања и мање историјско-политичке 
белешке о Балканском полуострву 1886-1905 (1906), Двадесет година 
уставне политике у Србији 1883-1903 (1912) и друге. На основу 
призренског преписа, Новаковић је приредио Душанов законик, 
протумачио теже разумљиве чланове и у Београду 1870. и 1898. године 
штампао наш први правни акт из 14. вијека.  
 Када је 1868. године основан Одбор за школе и учитеље у 
Старој Србији, Македонији и Босни и Херцеговини, у њега је ускоро, 
на приједлог великог српског државника Јована Ристића, ушао и 
Новаковић који је као свој најважнији животни задатак поставио 
управо мисионарски рад зближавања и сједињавања раздвојених 
дијелова свог српског народа. Управо су Ристићеви либерали били 
протагонисти већег националног и културно-просвјетног ангажмана у 
неслободним српским крајевима. Као министар просвјете непосредно 
је помагао школство у босанскохерцеговачким крајевима. „Као 
министар у Влади Јована Ристића помагао је унапређење школства 
међу прекодринским Србима, отварањем школа, слањем књига, 
учитеља и свештеника“ (Војводић, 2012:116). Новаковић је 1870. 
године саставио списак значајних књига за разумијевање српске 
националне проблематике. Тврдио је да је књижевност, главни орган 
просвјете и духовног живота, најважнија покретачка сила у животу 
малих и растурених народа. Јединствена култура, просвјета и црква 
предуслови су изградње државе, отуда и његово увјерење да је 
изградња националне културе тежи задатак од стварања државе, да за 
националне интересе треба „војевати“ књигом и културом. 
„Просвјетни је рад обично напријед спремао оно што је извршила 
политика или је касније радио да утврди, споји и неодвојиво састави 
оно што је освојила политика“ (Новаковић, 2000:298). Према 
становишту да се треба посветити образовању као најважнијем 
политичком задатку, Новаковић је сљедбеник Доситеја Обрадовића 
који је српском народу умјесто „звона и прапораца“ савјетовао књиге 
јер оне владају, мудре законе дају, воде битке и побјеђују. И првак 
демократа Љуба Давидовић, који је обављао дужност министра 
просвјете Србије почетком прошлог вијека (1904), такође је 
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критиковао запуштање културних задатака, поручујући сународницима 
да их „убијају незнање и нерад“ јер би сви само водили „ситничаву 
политику“, ону која их дијели у таборе. Подругљиво је коментарисао 
популистичке тезе, тврдећи да они који прижељкују Душаново царство 
истовремено показују неспособност да уреде и властиту кућу, а онда и 
Србију. 
 Новаковић је иницирао значајне реформе у просвјетном раду, 
омогућио школовање мушке и женске дјеце, увео дуже трајање 
основног образовања, уредио гимназије и Вишу школу, побољшао 
материјални положај наставника и професора, отворио друго одјељење 
Богословије за припрему учитеља и свештеника за рад у неслободним 
српским крајевима. Новаковићевом заслугом 1881. године донесен је 
Закон о Народној библиотеци и Музеју. У тексту Угледи српске 
просвјете, објављеном у Фиренци 1897. године, Новаковић је подвукао 
да је главна сметња повезивању на јужнословенском простору и 
тежњама за уједињењем наша средњовјековна расцијепљеност. Он 
истиче четири цивилизацијско-просвјетна утицаја на српски народ: 
византијски (који је донијело грчко православље), романо-италијанско 
католичанство (које је са приморја продирало у унутрашњост истим 
правцима куда и трговачки путеви), арабо-турски (који је надолазећи 
од 15. вијека многе Србе одвео у муслиманство) и савремени, нови 
европски токови, потпуно одвојени од вјере, а у оквиру којег је дошло 
до усвајања народног језика и писма. 
 Нарочито је значајан Новаковићев поглед на улогу и утицај 
митског мишљења у разумијевању друштвене стварности и 
политичких процеса. Након пораза у рату са Турцима 1876. године, 
српски историчар одважио се да преиспита до тада веома присутан и 
популаран мит како је један Србин у стању да порази 50 Турака. 
Сматрао је да су због „живахне природе нарави нашег народа“ 
историјска предања била веома распрострањена, па је непрестано 
указивао на недостатак писане историје. Историчар Сима Ћирковић 
приредио је Новаковићеве изабране радове Историја и традиција 
(1982), веома значајну збирку разматрања низа друштвених феномена 
и контраверзних питања наше традицијске свијести. Извори 
историјских „истина“ о важним догађајима долазили су из народне 
традиције, али тако да у њој они „добијају обраду која их одмакне од 
првобитног и истинитог стања њиховог“ (Новаковић, 1982:7). 
Објашњавајући процес формирања и обликовања усмене народне 
историје, предања, легенди, пјесама, Новаковић наглашава како би 
тенденциозним схватањем од стране „врховних кругова“ одређени 
догађај бивао површно сагледан и протумачен, од његове спољашње 
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манифестације до унутрашње структуре, а онда би се такво народно 
мишљење, са својим сензибилитетом и критичким стајалиштем, 
улијевало у традицију. Корјене српске неслоге, као непрекидног 
пратиоца националне политике, Новаковић је пронашао у српском 
средњовјековном друштву. Учесници Косовског боја и пораза српске 
државе подијељени су на издајнике и бесмртне родољубе који су пали 
за част и слободе, што, према Новаковићевом увјерењу, није 
одговарало историјским чињеницама. Његов суд је да је ријеч о 
промишљеној и свјесно „разглашеној издаји“, неистинама и обманама, 
које заправо нису ништа друго до одјеци династичке борбе Лазаревића 
и Бранковића у периоду између 1389. и 1413. године. „Какве користи 
од лажљиве и непоуздане историје“, поставља питање велики српски 
историчар. Слично је промишљала и Исидора Секулић, поручивши да 
се морају превазићи и „у ормаре посложити“ илузије и ретроградне 
силнице косовског мита. Противећи се свему нереалном и раздирућем, 
она је 1911. године записала да Србима није потребан никакав нарочит 
морал, никакав принцип, већ искрен рад и љубав према „народној 
ствари“, заједничком интересу, осјећај за стварност и вјера у њу, 
умјесто да се енергија расипа на расправе и свађе. Наравно, косовски 
завјет, као највиталнија идеја и идентитетска компонента која и није 
поље историјских чињеница већ духа, вјере, светости, поезије, гусала, 
треба да постане тачка окупљања, извориште снаге, а не политичких 
злоупотреба и народних уобразиља. 
 Новаковић наглашава да је неопходно надвисити свакидашње 
мисли оних које назива „обичним интелектуалним надничарима“, 
превазићи ситничавости, слабости и предрасуде, посветити се општем 
добру. „Које су наше просвјетне мисли, које ли њихови плодови?“ У 
познатом дјелу Балканска питања, српски политичар и научник пита 
своје савременике: „Које су наше високе политичке идеје за које ће нас 
славити потомци послије више стотина година? Шта смо учинили и 
шта чинимо за ову лијепу земљу која нас храни и носи и за оне који ће 
послије нас у њој живјети?“ Сталне подјеле и национална неслога, није 
имао дилему, одредиле су српску судбину. Према наводима Михаила 
Војводића, Новаковић је на ручку код краља Петра Карађорђевића 
марта 1909. године, поводом образовања концентрационе владе, рекао 
да би у српској историји много тога било другачије да је народ био 
сложнији. Тај наш „природни недостатак народни“, додао је водећи 
српски интелектуалац, може да се савлада само „дубоком културом и 
узвишеним прегорјевањем“. 
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Политика без подјела и лутања 
 
 Српска национална идеја Стојана Новаковића огледа се у 
његовом државном, политичком и културно-просвјетном промишљању 
и раду. Она стријеми модерној и функционалној држави која је у својој 
спољнополитичкој политици вјерна општим вриједностима модерне 
европске историје и која се легитимним средствима бори са 
побољшавање положаја цијелог српског народа, гдје год он живи, а 
поготово у неслободним крајевима, са крајњим циљем ослобађања и 
уједињења, а уз сарадњу са осталим балканским земљама. Његова 
политичка филозофија развијала се под двоструким утицајем, модерне 
европске мисли и српских традиционалних вриједности. Од оснивања 
Уједињене омладине српске 1866. године био је њен истакнути члан, а 
већ 1867. изабран је за секретара Омладине. Као припадник младе и 
школоване српске интелигенције чији је циљ било ослобађање и 
уједињење српског народа, дијелио је увјерења о нужности балканске 
сарадње, идеју водиљу коју су афирмисали кнез Михаило Обреновић и 
Илија Гарашанин. У почетку је заговарао славенофилство, али се 
касније отријезнио. Међу либерале Јована Ристића ушао је 1869. 
године, када и многи српски омладинци, а након четири године и пада 
Ристићеве владе, у којој је био министар просвјете, раскинуо је са 
либералима. Са Милутином Гарашанином и Миланом Пироћанцем 
1880. године основао је, условно речено, конзервативну Српску 
напредну странку. Зоран Мирковић сматра да је Стојан Новаковић био 
„конзервативан политичар који се залагао за ред у држави и чување 
традиционалних вриједности, али је био и вијесник либералних идеја, 
које су снажиле државу и демократију“.  
 Као државник и дипломата држао се туркофилске, гркофилске, 
аустрофилске и рускофилске политике. Заправо, сматрао да Србија 
треба водити рационалну политику, да сарађује са оном великом силом 
од које би имала више користи него штете, јер од великих држава мале 
морају имати неку штету. Указујући на дуговјечан значај синтагме 
Милоша Црњанског из 1934. године о „српском становишту“, Мило 
Ломпар истиче да она представља траг свијести о националној 
политици из 19. вијека, када је Новаковић писао да су бесмислене и 
погубне подјеле на аустрофиле и русофиле, већ да се мора водити 
политика с обзиром на српске интересе. Због тога се треба приволити 
оној сили која у одређеном историјском периоду има интерес да 
помогне Србији, а да јој не угрожава суверенитет. Крајњи циљ је, 
подсјећа Новаковић, да се створи снажна национална држава која иде 
својим путем, али и користи најбоља европска искуства. Иако је био 



Ђорђе Вуковић, Културом се држава гради 124 

веома разочаран пробугарским држањем Русије у Источној кризи 
1875/78. године, а нарочито га погађало што она није имала исти однос 
према Бугарској и Босни и Херцеговини, касније ће ипак закључити да 
се Србија мора окренути Русији. Након што је образовао Владу, унио 
је и промјене у спољну политику. Да би градио што боље односе са 
Русијом, која је Црну Гору сматрала својим највећим и најискренијим 
пријатељем на Балкану, али и зато што је на Цетињу видио савезника у 
српским геополитичким надмудривањима са Бугарском, Новаковић се 
ангажовао на поправљању односа између Србије и Црне Горе, бољој 
економској сарадњи, заустављању београдске пропаганде против 
династије Петровића. Великим дипломатским напорима осујетио је 
бугарске амбиције да се прошире на српске територије, Стару Србију и 
Македонију. У Цариграду је водио велику дипломатску битку за 
побољшавање и коначно ослобађање Срба у Турској, окупљајући 
народ око институција које су и осниване са таквим циљем. Своју 
мисију остваривао је тешким и мукотрпним, али истрајним и 
постепеним радом. 
 Међутим, пред Србију су долазили све тежи изазови. Берлински 
конгрес је, према Новаковићу, изрекао страшну казну српском народу, 
казну због тога што је управо Србија подигла „заставу српског и 
југословенског васкрса“. Одлукама из Берлина српски народ је 
располућен. Као израз неповјерења западног свијета према Србима, 
пресјечен је на двије половине. „Српски народ од 1875. до 1878. године 
тражио је само своје ослобођење и своја човјечанска права, а Европа га 
је због тога казнила тако што је довела Аустроугарску у Босну и 
Херцеговину и тиме подијелила српски народ на двије половине“ 
(Војводић, 1999:9). У писму Милутину Гарашанину, Новаковић 
наглашава да је „Босна опет и увијек прави кључ нашег народног 
питања“. Обавеза Србије била је да тражи пуно право за дијелове 
српског народа који живи у БиХ, његово политичко, економско и 
културно развијање, да Европи јавно предочи како се српско 
национално и државно питање мора праведно ријешити. Поводом 
Анексије БиХ, 1908. године, Новаковић у једном интервју наглашава 
да је његов први утисак како је овај догађај у балканским народима 
убио сваку вјеру у правичност европских сила и снагу међународних 
уговора, уз констатацију да се негативно настројена аустроугарска, 
њемачка и мађарска штампа радује гласовима из Србије који „миришу 
на барут“, јер желе да се српски народ омами и навуче на мамац како 
би га силом поломили. „У Бечу се и у Будимпешти сувише потцјењује 
и Србија и српски народ, и сувише се често заборавља да је 
потцјењивање каткад врло опасна погрешка“, упозорава Новаковић. Са 
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народом који има иста права као Нијемци, Руси, Енглези и остали 
народи није допуштено „јавно се подругивати“ и „бацати им увреде у 
чело“. У тако драматичним околностима, на приједлог Бранислава 
Нушић спонтано је формирано патриотско друштво Народна одбрана, 
која се угледала на сличне установе за одбрану националних питања 
код Италијана и Румуна. Друштво је имало преко 200 одбора, његова 
активност огледала се у пропаганди родољубља и јачању културе, а на 
његовом челу се, како пише Милорад Екмечић, нашао Стојан 
Новаковић, „научник који није био човјек великих ријечи, а далеко 
мање непромишљених ствари учињених из револта“ (Екмечић, 
2007:336). 
 Овај историчар свјетског гласа и у политици је био изразито 
цијењен и уважаван како од присталица тако и противника, од власти и 
опозиције. Његова изузетна радна снага, методичност и истрајност, 
мудрост и стрпљивост, сјајно познавање српских националних, 
историјских и културних питања, као и беспрекорно патриотско 
држање, чинили су га увијек корисним за државу. Чињенице да је био 
дубоко одан својој отаџбини и да никада није био умјешан у афере, 
Стојана Новаковића претвориле су у једног од најугледнијих 
политичара све до смрти, који је успијевао да стиша и обузда партијске 
свађе и оствари слогу на заједничком раду за националне интересе. У 
вријеме анексионе кризе храбрио је народ да не клоне духом. Осам 
мјесеци предсједавао је четворном концентрационом владом коју су 
образовале до тада углавном сукобљене партије - радикали, либерали, 
напредњаци и самосталци. Као политичар увијек је био спреман за 
уступке политичким противницима када је у питању била заштита 
националног интереса. „Ако у Срба има патриотизма, странака у 
иностраној политици бити не смије“. Његов национализам био је 
истовремено рационалан и емоционалан. Омиљена изрека била му је да 
нигдје као у политици не долази до изражаја исправност максиме 
„нико не може наудити другом, а да тиме не науди себи“, односно „ко 
год шта чини, себи чини“. Петар Пијановић указује на велики значај 
Новаковићеве културне идеологије. „Углед Стојана Новаковића и 
његов јавни статус додатно је јачала околност да је био најстарији у 
кругу српске интелигенције која је дјеловала у раздобљу од краја XIX 
вијека до Великог рата“ (Пијановић, 2012:399). Новаковић је личио на 
продуховљеног аристократу занесеног најузвишенијим вриједностима. 
Ипак, српски историчар свјетске репутације Димитрије Ђорђевић 
тврди да, иако величан као научник, Новаковић није у истој мјери био 
вољен као политичар. То што је живио склоњен у свијету науке, далеко 
од свјетлости јавне позорнице и удаљеност од уличне галаме 
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узроковали су да није умио да очара и овлада широм публиком, није 
знао како да се опходи са сељачком скупштином и самовољом владара. 
У дјелу Портрети из новије српске историје Ђорђевић наглашава да је 
Стојан Новаковић приступао политици као историчар, „имао је 
исувише знања да би био фанатик, али политика је захтијевала више 
занесеност него знање“ (Ђорђевић, 1997:120). Како било, његов лични 
интегритет, знање и искуство, чинили су га „једним од ријетких чије се 
мишљење није могло заобићи нити олако негирати“ (Војводић, 
2012:381). 
 Осуђивао је оне који се служе демагошким и популистичким 
методама у политици, тврдећи да „простоти народној ласкају“ дајући 
јој примамљива, али нереална и лажна обећања. Тврдио је да грађанске 
дужности треба увијек испуњавати, а не само када су избори. Једном 
приликом 1887. године, дубоко разочаран непринципијелном 
партијском борбом, Новаковић је закључио како ће доћи вријеме када 
ће сваки поштен човјек бјежати од политике, а 1908. године поново је 
критички писао о партијској засљепљености, склоности исмијавању 
европских начела, гријехова и лудорија које су Србији онемогућавали 
да штити национални интерес. Због тога никада није показивао високо 
мишљење о српским политичким партијама, оптуживао их је да више 
личе на „дружине које само називом одговарају европској политичкој 
терминологији“. Истицао је како је у странкама помућена разлика 
између конзервативаца и либерала, да међу првима има много других и 
обрнуто. Свим политичким кандидатима поручивао је да не подлијежу 
користољубљу, отимачини, изазивању нереда, да се „не гложе“ око 
личних прохтијева и завађица, да „не прегоне“ о (не)поштењу, чега би 
требало да се стиде, а не да дијеле народ. У говору 30. маја 1905. 
године насловљеном Нашим политичким пријатељима и сваком ко је 
рад чути, Новаковић истиче да је неопходно да се активно 
чиновништво искључи из политичке борбе и да политичка борба 
престане да буде у служби чиновничких унапређења. „Народни 
посланик је представник мисли и потреба народних, али се он не може 
начинити ни војводом ни господаром среза или округа свог“. 
Опомињао је да људи треба да се окупљају и удружују идејама, а не 
око личности и због приватних потреба. Залагао се против личног 
режима. Према Новаковићевом дубоком убјеђењу, Срби су доста дуго 
пробавали различите оријентације и концепте, а коначно је дошло 
вријеме да се једном зауставе на начелима која су потврђена зрелошћу 
и вјековним искуством. Напредак и спас Србије је, закључује, само у 
овим политичким идејама: Да се уставност истински развије за све и 
свакога, да закон и ред постану светиња у овој земљи, да у српском 
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државном животу побиједе знање и поштење, да се родољубље српско 
оличава у стварном раду, да се истинска просвјета креће упоредно са 
просвјетом напредних народа и да се сузбије полутанство. „То је 
програм европске цивилизоване државе“. У том контексту Новаковић 
је развијао државне идеје, побољшавао законе. Нпр. као предсједник 
Владе утицао је на доношење закона о хајдучији, веома израженој 
друштвеној болести његовог доба.  
 Владимир Ћоровић је Новаковића описао као солидног 
научењака и савјесног човјека који је у спољашњој политици, као вођа 
напредњачке владе 1895. године, дао јасан израз националне 
идеологије и помогао да се ова партија ослободи аустрофилске 
оријентације, чврсто увидјевши да Аустроугарска никада ни у једном 
питању није помагала српским интересима до краја. Ћоровић пише да 
је Новаковић поднио оставку на  мјесто предсједника Владе након 
афере у којој је краљ Александар Обреновић, под утицајем оца 
Милана, одликовао Бењамина Калаја лентом Белог орла, што је дубоко 
забољело Србе у Босни и Херцеговини. Историја тог одликовања 
никада није до краја освијетљена, а претпоставља се да је у питању 
нека лична корист Калаја и краља Милана, о чему Новаковић није ни 
знао. Мајски преврат 1903. године затекао га је у Петрограду. Хтио је 
да напусти службу, али је нова власт, која је настојала да афирмише 
добре односе са Русијом, успјела да га убиједи да остане још неко 
вријеме. Пензионисан је двије године послије, Пашићева влада 
испунила је његову жељу да се остатак живота бави науком. Но, такав 
човјек није могао без службе најважнијим националним задацима. На 
Мировној конференцији у Лондону 1912-13. године, као искусни и 
међународно угледни дипломата Стојан Новаковић је, одлуком Николе 
Пашића, предводио српску делегацију у којој су још били предсједник 
Скупштине Андра Николић, Петар Бојовић, Миленко Веснић и Живко 
Павловић. Новаковић је свакако био најпозванија личност за обављање 
тако крупног задатка. 
 Петар Пијановић пише да је свестрани Новаковић давао 
подстицај и ширењу југословенске мисли. Као многи савременици, 
сматрао је Југословене једним народом подијељеним у прошлости и 
стога жртвом страних освајача.“За њега су Срби и Хрвати били један 
народ са два различита имена и једним књижевним језиком“ 
(Пијановић, 2012:254). Међутим, пред крај живота плашио је да ће 
Срби и Хрвати, онакви какве их је познавао, умјети да изграде и дуго 
сачувају заједничку државу. Заправо, Новаковићев благонаклон однос 
према југословенском зближавању прожет је идејом ослобађања 
српског народа. „Највећу опасност за будућност српског народа 
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Новаковић је видио у његовој изолованости, а праву перспективу у 
повезивању са другим народима“ (Војводић, 212:389). Нарочито је 
савез балканских држава сматрао нужним након Анексионе кризе, 
увјерен да би један заједнички корак балканских народа више вриједио 
од сваког појединачног. Ослобођење балканских народа и рјешење 
српског питања, посматрао је кроз искуства из европске историје, а као 
најбоље примјере давао италијанско и њемачко уједињење. У књизи 
Балканска питања из 1906. године, Стојан Новаковић тврди да је поука 
за све балканске народе да је једини пут да своју слободу стално 
утврде и да свој опстанак осигурају у њиховом властитом споразуму и 
отклањању међусобних раздора. Као што је просвјету и културу видио 
као средство националног уједињавања, тако је и савезништво 
балканских народа посматрао кроз културно зближавање. Акценат је 
ставио на насљеђе прошлости на којем се морају учити нове 
демократске и слободољубиве генерације у тежњи ка „народности“, 
заснованој на „заједничкој широј толеранцији“. „На Балканском 
полуострву ниједан од народа насељених на њему није успио да 
надвлада остале; ниједан језик није могао да свуда избије изнад 
осталих; ниједно племе није могло да развије просвјету тако надмоћну 
да јој се остала племена не би могла одупирати. Нити је сила, нити је 
просвјета могла успјети да овдје образује једну заједничку кућу под 
једном заставом“ (Новаковић, 2000:299).  
 Посљедњих година свог живота, брижно загледан у националну 
будућност, српским властима је препоручивао да требају оставити по 
страни средњи вијек, да морају направити процјене на основу стварног 
стања и ослањати се на реалну снагу. „Успјех у политици припада 
онима који умију да предвиђају и да рачунају са извјесношћу по 
стварним струјама које ће имати да надвладају у будућности“. 
Новаковић је упозорио политичаре у Србији како морају бити свјесни 
нужности изградње озбиљних политичких програма који се „имају 
прилагођавати свакој евентуалности.“ Од тога колико буду имали 
људи дораслих за њену управу зависиће и каква ће држава бити и како 
ће се она даље развијати. Готово истовјетно мишљење можемо 
пронаћи и код Вука Караџића који је писао да „Србија нема ни у чему 
већег недостатка и веће нужде и потребе него у људима способним за 
народне службе“. Понављајући да су балкански народи малени и 
„раздробљени“ (а српски највише), окружени опасношћу већих и боље 
организованих народа, а вријеме за договор истиче, Новаковић је 
апострофирао да су интереси српске будућности у грдној опасности са 
свих страна и да само дубок, смислен, снажан и постојан рад „у једном 
истом правцу може још да их спаси“. Иако је био свјестан да је рат 
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пред вратима и да се отаџбина мора бранити и војнички, залагао се за 
мирољубиве облике борбе за слободу. „Према мишљењу Стојана 
Новаковића, свако понављање ратних операција на Балкану било је 
опасно и за српски народ и за Србију“ (Војводић, 2012:147). Ипак, 
предвидио је да ће Аустроугарска напасти Србију 1914. године и да тај 
напад треба спремно дочекати. Двије године пред смрт оставио је оно 
што бисмо могли означити као политички тестамент будућим 
покољењима: „Данас нама ваља гледати у ту прошлост само да бисмо 
разумјели почињене погрешке или примјере које треба избјегавати. 
Трудимо се да научимо како треба сљедовати новој свјетлости, коју 
нам отварају савремени токови и велики примјери великих народа и 
великих цивилизација. Једино у таквом правцу наше је будуће 
спасење!“ Другим ријечима, ако намјерава да се одржи у будућности 
Србија мора да се модернизује. Срби се не могу одвојити од Европе, 
већ морају да буду са њом у „заједници и друштву“. 
  Инспирисан личношћу и дјелима овог истинског српског 
великана, пјесник Алекса Шантић написао је 1912. године пјесму 
посвећену Стојану Новаковићу, чији посљедњи стих гласи: 
 
              Благослови, старче! Нек нараштај цио 
    Велик дјелом буде као што си ти био! 
 
 

Стојан Новаковић, наш савременик 
 
 Током минулих стотину година многа питања којима се бавио 
Стојан Новаковић историјском судбином наново су се постављала пред 
генерације српских интелектуалаца и родољуба. Као једна од оних 
ријетких личности из српске историје која је истовремено оставила 
велике резултате на пољу науке, културе и дипломатије, обликоване и 
прожете богатим искуством и раскошним знањима, Новаковић је 
расвијетлио путоказе помоћу којих не само да можемо проникнути у 
значења одређених историјских феномена и процеса који су пратили 
српско друштво, већ и да препознајемо и одмјеравамо изазове са 
којима ћемо се неизбјежно суочавати и преплитати у будућности.  
 Политичке идеје о изградњи и сталном јачању државотворног 
обрасца, као и културно-просвјетни задаци на које је упућивао, имају 
трајну, завјетну снагу, баш као и порука да се национална стремљења 
српског народа требају огледати и остваривати кроз општељудске, 
универзалне вриједности. Данашње прилике у српском друштву 
свједоче колико су мудре и далековиде Новаковићева опомена да 
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уставни поредак и слобода народа губе сваки значај и смисао ако не 
потичу из свеопштег прихватања законитости, реда, сталности и 
озбиљног рада, марљивог чувања од сваког насиља и самовоље. Циљ 
снажне правне државе је и да онемогући да се никада више се понови 
самовоља појединца који би се нашао на њеном челу. Када описује 
српски политички амбијент, Стојан Новаковић дјелује као наш 
најтрезвенији и најодважнији савременик. Он тврди да се политичке 
партије не темеље ни на каквим начелима, да их не руководе идеје, већ 
да је дјеловање њиховог вођства и чланства мотивисано углавном 
личним интересима, што се поражавајуће одражава на укупну 
атмосферу у држави, њену стабилност и перспективу. Готово вијек и 
по послије, политичким животом и даље доминирају приватни 
интереси, партијске свађе, злоупотребе митског мишљења, лутања у 
међународној политици, пратиље су наше свакодневице. 
Примитивизам раздире јавни морал, људи се окупљају око 
харизматичних личности умјесто да их мобилишу идеје, заједнички 
интереси затамљени су разним облицима манипулација и готово 
обесмишљени демагошким поигравањима.   
 Положај српског народа западно од Дрине, којем је Новаковић 
посвећивао посебну пажњу, иако од формирања Републике Српске 
значајно бољи него прије стотину година, није до краја одбрањен и 
дефинисан. Политичка, економска и културна питања и даље су 
отворена, угрожена изнутра и споља. Као и у Новаковићево доба, 
Србија не може да буде равнодушна према судбини својих 
сународника у БиХ. Српско питање, чији је један од највриједнијих и 
најагилнијих протагониста, мора се рјешавати у сарадњи са 
балканским народима и великим свјетским силама, а будућност треба 
да посвједочи и оцијени да ли међу савременим нараштајима има људи 
достојних националне службе.  
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Abstract: By the end of 2015 it would be reached a 20 years after the 
General Framework Agreement to the Peace in B&H, known as Dayton 
Peace Accord, was signed, by which the Republic of Srpska was 
internationally recognized. Taking these facts into consideration, the most 
important what Srpska has lost in that period is analysed firstly in this 
paper. After that, the central part of the paper is dedicated to the actual 
question of mechanism of coordination in the process of association of B&H 
to the European Union. In that part of the paper, after short comparative 
review of experience that some states with complex state structure has about 
that question, the mechanism of coordination is dealt with from the 
viewpoint of interests of the Republic of Srpska, and taking in mind the 
dangers of it for the Republic of Srpska. In final part of the paper the 
principles which should be observed by the Srpska in that process are 
exposed, in order to prevent that this mechanism of coordination do net 
serve as a new one instrument for constitutional desubstantialization of the 
Republic of Srpska.   
 
Keywords: mechanism of coordination, constitutional competencies, federal  
order, competencies of federation, competencies of federal units.  
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Абстракт: Крајем 2015. године навршиће се двадесет година од 
потписивања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, познатијег 
као Дејтонски мировни споразум, којим је Република Српска добила 
међународно признање. Узимајући у обзир те чињенице, у овом раду је 
најприје извршена анализа оног најважнијег што је Српска у 
уставноправном погледу изгубила у протеклом периоду, након чега је 
централни дио рада посвећен актуелном питању механизма 
координације у процесу придруживања БиХ Европској унији. У том 
дијелу рада, након кратког компаративног приказа искустава која о 
томе имају одређене сложено уређене државе чланице Европске уније, 
наведено питање је разматрано превасходно из угла интереса 
Републике Српске и опасности које тај механизам може имати за њу. 
У завршном дијелу рада изнесени су приједлози принципа којих се 
Српска треба држати, како овај механизам не би био само још један у 
низу инструмената за њену даљњу уставну десупстанцијализацију. 
 
Кључне ријечи: механизам координације, уставне надлежности, 
федерално уређење, надлежности федерације, надлежности 
федералних јединица. 
 

 
Magis dignum trahit ad es minus dignum. 

Оно што је мање вриједно треба  
                 подредити ономе што је 

више  вриједно. 
 
 

1. Уводни дио 
 
 Крајем 2015. године навршиће се двије деценије од парафирања 
и потписивања Оштег оквирног споразума за мир у Босни и 
Херцеговини, познатијег као Дејтонски мировни споразум. Када се 
посматра у историјским размјерама, наведени временски одсјек не 
представља неко дуже вријеме, али у уставноправном погледу то је 
сасвим довољно вријеме за својеврсно свођење рачуна. Ово потоње 
нарочито важи за државу каква је Босна и Херцеговина и (не)прилике 
какве постоје у њој, што је њена константа која се провлачи од ступања 
на снагу Дејтонског мировног споразума (14. децембра 1995. године) 
до данас. Иако се њен настанак не може везивати за њега, ипак је 
чињеница да је Република Српска тек потписивањем и ступањем на 
снагу Дејтонског мировног споразума добила и међународноправно 
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признање. Због тога Српска у свему томе има посебан интерес за 
свођење сопствених рачуна. За то постоји више разлога, од којих ћемо 
на неколико њих указати у овом уводном дијелу, док је једном од њих 
посвећен централни дио рада.  
 У протекле двије деценије Република Српска изгубила је бројне 
од својих изворних уставних надлежности, што је чињеница против 
које се не може и не вриједи борити. Умјесто тога, потребно је указати 
на оно што је Српска изгубила у том времену те шта су узроци за то. 
При томе, неке од тих грешака више се не могу правно исправити. 
Умјесто тога, потребно је настојати да се оне барем не чине више у 
будућности, а такво настојање је у вези са централном темом овог рада 
о којој ћемо говорити након уводног дијела. 
 Веома је дуг списак надлежности које је што силом САД и 
Европске уније, што својом (не)вољом изгубила Република Српска у 
протеклом периоду. Према неким подацима, ради се о 68 надлежности2 
које овдје нећемо појединачно наводити. Умјесто тога, подсјетићемо 
само на неке од њих које су најболније по Републику Српску. 
 Свакако да је најважнија међу њима надлежност Републике 
Српске над њеном територијом у ономе што се данас званично назива 
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине. Још у вријеме доношења тзв. 
коначне арбитражне одлуке за Брчко, коју је у марту 1999. године 
донио арбитар Робертс Б. Овен, адвокат из САД, сваком објективном 
познаваоцу ове материје било је јасно да таква одлука представља 
неправо. Са ове временске дистанце треба додати како оно што је 
учинио поменути арбитар представља криминал због чега би, да се 
међународни односи којим случајем одвијају према праву, он требао 
кривично одговарати (за злоупотребу овлаштења), а његова одлука 
бити поништена.  
 Да се ради о злоупотреби овлаштења јасно је већ из предмета 
спора. Наиме, чланом 5. Анекса 2 Дејтонског мировног споразума 

                                                            
2 Ови подаци садржани су документу Владе Републике Српске под називом Списак 
пренесених надлежности са нивоа Републике Српске на БиХ, по којем се 2009. године 
расправљало и у Народној скупштини Републике Српске. Том приликом Народна 
скупштина Републике Српске је закључила да је у само три од 68 дотадашњих 
случајева она дала сагласност за пренос надлежности са Републике Српске на 
институције БиХ. Нажалост, упркос таквом закључку тај процес је (уз активно 
учешће представника Српске) настављен и након тога, о чему свједочи примјер 
Закона о систему државне помоћи, као и други примјери. Тако је Законом о о систему 
државне помоћи створен Савјет за државну помоћ БиХ, чиме је Република Српска 
развлаштена од одлучивања о питањима везаним за давање државне помоћи у виду 
новчаних средстава из сопственог буџета.  
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стране којих се то тиче (Република Српска и Федерација БиХ) 
сагласиле су се да се подвргну обавезујућој арбитражи спорног дијела 
њихове међусобне граничне линије у области Брчког. Дакле, предмет 
арбитраже је могло бити само питање куда ће се протезати граница 
између ова два ентитета у Брчком, то јест да ли ће то бити граница 
каква је била у вријеме престанка непријатељстава или, пак, граница 
која би била помјерена према југу у односу на ријеку Саву, како би 
Република Српска у том дијелу њене територије евентуално добила 
шири ваздушни коридор. Другим ријечима, предмет спора није 
одређен као могућност стварања једне нове федералне јединице у БиХ, 
али је то поменути арбитар ипак учинио. Потврда овако одређеног 
предмета спора налази се у самом Дејтонском споразуму, и то не само 
у чињеници да је ово питање тим споразумом одређено као 
арбитрирање о спорном дијелу међусобне граничне линије између 
Републике Српске и Федерације БиХ у области Брчког, већ и у томе да 
је чланом 5. став 4. Анекса 2 Дејтонског мировног споразума одређено 
да ће, уколико се не постигне другачији договор, ова област бити и 
даље под управом каква је била у тренутку парафирања, потписивања 
и ступања на снагу Дејтонског мировног споразума. На ово је указао и 
арбитар проф. др Витомир Поповић у његовом издвојеном мишљењу 
од 11. марта 1999. године, којим је као један од арбитара у овом спору 
изразио неслагање са одлуком арбитра Робертса Б. Овена. Том 
приликом арбитар Поповић је између осталог указао на одредбу члана 
5. став 4. Анекса 2 Дејтонског мировног споразума, према којој 
„...предсједавајући арбитар је могао једино да констатује да област 
назначена у горњем ставу 1. биће и даље под управом каква је и сада“, 
а како то предсједавајући арбитар није учинио арбитар Поповић 
указује на могући закључак да се у случају одлуке предсједавајућег 
арбитра Овена „... у ствари не ради ни о каквом condominiumu или 
неутралном дистрикту него о посебном трећем ентитету за чије 
упориште нема правног основа у Дејтонском споразуму. Овакав трећи 
ентитет никада није био помињан нити предметом разговора на 
мировним конференцијама. Напротив, трећи ентитет предсједавајући 
арбитар уводи иако му је савршено познат Дејтонски споразум па и 
Устав Бих...“3. С обзиром на управо речено, не треба чудити што 

                                                            
3 Издвојено мишљење арбитра проф. др Витомира Поповића о неслагању са 
арбитражном одлуком предсједавајућег арбитра од 4. марта 1999. године. Цитирано 
према књизи др Витомир Поповић, др Владимир Лукић: Документи Дејтон – Париз, 
Бања Лука, 1999, стр. 228. и 229. 
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арбитар Поповић своје издвојено мишљење завршава сљедећим 
ријечима: 
 

Одлука предсједавајућег арбитра је донесена супротно његовим 
овлашћењима и надлежностима предвиђеним арбитражним 
уговором из члана 5. Споразума, односи се на спор који није 
предвиђен нити обухваћен арбитражном клаузулом, 
истовремено садржи одредбе које премашују границе 
компромиса и арбитражне клаузуле и супротна је јавном 
поретку Републике Српске и БиХ. Ова одлука предсједавајућег 
арбитра у ствари нема карактер Одлуке из члана 31. тачке 1. 
UNCITRAL правила него представља његово мишљење које би, 
ако би се прихватило, могло проузроковати несагледиве 
посљедице по Дејтонски споразум те даљњу будућност и 
опстанак Републике Српске.4 

 Како је код оваквог стања ствари требала поступити тадашња 
СР Југославија, а са њом заједно и Република Српска, вјероватно 
најбоље показује оно што се десило недавно у случају Арбитражног 
споразума између Републике Хрватске и Републике Словеније, 
поводом њиховог спора о граници у Пиранском заливу. Наиме, одмах 
након што су откривени тајни разговори које је словеначки арбитар, 
члан тог трибунала, водио са словеначком заступницом пред истим 
трибуналом, у којима јој је преносио детаље из повјерљиве дискусије 
предсједника Арбитражног трибунала и осталих арбитара, Сабор 
Републике Хрватске је у јулу 2015. године усвојио закључак Владе 
Хрватске о повлачењу Хрватске из тог арбитражног поступка. 
Закључком Сабора обавезана је Влада Хрватске да покрене поступак за 
престанак споразума о арбитражи из 2009. године због битне повреде 
одредаба споразума од стране Словеније, уз оцјену Сабора „...да 
Арбитражни суд није у могућности да на начин који се очекује од 
независног и стручног међународног суда испуни своје задатке“.5 
 Нажалост, упркос свему наведеном власти Републике Српске су 
прихватиле одлуку Робертса Б. Овена, за чије спровођење се иначе 
побринуо високи представник у БиХ. Наиме, најприје је тадашњи 
високи представник 08. марта 2000. године донио Одлуку број 20/00 о 
успостављању Брчко дистикта. Ту одлуку је донио Волфганг Петрич 

                                                            
4 Ibidem, стр. 230. 
5 Цитирано према http://rts.rs. Приступ од 29.07.2015. године. 



Милан Благојевић, Република Српска и механизам координације... 138 

због чега је, између осталог, Алекса Буха у праву када примјећује 
сљедеће: 
 

Од 7 високих представника у постдејтонској БиХ6, петорица су 
испод германског чекића. Све што су радили, а узимали су 
овлашћења правих колонизаторских намјесника, чинили су на 
штету Републике Српске. Ни друга двојица нису се одмакли од 
антисрпског менталитета, један од њих је избио на прво 
мјесто. Историја/повијест се, ни као догађање ни као сјећање, 
не понавља него се не прекида. Прошлост која долази из 
будућности гора је од прошле прошлости и прошле 
садашњости.7 

 
 Када се ово има у виду, онда не чуди што се пред посјету 
Београду њемачке канцеларке Ангеле Меркел у јулу 2015. године, већ 
најављује да је пристанак Србије на слабљење Републике Српске те 
уставне реформе које би ојачале институције на нивоу БиХ један од 
захтјева СР Њемачке према Србији8. 
 По доношењу наведене одлуке високог представника, истог 
дана супервизор за Брчко (који такође дјелује као дио Канцеларије 
високог представника) је донио Статут Брчко дистрикта. 
 О томе како су власти Републике Српске прихватиле правно 
неваљану одлуку арбитра Овена свједоче два примјера, које ћемо 
изложити у наставку. У првом од њих, представници Републике 
Српске у Парламентарној скупштини БиХ пристали су 2009. године на 
амандман I на Устав БиХ. Ова уставна ревизија између осталог садржи 
и одредбу којом се омогућава Брчко дистрикту да, у суштини, 
егзистира као трећа федерална јединица у БиХ, са сопственим 
органима и надлежностима идентичним онима које имају Српска и 
Федерација БиХ, при чему се у наведеном уставном амандману каже 

                                                            
6 Високи представници у БиХ били су: Карл Билт (1995-1997), Карлос Вестендорп 
(1997-1999), Волфганг Петрич (1999-2002), Педи Ешдаун (2002-2006), Кристијан 
Шварц-Шилинг (2006-2007), Мирослав Лајчак (2007-2009) и Валентин Инцко (од 
2009. године). 
7 Алекса Буха: Први свјетски рат у контексту Младе Босне или шта је превасходило 
и (на)водило у Велики рат, објављено у научном часопису Политеиа, број 8 из 
децембра 2014. године, стр. 133, издавач Факултет политичких наука Универзитета у 
Бањалуци. 
8 Пренесено према порталу листа Дневни аваз, са адресе 
http://www.avaz.ba/clanak/181782/sta-angela-merkel-trazi-od-vucica. Приступ од 
09.06.2015. године. 
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како је такав положај коначно утврђен арбитражном одлуком за Брчко. 
Други пут Република Српска признаје наведену одлуку Робертса Б. 
Овена крајем 2011. године. Наиме, у то вријеме Влада Републике 
Српске донијела је закључак о утврђивању картографске основе 
Републике Српске, на основу ког је укинута међуентитетска граница 
између Српске и Федерације БиХ у Брчком. Истина, Влада Републике 
Српске је то учинила под притиском, и то не само САД него и 
Европске уније (и високог представника у БиХ), с обзиром на то да су 
САД и Европска унија као један од услова за трансформацију 
канцеларије високог представника у канцеларију специјалног 
представника Европске уније у БиХ поставили обавезу потпуне 
имплементације тзв. коначне одлуке арбитра Робертса Б. Овена. То је, 
између осталог, подразумијевало укидање наведене границе у Брчком, 
мада је то и прије овог закључка Владе Републике Српске учинила 
супервизор за Брчко, американка Сузан Р. Џонсон, налогом од 
04.08.2006. године. Тим налогом она је одлучила да је ништаван: 
 

 ... било који поступак било које институције Дистрикта или 
државе, предузет након издавања тог налога, који за намјеру 
или ефекат има: а) да учини да некадашња међуентитетска 
граница има правни значај .... ц) да учини Дистрикт или било 
који дио истог дијелом било ког Ентитета. 

 
 Имајући у виду понашање којим јој је без икаквих скрупула 
отет дио њене територије тзв. коначном арбитражном одлуком арбитра 
Робертса Б. Овена, Република Српска је, заједно са СР Југославијом (а 
затим и Србијом као правном насљедницом те бивше државе), имала 
правну могућност да одбије признање и извршење такве одлуке. На то 
је својевремено указао и арбитар проф. др Витомир Поповић у 
његовом издвојеном мишљењу из марта 1999. године. С тим у вези он 
је том приликом истакао да: 
 

Њујоршка конвенција о признању и извршењу арбитражних 
одлука9 која је ратификована посебним законом Скупштине 

                                                            
9 Ради се о члану 5. став 1. тачка ц) те конвенције Уједињених нација, који у верзији 
на енглеском језику гласи (курзив у цитату је наш): „Recognition and enforcement of 
the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if 
that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is 
sought, proof that: (c) The award dealls with a difference not contemplated by or not falling 
within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters 
beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters 
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СФРЈ од 1.10.1981. године и сходно одредбама Устава БиХ и 
Устава Републике Српске чини дио правног система, предвиђа 
могућност одбијања признања и извршења арбитражних 
одлука које се односе на спор који није предвиђен у компромису 
или није обухваћен арбитражном клаузулом, или садржи 
одредбе које премашују границе компромиса или арбитражне 
клаузуле, односно које су противне јавном поретку.10 

 
 Такође, пада у очи и чињеница да Република Србија, као правна 
насљедница бивше СР Југославије и у том својству једна од 
заинтересованих страна у Дејтонском споразуму, није ништа предузела 
ради поништења одлуке арбитра Робертса Б. Овена пред 
Међународним судом правде11. На то указујемо због чињенице да је 
ова међународна судска институција у својој јуриспруденцији имала и 
случајеве у којима је поступала по тужбама за поништење 
арбитражних одлука. Такав је случај из 1960. године у граничном 
спору између Никарагве и Хондураса. Тај спор је најприје 1906. био 
ријешен арбитражном одлуком од стране тадашњег краља Шпаније као 
арбитра, а Међународни суд правде је 1960. године поступао по тужби 
за поништење те арбитражне одлуке. 
 Други важан губитак Република Српска је доживјела у периоду 
2003 -  2005. година, такозваном реформом система одбране у БиХ. И у 
том процесу високи представник у БиХ је имао кључну улогу, јер је 
његовим налогом од 08. маја 2003. године најприје успостављена 
Комисија за реформу система одбране. Важност те одлуке је и у томе 
што је њоме на својеврстан начин одређен (трасиран) западни правац 
војне, а тиме и политичке и економске оријентације БиХ. Ово стога 
што је том одлуком високи представник одлучио да: 
 

  Одбрамбене структуре у Босни и Херцеговини као и закони 
којима се те структуре успостављају морају бити усклађени 
са евро-атлантским стандардима, с циљем да се, као минимум, 

                                                                                                                                                       
submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the 
award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and 
enforced...“ 
10 Цитирано према др Витомир Поповић, др Владимир Лукић: Ibidem, стр. 230. 
11 Као ни СР Југославија и државна заједница Србија и Црна Гора, за све вријеме од 
доношења одлуке арбитра Овена у марту 1999. године па до престанка њиховог 
постојања средином 2006. године.  
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осигура прихватљива кандидатура Босне и Херцеговине за 
улазак у програм Партнерство за мир.12 

 
 Цитирана одлука као и активности поменуте комисије високог 
представника у БиХ представљају темељ за оно што је потом убрзо 
услиједило. Наиме, најприје је у децембру 2003. године донесен Закон 
о одбрани Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 43/03), 
који је омогућавао постојање ентитетских оружаних снага. Дакле, овим 
законом није укинута Војска Републике Српске, али јој је одузета 
могућност да она штити територијални интегритет Републике Српске у 
случају напада на било који дио њене територије. Учињено је то тако 
што је чланом 6. наведеног закона прописано да Босна и Херцеговина 
организује, развија и одржава војни капацитет и спремност својих 
оружаних снага у циљу осигурања њеног територијалног интегритета. 
Очигледно је да се овим законом инсистира искључиво на 
територијалном интегритету БиХ. Другим ријечима, није омогућена 
правна заштита и територијалног интегритета ентитета.  
 Након тога је у октобру 2005. године донесен важећи Закон о 
одбрани Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 88/05). 
Овим законом не само што није прописана правна заштита 
територијалног интегритета ентитета, већ он не дозвољава ни 
постојање оружаних снага ентитета, упркос томе што постојање тих 
оружаних снага прописује Устав БиХ. То је посљедица тога што су 30. 
децембра 2005. године тадашњи премијери Републике Српске и 
Федерације БиХ (Перо Букејловић и Ахмет Хаџипашић) у име 
Републике Српске и Федерације БиХ потписали Споразум о преносу 
свих ентитетских надлежности у области одбране на ниво БиХ, усљед 
чега је престала да постоји Војска Републике Српске. Потписивању 
овог споразума претходила је расправа у Народној скупштини 
Републике Српске, при чему је индикативно да је тај законодавни 
орган у кратком временском размаку о овом питању заузимао два 
супротна становишта. Наиме, најрије је у марту 2005. године Народна 
скупштина Републике Српске донијела Декларацију о стратешким 
опредјељењима Републике Српске у систему одбране Босне и 
Херцеговине13, у којој је, у тачки 2.6, одређено да ће професионалне 
оружане снаге БиХ подразумијевати и даље све војне снаге у БиХ, а 
укључиваће Војску Републике Српске. Међутим, врло брзо Народна 

                                                            
12 Партнерство за мир је политичко-војни програм НАТО савеза. 
13 Ова декларација је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 
63/05. 
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скупштина Републике Српске радикално мијења свој став о томе, јер је 
30. августа 2005. године донијела Одлуку број 01-511/0514, којом је 
прихватила да се надлежности из области одбране Републике Српске 
пренесу на заједничке органе и институције БиХ, након чега је у 
децембру 2005. године услиједило потписивање наведеног Споразума 
о преносу свих ентитетских надлежности у области одбране на ниво 
БиХ. 
 Најзад, трећи важан губитак Република Српска је доживјела у 
области пореза на додату вриједност, који представља најважнији 
приход њеног буџета. Из члана 3. Устава Босне и Херцеговине јасно 
произлази како је и ова материја изворно у надлежности ентитета, због 
чега чланом 8. став 3. тог устава и јесте прописано да ће Федерација 
БиХ обезбиједити двије трећине, а Република Српска једну трећину 
прихода потребних за буџет БиХ. Међутим, и овдје су власти 
Републике Српске (и њени представници у Парламентарној скупштини 
БиХ) пристали на пренос надлежности. Истина, и у овом случају 
активну улогу је имао високи представник у БиХ, који је својом 
одлуком из фебруара 2003. године најприје основао Комисију за 
политику индиректног опорезивања, у коју је именовао представнике 
Савјета министара БиХ те влада Републике Српске, Федерације БиХ и 
Брчко дистрикта. Занимљиво је како је на конференцији за штампу 
тадашњи високи представник Педи Ешдаун тим поводом рекао 
сљедеће (курзив у цитату је наш): „Одлука коју сам данас донио у име 
грађана БиХ значи да се више не поставља питање да ли ће Босна и 
Херцеговина увести јединствену царинску управу и систем ПДВ-а на 
државном нивоу него како ће то учинити“.15 Тако формирана комисија 
је усагласила текст Прелазног закона о спајању царинских управа и 
оснивању Управе за индиректно опорезивање, који је у јуну 2003. 
године усвојила Парламентарна скупштина БиХ. Након тога је у току 
2005. године Парламентарна скупштина БиХ усвојила сет закона из 
области индиректног опорезивања, а међу њима и Закон о порезу на 
додату вриједност. Тај закон ступио је на снагу 01.01.2006. године, 
чиме је престала примјена дотадашњег начина опорезивања у виду 
пореза на промет производа и услуга, а Управа за индиректно 
опорезивање је постала искључиво надлежна не само за прикупљање 
пореза на додату вриједност него и свих осталих индиректних пореза. 

                                                            
14 Ова одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 82/05. 
15 Цитирано према порталу Канцеларије високог представника у БиХ, на адреси 
http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/pressr/default.asp?content_id=29245. Приступ од 05. 
јуна 2015. године. 
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На тај начин је, дакле, Република Српска развлаштена од до тада 
(према слову Устава БиХ) самосталног одлучивања о овом за њу 
важном питању. 
 
2. Механизам координације – техничко или уставноправно питање 
 
 На први поглед, све оно о чему је било ријечи у уводном дијелу 
може изгледати као да нема везе са централним питањем овог рада, то 
јест са механизмом координације у процесу придруживања БиХ 
Европској унији. Но, то може само изгледати тако, јер ствари стоје 
сасвим другачије, боље рећи супротно од тог првог утиска.  
 Наиме, из уводног излагања можемо закључити како период од 
потписивања Дејтонског мировног споразума до данас карактеришу 
неуставно преношење, боље рећи развлашћивање ентитета од њихових 
изворних уставних надлежности, а у случају Српске и отимање једног 
од виталних дијелова њене територије, на шта су ентитети пристајали. 
При томе пристајање Федерације БиХ не чуди, с обзиром на то да се 
тиме јачају институције БиХ а слабе ентитети, што одговара 
тамошњим политичким снагама (посебно оним из бошњачког 
политичког корпуса). Међутим, такво нешто не одговара Републици 
Српској, јер је тиме вршена својеврсна десупстанцијализација њеног 
уставног бића. У том процесу активну улогу су имали САД, високи 
представник у БиХ и Европска унија, то јест снаге западног свијета од 
којег је српски народ, почев од 1878. године па до данас, доживљавао 
само нападе и трагедије16. Европска унија је такву улогу између 
осталог имала и због чињенице да се развлашћивање ентитета вршило 
и позивањем на тзв. стандарде Европске уније, што је она свесрдно 
подржавала.  
 У суштини, такву опасност са собом потенцијално доноси и 
механизам координације, чега треба бити свјесна Република Српска, 
будући да управо тај механизам може послужити као погодно средство 
оним снагама које желе да помоћу одређеног правног инструмента 
(заодјенуто у правну форму) изврше њену даљњу уставну 
десупстанцијализацију. О томе на својеврстан начин свједоче и 
посљедња дешавања у вези са начином успостављања овог механизма.  

                                                            
16 Од 1878. године српски народ је те нападе и трагедије доживљавао и доживљава у 
сљедећим временским интервалима: од 1878. до 1914, од 1914. до 1918, потом од 
1941. до 1945. и у периоду од 1990. до данас. Но, упркос томе српски народ би сада 
поново у државно-политички савез са тим западним свијетом. 
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 С тим у вези најприје треба примијетити настојања којима се 
жели приказати како механизам координације не представља важно 
питање. Тако је у склопу дугогодишњег пројекта Амбасаде Велике 
Британије у БиХ у марту 2015. године у Сарајеву одржана 
конференција о успостављању дјелотворног механизма координације 
за Федерацију БиХ. Између осталог, на том скупу је речено како 
„Механизам координације није уставно или озбиљно правно питање, 
већ начин приступања БиХ Еуропској унији. То је механизам који 
помаже у прикупљању одговора на питања која поставља Унија“17. 
 Како видимо, механизам координације жели се приказати као 
техничко питање, што је на поменутој конференцији веома јасно 
изразио и амбасадор Велике Британије у БиХ Едвард Фергусон 
рекавши (курзив у цитату је наш): „БиХ има сложен сустав, бројне 
разине власти, а помоћу сустава координације све их се окупља те се 
постиже учинковитост, конкретно у процесу техничких питања, као 
што је брзина слања одговора надлежним тијелима ЕУ-а.“18 
 Исто се може запазити и у наступу шефа Делегације Европске 
уније у БиХ и специјалног представника Европске уније у БиХ Ларса-
Гунара Вигемарка. Наиме, у интервјуу за Дневни аваз од 23. априла 
2015. године овај дипломата је изјавио (курзив у цитату је наш) како: 
„Успостављање механизма координације, без обзира на то у којем 
облику, ни на који начин не утјече на надлежности. Дакле, то није 
институционално већ политичко питање“, као и да „Неких 90 посто 
питања која се рјешавају, а везана су уз ЕУ, јесу питања техничке 
природе.“19 
 Међутим, како ћемо одмах ниже видјети, овај механизам је од 
итекакве важности у државама са сложеним државним уређењем, 
будући да се њиме у тим државама тангира питање уставне расподјеле 
надлежности између централне државе и политичко-територијалних 
цјелина од којих је састављена. Стога механизам координације није 
техничко, већ par excellence уставноправно питање. Наиме, овим 
механизмом се, што је суштина његове правне природе, уређују правни 
односи између централне државе и њених политичко-територијалних 
јединица у поступку извршавања обавеза које пред сваког од њих 
постављају прописи Европске уније. О томе свједочи искуство 
                                                            
17 Цитирано према http://dnevni-list.ba/web1/mehanizam-koordinacije-nije-ustavno 
pravno-pitanje/. Приступ од 06.06.2015. године. 
18 Цитирано према http://dnevni-list.ba/web1/mehanizam-koordinacije-nije-ustavno 
pravno-pitanje/. Приступ од 06.06.2015. године.  
19 Цитирано према http://www.avaz.ba/clanak/174553/lars-gunar-wigemark-za-avaz-bh-
vlasti-morat-ce-donositi-teske-odluke. Приступ од 06.06.2015. године. 
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неколико земаља чланица Европске уније са сложеним државним 
уређењем, о чему говоримо у наставку. 

 
3. Кратак компаративни приказ механизма координације и 
имплементације прописа Европске уније у национално право 

 
 
 У овом дијелу изложићемо уставноправна рјешења из СР 
Њемачке, Белгије, Шпаније и Италије, везана за имплементацију 
прописа Европске уније у национално право те механизам 
координације.  
  

3.1. СР Њемачка 
 

 Основни закон СР Њемачке у члану 32. уређује питања спољних 
односа ове државе. Према ставу 1. тог члана, одржавање односа са 
страним државама је ствар савезне државе. Међутим, прије него 
закључи споразум којим се дира у посебне односе једне од земаља 
чланица ове федерације, савезна власт мора омогућити да се земља 
чланица изјасни о томе (члан 32. став 2. Основног закона). Уколико су 
према савезном уставу федералне јединице надлежне за законодавство 
у одређеној области, оне могу закључивати уговоре са страним 
државама уз сагласност савезне владе (члан 32. став 3. Основног 
закона). 
 Претходно изложена уставна правила треба разликовати од 
оних посвећених надлежностима везаним за Европску унију. Ова 
потоња правила садржана су у члану 23. Основног закона СР Њемачке. 
У битном, овај устав разликује двије ситуације, у зависности од тога да 
ли питање везано за Европску унију спада у искључиву надлежност 
савезне државе или надлежност федералних јединица. Према члану 23. 
став 3. Основног закона, савезна Влада омогућује Савезном вијећу 
(Бундестагу као доњем дому савезног парламента) да се изјасни прије 
Владиног учествовања у доношењу правних аката Европске уније. 
Овако ће савезна Влада поступити када се ради о питању из искључиве 
надлежности савезне државе. Чланом 23. став 5. Основног закона је 
прописано да ако су у неком подручју из искључиве надлежности 
савезне државе дотакнути интереси федералних јединица, савезна 
држава узима у обзир ставове Вијећа земаља (Бундесрата као горњег 
дома савезног парламента), а ако је тежиште стављено на законодавне 
надлежности федералних јединица, устројство њихових служби или 
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њихов управни поступак, онда ће се при доношењу одлука на нивоу 
савезне државе као мјеродавно узети схватање Бундесрата, али се при 
томе мора сачувати одговорност савезне државе за цијелу државу. 
Модел из СР Њемачке не би био добро рјешење када је ријеч о 
интересима Републике Српске, јер је уставом СР Њемачке предвиђено 
да њене федералне јединице у пословима који се односе на Европску 
унију, а тичу се њихових надлежности, учествују путем горњег дома 
савезног парламента, као и због тога што према Европској унији увијек 
наступа савезна Влада, која у том својству заступа интересе СР 
Њемачке.  
 

3.2. Белгија 
 
 Ова земља пружа нам сасвим супротан примјер у односу на СР 
Њемачку када је ријеч о учешћу федералних јединица у обављању 
послова везаних за Европску унију. Наиме, суштина уставноправних 
рјешења у СР Њемачкој је у томе да је њеним федералним јединицама 
омогућено да кроз Бундесрат учествују у расправама и одлучивању 
које се тиче наведених послова, и то у ономе што се односи на уставне 
надлежности федералних једница или се тиче њихових интереса. У 
случају Белгије имамо другачију ситуацију, о којој свједоче примјери 
које ћемо навести.  
 Истина, први примјер који наводимо stricto sensu није везан за 
послове Европске уније, али је веома илустративан за објашњење 
односа између ове федерације и њених федералних јединица у погледу 
преузимања међународноправних обавеза. Ријеч је о заједничкој 
декларацији европских министара образовања (познатијој као 
Болоњска декларација) потписаној 19.06.1997. године у Болоњи, а у 
којој се говори о европском простору високог образовања. Њени 
потписници су министри образовања држава потписница. Ништа у 
томе не би било необично да, у случају Белгије, као потписници нису 
означене фламанска и француска заједница, а оне су један од облика 
федералних јединица у Белгији. Наиме, белгијским Уставом прописано 
је да је Белгија састављена од три заједнице: Француске, Фламанске и 
Њемачке заједнице. Чланом 3. Устава је прописано да је Белгија 
састављена и од три региона: Валонског, Фламанског и региона 
Брисел. Чињеница да су Болоњску декларацију у име Белгије 
потписале њене федералне јединице још више је занимљива када се 
узме у обзир да су ту декларацију потписале и Република Аустрија и 
СР Њемачка, то јест државе које су федерације као и Белгија, али у 
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случају тих федерација потписници декларације нису биле њихове 
федералне јединице. 
 Други примјер се односи на Споразум у вези са представљањем 
Краљевине Белгије у Савјету министара Европске уније, који су 08. 
марта 1994. године потписали федералне власти и власти федералних 
јединица (региона и заједница) Белгије. Њиме је уређено не само то ко 
ће и по којем редослиједу представљати Белгију у Савјету министара 
Европске уније, већ су уређени и односи у погледу заузимања 
белгијског става у вези са сваким питањем које је на дневном реду 
Савјету министара Европске уније. У литератури се истиче како је циљ 
овог споразума организовање општег механизма координације којим се 
обезбјеђује јединство у погледу изражавања става Белгије. Сједница 
овог облика координације мора се одржати прије сваке сједнице 
Савјета министара Европске уније, при чему се заједнички став 
заузима консензусом, а ако нема консензуса белгијски представник се 
у том случају мора суздржати од гласања или заузимања става на 
сједници Савјета министара Европске уније.20 Имајући у виду 
претходно наведено, овај споразум је извор белгијског уставног права, 
и то како оног његовог дијела који се тиче организације и 
функционисања органа државне власти, тако и дијела којим се уређују 
односи државе са другим државама и међународним организацијама. 
Све ово наводимо због тога што ми уставно право као грану права 
одређујемо тако што кажемо да је то систем највиших правно-
политичких аката којима се уређују питања везана за најзначајније 
односе у одређеном друштву организованом у државу, а то су односи 
који се тичу организације и функционисања органа државне власти, 
правног поретка, социјално-економског система, правног положаја 
човјека и његових организација, као и односа државе са другим 
државама и међународним организацијама. 
 

3.3. Шпанија и Италија 
 

 У завршном дијелу овог кратког компаративног приказа 
навешћемо примјере Шпаније и Италије, које спадају у ред 
регионалних држава. У уставноправној науци се за регионалну државу 
каже да представља трећи облик tertium genus (облик између унитарне 

                                                            
20 Christian Franck, Hervé Leclercq, Claire Vandevivere: Belgium: Europeanisation and 
Belgian federalism, стр. 9 и 10. Доступно на http://www.uni-koeln.de/wiso-
fak/powi/wessels/DE/PUBLIKATIONEN/texte/TextMaurer/andreas/Belgium.pdf. 
Приступ од 06.06.2015. године. 
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и федералне државе). Ради се о територијалној аутономији којом се 
мијења карактер до тада унитарне државе. Прва таква држава 
успостављена је у Италији 1948. године, а друга у Шпанији 1978. 
године, до чега су довели историјски, културни, економски и 
географски разлози. 
 Тамошњи региони, односно покрајине (communidades 
autonomas), имају уставом признате надлежности и финансијску 
аутономију, са законодавном и извршном влашћу, као и учешћем у 
формирању органа власти на државном нивоу. Ово потоње им је 
омогућено тако што у обје поменуте државе постоји дводомни 
државни парламент, у којем је горњи дом (Сенат) облик 
територијалног представништва региона, односно покрајина21. 
 Уставом Шпаније извршена је расподјела надлежности између 
централне државе и њених 17 покрајина. Учињено је то чл. 148. и 149. 
шпанског Устава, у којима су садржане одредбе о искључивим 
надлежностима централне државе и покрајина. Ове надлежности су од 
посебне важности из два разлога. Први разлог је то што шпански Устав 
познаје и тзв. подијељене надлежности (shared powers) у којима 
централна држава доноси оквирне законе (у области заштите животне 
средине) или има опште законске надлежности, док су специфичности 
(нпр. у области јавне безбиједности) препуштене покрајинским 
законима22. Други разлог је у вези са јуриспруденцијом Уставног суда 
Шпаније, као и једном институцијом својственом Шпанији. У вези са 
Уставним судом Шпаније треба рећи како је он одбио могућност  
захтијевања  да се, ради транспоновања права Европске уније у 
шпански правни систем, омогући централној држави да својим 
прописима закрочује у уставне надлежности њених покрајина23. 
Институција коју смо малочас поменули је Међувладин комитет за 
послове Европске уније (Conferencia para Assuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas), основана 1988. године, која је више година 
касније добила и законски статус на основу Закона број 2/1997. У 

                                                            
21 Чланом 69. став 1. шпанског Устава је expresis verbis прописано да је Сенат дом 
територијалног представништва. Чланом 57. став 1. италијанског Устава је прописано 
да се чланови Сената бирају на регионалној основи, а ставом 2. истог члана је 
прописано да регион не може имати мање од седам сенатора, с изузетком региона 
Молизе који има два сенатора те региона Вале да Оста који има једног сенатора. 
22 Chiara Bologna, Justin O. Frosini, Peter Leyland, Andrea Ross-Robertson, Mayte 
Salvador Crespo: Europe, Regions and local government in Italy, Spain and the United 
Kingdom, Center for Constitutional Studies and Democratic Development, Bologna, 2003, 
p. 16. 
23 Ibidem, стр. 35. 
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оквиру тог комитета састају се највиши званичници државне 
администрације са политичким представницима 17 покрајина ради 
расправљања о питањима везаним за Европску унију. Овај систем 
прави разлику између питања која су у искључивој надлежности 
покрајина, од оних које спадају у подијељене надлежности. Наиме, ако 
се ради о подијељеним надлежностима између централне државе и 
покрајина, централна влада мора настојати да усагласи са покрајинама 
националну стратегију о наступу у Европској унији (мада у томе 
централна влада има коначну ријеч). Међутим, ако се ради о питањима 
из искључиве надлежности покрајина24 и ако покрајине о одређеном 
питању из те надлежности имају заједничку политику, таква политика 
мора бити заступана и у Бриселу без обзира што се са њом не слаже 
централна влада25.  
 И Устав Републике Италије у члану 117. врши расподјелу 
надлежности између централне државе и њених региона. Према том 
члану постоје искључиве надлежности централне државе, одређене 
методом позитивне енумерације. Након тога су у истом члану 
побројане конкурентне надлежности26 централне државе и региона, а 
потом је у ставу 4. прописано да региони имају законодавну 
надлежност у свим питањима која нису у надлежности централне 

                                                            
24 Устав Републике Аустрије у вези са искључивим надлежностима федералних 
јединица Аустрије има сљедеће рјешење. Према члану 16. тог Устава федералне 
јединице обавезне су на предузимање мјера ради примјене међународних уговора 
(што значи и оних који се односе на Европску унију) ако је ријеч о питањима из 
њихове надлежности. Ако то оне не учине, савезна држава има право да то учини, па 
и доношењем савезног закона у областима из надлежности федералних јединица. 
Међутим, то право савезне државе (па и савезни закон који је она евентуално 
донијела) престаје оног тренутка када је покрајина предузела одговарајућу мјеру 
ради примјене међународног уговора. 
25 Chiara Bologna, Justin O. Frosini, Peter Leyland, Andrea Ross-Robertson, Mayte 
Salvador Crespo: Ibidem, стр. 50. 
26 Конкуренте или подијељене надлежности су такве надлежности у којима и 
централна држава и региони имају уставну надлежност да својим законима уређују 
одређену област друштвених односа. Централна држава то чини тзв. оквирним 
законима, који садрже основна начела, након чега региони својим законима уређују 
детаље у датој области. По томе се овај систем разликује од њемачког. Наиме, за 
разлику од италијанског система у СР Њемачкој модел звани konkurrierende 
Gesetzgebung, то јест модел у којем федерација и федералне јединице имају 
подијељену надлежност, значи да федералне јединице уставно право да својим 
законима уређују неко питање из области која спада у подијељену надлежност могу 
користити само до оног тренутка док федерација то питање не уреди својим законом, 
након чега престаје то њихово право, чиме престаје да важи и одговарајући 
покрајински закон. 
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државе. Разликовање ових надлежности је од важности, с обзиром на 
чињеницу да је Уставни суд Републике Италије у својој одлуци број 
126/1996 нагласио како примјена правних норми Европске уније у 
земљама чланицама мора узети у обзир структуру тих земаља, то јест 
да ли су оне централизоване, децентрализоване или федерално 
уређене. Стога не чуди што је овај суд у својим одлукама бр. 203/2003 
и 68/2008 заштитио надлежности региона од мијешања централне 
државне власти, навевши како је неуставно понашање којим централна 
држава своју координативну улогу у пословима везаним за Европску 
унију користи да би регионима одузела њихове надлежности (одлука 
број 203/2003) без сагласности региона (одлука број 68/2008)27. 
 
4. Проблем механизма координације у процесу придруживања БиХ 

Европској унији 
  
 У другом дијелу рада указали смо на покушаје да се тај 
механизам прикаже као техничко питање. Тим покушајима треба 
додати и настојање да се механизам координације ентитетима наметне 
од стране институција БиХ, без претходне комуникације са њима и, у 
крајњем, противно њиховој вољи. На то упућује понашање Савјета 
министара БиХ који је почетком јуна 2015. године усвојио одлуку о 
именовању тима за израду механизма координације у ком тиму, према 
тој одлуци, Република Српска (њена Влада) има једно мјесто. Оно што 
забрињава у одлуци је чињеница да је усвојена и гласовима савезних 
министара који долазе из Републике Српске. Ради се о ситуацији у 
којој је Савјет министара БиХ, па још и гласовима његових министара 
из Републике Српске, без претходних консултација са ентитетским 
владама донио наведену одлуку, иако право на самостално доношење 
одлуке о наведеном питању за њега не произилази како из Устава БиХ, 
тако ни из закона на нивоу БиХ. Због тога не чуди реакција која је 
одмах потом услиједила из Републике Српске, будући да је Жељка 
Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске, изјавила да 
„...Савјет министара БиХ не може именовати тим за израду механизма 
координације у којем резервише мјесто или у који именује 
представнике Владе Републике Српске, а да претходно није извршио 
консултације са Владом и од ње добио сагласност за ту врсту 

                                                            
27 Giuseppe Martinico: The impact of “regional blindness” on the Italian Regional State, p. 
8-9. Доступно на 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/18337/2011martinicoIDEIR.pdf?sequence=2. 
Приступ од 07.06.2015. године. 
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активности.“ У складу с тим, предсједник Владе Републике Српске је с 
правом „...подсјетила да о учешћу представника Владе у било којем 
радном тијелу одлучује искључиво и једино Влада Српске, а не неки 
други ниво власти“ те да кад „...неки ниво власти има намјеру да 
формира заједничко радно тијело онда се о томе претходно консултује 
са Владом Републике Српске, кроз те консултације утврди број 
учесника сваке стране и дефинише принципе на којима се заснива рад 
тог тијела“28. 
 Врло брзо након тога услиједио је и закључак Владе Републике 
Српске, број 04/1-012-2-1075/15, донесен на 24. сједници Владе од 
04.06.2015. године. Тим закључком Влада Српске се упознала са 
информацијом о 26. састанку Комисије за европске интеграције у 
саставу Привременог одбора за стабилизацију и придруживање и 
покушају да се без правног овлаштења донесе одлука о изради 
Програма интегрисања, усљед чега је закључено (тачка. 2. наведеног 
закључка) „...да је незаобилазан предуслов за израду „Програма 
интегрисања“ постизање договора између свих нивоа власти у БиХ по 
питању новог механизма координације у области европских 
интеграција БиХ“. Из тих разлога су истим закључком обавезана 
министарства и други републички органи управе Републике Српске 
„...да не учествују у било каквим активностима на изради „Програма 
интегрисања“ које иницирају институције БиХ без претходног 
испуњења услова из тачке 2. Закључка“, то јест док се не постигне 
договор између свих нивоа власти у БиХ по питању новог механизма 
координације у области европских интеграције БиХ.29 
 Претходно наведено сасвим поуздано указује на то како 
механизма координације још нема нити је извјесно када ће он бити 
усвојен и шта ће да садржи. Усљед тога је писање на ову тему посебно 
тешко, јер се ради о писању о нечему за шта још није јасно како ће 
изгледати. Но, упркос томе Република Српска мора водити рачуна о 
неколико ствари, како и овај процес не би био (зло)употријебљен на 
штету њених уставних надлежности. О томе говоримо у наставку овог 
дијела рада. 
                                                            
28 Цитирано према http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Cvijanovic-Moraju-da-nauce-
da-je-RS-strana-u-pregovorima-308308.html. Приступ од 03.06.2015. године. 
29 У вези са тим закључком треба имати у виду да је у Републици Српској на снази и 
Одлука Владе Републике Српске о остваривању координације републичких органа 
управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне 
сарадње („Службени гласник Републике Српске“, број 47/13). Том одлуком је 
утврђена обавеза поменутих органа Српске на међусобну координацију и сарадњу у 
спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње. 
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 Као прво неопходно је још једном указати на забрињавајућу 
појаву чија суштина се, у најкраћем, може изразити одсуством 
координације између званичних институција Републике Српске и 
њених представника у институцијама БиХ, а нарочито у Савјету 
министара БиХ. Због тога и јесте могло доћи до тога да Савјет 
министара БиХ, па још и гласовима његових министара из Републике 
Српске, без претходних консултација са Владом Републике Српске 
покушава тој влади, а тиме и Републици Српској, наметнути наведену 
одлуку о именовању тима за израду механизма координације. 
Посљедица је то чињенице што власт на нивоу Републике Српске врши 
једна политичка опција унутар српског народа, док представници 
Републике Српске у институцијама БиХ припадају супротној 
политичкој опцији унутар истог народа. Стога се и на овом примјеру 
по ко зна који пут понавља и потврђује стари проблем који прати Србе 
у стварању, а нарочито у одбрани државе коју створе. Ријеч је одсуству 
критичне количине јединства у његовим политичким елитама у 
одсудним тренуцима по тај народ и његову државу.  
 Није нам намјера да стајемо на било чију страну у актуелном 
сукобу политичких елита унутар српског народа у Републици Српској. 
Умјесто тога, само желимо указати како је, упркос свим њиховим 
разликама, неопходно јединство тих политичких снага код одлучивања 
о овом питању, јер оно у себи крије више замки које, уколико на њих 
не буде благовремено и јединствено реаговано, воде у даље 
развлашћивање Републике Српске. 
 Да би се овај потенцијални проблем лакше уочио, морамо 
најприје подсјетити на један детаљ из блиске прошлости. У тзв. 
априлском пакету уставних промјена из 2006. године било је 
предвиђено (у тачки 6ц) да су институције власти на нивоу БиХ 
„...одговорне за преговарање, израду, усвајање те провођење закона 
потребних за испуњавање европских стандарда, као и политичких и 
економских услова везаних за европске интеграције БиХ“. Овај пакет 
уставних промјена, а тиме и наведене надлежности институција БиХ, 
нису усвојени захваљујући само томе што за њега у Парламентарној 
скупштини БиХ нису гласали Странка за БиХ (на чијем челу је тада 
био Харис Силајџић) и хрватска политичка странка ХДЗ 1990. Дакле, 
политичке странке из Републике Српске су прихватиле тај пакет, а да 
је он којим случајем усвојен то би било штетно по Републику Српску. 
Наиме, према рјешењу на које смо претходно указали институције БиХ 
имале би искључиву надлежност за доношење закона сваки пут када је 
то потребно за испуњавање европских стандарда. Шта је све потребно 
за усвајање тих стандарда, врло је неодређено и отвара простор за 



“Политеиа”, бр. 10, Бања Лука, децембар 2015. 153 

манипулацију којом би се на ниво БиХ корак по корак пренијеле 
надлежности у готово свим областима друштвених односа за чије 
уређивање de constitutione lata ентитети имају искључиву надлежност. 
Да бисмо ово потпуније објаснили послужићемо се једним примјером. 
Директивом Савјета Европске уније, број 2000/78/ЕЗ од 27.11.2000. 
године30, у члану 5. је прописана обавеза послодаваца: 
 

 да предузму одговарајуће мјере (што је европски стандард – 
наша опаска), гдје су потребне, како би се лицу с 
инвалидитетом омогућио приступ запошљавању, учествовање 
или напредовање на послу или школовање, уколико такве мјере 
не би за послодавца представљале несразмјеран терет. 

 
 Када домаће законодавство треба хармонизовати са оваквом 
одредбом, то значи да су ентитети у БиХ надлежни да измијене или 
допуне своје законе о раду и законе о запошљавању, јер су питања која 
су уређена цитираном одредбом Директиве број 2000/78/ЕЗ од 
27.11.2000. године из домена рада и запошљавања, што је уставна 
надлежност ентитета у БиХ. Међутим, да је којим случајем био усвојен 
априлски пакет уставних промјена из 2006. године, он би омогућио 
институцијама БиХ (Парламентарној скупштини БиХ) да својим 
законом уреди и ову област, досљедно наведеном рјешењу из 
априлског пакета према којем би „институције БиХ имале искључиву 
надлежност за доношење закона сваки пут када је то потребно за 
испуњавање европских стандарда“. На овај начин било би онда 
поступано и у бројним другим областима из надлежности ентитета, као 
што су социјална заштита, организација и рад привредних субјеката, 
облигационо право, својинскоправни односи и др. Стога су то замке и 
опасности од којих се „...свакако треба чувати уколико се не жели 
потпуно развлашћивање Републике Српске“.31 
 Таква опасност по Републику Српску може се запазити и у 
литератури која се публикује од одговарајућих институција БиХ, а 
тиче се њених европских интеграција. С тим у вези и овдје ћемо се, као 
и малочас, послужити једним примјером како бисмо указали о каквој 
опасности по Српску је ријеч. Ради се о Приручнику за усклађивање 
прописа Босне и Херцеговине са прописима Европске уније, чији 
издавач је Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине на 
чијем интернет порталу се тај приручник може наћи.  
                                                            
30 „Службени лист Европских заједница“ од 02.12.2000. Л 303/16. 
31 Доц. др Милан Благојевић: Правни есеји - Књига Значења, Добој, 2011, стр. 251. 
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 Примјетно је да се у одговарајућем поглављу Приручника, 
посвећеног избору домаћег нормативног инструмента за преузимање 
прописа Европске уније (поглавље 8.1, стр. 73-75. Приручника32), 
говори само о нормативном оквиру на нивоу БиХ. Другим ријечима, 
нема ниједне једине ријечи о нормативним оквирима у ентитетима. 
Умјесто тога, набрајају се само прописи који се доносе на нивоу 
институција БиХ (стр. 73. Приручника), након чега се каже да 
„...прописи Парламентарне скупштине и Вијећа министара, те 
појединих министарстава и других органа управе имају потребну 
обавезујућу снагу и ефективност која их чини подобним за преузимање 
легислативе ЕУ“ (стр. 73-74. Приручника). На овај начин се, истина не 
тако огољено, хоће рећи како би сви прописи Европске уније требали 
бити преузимани прописима донесеним од стране институција и органа 
на нивоу БиХ, с тим што се сугерише да би се „Прописи који би могли 
имати политичке импликације требали имплементирати уз учешће 
Парламентарне скупштине БиХ“ (стр. 74. Приручника).  
 Ако би се поступало на овакав начин, у ономе за шта уставну 
надлежност имају ентитети, то би значило њихово потпуно или, у 
најбољем случају по њих, дјелимично развлашћивање ентитета, чиме 
би институције на нивоу БиХ преузимале надлежности за уређивање 
друштвених односа које према Уставу БиХ не могу уређивати како у 
цјелини, тако ни дјелимично. С тим у вези треба имати у виду став 
Европске уније према којем су инструменти транспоновања33 њених 
прописа у домаћи правни систем ствар избора држава чланица који 
зависи од конкретних уставних рјешења сваке државе. 
 Најзад, прије преласка на закључно разматрање, потребно је 
указати на још једну чињеницу која је, када је ријеч о овом питању, 
везана за Уставни суд БиХ. У дијелу рада у којем је дат кратки 
компаративни приказ механизма координације и имплементације 
прописа Европске уније у национално право, видјели смо како уставни 
                                                            
32 Приручник је доступан на интернет порталу Дирекције за европске интеграције 
Босне и Херцеговине, на адреси 
http://www.dei.gov.ba/dei/dokumenti/uskladjivanje/default.aspx?id=3959&langTag=bs-
BA. Приступ од 10.06.2015. године. 
33 Термин транспоновање овдје употребљавамо у смислу преузимања прописа, мада 
се он у литератури о овом питању објашњава као дио ширег појма хармонизације 
домаћег права са правом Европске уније. Тако се у већ поменутом Приручнику 
разликују три метода хармонизације домаћих прописа са правом Европске уније. 
Један је транспозиција, којим се од ријечи до ријечи преноси текст прописа Европске 
уније у домаће право. Други је преформулација, којом се преузима суштина обавеза 
које произлазе из директиве, а трећи метод је упућивање (реферирање), којим се 
одредбе директиве могу навести у анексу домаћег прописа (стр. 58. Приручника). 
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судови Шпаније и Италије имају већ изграђене ставове којима, у 
битном,  штите уставне надлежности тамошњих региона и када је ријеч 
о преузимању прописа Европске уније у домаће право. Међутим, такво 
нешто није основано очекивати и од Уставног суда БиХ, о чему 
свједочи једна одлука тог суда која је прошла прилично незапажено у 
домаћој стручној и научној јавности. Наиме, у одлуци тог суда број У-
16/11 од 13. јула 2012. године заузет је став, који нема упориште у 
Уставу БиХ, да (курзив у цитату је наш) „...Босна и Херцеговина, 
према релевантним одредбама Устава Босне и Херцеговине, има 
обавезу и надлежност за извршавање међународних обавеза Босне и 
Херцеговине у оквиру чега има и овлаштење да одлучује о начину 
извршавања међународних обавеза Босне и Херцеговине“. Из 
цитираног произлази како би овај суд, у случају евентуалног спора 
пред њим између ентитета и БиХ о томе ко је од њих надлежан за 
имплементацију прописа Европске уније, сматрао да и имплементација 
тих прописа представља међународну обавезу БиХ34 па би пресудио у 
корист институција БиХ чак и у оним областима које према Уставу 
БиХ уређују ентитети својим правним прописима, позвавши се при 
томе и на претходно цитирани став из његове одлуке број У-16/11 од 
13. јула 2012. године. Тога Република Српска нарочито треба бити 
свјесна и одупријети се томе, на начин што њени представници у 
институцијама власти на нивоу БиХ неће, кад је ријеч о 
имплементацији прописа Европске уније у домаће право, дати своје 
гласове за доношење прописа за чије доношење је према Уставу БиХ 
надлежна Република Српска. 
 

5. Закључно разматрање 
 
 Излагање у раду показало је како се Република Српска од 
потписивања Дејтонског мировног споразума до данас у континуитету 
суочавала са низом политичких и уставних замки, од којих многе није 
прошла. Због тога не чуди што је у том периоду остала без дијела своје 
територије у подручју Брчког који јој је отет правним насиљем 
западног свијета, на које је она пристала. Поред тога, у истом периоду 
Српска је остала и без бројних својих уставних надлежности, од којих 
су неке од виталне важности за њу (одбрана - Војска Републике 

                                                            
34 А такав став, када је ријеч о имплементацији прописа Европске уније у домаће 
право се противи јуриспруденцији уставних судова Шпаније и Италије на коју је 
указано у овом раду. 
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Српске, односно систем индиректног опорезивања - порез на додату 
вриједност). 
 На такве замке Република Српска мора бити спремна и у 
процесу који се овдје колоквијално зове процесом европских 
интеграција БиХ (њених интеграција у западни свијет), или процесом 
придруживања БиХ Европској унији. Важно питање у том процесу је 
механизам координације, у којем Српска мора водити рачуна те 
досљедно и непоколебљиво инсистирати на сљедећем: 
 

1. механизам координације не смије бити тијело које би било 
коме наметало рјешења, а посебно оно не смије бити тијело које 
би усвајало прописе; 
 
2. механизам координације такође не смије бити тијело које би 
као арбитар рјешавало у споровима до којих у процесу 
европских интеграција дође између БиХ и ентитета или између 
ентитета, а у Федерацији БиХ између ње и кантона; 
 
3. основ постојања овог механизма не може бити било какав акт 
Савјета министара БиХ. Умјесто тога механизам координације 
треба настати споразумом ентитета, који је sui generis извор 
уставног права у БиХ, на чије постојање већ указују споразум 
ентитета о преношењу њихове надлежности у области одбране 
на ниво БиХ, или споразум ентитета о дјелимичном преношењу 
њихове надлежности у области правосуђа на ниво БиХ, који је 
основ постојања садашњег Високог судског и тужилачког 
савјета БиХ; 
 
4. пошто није орган власти који намеће одлуке, овај механизам 
треба бити мјесто разговора, преговора и договарања између 
ентитета у погледу оних послова који су, и када је ријеч о 
имплементацији прописа Европске уније, њихова надлежност 
према Уставу БиХ, док су Парламентарна скупштина и Савјет 
министара институције у којима се, ради имплементације 
прописа Европске уније, могу усвајати само прописи из 
надлежности институција БиХ. У процесу договарања ентитети 
помоћу механизма координације требају усагласити нацрте и 
приједлоге прописа за чије усвајање су надлежни, како би се 
избјегла дисхармонија између њихових прописа. 
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У поступку разговора и преговарања у механизму координације 
Република Српска се треба руководити сљедећим принципима, које 
треба бранити досљедно и непоколебљиво:  
 

1. први и најважнији принцип је да је Република Српска 
вриједност која се не смије ниједним дијелом жртвовати било 
чему другом, односно све друго треба бити подређено 
вриједности која се зове Република Српска као највишој 
вриједности; 
2. у свим областима друштвених односа које су њена уставна 
надлежност Република Српска својим законима и другим 
прописима треба искључиво имплементирати прописе Европске 
уније; 
3. имплементација тих прописа никако не значи нити смије 
значити да се и у једном случају требају преносити уставне 
надлежности ентитета на ниво БиХ. До преноса надлежности не 
смије доћи не само у цјелини, већ ни дјелимично у виду тзв. 
оквирних или тим законима сличних савезних закона; 
4. у ситуацији у којој је један ентитет ускладио своје прописе са 
прописима Европске уније, а други ентитет то није учинио, не 
може се тражити одговорност ентитета који је извршио 
хармонизацију својих прописа нити се због тога може извршити 
пренос надлежности на ниво БиХ; 
5. тамо гдје је то неопходно ради примјене прописа Европске 
уније (нпр. контрола квалитета млијека и сл) треба оснивати 
међуентитетске органе  (нпр. комитете, заводе, дирекције и др), 
а не оснивати нове органе на нивоу БиХ; 
6. досљедно претходно наведеном, а имајући у виду и искуства 
из других земаља чланица Европске уније на које смо указали у 
раду, требају се формирати међуентитетске делегације за 
преговоре са Европском унијом, нарочито у областима за које 
ентитети имају уставну надлежност; 
7. с обзиром на дугогодишње негативно искуство које указује да 
су различити и бројни представници Републике Српске свјесно 
или немарно, а у сваком случају без икакве правне 
одговорности у континуитету неуставно преносили бројне 
уставне надлежности Републике Српске на ниво БиХ, чиме је 
Српска неуставно развлашћена у десетинама својих државних 
надлежности, неопходно је коначно кривичноправним путем 
заштитити оно што је преостало од уставних надлежности 
Републике Српске, и то како за случај неовлашћеног 
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преношења, тако и за случај неовлашћеног преузимања тих 
надлежности. То се треба учинити прописивањем једног новог 
кривичног дјела у групи кривичних дјела против уставног 
уређења Републике Српске. Кривично дјело би се звало 
Неовлашћено преношење или преузимање уставних 
надлежности Републике Српске, а његово законско биће имало 
би три става и гласило би:  
 

Неовлашћено преношење или преузимање уставних надлежности 
Републике Српске 

 
(1) Ко без овлашћења или противно овлашћењу Народне скупштине 
Републике Српске пренесе у цјелини или дјелимично неку уставну 

надлежност Републике Српске на било који други ниво власти у Босни 
и Херцеговини или изван Босне и Херцеговине, казниће се затвором од 

двије до дванаест година. 
 

(2) Казном из става 1. казниће се ко за било који ниво власти у Босни и 
Херцеговини или изван ње преузме неку уставну надлежност 

Републике Српске без сагласности Народне скупштине Републике 
Српске, као и ко без сагласности Народне скупштине Републике 

Српске оснује институцију или орган на нивоу Босне и Херцеговине у 
било којој области друштвених односа чије уређивање није у 

надлежности Босне и Херцеговине. 
 

(3) Ако су дјела из ст. 1. и 2. овог члана учињена из нехата учинилац ће 
се казнити затвором од једне до осам година. 

 
 Овим кривичним дјелом, које има свој уставни основ како у 
Уставу Босне и Херцеговине тако и у Уставу Републике Српске и по 
чему би Српска била једна од ријетких (ако не и једина) федерална 
јединица у свијету, кривичноправно би се, па и у процесу 
придруживања БиХ Европској унији, штитиле уставне надлежности 
Српске од даљег неуставног преноса, односно преузимања, чиме се 
правно заштићује и сама државно-правна есенција Српске. 
 Уставни основ, како из угла савезног тако и из угла ентитетског 
устава, огледа се у томе што је право федералне јединице (у овом 
случају Републике Српске) да и кривичноправним путем заштићује 
своје надлежности од њиховог неуставног преношења, односно 
преузимања. То што се на овакво рјешење не наилази у другим 
сложено уређеним државама у свијету не треба да одврати од оваквог 
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рјешења, јер се федералне јединице у тим државама нису сусретале у 
пракси са проблемом са којим се сусреће Српска, то јест са тим да је 
неуставним путем развлашћена од бројних њених уставних 
андлежности. Стога и запријећене високе казне требају бити такве, 
имајући у виду правно добро (Републику Српску) које се штити овим 
кривичним дјелом, уз напомену да је казнени оквир од 2 до 12 година 
запријећен и за постојеће (умишљајем учињено) кривично дјело Напад 
на уставно уређење Републике Српске из члана 293. Кривичног закона 
Републике Српске. Ако се оваквим казненим оквиром заштићује 
уставно уређење Српске од насилног напада на њега, онда се истим 
казненим оквиром оно треба штитити и од атака на њега у виду 
неуставног преношења или преузимања надлежности које у 
уставноправном погледу припадају Српској. На ово указујемо због тога 
што су, у коначном, у овом потоњем случају посљедице по Републику 
Српску исте као и у случају кривичног дјела из члана 293. Кривичног 
закона Републике Српске, а то је разарање њеног уставног уређења. 
Разлика је само у томе што се у случају кривичног дјела из члана 293. 
Кривичног закона Републике Српске то разарање врши насилним 
путем (насилним у физичком смислу), док се у случају неуставног 
преношења или преузимања њених уставних надлежности то не врши 
физичким него правним насиљем.  
 Ова разлика је од важности због тога што се не би могло 
прихватити као правно основано евентуално позивање на имунитет 
носилаца законодавне и извршне власти на било ком нивоу, који би 
неуставно пренијели или преузели неку уставну надлежност Републике 
Српске. Позивање на имунитет је правно неосновано због тога што 
имунитет не штити нити може штитити било кога ако кршењем 
уставних норми развлашћује Српску од њених уставних надлежности. 
Још једноставније речено, имунитет не даје право да се позивањем на 
њега крши устав. Ако би се закључивало супротно од тога, то би 
значило, на примјер, да посланици и делегати у Парламентарној 
скупштини БиХ могу донијети закон о раду на нивоу БиХ и њиме 
уредити област радноправних односа за цијелу БиХ, иако је ова област 
уставна надлежност ентитета. Стога би у таквом, као и у бројним 
другим случајевима, био потпуни апсурд када би се након тога 
посланицима и делегатима дозволило позивање на посланички 
имунитет. То би тек био потпуни пораз права, јер би се под правно и 
морално недопустивим изговором позивања на посланички имунитет 
омогућило неуставно развлашћивање ентитета. Тако нешто би, у 
коначном, омогућило члановима савезног парламента да у једном 
тренутку, опет позивањем на посланички имунитет, усвоје и уставне 
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амандмане на Устав БиХ којима се укидају ентитети и БиХ од сложене 
претвара у унитарно уређену државу. 
 Свим претходно наведеним разлозима може се објаснити и 
потреба да се за ово кривично дјело одговара и кад је учињено из 
нехата. Наиме, искуство показује да је добар дио надлежности Српска 
изгубила немаром (небригом) оних који су је представљали и 
представљају. Пошто се ово кривично дјело са становишта 
кривичноправне науке може учинити и нехатно, а да би се 
предуприједило касније позивање на то како до преноса или 
преузимања надлежности Српске није дошло намјерно, односно 
умишљајем, напросто је неопходно да постоји кривична одговорност и 
за нехат, то јест за све оне ситуације за које се било ко не би могао 
екскулпирати казивањем да није био свјестан шта чини. Прописивањем 
и нехатне одговорности, сваки потенцијални учинилац овог дјела био 
би дужан и морао бити свјестан шта чини ако неуставно пренесе или 
преузме неку уставну надлежност Републике Српске.  
 Када се претходно наведеним одредбама пропише да се пренос 
и преузимање надлежности не могу вршити без овлашћења, односно 
сагласности Нардне скупштине Републике Српске, онда то није само 
инкриминација већ и sui generis уставноправна норма. Њоме би први 
пут на јасан и недвосмислен начин била одређена институција 
Републике Српске надлежна да одлучује о овим питањима. Све то не 
спречава Народну скупштину Српске да се сваки пут прије давања 
овлашћења, односно сагласности, претходно обрати народу у 
Републици Српској како би се путем плебисцита чуо глас народа о 
томе да ли је за пренос или преузимање неке уставне надлежности 
Српске или је против тога. То би било у сагласности са чланом 77. 
Устава Републике Српске, према којем Народна скупштина може 
увијек одлучити да о било којем питању из своје надлежности одлуку 
донесе након претходног изјашњавања грађана Српске. 
 Иако се то подразумијева као тековина правне цивилизације, 
треба нагласити како се ова инкриминација, као и свако ново кривично 
дјело, не би могла примјењивати ретроактивно, то јест на прошле 
догађаје, већ само и искључиво на оне радње и субјекте који би то 
кривично дјело учинили након његовог ступања на снагу. 
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ИДЕОЛОГИЈЕ НАЦИОНАЛИЗМА 

 
ETHNIC AND POLITICAL DIMENSION OF THE NATIONALISTIC 
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Abstract: Nationalism represents one of the most important social and 
political phenomena on the international political scene. The power and 
influence of the nationalist ideology to a great extent stems from the fact 
that it is ethnic and political at the same time, which gives it advantage in 
relation to some other ideologies which only have a political dimension. As 
an ethnic and cultural phenomenon, nationalism enables merging of the 
members of a certain community within a particular, nationally and 
culturally defined space, by which it fulfills some of the most basic human 
needs – a need for security and a need for belonging. On the other hand, as 
a political phenomenon, due to its emotional charge, nationalist ideology 
has a great mobilizing potential, which gains special importance in the 
situations and periods of crisis. Political elites, with the help of nationalism, 
can, in the easiest and fastest way, gather the majority of members of a 
particular nation around one political, social and national goal, which is of 
great importance for the stability, prosperity and, after all, very survival of 
national states. 
 
Keywords: Nationalism, nation, national state, identity, politics, 
primordialism, modernism.  
 
Сажетак: Национализам представља један од најзначајнијих 
друштвених и политичких феномена на савременој политичкој сцени. 
Моћ и утицај националистичке идеологије у великој мери произилази из 
чињенице да је она истовремено етничка и политичка, што јој даје 
предност у односу на неке друге идеологије које имају само политичку 
димензију.  Као етнички и културни феномен, национализам омогућава 
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међусобно повезивање припадника једне заједнице у оквиру одређеног, 
национално и културно дефинисаног простора, чиме испуњава неке од 
основних људских потреба – потребу за сигурношћу и потребу за 
припадношћу. Са друге стране, као политички феномен, управо 
захваљујући свом емоционалном набоју, националистичка идеологија 
има велики мобилизаторски потенцијал, који добија посебан значај у 
кризним ситуацијама и периодима. Политичке елите, уз помоћ 
национализма, најбрже и најлакше могу да окупе већину припадника 
одређене нације око јединственог политичког, друштвеног и 
националног циља, што је од суштинске важности за стабилност, 
просперитет и, на крају крајева, сам опстанак националних држава. 
 
Кључне речи: национализам, нација, национална држава, политика, 
идентитет, примордијализам, модернизам. 
 
 

УВОД 
 
 Национализам представља један од најзначајнијих фактора који 
обликују међународну политику у савременом свету. Заједно са 
религијом, овај феномен потенцира значај културе и националног 
идентитета насупрот „материјалним“ факторима који се често сматрају 
одлучујућим у глобалној политици. Национализам, као етничка и 
политичка идеологија, међусобно повезује и обједињује феномене 
нације, националног идентитета и државе, формулише и усмерава 
њихове заједничке активности, са циљем да заштити примарне 
националне интересе одређеног народа.   
 Moћ национализма у великој мери произилази из тога што ова 
идеологија припадницима одређене нације пружа историјске хероје, 
митове о пореклу, визије јединства и сигурности идентитета;2 она, 
стога, испуњава једну од основних људских потреба – потребу за 
сигурношћу. Према речима једног од најпознатијих теоретичара 
национализма, Ентонија Смита (Anthony Smith), „(национализам 
је)...више од политичког стила и доктрине, национализам је облик 
културе – идеологија, митологија, симболизам и свест – који је 
остварио глобални утицај, док је нација врста идентитета чији се 
смисао и приоритет подразумевају овим обликом културе“.3 

                                                            
2 Погледати: Michael Ignatieff, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, 
Farrar, Straus and Giroux, New York, 1995. 
3 Anthony D. Smith, National Identity, Penguin, London, 1991, pp. 91-92. 
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Национални идентитет пружа појединцима смисао и суштину, стога им 
помажући да се изборе са, често контрадикторним, осећањима и 
искуствима са којима се суочавају у свом свакодневном животу. 
Национална припадност је основни начин стварања заједништва и реда 
из оног што би иначе био хаос.4  
 

ДЕФИНИЦИЈА КОНЦЕПТА НАЦИЈЕ 
 
 Нација је сложен појам који означава заједницу првенствено 
засновану на етничким и политичким основама. Савремени концепт 
нације углавном се везује за Француску револуцију и настанак модерне 
националне државе, али одређени број теоретичара дели мишљење да 
су националне заједнице, у неком облику, старе колико и сама људска 
цивилизација.5 За разлику од неких других категорија као што су раса 
или државност, нација представља комплексну заједницу коју 
истовремено сачињавају физички и метафизички, објективни и 
субјективни елементи, што је и чини сложеним предметом 
истраживања.  
 Нација би вероватно најбоље могла да се дефинише као 
заједница која је истовремено етничка и политичка, сачињена од 
субјективних и објективних, тј. материјалних компонената. Као 
етничка заједница, она је заснована на скупу заједничких 
карактеристика које укључују порекло, територију, језик и културу. 
Међутим, посебан идентитет који дефинише етничку групу само 
делимично дефинише нацију, с обзиром на то да нација такође мора да 
поседује политичку свест. Другим речима, док етничким групама 
недостаје политичка свест, нације су увек у стању да политички 
формулишу своје аспирације и свесне су јединствености своје 
заједнице.6 Етничке групе, стога, представљају „пред-националне 
заједнице“, или потенцијалне нације, али не и нације per se.7  
 У савременом друштву управо политичко-културни карактер 
дефинише одређену нацију и одређује њено место и улогу у односу на 
друге колективитете. Национална заједница је друштво у својим 
                                                            
4 Погледати: Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return: Cosmos and History, 
Penguin, London, 1954. 
5 Погледати: Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Blackwell Publishers, 
Oxford, 1999; Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983. 
6 Погледати: Margaret Moore, Ethics of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 
2000. 
7 Walker Connor, Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton University 
Press, Princeton, 1994, pp. 100-103. 
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интересним, такмичарским, супарничким везама, везама амбиција, 
друштвених и политичких сукоба, али је уједно и заједница 
идентитета, заједница ставова и заједница реакција према странцу, 
нарочито непријатељу. Карактер нације је, међутим, првенствено 
културно-историјски. Она је културна по заједничким вредностима, 
обичајима, ритуалима, нормама и веровањима, а историјска по 
недаћама и искушењима кроз које је прошла током времена, што је 
заправо чини заједницом судбине. Заједничка историја преноси се с 
колена на колено унутар породице у виду напева, музике, игре, поезије 
и књига, да би потом школа интегрисала националну прошлост у дух 
деце, где оживљавају патње, јади, победе и слава националне историје, 
мученици и јуначка дела. Такво поистовећивање прошлости са собом 
самим представља заједништво судбине. 8       
 Управо захваљујући чињеници да се у анализи овог феномена 
често инсистира на примату духовних, културних елемената, неки 
теоретичари саму нацију дефинишу као суштински субјективан 
концепт, друштвену конструкцију сачињену од културних артифаката 
и националних осећања. Према мишљењу Бенедикта Андерсона 
(Benedict Anderson), нација представља „имагинарну политичку 
заједницу“ која је инхерентно ограничена и суверена. Нација је 
имагинарна због тога што, без обзира на величину националне групе, 
њени припадници никада неће упознати већину других чланова исте 
заједнице. Она је, истовремено, замишљена као ограничена зато што 
све нације имају коначне границе иза којих се налазе друге националне 
заједнице, и као суверена, с обзиром на то да је идеал свих нација 
слобода и сопствена национална држава.9   
 Иако је субјективан доживљај сопствене националности 
неопходна карактеристика нације, она не би могла суштински да 
постоји без „објективних елемената“, односно низа фактора који 
спајају чланове једне заједнице и чине их једном националном групом. 
Елементи који сачињавају нацију - заједнички језик, религија, култура, 
историја, митови и легенде, повезују становнике одређене територије и 
помажу им да се идентификују једни са другима и препознају своју 
припадност истоветној националној заједници. 
 
 

                                                            
8 Едгар Морен, „Национална држава“, у: Теорија Политике – Ридер, Драган 
Симеуновић (ур.), Наука и друштво, Београд, 2002, стр. 109.  
9 Погледати: Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism, Verso, London, 1991. 
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НАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ И НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА 
 
 Нације увек поседују висок ниво друштвене солидарности и 
националне свести, као и заједничку историју и сложен осећај 
идентитета. Све оне имају неку врсту друштвено потврђене повести о 
свом народу, приказану у усменим или музичким предањима, 
историјским уџбеницима и другим јавно расположивим изворима.10 
Њихов заједнички идентитет укључује реторику о нераздељивости, 
суверенитету или аспирацији ка суверенитету, политичкој 
легитимности, заједничком језику, култури, пореклу и посебном 
односу према одређеној територији која се сматра домовином.11 
 Идеја нације нераскидиво је везана за концепт националне 
државе. У већини случајева, националне заједнице деле аспирацију и 
жељу да добију или задрже своју сопствену државу, док је циљ и идеал 
сваког националистичког покрета и идеологије управо национална 
држава, то јест територијално-политичка јединица чије се границе 
подударају или приближно подударају са територијалном 
дистрибуцијом националне групе.  
 Нација, национални идентитет и држава међусобно су повезани 
и условљени на више комплексних начина. Као што је нацији потребна 
држава да би се развијала, ојачала и заштитила од различитих 
политичких притисака, тако и сама држава има значајну улогу и 
интерес у стварању и развоју националног идентитета свог 
становништва. Већина националних идеолога заступа теорију према 
којој друштвене и културне границе морају да буду недвосмислене, 
јасно оцртане и дигиталне или бинарне из чега, између осталог, 
произилази и то да оне морају да се поклапају са просторним, 
политичким границама.12 
 Да би модерна национална држава несметано функционисала 
њој је неопходно извесно „поједностављивање“, у одређеним 
случајевима комплексне, етничке реалности на терену, односно 
стварање конкретних, недвосмислених националних идентитета из 
којих проистиче категоризација на припаднике „наше“ и „других“ 
нација, из које даље произилази јачање осећаја припадности и 

                                                            
10 Погледати: Michael Hechter, Containing Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 
2000. 
11 Погледати: Craig Calhoun, Nationalism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1997. 
12 Thomas Hulland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, 
Pluto Press, London, 1993, p. 114. 
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везаности за државу и њене институције.13 У појединим случајевима 
ова поједностављивања нису верне представе реалности, али пошто иза 
њих стоји државна моћ, она имају могућност да мењају реални свет, 
чинећи га сличнијим једноставном и лако разумљивом моделу 
посматрања.14 Значај утицаја националних држава на обликовање 
осећаја националне припадности њихових становника, стога, има 
кључну важност за функционисање, па чак и опстанак, саме државе. 
Према речима Кетрин Вердери, „она врста доследне особе која “има 
идентитет“ производ је специфичног историјског процеса: настајања 
модерне националне државе“.15 
 

ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛИЗМА 
 
 Један од најзначајнијих савремених друштвених феномена, 
произишао из концепта нације, јесте идеологија национализма без које 
националне заједнице не би имале своју политичку свест ни начин 
деловања, односно, другим речима, без које би се нације свеле на ниво 
етничких група.  
 Иако је велики број утицајних политиколога шездесетих и 
седамдесетих година прошлог века предвиђао крај доминације 
емоционалних политичких мотиватора, као што су религија и 
етницитет, у светској политици, чврсто верујући да ће технолошки 
развој, постављајући економске интересе појединаца и друштава на 
прво место, постепено маргинализивати утицај религије и 
национализма, крај XX века донео је религијски и национални 
препород на глобалном нивоу, стварајући нестабилност у 
комплексном, мултикултуралном свету. Као што примећује Ненад 
Кецмановић, „реалне социјално историјске тенденције педесетих и 
шездесетих година прошлог вијека, баш као и глобализација и 
европеизација осамдесетих и деведесетих, објективно су упућивале на 
процјене да ће планетарно ширење капиталистичке економије, 
технологије, тржишта и комуникација све више релативизовати значај 
етницитета, те да ће поријекло, традиција, језик, сјећања итд. 
различитих мањинских група које живе у оквиру националне државе 
                                                            
13 Погледати: Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983. 
14 Погледати: James Scott, “State simplifications: Nature, space and people“, Journal of 
Political Philosophy, Vol. 3, Issue 3, 1995, pp. 191-233. 
15 Katherine Verdery, “Ethnicity, Nationalism and State Making - Ethnic Groups and 
Boundaries: Past and Future“, in: The Anthropology of Ethnicity: Beyond “Ethnic Groups 
and Boundaries“, Hans Vermeulen and Cora Govers (eds.), Het Spinhuis, Amsterdam, 
1994, p. 37. 
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бити растворени у за све важећим либералним начелима 
индивидуалних грађанских права и обавеза. Та тенденција замјене 
анахроних патријархално-феудалних идентитета модерним либерално-
демократским нормама и лојалностима чак је имала симетрично 
идеолошко упориште на Истоку. Совјетски концепт „социјалистичке 
нације“ био је на одређен начин пандан америчком „мелтинг поту“. 
Бројне етно-културне мањине диљем Европе и Америке су бар дио 
свога изворног идентитета утопиле у већинско окружење путем 
акултурације и асимилације, и очекивло се да ће узор бивших 
метропола инспирисати пацификацију племенских тензија и у 
постколонијалним земљама трећег свијета“.16 Међутим, закључује 
аутор, дошло је до потпуно супротног процеса у којем су „импулси 
етнификације политичког живота кренули смјером од периферије ка 
центру па су пробуђени регионални идентитети с обода западне 
цивилизације оживјели сепаратистичке покрете, Баска и Каталонаца у 
Шпанији, сјеверних Ираца и Велшана у Британији, Корзиканаца у 
Француској, Фламенаца у Белгији...Посљедња деценија XX вијека је у 
ову повратну спрегу између првог и трећег свијета укључила и други 
свијет када је „лавина суверенизације“ (Григориј Јавлински) захватила 
најприје регионалну заједницу социјалистичких земаља, па затим и све 
социјалистичке федерације, те напослијетку и све етнички сложене 
националне државе. А сви покушаји да се ова ланчана реакција 
умножавања дијељењем заустави у посљедњој карици не дају 
резултате ни у Закавказју једнако као ни у Србији и Црној Гори, Босни 
и Херцеговини, Македонији...напросто зато што је то, изгледа, с 
демократском плурализацијом постао неминован процес који слабије 
или јаче лупа и на многа друга позната врата или тек само тихо куца на 
бројна, за сада још непозната, која ће глобализација демократије нагло 
отворити и баук етницитета проширити, не само Европом“.17  
 Национализам представља комплексан политички и друштвени 
феномен, моћну комбинацију идеологије, осећања и принципа, која се 
уздиже изнад политичких и државних граница у својој намери да 
заштити групни културни идентитет и осигура опстанак своје кључне 
компоненте, нације. Огромна и импресивна моћ национализма може да 
буде позитивна и уједињујућа, али и деструктивна и дестабилизујућа 
истовремено, у зависности од тога са које се стране посматра и, често 
супротстављених, интереса различитих националних група, с обзиром 
на чињеницу да национализам као политички покрет углавном има за 
                                                            
16 Ненад Кецмановић, Домети демократије, ФПН, Београд, 2005, стр. 208. 
17 Ibid., стр. 208-209. 



Јелена Вукоичић, Етничка и политичка димензија идеологије национализма 168 

циљ остваривање интереса једне нације на рачун друге. Динамичан 
утицај и моћ овог комплексног феномена нагнали су многобројне 
научнике из различитих области да анализирају и покушају да објасне 
његову природу и карактеристике. Истраживање самог национализма 
не може да се ограничи само на једно поље науке с обзиром на то да 
припада различитим областима, првенствено политикологији, 
историји, филозофији, социологији, психологији, антропологији и 
религији. Сама национална идеологија такође може да има различите 
форме – религијску, конзервативну, либералну, фашистичку, 
комунистичку, културну, протекционистичку, интеграционистичку, 
сепаратистичку, иредентистичку, пан, тако да је највише што поједини 
теоретичари могу да ураде то да се баве изучавањем појединих врста 
национализма.18  
 Иако је национализам комплексан феномен, његову суштину је 
релативно лако дефинисати. Национализам је политичка доктрина 
изграђена на основу три основне тврдње. Као прво, постоји нација са 
посебним и јасно израженим карактером. Друго, интереси и вредности 
нације имају приоритет у односу на све друге интересе и вредности. 
Треће, нација мора да буде што је могуће више независна што обично 
захтева стицање барем политичког суверенитета.19 
 Национализам, односно љубав према нацији, и патриотизам, 
љубав према држави, наизглед једноставни и лако разумљиви 
концепти, уједно се налазе међу најконтраверзнијим политиколошким 
терминима због низа контраверзних појава које се асоцирају са њима. 
Шта је заправо значење патриотизма? Једна од најшире 
распрострањених дефиниција овог феномена гласи: „љубав према 
сопственој држави“ која углавном укључује и „љубав према нацији или 
националности људи који у тој држави живе“, нарочито ако се њено 
већинско становништво састоји од једне етнонационалне, расне или 
језичке групе. С обзиром на то да се љубав према објектима афекције, 
као што је нечија домовина, углавном сматра врлином, разумљиво је 
због чега владе широм света уче своје грађане да је љубав према земљи 
морална обавеза – она ствара осећај припадности политичкој 
заједници. Национализам, стога, подстиче унутрашњу хармонију и 
политичку стабилност, и самим тим позитивно доприноси грађанској 
солидарности и унутрашњем миру. Критичари овог феномена, 
                                                            
18 John Hutchinson and Anthony D. Smith, Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 
1994, p. 3.  

19 John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester, 
1983, p.2. 
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међутим, истичу да он може да буде потенцијално опасан у својој 
екстремној форми. „Суперпатриоте“, упозоравају они, су 
ултранационалисти који свој патриотизам мере степеном мржње и 
непријатељства према другим нацијама, као и слепим одобравањем 
сваке политичке одлуке и активности свог сопственог народа.20 Велики 
број савремених конфликата, наглашавају критичари национализма, 
потхрањују националистичка осећања којима се подстиче „ратна 
грoзница“, праћена отвореним непријатељством и презиром према 
карикатуралном имиџу непријатеља.21  
 Заједно са антагонистичким осећањима према припадницима 
„непријатељских“ нација, један од основних проблема произишао из 
националистичке идеологије јесте њена идеја о неопходности највишег 
степена политичког суверенитета. Наиме, сан националиста о стварању 
њихове сопствене националне државе често подстиче дезинтеграцију 
већ постојећих држава, што вероватно представља и 
најпроблематичније питање везано за национализам. Жеља нације да 
има своју државу је природна; како се истиче у „Четрнаест тачака 
Вудроа Вилсона“ (Woodrow Wilson's Fourteen Points), право је сваке 
нације да буде господар своје сопствене судбине, да влада над самом 
собом и има своју националну територију.22 Овај концепт, међутим, 
ставља многе постојеће мултиетничке државе у ризичну ситуацију, с 
обзиром на то да је цепање међународно признатих држава ретко 
могуће без сукоба и насиља. 
 Симбиотска веза између национализма и рата представља тему 
великог броја истаживања у областима политичког насиља и 
националних идеологија. Међусобна повезаност национализма и рата 
огледа се у чињеници да национализам пружа легитимитет рату и 
изборима који се у њему праве, док рат представља конститутивни 
елемент колективног идентитета.23 Иако би било екстремно и 
неистинито тврдити да национализам, сам по себи, директно изазива 
насиље, тачно је да он олакшава мобилизацију заједнице на етничкој 
основи и мотивише људе у периодима криза и конфликата. 
Национализам је, наиме, могуће посматрати кроз шири аспект 
                                                            
20 Charles W. Kegley and Eugene R. Wittkopf, World Politics – Trend & Transformation, 
Thomson – Wadsworth, CA, Belmont, 2004, p. 419. 
21 Погледати: William Caspary, “New Psychoanalytic Perspectives on the Causes of War“, 
Political Psychology 14, September 1993, pp. 417-446. 
22Погледати: Woodrow Wilson’s Fourteen Points, History Learning Site,  
http://www.historylearningsite.co.uk/woodrow_wilson1.htm (приступљено 01. 10. 2015). 
23 Vivienne Jabri, Discourses on Violence: Conflict Analysis Reconsidered, Manchester 
University Press, Manchester and New York, 1996, pp. 139-140. 
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етноцентричне оријентације. Као и друге форме етноцентризма и он се 
темељи на ригидној и прожимајућој разлици између припадајуће и 
неприпадајуће групе. С обзиром на то да етноцентричне идеје 
наглашавају и фокусирају се на разлике између етничких заједница и 
нација, често истичући наводну супериорност или угроженост 
одређене нације, оне самим тим ефективно рационализују веровање у 
неизбежност рата.24  
 Различити националистички пројекти широм света често су 
настајали из дуготрајних борби свим расположивим средствима за 
аутономију или независност. У случајевима када су њихове аспирације 
константно потискиване и ултимативно незадовољене, 
националистичке групе су расле, трансформисале се и јачале, 
претварајући се у динамичне, опасне и моћне политичке покрете. 
Управо у таквим ситуацијама националистичке борбе експлодирале су 
у екстремно насилне конфликте и ратове. 
 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ ИЗУЧАВАЊУ ФЕНОМЕНА 
НАЦИОНАЛИЗМА 

 
 Феномени нације, националног идентитета и национализма 
представљају предмете истраживања више теоријских праваца који се 
веома разликују у односу на своје ставове о пореклу, временском 
трајању, неопходности постојања, основним карактеристикама, као и 
генерално позитивном, односно негативном утицају ових феномена на 
људско друштво. Иако постоји одређени консензус по неким питањима 
везаним за ове концепте, њихова суштинска природа, друштвена улога 
и значај остају предмет великих неслагања између различитих 
парадигми и њихових представника. Из овог разлога, свака анализа 
нације, националног идентитета и национализма треба да узме у обзир 
ове, често супротстављене, теорије и ставове, како би се што 
свеобухватније приступило истраживању наведених феномена.     
 Главне теоријске парадигме посвећене националним 
феноменима су примордијализам, перенијализам, етно-симболизам и 
модернизам.25 Иако свака од ових теорија нуди своја сопствена 
                                                            
24 Daniel J. Levinson, “Authoritarian Personality and Foreign Policy“, in: War, Leon 
Bramson and George W. Goethals (eds.), Basic Books, New York and London, 1964, p. 
135. 

25 Примордијализам и перенијализам приступају проучавању нација из 
историјског угла, истичући праисконске корене модерних националних заједница; 
основни став ових теорија гласи да историјат модерних националних држава и 
идеологија не треба мешати са историјом нација као таквих – док су прве релативно 
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објашњења порекла и природе нација и национализма, највеће разлике 
могу се уочити између примордијализма, са једне, и модернизма, са 
друге стране.  
 Примордијализам сматра националне идентитете друштвеном 
реалношћу која постоји већ двадесет хиљада година и представља 
претходницу нација. Према овој теорији, исконске културне везе и 
национални идентитети не могу да буду избрисани, већ само 
ослабљени и разводњени различитим друштвеним и политичким 
активностима. Примордијалисти стога често, на неки начин, 
изједначавају концепте нације и етничке групе, истичући апсолутни 
примат етницитета и етничких веза у стварању модерних националних 
заједница. У складу са тим, представници ове парадигме посебно 
потенцирају значај националног заједништва заснованог на историји, 
традицији и култури. Како наглашава један од најпознатијих 
примордијалистичких теоретичара, Ентони Смит, нације су засноване 
на обавезивању и заједничким веровањима; оне деле сећања и поседују 
континуитет, учествују у заједничким активностима и обично су везане 
за одређену територију, чак и ако нису настањене на њој. Конкретније, 
нација може да се дефинише као „људска заједница са одређеним 
                                                                                                                                                       
савремени феномени, друге су старе колико и људско друштво. Иако полазе са истих 
основа, перенијалистичка и примордијалистичка парадигма се ипак, у одређеној 
мери, разликују. Позадина перенијализма је идеја друштвене еволуције са нагласком 
на фазама развоја и друштвеној и културној кулминацији. Према мишљењу 
представника ове теорије, одређене нације су одувек постојале, мењајући се кроз 
различите историјске периоде. Док се перенијализам, међутим, не бави толико 
посебним карактеристикама које група људи мора да дели како би чинила нацију, 
примордијализам обраћа посебну пажњу на „праисконске“ везе засноване на језику, 
религији, раси, етницитету и територији, док његови представници такође тврде да су 
нације природне историјске целине и интегрални елементи људског искуства. 
Примордијалисти, стога, као и перенијалисти, тврде да су нације вечите, истовремено 
наглашавајући да су оне такође природне. Са друге стране, модернизам полази са 
постпуно супротног становишта према којем нације представљају модерне 
друштвене конструкте, настале тек почетком XIX века, а национализам политичку 
идеологију коју у потпуности обликују и усмеравају политичке институције. Четврта 
теорија, етносимболизам, у одређеној мери представља синтезу модернистичких и 
традиционалистичких погледа на концепте нација, националног идентитета и 
национализма, мада се у основи првенствено ослања на културно-историјске, 
односно традиционалне елементе. Ова теорија, наиме, истиче постојање „етничке 
сржи“ у модерним нацијама, као и значај сећања, вредности, емоција, митова и 
симбола за национални идентитет, али не искључује ни објективне факторе из своје 
укупне анализе; више о теоријама национализма видети у: John Armstrong, Nations 
Before Nationalism, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1982;  Anthony D. 
Smith, The Ethnic Origins of Nations, Blackwell Publishers, Oxford, 1999; Ernest Gellner, 
Nations and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca, 1983. 
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именом, везана за своју домовину, која поседује  митове о пореклу, 
сећања, један или више елемената заједничке културе и одређени ниво 
солидарности, барем међу елитама“.26 Нације се, наводи аутор, 
стварају укључивањем читаве популације, а не само елита, у процес, 
конституисањем законодавних и политичких институција, националне 
идеологије, међународним признањем и повлачењем граница. 
 Са друге стране, модернистичка теорија полази од премисе да 
су до 1800. године, у већини случајева, етнички идентитети постојали 
искључиво на локалном нивоу. Национални идентитет и јединство 
наметнути су одозго на доле, од стране европских држава, због тога 
што су били неопходни за модернизацију економије и друштва. 
Маргинализовање природности и снаге етничких веза и разлика 
представља једну од главних карактеристика модернизма. У складу са 
тим, бројни етнички конфликти се, од стране представника ове 
парадигме, објашњавају различитим друштвеним, политичким и 
економским разлозима који, често, немају историјску и етничку 
димензију.  
 Према речима Ернеста Гелнера (Ernest Gellner), једног од 
најпознатијих теоретичара модернизма, нација, национални идентитет, 
национална држава и национализам представљају продукте модерне, 
индустријалистичке епохе, који су се појавили у периоду 
модернизације. Гелнер наглашава да је нација скорашњи феномен чији 
се корени везују за период Француске револуције; нације и 
национализам су продукти модернизма и свих процеса и облика 
развоја савременог западног друштва у протекла четири века, 
укључујући капитализам, индустријализам, секуларизацију и стварање 
бирократског државног апарата. Према мишљењу аутора, нација и 
други феномени проистекли из ње нису нови само у хронолошком 
смислу, већ и у квалитативном. Наиме, Француска револуција није 
само поставила темеље нове идеологије, већ је створила и нови 
концепт друштвене заједнице, нову врсту колективног идентитета, 
државе и, на крају, нову врсту државног поретка. 27  
 Представници модернистичке теорије иду тако далеко да 
заправо често негирају неминовност постојања нација и националних 
држава. Гелнер истиче да нације не представљају природни атрибут 
човечанства, већ су временом прихваћене као такве. Он даље тврди да 
су националне заједнице, као и државе, једна од могућности, али не и 

                                                            
26 Anthony D. Smith, Nationalism, Polity Press, Cambridge, 2001, pp. 12-13. 
27 Anthony D. Smith, “Memory and Modernity: Reflections on Ernest Gellner’s Theory of 
Nationalism“, Nations and Nationalism, 2.11.1996, p. 371. 
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универзална неопходност, као и да ни једне ни друге нису постојале у 
свим временским периодима и околностима. Поред тога, нације и 
државе нису зависне једне од других. Национализам као идеологија 
полази од претпоставке да су нације и државе (судбински) 
предодређене једне за друге, да једне без других нису потпуне; њихово 
настајање је, међутим, било независно у односу једних на друге.28 

Држава је свакако настала без помоћи нације, док су неке нације 
настале без сагласности својих матичних држава. Међутим, наводи 
аутор, спорно је да ли је нормативна идеја нације у свом савременом 
смислу унапред претпоставила пређашње постојање државе. Стога је 
важно препознати да је настанак нације блиско повезан са успоном 
модерне територијалне  државе.29 
 Теоретичари примордијализма и модернизма такође приступају 
дефинисању националистичке идеологије контрадикторним 
аргументима. Према мишљењу Смита, национализам представља 
политичку идеологију солидарности која се често појављивала у 
различитим формама, увек побеђујући у такмичењу са другим 
идеологијама. У ствари, примећује Смит, национализам је једна од 
најутицајнијих доктринарних консталација које су се појавиле од 
периода револуције у европској филозофији. Аутор наглашава да се 
национализам као идеолошки покрет позива на историју одређене 
групе и покушава да уобличи ту историју у осећај заједничког 
идентитета. Овај идеолошки правац увек се јављао у виду 
конзистентног скупа захтева и веровања у вези политичког и 
друштвеног уређења, док његове основне карактеристике могу да се 
сажму у следећем: човечанство је подељено у нације од којих свака 
поседује свој сопствени карактер, историју и судбину; нација је једини 
извор политичке моћи; лојалност према њој превазилази све друге 
лојалности; да би био слободан, сваки појединац мора да припада или 
да се идентификује са одређеном националном заједницом; свака 
нација захтева потпуно самоизражавање и аутономију.30 Ова 
суштинска доктрина чини основни оквир националистичке визије и 
обухвата не само домен политике, већ и културе и друштва. Према 
томе, ова теорија обликује идеју и образложење националистичких 
активности, као и симболе и институције, који изражавају идеју 

                                                            
28 Ibid., p. 6. 
29 Погледати: Anthony D. Smith, “Memory and Modernity: Reflections on Ernest 
Gellner’s Theory of Nationalism“, Nations and Nationalism, 2.11.1996. 
30 Anthony D. Smith, National Identity, Penquin, Hammondsworth, 1991, p. 74. 
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нације.31 Национализам, стога, може бити посматран као посебна 
идеолошка врста друштвеног и политичког покрета са одређеним 
„смером кретања“ и препознатљивим профилом и правцем.32  
 Са друге стране, Џон Брејли (John Breully) истиче важност 
национализма као идеологије, али га, ипак, ставља на друго место иза 
политике, наглашавајући да су државне институције и политички 
односи они који обликују циљеве национализма.33 Аутор даље тврди да 
значај национализма није толико у томе што он директно мотивише 
већину својих поборника, већ више у томе што он обезбеђује 
концептуалну мапу која омогућава људима да вежу своје сопствене 
материјалне или моралне интересе за шири терен активности.34 Другим 
речима, национализам настаје из неопходности осигуравања осећаја 
комплексних друштвених и политичких споразума. Националистичка 
идеологија, у том случају, као одговор модернизму, када се примени у 
својим симболичким и церемонијалним формама, може да има врло 
опипљиву моћ.   
 Представници модернистичке теорије углавном посматрају 
национализам кроз политичку призму, дефинишући га чисто 
политиколошким терминима. Према речима Ернеста Гелнера, 
национализам представља теорију политичког легитимитета, која 
захтева подударност етничких и политичких граница, и инсистира на 
томе да етничке границе у оквиру одређене државе не одвајају 
политичку елиту од остатка становништва.35 Гелнер истиче да је 
националистичка идеологија првенствено политички принцип на 
основу којег се изједначавају концепти политичке и националне 
јединице.36 Национализам као осећање или као покрет најбоље може да 
се дефинише уз помоћ овог принципа, тако да националистички осећај 
заправо представља осећање беса подстакнуто нарушавањем овог 
принципа, или осећање задовољства подстакнуто његовим испуњењем 
(задовољењем). На сличан начин, националистички покрет такође је 
мотивисан овим врстама емоција.37 

                                                            
31 Anthony D. Smith, Nationalism, Polity Press, Cambridge, 2001, p. 22. 
32 Anthony D. Smith, Theories of Nationalism, Duckworth, London, 1971, p. 6. 
33 John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester, 
1983, p. 72.  
34 Ibid. 
35 Погледати: Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca, 
1983. 
36 Ibid., p. 1. 
37 Ibid. 
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 У складу са основним постулатима модернизма, представници 
ове теорије често критикују националистичку идеологију, непрекидно 
истичући њену наводну неутемељеност на „реалним“ друштвеним, 
историјским и политичким чињеницама, као и „двоструке аршине“ 
националистичког погледа на свет. На типично модернистички начин, 
Гелнер наводи да националистички митови инвертују реалност. Наиме, 
национализам пропагира и брани културну различитост, док заправо 
намеће хомогеност како изнутра, тако и између политичких целина. 
Његов лични имиџ и права природа су у обрнутој (инверзној) вези, са 
ироничном уредношћу која се ретко среће код других идеологија.38  
 С обзиром на фундаменталне разлике између различитих 
теоријских приступа изучавању феномена нација и национализма, 
постоји мало простора за усаглашавање ставова између теоретичара и 
концептуалне јасноће између супротстављених парадигми. Дебате које 
се тичу нација, националног идентитета и национализма заправо су 
често збуњујуће, због различитих приступа и разумевања ових 
феномена, као и употребе различитих концепата и дефиниција. Највећa  
неслагања око дефинисања природе нација и национализма остају 
између представника модернистичке и примордијалистичке парадигме, 
које се фундаментално разликују у својим приступима изучавању ових 
феномена. 
 

НАЦИОНАЛИСТИЧКА ИДЕОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ 
ПРИМОРДИЈАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА 

 
 Комплексну природу нација, националног идентитета и 
национализма могуће је подробније схватити једино ако се анализира 
из перспектива обе главне теорије, примордијализма и модернизма. 
Фундаментална неслагања између представника примордијалистичког 
и модернистичког правца донекле уносе конфузију у саму анализу 
феномена национализма и отежавају његово свеобухватно сагледавање 
из угла етницитета и политике истовремено. Национализам, наиме, 
није ни могуће посматрати изоловано, као искључиво етнички или 
искључиво политички феномен, с обзиром на то да су обе димензије 
подједнако значајне и утицајне. Нема сумње да етнички национализам 
извире из самог бића једног народа, из колектива, из масе; етнички 
национализам је јака и моћна емоционална снага којом је свакако 
могуће манипулисати, али за коју је апсурдно тврдити да је 

                                                            
38 Ibid., p. 124.  
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„вештачка“, нематнута од стране политичких и интелектуалних елита и 
несвојствена људској заједници. „Збијање редова“ у оквиру етничких 
група старо је колико је старо и само људско друштво и његова 
култура. Основне карактеристике етничког национализма, односно 
поверење, блискост и везаност у оквиру једног етничког 
колективитета, као и неповерење, страх и анимозитет према другој, 
непријатељској заједници, представљају основне, кључне особине 
различитих културно дефинисаних група, без којих, уосталом, 
различите нације, културе, цивилизације и све оно што су народи 
вековима стварали, од језика, религије, традиције, обичаја, државе, 
архитектуре и уметности, једноставно не би ни постојало.  
 Са друге стране, сирови етнички национализам тек у рукама 
политичких и интелектуалних елита једног народа може да добије 
своју савремену, политички употребљиву, идеолошку форму. Уз помоћ 
различитих институција, организација, медија, политичких и 
интелектуалних елита национализам се из културног и етничког 
претвара у политички феномен, прелази просторне и временске 
границе, и постаје моћна и утицајна идеологија маса, способна да 
конституише власт и усмерава мисли и активности великог броја 
припадника одређеног народа. У тој фази национализам се може 
описати као претежно политички феномен иако се његова етничка 
димензија никада не губи, невезано за интензитет политизације. 
 Оно што суштински најбоље описује и дефинише национализам 
јесте његово флуидно кретање које је увек двосмерно. Национална 
идеологија се никада не имплементира искључиво „одозго на доле“, 
већ је њено кретање двосмерно; другим речима, политичке елите до 
одређене границе могу да утичу на понашање маса, али супротно је 
такође истина. Другим речима, национализам не поседује моћ и утицај 
уколико не постоји међусобна „размена“ између институција и масе, 
државе и народа, политичара и њихових гласача – самим тим, 
национализам мора да има и етничку (културну, примордијалистичку) 
и политичку (институционалну, модернистичку) димензију да би могао 
да се наметне као значајан фактор у унутрашњој и спољној политици 
одређене државе и нације. 
 

*** 
 
 Као што је већ истакнуто, без обзира на предвиђања појединих  
социолога и политиколога из педесетих, шездесетих и седамдесетих 
година XX века о тренду опадања утицаја етницитета, културе и 
религије на државу и друштво генерално, локална и међународна 



“Политеиа”, бр. 10, Бања Лука, децембар 2015. 177 

политичка сцена од осамдесетих година, а нарочито након завршетка 
хладног рата, показала је и наставља да показује управо супротне 
тенденције – национализам и религија, у различитим облицима, и даље 
представљају факторе који, у великој мери, обликују међународне 
односе и врше утицај на њих, а у појединим случајевима чак имају 
превласт над економијом и геополитиком.39 Из тог разлога нација, као 
и сви феномени произишли из ње  -  национални идентитет, држава и 
идеологија, остају предмети истраживања од суштинског значаја за 
модерне друштвене науке, као и за глобалну политичку сцену.    
 Моћ национализма, у великој мери, произилази из чињенице да 
је он и етнички/културни и политички феномен. Као етнички и 
културни феномен, национализам омогућава идентификацију 
појединаца са широм етничком односно националном групом, при 
томе прелазећи просторне и временске границе, чиме припадници 
одређене нације могу да испуне неке од основних људских потреба – 
потребу за сигурношћу и потребу за припадношћу. Са друге стране, 
као политичка идеологија са јаком емоционалном компонентом, 
национализам има велики мобилизаторски потенцијал, што је нарочито 
значајно у кризним периодима, без обзира на то да ли се ради о 
политичким, безбедносним или економским кризама. Политичке елите, 
уз помоћ национализма, најбрже и најлакше могу да окупе већину 
припадника одређене нације око јединственог политичког, друштвеног 
и националног циља, што је од суштинске важности за стабилност, 
просперитет и, на крају крајева, сам опстанак националних држава. 
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of this tractatus’s narrative is to give a better understanding of human 
rights of minorities, their etiology and determination.   
 
Key words: national minority, law, law on protection of rights of national 
minorities, social status of national minority members, post-Dayton Bosnia 
and Herzegovina, identity, human rights. 
          

                                                            
1 Director of the Institute for Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of 
Republika Srpska; holds a Мaster's degree in sociology. 
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Sažetak: U Bosni i Hercegovini postoji 17 priznatih nacionalnih manjina, 
koje prepoznaje Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina 
Bosne i Hercegovine usvojenog u Parlamentarnoj skupštini BiH 2003. 
godine. Pored ovog zakona, prava pripadnika nacionalnih manjina su 
regulisana čitavim nizom zakona koji tretiraju parlamentarne izbore, 
kriminal, obrazovanje i dr., usvojenih na različitim nivoima vlasti, od 
kantona, entiteta do same države. Cilj ovog rada je da analizira sadržaj i 
značaj, kao i socio-političke implikacije pojedinih odredbi Zakona o zaštiti 
prava pripadnika nacionalnih manjina BiH iz sociološke i politikološke 
perspektive, kao i odnos i uticaj njihovih normi na društvenu sferu i 
individualnu egzistenciju (u politici, obrazovanju, kulturi, medijima, 
zapošljavanju, itd.) pripadnika manjina u okviru specifične i asimetrične 
države kakva je postdejtonska Bosna i Hercegovina. Rad dakle ima ambiciju 
da obezbijedi bolje razumijevanje ljudskih prava nacionalnih manjina u 
BiH. 
 
Ključne riječi: nacionalne manjine, zakon, Zakon o zaštiti prava pripadnika 
nacionalnih manjina, socijalni status pripadnika nacionalnih manjina, 
postdejtonska Bosna i Hercegovina, identitet, ljudska prava. 
 
 
 In order to get a complete insight into a complex normative status 
and treatment of national minorities – primarily in legal documents in post-
Dayton Bosnia and Herzegovina - besides analysis of their postulation in 
numerous constitutions within BiH (state level, entities, cantons, but also the 
Statute of District of Brcko), it is necessary to turn (over) and expand the 
perspective, if not in some other way then at least by widening its bordering 
edges and putting between them one more topic important for holistic 
understanding, from the sociology-political standpoint and perspective, 
of the position of minority communities of national determination in divided 
BiH society and non-functional state unrecognized from within, and that is 
the analysis of laws in such a state, which laws treat the phenomenon of 
social groups of national origin and provenience, and minority capacities. In 
other words, determination and treating of national minorities in laws of 
BiH, laws of the entities, the cantons and the Brcko District is 
complementary to their positioning and norming in constitutions of the 
aforesaid levels of authorities in post-Dayton BiH. Only in that way can we 
wrap-up the narration about normative dimension and content of the 
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position of national minorities2 in BiH society at the turn of the 21st 
century. For that reason, the attention in this text shall be focused on 
analyzing a number of laws in BiH that treat national minorities, and also 
the ‘others’ in some of them. Those are the following laws, adopted in BiH 
legislating bodies in the last one and a half decade, during the historical and 
statehood-political existence of post-Dayton BiH: Laws on protection of 
rights of national minorities at the level of BiH and the entities, Law on 
prohibiting the discrimination, Election laws, Criminal laws of BiH and the 
entities, Framework and separate laws on primary and secondary education, 
laws on public RTV services in BiH, entities’ laws on culture – including 
laws on the use of language and alphabet, laws on local self-management, 
laws on labor, employment, etc. Of course, for the sake of brevity, not all of 
them will be the subject of this analysis, but only some of them.3  
         From the normative point of view, from the whole set of precisely and 
fully named laws, or only implied the aforementioned laws, the most 
important is the Law on the Protection of Rights of the National 
Minorities. This law, in the context of this analysis, was the first law in 
Bosnia and Herzegovina or one of its entities to explicitly use the term 
national minority, clearly distinguishing it from the term ‘others’, that is, 
from categories or syntagmatic expressions such as ‘ethnic group’, ‘ethnic 
community’, nationality, ‘minority nation’, etc. Solely for that reason, if 
there were no other reasons and justifications – and there are – this law 
should be paid great attention and meticulously analyzed.                 
         1. The law that regulates (promotes and protects) the rights of national 
minorities, Bosnia and Herzegovina got after at least two years of ‘splitting 
the hair’ procedure. That is how long the complex and reversible procedure 
of its adoption took, from the outlining of initial concept and elaborating the 
need and significance of adopting such a law4, to its definitive accepting by 
the authorized political representatives of peoples’ (voters’) will. The word 
here is about the Law on protection of rights of national minorities, 

                                                            
2 Treating national minorities and norming their legal status and social position in 
constitutions in BiH, and we listed those constitutions, we elaborated wider in another 
article, so we have omitted here that part. 
3 Here we shall focus only on so-called systemic laws that norm the fundamental 
determinants in relation to legal and social status of national minorities, such as legislation 
on rights of representatives on national minorities and electoral legislation, while the 
actualization of all other, particularly so-called identity laws, including the set of education 
laws, will have to wait for some other occasion for elaboration.  
4 The first, working draft of that law, was prepared in the Ministry of Human Rights and 
Refugees BiH, and it appeared in the ‘selected’ public in mid-2001, followed by a long-
term public and less public discussion on it. 
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which, in the legal terms, came into power on the 14th May 20035, and in 
its entirety explicitly refers to the rights of national minorities in Bosnia 
and Herzegovina, in both the entities. Needless to say, prior to its adoption 
there was a multifold and multivalued activity of numerous social, political 
and non-governmental subjects and factors. All of it was taking place in a 
particular social ambient characterized, on the one hand, by strong 
involvement and arbitrating of the so-called international community, 
especially Office of the High Representative in BiH (OHR), in the 
internal political processes and relations in BiH-particularly in 
‘mediation’ and moderation of relations between the entities, and, on the 
other hand, by establishment and start of functioning of institutions and 
bodies of authorities of the state, mutually agreed between the warring 
parties in Dayton and ‘sealed’ in Paris in 1995. With its specifics, meaning 
and significance, and implication to future socio-political and all other 
processes, relations and contents of public life in post-Dayton BiH, the 
following two facts of the then mosaic of five year post-Dayton, legal-
political, cultural-spiritual, media-informative configuration stand out: first, 
in the mid 2000 the BiH Constitutional Court, as we explained in the 
previous sub-chapter, brought several, in (non)legal terms, so-called Partial 
decisions that, inter alia, proclaimed / ruled the constitutive character of 
all the three nations on the entire territory of BiH. The consequence of 
this was the creation of a new situation in BiH, compared to the previous 
one, primarily as a consequence of implementation of the said Decisions of 
the BiH Constitutional Court – abstracting temporarily and only for the 
purpose of this elaboration the manner of bringing that decision and even 
more the intention, motivation and justification prior to its bringing, i.e. its 
imposing – which resulted in imperative change to the entities’ 
constitutions, which de iure happened in 2002; and second, the deadline 
was expiring for Bosnia and Herzegovina authorities who were obliged 
to submit the first, initial, Report on implementation of the Framework 
Convention in Bosnia and Herzegovina6 to the authorized body of the 

                                                            
5 As seen in the preamble of the law, it was brought in a way that it was adopted by both 
houses of BiH parliament, though, at different times (which will be further mentioned in 
this elaboration): House of the Representatives and the House of Peoples. In other words, 
we are mentioning them here only for the sake of readers who are not enough acquainted 
with legal finesses, equilibristic and causality (and most of them are not) – in this case the 
legislator is the Parliamentary Assembly of BiH, and the proposer was the BiH Council of 
Ministers, i.e. the Ministry of Human Rights and Refugees. The law came into force on the 
eighth day after publishing in ‘BiH Official Gazette’, as foreseen in its last article, Art. 27.  
6 The full, official title of that document is: Извјештај Босне и Херцеговине о 
законодавним и другим мјерама на провођењу начела утврђених у Оквирној 
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Framework Convention for protection of national minorities of the CoE 
(Ministerial Committee of CoE and Advisory Committee), which was 
ratified in the beginning of 2000 after it was incorporated into the 
Constitution.  
 The whole report was supposed to refer to the rights and position of 
national minorities in BiH and measures and activities BiH is undertaking in 
the aim of promoting and protecting human rights of national minorities. At 
that point in time, BiH authorities – and it was the same in the entities – not 
only did nothing regarding their obligations by signing and incorporating 
the Framework convention for protection of minorities in its legal system, 
the highest legal act-the Constitution, and they should have informed the 
Ministerial Committee of the CoE and Advisory Committee of the 
Framework convention7, but, officially, the authorities did not know what 
were the national minorities, who were they, what were they doing in BiH, 
why their human rights mattered, why was the CoE interested in it, and 
finally, how to go around that obligation, without large negative 
consequences for the authorities (particular highly positioned functionaries) 
at the same time.            
         Such was the atmosphere, the axiological ‘coordinating system’, in 
which the Law on protection of rights of national minorities was prepared 
and brought. The public discussion on this law, especially on certain 
regulation which dealt with the right of national minorities to political 
representation and participation in the authorities in all the levels in BiH, 
last a long time, several months, and showed, on the one hand, rather high 
theoretical and legal inconsistency and wide range of positions in thinking 
about the problems of legal, political, ethnical and other aspects of identity 
elements and status of national minorities in BiH, and, on the other hand, 
insufficient organizing of national minorities themselves, save for the Roma 
(who had several associations, organizations etc.), Jews, Chech, Hungarians, 
Slovenians and Albanians8, to articulate and present their interests, needs 
and projections. Nevertheless, the law ‘played an important role in securing 

                                                                                                                                                       
конвенцији за заштиту националних мaњина, but in more frequent use is the 
abbreviated, colloquial title, which we also used in the text.  
7 “Implementation of the Framework Convention for protection of national minorities is 
assessed by the committee of ministers of the CoE, with help of the Advisory committee of 
the Framework convention. Composition and procedures of the Advisory committee were 
regulated by resolution (97) 10, adopted by the CoE Council of ministers in 1997. “Quoted 
from: Људска права у Босни и Херцеговини 2008, Сарајево: Центар за људска права 
Универзитета у Сарајеву, 2009, page 308. 
8 It is best seen from the number and activities of its NGOs, which was earlier repeated and 
elaborated throughout the text. 
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the legal frame for protection of national minorities and raising the 
awareness about the rights of national minorities’. 9 During the public 
debate it became apparent that some solutions of the western legal and 
political tradition and practice were not applicable in BiH 
circumstances, that it cannot be mechanically ‘planted’ to this area, but 
rather that own solutions, more appropriate to the present milieu and needs 
should be looked for. This particularly referred to the criteria and 
‘technique’ of representation of national minorities in the authorities, state 
bodies and public services, therefore, as can be seen in the text of the law 
before amending, these issues were left out, as a legacy to some other 
regulations and instances to deal with. Thus, in the final originally adopted 
text of the said law, there were no regulations on how to elect 
representatives of national minorities to municipal, cantonal or entity 
parliaments, there were no norms about their participation in the bodies of 
executive or judicial power, or how they can be employed in administration 
services, public corporations etc. For the sake of the truth, some of listed 
and unresolved problems were, as the lawyers would say, ‘a matter’ of 
electoral legislation i.e. rules and regulations to regulate election principles, 
participation in the electoral process, distribution of mandates, forming of 
the authorities, etc. 10 
         Complexity of the adoption procedure and even more the complexity 
of the social structure and its tissue that the said law was supposed to 
articulate and manage, is confirmed by the fact that the Draft law was the 
subject of legal expertise, valorization, judgment of its harmonization with 
European standards in that field, by the so-called Venice Commission 
(Commission for Democratization through law, expert-advisory body for 
constitutional-legal issues of the Council of Europe, which formally 
represents the highest legal authority in European associations)11. Expert 
‘vivisection’ of the proposed text of legal project on the rights of national 
minorities resulted in two significant changes compared to the original 
version of the law: two important categories were added to the name of the 
law, regulations on ‘protection’ and ‘representatives’, so that the adopted 
name of the law leaves no dilemma vis-à-vis the ‘address’ i.e. the subject 
whose rights (of representatives, individuals who identify with one of the 
                                                            
9 Human Rigts in Bosnia and Herzegovina, 2008, page 304. 
10 Finally, in the ‘dusk’ of 2001, the proposed law was sent into the parliamentary 
procedure, and after a ‘long march through institutions’, as Rudi Ducke put it well 
commenting on the failed student unrest in 1968, almost a year and a half later, it came out 
as a ready ‘product’ and became a positive legal act. 
11 The draft law submitted to the Venice Commissio in February 2002, and its opinion was 
sent back to the Parliemantary Assembly in mid-June of the same year. 
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national minorities in BiH) are in question and what is being done with them 
(they are being protected, it is about their protection). Besides this, the 
regulations containing definition of a national minority was also 
incorporated into the law / of course, only in the sense of i.e for the purposes 
of the said law, but the definition we consider a quality one and applicable 
outside the narrow legal discourse and domain, including sociology, 
political science and other social sciences, so we will be coming back to it /, 
while national minorities were individually identified and listed, thus 
they were de iure recognized. That regulation, contained in Article 3 of the 
Law, made that law significantly different from all other laws similar in 
their ‘subject matter’, not only in countries of geo-political surrounding, 
but also in the countries of developed parliamentary democracy and 
affirmed human rights and basic freedoms. However, this distinguishing 
characteristic was necessary, considering the outlined social ambient and 
legal-political and axiological ‘coordinating system’ and landscape in post-
Dayton BiH. That means that defining national minorities in the given, 
specific legal project, does not damage anyone, and least the minorities 
themselves, at the same time giving a certain contribution to theoretical 
reasoning on one important social fact.     
         In other words, the legislator obviously kept in mind the fact that the 
Law shall be implemented in a Bosnia-Herzegovina ambient, starting 
from its history and history of its constitutive nations and national minorities 
that live therein, their traditions, customs, language experiences and 
practices, confessional differences, and so on, which is why that legal 
project on rights of national minorities ‘travelled’ a bit longer through the 
institutions of BiH legislator12.  
 The consequence of that fact was certain national homogenization 
and awakening of minority communities and their representatives, 
creation of new NGOs and revitalization of old(er) associations, thus giving 
them the subjects, agents, for shaping the public opinion, exerting pressure 
on political and state structures in BiH and the entities, lobbying with 
international institutions and organizations, all in the aim of final legal 
verification of their status and legalization of institutes and means of active 
participation in the social life of a town where they live and act. This was 
achieved by the said law: non-constitutive nations in BiH were finally 

                                                            
12 Finally, House of Representatives of the BiH PA adopted the amended proposal of the 
law on 20 June 2002, but the debate on the law ‘got stuck’ in the House of Peoples and it 
could not be resolved in that convocation, so they had to wait for the new one in the House 
of Peoples, and then, on 1 April 2003, the Law was definitely adopted in the identical text 
as almost a year before by the House of Representatives. 



Слoбoдaн Нaгрaдић, Нaциoнaлнe мaњинe у зaкoнoдaвству Бoснe и Хeрцeгoвинe 188 

recognized as national minorities by law. Realization of rights of 
(individual) representatives of those minorities, and the minority as a 
collective is, from sociology point of view, a matter of chronic social 
processes and political relations over a longer time period, rather than acute 
events, such as the very adoption of the law. At the same time it was a cause 
and a consequence of a change of social awareness on the significance of 
rights of national minorities and the need of their implementation, i.e. 
eliminating discrimination that affects the citizens/individuals belonging to 
minority ethnic communities. Naturally, the contents of legal norms 
influence the manner of its implementation, more precisely: the flow, 
process and effects of implementation were also normed by the law.   
         The law on protection of rights of national minorities is, 
potentially, powerful and strong ‘weapon’ in the hands of national 
minorities. It depends, to a large degree, on them, their representatives, 
NGOs, associations and institutions, not only the contents and quality of 
implementation of that law, but also the destiny of national minorities, their 
rights and freedoms, as well as equality in relation to other citizens of BiH, 
primarily those that belong to constitutive peoples.  
But, in order for all this not to depend solely or primarily on the level and 
quality of organizing of national minorities, (cap)abilities of their 
representatives and/or benevolence of international institutions and 
organizations (not only current and present ones, but also those that will be 
there ‘until the end of time’), the legislator took the effort to leave the large 
burden up to the authorities in BiH level, entities, cantons, municipalities, in 
the form of obligations and liabilities, with regard to implementation of the 
law, as well as for the fulfillment of all other norms that regulate and 
sanction the rights of national minority representatives as individuals, and 
minorities themselves as a collective.  In doing so, the legislator, in writing 
the norms, largely followed and used the ‘pattern’ and standards 
already given in the CoE Framework Convention for protection of 
national minorities13. Also, the legislator followed the European standards 
when dealing with the contents of particular articles of the law, primarily 
those that regulate obligations and liabilities of the authorities. Besides, it 
                                                            
13 As it is known, BiH accepted and ratified the Council of Europe Framework convention 
for protection of rights of national minorities, in other words, it is a part of BiH legal 
system since the day of signing the General Framework Agreement on Peace in BiH (short: 
Dayton peace agreement, or DPA), that is, when it was incorporated into the BiH 
Constitution as one of the international instruments on human rights that will be applied in 
BiH. Thus, absurdly, it became valid in BiH before it came into force in Council of Europe, 
where the condition was that it is accepted and ratified by certain number (12) of countries-
members of CoE. We wrote about it earlier in other works. 
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was not regulated by a chance (Article 2 of the law) that protection of rights 
of representatives of national minorities is a part of international protection 
of human rights and freedoms. Hence, even if someone would want to, and 
it is now clear that there are no conditions and alibies for that – at least 
while some trends of world’s politics and ‘system of values’ are in place, - 
national minorities and protection of their rights cannot be treated 
separately, away from main trends in the world and immanent behavior 
patterns. In that way BiH accepted the standards that are, at least de iure if 
not de facto, a part of legal-political everyday routine in Europe. The law on 
protection of rights of national minorities prefers and prescribes, as an 
obligation of authorities in BiH, entities, cantons, cities and municipalities, 
further affirmation ex officio, institutional protection of individual and 
collective rights of representatives of national minorities, their further 
national and civil emancipation, integration to all normal and legal social 
processes and trends, without discrimination, and historical coexistence 
with representatives and communities of constitutive, majority peoples in 
BiH, and not assimilation.  Moreover, assimilation is prohibited by law, 
except in situation when the representative of a national minority 
him/herself asks so, that is, when he/she does not ask others to treat him/her 
as a representative of a national minority, which is more common case in the 
practice. The goal of emancipation and affirmation of national identity and 
protection of rights of representatives of national minorities, including 
Roma, is not that minority groups, as collectives, get so emancipated and 
raised to some ontological-eth(n)ical pedestal as some higher reality and 
value, thus becoming something else compared to what they were (are), to 
lose the identity and performance of national minority, to get ‘drowned’ into 
and take over properties and potentials of majority peoples, but on the 
contrary: national minorities to stay what they are – minorities. But in all 
that their rights, position, characteristics, interests and needs should be 
legally recognized and regulated, first by a law or laws, followed by 
constitution – in this concrete case amendments to BiH Constitution; to be 
guaranteed all human rights and to secure their implementation at highest 
criteria, all for the sake of one single goal that a democratic society should 
strive to, and those are developing and cherishing equality, (before the law, 
starting positions, social chances, etc.), tolerance and similar ideals and 
values. All the while it is important to keep in mind at all times the simple 
fact that representatives of minorities have the right and transparent 
possibility to decide, at any moment, whether to be or not to be 
representatives of national minorities, whether to ask to be treated as such, 
or not, i.e. no one should force them to be national minority, ‘others’ or 
assimilated representatives of a majority nation. In doing so, due to their 
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position and desire, that is, expressed determination that they are a minority 
and they should be accepted and treated as such by others, they should bear 
no consequences or be brought into an unfavorable position. It was the 
standard and the achievement inaugurated and guaranteed by the 
Framework Convention14.                                              
         However, considering all that is found in the text, as a norm, we could 
say that the Law surpasses the imperatives of the Framework 
Convention, that it, it prescribes and guarantees greater rights, wider 
freedoms and privileges to national minorities, while the authorities, at the 
same time, are imposed more obligations and liabilities for realization of 
given rights15.Concretely, it means that certain regulations of the 
Framework Convention for protection of national minorities might have 
been implemented in BiH, Republika Srpska and/or Federation BiH, in the 
period from interpolation of the Framework Convention into the 
Constitution of BiH in December 1995 till adopting of the Law on 
protection national minorities in 2003, without it being illegal. Au contraire.  
It is also a way of protecting the rights of national minorities living there. 
Here are some more evidence in support to our thesis on benevolence of the 
Law in relation to the Framework Convention vis-à-vis scope and 
content of rights guaranteed to national minorities in more expressed 
obligation of the authorities towards respecting of rights of national 
minorities and a necessity of undertaking adequate measures in the aim of 
implementing and protecting those rights. Take, as an example only, 
Articles 7 and 8 of the said Convention that say  that members (countries 
that signed the Convention) shall ‘…secure respecting the rights of each 
representative of a national minority for freedom of rallying, freedom of 
association, freedom of expression and thought, conscience and 
confession.’16, that is:  “Members are obliged to recognize to each 
representative of a national minority the right to freely express his/her faith 
or religious beliefs and to establish religious institutions, organizations and 
associations.“17, and it is easy to see that all imperatives from the above 
norm are not yet fulfilled in BiH, and that there are things to do while 

                                                            
14 It is explicitly normed in Article 3 of the Framework convention. 
15 Similar assessment is given in the text Rights of national minorities: „Венецијанска 
комисија је, између осталог, истакла да одређена права споменута у тексту нацрта 
Закона о заштити права припадника националних мањина гарантују и више од 
стандарда постављених међународним актима за заштиту националних мањина.“, in: 
Људска права у Босни и Херцеговини 2008, quoted edition, page 305 
16 Framework convention for protection of national minorities, quoted from: Права 
мањина – одабрани међународни документи, наведено издање, page 171. 
17 Ibid, page 173. 
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national minorities are not being discriminated, even in positive sense, and 
certainly not endangering the vital national interests of constitutive peoples. 
However, the authority(ies) behind the Framework Convention…, and today 
we know it is more than 30 states members of Council of Europe, believe(s) 
that regulations of that international document from the human rights corps 
should be implemented bona fide, and countries ‘members shall encourage 
the spirit of tolerance and inter-cultural dialogue and shall undertake 
efficient measures for improvement of mutual respect and understanding 
and cooperation between all the people who live on their territory, 
regardless of their ethnic, language or religious identity…’ 18.  For the sake 
of the truth, the framework character of this convention, and it means its 
particular conciliate spirit and volatility, are best demonstrated in Article 3 
which defines that ‘Each representative of a national minority has the right 
to freely chose to be or not to be treated as such…’19, or more explicitly, i.e. 
flexible: „In the areas traditionally or significantly populated by 
representatives of national minorities, should those representatives ask so 
and when that request corresponds to the real need, the members shall try 
to provide as much as possible...“20 (italic used by the author) etc. 
         To sum up, the Framework Convention gives a number of principles, 
imperatives, mechanisms and obligations that countries or their parts/entities 
should follow, apply and fulfill in order to promote and protect rights of 
national minorities. The Convention is based on and lies on the principles, 
and member states re obliged to implement those principles, to ‘process’ 
them in the national legislation, such as: non-discrimination; prohibition of 
forced assimilation; promotion of real equality; freedom of opinion, 
expression, conscience, religion, rallying and association; freedom to use 
the information media; right to use own language – including for public 
purposes, e.g. administration bodies, courts, financial institutions, etc.; 
education, including the right to form private education institutions in 
minority language(s); education in own language; right to preserve and 
develop national culture, tradition, faith and customs; cross-border contacts 
and international cooperation; obligation of the state to display bi-lingual 
toponyms, etc. 
         Naturally, laws in entity level and other regulations in other, lower 
instances of authorities in BiH, have already or will additionally, and in 
more detail, concretize the norms relating to rights of minority communities 
and ways of their fulfillment.  Anyhow, after the adoption of this law and 

                                                            
18 Ibid, page 171. 
19 Ibid, page 169.  
20 It is about Article 10, quoted paper, page 173. Italics put by the author. 
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after bringing harmonized laws in BiH entities, the authorities in BiH can no 
longer be pardoned for not-doing or insufficient doing in the aim of 
protecting the rights of representatives of national minorities. Considering 
the content of legal norms, the said authorities have serious obligations in 
the following areas: education, culture, language, work of art, customs, 
tradition, protection of monuments of culture and heritage, information, 
freedom of religion, freedom of rallying, association, displaying / wearing 
own signs and symbols; producing and erecting names of settlements, 
streets, institutions, organizations and other topographic marks in places 
populated by a respectable number of minority people’ representatives; 
founding e.g. private schools and other institutions for advanced training in 
minority language(s); providing official communication in languages of 
national minority communities in the sphere of legal, administrative, 
banking, social care and other public affairs and services; forming the 
information media in minority languages, i.e. columns and shows in public 
information services; election and participation of representatives of 
national minorities into the structures and bodies of administration, power, 
public services, state companies, etc. Of course, previously said is not all on 
which authorities of BiH must engage, not only for the sake of 
implementation of this law, but even more due to the relation towards the 
national minorities, promotion and protection of rights of their 
representatives according to European standards, which they accepted 
unforced, on their own. It is clear, if these authorities would not have other 
obligations vis-à-vis bringing and implementing laws in some other areas 
and contents of existence – which they do, imperatives regarding serious 
work only on this particular law are a challenge, big and serious enough for 
them, and at the same time a ‘testing’ for the indication of social status of 
national minorities in BiH. Due to all aforementioned, there is a need to 
once again, additionally, explicitly list all the rights of national minorities 
inaugurated and protected by the Law on protection of rights of 
representatives of national minorities, just because from such an overview it 
is possible to see what social status of minority groups of national 
determination is normed and announced, projected and desired, and then, 
even superficially, to point out other particularities of this law, along with 
some deficiencies or disputable dimensions of meaning. That would give 
additional arguments to the thesis that rights of national minorities are 
normatively, and especially legally, widely and comprehensively postulated, 
which is a precondition to normal, non-discriminatory social position of that 
social group. As mentioned earlier, the law that inaugurates, guarantees and 
protects rights, first and foremost to representatives of national minorities, 
but also to minorities as a collective, does it by norming and postulating a 
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wide spectrum of human rights to BiH citizens who declare as 
representatives of national minorities. This primarily relates to free 
expression and protection of those elements and dimensions that 
substantiate the identity of national minorities, and those are contents 
that concern a set of phenomena from the domain of culture and 
autonomy: language and guaranteed usage of it, private and public, in all 
public places, such as kindergartens, schools, hospitals and other health 
institutions, judicial institutions, social care institutions, police services, 
administration and similar, then informing on own language and 
alphabet, through printed or electronic media, education and other training 
on mother tongue, printing books on minority languages and their 
distribution, establishing libraries to preserve and use the literary heritage, 
staging theatre plays in minority languages, official correspondence with 
various state institutions and other public institutions, etc.  
 Also, the law norms and guarantees, that is, prescribes and orders the 
state, in all levels of its organization in post-Dayton BiH, to identify and 
protect the overall cultural heritage, tradition, material and non-material, 
cultural-historical artifacts and goods of national minorities, to establish or 
support founding of museums, archives, galleries, cinema archives, theatres, 
cultural centers, institutes or departments in already existing ones for 
protection of cultural and historical heritage, to support cultural-artistic 
societies, drama clubs, folklore clubs, rallies and similar forms of amateur 
or semi-professional associating of art work for the sake of presenting it, 
etc. The said law is equally lavish when it comes to minority rights in the 
sphere of education. It prescribes obligations to state bodies, in the level of 
education competent authorities, that is entities and cantons and their 
education structures, to organize lecturing in minority language(s), truth, in 
special, or as someone would say in impossible conditions (the word here is 
about the needed number of students – representatives of national minorities 
in each class), obligation to school authorities to provide appropriate 
teachers and teaching staff for minority children, and naturally financial 
means for their additional training, to secure adequate textbooks and space, 
and to incorporate into the curriculum contents from history, culture, 
tradition and heritage of national minorities living in BiH.21  For the sake of 
                                                            
21 As an example, from the text of the legal norm obliging the state and education 
authorities to prescribe, provide and realize the right to national minorities for undisturbed 
use of their mother tongue, it turns out that in anyone municipality in which representatives 
of one of 17 national minorities from Article 3 of the law live and have children of school 
age, the competent authorities must create conditions for minority children to attend classes 
in their mother tongue, in full, or partially – only some subjects, mainly those for acquiring 
knowledge and affirmation of own national identity and values, such as mother tongue, 
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truth, implementation of this part of the law, i.e. norms relating to education, 
depend on some other laws, be it on BiH level or entities’ level, even canton 
level, which are yet to be discussed. For preservation, cherishing and 
strengthening of identity of national minorities, important articles of the 
law are those that enforce the norm on right of national minorities to 
information on mother tongue, as well as obligation of authorities to 
establish and support the work of public institutions that issue newspapers, 
that is, other media of communication (radio, TV, film, internet, and 
similar) in minority language, that is, to create new columns, shows, special 
editions, that will write about and show the life and heritage of 
representatives of minority national collectives in BiH, that is, promote, 
affirm non-discrimination and non-stigmatizing of certain national 
minorities, i.e. demonstrate in practice avoiding of stereotypes on certain 
minority collectives of national origin (e.g. Roma, Albanians, etc.).  
         Informing the representatives of national minorities, along with 
citizens that declare as representatives of constitutive peoples, or do not 
declare at all, is contributed by the obligation of realizing the norm on 
obligation of authorities to display names of villages, cities, streets, public 
institutions (schools, health centers, kindergartens and similar), squares, 
sports societies and teams, toponyms and traffic signs, etc. in the minority 
language(s). This, of course, applies for those destinations populated by 
national minorities. The law also norms the obligation to authorities to 
guarantee and protect the right of national minorities to freely – though in 
                                                                                                                                                       
national history, literature, culture, music, fine arts, etc. If it is not possible in regular 
classes, then conditions have to be provided for additional / supplementary classes. The 
authorities are also obliged to provide, i.e. pay for, competent teacher who will perform 
classes in the minority language and teach children on topics they and/or their parents 
declare interest to be taught. Of course, ministerial bodies have to provide adequate 
textbooks in the minority language, and if such do not exist in Bosnia, they need to be 
imported from abroad, from mother country of the concerned national minority, and paid 
for of course. In schools attended by the minority children, diplomas have to be printed, if 
minority representatives should ask so, in minority language(s). It also derives from the text 
and norms of the law, that in municipalities populated with minority communities the 
authorities are obliged to create conditions for national minorities to use their native 
language in a bank, post office, hospital, kindergarten, retired persons home, when 
subpoenaed by the prosecution, when they are under investigation or a court proceeding, for 
fulfilling any form for any purpose, etc. That means that the authorities have to provide, 
‘hire’ and pay official interpreters who understand and speak the language of a particular 
representative of national minority who is a subject of a treatment or a service, that is, to 
pay for translation of necessary documents from domicile language, i.e. language of a 
constitutive nation, into the minority language. Therefore, it cannot be said that the scope of 
minority rights guaranteed by the Law is small. Quite the contrary! What was realized in 
that sense is another matter. 
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line with other laws and together with symbols and signs of the state, entity, 
canton and municipalities, use, display in public their national symbols, 
insignia, emblems and similar, such as flags, coat of arms and other signs 
of national minority as a whole, or, of some minority organization, 
institution or forum. Freedom of confession is also an important constituent 
of national identity and the law obliges the state bodies to secure 
undisturbed consuming of that right, including the right to church 
organization and its equality and functioning, especially if it is about those 
national minorities whose representatives confess some minority religion, as 
was the case we presented in chapter two, with portions of Ukrainian, 
Polish, Russin and Slovakian national minority. When we add to all this the 
fact on rights of representatives of national minorities to undisturbed 
communication and comprehensive cooperation with their compatriots 
in other states, e.g. their mother states, then the mosaic on the corps of 
national minority rights from the sphere of national identity, and normed in 
the Law on rights of national minorities, is completed. Moreover, it would 
be in a far greater scope and quality then demanded by Framework 
Convention to the member states of CoE. Even if measured by legal norms. 
Implementation of those imperatives is already something else. This will be 
mentioned more in the text to follow.   
         We have already mentioned some of weak points of the Law on 
protection of national minorities. It particularly applies to the area of 
political rights and participation of representatives of national minorities in 
the institutions and bodies of the authorities. Some critics of this law, 
usually authors of legal profile, assign as deficiency general nature of 
certain regulations and imprecise formulating of norms, which are, thus, 
difficult to implement22.Of course, in sociological point of view, those are 
not the decisive properties of the law that make it slow and difficult to 
implement, or, more precisely, its implementation with all the social and 
                                                            
22As, for example, the constitutional law theorist Prof. M. Dmicic points out: ‘… its 
characteristic is that it is often done in a too general way, by simply listing those rights, so 
in some cases there isn’t even the minimum legal determination on how are those rights 
going to be realized and legally protected. In some cases, imprecision is present to a degree 
that certain regulations come down to a political proclamation, which means very little in 
the legal sense.’ See: Миле Дмичић, Националне мањине у уставном и правном 
систему Босне и Херцеговине, «Градишки зборник», number 7, Градишка, 2005, page 
16. However, the author of the article did not point to any concrete legal regulation or 
norm, so he can also be criticized for ambiguity and imprecision. In fact, we believe that 
such his attitude is merely a consequence of uncritical and mere repeating of previously 
formulated assessment of N. Milicevic on the same issue. See: Неђо Милићевић, Стање и 
проблеми националних мањина у Босни и Херцеговини, у: Перспективе 
мултикултурализма у државама Западног Балкана, Београд, 2004.    
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political consequences that the process – and not the act – leaves in the 
tissue of BiH post-Dayton society, does not depend foremost on the 
imprecision of certain norms and their inapplicability per se, as much as on 
(under)development of legal consciousness and the culture of respecting 
the law and other legal acts in the actual BiH society and state. In other 
words, no matter how strong efforts the legislator makes to define the social 
position of national minorities in accordance with needs and interests of the 
society and the state, to shape it to own needs and characteristics, which is 
why some norms secure relatively high level of protection of human rights 
to national minorities, even more than the Framework Convention itself, 
realization of most such norms is not over yet, i.e it was slow, accompanied 
by obstructions and seeking excuses-even amnesty for not doing, there was 
disorientation, financial insufficiencies and other aberrations that are not 
typical for implementation of laws in normal, legal states. That is why in 
this moment, in year 2012, we can reliably say that implementation of the 
Law on protection of rights of representatives of national minorities in 
BiH, in major part of that obligation and process, did not follow the 
expected, planned, that is, opportune dynamics and intensity. 
Arguments for such an assessment are contained in the following facts. 
Namely, not only that basic, fundamental articles of this law are not 
implemented yet, that is norms contained within, which refer to issues of 
preserving own national identity, starting with usage of own language in 
official communication, to education – even supplementary and/or elective 
in that language – studying and practicing national literature, history, culture 
tradition, customs, beliefs (if different from the religion of domicile 
population, i.e. representatives of constitutive peoples), protection of 
cultural heritage, establishing new or revitalizing old cultural institutions, 
such as museums, archives, culture clubs, libraries, galleries, video clubs23, 
                                                            
23 If things would have been opposite to our claims, then for a few years 
back most, if not all, villages, settlements, streets, blocks, schools, public 
companies, information houses, cultural institutions, foundations, etc, would 
have to display names in language(s) of national minorities, just as public 
institutions in the field of culture, art and similar in their activity would 
have to have programs and content on means of expression of national 
minorities or from their fundus, i.e. entity, cantonal and municipal 
authorities would have to finance from their budgets not only forming the 
NGOs for recognizing and articulating identity of national minorities, but 
also associations and subjects from teh sphere of culture, publishing, 
information, preservation of monuments, relations with their compatriots 
from mother-state etc. There should have been expenses dealing with 
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to initiating and publishing informative media on minority languages, on 
electronic means of information or dedicated columns in printed media. 
However, those norms cannot be achieved ‘at once’, fulfilled and 
became reality with only one move of a particular body, adoption of 
some bylaw or simply by declaring the willingness of any social-
political, administrative, historical or educational-cultural and 
spiritual-religious subject or factor, on the contrary: in order for these 
norms to became facts, a longer period of time is required, because it is 
about serious and complex social-political, legal-administrative and 
economical-financial contents and processes, and concrete measures for 
which articulation and finalization is needed, in military jargon: ordered, 
coordinated acting of all participants and complex network of relations and 
events. Also, there was no radical improvement of material-financial 
position of NGOs and civil associations established by national minorities 
lately, who work and represent interests and needs of those collectives, 
while tendency of growth of number of NGOs of that profile in the last 
years is very noticeable, present24 and, no doubt, will continue in the near 
future. For the sake of truth, governments of entities, cantons, and many 
municipalities, all together, provided more money for  their work, especially 
for cultural activities, but it is not enough given their increase in number and 
widening their field of activities.25 These facts, however, indicate change in 
social awareness and some political values and dimensions with present 
social-political and historical actors and subjects, which resulted in change 

                                                                                                                                                       
realization of Law guaranteed right to freedom of religion, as well as for 
other purposes, from direct relevance for autochthony, self-importance and 
survival of national minorities.  
24 We elaborated that in detail in other paper in which we portrayed particular national 
minorities and listed concrete NGOs and associations formed by them to represent them, 
from what we can conclude their material-financial position.   
25 With regard to this phenomenon, and without necessary wider theoretical scientific 
elaboration, first and foremost sociological, political and then ethnological and 
psychological, it should be said that every man as an individual, citizen, is guaranteed the 
right – which was reconfirmed in the Framework Convention for protection of national 
minorities of the CoE, but also in the Law on protection of national minorities that is the 
subject of our interest here, along with a number of other international documents before 
these – to freely and solely express and decide his/her affiliation regarding national identity, 
that is, that others (individuals, groups, state bodies, political subjects, media, social and 
other institutions, education and culture organizations, religious communities, etc.) treat an 
individual as a representative of a national minority, or not, that is, that individual to be put 
under the institutes and mechanisms of protection that, as their right, stands available both 
according to the Framework convention and this law.  
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of quality of relations and reception of meaning and significance of the 
national minority phenomenon. Truth is that revolution of said social 
awareness and noticing the existence of minority national communities 
– among those layers and structures of public opinion and political 
establishment who ‘forgot’ that national minorities, under the term 
‘nationality’ existed in BiH before the war – is not always of autochthonic 
origin, but often was a consequence of an intervention and force from 
outside (international community), but, at the end of the day, it was 
irrelevant for representatives of national minorities from pragmatic point of 
view. 
         It is understood, besides the listed deficiencies, the law contains some 
other dimensions, norms and consequences that a priori make its 
implementation difficult.  
It is not necessary to extensively list them in order to argument the previous 
assessment and justify the need for reform of particular regulations, i.e. to 
change and amend those norms that were evaluated as inapplicable and non-
corresponding to social-political environment, spiritual situation of present 
moment, as well as needs and possibilities of adoption of those norms and 
their enlivenment in post-Dayton BiH. Even more so since some of them are 
implicitly announced and most of them will be discussed in further text. In 
other words, ‘regardless of the fact… that the Law was harmonized with the 
framework Convention for protection of national minorities, some obvious 
difficulties arose in its implementation…’ 26 Hence the process of its 
revision. In less than a decade of its existence, the authorized legislator in 
BiH twice changed the Law on protection of national minorities.27 
Although changes and amendments of the said law are not large in scope, 
and they did not attract much attention for other reasons as well, sometimes 
a ‘blind eye’ was turned on them, these changes are not harmless at all. 
From the point of needs, interests and further improvement of social 
position of national minorities as a collective, they are essential. The reform 
of the said legislation came after the initiative of civilian sector, primarily as 
a consequence of constant efforts and lobbying among NGOs of certain 
national minorities. Changes and amendments mainly related to a group of 
articles and norms that, together with innovated Election law of BiH – 
which will be separately elaborated – enable bigger and more efficient 

                                                            
26 Слободан Наградић, Националне мањине у БиХ нису више terra incognita, in: 
Легалитет национал-них мањина, Fridrich Ebert Stiftung, Сарајево, 2010, page 15.  
27 First time amendments to the Law on protection of national minorities were made in 
2005, and the BiH parliament changed that law for the second time in 2008. 
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participation of representatives of national minorities in election process and 
legislative bodies at local self-governance level.             
         On the other hand, complementary to previous reflections and 
argumentation on the causes, needs, possibilities and consequences of 
changes and amendments to the law, which only confirms the assessment on 
a number and complexity of challenges in implementation of the Law, we 
should point to the certain fact and elaborate its etiology, semantics and 
legal-political and social repercussions to the position of national minorities 
as a whole, and the fact refers to it that all levels of authority in BiH, from 
entity, cantonal to city / municipal level failed to timely, in legally 
prescribed timeframe, realize the norm/imperative from Article 26 of 
the Law, which stipulate that all levels of BiH authorities and explicitly, 
entities, should harmonize their laws and other regulations with the 
Law on BiH level. The said norm may be labeled as absurd, since at the 
moment it was declared none of the two entities had its law, so it could not 
be harmonized with the state level one. Therefore, there was nothing to 
implement changes and amendments to, but it was up to entities to bring 
their own laws, which will be completely new regulations. Since that was 
the case with the entities, which were ‘closely’ and more directly 
subordinated to and in direct coordination with common institutions of BiH, 
and it would be a formal-logical conclusion that they were more responsible 
and willing to execute the obligations, then it is not difficult to assume, even 
‘justify’ the absence of legislative activity a propos implementation of the 
said law on cantonal and municipal level in BiH. In other words, for a long 
time in BiH, that is its entities, cantons, district and municipalities, there 
was almost nothing new done, by all means not enough, on harmonizing the 
regulations by lower levels of authority and administration, which means, 
that laws in entities, cantons and municipal and Brcko district statutes were 
not timely adjusted, innovated adequately to requirements sanctioned in the 
Law. It is therefore clear that rights of national minorities in those 
administrative unites and levels of power, in many segments were relatively 
deprived, marginalized, their institutional protection was not secured, just 
like it is often case today that certain local bodies and their employees are 
still not acting ‘ex officio’ when it comes to some right of a representatives 
of national minority(ies) who live in the given canton or unit of local 
administration.   Looked at it from that perspective and measured only by 
that criteria and etalon, one could conclude – thinking linearly and in a non-
dialectic manner, partially and incompletely in terms of the overall picture, 
complexity and depth of meaning and implication of the status of minority 
issues in BiH today – that nothing was done in BiH in that respect compared 
to the period immediately after the war, until adoption of the law in 2003, 
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that is, in post-Dayton BiH you advance by going backwards. However, 
such an opinion could not ‘stand’ the findings and insights of our 
elaboration, not to mention of some non-biased scientific expertise and 
valorization, if one would be made without ‘order’, for their own purpose, 
by some, e.g. international experts commission.          
         2. Nevertheless, despite some rationally hardly explicable and 
politically unjustifiable reasons for years of delay, the entities finally 
adopted their laws on rights of national minorities. The first to do so 
was Republika Srpska28, giving its law the same title as the BiH 
parliament: Law on protection of rights of representatives of national 
minorities. That law, considering the fact that it implemented the spirit and 
practice of ‘Resava school’29, is fully harmonized with the same law at the 
state level, with several concrete innovations worth mentioning. “One of 
such regulations is précising financial fines for legal persons that do not 
respect the regulations of the law.“30 Strictly legally speaking, it is 
uncommon that a law that is subject of our interest here – Law on protection 
of rights of representatives of national minorities of Republika Srpska – 
norms the contents and the amount of a fine, whereas it is not sanctioned in 
e.g. criminal laws, in one of at least three such laws existing in BiH, not 
even in those adopted and amended after the bringing of the said law in 
Republika Srpska. In other words, unlike the law at BiH level, the RS law 
threatened the financial fine to all ‘legal persons’, and those are authority 
bodies, public services, management and editors of public radio and TV 
stations, etc., for disrespecting the same law31, especially the norms 
protecting the elements of identity of national minorities. Another novelty of 
the RS Law, compared to the state one, is introduction of the body named 
Alliance of national minorities as a subject important in the process and 
space of political representation and participation in power of the 

                                                            
28 The law was adopted by the RS National Assembly in December 2004, one and a half 
year after the Law on protection of national minorities was adopted at BiH level. 
29 ‘Resava school’ refers to medieval tradition of hand-copying of religious books, whereas 
the most famous one was in Resava monastery (interpreter’s remark). 
30 Људска права у Босни и Херцеговини 2008, quoted edition, page 306.  
31 The word here is about Article 19 of the Law on protection of national minorities of RS, 
prescribing the fine in the span of 2000 KM to 10000 KM for a violation committed by a 
legal person, if: ‘in its program schedule does not foresee special shows for national 
minorities (article 13 of the law); does not enable the use of minority languages in 
accordance with article 15 of this law. For violations of paragraph 1 of this article, a 
responsible person of the legal person shall be punished....“, Закон о заштити права 
припадника националних мањина Републике Српске, Republika Srpska Official Gazette 
2/04.  
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representatives of national minorities32, but that norm is too much of a 
principal character to be directly implemented in the legal-political system 
of Republika Srpska. All other solutions are almost identical to those in the 
BiH level law. 
         In the Federation of BiH, the situation vis-à-vis legislative regulating 
of the social position of national minorities is significantly different, that is, 
for a long time it was different, compared to Republika Srpska. Despite a 
number of attempts of legislative bodies in that BiH entity, the Federation 
got its law, regulating most of the issues relating to national minorities, only 
in 2008, full five years after the BiH level. It is not simple to answer to the 
question whether that entity ‘could not or did not want’33 to bring its law 
earlier, which is why it was forced to apply the regulations of the state law 
of 2003 within its jurisdiction. It is understood, due to the specific structure 
of the Federation, which is organized in ten cantons, the Federation 
delegated a portion of responsibility for implementation of the law to that 
level of authority, prescribing it, just like the BiH law, to bring its own law 
and harmonize it with the federal one. Of 10 cantons, till 2012, only one, 
Tuzla canton, brought its law on protection of national minorities. Just 
like the RS law, the FBiH law also envisages establishment of the Council 
of national minorities, and places it as an important factor of representation 
of national minorities in the structure of authorities. With a few more 
particularities, the Federation BiH Law on protection of rights of national 
minorities contains one important difference in the definition of a national 
minority. Namely, in that law national minorities are determined via 
negationis, as a ‘part of population-citizens of BiH who do not declare as 
members of one three constitutive nations…“34, which partially concretized 
the definition of national minorities and shaped it according to the 
circumstances in FBiH i.e. BiH. 
         Regardless to few cosmetic innovations and leaving out certain articles 
from BiH law, our analysis shows that laws on protection of rights of 
national minorities in BiH entities did not go into further 
concretization, adaptation and adequacy according to historical 
conditions and legal-political existence of RS and FBiH, and 
particularly not into some radical and deeper widening of scope of 
rights of minority national communities, compared to what was prior 
postulated in the state law. As we saw, the entity laws unnecessarily and 

                                                            
32 This is explicitly, though not concretely, mentioned in Article 16 of the law. 
33 С. Наградић, Националне мањине у БиХ нису више terra incognita, quoted edition, 
pages 7-8. 
34 Article 3 of the Federation BiH Law on the Protection of National Minorities 
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without criticism follow, not only the very form and/or structure of BiH law, 
but in most part its content, basic norms and intentions.35  It is interesting to 
note that neither the RS law nor the Federation BiH law were changed thus 
far, despite the fact that the state law was, as we mentioned, amended twice 
so far.     
         At the end of this this part of analysis, that is, evoking and presenting 
the normative dimension of situating the rights of national minorities in 
BiH, we should point to the fact of awareness on its significance and 
meaning, and that is that certain guidelines on it may and should be looked 
for in a number of concrete laws, such as e.g. BiH Election law, Law on 
prohibition of discrimination, Framework law on primary and secondary 
education in BiH, Law on primary school, Law on secondary school, Law 
on official use of language and alphabet in Republika Srpska, and in a 
certain number of federal laws and laws at cantonal level in FBiH, which is 
only additional evidence that there existed and still exists a legitimate basis 
for acting towards protecting the rights of national minorities in BiH, even 
without adopting a separate laws on protection of rights of national 
minorities.  Here, we will outline only in basic lines, very superficially, the 
basic contents, sense and reach of postulating the rights of national 
minorities in that legislation.               
         3. We emphasized already several times in this elaboration the 
significance of election legislation for political position of national 
minorities and participation of its representatives in institutions of 
power, and implied the need of deeper awareness of that dimension of our 
subject. BiH has its election law since 2001, and since then the election of 
representatives in all institutions and bodies of legislative and executive 
power in BiH, in all levels, is executed in accordance with norms of that 
law. Prior to that election process in BiH and its entities was regulated by 
provisional rules and regulations that were designed and imposed by the 
OSCE Mission in BiH, and realized by Provisional Election Commission, 
composed of local legal-political subjects and international representatives, 
noting that entities had their own election laws until the adoption of BiH 
election law. It is understood that these laws did not treat or norm the issue 
and scope of participation of national minorities in BiH structures of 
power36, so in accordance with them, representatives of minority national 

                                                            
35 Compare: С. Наградић, ibid, page 16 
36 Expression ‘authority(ies) in BiH’ refers to all bodies of power in BiH, irrespective of 
their level of organization and activity, including entities, cantons, district, cities and 
municipalities, while the term ‘BiH authority’ refers only to the authorities at the level of 
BiH, and those are (joint) institutions of BiH.  
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collectives could not be elected to institutions and bodies of power in 
entities, cantons and BiH level. Moreover, representatives of national 
minorities, and minorities as collectives, were not actualized nor treated in 
any way in the legislation of that time, as we shown herein. Electoral 
legislation and practice simply ignored them. Only after adopting of the 
Law on protection of rights of representatives of national minorities in 2003, 
there started the consideration about changes and amendments of BiH 
Election law at the time, aiming to interpolate in it regulations of other law, 
at the same time more general and more concrete, special law, followed with 
norming and operationalizing of rights of national minorities to participating 
in political life of a community and in bodies of power37, as it was 
guaranteed in the said Law on protection of rights of national minorities. 
         For the first time rights of national minorities to political 
representation and institutional participation in the bodies of power in 
BiH and its electoral legislation were normed through changes and 
amendments of the BiH Election law in the first half of 2004. However, 
then adopted Law on changes and amendments to the Election law of BiH 
did not produce any concrete positive results, as it was brought late, 
considering specific conditions of calling the elections in post-Dayton BiH. 
38Namely, the prescribed and normed obligations of the authorities on direct 
inclusion of representatives of national minorities into the election process 
and constituting bodies of power afterwards, could not have been 
implemented due to the delay in publishing the amended electoral 
legislation in the ‘BiH Official Gazette’. For that reason, also that year the 
elections for units of local self-governance or municipalities, including, 
naturally, those populated by national minorities and identified and 
‘legalized’ in the Law on protection of rights of national minorities, were 
held under the legal norms that did not foresee participation of national 
                                                            
37 The mentioned BiH Election law, for relatively short time of existing, e.g. 2001 to 2012, 
suffered a number of changes and amendments: It was reformed 17 times, in some years 
several times, which is a record among laws in post-Dayton BiH, and God only knows how 
many times it will be changed prior to general parliamentary elections planned for 2014.  
38 Unlike many other modern democratic states, elections in BiH are scheduled at least 150 
days before holding (before E-day). Considering the fact that Election law foresees that 
elections in post-Dayton BiH are held on the first Sunday in October. That means the 
elections are scheduled usually in the first week of May, in order to respect the regulation 
on 150 days from the day of scheduling to the day of holding the elections, while within 
that period no changes of election legislation is allowed. That was the case in May 2004, 
and since the Law on changes and amendments of the BiH Election law was brought at the 
end of April, it could not be timely published in BiH Official Gazette, i.e. before scheduling 
the local elections that year, so the elections were held according to the old law where 
participation of national minorities at local levels of power was not regulated.     
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minorities in the structure of power at the local level. That deficiency, 
along with some improvements of the BiH Election law vis-à-vis rights 
of national minorities, was removed four years later. Meanwhile, the 
Law on protection of rights of national minorities itself was changed 
and amended twice, for the purpose, inter alia, of specifying the quality, 
scope and manner of participation of national minorities in political life and 
institutions and authorities’ bodies, thus “creating conditions for new, 
qualitative step in the sphere of political equality of representatives of 
national minorities, i.e. their representing in, for the time being, legislative 
bodies of local authorities – municipal assemblies / city halls – that is, 
parliaments of local self-governance units in BiH.“39  
         Шта нормира реформисано изборно законодавство у БиХ a-pro-
pos права при-падника националних мањина на политичку 
репрезентацију и партиципацију у институцијама власти у њој?  
         The first thing to notice and explain about it is the fact that contents, 
quality and scope of changes and rights prescribed in the election law 
referring to national minorities, in relation to their participation in power in 
2004 and 2008, mutually differ significantly. While the first (2004) changes 
and amendments of the said law gave an obligation to municipalities where 
each of them, provided there were national minorities on their territory, was 
obliged to implement the said legal norm by changing its Statute, 
harmonizing it with the law and guaranteeing at least one councilor’s seat 
for national minorities, by selecting one candidate from authorized 
candidates’ lists who publicly declared as a representative of a national 
minority, the subsequent intervention in BiH Election law (2008) 
précised the criteria for election of minority councilors to municipal 
assemblies, i.e. abolished the obligation to innovate the municipal 
Statutes for all the municipalities that had less than 3% of 
representatives of national minorities in the overall population on their 
territory.40 The threshold was thus increased to 3% and only those 
                                                            
39 Слободан Наградић, „Локални избори у БиХ – нова шанса еманципације Рома у 
БиХ“, Црно-бијели свијет, бр. 2 (2008) Сарајево. , subsequently printed in a book 
Политичке идеје и акција,  Бања Лука: Књижевна заједница „Васо Пелагић“, 2010, 
page 217.  
40 „... Some municipalities, meanwhile, applied regulations of their earlier innovated 
Statutes, after adopting the changes to the Election law, thus avoiding the obligation to 
implement the Election law in the version more favorable for national minorities. 
Nevertheless, regardless to that ‘loophole’ and a kind of legal joggling (S. Nagradic, ibid, 
page 220), it turned out that there is a respectable number of municipalities in BiH which, 
based on such a restrictive law, got one or two councilors, authentic representatives of 
national minorities, and among those municipalities were also those that meanwhile missed 
to change their Statutes.   
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municipalities that had more than 3% of inhabitants – representatives of 
national minorities changed their Statutes and after the 2008 elections got 
councilors-representatives of national minorities in their municipal 
assemblies.41 In other words, compared to the law that was changed in 2004, 
changes of the BiH Election law of 2008 were less in favor of national 
minorities since the threshold, i.e. the percentage of representatives of 
national minorities who live in the area of a municipality and are entitled to 
one representative in the local parliament was raised to three (3%), that is, 
over three percent“.42 However, regardless to all deficiencies of electoral 
legislation in post-Dayton Bosnia vis-à-vis rights of national minorities, and 
almost the same regulations are in entities’ election laws so there is no need 
to separately analyze them, for positioning of national minorities and 
understanding their current social position in post-Dayton BiH, it is 
important to know the social processes, political relations and events, as 
well as all those happenings, directions, opinions, marks etc., which, from 
sociological perspective are called-perhaps not exact enough-the spiritual 
situation of time, shaped, prepared through great efforts and established 
into a fact that BiH society and state, no matter how incomplete it may 
be, disputed from within, asymmetric in so many ways, even if paying 
attention, normatively, about the equality of national minorities, about 
prevention of discrimination of minorities, about increasing their social 
inclusion, what all together should end in improved social position of 
national minorities in it. Of course, there is the other side of the medal, 
where one can read out the real situation, real life of national minorities, 
now and here, and something needs to be said about it.  
         This, what needs to be talked about, particularly concerns the results 
and effects of local elections, organized and implemented twice in the 
analyzed time period (2008 and 2012) according to the norms of BiH 
election law of 2008, and their implementation, considering that actual 
electoral legislation, for the time being, does not stipulate an obligation for 
authorities to provide participation of representatives of national minorities 
in all the levels in BiH. At the same time it means that no election law in 
BiH norms the obligation, i.e. does not regulate the content and manner of 
political representation and participation of national minorities in cantonal, 
entity and BiH parliament(s). That issue was obviously left for some other 
                                                            
41 If the norms of amended BiH election law of 2004 remained in power, national 
minorities would have at least one representative in municipal assemblies in over 70 
municipalities in BiH. Implementing the norms of the 2008 law, national minorities in BiH 
got councilors in 32 municipalities.   
42 Слободан Наградић, Локални избори у БиХ – нова шанса за еманципацију Рома, op. 
cit., page 220. 
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time, until the legal-political status of national minorities is constitutionally 
arranged, as we mentioned earlier here. For, until it is solved, even at a 
normative level, we cannot talk about complete legal solution of the 
problem of political representation of national minorities and their 
participation in election process in all levels and subsequent constitution of 
power, despite all that was done in that respect by the actual authorities in 
post-Dayton BiH, and we could see that, given the circumstances, it is not a 
little.  
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RAZVOJ DRUŠTVA I RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA I 
SLOBODA 

 
DEVELOPMENT OF SOCIETY AND HUMAN RIGHTS AND 

FREEDOM 
 
 

Abstract: This paper examines the direct connection between the 
development of human society and progress in the realization of and respect 
for human rights and freedoms, as well as a number of problems that stand 
in the way for their full realization. The Company to its characteristics 
should allow the free development of man to protect his rights, freedom and 
autonomy. On the other hand, an individual has an active role in building a 
society whose form is: economic development, permanent democratization 
of social relations, development and dissemination of human rights and 
freedoms, the existence of the rule of law and so on. Degree of respect for 
human rights and freedoms measured level of development achieved and the 
characteristics of democracy in a society. The main causes of their 
violations and neglect, as well as the social climate and miles of 
contributing to this are: domination of one ideology, cultural closeness, 
economic underdevelopment and the like. As an example, of vulnerable 
groups in the realization of human rights can be given: the poor, women, 
children, immigrants, same-sex oriented persons, etc. The paper presents 
the view Alain Touraine in the development of human society and, related to 
it, the development of human rights, who was going in the direction of the 
transformation of rights from abstract to concrete rights, with particular  
emphasis on cultural rights. 
 
Keywords: Society, human rights and freedoms, causes human rights 
violations. 
 

                                                            
1 Doktor socioloških nauka, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. 
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Sažetak: U radu se nastoji ukazati na neposrednu vezu između razvoja 
ljudskog društva i napretka u ostvarenju i poštovanju ljudskih prava i 
sloboda, kao i na brojne probleme koji stoje na putu za njihovo potpuno 
ostvarenje. Društvo svojim karakteristikama treba da omogući slobodan 
razvoj čovjeka, da zaštiti njegova prava, slobode i autonomiju. S druge 
strane, pojedinac ima aktivnu ulogu u izgradnji društva čiju preoznatljivu 
formu čine: ekonomska razvijenost, stalna demokratizacija društvenih 
odnosa, razvijanje i širenje ljudskih prava i sloboda, postojanje pravne 
države i sl. Stepenom poštovanja ljudskih prava i sloboda mjeri se nivo 
dostignutog razvoja i karakteristike demokratije u jednom društvu. Osnovni 
uzroci njihovog kršenja i zanemarivanja, kao i društvena klima i milje koji 
tome doprinose su: dominacija jedne ideologije, kulturna zatvorenost, 
ekonomska nerazvijenost i sl. Kao primjer ugroženih kategorija u pogledu 
ostvarenja ljudskih prava mogu da se navedu: siromašni, žene, djeca, 
imigranti, istopolono orijentisane osobe i sl. U radu se iznosi gledište Alena 
Turena u pogledu razvoja ljudskog društva i, s njim u vezi, razvoja ljudskih 
prava, koji je išao u pravcu transformacije prava od apstraktnih ka 
konkretnim pravima, s posebnim osvrtom na kulturna prava. 
 
Ključne riječi: Društvo, ljudska prava i slobode, uzroci kršenja prava. 
              

Uvod 
 
Društvo predstavlja ukupnost odnosa koji ljudi uspostavljaju s 

namjerom da artikulišu, ostvare, zadovolje svoje potrebe, interese i 
vrijednosti. Da bi čovjek mogao da razvije svoje potencijale (sklonosti, 
sposobnosti), ostvari mobilnost, da bude čovjek u pravom smislu te riječi – 
kreativan, afirmisan, slobodan, odgovoran - neophodno je da mu to društvo 
svojim karakteristikama omogući. S druge strane, pojedinac treba da 
doprinosi razvoju društva svojim karakteristikama, položajem, ulogom i 
moći koju je stekao u njemu. Iz ovoga postaje jasno da je svakom društvu 
zadato da izgrađuje svoju prepoznatljivu formu i karakteristike slobodnog, 
poželjnog, podsticajnog, očekivanog, prijatnog, tolerantnog, kontrolisanog, 
razumnog, planiranog i vođenog društva. Samo takvo društvo može da 
zaštiti čovjeka, građanina, njegova prava, slobode i autonomiju.2 Za njegovo 
postojanje je neophodno da se ispune određenu uslovi: ekonomska 
razvijenost, razvoj demokratije i stalna demokratizacija društvenih odnosa, 

                                                            
2 Ivan Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija za pravnike, Banja Luka: Udruženje sociologa 
– Banja Luka, 2013, str. 108. 
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postojanje pravne države i vladavine prava, razvijanje i širenje ljudskih 
prava i sloboda, autonomija društvenih institucija, veliki broj 
emancipatorskih društvenih pokreta i građanskih inicijativa, postojanje 
nevladinih organizacija, sloboda medija, razvijeno javno mnenje, 
liberalizam u svim segmentima društvenog života, javnost rada svih 
državnih institucija i svih oblika vlasti, pluralizam političkih, socijalnih i 
kulturnih potreba i interesa.3 Prethodno navedeno ukazuje na karakteristike 
civilnog društva4, a značaj njegovog postojanja, kako zapaža Braco 
Kovačević, ogleda se u tome što ono utemeljuje i razvija „demokratičnost 
države i društva, i ljudskih prava“5, ali, s druge strane, država, bolje rečeno, 
pravna država, kao pravno-politički okvir predstavlja pretpostavku za 
njegovo postojanje - „autonomnog i odvojenog od države, onog u okviru 
kog slobodno mogu djelovati pojedinci i grupe koji se nalaze neposredno 
izvan područja javne vlasti.“6   

 
Razvoj društva i razvoj ljudskih prava i sloboda – pretpostavke 

razvoja 
 
Kada govorimo o ljudskim pravima, onda jedan od osnovnih ciljeva 

svih društvenih subjekata (pojedinaca, društvenih grupa, institucija) treba da 
bude očuvanje i poštovanje postojećih i njihovo dalje razvijanje i 
unapređivanje. Ova prava pripadaju i priznaju se svakom čovjeku „samim 
tim što je ljudsko biće“7, bez obzira na njegov društveni položaj i status 
(ekonomski, socijalni, politički, etnički, kulturni i sl.), a koja mu niko ne 
može da oduzme. Iako su ljudska prava šira od građanskih prava8, ova prava 
                                                            
3 Isto, str. 106. 
4 Civilno društvo nije dato „po sebi“, kao što je to slučaj s građanskim društvom koga čine 
građani jedne države, zajednice, geografskog prostora u kome ljudi stupaju u različite 
odnose, ali mogu da osjećaju tjeskobu, strah, neizvjesnost i sl. U civilnom društvu imamo 
aktivnosti usmjerene u pravcu „borbe za lične i grupne interese, ali i altruističko-
idealističke aktivnosti za opšte interese, motive i ciljeve koji vode zajedničkom (u smislu 
mikrosredine) i opštečovečanskom dobru i napretku.“ Isto, str. 106 - 107.  
5 Braco Kovačević, Društvena uloga prava (Uvod u sociologiju prava), Banja Luka: 
Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2010, str. 
114.  
6 Isto, str. 109. 
7 Vojin Dimitrijević i Milan Paunović, Ljudska prava, Beograd: BCLJP, 1997, str. 28. 
8 Građanska prava se odnose na građane jedne države (pravo na život i fizički integritet, 
pravo na fizičku slobodu, pravo na pravnu sigurnost i pravedno postupanje, pravo na lično 
dostojanstvo, pravo na imovinu), ljudska prava se odnose na sve ljude (i strance) i uključuju 
još: politička prava (sloboda duha, prigovor savesti, sloboda spontane ili organizovane 
komunikacije sa drugima, pravo na upravljanje zajednicom), kulturna prava  (pravo na 
obrazovanje, pravo na učešće u kulturnom životu, obezbeđenja širih uslova za naučno 
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se dovode u vezu s konkretnom političkom zajednicom kojoj pojedinci 
pripadaju, jer ova zajednica je dužna da svojim političkim djelovanjem 
doprinese očuvanju, unapređenju, razvoju ljudskih prava i sloboda uz 
uvažavanje najviših civilizacijskih vrijednosti i njihovu primjenu jednako, 
pravedno na sve građane. To znači da držva, državna vlast treba da se 
razvija u formi pravne države.9 Norberto Bobio smatra da je to država „bez, 
načelno gledano, ideoloških odrednica“ u kojoj je izražena „legalna 
strukturiranost političke borbe, tj. 'čista' proceduralna demokratija koja 
omogućuje svim ideološkim koncepcijama jednake formalne uslove za 
nadmetanja; na nivou društva/privrede – univerzalizam robnih odnosa 
prožetih imanentnim zakonitostima koje isključuju spoljašnju 
personalizovanu arbitražu i odnose lične zavisnosti itd.“10 U pogledu 
stvaranja pravnog poretka država ima veliku odgovornost. Dakle, ideja 
pravičnosti jeste bitan princip pravne države, jer je ona „država 
                                                                                                                                                       
stvaralaštvo, poštovanje i zaštitu intelektualne svojine i autorskog prava), ekonomska prava 
i socijalna prava (pravo na rad i prava iz radnog odnosa, pravo na socijalno obezbeđenje, 
pravo na dostojan životni standard, pravo na najviši standard fizičkog i mentalnog zdravlja, 
posebno zaštita majki i male dece, zaštita hendikepiranih i drugih nemoćnih i starih osoba). 
Svakako, može se još govoriti o individualnim i kolektivnim pravima (predstavljaju oblik 
posebne zaštite malih i manjinskih grupa i drugih zajednica sa posebnim položajem i 
statusom u društvu). Ivan Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija za pravnike, Banja Luka: 
Udruženje sociologa – Banja Luka, 2013, str. 370. 
9 Na konceptu liberalizma i konstitucionalizma zasniva se pravna država. Liberalizam 
naglašava ulogu pojedinaca u društvu, njihovu slobodu i pravnu jednakost, polazeći od 
shvatanja prirodnog prava i pravne jednakosti ljudi, dok stav da se pravom ograniči i 
kontroliše politička vlast ističe konstitucionalizam. „U neposrednoj bliskosti s pojmom 
vladavine prava je i koncept pravne države. Sam termin se pojavio u njemačkoj političkoj 
pravnoj literaturi s kraja 19. i početka 20. vijeka i zaparavo predstavlja uži termin od 
anglosaksonskog koncepta 'ustavne države' ili američkog principa 'vladavine prava' umjesto 
'vladavine ljudi'. U ustavno-političkom smislu, ovaj pojam je isticao ulogu i značaj ideje o 
nepovredivosti osnovnih i ličnih prava i sloboda, zatim načelo ograničene i kontrolisane 
vlasti, odnosno sistem podjele vlasti. (...) Ova ideja pravne države se pojavljuje kao 
suprotnost apsolutističkoj, autoritarnoj i totalitarnoj državi u okviru koje postoji 
neograničena samovolja vladajućih slojeva društva, i u okviru koje su ugrožena osnovna 
ljudska prava i slobode. Od 1829. godine kada je Robert Fon Mol uveo pojam 'pravna 
država' obuhvata formalnu i materijalnu stranu. U formalnom pogledu, država je pravna u 
mjeri u kojoj njen pravni poredak institucionalizuje pravce, granice i kontrolu javne vlasti 
kroz nezavisno sudstvo. U materijalnom pogledu ovaj pojam se koristi za opisivanje odnosa 
između države i građanina.“ Braco Kovačević, Društvena uloga prava (Uvod u sociologiju 
prava), Banja Luka: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka 
istraživanja, 2010, str. 109 - 116. U vezi s karakteristikama pravne države još vidjeti u: Ivan 
Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija za pravnike, Banja Luka: Udruženje sociologa – 
Banja Luka, 2013, str. 209 - 210. 
10 Slobodan Divjak, Predgovor, u: Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija, Beograd: 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995, str. 7. 
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neprikosnovenog primata prava, država koja je neposredno povezana sa 
pravom i čije djelovanje mora biti zasnovano na opštim, objektivnim i 
nepristrasnim mjerilima zasnovanim na pravu.“11 Takođe, država ima 
značajnu ulogu u pogledu stvaranja uslova za lakše ostvarivanje ljudskih 
prava (za školovanje, za dostojan životni standard i sl.), ali i u pogledu 
uzdržavanja od njihovog ugrožavanja, sputavanja i kršenja (slobodno 
iznošenje mišljenja, slobodno okupljanje i sl.).12  

U pogledu ostvarenja i poštovanja ljudskih prava i sloboda mogla se 
jasno uočiti razlika u identitetu između društava realnog socijalizma i 
društava građanskog svijeta, kao i principa na kojima su počivala (i danas 
počivaju društva građanskog svijeta). „U prilog stanovištu o antigrađanskom 
ustrojstvu Istoka, bar u periodu u kome još nije započeo proces njegove 
detotalitarizacije, navodi se njegovo nastojanje da eliminiše četiri osnovna 
konstitutivna principa građanskog sveta: slobodno izražavanje i 
zadovoljavanje potreba (ukinuto suspendovanjem tržišta pomoću komandne, 
centralnoplanske ekonomije); vladavinu prava (isključena diktaturom 
supstancijalne nad formalnoproceduralnom racionalnošću); sistem legalno 
priznatog političkog pluralizma (odstranjen jednopartijskim monopolom); 
slobodnu kritičku javnost (ugušena idejom apsolutnog znanja). Nastojanje 
da se ukinu naznačena četiri principa (tržište, vladavina prava, politički 
pluralizam i slobodna kritička javnost) upućuje – tvrdi se – na težnju da se 
moderan građanski svet (razdeljen na autonomne, međusobno odvojene 
sfere) reunifikuje u jednostavnu, organski homogenu ljudsku zajednicu, pri 
čemu bi neprikosnoveni subjekt ovog procesa nasilne reunifikacije bila 
komunistička partija koja spolja uspostavlja veze između različitih 
segmenata društvenog života, pretvarajući ove segmente u puki materijal za 
ispoljavanje svoje moći/znanja.“13 

Stepenom poštovanja ljudskih prava i sloboda mjeri se nivo 
dostignutog razvoja i karakteristike demokratije u jednom društvu. Iako se u 
vezi s pojmom demokratija izražavaju neslaganja i iznose njegova različita 
tumačenja, Entoni Gidens podrazumijeva pod ovim pojmom „sistem u 
kojem se političke stranke međusobno na delatan način nadmeću za 
osvajanje vlasti. U demokratiji se u pravilnim razmacima izlazi na izbore, na 
kojima mogu učestvovati svi građani. Ta prava učestvovanja u demokratiji 
                                                            
11 Braco Kovačević, Društvena uloga prava (Uvod u sociologiju prava), Banja Luka: 
Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2010, str. 
110. 
12 Ivan Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija za pravnike, Banja Luka: Udruženje 
sociologa – Banja Luka, 2013, str. 370. 
13 Slobodan Divjak, Predgovor, u: Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija, Beograd: 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995, str. 7. 
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idu zajedno sa građanskim slobodama – slobodom govora i raspravljanja, 
zajedno sa slobodom da se formiraju političke grupe ili udruženja i 
slobodom da im se pristupa.“14 Takođe, ovaj teoretičar ukazuje da se tek u 
20. vijeku u zapadnim društvima razvila demokratija, jer žene su u samo 
četiri zemlje svijeta imale pravo glasa prije Prvog svjetskog rata (u Finskoj, 
u Norveškoj, u Australiji i na Novom Zelandu). Od 30-ih do 70-ih godina 
prošlog vijeka u nekim zemljama su zabilježeni periodi „napuštanja“ 
demokratije (demokratskog uređenja), to jest periodi uspostavljanja 
autoritarnih režima ili vojnih diktatura (Njemačka, Austrija, Španija i 
Portugal), dok su dugotrajne demokratije bile malobrojne izvan evropskog, 
sjevernoameričkog i australijskog kontinenta (primjer,  Kostarika u 
Latinskoj Americi). Od sredine 70-ih godina prošlog vijeka promjene su 
primjetne u pogledu povećanja broja demokratskih zemalja u svijetu – 
zbacivanjem vojnih režima u mediteranskom dijelu Evrope (u Grčkoj, u 
Španiji i u Portugalu), zatim početkom 80-ih godina demokratija se proširila 
na zemlje u Južnoj i u Centralnoj Americi (uspostavile ili povratile 
demokratiju), od kraja 80-ih u Istočnoj Evropi i u dijelovima nekadašnjeg 
Sovjetskog saveza, jedan broj zemalja u Africi, u Aziji (Južna Koreja, 
Tajvan, Filipini, Bangladeš, Tajland i Mongolija), dok je Indija od svog 
osamostaljenja 1947. godine  demokratska država.15 Međutim, pokazalo se 
da, uprkos ovoj demokratskoj tranziciji, ne može govoriti o trijumfu 
demokratije u svijetu. „Reklo bi se da je demokratija nežan cvetak. Uprkos 
njenom širenju, represivnih režima i dalje ima mnogo, dok se ljudska prava 
svakodnevno gaze širom sveta.“16  

Iako su, već, od 13. vijeka prisutna nastojanja da se u zvaničnim 
dokumentima promovišu i zaštite određena ljudska prava i slobode, 
dostojanstvo čovjeka i građanina, tek u periodu poslije Drugog svjetskog 
rata počinje međunarodna pravno-politička borba za njihovo ostvarivanje, 
što je značilo da se odgovornost za ova prava proširuje i prenosi s 
nacionalnog, državnog nivoa na globalni nivo - ljudska prava nisu stvar 
volje neke pojedinačne države ili institucije, već postaju predmet brige 
međunarodnih organizacija i međunarodne zajednice. S ciljem da se jasno 
definišu i proklamuju ljudska prava i slobode, te da se obezbijedi njihovo 
opšte i djelotvorno priznanje i poštovanje za sve ljude, prvi put u istoriji 
čovječanstva, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je donijela i potpisala 

                                                            
14 Entoni Gidens, Odbegli svet: kako globalizacija preoblikuje naše živote, Beograd: 
Stubovi kulture, 2005, str. 92. 
15 Isto, str. 93 – 94. 
16 Isto, str. 103 – 104. 
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Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima 10. decembra 1948. godine.17 
Imajući u vidu ciljeve koje je proklamovala ova Deklaracija i namjeru da 
učine prve korake za zajedničko ostvarenje prava proklamovanih u njoj, 
dvije godine kasnije, 4. novembra 1950. godine u Rimu, vlade članica 
Savjeta Evrope donijele su i potpisale Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i 
osnovnih sloboda.18 “Imajući u vidu da je cilj Saveta Evrope postizanje 
većeg jedinstva između njegovih članica i da je očuvanje i razvijanje 
osnovnih ljudskih prava i sloboda jedan od načina na koji tom cilju treba 
stremiti; Potvrđujući iznova svoju duboku veru i one osnovne slobode koje 
su temelj pravde i mira u svetu i koje se najbolje održavaju stvarnom 
političkom demokratijom, s jedne strane, i zajedničkim shvatanjem i 
poštovanjem ljudskih prava od kojih one zavise, s druge strane...“19 U 

                                                            
17 O težnji da se obezbijede, traže i poštuju ljudske slobode i više političkih prava, svjedoče 
brojni pisani dokumenti iz prošlosti – povelje i deklaracije: Magna carta libertatis 
(Engleska, 1215.), Deklaracija o nezavisnosti trinaest država Amerike (1776.), Deklaracija 
prava čovjeka i građanina (Francuska, 1789.). Ovdje se mogu dodati i brojni teorijski spisi: 
Pozitivizam – prava su obezbjeđena nekim pravnim dokumentom visokog ranga, poput 
ustava ili međunarodnih ugovora, pravila i običaja (Dejvid Hjum, Hans Kelsen); Prirodno 
pravo – ono što je prirodno čovjeku a nije obuhvaćeno pozitivnim pravom; Teorije 
društvenog ugovora – ljudi su po prirodi slobodna i suverena bića, ali su se odrekli dijela 
svojih prirodnih prava kako bi formirali zajednicu na bazi međusobnog ugovora. Spisi koji 
su uključili ideje: prosvjetiteljstva, liberalizma, socijal-utopizma i marksizma. Ivan 
Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija za pravnike, Banja Luka: Udruženje sociologa – 
Banja Luka, 2013, str. 371 – 372. 
18 Od tada se 10. decembar obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. 
19 Potpisivanjem Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, vlade evropskih 
zemalja članica Savjeta Evrope su preduzele konkretne korake za zajedničko ostvarivanje 
izvijesnih prava navedenih u Univerzalnoj deklaraciji. Ovdje navodimo osnovne članove i 
protokole sadržane u Konvenciji. ČLAN 1 - Obaveza poštovanja ljudskih prava [DIO I - 
PRAVA I SLOBODE (Članovi od 2 – 18) (Pravo na život, Zabrana mučenja, Zabrana 
ropstva i prinudnog rada, Pravo na slobodu i bezbjednost, Pravo na pravično suđenje, 
Kažnjavanje samo na osnovu zakona, Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, 
Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti, Sloboda izražavanja, Sloboda okupljanja i 
udruživanja, Pravo na sklapanje braka, Pravo na djelotvorni pravni lijek, Zabrana 
diskriminacije, Odstupanje u vanrednim okolnostima, Ograničenje političke aktivnosti 
stranaca, Zabrana zloupotrebe prava, Granice korišćenja ograničenja prava). DIO II - 
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (Članovi 19 – 51); DIO III - OSTALE 
ODREDBE (Od člana 52.) (Obavještenja generalnom sekretaru, Obezbjeđenje postojećih 
ljudskih prava, Ovlašćenja Komiteta ministara, Isključenje drugih načina za rješavanje 
spora, Teritorijalna primjena, Rezerve, Otkazivanja, Potpis i ratifikacija); Dodatni Protokol 
uz Konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama Pariz, 20. marta 1952. (Zaštita 
imovine, Pravo na obrazovanje, Pravo na slobodne izbore, Teritorijalna primjena, Odnos s 
Konvencijom, Potpis i ratifikacija); Protokol 4, Strazbur, 16. septembra 1963. (Zabrana 
dužničkog zatvora, Sloboda kretanja, Zabrana protjerivanja sopstvenih državljana, Zabrana 
grupnog protjerivanja stranaca, Teritorijana primjena, Odnos s Konvecijom, Potpis i 
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pogledu održanja načela demokratije unutar evropskih država i između njih 
značajnu ulogu ima Evropske Unija kao jedan transnacionalni sistem, kako 
primjećuje Entoni Gidens. „Evropski sudovi, na primer, doneli su niz 
odluka, uključujući i mere zaštite prava pojedinaca, koje važe za sve zemlje 
članice.“20  

Ljudska prava i slobode mogu biti u potpunosti poštovani samo u 
razvijenim društvima gdje su tolerancija, liberalizam, demokratija i 
pluralizam u stalnom dijalogu. Međutim, tokom cijelog 19. vijeka i kasnije 
liberali su izražavali sumnju i zadršku pema svim oblicima narodne vlasti 
(podržavali su i branili ograničeno pravo glasa). Stoga u spoju liberalizma i 
demokratije treba biti oprezan, jer kako primjećuje Norberto Bobio, 
moderna demokratija može samo do određenog stepena biti „prirodno 
proširenje“ liberalizma. Misli se, prije svega, na demokratiju u njenom 
pravno-institucionalnom (formalnom, proceduralnom) smislu – vladavina u 
ime naroda, a ne u etičkom (supstancijalnom, ideal jednakosti) smislu – 
vladavina naroda. Ipak, istorija demokratije pokazuje preplitanje 
proceduralnih pitanja sa idealima, pa oba značenja demokratije imaju 
istorijski legitimitet. S formiranjem liberalne države povezano je prvo 
značenje demokratije, i tu njen spoj s liberalizmom nije sporan. Međutim, 
složenost problema njenog spoja s liberalizmom se javlja u njenom drugom 
značenju – to je problem odnosa između slobode i jednakosti, koji postaju 
suprotstavljene vrijednosti naročito kada se zahtjev za njihovim ostvarenjem 
proširi na ekonomsku sferu (međusobno suprotstavljena učenja „lesefera“ i 
egalitarizma), ostvarenje jedne ide na štetu druge. „Glavni cilj liberala je 
društvena promocija individualizovanih ličnosti, čak i pod pretpostavkom da 
bogatiji i talentovaniji to postignu na račun siromašnijih i manje obdarenih. 

                                                                                                                                                       
ratifikacija); Protokol 6, Strazbur, 28. aprila 1983. (Ukidanje smrtne kazne, Smrtna kazna 
za vrijeme rata, Zabrana odstupanja, Zabrana rezervi, Teritorijalna primjena, Odnos s 
Konvencijom, Potpis i ratifikacija, Stupanje na snagu, Deponovanje); Protokol 7, Strazbur, 
22. novembar 1984.  (Zaštita u postupku protjerivanja stranaca, Pravo na žalbu u krivičnim 
stvarima, Naknada za pogrešnu osudu, Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj 
stvari, Jednakost supružnika, Teritorijalna primjena, Odnos s Konvencijom, Potpis i 
ratifikacija, Stupanje na snagu, Deponovanje); Protokol 12, Rim, 4. novembar 2000. (Opšta 
zabrana diskriminacije, Teritorijalna primjena, Odnos prema Konvenciji, Potpis i 
ratifikacija, Stupanje na snagu, Funkcije depozitara); Protokol 13,  Viljnus, 3. maj 2002. 
(Ukidanje smrtne kazne, Zabrana odstupanja, Zabrana stavljanja rezervi, Teritorijalna 
primjene, Odnos prema Konvenciji, Potpis i ratifikacija, Stupanje na snagu, Funkcije 
depozitara).] КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА, са изменама предвиђеним 
Протоколима 11 и 14 с Протоколима 1, 4, 6, 7, 12 и 13, European Court of Human 
Rights, Council of Europe, F – 67075 Strasbourg cedex, www.echr.coe.int   
20 Entoni Gidens, Odbegli svet: kako globalizacija preoblikuje naše živote, Beograd: 
Stubovi kulture, 2005, str. 103. 
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Glavni cilj egalitaraca je razvoj zajednice kao celine, čak i pod 
pretpostavkom da ovo uključuje određene restrikcije u sferi slobode. Postoji 
samo jedna forma jednakosti – jednakost u pravu na slobodu – koja ne samo 
da je spojiva sa liberalizmom, već predstavlja nešto što se stvarno zahteva sa 
stanovišta njegovog shvatanja slobode. Jednakost u slobodi znači da svaka 
osoba može uživati onoliko slobode koliko je to spojivo sa slobodom drugih 
i da ona može činiti što god želi ukoliko to ne ugrožava jednaku slobodu 
drugih. Ovaj oblik jednakosti podstakao je vrlo rano u razvoju liberalne 
države dva temeljna načela koja su težila da nađu svoj izraz u ustavnim 
odredbama: a) jednakost pred zakonom i b) jednakost u pravima.“21   

Iako se u savremenom društvu ulažu veliki napori za očuvanje i 
poštovanje ljudskih prava, svakim danom smo svjedoci njihovog kršenja. 
Zato je neophodno ukazati na osnovne uzroke njihovog kršenja i 
zanemarivanja, na društvenu klimu i milje koji tome doprinose.     Kršenje 
ljudskih prava najviše je izraženo u nerazvijenim zemljama i u područjima 
gdje se vode ratni sukobi, ali je prisutno, u većoj ili manjoj mjeri, u svim 
zemljama u svijetu (na primjer, Sirija, Ukrajina, Nigerija, Irak, Sjeverna 
Koreja, Iran, Šri Lanka, Kina, Kolumbija, Venecuela, Kuba, Švajcarska, 
Francuska, Njemačka, Holandija, Italija, Mađarska, Slovačka, Češka i sl.). 
Kao primjeri neadekvatnog postupanja vlada u različitim zemaljama u 
svijetu u pogledu poštovanja i zaštite ljudskih prava uočavaju se: 
diskriminacija, progon, nasilje i ograničavanje prava osjetljivih skupina 
(siromašni, etničke i vjerske manjine, žene, djeca, istopolno orijentisane 
osobe, biseksualne i transrodne osobe, osobe sa invaliditetom i sl.), 
ograničavanje prava građana na slobodu udruživanja i okupljanja, 
ograničavanje slobode govora, ograničavanje slobode štampe (ometanje u 
radu, uznemiravanje, zastrašivanje, lišavanje života novinara, kontrola 
medija i sl.), rodno zasnovano nasilje, silovanje, trgovina ljudima, 
neadekvatno reagovanje pravosudnih institucija na kršenja ljudskih prava, 
uskraćivanje građanima prava na pravično suđenje, nedostatak efikasnih 
radnih prava i kršenje osnovnih prava na radu i sl. Zemlje koje poštuju 
ljudska prava, osim što pružaju sigurnost i zaštitu svojim građanima (i 
strancima), predstavljaju bitan činilac u jačanju mira i bezbjednosti na 

                                                            
21 Norberto Bobio ukazuje da se prvo načelo nalazi u francuskim ustavima iz 1791, 1793. i 
1795. godine, zatim u Povelji iz 1814. godine (čl. 1), u belgijskom Ustavu iz 1813. godine 
(čl. 6), u Albertinskom ustavu iz 1848. godine (čl. 24), te 14. amandmanu na Ustav SAD 
(garantuje „jednaku zakonsku zaštitu“ svakom građaninu), dok je drugo načelo 
proklamovano u članu 1 Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine („Ljudi 
se rađaju i ostaju slobodni i jednaki u svojim pravima.“)  Norberto Bobio, Liberalizam i 
demokratija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995, str. 57-58. 
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globalnom nivou. Nasuprot njih, zemlje koje ne poštuju ljudska prava 
doprinose nestabilnosti, nesigurnosti i siromaštvu.            
 
 

Shvatanje Alena Turena u vezi s promjenama u društvu: od 
apstraktnih ka konkretnim pravima 

 
 
Kako primjećuje Alen Turen, promjene u društvu išle su u pravcu 

slabljenja ideala koji su potrebe društva pretpostavljali potrebama aktera, a 
pojam subjekta se nametnuo kao ishod njihovog slabljenja. U pogledu svog 
ponašanja subjekt se transformisao – ono (ponašanje) više nije definisano i 
ocjenjivano u društvenom smislu. „'Budi svoj', to je vrhovna vrednost. Od 
tada mu se nameću samo negativne norme: one uče da se ne pokorava uvek 
autoritetima, da se ne veruje u neophodnost svih oblika društvene 
organizacije – a posebno onoga što se tiče ličnog života. (...) Uvek se 
plašimo da ono što nazivamo interesom društva ne ignoriše pravo svakoga 
da bude prihvaćen kao subjekt, uz poštovanje onoga što nazivamo osnovnim 
ljudskim pravima. To vezivanje za ljudska prava praćeno je gubitkom 
poverenja i poštovanja prema institucijama i kolektivnim akterima, posebno 
političarima, koji su toliko dugo bili nosioci narodnog suvereniteta i čija je 
legitimnost dugo nadmašivala sve ostale institucije. Ako smo još uvek toliko 
vezani za njih, to je zbog toga što nas njihovo postojanje štiti od samovolje 
diktatura i nasilja, čiji je trenutni efekat uništavanje svakog pozivanja na 
subjekt.“22 Upravo, ove promjene išle su u pravcu od apstraktnih ka 
konkretnim pravima, a što nas dovodi do realnosti subjekta – što su prava 
apstraktnija, to imaju manje veze sa svakodnevno proživljenim iskustvom.23 
Pomjeranje ka individualizmu jeste bitna karakteristika savremenog društva, 
u kome se zakoni tržišta postavljaju na mjesto pravila kolektivnog života. 
Tako se pod uticajem reklama i javnih politika u tom individualizmu 
manifestuju višestruke, promenjive mogućnosti. Ovo nije jedina promjena u 
društvu, takođe, imamo zahtjeve zajednica za ostvarenjem njihovih 
kulturnih prava. Zahtjev za određenim oblicima nezavisnosti nacionalnih 
manjina u okviru multinacionalnih država (bivše zemlje sovjetskog bloka, 
Mađari predstavljaju značajne manjine u Slovačkoj i Rumuniji, Kurdi kojih 
ima u nekoliko država – prvenstveno Kurdi iz Turske, Katalonija i Kvebek, 

                                                            
22 Alen Turen, Nova paradigma: za bolje razumevanje savremenog društva, Beograd: JP 
Službeni glasnik, 2011, str. 111 – 112. 
23 Isto, str. 112. 
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oblast Velikih jezera u Africi i sl.).24 Ovakvi zahtjevi su posebno na početku 
Prvog svjetskog rata bili u osnovi najvećih međunarodnih kriza. Danas se 
situacija promijenila kada govorimo multikulturalizmu i izraženoj pojavi 
jačanja etničkih zajednica a slabljenja nacionalnih zajednica.25 Ali, 
multikulturalizam ne treba izjednačavati s rasprostranjenošću međunarodnih 
migracija, sa stvaranjem novih nacija i s komunitarizmom (nametanje 
običaja i zabrana članovima zajednice od strane njihovog vođe, narušavanje 
individualnih sloboda) koji je u suprotnosti s građanstvom (ispunjavanje 
političkih prava). „Mi pre svega mislimo na manje institucionalne situacije, 
na stvaranje ili razvoj tih 'zajednica' i tih manjina nastalih usled migracija, 
proterivanja i izgnanstva. Novina je da su grupe definisale nacionalno, 
etnički ili na nekoj religioznoj osnovi, koje su postojale samo u privatnoj 
sferi, danas postigle dovoljno jako 'javno prisustvo' da bi dovele u pitanje 
svoju pripadnost određenom nacionalnom društvu.“26 Kako bi se izbjegli 
ovakvi nesporazumi, Alen Turen, smatra da je ispravno da se govori o 
kulturnim pravima, kako bi se ona priznala bez većih sukoba. „Kulturna 
prava se ne odnose samo na zaštitu nekog nasleđa ili raznolikost društvenih 
običaja; ona primoravaju, suprotno apstraktnom univerzalizmu 
prosvetiteljstva i političkoj demokratiji, da se prizna da svako, individualno 
i kolektivno, može da stvori uslove za život i transformiše društveni život u 
funkciji svog načina kombinovanja opštih principa modernizacije i posebnih 

                                                            
24 Isto, str. 145.  
25 U „zapadnoj“ literaturi se pojam etničko odnosi na kulturno, rasno, dok nacionalno 
označava njegovu političku upotrebu i artikulaciju, to jest „pod pojmom etnički, etnicitet 
podrazumeva se kulturna srodnost jedne grupe (jezik, tradicija, običaji), ono što ih 
identifikuje kao grupu za sebe i po čemu drugi mogu da ih identifikuju. (....) Dok se pod 
pojmom nacionalno i nacija podrazumeva nešto što se odnosi na širu zajednicu, koja 
obuhvata više ili mnoštvo (kao u SAD) etničkih grupa i što se zaokružuje državom i 
određenom institucionalnom strukturom.“ Ivan Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija 
savremenog društva, Banja Luka: Ekonomski fakultet, 2010, str. 135 – 136. 
26 Alen Turen ukazuje na problem kada države odbijaju da priznaju postojanje tih manjina 
„kao Republika Francuska koja je uvek doseljenicima nudila stapanje s nacionalnom 
zajednicom, koja je smatrana za predstavnika univerzalnih vrednosti. Na ekstreman način, 
Ustav SAD ima reputaciju ethnically blind, što delimično objašnjava snagu secesionističkih 
pokreta kod Afroamerikanaca tokom istorije. (...) Čak i u jednoj Francuskoj, veoma 
obazrivoj u pogledu antisemitizma, i u kojoj je društveni napredak Jevreja bio 
spektakularan među poslednjim generacijama, videli smo da se ponovo javlja određeni 
jevrejski komunitarizam. Neki ugledni građanin koji se predstavljao kao Francuz-Jevrejin, 
počeo je zatim da se deklariše kao francuski Jevrejin – i čak kao Jevrejin u Francuskoj.“ 
Alen Turen, Nova paradigma: za bolje razumevanje savremenog društva, Beograd: JP 
Službeni glasnik, 2011, str. 146. 
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'identiteta'.“27 Ova prava su, u odnosu na druga, konkretnija i tiču se, 
najčešće, neke posebne manjinske populacije, pa stoga više mobilišu, ali iz 
tog razloga njihovi zahtjevi predstavljaju i prijetnju principu „zajedničkog 
života“, što je suprotno ideji građanstva, jer se u „ženskim pokretima nalazi 
mnogo više od zahteva političkih prava ili čak ekonomske jednakosti; isto 
tako, imigrantska populacija se ne buni samo protiv ekonomskog 
iskorišćavanja i policijske samovolje. Taj kontinuitet u borbi za prava, kao i 
promena i proširenje prirode tih prava, mogu se protumačiti kao postepena 
interiorizacija normi koje treba poštovati i kazni čije će posledice morati da 
pretrpe oni koji ih ne poštuju.“28 Ipak, u osnovi zahtjeva svih onih koji se 
nalaze u podređenom položaju jeste da se ne izlažu ponižavanju, da se 
poštuju i da se čuje njihov glas i, možda, uvaže njihovi zahtjevi. Sva prava 
ne moraju da budu kolektivna – jer u svakom pravu se može uočiti 
individualni karakter – kolektivno pravo se primjenjuje na svaku individuu 
(na primjer, pravo da se organizuje religijska grupa, njime svaka individua 
biva zaštićena pred sudom ili javnim mnenjem u slučaju da odluči da istupi 
iz nje, da se priključi nekoj drugoj).29  

Od kapaciteta naših društava da priznaju i ohrabre kulturna prava 
zavisiće njihova budućnost, prema mišljenju Alena Turena. „Reč je o tome 
da se smanji učešće normi i institucija u konstrukciji 'živeti zajedno', a u 
korist pravila i institucija koje omogućavaju da se bude različit. U većini 
slučajeva, autoritarna država je ta koja odbacuje kulturne manjine ili koja 
smanjuje što je moguće više mesto namenjeno ženama. Ali, odbacivanje 
kulturne raznolikosti takođe se podjednako dešava i u demokratskim 
zemljama...“30  

U priznavanju više kultura nalazi se rešenje, ali njega je teško 
obezbijediti u onim društvima u koja su podjednako ušle proizvodnja, 
potrošnja i komunikacija. Ako ne mogu da unište tenzije, onda pokušaji 
ekumenizma mogu da ih, u najboljem slučaju, ograniče. „Jedini realističan 
odgovor jeste ostvarenje veze između različitih kultura i onoga što nazivamo 
modernitet, pošto se on definiše univerzalnim vrednostima. Konkretno, mi 
kulturna prava možemo da priznamo samo pod uslovom da bude prihvaćeno 
ono što mi prepoznajemo kao naše osnovne principe, odnosno verovanje u 

                                                            
27 Alen Turen, Nova paradigma: za bolje razumevanje savremenog društva, Beograd: JP 
Službeni glasnik, 2011, str. 148. 
28 Isto, str. 148. 
29 Isto, str. 149. 
30 Alen Turen, Nova paradigma: za bolje razumevanje savremenog društva, Beograd: JP 
Službeni glasnik, 2011, str. 159. 
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racionalnu misao i priznanje da postoje lična prava koja nijedno društvo, 
nijedna država nema prava da pogazi.“31  

S rastom kulturne raznolikosti priznavanje kulturnih prava postaje 
sve teže. Zato, prema Alenu Turenu, u zemljama u kojima je centralna vlast 
slaba, ukrštanje kultura se javlja kao najlakše rješenje (na primjer, u Brazilu 
je zahvaljujući miješanju etničkih grupa izbjegnuto stvaranje kulturnih 
granica), a prilika za spontano ukrštanje kultura u savremenom svijetu 
stvara se prodiranjem masovne američke kulture u sve zemlje, i njeno 
miješanje s oblicima lokalnog ili nacionalnog života, kao i u populacijama u 
kojima ima mnogo pisaca i mislilaca. Koncept „granične kulture“ je jedan 
osnovni oblik ukrštanja, predložen od nekih meksičkih istraživača koji 
ukazuju da Meksikanci, naseljeni između granice i velikih gradova u zemlji, 
nisu na putu amerikanizacije, ali se u velikoj mjeri razlikuju od 
Meksikanaca iz oblasti iz koje potiču. Kultura koju oni stvaraju postala je 
stabilna i više nije samo etapa u socijalizaciji, u njenoj izgradnji učestvuje 
već nekoliko generacija, dok potpuno ne postanu dio američke populacije. 
Potreba za odbranom kulturnih prava, ipak, nije ukinuta prednostima 
„ukrštanja“, prema mišljenju Alena Turena. „Zato što često postoji veoma 
velika neuravnoteženost između verovanja većine i društvenih ili 
seksualnih, kao i etničkih, nacionalnih ili religioznih manjina. Društva i 
kultovi uvek trasiraju granice, koje nameću zabrane i odbacivanja. Posebno 
onda kada se većinska kultura otvoreno definiše svojim raskidom s 
tradicijom. Sukob kultura, kao i onaj društvenih klasa, ne rešava se nikada 
konačnim mešanjem suparnika.“32 Zbog svoje specifičnosti, prava na 
razlikovanje stoje u osnovi zahtjeva za kulturnim pravima. Priznavanje 
jednog jezgra univerzalnih principa koji čine modernitet i pluralitet 
istorijskih načina modernizacije (praktikovanje racionalnog razmišljanja i 
poštovanje individualnih prava) jeste cilj koji se nameće svima. To ne vodi 
samo ka interkulturnoj komunikaciji (razumijevanju i poštovanju različitih 
kultura), razumijevanju onoga što ju je omogućava, već i više od toga: 
„pitanje više nije da li su dve kulture ili više njih kompatibilne, već da se 
posmatra kako akteri vladaju prelaskom iz jedne kulture i jednog društva u 
druga, a posebno uloga koju pritom imaju verovanja, stavovi i zabrane koji 
olakšavaju ili pak otežavaju taj prelazak. (...) Ono što ovde merimo jeste 
sposobnost aktera da se ponašaju kao subjekti, odnosno da osmisle i kreiraju 
sopstveni put. Više nije u pitanju kompatibilnost između različitih kultura, 
već kapacitet individua da transformišu seriju situacija i incidenata koje su 
doživeli u ličnoj istoriji ili planu. Možemo, dakle, da postavimo hipotezu da 
                                                            
31 Isto, str. 160. 
32 Isto, str. 166. 
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su oni koji su uspeli da ovladaju svojom ličnom istorijom to učinili na 
svesniji način, s manje udara i gubljenja sebe.“33   

Ipak, politička, kulturna, socijalna i ekonomska prava su 
komplementarna. Pozivanje na univerzalna prava mora da ide putem 
građanstva, jer ono ljude, bez obzira na njihove socijalne atribute, čini 
jednakima. „Jamačno, ako je odbrana ekonomskih i kulturnih prava 
izolovana od potvrde političkih prava, ona rizikuje da postane 
antidemokratska; ali, u isto vreme, treba odbiti svaku definiciju prava koja 
ne bi uzimala u obzir ni socijalna ni kulturna prava, a takođe ni borbe protiv 
poslodavaca, ni odbranu kulturnih manjina.“34        
 

Umjesto zaključka - pravo, obaveza i odgovornost 
 
  Kada govorimo o ljudskim pravima, nikako ne smijemo da 
izostavimo kategoriju odgovornost. Pravo, obaveza i odgovornost su 
međusobno povezani, jer samo njihovim ravnotežnim odnosom „stvaraju se 
uslovi za slobodan, autonoman i siguran razvoj čoveka, njegovih potencijala 
i sposobnosti, zadovoljenja negovih potreba, interesa i izgradnje sistema 
vrednosti.“35 Iako se u savremenom društvu ističe značaj fundamentalnih 
ljudskih prava i njihovog priznavanja, svakim danom smo svjedoci njihovog 
kršenja u svim zemljama u svijetu, naročito u onim nerazvijenim. Ovo jasno 
ukazuje na odsustvo pravne i političke aktivnosti i odgovornosti vlada u 
ovim zemalja za stvaranje uslova za poštovanje i unapređenje ljudskih prava 
i sloboda. Samo u onim društvima u kojima su prisutni: tolerancija, 
pluralizam, demokratija, ekonomska razvijenost, pravna država, poštovanje 
ljudskih prava i sloboda i sl., postoje pretpostavke za slobodan i 
dostojanstven život čovjeka, a što daje doprinos jačanju mira, bezbjednosti, 
stabilnosti, sigurnosti i na globalnom nivou. Istovremeno, postojanje 
ovakvog društva ističe se kao obaveza i zadaća za sve društvene subjekte. 
„Odgovoran pojedinac, odgovorna zajednica, država, pojedinačno društvo i 
globalno društvo predstavljaju paradigmu budućnosti.“36                                                   
 
 
 
 
                                                            
33 Isto, str. 171. 
34 Alen Turen, Nova paradigma: za bolje razumevanje savremenog društva, Beograd: JP 
Službeni glasnik, 2011, str. 175. 
35 Ivan Šijaković i Dragana Vilić, Sociologija za pravnike, Banja Luka: Udruženje 
sociologa – Banja Luka, 2013, str. 374. 
36 Ibidem. 
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ЖЕНСКИ ПОКРЕТ У БИХ 
 
(Златиборка Попов-Момчиновић, Женски покрет у БиХ, Актикулација 

једне контракултуре, Сарајевски отворени Центар, Центар за 
емпиријска истраживања религије у БиХ, Фондација CURE, Сарајево, 

2013.) 
     

 
Монографија Златиборке Попов-Момчиновић  Женски покрет у 

Босни и Херцеговини, међу првима, свеобухватно елаборира питање 
права жена, нуди анализу женског покрета и његове улоге и значаја у 
демократском друштву као и перспективе развоја. Ауторка посебан 
акценат ставља на  проблем наметања  „стандарда“ женама са циљем 
скретања пажње на „класичне улоге“ жена у различитим аспектима 
цивилног друштва. Успјешно су комбиноване квантитативна и 
квалитативна анализа уз стандардне технике; упитнике, анкете и 
интервјуе са чланицама 19 одабраних организација/женских група у 
оба ентитета. Презентовани резултати показују присуство стереотипа и 
предрасуда у овој области, али и значајно ривалство међу самим 
организацијама које се боре за права жена чиме се ова проблематика 
додатно усложњава. 

Књига је тематски конципирана тако да садржи три главне 
„копче“ које су логично и кохерентно повезане и  четврто разматрање 
о женском покрету у локалној перспективи те Рјечник кључних 
појмова. У првој цјелини  Женски покрет као друштвени покрет 
ауторка гради теоријски оквир резимирајући анализу друштвених 
покрета, а посебну пажњу придаје  феминистичким покретима, и то 
оним првим, насталим за вријеме аустроугарског периода. Посебно је 
јединствен и интересантан сам начин на који се интерпретирају 
различите стратегије женских покрета и објашњава предисторијска 
подлогу  феминистичког актива и потребе за међусобним 
удруживањем. 

У другој цјелини (Пред) Југословенски контексти с акцентом 
на БиХ Златиборка Поповић-Момчиновић нас усмјерава кроз развојни 
пут феминистичких покрета од њихових почетака, до данас, који 
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укључује процесе и догађаје који су их кроз различите околности и 
времена, мијењали и обликовали. 

Ауторка под предисторијским периодом подразумијева период 
прије оснивања АФЖ-а. Такође наглашава и сличности 
босанскохерцеговачког удруживања са покретима широм Европе, али 
издваја и посебност и специфичност самосталног удруживања 
босанскохерцеговачких покрета. Ауторка посебно наглашава значај 
АФЖ-а који се огледа у еманципацији  жена и будућем развоју 
женског активизма, а при томе избјегавајући пренаглашавање или 
оспоравање улоге АФЖ-а у даљим процесима развоја.  

Анализирајући доба од укидања АФЖ-а до краја 80-тих година, 
тежиште рада пребацује на двоструку оптерећеност жена, као и 
проблеме хоризонталне подјеле рада, и при том долази до закључка да 
је за вријеме социјалистичког периода била заступљена „половична 
еманципација“ жена. Из свог истраживања, такође, увиђа да је 
дјелимичка независност ипак отворила неке могућности за жене које 
припадају академским круговима, што је за посљедицу имало 
конференцију Друг-ица. 

Завршна „копча“ књиге: трећи дио Женски покрет у БиХ у 
ратном и постдејтонском периоду обухвата запажања одређених 
појединости из периода традиционалних деведесетих које су биле 
период промјене и обликовања феминистичког активизма, и запажа 
стварање нових политичких образаца на подручју бивше Југославије. 
Обухваћена је и расправа о новим родним режимима и враћању 
потиснутих аспеката/идентитета.  

 У завршном дјелу Умјесто закључка  наводи се да су се жене 
кроз цивилно друштво избориле за своје мјесто и видљив простор у 
друштвено-политичком животу Босне и Херцеговине упркос 
доминантној етнополитици.  

Ауторка је вјешто и студиозно маркирала бројна питања односа 
женских цивилних иницијатива и  цивилног друштва уопште са 
државом. Идеал коме теже „женске“ НВО како у земљама у окружењу 
тако и у БиХ је прерастање из бирократизованих тијела у 
алтернативни, аутономни друштвени покрет. Иако би се могло 
закључити да ће ова питања, барем што си тиче БиХ, остати само 
добра основа у сфери теорије, женски активизам, без обзира на 
контраверзе,  неминовно јача чему  доприносе и научна истраживања и 
студије као што је ова.   

Весна М. Ђурић 
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ПРИНЦИП ОПОВРГАВАЊА И МЕТОД ДЕДУКЦИЈЕ 
 

(Карл Попер, Логика научног открића, Нолит, Београд, 1973.) 
 
 Поперова „Логика научног открића“, настала у првој половини 
20-ог вијека, од свог настанка до данашњих дана изазива велике 
контраверзе и полемике по питању свога садржаја који је понудила 
филозофији науке. Поперово дјело је продрмало темеље тадашње 
теорије сазнања и оспорило доминантни метод научног открића. Због 
тога је несумњиво дала велики допринос научном сазнању критикујући 
тада доминантни правац логичког позитивизма, а нарочито његову 
методу у теорији сазнања - методу индуктивизма. Због своје 
револуционарности али и методолошке ригорозности, „Логика научног 
открића“ је и дан данас актуелна у дебатама око метода и проблема у 
друштвеним наукама. 
 Према Поперу, централни проблем науке, а самим тим и 
научног сазнања је проблем одвајања или разграничавања науке од 
псеудонауке, односно, научних или емпиријских исказа од ненаучних 
или метафизичких исказа. Као средство разграничавања у теорији 
сазнања Попер уводи принцип оповргавања, при том, одбацујући 
доминантни принцип верификације утемељен на методу индукције. 
Једна теорија се може сматрати научном, односно емпиријском, једино 
ако је искуствено провјерљива, а њено провјеравање се може вршити 
само уз помоћ оповргавања или сталног преиспитивања основних 
исказа који сачињавају дату теорију. То је у великој мјери нарушило 
дотадашњи преовлађујући индуктивизам који је гомилањем и синтезом 
емпиријских основних исказа имао за циљ да верификује одређену 
теорију.  
 Попер се чврсто држи становишта да је немогуће индуктивном 
методом закључивати од појединачних исказа, који су засновани на 
искуству, према универзалним исказима који граде одређену теорију 
или хипотезу. Једна теорија се не може доказати уз помоћ 
појединачних исказа, колико год нам се они учинили увјерљиви и 
колико год да смо их довољно сакупили да бисмо одређену теорију 
потврдили или верификовали. Увијек је према Поперу довољан један 
исказ који противрјечи теорији да би се та теорија у потпуности 



Стефан Вукојевић, Принцип оповргавања и метод дедукције 230 

одбацила. Дакле, појединачни искази не могу да потврде 
универзалност теорије, већ ју само могу оповргнути ако желимо да они 
буду научно релевантни. Као доказ те тврдње, познат је Поперов 
примјер са универзалним исказом „сви лабудови су бијели“, гдје би 
појава само једног црног лабуда била довољна да се оповргне теорија 
да су сви лабудови бијели. Проналазак „црног лабуда“ би допринио 
расту научног сазнања. Са овим примјером се критикује индуктивизам 
који имплицира вјероватноћу научних теорија.  
 Свака научна теорија мора бити емпиријски провјерена, 
односно оповргљива, па самим тим  вјероватноћа није довољна да би 
теорија била потврђена. Умјесто метода индукције и принципа 
верификације, Попер предлаже метод дедуктивног закључивања и 
принцип оповргавања. Уз све до сада наведено, вриједност и значај 
Логике за методологију друштвених наука се темељи у констатацији да 
се из сваке научне теорије мора дедуковати што више емипиријских 
исказа који ту исту теорију подвргавају ригорозним облицима критике, 
преиспитивања, и оповргавања. Уколико се појави један исказ или 
побијач који противрјечи теорији, а за којег се докаже његова 
репродуктивност а не случајност, онда се та теорија сматра одбаченом 
и за науку неинтересантном, чак и упркос великом обиму сазнања које 
она акумулира у себи. На њено мјесто долази нова теорија која је већег 
обима и која поново треба бити изложена научном оповргавању, јер се 
само тако увећава раст науке и научног сазнања.  
 Међутим, колико год била снажна Поперова критика 
индуктивистичког метода и принципа верификације, и даље је спорно 
његово становиште да је свака универзална теорија провизорна и 
уколико жели да задржи научни статус мора бити подложна 
оповргавању. Овакво становиште може бити веома деструктивно 
према цјелокупном људском сазнању, нарочито када је у питању 
сазнање из области друштвених наука.  
 Примјена методе оповргавања се чини веома ригорозном јер 
само један искуствени контрааргумент или исказ непримјерен теорији 
ту теорију одбацује, па се према томе могу одбацити и сматрати 
ирелевантним цјели скупови епистемолошких приступа у политичким 
наукама као што је структурализам, институционализам, теорија 
рационалног избора, нормативна теорија, итд..., због тога што би се у 
сваком овом приступу могли пронаћи аргументи који противрјече 
теорији. Ако су људи према теорији рационалног избора заиста 
рационални појединци који своје дјелатности усмјеравају према 
максимализацији користи уз минималне трошкове, зар онда доказ да се 
људи често понашају и дјелују ирационално није довољан 
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контрааргумент који теорију рационалног избора искључује из домена 
научног разматрања? Зар крајње логичке могућности принципа 
оповргавања иду до тога да могу одбацити цјелокупно сазнање? 
Можда је боље одговорити да нам универзалне теорије помажу у 
објашњавању стварности и да принцип оповргавања не мора битно да 
утиче на ту чињеницу. Према томе, ако се људи често понашају 
ирационално и ако су склони погрешним калкулацијама, то не мора у 
потпуности одбацити сазнање које нам објашњава да људи стреме 
рационалном понашању и да се често тако и понашају.  
 Дакле, принцип оповргавања може бити један од 
конститутивних елемената у научном сазнању, који због своје 
ригорозности може да се примјени на рјешавању појединачних 
проблема, али који не може у потпуности да одбаци универзалне 
теорије које су ипак на вишем нивоу општости. Чини се да овакво 
неразумијевање и занемаривање Поперовог доприноса, упркос многим 
контраверзама које га прате, лежи у проблему поткрепљивости науке, 
јер су многи истраживачи у пољу друштвених наука користили 
емпиријске налазе како би одређену теорију поткрепили додатним 
аргументима, док је Попер поткрепљивост користио у прилог процеса 
оповргавања које теорија мора да издржи како би се сматрала 
поткрепљеном.  
 На примјеру демократизације посткомунистичких друштава 
Европе (ван контекста књиге) може се показати ексклузивистички 
карактер Поперовог принципа оповргавања. Чињеница је да су 
посткомунистичка друштва Европе након слома реалсоцијализма 
прихватила демократска правила и процедуре по узору на демократски 
консолидоване Западне полиархије. Та правила и процедуре су се 
темељиле на вишепартијској компетицији, слободним и фер изборима 
и једнаким политичким и грађанским правима. Међутим, прихватање 
пакета полиархије није осигурало многим посткомунистичким 
друштвима Европе статус консолидоване демократије. Она се данас 
могу окарактерисати као хибридни режими који уз усвојена 
демократска правила и процедуре користе ауторитарни карактер 
владавине који генерише политичку, економску и друштвену 
нестабилност. Зар принцип оповргљивости не би могао да пронађе 
довољно емпиријских репродуктивних контрааргумената који би 
одбацили значај изучавања „транзитологије“ када је евидентно да се 
значај успостављања демократских правила и порцедура показао као 
неучинковит у посткомунистичким друштвима Европе?    
 На основу овога примјера могла би се наслутити упитност 
Поперовог методолошког становишта са обзиром на своју ригорозност. 
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Међутим, то не може да нас доведе у позицију да одбацимо Поперов 
принцип оповргавања и његов допринос теорији сазнања, али нам 
може указати на све проблеме и контраверзе које би нас пратиле у 
строгом примјењивању овакавог принципа, због чега је Поперов 
допринос остао и данас актуелан у многим академско-интелектуалним 
расправама.  
 

Стефан Вукојевић 
 

 



УПУТСТВО АУТОРИМА И РЕЦЕНЗЕНТИМА 
 
 
1. Упутство за слање и опремање радова 
 
 Свјесна „духа времена“ и нових стремљења и стандарда у 
часописној продукцији, нарочито у оним димензијама које се односе на 
опремање текстова и формалне, графичко-техничке компоненте 
уређивања периодике,који су нормирани и имплементирају се 
углавном како би се обезбиједила пројектована и/или жељена јавна 
репутација часописа и одређени број бодова на одговарајућим, недавно 
уведеним (ранг)-листама, редакција „Политеие“ максимално ће 
акцептовати и имплементисати прописе и правила која уређују ту 
материју. То се у првом реду односи на Правилник о научним 
публикацијама Министарства науке и технологије Републике Српске. 
 Ипак, редакција ће, имајући на уму и неколике специфичне 
темпоралне и амбијенталне околности у којима дјелује, демонстрирати 
и одговарајућу, опортуну флексибилност a-pro-pos уређивања и 
објављивања текстова у „Политеии“, али само у изузетним 
случајевима. Тај флексибилни приступ редакција ће имплементисати у 
сљедећим ситуацијама. 
 Држимо да није против прописа, садржаја, смисла, научних и 
истраживачких домета и потоњих утицаја на научну свијест и праксу, 
које објављени прилози могу имати, да се у истовремено, у истом броју 
часописа, али у различитим радовима, примијене два принципа, 
односно стандарда цитирања: 

1. „класични“, тј. онај по коме се сав садржај референци налази 
директно у fus-notaма или напоменама испод текста, на истој 
страници на којој се налази и цитирани дио текста, односно број 
fus-note, и  
2. нумерички систем навођења референци – подсистем fus-nota, 
и оба та принципа или стандарда редакција „Политеие“ ће 
практиковати по избору самих аутора. 

  
 Флексибилности ће бити и у погледу структуре текста. Иако се 
данас и овдје препоручује тзв. IMRAD (Indtroduction, Мethods, Results 
and Discussion) критеријуми „рељефа“ текста, редакција неће унапријед 
дисквалификовати ниједан текст који нема апстракта/сажетка, 
кључних ријечи, увода, осврта на претходна истраживања и 
литературу, аплициране методологије истраживања, дискусије о 
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резултатима или главној тези рада, закључка или закључних 
разматрања (резимеа) и списка коришћене литературе, иако бисмо 
вољели да их има сваки прилог који добијемо. 
 Дакле, од наших сарадника очекујемо да нам своје радове 
достављају имајући на уму и подразумијевајући сљедећа правила и 
категоризације, а до њих је редакција дошла креативним сажимањем и 
функционалним парафразирањем и имплементацијом појединих 
одредби реченог Правилника. 
 
Опремање текстова. Текстови који претендују да буду објављени 
требају бити обликовани и опремљени на следећи начин: 
 
406 Упутство ауторима 
 
а) Рукопис треба припремити рачунарски у новинском прореду 1 тачка 
-Line Spacing (1). Тип слова треба бити Times New Roman у 
ћириличном или латиничном кодном распореду (редакција не 
искључује ниједно писмо), на српском језику, као и на језицима 
конститутивних народа и националних мањина у Републици Српској, 
БиХ и бившој Југославији, те страним језицима. 
Фонт слова текста 12, а величина слова текста fus-nota 10. 
б) Обим рада треба бити, оквирно, до једног ауторског табака или 16 
куцаних страница (око 500 редака, односно 6000 ријечи, или око 40 000 
карактера са размаком). 
в) Текст треба бити лекторски и коректорски обрађен. 
г) Начин цитирања треба бити јединствен (члан 41 став 2 Правилника 
о научним публикацијама Министарства науке и технологије РС), а 
редакција сугерише Нумерички систем навођења референци – 
подсистем fus-nota, иако ће се прихватити и текстови са класичним 
напоменама, односно fus-notamа. 
д) Наслов чланка треба да буде јасан и сажет. Наслов треба да оба- 
везује текст и да што вјерније описује садржај чланка. У интересу је и 
аутора и часописа да се користе ријечи прикладне за индексирање и 
претраживање. Ако таквих ријечи нема у наслову, пожељно је да се 
наслову придода поднаслов. 
ђ) Уз наслов чланка треба да се наведе име и презиме аутора, научни 
и/или стручни степен, научно–наставно, научно–истраживачко, научно 
или стручно звање, те пуни назив и мјесто установе у којој аутор ради. 
е) Уз чланак треба бити приложен апстракт или сажетак, између 
наслова рада и кључних ријечи, који, у обиму од 100 до 250 ријечи, 
треба да има кратак пресјек садржаја о којем се у раду говори, а његови 
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дијелови су, или могу бити, циљ истраживања, методи, резултати и 
закључак. Осим на српском језику, апстракт или сажетак треба да буде 
написан и на енглеском језику или неком другом страном језику 
(француски, њемачки, руски, арапски, шпански итд.) раширене 
употребе у научним областима из које је поменути рад.Апстракти на 
страним језицима морају претходно бити граматички и правописно 
обрађени. 
ж) Поред апстракта, треба навести кључне ријечи (члан 52), такође на 
српском и страном језику. Кључне ријечи су термини или фразе које 
најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и 
претраживања. Треба их одређивати и с обзиром не неки међународни 
извор (попис, рјечник или тезаурус) релевантан за научне области 
социологије, политикологије, социјалног рада, комуникологије и 
новинарства. Број кључних ријечи треба да буде око 10. Кључне 
ријечи се пишу на језицима на којима су написани и апстракти. У 
чланку се дају непосредно након апстракта, односно сажетка. 
з) Резиме (није обавезан) треба да буде у структурисаном облику. 
Дужина резимеа не треба да буде већа од 1/10 дужине чланка. Резиме 
се, ако га има, даје на крају чланка, након обавезног одјељка о 
литератури. 
и) Литература (члан 57). Цитирана литература обухвата, по правилу, 
библиографске изворе и даје се искључиво у засебном одјељку чланка, 
односно рада друге врсте, у виду листе референци (Литература). 
Референце се наводе на досљедан начин сходно стандарду навођења у 
тексту. Референце се не преводе на језик рада. Цитирање докумената 
преузетих с Интернета мора садржавати тачну и пуну електронску 
адресу са које је документ преузет, пуни назив документа и аутора као 
и датум преузимања. 
ј) Претходне верзије рада (члан 53). Ако је чланак, у претходној 
верзији, био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим 
или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у 
посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. 
к) Рукопис треба предати искључиво у електронском облику. 
Напомена: Достављањем рукописа аутор потврђује да је сагласан са 
преносом ауторских права на часопис (члан 41. став 1 Правилника о 
научним публикацијама). 
 
2. Упутство рецензентима 
 
Рецензент (члан 62. став 2) треба да буде компетентан за научну 
област социологије, политикологије, комуникологије, социјалног рада, 
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филозофије, права, историје, међународнх односа и других научних 
дисциплина и области сазнања и истраживања, којима ће се 
„Политеиа“ бавити. Компетенција ове врсте доказује се научним и 
наставним звањем и библиографијом рецензента. Рецензент треба да 
буде једнаког или вишег, а само у изузетним случајевима може бити и 
нижег, научног или наставног звања у односу на аутора рада. 
Рецензија (члан 62 став 1) треба да садржи имена, афилијације и звања 
свих рецензената, а минимално (члан 61, став 2) мора имати: 
- Оцјену оригиналности, односно научног доприноса рада; 
- Оцјену актуелности рада; 
- Оцјену примијењене методологије; 
- Приједлог за категоризацију научног рада; 
- Оцјену коришћене литературе; 
- Сагласност за објављивање рада. 
Сваки прилог (оригинални научни рад, прегледни чланак, претходно 
саопштење, превод) оцјењује најмање један, а пожељна су и два 
рецензента, а могуће је и више (члан 61 став 3). Одлуку о томе доноси 
ужи састав редакције (главни, одговорни и извршни уредник) 
 
3. Инструкција за категоризацију научних радова 
 
Да бисмо сарадницима и рецензентима, али и читаоцима нашег 
часописа, олакшали опремање, вредновање/оцјењивање и 
разумијевање текстова који ће бити публиковани у „Политеии“, дајемо 
сљедећу оквирну и сажету категоризацију научних радова, изведену 
парафразирањем члана 47 Правилника о научним публикацијама, уз 
напомену да може бити и другачије, а да не буде против важећих 
прописа у овој области: 
а) Оригиналан научни рад је онај у коме се први пут публикују 
резултати сопственог истраживања оствареног примјеном 
одговарајућих научних метода. Текст треба да омогући и подстакне да 
се истраживање може обновити, а утврђене чињенице провјерити. Рад 
у правилу треба да буде организован по шеми IMRAD (Introduction, 
Methods, Results and Discussi-on). 
б) Прегледни рад доноси нове синтезе настале на основу прегледа 
најновијих дјела о одређеном предметном подручју, изведене 
сажимањем, анализом, синтезом и евалуацијом са циљем да се прикаже 
закономјерност, правило, тренд или каузални однос у вези са 
истраживаним феноменима – рад који садржи оригиналан, детаљан и 
критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме је аутор 
остварио одређени допринос. 
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в) Кратко или претходно саопштење јесте научни рад пуног формата 
али мањег обима или прелиминарног карактера, у коме неки елементи 
IMRAD-а могу бити испуштени – ради се о сажетом изношењу 
резултата завршеног изворног истраживачког дјела или дјела које је у 
току. 
г) Научна критика/полемика/осврт јесте расправа на одређену 
научну тему заснована искључиво на научној аргументацији, у којој 
аутор доказује исправност одређеног критеријума/мишљења, односно 
потврђује, побија или приказује налазе, ставове и интерпретације 
других аутора, објављених било у њиховим самосталним књигама, 
било у оригиналним научним радовима, прегледним чланцима или 
претходним саопштењима. 
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