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УНУТРАШЊОМ СЛОБОДОМ ДО НЕЗАВИСНОСТИ  
ПОВОДОМ 170 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

 
FROM INTERNAL FREEDOM TO INDEPENDENCE 

 MARKING 170 YEARS SINCE THE BIRTH OF SVETOZAR MARKOVIĆ 
          

Abstract: In the article dedicated to marking the 170th anniversary of the 
birth of Svetozar Markovic, the author tries to present, explain and actualize 
some of the basic ideas and dilemmas which have marked the life and work 
of one of the most interesting figures in the Serbian political history. As a 
passionate opponent to the foreign invaders, the anti-national regimes, 
bureaucracy, omnipotence and arbitrariness of individuals, party leaders, 
nationalist zealots, unenlightened masses, and as a fiery advocate of the 
democratic order and supporter of disenfranchised people, Markovic is 
today still considered as a model which socially engaged intellectuals, 
patriots, and advocates of better, fairer and freer society should orient on. 
Of course, the century and a half later, many of Markovic's ideas are 
outdated and unrealistic, but their varied interpretations can still be 
stimulating for understanding of social and political issues of the Serbian 
people. 
 
Key words: culture, civilization, religion, Islam, identity, modernization, 
education. 
          
Апстракт: У тексту посвећеном 170. годишњици рођења Светозара 
Марковића, аутор настоји да прикаже, појасни и актуелизује неке од 
темељних идеја и дилема које су обиљежиле живот и дјело једне од 
најзанимљивијих личности у српској политичкој историји. Као 
страсног противника страних освајача, ненародних режима, 
бирократског апарата, свевласти и самовоље појединаца, партијских 
првака, националистичких занесењака, непросвијећених народних 
маса, као ватреног заговорника демократизације државног уређења, 

                                                            
1 Аутор је ванредни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци.  
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побједе обесправљеног народа над привилегованом мањином, 
Марковића и данас многи узимају као узор према којем би требали да 
се оријентишу друштвено ангажовани интелектуалци, родољуби, 
искрени заговорници бољег, праведнијег и слободнијег друштва. 
Наравно, вијек и по касније, многе Марковићеве идеје су превазиђене и 
нереалне, али њихова разноврсна тумачења и даље могу да буду 
подстицајна за разумијевања социјалних и политичких питања 
српског народа. 
 
Кључне ријечи: Svetozar Marković, ideals, social justice, national 
interests, democracy, bureaucracy, tradition 

 
 

„Срби се стално врте 
у једном коловрату“ 

 
Светозар Марковић 

 
О Светозару Марковићу пише се и прича више од једног 

стољећа, његови ставови и идеје интерпретирају на различите начине, 
али нико не пориче да је у питању јединствена појава у српској 
политичкој историји. Колико је Марковић био неустрашив новинар и 
публициста, врстан полемичар, политички пропагатор, визионар и 
искрени посланик народне мисли, понајбоље свједочи стајалиште 
Јована Скерлића да у цијелом 19. вијеку није било појаве која је толико 
много значила, имала толико велику улогу и извршила тако снажан 
утицај на духове као што је то био Светозар Марковић. Његове 
слободарске поруке, стваралачка и самопрегорна мисија буђења 
самосвијести народа као друштвеног и политичког субјекта, обрачун са 
чиновништвом и бирократијом, супротстављање паразитском систему, 
борба за социјалну једнакост, равноправност жена, просвијећивање и 
уједињење народа, никога нису остављали равнодушним.  

Јаша Продановић записао да је Марковић живио кратко, али да 
је за то вријеме стекао мноштво непријатеља. Страним освајачима, 
реакционарном, пандурском режиму, бирократији, партијским 
првацима, националистичким занесењацима, непросвијећеним 
народним масама, Марковић се супротстављао бритким текстовима, 
инспиративним идејама, непоколебљивом младошћу, спремношћу на 
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сваку жртву. Залагао се за демократизацију државног уређења, побједу 
обесправљеног народа над привилегованом мањином, обрачунавао са 
самовољом и свевлашћу појединаца, инсистирао да поданици морају 
да постану господари своје судбине. Животни мото Светозара 
Марковића садржан је у његовом тексту Српској омладини, из 1868. 
године: „Онај који није готов да се за сваки атом својих убјеђења 
жртвује, нека се не зове представником народне мисли“. Управо је сам 
Марковић сваки атом, и то не само својих убјеђења, већ своје 
личности, свог тијела, здравља, живота, положио на олтар својих 
идеала!“ У српској политичкој историји, устврдиће доцније Петар 
Стамболић, током цијелог једног вијека није виђена толико 
прогресивна личност. 

Иако се сматра оснивачем социјалистичког покрета у Србији, 
Марковића једни означавају као српског националисту посебне врсте, 
други  у њему виде критичара тзв. „великосрпске“ политике, неки га 
узимају као творца радикалне странке, неки опет као ватреног 
заговорника балканске федерације. Драган Симеуновић наглашава да 
смо се протеклих 150 година много пута огријешили о Светозара 
Марковића, његово име својатали су многи када год би им затребало, 
од љевичара до десничара, од комуниста до љотићеваца, док су о 
величини његове мисли најбоље писали странци. „Речју, Светозарево 
дело је пречесто бивало онолико велико колико је политици, а не 
друштву коме је било намењено, било потребно“ (Симеуновић, 
2000:296). Нема дилеме да је Марковић био „европски образован 
социјалиста“, бистрог ума и оштрог пера, како је констатовао 
Слободан Јовановић, без сумње одлично познавао прилике у 
радничком и социјалистичком покрету свог времена, обиљежја 
капиталистичког друштва, као и да се његове идеје нису могле допасти 
ни властима ни јавном мњењу. Те идеје, чију „ерупцију“, према 
Скерлићу, Србија није видјела ни прије ни после Марковића, ипак су 
описане као расуте, недоречене, несистематичне, каткад противрјечне, 
али и недовољно оригиналне. „Ја признајем да је вера у те идеје, какву 
је Марковић имао, достојна поштовања, али морам додати да ми смета 
што његове идеје нису биле вишег квалитета“ (Јовановић, 2005:276).  
Јовановић Марковићу не замјера што је социјалиста, већ што његов 
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социјализам није био плод властитог посматрања и промишљања, што 
је сувише вјеровао књигама, што је о економским и друштвеним 
наукама више читао него размишљао, што је у сељачкој земљи, без 
развијене радничке класе, агитовао за програме западне радничке 
странке. 

Међутим, Јаша Продановић је Марковића поредио са Доситејем 
Обрадовићем и Вуком Караџићем, наводећи да су то три највећа 
„бунтовна и реформаторска духа“. Оне који су тврдили како идеје 
Светозара Марковића нису биле оригиналне, Продановић подсјећа да 
је Маркс имао педесетак година када је завршио Капитал, а да је 
Марковић умро са свега 28 и то година проведених у сталној борби 
„гоњен од власти, затваран, прогањан, мучен болешћу, растрзан 
неуморним новинарским и пропагандним радом“. Такође, ни Доситеј, 
који је доживио дубоку старост, није био оригиналан, а с пуним правом 
га сматрамо великаном. Продановић није порицао да је у 
Марковићевом учењу било заблуда и грешака, али је истакао да су 
заблуде великих умова често корисније од истина ситних људи. 
„Вјеровао је када су други сумњали, одушевљавао се кад су други 
хладњели; сав се предао борби за своја начела и скршио живот у 
годинама када су други започињали политичку акцију“. И Владимир 
Ћоровић напомиње да је Марковић био исувише млад да би изградио 
сопствени поглед на свијет и правилно процијенио шта се од туђих 
система може успјешно спровести у српском друштву. Његове 
социјалистичке идеје нису могле доживјети успјех у неразвијеној 
средини гдје је сељаштво преовладавало, а радника готово да није ни 
било.  

 
За народ до посљедњег даха 
 
Као најзначајнија дјела за проучавање живота и идеја Светозара 

Марковића сматрају се књиге Јована Скерлића и Слободана 
Јовановића. Још као гимназијалац Скерлић је био велики поклоник 
Светозара Марковића, себе је сматрао припадником посљедње 
генерације под његовим утицајем, а и касније је често истицао 
Марковићеве идеје, његов утицај на млађе генерације као моралног 
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учитеља и политичког радника. Скерлићеву књигу о Светозару 
Марковићу из 1910. године Јовановић означава као најбоље написаном 
биографијом коју је српска литература имала, иако је сматрао да је 
Марковићев утицај прецијењен, односно да је имао „већи глас, него 
утицај“. Није незначајно напоменути да се Светозар Марковић 
разилазио и водио жучне расправе са Слободановим оцем, 
Владимиром Јовановићем, либералима и Уједињеном омладином 
српском, али то није аргумент који би сугерисао да је велики српски 
научник био личан у анализирању Марковићеве историјске улоге. 
Јовановић наглашава да је Марковићев концепт бољег човјека (човјека 
који не живи за личне интересе, већ оште корисне идеје) занимљив као 
симбол „строге начелности у животу“ и развијеног социјалног 
сензибилитета, да је имао мноштво сљедбеника али да ниједан од њих 
није остао досљедан до краја. Као материјалисти, у име „природног“ 
(инстикта и апетита), Марковићеви сљедбеници огласили су рат свему 
културноме, естетици, финијим осјећањима, апстракцији, друштвеним 
церемонијама, патриотизму... „Главна карактеристика те генерације 
коју је Марковић васпитавао, јесте цинизам, и то цинизам који није 
долазио из искуства, од једног дубљег, горчег познавања ствари, него 
цинизам књишки, афективан“ (Јовановић, 2005:291). 

Светозар Марковић рођен је 21. септембра 1846. године, али 
нема поузданих података о мјесту рођења као ни завичају његове 
породице. Говорио је да је рођен у Јагодини, али се у архиви 
крагујевачке гимназије, гдје је завршио прва четири разреда, наводи да 
је рођен у Зајечару. Три виша гимназијска разреда завршио је у 
Београду. На Великој школи 1863. године почео је да изучавао 
техничке науке, 1866. као државни питомац отишао је у Русију, у 
Петроград, а онда у Цирих. Због текста Српске обмане, у којем је 
оштро критиковао намјеснички Устав из 1869. године (који је у односу 
на Милошево самовлашће и Михаилов лични режим био велики 
напредак) и чиновништво, српска влада му је укинула стипендију. 
Прије завршетка школовања вратио се 1870. године у Србију и започео 
политичку пропаганду. Од 1871. до 1875. издавао је листове Раденик, 
Глас јавности и Ослобођење. Лист Раденик био је прво гласило 
социјалистичке оријентације на Балкану. Кратко вријеме живио је и у 
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Новом Саду одакле га је мађарска власт протјерала уз оптужбу да 
шири великосрпске идеје и комунистичку доктрину. Због чланака у 
крагујевачком листу Јавност, чији је био уредник, осуђен је на годину 
и по затвора, у којем је радио на листу Глас јавности, покренутим 
након забране првог листа, а по изласку из затвора покреће 
Ослобођење, којег је уређивао до болести. Политички прогони, оштра 
руска клима, допринијели су да оболи од туберкулозе. Љекари су га 
послали у Трст на опоравак, али тамо умире 26. фебруара 1875. године. 
Његова посљедња порука гласила је „Задржи сузе и ради за свој 
народ“. Тијело је пренесено у Јагодину.  Годину дана након његове 
смрти у Крагујевцу су избили први раднички немири. 

Иако је био одличан ђак, најбољи математичар у школи, рано 
научио да чита и пише, Марковић није имао лијепо мишљење о својим 
учитељима. У тексту Како су нас васпитавали, описује их као сирове, 
сурове, чак и свирепе, неспособне и без педагошких квалитета. Тврдио 
је да школе не дају потребна знања, не подстичу интелектуални развој, 
не обликују способност мишљења и не његују морална осјећања. 
Памти учитеља који би долазио пијан на наставу, тукао ђаке. Они нису 
учили ништа да би знали,  захтјевима да се лекције знају напамет, 
васпитање се сводило на, записао је, „систематско углупљивање“. 
Права знања нису улазила у главе, у погледе на свијет. Марковић тврди 
да професори нису разумјели шта им је посао, умјесто да у ђацима 
буде љубопитљивост за знањем, да их иницирају да мисле, они су их 
тјерали да уче гомиле ријечи које нису разумјели. Тако се стварало 
непријатељство између ђака и професора, први су се старали да 
преваре, други да их ухвате и казне. Слободан Јовановић истиче да је 
Марковић, обузет немиром који му више није давао да сједи у 
школској клупи, из школе побјегао у политику, да би исто учинио и да 
му није одузета државна помоћ. Узроке свих проблема у друштву 
Марковић је проналазио у њему самом, његовим економским и 
социјалним односима. Ти односи се мијењају подизањем умног и 
материјалног богатства друштва. Материјално богатство расте само уз 
личну предузимљивост сваког грађанина, његовим радничким 
усавршавањем и то само у слободи, слободи мишљења, говора, рада, 
удруживања. Нема напретка народа без политичких и грађанских 
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слобода. Сваком раднику треба, уз материјално благостање, 
обезбиједити умни и морални развитак. Био је увјерен да човјека 
васпитава цијела његова околина: школа, књижевност, закони и 
обичаји, мијешање са људима, свакидашњи живот, да су умни и 
морални развој у тјесној вези. Тврди како је бесмислена фраза „Закон 
је највиша воља у Србији“. Марковић познаје јадно стање српског 
сељака, указује на чиновничку класу која је преузела западњачки стил 
живота угодности и потрошње, која развија луксуз али ништа не ради, 
а такав начин живота захватио је и друге слојеве. „Материјална 
сиротиња морала је са собом повући морални пад народа. Српски 
народ који показа онакву онакву енергију у почетку овог јека у својој 
борби за ослобођење у данашњој борби постао је тело без душе“ 
(Марковић, 1937:114). Бирократски систем угушио је у српском 
човјеку сваку личну иницијативу. Невоље народа рађају побуне. Свим 
српским властима није био интерес да се развије свијест народа, да оно 
што је садржано у уставу мора бити корисно по њега.  Зато само 
неколицина држи власт у рукама. Циљ бирократа је да се што више 
попну и ту одрже, што отвара „мејдан за бесконачно интриговање“. Ма 
колико било буна и преврата народ остаје једнако под туторством. Због 
обмана. Марковић тврди да се полицијско гледиште  на одржавање 
установљене власти над народом увукао свуда, у школе, суд, општину, 
цркву, књижевност... „Народ се учио да се покорава власти“, да се не 
смије дирнути у бирократски поредак. Уочава да има публициста који 
бирократски систем називају нужним због политичког положаја. 
Према његовом мишљењу, тај положај нема никакве везе са 
унутрашњим благостањем народа. Штавише, што је квалитетнији 
живот људи, политички положај може бити само повољнији. Међутим, 
Марковићев приступ је антилибералан, идеал слободне заједнице 
једнаких има већу вриједност од слободе сваког појединца који 
припада тој заједници. 

Светозар Марковић био је под утицајем руских народњака и 
револуционара, посебно највећег представника руског социјализма 
Чернишевског, којег је највише цијенио и сматрао учитељем, а на њега 
су снажан печат оставили и Писарев, Доброљубов, Маркс, Прудон, 
Џон Стјуарт Мил, Ласал, Фојербах, Дарвин. Под утицајем 
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Чернишевског, Марковић је, истиче Слободан Јовановић, „социјализам 
схватио не као економску доктрину, већ као нов филозофски поглед на 
човека и живот. Он је давао социјализму управо васпитни циљ - да 
човјека промени изнутра и облагороди, претварајући га од егоисте у 
алтруисту“ (Јовановић, 2005:70). Међутим, Марковић је прихватао 
само оне идеје Чернишевског са којима се лично слагао, док остале као 
да није ни примјећивао. Чини се да је исто и са Марксом, којег је 
називао до крајности логичним мислиоцем и „главом“ радничког 
покрета. Јовановић тврди да је Марковић из прве свеске „Капитала“ 
ипак запамтио само ставове о физичком и етичком разарању 
фабричких радника и породица, злоупотребама женског и дјечијег 
рада. Укратко, оно што је Марковић сматрао научним истинама које 
треба разгласити и које треба да донесу побједу, „нису ни најмање 
утврђене као научне истине“. Зато Јовановић закључује да је Светозар 
Марковић жртва утопијског социјализма. И Љубиша Деспотовић 
оцјењује да је Марковић био роб својих идеала, да је понесен 
младалачким ентузијазмом стријемио да Србију ослободи сиромаштва 
и претвори је у „рај егалитарне заједнице“, темељитим друштвеним 
промјенама.  

С друге стране, Андреј Шемјакин тврди да је Марковић врло 
јасно формулисао своје виђење Србије уређене по идеалном облику 
социјалног уређења и да је апсолутно био лишен празног фантазирања. 
„Баш напротив, он је нарочито наглашавао да никакав радикалан 
преображај не може се учинити у једном народу, па ма како он у 
теорији био правичан и користан за народ, ако у народу нема људи и 
средстава да се тај поредак оствари“ (Шемјакин, 2008:105). Никакав 
западни рецепт за уређење друштва не може се остварити у Србији ако 
за њега не постоје реални предуслови, а поготово не преко ноћи. 
Одбијао је Марксов историјски материјализам и вјеровао да Србија 
може прескочити капиталистичку фазу историјског развоја. Према 
његовом мишљењу, обнова је могућа без угледања на „туђинске“ 
моделе, ослањањем на патријархалне народне установе, ширењем 
задружне и општинске својине на српском селу. Традиционалне 
установе сматрао је пресудним за опстанак затечене социјалне 
структуре, у којој је доминирао сељачки посјед, патријархални 
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идентитет, снажна обиљежја колективизма и егалитаризма. Љубиша 
Деспотовић закључује да је појава Светозара Марковића више него 
драгоцјена у српској политичкој историји. „Она је сведочанство колико 
лутања толико и трагалачке жеље и чежње младих слободара да у 
друштвима полупериферног и предмодерног карактера, изнађу најбоље 
облике за политичку и економску егзистенцију заједнице којој су 
припадали“ (Деспотовић, 2003:176).  

Јован Скерлић истиче да је Марковић прошао кроз три фазе 
идеја и политичког дјеловања: пролетерски социјализам 
Интернационале, аграрни социјализам и радикални демократизам. 
Неки аутори га називају и пиониром демократије на Балкану. Борио се 
за уставност, народни суверенитет, социјалну правду и јединство. 
Социјалну револуцију није сматрао бруталним рушењем, већ разматра 
њене позивитне ствари. Владимир Ћоровић истиче да је Марковић од 
1868. године започео оштру борбу против либералног режима, који је 
имао реакционарне особине, и „омладинског вербализма“. Културни 
национализам Омладине Марковић је сматрао недовољним и 
непотребним ако се своди на само ширење књижевности, одржавање 
представа, концерата, приредби, игранки, здравица. Критиковао је 
пјеснике свог доба због занесености, идеалистичке естетике, 
идеализације народног живота, необразованости и неразумијевања 
стварних народних проблема, савремених научних сазнања у циљу 
друштвених потреба. Призивао је демистификацију поезије. Тврдио да 
романтичари кваре укус и подстичу сујевјерје народа, замагљују 
културну перспективу српског народа. Умјесто романтизма, залаже се 
за реализам као кориснији за друштво, и литературу чији задатак је 
педагошка и просвјетитељска улога. 

Слободан Јовановић пише да је Омладина будила народну 
свијест, стварала ратоборно расположење, ширила увјерења о снази и 
величини српског народа, под утицајем француских роволуција 1789-
1848., сличних покрета у Европи, живјели су у идејама демократског и 
националистичког романтизма. Омладина и кнез Михаило Обреновић 
имали су исту основну националну идеју, да српско јунаштво може и 
треба да сруши турску царевину, воља за побједом је била непомутна и 
јака, али Омладина није дијелила унутрашњу од спољашње слободе, 
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тражила је слободоумне установе у Србији, уставност, а не 
апсолутизам. Сваки националиста био је либерал. Омладина је имала 
јак утицај код интелигенције, али не и код сељака. „Омладина је 
постала мода и зараза. Свако је хтио бити омладинац, да му се не би 
рекло да заостаје за временом. Правити се Србин, и то велики Србин, 
па чак и помало луд Србин, било је онда 'модерно'“ (Јовановић, 
2005:394). Марковић није био присталица национализма у унутрашњој 
политици. Више пута је енергично тврдио да све што је српско не мора 
бити и добро, шта више - да међу оним што сматрамо „чисто српским“ 
има много примитивног, због чега нема разлога да се гордимо. Наше 
установе су, говорио је, више патријархалне него демократске. 
Истицао је како народну традицију треба критички преиспитати, 
задржати оно што је паметно и корисно, а одбацити све глупо - „ма 
колико било српско“! У тексту Млада Србадија Марковић полемише о 
ставовима Владимира Јовановића који је у чланку Основи снаге и 
величине српске истакао да се у „јавном духу српском“ огледају 
својства Срба за друштвеношћу, узајамношћу, воља и способност, 
осјећај за слободу као природно право,за равноправношћу... Марковић 
каже да аутор о томе пише као психолошким својствима, „као да су 
урођена Србину“. Сматра да овако болешљива гледишта могу имати 
штетан утицај, назива их „узаним патриотизмом“ Владимира 
Јовановића. Патриотске заблуде штетне су у данашње вријеме, гласи 
Марковићева порука. „Он једноставно гледа кроз ружичасте наочаре 
на  ову српску историју и на све што је 'српско'. Код њега су Срби 
овејане демократе још од седмог стољећа и све што се после догађа 
међу њима недемократски, то је све 'страни утицај', као да је цели свет 
у то доба био покварен осим једино Срба“ (Марковић, 1937:140). 

Димитрије Туцовић у чланку Ђачки покрети у Србији 
наглашава да је Светозар Марковић унио крепкости у омладински 
живот. „Критикујући програм омладине и њено политичко држање, 
Светозар је привукао под своју заставу све оно што је ваљало“ 
(Туцовић, 1964:41). Његове поруке погађале су директно у срца и 
душе. У тексту Српској омладини Марковић прозива: „...Српска 
омладино! Погледај на сужњу рају... погледај на твоју 'слободну' браћу 
што крвавим знојем зарађује за харач, 'порезе' и 'прирезе'... Српске 
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сестре! Оставите се за тренутак успављујуће 'опере' и 'фантазије', а 
певајте песме што буде срце у јунака...“.  

 
Јединство као нужност 
 
Слављеног као првог социјалисте међу Србима, Марковића 

многи сматрају и творцем радикалне странке. Владимир Ћоровић 
истиче да још док је био у Цириху Марковић је говорио да у Србији 
треба изводити радикалне реформе и стварати радикалну партију. 
„Пашић је то, као његов сарадник, извео коначно у дело“ (Ћоровић, 
2010:625). Ни Деспотовић нема дилеме да је Светозар Марковић први 
образложио идеју формирања радикалне странке још у писмима из 
Петрограда 1868. године, у којима је најављивао обрачун са свиме што 
је „устарјело“ у Србији, а терет те борбе треба да изнесу млади 
нараштаји окупљени у радикалну партију. Њена програмска начела 
даље је формулисао у периоду 1871-1873. године. Током боравка у 
Цириху, Марковић је наставио да кује планове како да се радикално 
обрачуна са старим обрасцима у Србији. У том периоду Никола Пашић 
припадао је блиском Марковићевом кругу, лично и идеолошки. 
„Пашић је подржао Марковића и у његовом настојању да реформише 
Уједињену омладину српску, трансформише је из чисто националне и, 
у идејном погледу, веома аморфне организације - у политичку странку 
са снажним социјалним набојем“ (Шемјакин, 2008:54). 

Тумачења Јована Скерлића и Слободана Јовановића се 
разликују. Док је Скерлић истицао да је Марковић био духовни отац 
Радикалне странке, Слободан Јовановић је тврдио да су њу изградили 
Никола Пашић и Пера Тодоровић, не придржавајући се Марковићевог 
програма, односно одбацивши од његовог учења сав конструктивни 
дио, па се радикална странка не може сматрати његовим „дјететом“ 
или, ако јесте, да ни мало не личи на „оца“. Јовановић дакле сматра да 
без Пашића и Тодоровића, односно „без њихових организационих и 
агитаторских способности, по самим чланцима и књигама Светозара 
Марковића, она не би ни постојала“ (Јовановић, 2005:293). У сваком 
случају,  иако је  умногоме одударала од Марковићевих идеја, 1881. 
године основана је Радикална странка која је имала ослонац на 
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опозиционо расположено сељаштво, али без сензибилитета за 
раднички социјализам. Радикали су се такође у основи залагали за 
„заједницу једнаких“, али су социјалну једнакост поистовјећивали са 
националним јединством. Након Берлинског конгреса и појачаног 
аустроугарског културног утицаја на Србију, уз реформска стремљења 
напредњачке владе у земљи, социјалистички покрет је почео да се 
преобраћа у радикалну странку која је наглашавала одбрану српског 
идентитета и самосвојности. „Главна одлика социјалистичко-
политичког становишта Радикалне странке био је њен цивилизацијски 
конзервативизам. Градећи своју идеологију и организацију на темељу 
патријархалности, чврсто укоријењене у народној свијести, и 
идентификујући се на тај начин са масом, радикали су (као политичка 
странка) изражавали спонтан и изразито негативан однос српског 
сељаштва према структурним промјенама у држави и друштву 
(њиховој модернизацији) које су могле промијенити равнотежу 
самодовољности њиховог начина живота“ (Шемјакин, 2008:360). 

С друге стране, и Скерлић и Јовановић слажу се око 
Марковићевих подстицаја српској демократији, мада Јовановић пише 
да се Марковић одлучио за парламентарни умјесто револуционарног 
метода због чињенице да у Србији није било радника који су могли да 
изнесу револуцију. У сваком случају, из социјалистичке групе 
Светозара Марковића развила су се два политичка крила - Радикална 
странка Николе Пашића и социјалистички оријентисано Опште 
радничко друштво Димитрија Мите Ценића. Каснија Самостална 
радикална странка, којој је припадао Јован Скерлић, у свом програму 
имала је Марковићеве идеје - социјални препород Србије изнутра, на 
основу народног суверенитета, заговарање балканске федерације. 
Познато је да је Марковић био инспирација и новинару, политичком 
писцу и оснивачу Српске социјалдемократске партије Димитрију 
Туцовићу, који је сав живот посветио борби за људска и радничка 
права. Оштро је критиковао национализам и милитаризам, такође 
афирмишући идеју социјалне демократије о балканској конфедерацији. 

Марковић је истицао да скупштина мора да буде потпуно 
независно законодавно тијело, највиша власт у земљи. „Да би скупштина 
била народно представништво, у правом смислу те ријечи, потребно је да 
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се ваљан изборни ред узакони, и да се све друге погодбе тако удесе да 
народ може оцијенити потпуно људе које шаље у скупштину, и да може 
увијек изабрати онога кога оцијени“ (Марковић, 1937:132). Драган 
Симеуновић пише да је Марковић, иако му је често пребацивана 
нереалност, правио јасну разлику између историјских и стратешких 
циљева. Социјализам је сматрао историјским циљем. Радикалном 
критиком друштвено-економских и политичких односа, залагао се за 
јасно дефинисање програмских циљева. „Констатујући неизбјежност 
интересне партијске борбе, он уочава значај политичке власти за 
остваривање класних интереса“ (Симеуновић, 2000:344). Партија мора 
наћи начин да освоји и задржи власт како би остварила своје циљеве. У 
чланку Српске обмане, Марковић наглашава да свијетом владају партије, 
а да су народни суверенитет и народна воља илузије које су се толико 
дубоко укоријениле да их је тешко избити из главе чак и најлогичнијем 
мислиоцу. Развила се пракса у којој се сваки публициста позива на 
народно мишљење и тако санкционише своја начела. Онај ко не сматра да 
је свето писмо све што изриче „народно представништво“ уобичајено је 
да га називају „непријатељем народа и народне слободе“. У Србији нема 
ни либерала ни конзервативаца као партије. Нема опозиције осим неких 
клика које хоће да достигну себичне циљеве... „Значи, сваки који не 
признаје апсолутно да ће данашње стање у Србији донети народу 
благостања, тај је осуђен без апелате. Ја протествујем против такве 
пресуде“ (Марковић, 1937:110). Ако не признаје неки обичај, одмах му 
вичу: Квари морал! Ако устане против неког закона, чује се дрека: 
Бунтовник! „Вежите га, казните га!“  

Као његово најзначајније дјело сматра се Србија на Истоку (1872), 
у којем је, пише Михаило Марковић, приказана „изванредна анализа 
борбе за ослобађање српског народа од турске доминације“, док Предраг 
Палавестра истиче како је у њему Светозар покушао да осмисли „велики 
историјски и расколнички судар патријархалне заједнице и грађанског 
друштва“. Главна порука овог дјела је да само слободна и демократски 
уређена Србија може да се ослободи споља. Нема дилеме да је Марковић 
желио јединство српског народа, ослобађања и уједињавања свих Срба, 
али не стварањем Велике Србије. За њега је то била монархистичка, 
династичка тема, пуна одбојних и празних фраза. Тврдио је и да би 
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обнова средњовјековне српске државе била штетна, али и немогућа. 
Марковић истиче да је политичка мисао да се од тадашње српске 
кнежевине тежи стварању велике независне државе, простим 
присвајањем сусједних српских земаља, одговарала унутрашњим 
амбицијама да се утврди неограничена власт династије Обреновића. 
„Очевидно политичка мисао: 'Велика Србија' била је највећа политичка 
'утопија' и насљедници кнеза Михаила морали су увидјети чим су само 
једни м кораком покушали да је остваре“ (Марковић, 1937:105). Таква 
политика је, поручује, ништавна јер су пред њом снажне препреке, а 
имала би само штетне посљедице по Србију. Истовремено, идеја српског 
јединства за њега је била „најреволуционарнија мисао која постоји на 
цијелом Балканском полуострву, од Стамбола до Беча“. Али, 
Марковићева до слободног српског друштва  могуће је доћи унутрашњим 
ослобађањем, укидањем монархије и увођењем парламентаризма, 
развлашћивањем бирократије и чиновништва, економским напретком, па 
онда револуционарном борбом за спољашњу слободу и независност. 
„Српска федерација, дакле, а не Велика Србија. Ту идеју и ништа више, 
Марковић је хтио да изрази кад је говорио да нама треба јединство 
народа, а не јединство канцеларије“ (Јовановић, 2005:216). Милорад 
Екмечић објашњава Марковићеву доктрину, изложену у дјелу Србија на 
Истоку, да Србија не може ширити свој облик државе и друштва на друге 
балканске народе, него да тражи форму Срби су живјели у четири државе 
(Србији, Црној Гори, Аустрији и Турској) у којима је тешко ускладити 
историјска права федерализма због чега је боље стварање балканске 
федерације која не би била заснована на националном принципу. „Српски 
народ нема никаквих географских или етнографских граница којима би 
био одређен као једна јединствена цјелина. Да би се створила држава од 
пет до пет и по милиона Срба (јер их нема више), српски народ би морао 
да буде у непријатељским односима са Бугарима, Румунима и Хрватима. 
Окружени Бугарима, Румунима и Хрватима – гдје би биле границе 
„сједињених Срба“ тешко остварити без заваде са тим народима. Такав 
став данас многи тумаче као жестоко критиковање „великосрпске 
политике“, док има и аутора који су Марковићу приписивали специфичан 
облик српског национализма,  за то вријеме савремен и опасан. 
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Познату Марковићеву изреку да му је свеједно да ли ће Србијом 
владати династија Обреновића или Фрања Јосиф ако у њој постоје 
уставност и слобода, треба узети као његово схватање да је најважније 
да српска држава буде уређена на извјесним политичким начелима, да 
народ ужива политичке слободе, да има слободоуман устав. „За 
разлику од Илије Гарашанина и њему блиских конзервативаца који су 
своје политичке идеје црпили из карактера уставобранитељског 
режима, светоандрејских либерала Владимира Јовановића који су 
веома успјешно спајали национализам са политичком слободом, и 
кнеза Михаила који је владао по моделу просвијећеног апсолутисте 
како би у погодном тренутку подигао балканске хришћане на устанак 
против Османског царства, Светозар Марковић је представљао прави 
примјер „авангардног“ политичког промишљања“, истакао је 
Мирослав Свирчевић у тексту Светозар Марковић – идеолошки 
портрет и српско национално питање. Слободан Јовановић наглашава 
да је Марковић био добар патриота, али да је у његовим идејама било 
нечега космополитског. „Он је носио у глави један идеал политичког 
уређења за све земље и за све народе, и тим је идеалом био толико 
занијет да је с његовим остварењем хтио пошто пото везати уједињење 
српског народа“ (Јовановић, 2005:221). 

Драган Симеуновић наглашава да Марковић није био ватрени 
присталица и заговорник југословенске и балканске државне 
заједнице. „Он је те заједнице видио као могућност, а не као нужност“ 
(Симеуновић, 2000:311). Сумњао је у такве пројекте, истицао хрватске 
и бугарске амбиције, анализирао сложене односе са Црном Гором и 
проблематизовао „југословенско пијемонство Срба“. Разматрајући 
перспективе евентуалног уједињења са другим јужнословенским 
народима, Марковић је страховао од тоталитарног духа Хрватске, били 
су му одбојни хрватски интелектуалци и сумњао је у социјалистичку 
еманципацију хрватских радника. Није вјеровао у заједницу Срба и 
Хрвата, сматрао их непоузданим партнером, а сарадњу између њих 
могућом само док се подударају српски и хрватски интереси. 

Непосредно пред смрт, Светозар Марковић формулисао је 
српски „практични“ социјализам и послао поруку, за коју Шемјакин 
каже да представља његово „идејно завјештање насљедницима“: 
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„Практични смисао социјализма за унутрашњи и спољни развитак 
српског народа садржан је у сљедећем - социјални преображај изнутра, 
на основу народног суверенитета и општинске самоуправе, револуција 
у Турској и федерација на Балканском полуострву“! 

 
Узвишени циљеви, револуционарне мисли 

  
Иако се навршило 140 година од смрти Светозара Марковића, 

многа политичка и социјална питања којима је подредио и због којих је 
прерано окончао свој животни вијек, актуелна су и данас. Масовно 
сиромаштво, обесправљеност радника, гломазни и незајажљиви 
бирократски апарат, морални и интелектуални колапс друштва, велике 
препреке демократском развоју, нејединство и разуђеност српског 
народа, болећиво ласкање националним заблудама итд., питања су која 
усковитлавају духове на српској политичкој сцени и на почетку 21. 
вијека. Чини се невјероватним да се, као и у другој половини 19. 
вијека, српско друштво врти у истом коловрату. 

Извјесно је да су неке његове идеје остале недоречене, неке се 
потврдиле као утопијске, неке је опет демантовало вријеме, али Марковић 
је остао средишња фигура социјалистичке мисли код Срба. Рјешења 
темељних социјалних питања српског народа, која је видио у повратку на 
старе традиционалне установе, сеоске задруге као својеврсне комуне 
засноване на колективном привређивању и управљању, укидање личне 
својине над средствима производње, „прескакање“ капиталистичке фазе 
развоја, уз претпоставку да се од развијеног западног друштва преузме 
само техника, припадају прошлости. Марковић је одбацивао принципе 
либералног грађанског друштва, хтио да елиминише утицаје буржоаске 
(„ћивтинске“) цивилизације на Србе, маштао о изградњи 
„децентрализоване и дебирократизоване државе“. Његова парола могла је 
да гласи - изградња новог друштва на старом патријархалном темељу. 
Марковићева стајалишта наилазила су на различите реакције, једни су га 
презирали, други му се дивили. Утицао је на многе српске мислиоце и 
публицисте, међу којима су Јован Скерлић, Димитрије Туцовић, Мита 
Ценић, Драгиша Станојевић, Драгиша Лапчевић и други. И данашње 
присталице социјалистичких идеја настоје да баштине име Светозара 
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Марковића, али у њиховим идејним концептима, а нарочито у политичкој 
пракси, нема ни назнака његове страсти, самопрегора, одважности, 
разложних и досљедних ставова. Такође, као што су некада Марковићеви 
први сарадници и сљедбеници постали недосљедни и недоречени у 
заговарању и нарочито напорима са спровођење његових социјалних 
идеја, тако је потребно указивати и на противрјечне улоге и дјеловање 
оних данашњих јавних дјелатника који се позивају на стајалишта првог 
српског социјалисте, док истовремено у политичкој пракси саучествују у 
процесима који би Марковићу несумњиво били проблематични и мрски, 
о чему би писао и полемисао страшћу која га је овјековјечила. Његов 
концепт „бољег човјека“, човјека који не живи за личне интересе, већ 
оште корисне идеје, и данас је инспиративан онима који вапе за 
начелношћу у политичком животу, родољубима са израженим 
социјалним сензибилитетом, али онај цинизам, који Слободан Јовановић 
приписује Марковићевим сљедбеницима, потпуно је наткрилио српско 
друштво и помрачило јавну сцену. 

Када је ријеч о националним задацима, Марковић је српско 
јединство сматрао најреволуционарнијом мишљу на Балкану, али је 
пут до тог узвишеног циља, према његовим увјерењима, водио само уз 
корјените помјене, унутрашњим ослобађањем, независношћу 
парламента, развлашћивањем бирократије, еманципацијом радника и 
сељака, а затим и борбом за спољашње особађање и независност 
Србије. Површним и једнозначним интерпретирањем његових критика 
ондашњих снова о „Великој Србији“ и стављајући их у контекст 
савремених процеса, појединци из политичких и интелектуалних 
кругова сусједних народа посљедњих година ничице злоупотребљавају 
име Светозара Марковића и Димитрија Туцовића наводећи их као 
тобожње заговорнике политике немијешања Србије у егзистенцијална 
питања српског народа у околним земљама, па чак и противнике борбе 
за државотворношћу својих сународника у државама које су настале 
разбијањем СФРЈ, државне заједнице која је заправо требала да 
постане најбољи могући оквир за благостање не само српског, већ и 
остале народе који су у њој живјели, а потом идеји заједничког живота 
окренули леђа и узели пушке да омеђе „своје“ територије. 
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ДИПЛОМАТИЈА НДХ 
 

THE NDH DIPLOMACY  
 
Summary: The Belgrade coup of 27 March 1941 forced Hitler to improvize 
the post-Yugoslav political arrangements, as in the preceding years he had 
sought to woo, rather than destroy, the Kingdom. For his part, just before 
the Axis attack Mussolini reactivated the leader of ustaša émigrés Ante 
Pavelić and obtained his reaffirmation of earlier commitments to cede 
Dalmatia to Italy.  

Hitler accepted the ustaša “solution,” whereby his strategy was to let 
the Italians make enemies of Croats by annexationist policy, and at the same 
time to encourage Pavelić to terrorize the Serbs. His stratagem resulted in 
the chronic weakness of the occupation system. Italy did not secure long-
term control over the Independent State of Croatia (NDH). Latent antra-
Axis tensions provided Pavelić with the room to maneuver between Rome 
and Berlin and to secure a degree of autonomous action for himself – 
primarily in his radical attempt to solve the “Serb question” and in the 
economic sphere. 

The NDH diplomatic apparatus reflected the ustaša power structure 
and the character of the state. Reports from missions abroad were sent 
mostly ad hoc and they were devoid of attempts to draw analytical 
conclusions from the news. They were invariably imbued with ungrounded 
optimism until the very end, likely because of the reluctance to present 
inferences which the political leaders would not be pleased to hear. 
Available archives do not indicate how the decisions affecting the NDH 
foreign relations were formulated; they were probably made by Pavelić and 
verbally conveyed to the minister. 

The areas of activity of the foreign ministry were twofold: consular 
work and the maintenance of routine relations with the Axis powers and 
their satellites. The consulates in the Reich were mainly dealing with the 
workers from the NDH in Germany, and they were actively discriminating 

                                                            
1 Доцент на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци 
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against the Serbs who were issued one-way travel passes which prevented 
their return to Germany. 

After the fall of Italy Pavelić could no longer exploit intra-Axis 
rivalries. Nevertheless, its dubious legal status notwithstanding, the NDH 
did posses significant attributes of statehood. Its interaction with external 
entities was not a mere extension of Italz’s or Germany’s policy. For that 
reason its leaders bear much greater responsibility for the countless ustaša 
crimes than would have been the case had the NDH territory been merely 
the object of foreign occupation. 

The example of the ustaša diplomacy indicates that without a high 
degree of willing complicity of Croatia’s educated urban bourgeoisie – 
people who were often not formal members of the movement – Pavelić’s 
creation would not have been able to function even in its improvized form. 
The paradox of the banality of evil (Hannah Arendt) is reflected in the fact 
that the work of Pavelić’s accomplices in coattails was arguably more 
conducive to the functioning of the ustaša state than the work of mass 
murderers on the ground. 
 
Keywords: ustaša, Independent State of Croatia, diplomacy, Axis rivalry, 
international law, statehood 
 
 
Резиме: Чин од 27. марта 1941. приморао је Хитлера да импровизује 
политичка решења, јер је до тада тежио привлачењу а не уништењу 
Краљевине Југославије. Мусолини је са своје стране реактивирао 
Павелића и добио потврду његових ранијих обавеза о предаји 
Далмације Италији. Хитлер је прихватио усташко „решење“, 
Италијанима је допустио да анексијом Далмације створе од Хрвата 
непријатеље, а Павелића је подстицао на обрачун са Србима. 

Исход је дугорочно водио ка хроничној слабости окупационог 
система. Италија није остварила трајну контролу над НДХ. Павелић 
је имао простор да користи унутаросовинске ривалитете и да 
балансирањем између Рима и Берлина себи издејствује одређену 
аутономију деловања – поготову у погледу радикалног решавања 
српског питања и на економском плану.  

Спољнополитичко-дипломатски апарат НДХ био је одраз 
усташке структуре власти и карактера државе. Извештаји мисија 
упућивани су ад-хок, уз приметно одсуство аналитике. Они су до 
самог краја одисали оптимизмом, уз зазор да се предоче чињенице које 
државни врх не жели да чује. Архиве не указују како су формулисане 
одлуке о спољним односима НДХ: оне су вероватно доношене у 
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Павелићевом кабинету и потом усмено саопштаване министру. 
Конзулати у Рајху углавном су се бавили радницима са подручја НДХ у 
Немачкој, при чему је вођена дискриминација против Срба којима су 
изадаване пропуснице без могућности повратка у Немачку. После пада 
Италије битно је сужен маневарски простор усташке дипломатије. 

Премда НДХ није била де јуре држава, она је имала атрибуте де 
факто државности. Интеракција њених органа попут МВП НДХ са 
спољним окружењем није представљала пуку екстензију политике 
Италије или Немачке. Сходно томе, носиоци усташке власти и 
њихови следбеници сносе и далеко већу одговорност за небројене 
злочине које су на њеној територији починили, него што би био случај 
да је та територија НДХ била пуки објекат окупације делова 
Краљевине Југославије од стране Рајха и Италије.  

Пример усташке дипломатије указује да без вољног саучесништва 
припадника образованог грађанског слоја, који често нису били 
припадници усташког покрета, Павелићева творевина не би 
функционисала чак ни у својој импровизованој форми. Парадокс 
“баналности зла” (Хана Арент) огледа се у чињеници да је рад 
усташких саучесника у фраку директније доприносио опстанку НДХ 
од рада масовних убица на терену. 
 
Кључне ријечи: усташе, НДХ, дипломатија, силе осовине, 
међународно право, државност 
 

Од свог доласка на власт 30. јануара 1933. па све до београдског 
пуча 27. марта 1941. Адолф Хитлер је следио континуитет вајмарске 
политике на Југоистоку, премда са већом одлучношћу и ресурсима. 
Сходно томе он није тежио да разбије или подрије Краљевину 
Југославију, већ да је придобије, да је увуче у немачку интересну, а пре 
свега привредну сферу. Тема очувања снажне Југославије – наклоњене 
Немачкој – као кључ политике Рајха на Jугоистоку појављује се у 
бројним немачким дипломатским документима све до преокрета 27. 
марта 1941.2  

Немачка политика према усташкој емигрантској организацији 
била је сходно томе не само резервисана већ и отворено нетрпељива. 
Поред циља придобијања Југославије као целине, мотив је био у жељи 
Берлина да се не изазове сумњичавост у Риму коју би изазвали 
евентуални контакти Рајха са хрватским сепаратистима који су важили 

                                                            
2 Видети: Dušan Biber. “Ustaše i Treći Rajh: Prilog problematici jugoslovensko-nemačkih odnosa 
1933-1939”. Jugoslovenski istorijski časopis, бр. 2 (1962). 
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за италијанске штићенике. Министарство иностраних послова је 
истицало да се немачка дипломатија клони хрватских питања и да 
жели добре односе са Југославијом, „на чији распад се не може 
рачунати”.3 Притом се Вилхелмштрасе позивала и на Хитлерове 
изричите налоге у складу са овим ставом.4 

По избијању рата Немачка је прихватила неутралност 
Југославије и током лета 1940. тежила је да обузда агресивне планове 
Мусолинија према источном суседу.5 Од децембра 1940, међутим, 
расте притисак Берлина на Београд да приступањем Тројном пакту 
реши питање односа са силама Осовине.6 Ово је Хитлеру било стало 
првенствено у контексту припрема за операцију Барбароса. Политика 
неутралности, у којој је кнез Павле истрајавао под све мрачнијим 
спољним околностима, наизглед је окончана потписивањем Пакта у 
бечком дворцу Белведере 25. марта 1941. Такав исход није 
представљао одраз политичке воље кнеза-намесника и београдске 
владе. “Разводњена” верзија Пакта свеједно није примирила српско 
јавно мнење, јер влада Цветковић-Мачек и сам кнез нису уживали 
њено поверење. Поврх свега, српска јавност није сагледавала 
димензије британске немоћи и сву трагику положаја земље у пролеће 
1941. године.7 

27. марта 1941. у Београду је извршен државни удар уз 
британску подршку.8 У Берлину је вест о пучу изазвала шок. Каснији 
немачки посланик у НДХ Зигфрид Каше, који се крајем марта 1941. 
припремао да наследи Виктора фон Херена у Београду, изричит је у 
тврдњи да Немачка “није имала интереса да води рат у Југославији или 
Хрватској“, поготову с обзиром да су јој трупе биле потребне на 
другим ратиштима.9 Не чекајући да чује какав ће бити став нове владе, 
међутим, Хитлер се одлучио да Југославију ликвидира.10 У том циљу 
затражио је помоћ Италије, Бугарске и Мађарске. 

.  

                                                            
3 DGFP, C, Vol. 2, No. 72, 5. XI 1933. 
4 DGFP, C, Vol. 2, No. 92, 29. XI 1933. 
5 DGFP, D, 10, No. 129, 8.VII.1940; No. 343, 9.VIII.1940; No. 353, 17.VIII.1940. 
6 DGFP, D, 11, No. 549, 21.XII.1940. 
7 Видети: Веселин Ђуретић. Савезници и југословенска ратна драма: између националних и 
идеолошких изазова, I. Београд: САНУ, 1985, стр. 18-22. 
8 Уп: Драгиша Цветковић: Истина о 25. и 27. марту, Париз 1951., стр. 31. и F.O.371, f-30207, 
R2926. 
9 Nada Kisić-Kolanović, “Siegfried Kasche: njemački pogled na Hrvatsku 1941. godine”. Časopis za 
suvremenu povijest, br. 3 (2011), стр. 777. 
10 DGFP, D, 12, No. 217, 27.III.1941. 
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ОСОВИНСКА ИМПРОВИЗАЦИЈА – Преокрет на Балкану 
приморао је Хитлера да импровизује политичка решења.11 Он се до 
тада клонио веза са хрватским сепаратистима, а у обраћању 
Мусолинију није ни поменуо Павелића или Хрватску.12 Мусолини је 
одмах узвратио указујући Хитлеру да „осим бугарске и пре свега 
мађарске сарадње треба да рачунамо и на хрватске сепаратистичке 
тенденције, које представља др Павелић, који се налази у близини 
Рима“.13  

У први мах немачка дипломатија је избегла одговор на 
Мусолинијеву сугестију, јер је испрва тежила да задобије подршку 
председника ХСС, др Влатка Мачека.14 Са становишта званичног 
Берлина усташка група била је безнадежно маргинална, а Мачек је био 
несумњиви лидер Хрвата којима је требало обећати независност у 
оквиру новог европског поретка.15 Тек након што је Мачек одбио 
понуде немачких емисара да преузме власт када Вермахт уђе у 
Хрватску16 Немци су били принуђени да потраже резервну варијанту и 
да успоставе везу са проусташким елементима. Пред сам немачки 
напад Рибентропов специјални изасланик Едмунд Везенмајер стога је у 
Загребу развио тајну акцију у циљу обједињавања “свих значајних 
хрватских група које одбацују Мачекове ставове”.17 Водећа личност 
међу “радикалима” – како су немачки извори називали “домовинске 
усташе” – био је Славко Кватерник. Већ 5. априла Везенмајер је јавио 
да је створио „широк фронт националиста“ са Кватерником на челу.18  

С обзиром да су Хитлер и Рибентроп претходно Мусолинију и 
Ћану у више наврата указивали на источну обалу Јадрана као 
интересну сферу Италије, немачки ангажман у Загребу – који је 
кулминисао Кватерниковим проглашењем НДХ 10. априла поподне у 
Везенмајеровој режији19 – указује на двосмисленост немачког става. Да 
су Немци доследно прихватали италијанско првенство, они би 
појединости аранжмана у Хрватској били препустили Риму, поготову 
након што је сам Мусолини похитао да Хитлера подсети на свог 

                                                            
11 Помирљиви сигнали пучистичке владе Хитлера нису интересовали:: DGFP, D, 12, No. 225 
(28.III.), 234 (29.III.), 235 (30.III.); PA, Büro Unterstaatssekretär, Jugoslawien, Bd. 1, Nr. 317, 
30.III.1941. 
12 DGFP, D, 12, No. 224, 28.III.1941. 
13 DGFP, D, 12, No. 226, 28.III.1941. 
14 DGFP, D, 12, No. 238, 31.III.1941. 
15 DGFP, D, 12, No. 239, 31.III.1941. 
16 DGFP, D, 12, No. 241, 1.IV.1941. 
17 DGFP, D, 12, No. 263, 4.IV.1941. 
18 DGFP, D, 12, No. 270, 5.IV.1941. 
19 DGFP, D, 12, No. 311, 11.IV.1941. 
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кандидата. Немци су међутим наставили трагање за својом петом 
колоном, не трудећи се да Италијане обавесте о својим потезима. Тиме 
је по први пут наговештен каснији унутаросовински ривалитет на 
Балкану који је допринео слабости окупационог система у целини. 

Догађаји у Загребу првом половином априла 1941. одвијали су 
се без директног учешћа Анте Павелића и око 220 његових следбеника, 
колико их је тада још било остало у Италији. У тренутку приступа 
Југославије Тројном пакту усташки емигранти су били у сличном 
положају као и у време процвата „осовине Рим-Београд“ четири године 
раније: ућуткани, расејани широм Апенинског полуострва и 
деморалисани. Већ 28. марта, међутим, када је сазнао за Хитлерову 
одлуку да нападне Југославију, Мусолини је одлучио да реактивира 
Павелића и да први пут лично разговара са њим 29. марта 1941. 
Вршилац дужности министра иностраних послова Анфузо је био 
једини сведок разговора. Он је забележио да Павелић потврђује своје 
раније обавезе према Италији у погледу Далмације и гарантује да ће их 
испунити.20 Анфузо је притом уочио да је освајање власти била 
примарна Павелићева преокупација: 

Павелић страхује да би непредвиђена промена немачког 
расположења могла да га кошта водећег положаја. Мусолини је 
надомак решења јадранског питања... које је толико 
примамљиво и радикално, да је тешко распршити страховања да 
се у позадини Павелићевих гарантија може догодити одгађање 
далматинског питања, или пак поптпуни прелазак независне 
Хрватске под немачку контролу, чиме би се поништили сви 
споразуми постигнути са хрватским агитатором. 
Анфузо није имао сумњи у погледу суштинског значаја 

постигнутог договора: “Од ове двојице политичких људи, који 
дискутују о проблемима својих нација, један се фатално враћа у своју 
земљу као издајник.”  

Сходно Мусолинијевом изричитом захтеву, и немачка и 
италијанска нота о признању НДХ од 15. априла садржавале су 
клаузулу да силе Осовине желе постизање споразума о границама “у 
слободној размени гледишта са хрватском владом”.21 Тиме је и НДХ 
формално постала најновији припадник осовинског “новог европског 
поретка“, истог дана када је Павелић стигао у Загреб и ушао у Банске 
дворе на Марковом тргу. 

                                                            
20  Filippo Anfuso. Roma Berlino Salo (1936-1945). Milano: Edizione Garzanti, 1950, стр. 186. и 
даље. 
21 DGFP, D, 12, No. 345, 14. април1941 
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ХИТЛЕРОВА СТРАТЕГИЈА НА БАЛКАНУ – По успешном 
завршетку операција на Југоистоку Хитлер је поклањао мало пажње 
тек освојеним областима. Новоименованом опуномоћеном војном 
представнику у Загребу, генералу Едмунду Глезу фон Хорстенау, он је 
14. априла 1941. рекао да је јадранска обала отворено питање које 
зависи од обима италијанских аспирација, у шта се Немачка неће 
мешати.22 Слична упутства добио је и новоименовани посланик Рајха у 
Загребу, СА-обергрупенфирер Зигфрид Каше.23 Кашеа је пред полазак 
за Загреб државни секретар у Вилхелмштрасе Ернст фон Вајцзекер 
упозорио да се Хрвати и Италијани вероватно неће добро слагати. 
Хрвати ће тражити Кашеову помоћ и тежити да га ставе у улогу 
арбитра, али он треба да се држи по страни јер италијанско првенство у 
Хрватској треба да се осећа у оној мери у којој је то у складу са 
интересима Рајха. 

Приликом другог сусрета Глеза са Хитлером (17. април), у 
погледу италијанских планова на источној јадранској обали Хитлер му 
је рекао да би предаја Далмације Италији била корисна, јер би се тиме 
створила “трајна основа за сукобе између Италијана и Хрвата, при 
чему Немачка увек може да за себе задржи улогу арбитра”. Ова изјава 
била је у директној супротности са упутствима која је Вајцзекер дао 
Кашеу, али одражавала је његове стварне намере. Хитлер је знао да 
једино Италија под Мусолинијем представља иоле поузданог 
савезника, што изискује да Немачка помогне у стварању привида 
италијанске доминације у НДХ. Са друге стране, он је од почетка 
тежио да спречи дугорочну стабилизацију НДХ као италијанског 
клијента.  

Ради остварења тих наизглед некомпатибилних циљева он је 
следио две стратегије. Као прво, да допусти Италији да следи политику 
територијалног ширења у Далмацији и тиме створи привид 
Мусолинијевог успеха, али и да неминовно изазове антиталијанско 
расположење међу Хрватима. Као друго, дао је усташама одрешене 
руке за крвави терор над Србима, чиме је онемогућена унутрашња 
консолидација НДХ – уз исти исход: јачање наизглед нежељеног али 
предвидљивог положаја Немачке као незаобилазног арбитра. 
Антиципирајући спровођење усташке варијанте решења српског 
питања у НДХ, он је рекао Глезу да је карактер Хрвата “најбоља 
                                                            
22 Видети: Edmund Glez fon Horstenau. Između Hitlera i Pavelića. Beograd: Nolit, друго издање, 
2013. Глезов дневник се налази са његовом заоставштином у Ратном архиву у Бечу (KAW 
B/67). 
23 Ladislaus Hory und Martin Broszat. Der kroatische Ustascha-Staat, 1941-1945. Stuttgart: Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1964, стр. 60-61. 
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гаранција трајног расцепа међу народима који су се до сада налазили у 
оквиру исте државе”.  

Овај став Хитлер је потврдио у свом првом разговору са 
Павелићем, две седмице уочи почетка Барбаросе.24 Коментаришући 
план да се Срби из НДХ преселе у Србију а Словенци из Рајха у 
Хрватску, Хитлер је рекао: “Уосталом, уколико хрватска држава жели 
да буде снажна, мораће да води национално нетолерантну политику 
током следећих педесет година, јер превелика попустљивост по таквим 
питањима може нанети само штете.” Ова је изјава имала далекосежне 
последице: немачки вођа је њоме изричито подржао политику прогона 
Срба у НДХ. Хитлерово охрабрење Павелићу било је у складу са 
његовом намером, изнетом Глезу 17. априла, да подстиче међусобне 
сукобе Срба и Хрвата као “гаранцију трајног расцепа међу народима 
који су до сада били у једној држави“; истовремено, Дaлмaцијa у 
итaлијaнским рукaмa „имa и добрих стрaнa. Овa ће регијa непрестaно 
бити јaбукa рaздорa између Хрвaтске и Итaлије. Немaчкa ће тaко овде 
увек игрaти улогу судије.“25 По формули divide et impera Хитлер је 
пустио Италијане да од Хрвата направе непријатеље, а потом је Хрвате 
пустио да дивљају над Србима. И Мусолини и Павелић су се понашали 
како је Хитлер очекивао, али се и за Немце његов приступ претворио у 
игру негативног збира која је дугорочно уродила слабљењем позиција 
Рајха на европском југоистоку.  
 

РИМСКИ УГОВОРИ – Италијански министар спољних 
послова Галеацо Ћано је уговорио састанак са Павелићем 25. априла 
1941. у Љубљани ради конкретизације претходних договора о 
Далмацији. Ћано је имао у виду две могућности: или ће непрекинути 
приобални појас од Ријеке до Црне Горе бити директно припојен 
Италији, или ће бити анектирани само историјски значајни делови 
Далмације, али под условом да се закључи и политички уговор којим 
ће Хрватска доћи под италијанску контролу. 

Ћано је био забринут у погледу немачких намера.26 Преко 
италијанског амбасадора у Берлину Алфиерија затражио је да Немци 
Хрватима поруче да ће морати да прихвате споразум какав им буде 
поднела Италија.27 О самом састанку Ћано каже, „Сусрео сам 
Павелића, окруженог његовом бандом кољача. Он изјављује да би 
                                                            
24  Записник о разговору Хитлера са Павелићем: DGFP, D, 12, 6. јуни 1941. 
25 Glez, 2013, стр. 42-43. 
26 Galeazzo Ciano. The Ciano diaries, 1939-1943. New York, Doubleday, 1946. Белешка за 24. 
април 1941. 
27 DGFP, D, 12. Белешка о Алфиреијевој посети Рибентропу 24. априла 1941. 
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решења која предлажемо довела до његовог пада. Износи 
противпредлог: нама Далмација по Лондонском уговору, уз додатак 
Трогира. Сплит и Дубровник, уз додатак неких острва, остају 
Хрватима... Он не искључује могућност уније под једним владаром, 
или монархије под неким италијанским принцом“.28 Сам Павелић 
тврди да се успротивио и једном и другом Ћановом предлогу, а да је у 
погледу територија рекао „све што сам приправан уступити јест мало 
околице Задра и Трогир“.29 Ћанов дневник, међутим, не помиње 
Павелићев наводни отпор у погледу територија; напротив, истиче да је 
он био спреман на уступке веће од оних које је предвиђао Лондонски 
уговор.30  

Недељу дана касније (3. маја), међутим, Павелић покушава да 
италијанске захтеве ублажи посредовањем Немаца. Он је Везенмајеру 
– који се још увек налазио у Загребу – рекао да више не може 
пристајати на територијалне уступке.31 Истог дана од Вилхелмштрасе 
је безуспешно затражио подршку и новоименовани посланик НДХ у 
Берлину, др Бранко Бензон.32 Немачко одбијање је одговарало духу 
Хитлеровог става изнетог Глезу да Италијане треба пустити да 
анектирају шта год им је воља.  

Односи између НДХ и Италије добили су свој коначан облик 
приликом сусрета Мусолинија и Павелића у Монфалконеу, 7. маја 
1941. Павелић је покушао да избегне две одредбе нацрта уговора – о 
царинској унији и о војној сарадњи – својим “апелом на Дучеову 
великодушност”, како је записао Ћано.33 На његову жалост, Мусолини 
је пристао на уступке у оба ова питања. Казертано је ту епизоду описао 
као пример Мусолинијеве импулсивности која се граничила са 
неурачунљивошћу.34 Павелић је добио економски уступак, али је по 
питању територија Мусолини остао неумољив.35  

                                                            
28 Ciano (1946), белешка за 25. април 1941. 
29 Hrvatska, Buenos Aires, 10. април 1953. Павелићева верзија написана је као одговор на низ 
чланака Еугена-Диде Кватерника у Хрватској ревији, у којима га је оптужио за издају 
хрватских интереса. Насупрот Павелићевим тврдњама, Алфиери је Вајцзекеру љубљански 
састанак описао као срдачан; Павелић је по њему испољио “добру вољу” да испуни Ћанове 
захтеве. 
30 Ciano, Diary, 26. април 1941. 
31 PA, Büro Staatssekretär, Kroatien, Bd. 1, Nr. 140, Nr. 141, 3. мај1941. 
32 DGFP, D, 12, No. 440,  4.V.1941. 
33 Ciano (1946), белешка за 7. мај 1941. 
34 Казертано у интервјуу В. Добринчићу: “Tko je sve želio ‘hrvatskog kralja’?” Fokus, Загреб, бр. 
11 (31. октобар 1973), стр. 21. 
35 PA, Buero RAM, Nr. 170, 8. мај 1941. Италија ће добити Сушак са околним општинама, 
острво Крк и градове Шибеник, Трогир, Сплит и Котор уз залеђе до дубине 80 километара. 
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Павелић и Мусолини су 18. маја потписали Римске уговоре.36 
Они Италији нису обезбедили трајну и ефикасну контролу над НДХ. 
Допустивши Павелићу да избегне обавезе царинско-монетарне уније, а 
потом припојивши Далмацију, Мусолини је произвео двоструко 
негативан резултат. Оставио је могућност да ће се НДХ окренути 
Немачкој и да ће тражити подршку Берлина у односу на Италију. Тиме 
је конзумиран брак из рачуна између италијанског иридентизма и 
хрватског сепаратизма. Мусолини је издејствовао једнократну наплату 
од Павелића кроз територијалне уступке у Далмацији, али је пропустио 
да оствари трајну контролу. Павелић се држао своје стране договора и 
остварио је главни циљ, да освоји власт. После наплате рачуна у Риму, 
маја 1941, више није било заједничких интереса који би везивали две 
стране.  
 

ЕКОНОМСКО БАЛАНСИРАЊЕ – Немачка економска 
доминација на Балкану, успостављена и пре избијања рата, сматрана је 
у Берлину за национални интерес првог реда без обзира на коначан 
облик “новог европског поретка”. Премда је НДХ формално припадала 
италијанској интересној сфери, она је третирана као интегрални део 
“Југоистока” у смислу свеевропског економског система 
(Grossraumwirtschaft).37 Немци су стога потписали “поверљиви 
протокол” са НДХ који је био у складу са наведеним принципима: 
Немачка ће уживати неограничено право експлоатације сировина у 
НДХ (пре свега руда) и имаће првенство при додели нових концесија.  

У брзом спровођењу својих економских планова у НДХ Немци 
су уживали две предности. Као прво, Мусолини је неспретно осујетио 
Ћанов и Казертанов план да се НДХ веже за Италију путем царинске и 
монетарне уније. Као друго, Ћано је немачким економским интересима 
одобрио изузетна права на састанку са Рибентропом у Бечу 20-22. 
априла 1941.38 Битни италијански проблем био је непостојање 
стратегије, док су све немачке установе делиле институционални 
консензус о успостављању економске хегемоније Рајха на Југоистоку, 
уз очување пуке фасаде партнерства.39 

Италија ни потом није одустала од признања свог економског 
„првенства“, на шта је Павелићев министар трговине Драгутин Тот 

                                                            
36 Ministarstvo vanjskih poslova NDH. Međunarodni ugovori 1941. Hrvatska državna tiskara, XXIX. 
37 DGFP, D, 10, No. 103, стр. 115, 3. јули 1940. 
38 DGFP, D, 12, str. 591. DGFP, D, 12, No. 378. Меморандум о бечким разговорима. 
39 Milan Đ. Ristović, Nemački novi poredak i jugpostočna Evropa 1940/41-1944/45. Beograd: 
Vojnoizdavački i novinski centar, 1991, стр. 354. 
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упозорен приликом посете Риму априла 1942.40 Јула 1942, министар 
привреде НДХ Влатко Кошак је позван ради “принципијелних 
разговора”. Истовремено је у штампи покренута кампања коју је 
предводио водећи режимски колумниста Вирђинио Гајда о потреби 
поштовања економских права Италије као “доминантне силе” у НДХ.41 
Лука Пјетромарки, функционер министарства иностраних послова, 
упозорио је Кошака да су ти чланци написани на подстицај са 
државног врха. Кошак је дискретно затражио од Кашеа да водећег 
немачког економског планера Карла Клодиуса обавести о притиску 
Рима.42 Павелићев министар је Немце молио да целу ствар држе у 
највећој тајности, јер “чак ни влада НДХ није обавештена” да постоји 
проблем новог италијанског притиска. 

Док су у политичким питањима Немци избегавали да буду 
наведени на улогу арбитра, у области привреде и експлоатације 
ресурса такве уздржаности није било. Подстакнути из Берлина, 
министар спољних послова НДХ Младен Лорковић и Кошак су другом 
половином августа 1942. отпутовали у Рим спремни да пруже отпор 
Италијанима. Лорковић је потом изјавио да је немачка подршка и 
подстрек омогућила хрватској страни да остане чврста у одбијању 
италијанских захтева за тешњим економским везама и да и овај 
састанак претвори у још једну нерешену епизоду.43 Немачка премоћ у 
свим секторима привреде НДХ успостављена је већ у пролеће 1941. и 
потом доследно јачана, а Италијани су до краја били немоћни да то 
стање измене. 

 
МИНИСТАРСТВО ВАЊСКИХ ПОСЛОВА НДХ – Пред 

избијање Другог светског рата европска безбедносна структура, 
заснована на версајском систему, била је у расулу. Тоталитарне силе 
третирале су дипломатију као помоћно средство у бруталној, 
хобзовској арени, а не као механизам за налажење ненасилних решења. 
НДХ је била производ осовинског новог поретка par excellence, што су 
њени челници са поносом истицали. И поборницима и непријатељима 
усташке државе било је јасно да њен опстанак зависи од ратне среће 
сила Осовине. Спољнополитичко-дипломатски апарат НДХ био је 
одраз усташке структуре власти и карактера саме државе. 

МВП НДХ створено је Павелићевим декретом од 16. априла 
1941, када је именовао и прву владу. Он је испрва задржао и портфељ 
                                                            
40 ADAP, E, 2, стр. 300-302, 1. мај 1942. 
41 Bogdan Krizman. Ustaše i Treći Reich. I.  Zagreb: Globus, 1983, стр. 357.  
42 T-120, ролна 208, бр. 1894, 25. јули 1942. 
43 T-120, ролна 208, бр. 2089, 12. август 1942. 
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министра иностраних послова, а именовао је Младена Лорковића за 
државног секретара задуженог за техничко устројство новог 
министарства. После потписивања Римских споразума више није било 
потребе за поверљивим преговорима са Италијанима, у којима је 
Павелић био једини учесник са хрватске стране, па је Лорковић 
унапређен у министра.  

У организовању дипломатије НДХ Лорковић је почео од нуле. 
После априлског слома Хрвати у југословенској дипломатској служби 
остали су лојални избегличкој влади, попут посланика при Светој 
столици Ника Мирошевића-Зорга.44 Број Хрвата у Министарству 
иностраних послова и дипломатској служби Југославије знатно је 
порастао после потписивања споразума Цветковић-Мачек, али су нови 
људи били умерени ХСС-овци (нпр. Илија Јукић), или политички 
одиозни усташком режиму (нпр. Богдан Кризман). Њихов 
преовлађујући esprit de corps био је изразито прозападни.45  

Лорковићев први задатак био је да створи тим блиских 
сарадника и да зацрта организацију министарства. Он је окупио групу 
правника од којих многи нису били припадници усташког покрета пре 
1941. и који су положаје углавном задржали до краја рата. Пред 
краткотрајно сазваним Сабором 24. фебруара 1942. Лорковић је 
резимирао прве месеце постојања МВП: успостављено је пет одељења 
са двадесет одсека и пододсека, отворена су посланства у Риму, 
Берлину, Братислави, Будимпешти, Софији, Букурешту, Мадриду и 
Хелсинкију и конзуларна представништва разних нивоа у Задру, 
Милану, Бечу, Прагу, Минхену, Грацу, Ријеци, Љубљани, Марибору, 
Београду и Фиренци. Деловала је и“културна делегација” у Вишију и 
“трговинска делегација” у Цириху. У Загребу је седам осовинских и 
сателитских земаља отворило посланства. 

На Лорковићев предлог Вјекослав Вранчић је именован за шефа 
политичког одељења МВП, иако је усташком покрету приступио тек 
после проглашења НДХ. Лорковић га је унапредио на основу 
претходног искуства у државној служби Краљевине. Већ августа 1941. 
Вранчић постаје државни секретар МВП и врши њену поделу на 
                                                            
44 О Мирошевићевој делатности в: Stevan K. Pavlowitch. “Il caso Mirosevic. L’expulsion du 
Ministre de Yougoslavie au Vatican par le gouvernement fasciste en 1941”. Balkan Studies, 
Thessaloniki, No. 19, 1 (1978). 
45 По југословенском отправнику послова у Мадриду, само су тројица Хрвата у дипломатској 
служби Краљевине понудила услуге Павелићу: извесни Шишић, Рудолф Шалек и Зорислав 
Драгутиновић. (ASSIP, Izbeglička vlada, Ministarstvo inostranih poslova, F-4, бр. 318. Вишацки 
Нинчићу, Мадрид, 12. јуна 1942.)  Информација о Шалеку изгледа није била тачна, већ је 
настала услед личне нетрпељивости једног његовог колеге (Коста Ст. Павловић аутору, 
Лондон, јануар 1986). 
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одељења и одсеке.46 Њему су потом повераване поверљиве мисије 
током којих је преговарао са Немцима, Италијанима и четницима, а 
пред слом 1945. поверен му је покушај успостављања везе са западним 
савезницима. Вранчић је био бирократа, извршилац без учешћа у 
креирању политике. Избором квалификованих сарадника и без 
усташког педигреа Лорковић је могао да рачуна на њихову лојалност 
себи лично, чиме је изазвао гнев ветерана покрета који су очекивали да 
им МВП пружи синекуру.47  

Јула 1941. МВП НДХ је подељено у пет оделења: опште, 
политичко, правно, за штампу и културне односе и за конзуларна и 
економска питања. Укупно је око осамдесет особа радило у 
министарству у Загребу и нешто преко стотину дипломата и помоћног 
особља у двадесетак представништава на страни. Посланици у Берлину 
и Риму били су познате предратне усташе. Неколико посланика и 
генералних конзула (Гај, Пејачевић, Вучетић, Рукавина) вероватно је 
именовано само на основу племићког порекла. Међу помоћним 
особљем било је бројних појава шверца приликом преношења 
дипломатске поште, црноберзијанства и неовлашћеног напуштања 
дужности.48  

 
САРАДНИЦИ У ФРАКУ – Дипломатском апарату НДХ 

недостајао је аналитички професионализам. Извештаји из иностранства 
упућивани су без реда и система, из неких центара скоро свакодневно – 
посланик у Софији Владимир Жидовец био је истински скрибоман49 – 

                                                            
46 Видети: Vjekoslav Vrančić. Branili smo državu. Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 1985, II, 
стр. 1. 
47 Пример је писмо Павелићевог кабинета Лорковићу, у коме се тражи објашњење зашто шеф 
персоналног оделења МВП Влахо Бушко (који није био члан усташког покрета) још није 
смењен и на његово место именован усташа Јурај Положњак, према упутствима Поглавника. 
(ASSIP, MVP NDH, VT I/41, бр.297/41, 1 децембар 1941).У одговору Лорковић је написао да је 
Павелићу већ објаснио да Бушко остаје на положају због својих стручних и личних квалитета, 
са чиме се Павелић на крају сложио. 
48 В. нпр. преписку о недисциплини двојице Дубровчана, припадника обезбеђења Конзуларне 
агенције НДХ у Београду. (ASSIP, MVP NDH, VT I/41, бр. 91/41.) Конзул у Прагу Вуко пл. 
Вучетић је предузео мере против све троје својих службеника због неоправдане набавке 
бесцаринске робе (ASSIP, MVP NDH, VT I/41, F-1, бр. 266/41, 26. новембар 1941). Недуго 
потом Вучетићев службени аутомобил је украден док је са тим истим особљем „пио вино у 
далматинској коноби“. Дипломатски курир Мијо Гаврановић ухваћен је како шверцује већу 
количину рајхсмарака у НДХ у дипломатској пошти. (ASSIP, MVP NDH, VT I/41, F-1, бр. 
71/41, Равнатељство усташког редарства МВП-у, 10. октобар 1941). 
49 Жидовец је свом министру чак послао упутства како би његови извештаји требало да буду 
коричени и архивирани. ASSIP, MVP NDH, VT I/41, бр. 363/41, 22. децембар 1941. Од 53 
седмична извештаја које је послао током 1942, тек мањина садржи употребљиве информације. 
(Видети: Nada Kisić Kolanović (pr.), Poslanstvo NDH u Sofiji: Diplomatski izvještaji 1941-1945, sv. 
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а из других веома ретко (гроф Петар Пејачевић, посланик у Мадриду, 
једва да се оглашавао). Оцењивање рада дипломатског особља није 
било систематизовано.50 Подела одговорности између дипломата и 
војних аташеа била је недефинисана.51 Извештаји су се већином 
сводили на препричавање разговора са дипломатских пријема и вечера, 
сажетке чланака из локалне штампе и белешке разговора са 
чиновницима и новинарима земаља-домаћина. Премда сличне садржаје 
налазимо у извештајима дипломата свих држава, у дописима 
Лорковићевих изабраника приметно је одсуство анализе или покушаја 
да се збивања, вести и гласине ставе у шири контекст и да се сходно 
томе изводе аналитички закључци.  

Дипломатски представници НДХ либили су се отворене 
процене збивања у земљама из којих су извештавали. Њихове анализе 
биле су редовно испуњене неоснованим оптимизмом. Из Рима је 
августа 1943. јављано о “одлучности Италије да настави рат”, чак и 
после пада Мусолинија. Све до лета 1944, док се Црвена армија 
приближавала Балкану, у извештајима из Софије и Букурешта нема ни 
помена о слабљењу воље балканских савезница Немачке за наставак 
рата. Из престонице Рајха, у јесен исте године, долазе извештаји о 
тобоже занемаривим последицама савезничког бомбардовања Немачке. 
Извештаји берлинског посланства о “тајном оружју” Немаца у зиму 
1944-45. третирају његово постојање као датост. Уз неспособност за 
реалну процену стања био је присутан и зазор да се предоче чињенице 
које Павелић не жели да чује. Чак и на техничком нивоу бројни су 
проблеми остајали нерешени, делом услед неспособности или 
неискуства особља, а често услед личних супарништава.52  

                                                                                                                                                       
1-2, Zagreb 2003.) Жидовец је био предмет подсмеха у МИП и ван њега. Јуна 1943. опозван је 
из Софије, а почетком 1944. отпуштен из службе. 
50 Незграпни покушај Жидовеца да уведе ту праксу завршио се интерним скандалом. Он је у 
писму Лорковићу оптужио шефа персоналног одељења МВП Влаха Бушка да је особље 
посланства НДХ у Софији неовлашћено упознао са негативним коментарима посланика о 
њиховом раду и личним карактеристикама. ASSIP, MVP NDH, VT I/41, бр. 384/41, 30. 
децембар 1941. 
51 Жидовец је у писму Лорковићу напао војног изасланика у Софији, домобранског пуковника 
Адама Петровића, зато што своје извештаје наводно заснива на непоузданим изворима и 
тражио је да сви Петровићеви извештаји пре слања у Загреб буду поднети посланику на увид. 
ASSIP, MVP NDH, VT I/41, бр. 145/41 од 30. октобра 1941. Жидовец је потом оптужио 
Петровићевог помоћника, наредника Хајека, да кришом чита посланикову преписку и њен 
садржај тајно преноси свом шефу. 
52 В. нпр. притужбе са разних страна на рад Конзулата НДХ у Бечу: ASSIP, MVP NDH, VT F-2, 
238/42, 17. март 1942. Посланик у Риму Стијепо Перић је дошао у тако тежак сукоб са 
представником Усташке омладине у Италији Матом Суићем да је са њим прекинуо сваки 
контакт и забранио му је приступ у зграду Посланства (ASSIP, MVP NDH, VT I/41, F-1, бр. 
71/41, 10. октобар 1941). 
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Дипломатски архив НДХ не пружа наговештаја о томе како су 
доношене одлуке од важности за спољне односе усташке државе. Нема 
докумената о току преговора који су водили потписивању Римских 
споразума, нити о припремама Павелићевих сусрета са Хитлером, о 
узбуни поводом најављене намере Немаца да се сасвим повуку из НДХ 
децембра 1941., или о припреми опатијских разговора 1942. (припрема 
операције „Трио“). Није могуће да се следи путања од зачетка неке 
одлуке до њеног формулисања и спровођења, или да се одреде линије 
комуникација између МВП и Павелића. Кључне одлуке су доношене у 
његовом кабинету и потом усмено саопштаване министру. И за 
активности које су биле првенствено у надлежности МВП, попут 
неуспешних и често незграпних покушаја да НДХ добије признање 
Свете столице и неутралних земаља, ватикански, швајцарски и други 
примарни извори исцрпнији су од хрватских. 

Области активности којима се бавио МВП биле су двојаке: 
конзуларни рад и одржавање рутинских односа са земљама-сателитима 
Осовине. Конзуларне активности до краја 1941. претежно су се бавиле 
Хрватима које су Немци заробили априла 1941. као припаднике 
Југословенске војске. Око 25 хиљада њих је грешком пребачено у 
немачке логоре, иако је пред напад априла 1941. Вермахту наложено да 
не заробљава Хрвате у југословенској војсци већ да их пушта као 
“држављане пријатељских земаља”. МВП је упутило циркулар 
локалним властима великих жупа да прикупљају податке о 
заробљеним Хрватима са свог подручја који би били уписивани у 
штампане картице за сваког појединца, које је посланство НДХ у 
Берлину потом прослеђивало команди Вермахта. Посланство у 
Берлину изричито је упозорено “да се не провуче по који Србин” међу 
заробљеницима који су пуштани кућама.53 

Од почетка 1942. конзуларна делатност се преусмерава на 
десетине хиљада лица оба пола са подручја НДХ која су током рата 
радила у Немачкој и Чешко-моравском протекторату. Усташка 
дипломатско-конзуларна служба водила је дискриминаторску 
политику према хиљадама Срба са територије НДХ који су били на 
раду у Немачкој и индиректно је саучествовала у њиховим убиствима. 
Дипломатама и конзулатима НДХ у Рајху је из МВП наређено да 
радницима у Немачкој православне вере треба омогућити да се врате у 
НДХ ако то затраже, али да их потом треба спречити да се врате у 
Немачку. Вјекослав Вранчић је 14. новембра 1941. упутио налог 
посланству НДХ у Берлину и конзулатима у Минхену, Бечу, Грацу и 
                                                            
53 ASSIP, MVP NDH, VT F-21, бр. 755/42, 8. октобар 1942. 
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Марибору, да се Србима нипошто не издају редовни хрватски пасоши 
већ само једнократне пропуснице за повратак из Рајха у НДХ. У 
преписци са немачким властима Србе треба привидно третирати као 
држављане – али од њих треба захтевати доказ о преласку на 
римокатоличку веру пре него што им се издају редовна путна 
документа.54  

Карта у једном правцу за Србе запослене у Немачкој била је у 
духу усташког решења српског питања, али такав приступ није 
одговарао планерима немачке ратне индустрије. Да би се тој пракси 
стало на пут, Глез је новембра 1942. без најаве посетио усташки логор 
у Сиску у који су били спроведени многи Срби запослени у Немачкој 
које су усташе скидале са возова на прузи Загреб-Београд. Са 
индигнацијом Глез је констатовао да су “и радници запослени у 
Немачкој у рукама ових зликоваца. Наредио сам да они и чланови 
њихових породица сместа буду ослобођени”.55 Уследио је захтев 
Берлина да влада НДХ безусловно омогући повратак у Рајх свим 
радницима који се привремено кући.56 Немачко посланство у Загребу 
истовремено је упозорило МВП да не сме бити вршена 
дискриминација према “радницима аријевског порекла”, тј. Срба и 
Хрвата.57 Исто упозорење упућено је дипломатским и конзуларним 
службеницима НДХ у Немачкој. Од краја 1942. постали су ређи 
случајеви “нестанка” Срба запослених у Немачкој који су одлазили 
кућама на одмор. 

Случај неких двестотинак образованих Хрвата, претежно 
правника по струци и већином неприпадника усташког покрета пре 
априла 1941. који су се ставили у службу Павелићевог режима и 
омогућили какво-такво функционисање његовог апарата спољних 
послова, отвара шире питање природе хрватског друштва у Другом 
светском рату. Без вољног саучесништва образованих припадника 
грађанског слоја који нису били заклете усташе, Павелићева 
творевина не би функционисала чак ни у својој импровизованој форми. 
Влахо Бушко или гроф Пејачевић, као и хиљаде других припадника 
грађанског сталежа у Загребу, Осијеку, Вараждину или Карловцу, били 
су “нормални” људи који су „само обављали свој посао“ – и чији је рад 
помагао опстанку режима. Дух усташке државе није био оличен само у 
Павелићу, Лубурићу, Лисаку, Бобану и другим масовним убицама. Он 
                                                            
54 A-SSIP, MVP NDH, VT I-41, F-1, бр. 225/41, 14. новембар 1941. 
55 Vasa Kazimirović. NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau 1941-
1944. Beograd: Nova knjiga - Narodna knjiga, 1987, стр. 126. 
56 A-SSIP, MVP NDH, VT F-2, бр. 868/42, 20. новембар 1942. 
57 A-SSIP, MVP NDH, VT F-2, бр. 963/42, 30. новембар 1942. 
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је био присутан и у МВП НДХ, међу наизглед уљудним бирократама 
са факултетским дипломама, који су додуше знали да се по 
унутрашњости догађају страшне ствари, али нису желели да сазнају 
детаље. 

Павелићев дипломата Милан Блажековић једног је свог колегу, 
Матка Машега, описао као човека који је био “религиозан... друштвено 
повучен, сентименталан и склон филозофирању” и који није могао да 
поднесе методе “политичке борбе” који су на Балкану преовлађивали 
током рата, па је зато отишао у дипломатију.58 Машег је отишао у 
посланство НДХ у Берлину да не би учествовао у крвавом пиру, али га 
је и тамо вероватно пратила реалност “метода политичке борбе на 
Балкану”, нпр. када су из Загреба долазиле инструкције да Србима на 
раду у Рајху треба давати само једнократне пропуснице за повратак у 
НДХ. Не питати се зашто је издата таква наредба, и које су последице 
њеног спровођења, представљало је саучесништво у злочину. Парадокс 
“баналности зла” (Хана Арент) огледа се у чињеници да је 
канцеларијски посао тихог и повученог Матка Машега – набавка 
прехрамбених производа и сировина у Немачкој за владу НДХ – више 
допринео опстанку усташке државе од ма ког Лубурићевог кољача. 
 

НОВО ЈАДРАНСКО ПИТАЊЕ – Са италијанским колапсом 
знатни делови Босне и Херцеговине и Хрватске, очишћени од 
комуниста током операција Вајс и Шварц, поново су дошли под 
контролу партизана.59 Ни избијање Вермахта на јадранску обалу није 
ишло глатко, а било је пропраћено напетостима између Немаца и 
усташа који их пратили са намером да у Сплиту успоставе своју 
управу.60 Упркос усташких протеста, Немци су у Далмацији почели да 
користе јединице фашистичке милиције које су остале верне 
Мусолинију. Влада НДХ се Немцима узалуд жалила да ово представља 
“тешко нарушавање хрватских националних интереса”.61  
 Први територијални захтев владе НДХ који су Немци директно 
одбили односио се на Боку Которску. Из ОКВ Рибентропу је стигло 
обавештење да се Вермахт противи предаји те стратешки значајне 
тачке НДХ, уз примедбу да до краја рата војна питања имају предност 
над политичким. Изасланик за Југоисток Херман Нојбахер се са овим 

                                                            
58 Milan Blažeković. “Sjećanja uz temu Slavni hrvatski vojnici”. Hrvatska revija, 4, 1968, стр. 535-
538. 
59 Vojnoistorijski institut JNA. Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu 
naroda Jugoslavije,  XII/3, Dokumenti nemačkog rajha 1943, 1. септембар 1943, стр. 583-593. 
60 T-501, ролна 267, Булатов телеграм Павелићу без датума, прослеђен Глезу 5. октобра 1943. 
61 T-501, ролна 264, Nr. 61980/43, 5. октобар 1943. 
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сложио, додајући да „Бока мора остати у потпуности под немачком 
управом“.62 Узнемирено ставом Немаца, МВП НДХ послало је 9. 
Октобра 1943. упутства својим представницима у Рајху да „преко свих 
расположивих веза“ раде у прилог предаје Хрватској целокупне обале 
од Истре до Будве. Министру иностраних послова Будаку посебно је 
сметало што неки немачки официри “на своју руку” дају изјаве да ће 
Задар и Ријека остати под Италијом, а да ће Котор бити прикључен 
Црној Гори.63  

Истог дана, међутим, Рибентроп је наложио Кашеу да „упозори 
Павелића да се хрватска пропаганда уздржи од својатања Ријеке“.64 
Став је Рајха да „читава приобална област представља немачку 
оперативну зону у којој је први приоритет борба против побуњеника и 
спречавање савезничког искрцавања“; стога Хитлер не може да се бави 
“државно-правним” питањима док борбе још трају. Рибентроп је додао 
да би за Хрвате било боље да своју енергију усмере ка стаблизацији 
“претежно хрватских крајева” него да захтевају нове области. 
Истовремено немачки команданти нису допустили снагама НДХ да се 
појаве ма где у приобалном појасу, па ни у Зони 1, тј. Далмацији која је 
до априлског рата припадала Југославији. Када је Нојбахер разговарао 
са Лорковићем у Загребу 13. октобра 1943. ово је била једна од главних 
притужби усташког министра.65  

Необавештен о Рибентроповим упутствима Кашеу, посланик 
НДХ у Берлину Ратковић је министарству спољних послова Рајха 15. 
октобра 1943. уручио меморандум о територијалним аспирацијама 
НДХ.66 Позивајући се на Хитлерову “великодушну одлуку” да 
“хрватске крајеве дуж јадранске обале” препусти Хрватима, у 
меморандуму се тражи да немачке војне власти добију упутства „са 
највишег места“ о припајању НДХ целокупне обале са свим острвима, 
укључујући Ријеку, Задар и Котор. У Загребу још није била сазрела 
спознаја да су Немци изменили став и одлучили да спроведу радикално 
друкчије решење новонасталог јадранског питања.67  

                                                            
62 T-120, ролна 212, Nr. 1155, 9. октобар 1943. 
63 A-VII, NDH, kut. 257, reg. br. 45/5-2, 9. октобар 1943. 
64 T-120, ролна 212, бр. 1628, 9. октобар 1943. 
65 T-501, ролна 265, 13. октобар1943. 
66 T-120, ролна 212, Staatssekretär Nr. 471, 15. октобар 1943. 
67 Ово је постало очигледно приликом покушаја групе од 400 хрватских полицијаца и 
чиновника, под вођством државног секретара у министарству унутрашњих послова НДХ 
Каменаровића, да средином октобра отпутују из Загреба на Ријеку ради успостављања управе. 
Пошто пут Карловац-Ријека није био безбедан они су путовали преко Трста, где су Немци цели 
групу задржали, спречили јој наставак пута и наредили јој повратак у Загреб. 
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У Берлину, међутим, већ је била донета одлука о стварању 
“Оперативне зоне јадранског приобалног подручја” (Operationszone 
Adriatisches Kuesteland). О макаквом проширењу НДХ на јадранској 
обали више није било говора, а очување постојеће италијанске управе 
било је Немцима пожељније од ризика довођења усташа. Они су 
одлуку почели да спроводе у дело, а да Загреб о њој није био 
обавештен. Лорковић је тек 19. октобра упознат са стварањем 
Оперативне зоне и одмах је затражио разговор са Кашеом. Каше је 
јавио да је “министар Лорковић, обично смирен и увек конструктиван, 
употребио јединствено оштре речи”. Он је изјавио да уколико 
приморске области не буду предате НДХ, „немачка анексија ће 
заменити италијанску“.68  

Министар иностраних послова Будак је 21. октобра 1943. уручио 
Кашеу дугачко писмо са новим апелом да се немачки посланик заложи 
за прикључење НДХ свих приобалних подручја настањених Хрватима. 
Будак се позвао на Хитлерово обећање од 8. септембра, тражећи од 
Кашеа, “провереног пријатеља Хрватске и хрватског народа”, да тежи 
решењу које би било у духу тог обећања. Будак је упозорио на “најтеже 
последице” које би разочарање у немачке потезе имало међу Хрватима. 
Већ сутрадан (22. октобра) Будак је наложио посланику НДХ у Берлину 
Ратковићу да немачком министарству иностраних послова преда 
демарш о новонасталом јадранском питању.69  

Хрватима је одговорено у оштром тону: примедбе НДХ су 
неприхватљиве, Хрватска је устаничка област у којој војне потребе 
имају апсолутни приоритет, па Влада Рајха сматра неумесним да се 
уопште покреће питање граница у области коју Вермахт покушава да 
смири и стабилизује; притом „никакву улогу не игра праведност или 
неправедност неке одлуке“: 

Хрватској влади више није допуштено ни на који начин да нам 
подноси ма какве своје захтеве, нити да нам ставља до знања 
своје жеље, чак ако су оне и оправдане. Ситуација је таква да 
хрватска влада мора бити задовољна оним шта добије, јер ће чак 
и то шта добије бити задобијено само захваљујући снази 
немачког оружја.70  
Што се Немаца тиче, питање је било затворено Рибентроповом 

“белешком за Фирера” од 26. октобра 1943, којом је поништено 
                                                            
68 T-120, ролна 212, бр. 4497, 19. октобар 1943. 
69 A-VII, NDH, kut. 233a, br. reg. 91/1-1, 21. октобар 1943. T-120, rolna 212, Staatssekretär Nr. 
497, 22. октобар 1943. 
70 ADAP, E, VI, стр. 579-582, 23. септембар 1943; PA Bonn, Nachlass Kasche, Bd. 10, 26. октобар 
1943. 
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обећање Павелићу о предаји приморја усташама. Ово је понижење 
било превише за Будака, ионако невичног дипломатском дискурсу. Он 
је послао телеграм Ратковићу у Берлин у коме тражи од посланика да 
Немце упозори да „нови србофилски курс немачке политике 
представља катастрофу не само за Хрватску већ и за Немачку“ и да 
„наноси смртни ударац“ основи хрватско-немачких односа. Будак је 
истакао да је Хитлерова одлука од 8. септембра о предаји приобалних 
подручја НДХ саопштена Павелићу, који је потом о њој обавестио 
јавност. Сада се те територије враћају под италијански суверенитет, 
али под немачком контролом, што по Будаку, „нема преседана у 
политичкој историји“. Овим је потезом Будакова каријера шефа 
усташке дипломатије била окончана. 

 
КРАЈ УСТАШКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ – Будакова и 

Лорковићева реакција указују да су челници Павелићеве владе тешко 
сагледавали чињеницу да после септембра 1943. више није било места 
тражењу усташке слободе деловања у играма између Рима и Берлина, 
јер је Рим био испао из једначине. Са себи својственим сарказмом Глез 
је Хитлеру указао на склоност усташких првака да себе схватају одвећ 
озбиљно: “Мој вођо, Хрвати су један примитиван народ... Они зато не 
гледају у суштину ситуације, већ суде по њеним спољним одликама“.71 
У вези са приобалним подручјем, чак је и усташама несклони Глез 
закључио да су поступци Немаца крајње понижавајући. По њему је 
бахатост немачких власти “превазишла сваку границу онога шта се 
може очекивати да отрпи и најофуцанији савезник кога још желимо да 
држимо уз нас”. У Берлину, међутим, ово питање више никога није 
занимало. Рибентроп је став Рајха сажео у телеграму Кашеу: ни пуке 
хрватске жеље више му не смеју бити стављане до знања.  

Све док је постојао немачко-италијански ривалитет, НДХ је 
успевала да очува извесну аутономију деловања. У критичном 
тренутку Бадољовог примирја са Савезницима септембра 1943, Хитлер 
је био спреман да Павелићу обећа било шта док не стабилизује 
ситуацију, а Каше је Хитлерова обећања представио као свршену 
ствар. Мусолинијев повратак на сцену, међутим, стварање фашистичке 
републике на северу Италије (Repubblica Sociale Italiana, RSI) и жеља 
Немаца да је колико-толико учврсте, учинили су мењање граница 
Италије немогућим. Нико више није помињао “политичку 
незаинтересованост Рајха у Хрватској“ 

                                                            
71 Kazimirović (1987), стр. 255. 
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У јесен 1943. Немци су имали коначну реч не само јужно од 
Драве него и јужно од Бренера. Евентуално ширење НДХ науштрб 
Италије представљало би јасан израз немачке воље, што би отежало 
макар ограничену консолидацију Републике.  Хитлеру је и онемоћали 
Мусолини био далеко важнији од Павелића. Принуђен да бира између 
њих он се није колебао, већ је одлучио да предаја приобалног 
јадранског подручја Хрватима не долази у обзир. Са крахом Осовине 
Немачка се више није ни претварала да са усташама постоји 
партнерско-савезнички однос. Стварање Оперативне зоне Јадранска 
обала представљало је знак да је крајем 1943. Павелићева НДХ била 
све мање “независна” и све мање “држава”.  

Годину дана касније, у јесен 1944, после губитка Румуније и 
Бугарске и са продором Црвене армије у Панонску низију, нагло је 
порасла важност НДХ за одбрану самог Рајха. Од незгодног 
штићеника, НДХ је током последњих месеци рата прерасла у 
последњег савезника Немачке. Изгубивши атрибуте спољног 
суверенитета, што је дошло до изражаја по питању довођења јадранске 
обале под усташку власт, Павелић је заоштрио курс на домаћем терену. 
Усташке патроле из Јасеновца су пресретале возове из правца Срема и 
скидале Србе. Убијани су и припадници Љотићевих одреда, који су ка 
западу путовали под немачком заштитом.  

Павелићев фаталистички курс одразио се и у раду МВП НДХ. 
Повремени спољнополитички прегледи које је припремало 
министарство више нису доносили гласине о могућности сепаратног 
мира између Немачке и Савезника, присутне првом половином 1944. 
Уместо тога истицала се наводна неминовност сукоба западних сила и 
Совјетског Савеза, као и предвиђање преокрета који ће донети тајно 
оружје које тобоже припремају Немци.72 Престали су и дотадашњи 
покушаји усташке дипломатије да издејствује макар индиректно 
признање неутралних земаља, пре свега Турске.73 

У завршном периоду рата долази до пуног изражаја двојност 
политике усташа према Немцима. Званично је НДХ прогласила 
“тотални рат” и свеопшту народну мобилизацију. Крајем 1944. и 
почетком 1945, међутим, терористичко језгро усташког руководства 
повратило је позиције пољуљане током 1942. и вратило се на 
првобитну визију вођења једног пре свега антисрпског, а не 
                                                            
72 A-VII, NDH, Kut. 279, br. reg. 3/2-1. “Vanjskopolitički pregled br. 10” MVP NDH, 23. октобар 
1944. 
73 Видети: Anđelko Vlašić. „Pokušaji uspostave diplomatskih odnosa Nezavisne Države Hrvatske i 
Republike Turske (1941-1944)“. Дипломски рад, Загреб, септембар 2013. 
<http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2396/1/Diplomski_-_turkologija.pdf> приступљено 20. октобра 2016. 
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пронемачког рата. Идеје крви, жртве и прочишћавајућег насиља 
враћају се у први план. У завршним данима, аутор уводника у 
“Усташи” изразио је жаљење због кратковидости усташког покрета јер 
није послао једну усташку легију да опустоши и покоље Србију док је 
још за то имао шансу.74 Фатализам усташког врха огледао се у 
одсуству покушаја да се припреми сценарио за скори крај. Помињани 
су планови за последњи отпор, “Звонимирова линија” импровизованих 
утврђења и герилска борба коју ће водити новостворене јединице 
милиције, али су недостајали ресурси и политичка воља за њихово 
остварење. 

Павелићева влада је издавала саопштења непомирљива на 
речима, али без супстанце: 8. марта 1945. издала је проглас којим 
одбацује јалтски споразум савезника у делу који се тиче Југославије. 
Два дана касније, 10. марта, на масовном збору интелектуалне елите 
Загреба, ректор Свеучилишта Стјепан Хорват инсистирао је да 
хрватски народ никад неће допустити повратак Југославије. С обзиром 
да прогласи усташких првака нису имали спољног ефекта, Павелић је 
покушао да нешто постигне преко поглавара католичке цркве у 
Хрватској. Надбискуп Алојзије Степинац се молби одазвао. Плод 
Степинчевог ангажмана представљала је Посланица хрватског 
католичког епископата од 24. марта 1945.75 Неумерена апологетика 
усташке државе која извире и из слова и духа те посланице, а поготову 
апел спољним факторима да очувају НДХ, указују на коначно 
опредељење самог Степинца. Тај документ, премда упућен „хрватском 
народу“, био је првенствено намењен страној јавности, али је ефекат 
био занемарив: свесна војних и политичких околности, Света столица 
није учинила ништа да подржи иницијативу хрватског епископата. 

После пробоја Сремског фронта територија под усташком 
контролом се нагло сужавала, а река избеглица и војске сливала се у 
Загреб и околину. Павелићеве намере су и даље биле непознате чак и 
његовим најужим сарадницима. Многи су веровали да он има неки тајни 
спасоносни план; међутим, све његове “иницијативе” сводиле су се на 
стварање утиска о постојању иницијативе. Он је такав утисак 
потхрањивао. До последњег тренутка је говорио о неминовности сукоба 
између западних савезника и Црвене армије, у ком случају би преостале 
немачке снаге пришле западним савезницима, а Хрвати били прихваћени 

                                                            
74 „Uskrsnuće i mir“, Ustaša, Uskrs 1945; цит. Rory Yeomans. Visions of Annihilation: The Ustasha 
Regime and the Cultural Politics of Fascism 1941-1945. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 
2013, стр. 348. 
75 Katolički list, 12-13, 29. март 1945, стр. 99-100. 
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као партнери.76 Одлука да се Загреб евакуише и да се крене у колонама ка 
Аустрији донета је тек 5. маја увече. Повлачење је окончано 9. маја 
ујутру, а истог поподнева Титове снаге су без борбе ушле у град.  

Пред само повлачење усташка влада је упутила дугачак 
меморандум савезничкој команди за Средоземље, који су 4. маја 
потписали сви Павелићеви министри, са циљем да се савезници увере у 
геополитичку оправданост постојања хрватске државе.77 Вјекослав 
Вранчић је са меморандумом кренуо у потрагу за штабом 
фелдмаршала Александера, али у њега никада није стигао: Британци су 
га ухапсили при првом контакту и документ запленили.78 Сам 
меморандум, на лошем енглеском, очигледно је састављен на брзину. 
Помиње стратешки значај Јадранског мора, медитерански положај 
Хрватске, везе са Турском преко Хрвата-муслимана, као и могућност 
стварања неког медитеранско-балканског блока насупрот 
просовјетском “словенском блоку”. Гротескно звучи тврдња усташког 
врха – после четири године ратовања на страни Рајха – да “Хрватска не 
може опстојати без ослонца на Велику Британију, док с друге стране 
опстанак Хрватске може бити Великој Британији од велике користи...”  

Пропала мисија Вранчића био је последњи чин владе НДХ. 
Недељу дана касније Британци су код Блајбурга одбили предају колоне 
од око 200.000 припадника оружаних снага НДХ, усташког покрета, 
државних службеника и цивила, који су потом већином предати 
Титовим партизанима. Међу водећим усташама који су избегли 
заробљавање били су Павелић и део његовог ужег круга, чијим је 
бекством у Аргентину и другде створено језгро “друге емиграције”.79 
Блајбуршки финале представљао је предвидљив исход Павелићеве 
стратегије. Он је знао да опстанак Рајха пружа једину могућност за 
опстанак његовог личног режима. Као трезвени политичар био је 
доследан консеквенцама тог закључка до самог краја, по скупој цени за 
своје следбенике.  
 

ПИТАЊЕ ДРЖАВНОСТИ НДХ – Питање постојања и 
признања новонасталих држава често се третира као недељива целина, 
премда постојање не зависи од признања – као што ни признање неке 
                                                            
76 A-VII, NDH, kut. I.O.9, br. reg. 3a/2-1-9. Изјава В. Жидовца југословенским истражним 
органима. 
77 В: Jerome Jareb and Ivo Omrcanin: “Croatian Government’s Memorandum to the Allied 
Headquarters Mediterranean, May 4, 1945”. Journal of Croatian Studies, New York, Vol. XXI 
(1980), стр. 120-143. 
78 Vjekoslav Vrančić. S bielom zastavom preko Alpa. U misiji hrvatske državne vlade za predaju 
hrvatskih oružanih snaga. Buenos Aires, 1953. 
79 О “пацовским каналима“ видети: Public Records Office, War Office Files, WO 204/11574. 
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државе не значи и њено постојање.80 Оно само по себи не представља 
формалан услов државности: њиме се само прихвата чињенично стање. 
Већина држава кроз новију историју настајала је кршењем правног 
поретка претходне државе и најчешће путем насилног стварања „нове 
реалности“ (рат, револуција) која је касније бивала ретроактивно 
„легализована“. Кључно питање није како је држава постала, већ да ли 
је постала. Принцип ефективитета значи да држава прво настаје као 
чињеница, а правне последице њеног настанка тек накнадно следе. Том 
принципу је у случају НДХ једино супротстављен широко прихваћен 
став да нове државе не могу да настану кршењем основних норми 
међународног права.81 

Са становишта међународног јавног права, напад на Југославију 
без објаве рата представљао је јасан случај незаконите употребе силе. 
Стварање НДХ уследило је као последица тог напада и политичке 
интервенције окупаторских сила, премда током рата зараћена страна не 
стиче суверенитет над окупираном територијом. Потези Немачке и 
Италије у комадању Југославије и оснивању НДХ нису могли да 
стекну правну важност све док се настављао отпор матичне државе. Тај 
отпор није престао 17. априла 1941., јер није капитулирала Краљевина 
Југославија већ њена војска у земљи. Влада у избеглиштву, њен 
дипломатски апарат и (макар симболичне) војне снаге на Блиском 
истоку и даље су имали атрибуте зараћене стране. Пошто су пуно 
признање НДХ дале само силе Осовине и њихови савезници, такође је 
изостало опште или бар превалентно признање међународне заједнице 
као конституишући фактор. Са становишта међународног права, 
југословенска држава је наставила да постоји после априла 1941. као и 
пољска држава после октобра 1939., или холандска после маја 1940., 
иако у сва три случаја на њиховој територији више није функционисао 
ниједан од сегмената власти. 

Током рата и после њега вођство КПЈ имало је и своје, 
првенствено политичке разлоге да негира државност „такозване НДХ“. 
Титу је непрекинути међународно-правни континуитет „нове 
Југославије“ са Краљевином Југославијом давао могућност бржег и 
                                                            
80 Тајван несумњиво постоји као држава, премда му је од 1971. ускраћено признање практично 
свих земаља света и место у УН. Палестинску државу је почетком 2016. признавало је 136 од 
193 земље-чланице УН (и две нечланице), премда је Западна обала и даље под израелском 
окупацијом и не постоје битни атрибути суверене државности, укључујући контролу над 
територијом, јасне границе и јединство власти (Хамас контролише Газу). Тзв. Исламска 
држава има многе атрибуте државности и без признања. 
81 Турска војна агресија 1974. против Републике Кипар разлог је међународног непризнавања 
„Турске републике Северни Кипар“, упркос иначе несумњиве примењивости принципа 
ефективитета. 
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лакшег стицања спољног легитимитета. Важност тог континуитета дошла 
је до пуног израза у време закључења споразума Тито–Шубашић 1944. и 
успостављања Намесништва. Осим тога, континуитетом са Краљевином 
Југославијом наслеђени су њени међународни уговори и права, као и 
будуће право на потраживање накнаде ратне штете од окупационих сила, 
Немачке пре свега. Додуше, „није ни логички нити политички било лако 
ускладити тезу да је Југославија наставила живјети након травња 1941. и 
истодобно у службени грб нове Југославије унијети датум 2. засједања 
АВНОЈ-а (29. студенога 1943.) и тај надневак славити као рођендан нове 
државе”.82 

Аутори из редова послератне усташке емиграције наглашено су 
инсистирали на формалним атрибутима државности НДХ да би 
доказали њен статус стварне државе. Као прво, Југославија по њима 
није била „окупирана“ већ се распала, а различити њени делови нашли 
су се у неједнаком положају: није свуда била на снази принудна 
окупација победника над побеђеним. Као друго, Хрватска је 10. априла 
1941. постала субјект међународног права: за разлику од нпр. Србије, 
која је била окупирана територија, НДХ је поседовала битне елементе 
државности: територију, народ и државну власт. Потписивала је 
међународне уговоре, признавала је друге државе и од њих бивала 
призната, примала је и слала дипломатске представнике, имала је 
сопствену армију, валуту и државну управу.83 

Ове тврдње пренебрегавају чињеницу да је од почетка велики 
део територије НДХ био окупиран од стране осовинских војних снага и 
да су њихове команде потом по сопственом нахођењу шириле 
окупациону зону и преузимале цивилну управу, често противно вољи 
власти НДХ. Разлика између „савезничке“ окупације НДХ и occupatio 
bellica у Србији била је претежно формална. Италијанска Друга армија 
није запосела половину територије НДХ крајем лета 1941. сходно 
претходном договору са усташким властима већ напротив, упркос 
њиховим жељама. Додатне простране области под теоретским 
суверенитетом НДХ, са стотинама хиљада становника – скоро 
искључиво Срба – од лета 1941. биле су под повременом или трајном 
контролом наоружаних противника усташке власти (четника и 
партизана). НДХ јесте потписивала уговоре и са неким државама, али 
је то признање било далеко од превалентног. Широм света био је 
далеко већи број држава (укључујући неутралне и незараћене земље) 

                                                            
82 Tomislav Jonjić, “Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske”, Časopis za suvremenu povijest, 
br. 3 (2011), стр. 670. 
83 Milan Blažeković. “NDH u Stepinčevom procesu”. Hrvatska revija, 10 (1960), стр. 677. 



Срђа Трифковић,  Дипломатија НДХ 
 
52 

које су и даље признавале Југославију. Чак је и Света столица 
одржавала дипломатске односе са избегличком владом и није пружила 
пуно дипломатско признање НДХ. 

У погледу суверене контроле над сопственим оружаним 
снагама, нема сумње да су поступци припадника Усташке војнице 
према Србима често били у супротности са жељама и намерама 
Немаца и Италијана на терену. Већ крајем 1942., међутим, оружане 
снаге НДХ су под немачком оперативном контролом и командом. Од 
почетка 1943. немачка жандармерија, полицијски апарат и СС јединице 
неометано регрутују Хрвате и босанско-херцеговачке Муслимане у 
своје редове упркос противљењу владе у Загребу. Штавише, НДХ је 
прва међу сателитским државама формално прихватила посебан статус 
немачке народне групе, Фолксдојчера, укључујући и њихово 
ослобађање од хрватске војне обавезе у корист Химлеровог СС-а. 

Правни аргументи су јасни, али не утичу на питање ефективног 
постојања неке државе. НДХ није била де јуре држава, али је имала 
атрибуте де факто државности. Бројни аспекти постојања усташке 
државе укључивали су неки тип односа са спољним факторима, пре 
свега са немачким и италијанским државним и војним установама. Ти 
односи често су се одвијали ван традиционалне дипломатске сфере, 
али су постојали. НДХ је имала атрибуте де факто државности и била 
је поимана као засебан актер sui generis и од пријатеља и од 
непријатеља. Ни Немачка ни Италија нису оствариле пуну контролу 
над усташама, нпр. у погледу трајног обуздавања покоља Срба.  
 
ЗАКЉУЧАК – Територијални квантитет и политички квалитет 
државности НДХ постепено опадају већ од маја 1941. па све до краја 
рата, али то не значи да је интеракција органа усташке државе са 
унутрашњим факторима и спољним окружењем представљала пуку 
екстензију политике Италије или Немачке. Напротив, управо је 
чињеница постојања одређеног супарништва двеју сила Осовине 
омогућила да усташко вођство оствари већу аутономију одлучивања и 
деловања, укључујући и функционисање МВП НДХ, него што би 
иначе био случај.  

Услед постојања значајних атрибута државности НДХ, носиоци 
усташке власти и њихови следбеници сносе и далеко већу одговорност 
за небројене злочине које су на њеној територији починили него што 
би био случај да је територија НДХ била пуки објекат окупације једног 
дела Краљевине Југославије од стране Рајха и Италије. Немци и 
Италијани јесу довели усташе на власт, али управо због касније знатне 
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аутономије свог одлучивања и деловања Павелић и његови следбеници 
сносе главну одговорност за све шта се потом десило у НДХ.  

Павелићев маневарски простор између Рима и Берлина био је 
ограничен а његови дипломатски ресурси скромни, али је он свеједно 
био аутономни актер на политичкој сцени Нове Европе. Као што су 
збивања показала, његова политика није „припадала“ ни Немачкој, ни 
Италији, већ њему самоме. 
 

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 
 

КОРИШЋЕНИ ПРИМАРНИ ИЗВОРИ 
Немачки војни документи: Guides to German Records Microfilmed at 
Alexandria, VA (Washington DC: National Archives Records Office). 
National Archives Microfilm T-501 (Records of German Field Commands, 
Occupied Territories and Others). 
Aрхив Министарства спољних послова Рајха: Politisches Archiv (PA); 
Auswärtiges Amt: Büro RAM (Reichaussenminister – Kroatien); Büro 
Staatssekretär (Jugoslawien Bd 3, Kroatien Bd 1-4); Büro 
Unterstaatssekretär. National Archives Microfilm T-120.  
Documents on German Foreign Policy 1918-45 (DGFP), D, London 1962. 
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-45 (ADAP), E, 2, Göttingen 
1972. 
Public Records Office (PRO) London. F.O./371. и War Office Files, WO 
204/11574. 
Ministarstvo vanjskih poslova NDH. Međunarodni ugovori 1941. Hrvatska 
državna tiskara, XXIX. 
Arhiv Saveznog sekretarijata za inostrane poslove Jugoslavije (АSSIP): 
Izbeglička vlada, Ministarstvo inostranih poslova, F-4. и Мinistarstvo 
vanjskih poslova NDH (MVP NDH), F-1, F-2. 
Arhiv Vojnoistorijskog instituta, fond NDH (A-VII/NDH), kut. 233a, 257, 
279. 
Vojnoistorijski institut JNA. Zbornik dokumenata i podataka o 
Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. XII/3, Dokumenti 
nemačkog rajha 1943. 
 
КОРИШЋЕНИ СЕКУНДАРНИ ИЗВОРИ 
Anfuso, Filippo. Roma Berlino Salo (1936-1945). Milano: Edizione 
Garzanti, 1950. 
Biber, Dušan. “Ustaše i Treći Rajh: Prilog problematici jugoslovensko-
nemačkih odnosa, 1933-1939”. Jugoslovenski istorijski časopis, бр. 2 
(1964). 



Срђа Трифковић,  Дипломатија НДХ 
 
54 

Blažeković, Milan. “NDH u Stepinčevom procesu”. Hrvatska revija, 10 
(1960). 
Blažeković, Milan. “Sjećanja uz temu Slavni hrvatski vojnici”. Hrvatska 
revija, 4 (1968). 
Ciano, Galeazzo. The Ciano diaries, 1939-1943. New York, Doubleday, 
1946. 
Цветковић, Драгиша. Истина о 25. и 27. марту, Париз 1951. 
Dobrinčić, Vjeko.  “Tko je sve želio ‘hrvatskog kralja’?” Fokus, Загреб, бр. 
11, 31. октобар 1973. 
Ђуретић, Веселин. Савезници и југословенска ратна драма: између 
националних и идеолошких изазова, I. Београд: САНУ, 1985. 
Glez fon Horstenau, Edmund. Između Hitlera i Pavelića. Beograd: Nolit, 
друго издање, 2013. 
Hory, Ladislaus und Broszat, Martin. Der kroatische Ustascha-Staat, 1941-
1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1964. 
Jareb, Jerome and Omrcanin, Ivo: “Croatian Government’s Memorandum to 
the Allied Headquarters Mediterranean, May 4, 1945”. Journal of Croatian 
Studies, New York, Vol. XXI (1980). 
Jonjić, Tomislav. “Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske”, Časopis 
za suvremenu povijest, Zagreb, br. 3 (2011). 
Kazimirović, Vasa. NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza 
fon Horstenau 1941-1944. Beograd: Nova knjiga - Narodna knjiga, 1987. 
Kisić Kolanović, Nada (pr.), Poslanstvo NDH u Sofiji: Diplomatski 
izvještaji 1941-1945, sv. 1-2, Zagreb 2003. 
---  “Siegfried Kasche: njemački pogled na Hrvatsku 1941. godine”. 
Časopis za suvremenu povijest, br. 3 (2011). 
Krizman, Bogdan. Ustaše i Treći Reich. I. Zagreb: Globus, 1983. 
Ristović, Milan Đ. Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa 1940/41-
1944/45. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1991. 
Vrančić, Vjekoslav. S bielom zastavom preko Alpa: u misiji hrvatske 
državne vlade za predaju Hrvatskih oružanih snaga. Buenos Aires: 
Hrvatska revija, 1953. 
--- Branili smo državu. I, II. Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 1985. 
Yeomans, Rory. Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the 
Cultural Politics of Fascism 1941-1945. Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2013. 
 
 



Душко Трнинић1 
Оригинални научни рад 
UDK 930.85:316.7 
DOI 10.7251/POL1611055T 
 

 
КУЛТУРА (НИ)ЈЕ ВАЖНА: КУЛТУРАЛИЗАМ КАО 

ДОМИНАНТНА САВРЕМЕНА ПАРАДИГМА 
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Abstract: Social relations and order are often presented as dependant on 
the dominant culture and the system of values, drawing its sense from an 
individual culture. Everything is connected with the specificities of a culture 
and the value system of the dominant culture. The society, which is not an 
ethical and homogenous being, is instable and constantly destabilized by 
internal conflicts. In such an environment, culture is observed as a new 
ideology, cultural movements’ affirmation occurs (insisting on authenticity 
and non-changeability of one’s own culture), cultural fundamentalism 
(discourse to the existence of unbridgeable cultural obstacles amongst 
different cultures) and communalism (closure into ethnical forms of identity 
and advocating for mono-ethnic space). Culturologists observe culture as 
organic and closed units, which cannot be changed, abandoned or rejected. 
The text puts a special emphasis onto the main representative of the cultural 
theory of Samuel Huntington and its thesis of the clash of civilizations, on 
the occasion of twenty years since the publication of the book under the 
same title. 
 
Key words: culture, civilization, religion, Islam, identity, modernization, 
education. 
          
Апстракт: Друштвени односи и уређење врло често се представљају 
као зависни од доминантне културе и система вриједности који црпи 
свој смисао из појединачне културе. Све је повезано са посебностима 
културе и вриједносним системом доминантне културе. Друштво које 
није етнички и културно хомогено биће нестабилно и стално 
                                                            
1 Аутор је доцент на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Контакт са 
аутором: d.trninic@fpnbl.org 



Душко Трнинић,  КУЛТУРА (НИ)ЈЕ ВАЖНА: КУЛТУРАЛИЗАМ... 56 

дестабилизовано унутрашњим сукобима. У таквом окружењу, када се 
култура посматра као нова идеологија, долази до афирмације 
културалистичких покрета (инсистирање на аутентичности и 
непромјењивости властите културе), културног фундаментализма 
(дискурс о постојању непремостивих културних препрека међу 
различитим културама) и комунализма (затвореност у етничке 
облике идентитета и залагање за моноетнички простор). 
Културалисти посматрају културе као органске и затворене цјелине 
које не могу да се промијене, напусте или одбаце. У тексту се посебан 
нагласак ставља на главног заступника културалистичке теорије 
Самјуела Хантингтона и на његову тезу о сукобу цивилизација, а 
поводом двадесетогодишњице од објављивања истоимене књиге. 
 
Кључне ријечи: култура, цивилизација, религија, ислам, идентитет, 
модернизација, образовање. 
 
 
     Заступници теорије о културној диференцијацији сматрају како су 
културе посебне, хомогене и монолитне цјелине на које глобализација 
и слични процеси глобалне стандардизације и универзализације немају 
значајнијег, готово никаквог, утицаја. Не може се говорити о 
универзализацији и истости културе и култура, већ оне постају 
главним узроком и средством разлика које неријетко воде у конфликте 
и сукобе.  
     Културну посебност и засебност Џорџ Рицер (George Ritzer) 
објашњава користећи се метафором билијарског стола (свијета) на 
којем се различите кугле, односно културе, међусобно додирују и 
сударају. Према теоретичарима културне диференцијације, који се 
означавају и као „теоретичари хаоса“ (Sadowski, 1998), „културе су 
затворене не само за глобализацију, већ и за утицај других култура“ 
(Рицер, 2012: 402). 
     Стога не чуди што је одредница културни ратови (cultural wars) 
постала доминантна у научном и теоријском дискурсу, и то из више 
разлога. Прије свега, почетком 21. вијека долази до тзв. културног 
заокрета (cultural turn), у основи којег се друштвена, социјална, 
политичка и економска питања преводе у језик културе; појава 
тероризма и све учесталијих напада разних милитантних групација све 
више се веже за културу и религију; затим, повећањем броја миграната 
и просторних покрета становништва појачава се везаност за културни 
идентитет и презентацију културних различитости; медији и медијске 
слике из различитих дијелова свијета јачају свијест и колективну 
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имагинацију о културним посебностима и аутентичности властите 
културе.  
     Захваљујући медијским сликама и миграцијама (покретима 
становништва), мијења се представа о аутентичности властите културе 
и појачавају се представе о нама и њима. Страх од губитка властитог 
етничког, културног и религијског идентитета, угроженост због 
кретања и мијешања различитих етничких група, постају доминантна 
осјећања која неријетко узрокују насиље мотивисано културним 
разликама. Томе свакако доприносе популистички теоретичари, као и 
политичке структуре које прихватају њихов апокалиптички дискурс, у 
којем говоре о несводивости културних разлика и шире панику и 
„страх од малих бројева“ (Ападурај). „Та врста неизвесности тесно је 
повезана с чињеницом да данас постоје стотине хиљада етничких 
група и да њихова кретања, мешања, културни стилови и медијско 
представљање побуђују дубоке сумње у погледу на то ко припада 
'нама' а ко 'њима'“ (Ападурај, 2008: 15). 
      

СУДАР И(ЛИ) СУСРЕТ КУЛТУРА 
 
     Умножавање транснационалних форми и односа, удаљавање од 
политичког/ националног суверенитета, губитак економског 
суверенитета који измиче свакој контроли националних држава постају 
„главни терен на којем се и даље могу развијати фантазије о чистоћи, 
аутентичности, границама и безбедности“ (Ападурај, 2008: 33).  
     Међу најутицајније и најконтроверзније представнике „теорије 
глобалног хаоса“ и културне фрагментације убраја се амерички 
политиколог Самјуел Хантингтон (Samuel Huntington), са својом 
парадигмом о сукобу цивилизација (clash of civilization), изнесеном у 
истоименој књизи2. Поред Хантингтона, у теоретичаре глобалног хаоса 
можемо уврстити Роберта Д. Каплана (Robert D. Kaplan) који говори о 
„доласку анархије“ (The Coming Anarchy), Бенџамина Бербера 
(Benjamin Barber) и његову идеју о глобалном сукобу двије 
ретроградне идеје, Џихада, са једне, и МекСвијета, са друге стране 

                                                            
2 Овдје треба напоменути да Хантингтон о својим промишљањима не говори као о теорији, већ 
парадигми. Тумачећи парадигму ослањањем на књигу Struktura znanstvenih revolucija (Zagreb: 
Naklada Jesenski i Turk, 2002) Томаса Куна (Thomas S. Kuhn), Хантингтон сматра како би 
његова идеја о сукобу цивилизација требала бити узор и извор за будућа научна и теоријска 
промишљања. Срећом, то се није показало тачним, јер његова „парадигма“ о сукобу 
цивилизација има више критичара неголи теоријских сљедбеника.  
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(Jihad vs. McWorld), као и Бернарда Луиса (Bernard Lewis), који говори 
о „културама у конфликту“ (cultures in conflict) 3.   
     Њихова основна идеја јесте да послије краја Хладног рата и 
политичког краја Совјетског Савеза свијет постаје мултиполаран и 
мултицивилизацијски, а основне разлике више нису економске, 
политичке или идеолошке природе, већ културолошке у ужем, и 
цивилизацијске у најширем смислу. Најважније групације, које су 
прије представљали идеолошки блокови, сада постају цивилизације. 
Хантингтон је прилично увјерен у своју тврдњу, тако да на једном 
мјесту узвикује: „Свет ће бити уређен на основу цивилизација или 
никако“ (Хантингтон, 2000: 174).  
     За разлику од Норберта Елијаса (Norbert Elias, 1996) који је сматрао 
да цивилизације обједињавају, уједињују у једну већу цјелину, 
различите културне идентитете и представљају обрасце (моделе) за 
материјални и технички напредак, Хантингтон цивилизацију одређује 
као „највише културно груписање људи и највиши ниво културног 
идентитета који их разликује од других врста“ (Хантингтон, 2000: 28). 
Из његове дефиниције види се да он изједначава културу и 
цивилизацију, јер у најважније структуралне елементе једне 
цивилизације убраја језик, историју, духовна и филозофска знања, 
моралне и етичке вриједности, религију, обичаје и институције. На овај 
начин одређена цивилизација почива на етничким и религијским 
темељима, јер представља велику културу у простору и времену. 
„Цивилизације су највеће 'ми' унутар кога се, културно, осећамо као 
код куће, за разлику од свих других 'њих' тамо негдје“ (Хантингтон, 
2000: 46). Енглески историчар и социолог Арнолд Тојнби (Arnold 
Joseph Toynbee) много раније је говорио о цивилизацијама као 
колективним креацијама одређеног садржаја и степена (материјалног) 
развоја. Према њему, културе могу, али нужно и не морају, бити извор 
цивилизације, то јест посредовати у њеном креирању и стварању. Зато 
постоје „велике културе“ које су истовремено цивилизације, као и 
културе које су, једноставно речено – само културе (Тојнби, 1970).   
     Примјетно је да Хантингтон приликом самог појмовног одређења и 
дефинисања цивилизације не оставља никакву могућност за 
међуцивилизацијски сусрет, интеракцију или прожимање, јер 
инсистира на монолитности цивилизација и чврстој подјели на „нас“ и 
                                                            
3 Видјети више у: Robert D. Kaplan, The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold 
War (New York: Random House, 2002); Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld: How Globalism 
and Tribalism Are Reshaping the World (New York: Ballantine Books, 1996); Bernard Lewis, 
Cultures in Conflict: Christians, Muslims, and Jews in the Age of Discovery (New York: Oxford 
University Press, 1995). 
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„њих“. Овдје је Хантингтон много ближи Џејмсу Босвелу (James 
Boswell), који је 1772. године први, у енглеском језику, употријебио 
појам цивилизација. Цивилизацијом назива оплемењену културу града, 
док су сви они који живе изван града нецивилизовани, то јест – 
варвари4. У тако заснованом свијету локална политика се темељи на 
етницитету, а глобална политика темељи на цивилизацији. 
„Супарништво суперсила замењено је сукобом цивилизација“ 
(Хантингтон, 2000: 28). За разлику од Тојнбија, који наводи двадесет 
једну, плус пет „окамењених“ и „фосилних“ цивилизација, Хантингтон 
(2000) разликује девет најважнијих цивилизација од којих су већина 
одређене религијским и културолошким критеријумима, док су неке 
одређене (само) географским положајем: западна (претежно 
хришћанска, то јест католичка и протестантска, а чине је државе 
Западне Европе, Сјеверна Америка, Аустралија и Нови Зеланд); 
латиноамеричка (католичка и данас све више протестантска, са јасно 
наглашеном ауторитарном културом); афричка или супсахарска5;  
исламска/ муслиманска (Блиски исток, Сјеверна Африка и неки 
дијелови југоисточне Азије, чине је државе у којима је ислам 
доминантна религија); кинеска (конфучијанска, а обухвата Кину, Јужну 
Кореју и Вијетнам); хиндуистичка (Индија); православна (руска и 
грчка, као и неки дијелови Балкана у којима је православље 
доминантна религија)6; будистичка (Сри Ланка, Бурма/ Мјанмар, 
Тајланд, Лаос и Камбоџа, као и представници ламаистичког будизма – 
Тибет, Монголија и Бутан); јапанска. 
     Узимање вјерске/ религијске разлике за главне карактеристике 
култура/ цивилизација проблематично је из више разлога. То најбоље 
показује примјер Индије, која се означава као „хиндуистичка 
цивилизација“. Наиме, у Индији живи велики број муслимана (око 145 
милиона), што је сврстава на друго мјесто, одмах иза Индонезије, 
земаља са најбројнијом муслиманском популацијом. Индија се дуго 
означавала како „будистичко краљевство“, јер је на њезиној територији 

                                                            
4 О генези појмова култура и цивилизација у филозофији, антропологији и социологији видјети 
више у: Young, 2012. 
5 Хантингтон о афричкој или супсахарској цивилизацији говори као „могућој“ или вјероватној. 
Много раније Арнолд Тојнби (1970) је примијетио да Африка има веома развијену културу, 
али да није достигла развојни степен цивилизације. Зато он о „црној Африци“ говори као о 
„великој култури“. 
6 Посебно интересантно је да Хантингтон, када говори о појединостима сваке цивилизације, 
потпуно искључује, то јест не спомиње, православну цивилизацију (уп. Хантингтон, 2000: 48–
51).  
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настала ова религија7. Означавати цивилизације једино вјерским/ 
религијским критеријумима не само да је погрешно него је и опасно. 
На тај начин привилегује се једна наспрам других религија, док се 
свака друга различитост занемарује, игнорише и одбацује.  
     Полазећи од идеје цивилизације као монолитне појаве, Хантингтон 
је убијеђен да су цивилизације непомирљиво супротстављене, што 
оставља могућност за њихов међусобни сукоб. У том контексту, даје 
приоритет западној цивилизацији и предлаже њену интеграцију и 
хомогенизацију, како би се супротставила пријетњама које долазе од 
незападних цивилизација. Како одбацује могућност стварања 
универзалне цивилизације, сматра да се сукоб може избјећи ширењем 
или, боље рећи, наметањем западних вриједности. Као главне западне 
вриједности, које би се требале проширити на остатак свијета, он 
наводи: демократију, владавину закона, слободно тржиште, 
ограничену власт, људска права, индивидуализам, културне и 
религијске слободе (уп. Хантингтон, 2000: 203–204). 
     Како је модернизација нужно повезана са позападњачењем, то јест 
прихватањем вриједности, увјерења и институција са запада, у 
незападним друштвима се јавља троструки одговор на модернизацију 
(уп. Хантингтон, 2000: 79–81):  

• одбијање или фундаментализам (потпуно одбацивање 
модернизације, тако и западних вриједности);  

• реформизам (прихватање модернизације и техничко-
технолошког напретка, али уз афирмацију властитих 
вриједности);  

• кемализам8 (потпуно прихватање модернизације и западних 
вриједности, уз деконструисање ранијег идентитета и начина 
живљења). 

Како захтјеви за потпуним одбацивањем или мијењањем властитог 
идентитета и система вриједности врло често изазивају негативне и 
насилне реакције, Хантингтон закључује: „Оно што је за Запад 
универзализам, за остале је империјализам“ (Хантингтон, 2000: 204). 
Можемо и обрнути његову тврдњу и рећи: Оно што је за већину 
промовисање културних и религијских посебности и различитости, за 
Запад је фундаментализам! 
                                                            
7 Поред хиндуизма и будизма, Индија је „родно мјесто“ сикизма, који је настао у 15. вијеку. 
Данас у Индији живи око 10 милиона Сика, или деведесет одсто од укупног броја сљедбеника 
ове религије. О историји, етничкој, културној и религијској карти Индије може се видјети 
више у: Sen, 2007. 
8 Појам се односи на Мустафу Кемала Пашу Ататурка (Mustafa Kemal Paşa Atatürk, 1881–1938), 
„оца“ и утемељитеља модерне, секуларне, нација-државе Турске. 
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    Насупрот (западном) универзализму, Хантингтон поставља 
завичајност (затворена друштва која су одбацила модернизацију 
повезану са прихватањем западних вриједности и институција; 
друштва у којима је култура основ за формирање идентитета) и 
религијски ревивализам (слабљење и губитак традиционалних, 
социјалних и друштвених веза доводи до кризе идентитета, а одговор 
на поменуту кризу даје религија). Глобални религијски ревивализам и 
повратак светог одговор су на „људску перцепцију света као једног 
места“ (Хантингтон, 2000: 74). Тако и амерички социолог Марк 
Јургенсмејер (Mark Juergensmeyer) деконструише прихваћени 
политиколошки дискурс када каже да живимо „нови хладни рат“ (The 
New Cold War?) у којем религија замјењује идеологију, а религијски и 
културни национализам долази на мјесто свјетовног и политичког 
национализма (Juergensmeyer, 1993). 
     Међуцивилизацијски сукоб, према Хантингтону, одвија се на два 
нивоа. На локалном или микро нивоу (као сукоб око неодговарајућих 
граница, који се одвија на рубовима великих цивилизација или унутар 
њих, а нарочито због помјерања граница и стварања нових држава). 
Овакве сукобе најчешће покрећу националне и етничке мањине, које се 
противе потпуној националној и културној асимилацији. Сукоб на 
глобалном или макро нивоу јесте сукоб између најважнијих држава 
и(ли) различитих цивилизација. То би био сваки сукоб који битно 
утиче на међународну политику и поредак и мијења их (Хантингтон, 
2000). На овакав начин одређени, микросукоби, партикуларни или 
идентитетски ратови, почињу због културних и религијских разлика 
(нпр. конфликти између ислама и немуслимана), док би макросукоб 
био између Запада и остатка свијета, то јест других цивилизација. И 
сам Хантингтон признаје да је то мало вјероватно. 
      
КУЛТУРАЛИЗАМ (ИЛИ: МОБИЛИЗАЦИЈА ОКО КУЛТУРНИХ 

РАЗЛИКА) 
 
     Послије Хладног рата наступа вријеме глобалних културних ратова 
или сукоба цивилизација, у којима није битно, као приликом подјеле 
свијета на идеолошке сфере утицаја, на чијој си страни, већ одговор на 
основно идентитетско питање – ко смо, заправо, ми9. На тај начин, 

                                                            
9 Who Are We? The Challenges to America's National Identity (New York: Simon & Schuster, 2004) 
наслов је касније, такође веома контроверзне и оспораване, Хантингтонове књиге, која се бави 
питањима америчког идентитета. 
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наспрам идеолошког конфликта, долази културно/ цивилизацијски 
сукоб.  
     Међуцивилизацијске и међукултурне пукотине (енг. fultlines), као 
мјеста гдје се цивилизације и културе не додирују већ супротстављају, 
Хантингтон наводи као главни разлог прошлих, садашњих и будућих 
конфликата и сукоба. Ипак, колико год се чинила прихватљива његова 
полазна претпоставка, треба је обрнути. Наиме, сукоби су се водили, 
воде се и водиће се, углавном због економских и природних ресурса, 
политичке и економске власти и превласти, као и због контроле над 
територијом. Цветан Тодоров (Tzvetan Todorov) добро примјећује: „Не 
ратују културе и религије, ратују политички ентитети – државне 
организације и странке“ (Todorov, 2009: 104). У том контексту култура 
и религија се користе као симболички ресурси јер оправдавају разлоге 
за сукоб који се води, прије свега, због друштвених, социјалних, 
класних или политичких разлога. За то можемо навести неколико 
разлога: различите погледе на политику (институције), вриједности 
(моралне), религију, културу или, уопштено речено – живот; 
међусобни сусрети и контакти су интензивнији него икада раније у 
историји, што резултира видљивошћу разлика, као и страхом од 
губитка властитог и колективног идентитета; модернизација и 
глобализација слабе традиционалне (породичне) и социјалне везе, 
промоција моралног релативизма и либерализација абортуса, развода, 
хомосексуалности, доводе до појаве конзервативних и 
фундаменталистичких покрета, најчешће са религијским и 
културолошким предзнаком; западна ароганција с разлогом производи 
незападно неповјерење, што је праћено и историјским разлозима, као 
што су империјализам, колонијализам и слично; као и крут став по 
коме су цивилизацијске, културне, религијске разлике непромјењиве и 
супротстављене без икакве могућности међусобне интеракције. 
Култура јесте важна, али није и најважније подручје људског живота. 
Поред културе, за људски живот важна су и друга подручја дјеловања: 
политка (изградња институција, демократизација, владавина закона); 
економија (привредни напредак, материјална егзистенција) и, коначно, 
друштво (описмењавање и образовање, ретрадиционализација, 
солидарност, брига за себе и друге људе) 10. 

                                                            
10 Заговорници културног детерминизма сматрају како култура омогућава, али може и да кочи, 
развој и напредак друштва. У зборнику Култура је важна: Како вриједности уобличавају 
људски живот (Culture Matters: How Values Shape Human Progress), који је приредио са 
Лоренсом Е. Харисоном (Lawrence E. Harrison), Хантингтон упоређује примјер неравномјерног 
развоја Јужне Кореје и Гане и закључује: „Како се овако изразита разлика у развоју може 
објаснити? Многи фактори су, несумњиво, имали улогу у томе, али мени се чини да 
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     Увлачење културе у сукобе, али и правдање конфликта културним и 
религијским разликама, произилази из радикалне и планске 
политизације културе и религије, као и преувеличавања културних и 
религијских разлика с обзиром на значај који оне имају у формирању 
националног идентитета и за афирмацију националне заједнице 
(Врцан, 2003). Политизација културе води у два правца – вулгаризацију 
(поопштавање и популистичко коришћење културне традиције и 
насљеђа од политичких структура и националних интелектуалаца) и 
постицање неслагања, сукоба и насеља (Kalanj, 2008). У таквим 
условима, политика и друштвена теорија посежу за популистичким 
дискурсом, који је: антимодернистички (против технолошког 
напретка, демократизације и секуларизације друштва), израз 
интелектуалаца (који говоре тзв. народним језиком и наступају као 
посједници или тумачи симболичког капитала и тзв. задњих истина; на 
тај начин стичу монопол над дистрибуцијом културних и националних 
производа11) и идентитетски (заговара традиционализам, обичајност, 
обнову „заједнице“, наступа против мањина – нарочито оних етничких 
и сексуалних) (Kalanj, 2008).  
     Фројдовим ријечима речено, долази до „нарцизма малих разлика“, 
док се сличности занемарују или готово одбацују. „Свака разлика 
постаје по живот опасним ризиком“ (Enzensberger, 1998: 24), без 
обзира на то да ли се ради о етничким, тјелесним, сексуалним или 
родним разликама. Овакву логику можемо примијетити, на примјерима 
језика и религије, током сукоба на просторима бивше Југославије од 
1991. до 1995. године. Почетак рата пратили су захтјеви за језичком 
реформом, а како би се језик очистио од туђих израза – турцизама, 
србизама и кроатизама12. Врхунац рата обиљежило је масовно рушење 

                                                                                                                                                       
објашњење великим делом треба тражити у улози културе. Јужнокорејци су ценили штедњу, 
улагање, прилежан рад, образовање, организацију и дисциплину. Житељи Гане имали су 
другачије вредности. Укратко, културе су од значаја“ (Харисон, Хантингтон, 2004: 9–10). У 
случају Гане и других афричких држава од културе су много битније друге чињенице. Наиме, 
већина афричких држава била је под колонијалном управом до половине 20. вијека (Гана је 
прва стекла независност тек 1957. године), што је умногоме онемогућило развој који је праћен 
изградњом модерних друштвених институција.   
11 „За њима смо ишли певајући“, наслов је књиге антрополога Ивана Чоловића (Загреб: 
Наклада Пелаго, 2011), која на најбољи начин описује популистички дискурс и улогу 
појединих интелектуалаца и народне/ пучке културе током сукоба у бившој Југославији. 
12 Добар приказ даје хрватска лингвисткиња Сњежана Кордић у својој књизи Jezik i 
nacionalizam (Zagreb: Durieux, 2010). Процјењује се да је у Хрватској уништено око 2,8 
милиона књига због језика и писма или етничке и националне припадности аутора. Видјети 
више у: Ante Lešaja, Knjigocid – uništavanje knjiga u Hrvatskoj tijekom 90-ih (Zagreb: Profil/ 
Srpsko narodno vijeće, 2012). 
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религијских обиљежја и објеката13, чиме се хтјело показати не само 
физичко него и симболичко заузимање територије. Француска 
социолошкиња религије Данијел Арви Лежер (Daniele Hervieu-Leger) 
назваће то „светом ретериторијализацијом“, а Тери Иглтон каже како 
култура није музика коју слушамо у слушалицама, већ нешто због чега 
се убијало у Сјеверној Ирској и Босни и Херцеговини (Eagleton, 2002).  
     Друштвени односи и уређење врло често се представљају као 
зависни од доминантне културе и система вриједности који црпи свој 
смисао из појединачне културе. Све је повезано са посебностима 
културе и вриједносним системом доминантне културе. Друштво које 
није етнички и културно хомогено биће нестабилно и стално 
дестабилизовано унутрашњим сукобима. У таквом окружењу, када се 
култура посматра као нова идеологија, долази до афирмације 
културалистичких покрета који инсистирају на аутентичности и 
непромјењивости властите културе. Културалисти посматрају културе 
као органске и затворене цјелине које не могу да се промијене, напусте 
или одбаце. Десна верзија културализма тзв. етноплурализам14 
инсистира на радикалној раздвојености култура, кроз модел живота 
једних крај других, а не – једних са другима. Циљ је спријечити 
културно мијешање или одрицање од неких културних посебности 
већинске, а у корист мањинске културе15. Друштвима у којима постоји 
међукултурно мијешање и прожимање, према заступницима овог 
мишљења, недостају идентитет, смисао и модели према којима би се 
оријентисали, такво друштво је нестабилно, а будућност таквог 
друштва је неизвјесна16. Није случајно да су овакви захтјеви 

                                                            
13 Према подацима вјерских заједница, током рата у Босни и Херцеговини срушено је 614 
исламских богомоља, 269 католичких и 125 православних цркава. Уколико се узму гробља и 
остали објекти које користе вјерске заједнице број је много већи. 
14 Најзначајнији идеолог етноплуралиста је француски филозоф, оснивач покрета Нова десница 
(Nouvelle Droite), Алан де Беноа (Alain de Benoist). О етноплурализму, основним идејама и 
главним представницима, видјети више у: Paić, 2005. 
15 Тако једна руска националистичка организација деконструише рекламу италијанске модне 
марке Бенетон (United Colors of Benetton), на којој се налазе загрљени људи различитих раса, 
стављајући свој натпис: „И ово је геноцид!“ 
16 Хантингтон закључује како су културна разноликост и мултикултурализам главни разлози за 
распад Совјетског Савеза и сукобе у бившој Југославији. Иако су и Сједињене Државе 
културно разноврсно друштво, оне су стабилне и хомогене јер свој национални идентитет 
темеље на религији (англопротестантизму, тзв. W.A.S.P.). Наводи веома негативан став према 
атеизму и атеистима, који је у Сједињеним Државама израженији неголи према другим 
мањинама, прије свега расним и сексуалним (Huntington, 2004). Хантингтон и овдје гријеши 
јер се ови подаци трабају користити као показатељ религијске присутности у савременој 
Америци, гдје је разина религиозности много виша него у другим западним друштвима. 
Конституисање америчког националног идентитета треба посматрати у оквирима грађанске 
(цивилне) религије (тзв. civil religion).   
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најгласнији у земљама које имају велики број усељеника. Према 
етноплуралистима, усељеници морају да одбаце свој ранији културни 
образац, то јест морају се потпуно асимиловати или напустити земљу 
усељења.  
     Постколонијална теорија и имагинолошке студије говоре о 
конструкцији „других“ као мање вриједних, на основу чега се гради 
властита слика себе као доминантног, супериорног и ауторитативног. 
Будући да је други „културно заостао“ легитимише се право за његово 
освајање, подјармљивање и преваспитавање. Оваква размишљања, која 
културу претварају у нову политичку идеологију воде културном 
фундаментализму (дискурс о постојању непремостивих културних 
препрека међу различитим културама), културном дистанцирању од 
других (дискурс о несводивости културних разлика), културализму 
(мобилизација око културних разлика) и комунализму (затвореност у 
етничке облике идентитета и залагање за моноетнички простор). Тако 
са једне стране имамо захтјеве The West Against the Rest!, док друга 
страна одговара узвицима No East, No West – Islam Is the Best!. На 
сцени је сукоб – али не цивилизација, већ фундаментализама (Ali, 
2008). Јер, добро ће примијетити Акбар С. Ахмед, „фундаментализам 
рађа фундаментализам“. Њемачки писац Гинтер Грас (Günter Grass) 
каже како се сукобљава једна не–култура са другом не–културом! 
      

СЛУЧАЈ „ИСЛАМ“ 
 
     Пошто је религија једно од главних обиљежја цивилизације, према 
Хантингтоновој замисли, предстоји нам међуцивилизацијски сукоб 
култура и религија. Он се не задовољава неким милитантним (и 
терористичким) групацијама које користе религију у нерелигијске 
сврхе (тако да не говори о нпр. „исламском фундаментализму“ или 
другим „измима“), него као главну пријетњу Западу супротставља 
цијели религијски систем – ислам17. Звучи невјероватно, али 
Хантингтон је експлицитан: „Основни проблем за Запад није исламски 
фундаментализам. То је ислам, различита цивилизација чији је народ 
увјерен у супериорност своје културе и који је опсједнут 
                                                            
17 Новонастали стручњаци за питање исламске религије сложни су у тврдњи да је ислам 
пријетња цијелом слободном свијету. Није случајно да се овако радикализован однос према 
исламу јавља крајем осамдесетих година 20. вијека. У времену које се означава као „крај 
комунизма“, Западу је понестало идеолошких непријатеља. Дневни лист New York Times у свом 
додатку „Week in Review“, од 21. јануара 1996., објавио је чланак под симптоматичним 
насловом: „Црвена пријетња је нестала, али ево нам Ислама“ (наведено према: Said, 2003: XV). 
„Комунистички шпијуни“ замјењују се „исламским терористима“ – иронично примјећује 
Едвард Саид.   
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инфериорношћу своје моћи“ (Хантингтон, 2000: 240). Инспирацију за 
ове ставове Хантингтон налази код Бернарда Луиса, од којег и 
преузима кованицу „сукоб цивилизација“18, у његовом 
проблематичном есеју „Коријени муслиманског гњева“ (The Roots of 
Muslim Rage), објављеном у часопису The Atlantic Monthly 1990. 
године19. Луис каже: „То је ништа мање него сукоб цивилизација – 
можда ирационална, али сигурно историјска реакција старог 
становништва у односу на наше јудео–хришћанско насљеђе, нашу 
секуларну садашњост и њихову свјетску експанзију. Од пресудне 
важности је да не дозволимо да будемо испровоцирани и у односу на 
тога противника [ислам и муслимане] реагујемо подједнако 
историјски, али и подједнако ирационално“ (Lewis, 1990). 
     Хантингтон, једнако као и Луис20, намјерно „заборавља“ чињеницу 
да се ислам као вјера или религија баштини у десетинама невјероватно 
различитих држава, друштава и култура, са више од милијарду 
(тачније милијарду и три стотине милиона) сљедбеника. Скривајући се 
иза кринке теоријског органицизма и есенцијализма, Хантингтон 
термин „ислам“ користи у чисто идеолошком смислу, а понајмање као 
ознаку за религију познату као ислам. 
     Да би оправдао своју тезу о некомпатибилности и предстојећем 
сукобу ислама и Запада, он даље пише: „Проблем за ислам није ЦИА 
или Министарство одбране Сједињених Држава. То је Запад, различита 
цивилизација чији је народ увјерен у универзалност своје културе и 
вјерује да му његова супериорна, иако опадајућа, моћ намеће обавезу 
да ту културу прошири широм света. То су основни састојци који 
хране сукоб између ислама и Запада“ (Хантингтон, 2000: 241). 
     Анализирајући сукобе у савременом свијету, у којима поред 
муслимана свакако учествују и друге етничке и религијске групе, 
Хантингтон износи још једну спорну тезу: „Границе ислама су крваве, 
а исти је случај и унутар њихових граница“ (Хантингтон, 2000: 286). 
Позивајући се на статистичке податке, даје објашњење поменуте тезе, 
које је на ивици расизма: „Гдје год погледамо дуж граница ислама, 

                                                            
18 Треба напоменути да су Хантингтон и Луис фразу „сукоб цивилизација“ преузели од Басила 
Метјуса (Basil Mathews), који ју је употријебио у наслову своје књиге Young Islam On Trek: A 
Study In The Clash Of Civilizations из 1926. године. 
19 Графичка опрема часописа у којем је објављен поменути есеј веома је карактеристична. Са 
насловне стране гледа нас намргођено лице муслимана са полузатвореним очима, у којима се 
рефлектује америчка застава. Постаје јасно у чему су „коријени муслиманског гњева“. 
20 Едвард Саид (2003) означиће Луиса „највећим злочинцем оријенталистичке мисли“, а ништа 
мање оштрији није Антон Читкин (Anton Chaitkin), када за Хантингтона каже да је „фашиста, 
расиста, империјалиста“, који је инспирацију за своје ставове нашао читајући Хитлеров Mein 
Kampf (наведено према: Paić, 2005). 
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муслимани имају проблеме да живе мирољубиво са својим сусједима“ 
(Хантингтон, 2000: 284)21. Хантингтон пристрасно закључује да 
муслимани имају склоност према диктатури, а не демократији, као и то 
да немају ни способност да се промијене и прилагоде демократски 
уређеном друштвеном систему22. 
     Овдје одмах треба поставити питање о монолитности исламског 
религијског система и идентитета, као и јединствености исламске 
цивилизације. Хантингтон и представници органицистичког тумачења 
ислама сматрају како је ислам један и непромјењив, без обзира на 
историјски контекст и вријеме у којем постоји ова религија. За своје 
тврдње износе неколико аргумената: прије свега, сматрају како је од 
самог настанка ислам био насилна религија, која се ширила мачем и 
ратом, без уважавања и толерантног односа према другим религијама, 
штавише, сматрају како основни религијски ауторитет у исламу Кур'ан 
оправдава насиље према неистомишљеницима23. Један од 
представника тзв. неопросвјетитељске критике религије, француски 
филозоф Мишел Онфре (Michel Onfray) каже да се у исламу „убија 
мачем, унижава јармом, мучи, пали, пљачка и коље много више него 
што се његује љубав прама ближњима“. „Муслиманска теорија и 
исламска пракса не блистају милосрђем!“ – закључује Онфре (Онфре, 
2006: 211). Са друге стране, представници релативистичког приступа 
исламу сматрају како о овој религији треба говорити у множини, као и 
у конкретном историјско-друштвеном контексту. Карен Армстронг је 
експлицитна: „Ислам никад није био монолитан идентитет“. Зато би 
било много корисније употребљавати термин исламизам24, који је више 
политички и идеолошки него вјерски/ религијски покрет. Исламизам се 
религијом (исламом) користи као средством, а циљ му је тотална 
религизација политике и друштва према начелима ове религије. У 
                                                            
21 На граници цинизма је Хантингтонова тврдња како је до поменутог закључка дошао 
користећи се непристрасним изворима података (видјети више: Хантингтон, 2000: 286).  
22 Хантингтонову тврдњу да су веома повољна демографска ситуација и висок ниво природног 
прираштаја у муслиманским друштвима директно повезани са нестабилношћу и склоношћу 
насиљу, демантовао је почетком 2012. године покрет тзв. Арапског прољећа, који су водили 
углавном млади у неколико муслиманских земаља (прије свега, Тунису и Египту).  
23 Овај став је споран, једнако као и тврдња да хришћанство, то јест Нови завјет, не познаје 
насиље. Погледати: Еванђеље по Матеју (Мт. 10: 34–39); Еванђеље по Луки (Лк. 12: 49–53; Лк. 
14: 23, 26); или апокрифно Еванђеље по Томи (16). У Старом завјету видјети: Књига Изласка 
(21, 24, 32: 27–28); Левитски законик (26, 7–9); Књига Бројева (3: 17–18; 3: 1–18); Поновљени 
закони (3: 1–7; 7: 1–26; 19; 20: 1–19); Јошуа; Прва књига о Самуелу (15: 2–4); Езекеил (5: 5). За 
упознавање са дијеловима Кур'ана који заговарају насиље погледати сљедеће суре и ајете: 
(Kur'an 2: 191–194; 4: 34; 5: 36; 5: 45; 5: 54; 9: 5; 9: 13; 9: 14; 21: 40; 47: 4).    
24 Поред исламизма наводе се и други (алтернативни) појмови како би указали на везу ове 
религије и њеног активног политичког дјеловања, и то: ревивализам, политички ислам, 
интегризам, неотрадиционализам, фундаментализам. 
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ширем смислу може се говорити о религијском (исламском) 
фундаментализму, као вјерски мотивисаном политичком активизму.   
     Ако се узме у обзир историјско искуство (империјализам и 
колонијализам), разумљиво је зашто сваки говор о промјени 
друштвено-политичког уређења у исламским друштвима изазива 
снажан контраефекат. Припадници ове религије повлаче се и затварају 
унутар свог колективног идентитета, у којем религија, у овом случају 
ислам, представља главно средство идентификације, хомогенизације, 
али и отпора модернизацији и глобализацији, које се представљају као 
вестернизација и американизација. Ислам се јавља као троструки 
одговор – са једне стране, имамо агресивни и арогантни став западне 
културе, као јединог вриједног обрасца живљења, који би се требао 
проширити/ наметнути остатку свијета; док је, са друге стране, ислам 
одговор на социјалну искљученост, као и немогућност доношења 
одлука о друштвено-политичком уређењу властитих друштава; и, 
коначно, истицање религијског идентитета код муслимана јавља се као 
реакција на незнање и популистичко приказивање ове религије на 
западу25. Позната теоретичарка религије Карен Армстронг је више него 
јасна: „Ако желимо избјећи катастрофу, муслимански и западни свијет 
морају научити не само да толерирају већ и да цијене један другог“ 
(Armstrong, 2008: 178). Кључ је, дакле, у знању – о исламу. И то не 
„исламу“ као идеолошком појму, него у (у)познавању религије која се 
зове ислам. Али, и у правилном разумијевању процеса модернизације и 
глобализације, и тешкоћа повезаних са тим процесима. 
     Главна разлика између западних и исламских друштава није у 
неприхватању политичких вриједности, прије свега демократије и 
демократског политичког уређења, већ социјалних и културних 
вриједности, за које се погрешно сматра да су тековина само западних 
друштава, као што су равноправност полова, сексуална 
либерализација, секуларизација и ретрадиционализација. Зато је Ерос 
оно што раздваја исламска друштва од западних, а не, како се обично 
мисли, Демос (Inglehart/ Norris, 2007).  
     Како не постоји хомогена и јединствена исламска цивилизација, 
исто тако не можемо говорити о истости и повезаности западне 
цивилизације. Мајк Линд (Michael Lind, 2001) пита се о којим 

                                                            
25 Посебно радикалан и опасан јесте новији тренд у теорији и публицистици, изражен кроз 
дискурс тзв. „исламског фашизма“, што се огледа кроз изједначавање ове религије и њемачког 
нацизма. Погледати сљедеће књиге: Мишел Онфре, Атеолошка расправа: Физика метафизике 
(Београд: Рад, 2006); Oriana Fallaci, The Rage and the Pride (New York: Rizzoli, 2002); Ayaan 
Hirsi Ali, Nomad: From Islam to America: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations 
(New York: Free Press, 2010). 
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вриједностима говоримо и које се то цивилизације сукобљавају. У 
чему је разлика између исламског фундаментализма са једне, нове 
хришћанске деснице у Сједињеним Државама или клерo-
националистичких покрета код нас, са друге стране. Зар сви они 
заједно немају исте идеје: противмодерност, супротстављање 
секуларизацији и просвјетитељским вриједностима, антиекуменизам, 
борбу против неистомишљеника, абортуса, родне равноправности, 
хомосексуалаца, развода бракова, порнографије и слично. Према 
Линду, не постоји никакав сукоб између исламске и западне 
цивилизације, већ конфликт религијских (натприродних) и 
хуманистичких (секуларних) вриједности унутар обје цивилизација. 
Прве се темеље на религијским идејама, учењима и праксама, док 
друге баштине идеје просвјетитељства, рационализма и хуманизма 
(Lind, 2001).  
     И у западним друштвима постоје велике разлике око неких 
културних, вјерских и моралних вриједности, као и перцепције и улоге 
религије у друштву и политици. Улога религије у друштву, као и однос 
према полним и родним разликама, абортусу, разводу брака, 
истополним заједницама, нису исте у католичкој Италији, 
протестантској Скандинавији, хришћанској Америци, лаичкој 
Француској или секуларној Турској. У зависности од културног 
обрасца и модела доминантне културе, нека су друштва мање, а нека 
више традиционална. То свакако не значи да би своје вриједности 
требали фаворизовати, наметати или „продавати“ другима. У овом 
контексту, треба поменути Ајзенштатов (Shmuel N. Eisenstadt, 2002) 
концепт вишеструке (боље рећи – вишестране) модерности (Multiple 
Modernities), која није једнозначан процес, него се приказује на разне 
начине у различитим друштвеним срединама. То даље значи да 
прихватање модернизацијских процеса и степен модерности неког 
друштва зависе од положаја, структуре, уређења и унутрашње 
организације датог друштва. Овакав приступ модернизацији битно се 
супротставља претпоставци по којој би један концепт модернизације (у 
овом случају – западноевропске и америчке) требао владати у цијелом 
свијету.  
     Инглехарт и Норисова (2007) добро примјећују како је главно 
питање индустријализација и економски развој, јер је у сиромашним 
земљама јачи традиционализам него у богатима. На тај начин се 
враћамо у поље теорија модернизације, које су инсистирале на 
социјалним вриједностима, за разлику од Хантингтона и „теоретичара 
глобалног хаоса“, који говоре једино о политичким и економским 
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вриједностима26. Није искључено да ће и исламска друштва, са 
порастом просперитета, извршити дубљу трансформацију својих 
културних и традиционалних вриједности27. Уважавање полне и родне 
једнакости, као и толерисање развода и хомосексуалности, нису 
тековине само западне цивилизације. Либерализација сексуалних 
слобода и на Западу настаје релативно касно, прије свега као резултат 
индустријског напретка и културолошких промјена узрокованих тим 
развојем и напретком. 
     Два су основна обиљежја културе – плуралност и варијабилност 
(промјењивост) (Todorov, 2009). Не постоји један културни идентитет, 
већ више њих, који се, у зависности од друштвеног контекста, 
међусобно преклапају и подударају. „Сваки појединац је 
вишекултуран, културе нису монолитни отоци, већ међусобно 
помијешани наноси“ (Todorov, 2009: 65). 
     Едвард Саид (Edward W. Said) даје предност знању и образовању 
које треба довести до „демистификације свих културних конструката“. 
Посебну улогу, према њему, има универзитет, као „утопијски простор“ 
у којем се развија и његује критички и полемички дух око битних 
питања за функционисање друштва. Али и критички јавни 
интелектуалац који има широко опште знање и ауторитет, а не само 
професионалну стручност (Саид, 2002). Овакав тип интелектуалца 
критички је наклоњен друштвено-политичкој средини у којој живи. 
Потребна нам је културна политика која се бори против 
есенцијалистичког и органицистичког одређења идентитета као 
онтолошке датости. „Културолог, значи, не треба да прихвати 
политички идентитет као датост; његов је задатак да покаже како се 
конституишу представе, у коју сврху, ко то чини и од ког материјала“ 
(Саид, 2002: 549). Треба нам више знања о географији других народа, 
њиховим културама и идентитетима. Рјешавајући дилему између 
патриотизма (укоријењеност у национални идентитет) и 
космополитизма („грађанин свијета“), филозофкиња Марта К. Нусбаум 

                                                            
26 Треба говорити о четири димензије модернизације, које су међусобно повезане и 
условљавају једна другу: културна модернизација (подразумијева детрадиционализацију и 
секуларизацију, то јест слабљење улоге религије у друштву), политичка модернизација (огледа 
се у степену демократизације друштва), економска модернизација (усавршавање производње и 
техничко–технолошки напредак) и друштвена модернизација (која води институционалној 
диференцијацији и урбанизацији) (Hill/ Turner/ Abercrombie, 2008: 214–215). 
27 Послије јавног предавања о нужностима корјенитих друштвених промјена, које је одржао 
Самир Амин у Загребу, један посјетилац га је упитао: „Кад ће више та ваша револуција?“. 
Амин је понудио двоструки одговор: „Ускоро“, али је одмах и додао: „Знате, ја сам Египћанин 
и за нас је вријеме релативна категорија, видјећемо за 200 до 300 година!“ (Наведено према 
предговору Срећка Хорвата за књигу Декларација Антонија Негрија и Мајкла Харда). 
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(Martha C. Nussbaum) опредјељује се за ово друго. Она сматра да се 
свијест о „грађанину свијета“, која нужно не значи одрицање од 
националног идентитета, формира захваљујући космополитском 
образовању. „Не треба да напуштамо своје посебне наклоности и 
идентификације, било етничке, или полне, или пак верске. (...) Али, 
такође, треба да настојимо да сва људска бића претворимо у дио наше 
заједнице дијалога и пажње, да темељимо своје политичко разумевање 
на тој заједничности и да поклонимо посебну пажњу и поштовање 
кругу који дефинише нашу људскост“ (Нусбаум, 1999: 16). Јер уколико 
другога упознамо и учимо о његовим посебностима, онда га боље 
разумијемо и више поштујемо. 
     Како су неолибералним концептом образовања посебно угрожене 
друштвене и хуманистичке науке, остаје отвореним питање сазнавања 
и учења култура и начина живота других етничких група, али и 
опстанак самог демократског друштвено-политичког уређења. На овај 
проблем упозорава Нусбаумова, што је већ јасно из самог наслова 
њезине књиге Не за профит. Зашто је демократији потребна 
хуманистика? (2012). Сматра како поред економске кризе, модерни 
свијет суочава са још већим проблемом, и то „свјетском кризом 
образовања“, која може имати догорочне посљедице. „Ако се овај 
тренд настави, нације широм света ће ускоро производити генерације 
корисних машина, а не комплетне грађане који мисле својом главом, 
критикују традицију и разумеју значај туђих патњи и достигнућа. 
Будућност демократија је неизвесна“ – закључује Нусбаум (2012: 12). 
Свођење свих концепата друштвених односа на тржишне још један је 
аргумент у одбацивању полазних претпоставки теоретичара о 
културној диференцијацији и фрагментацији. Јер и уколико се 
обистине њихова мрачна предвиђања о „сукобу цивилизација“, то се 
неће десити због нетрпељивости и непремостивих разлика између 
култура и цивилизација, већ зато што се цивилизације и културе не 
познају. Али и не желе учити једна о другој.  
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СУБЈЕКТИВИТЕТ, СУВЕРЕНИТЕТ, 

ТЕРИТОРИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБ-ДРЖАВНИ 
ЕНТИТЕТИ 

 
SUBJECTIVITY, SOVEREIGNTY, TERRITORIALIZATION  

AND SUB-STATE ENTITIES 
          

Abstract: The end of the Cold War and last decade of XX century revealed 
few phenomena in international relations. The most important re-examining 
are turned to state sovereignty dealing not only with state idea and state and 
its role as a subject of international relations but also taking account on 
other actors as territorially-political entities developed in different periods 
and shapes on a territory of internationally recognized sovereign states. 
New entities, dominantly based on ethno-national foundations set a question 
of self -determination and provoked internal conflicts, separatist tendencies 
and resistance of internationally recognized states including society of 
states.  Non-recognized state-shaped appearances were represented the 
most frequently as “de facto states”. They have some place in international 
law, some position in international political relations and limited role in 
international economy relations raising a question of international order. 
Processes of emerging and functioning  of “de facto states” after the Cold 
War characterized processes of independency and sovereignty in post-
socialist countries. But there are more and more indicators of similar 
processes in West Europe. Fragmentation is process of dissolution of post-
socialist Soviet and Yugoslav space states that enables existing of “de facto 
states” as partly or limited recognized by international actors. Some of 
them disappeared in processes of geopolitical re-composition of 
international space which reflects as consequences on question of 
recognition, international rights and position of these un-recognized 
entities. Although not recognized they continue to exist on the basement and 
praxis of “weberian state of legitimized monopoly of psychical power.” A 
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question is what is future od “de facto states” or 1strates within states” in 
terms of survival in a frame of international order. 
 
Key words: sovereignty, state, territory, political entity, international law, 
society of states 
          
Апстракт: Завршетак Хладног рата и посљедња деценија 
Двадесетог вијека учинили су видљивим низ феномена у међународним 
односима. Најважнија преиспитивања односила су се на 
субјективитет државе и државне идеје на начин да субјективитет 
државе не познаје искључиво суверене државе и њихову улогу као 
чланица међународне заједнице, већ и друге територијално-политичке 
ентитете који су се развијали у различитим периодима и облицима на 
територији постојећих међународно признатих суверених држава. 
Појава нових ентитета, углавном заснованих на етно-националним 
основама,  постављала је питање самоодређења и самоопредјељења и 
изазивала сецесионистичке процесе, унутрашње конфликте и отпор 
суверених држава, али и отпор у међународном друштву држава. 
Непризнате државне творевине представљене најчешће општим 
термином „де факто државе”, немају   позицију у међународном 
праву и утицај на међународне политичке, у некој мјери економске 
односе и постављају питање савременог међународног поретка. 
Процеси настајања и функционисања ”де факто држава“ 
карактерисали су процесе дефинисања независности и суверенитета 
државе у постсоцијалистичким државама након Хладног рата, али се 
показује све више и интензивније да су комплементирани  
децентрализацији и потенцијалној фрагментацији држава Европске 
уније. Фрагментација је процес у постсоцијалистичком совјетском и 
југословенском простору у којима се де факто државе успостављају 
као ограничено или дјелимично признате. Неке су нестајале у процесу 
геополитичке рекомпозиције простора, што има рефлексије и на 
питање признања, права и положај оних политичких ентитета који 
су, иако непризнати,  наставили да функционишу на основама праксе и 
модела „веберијанске државе“. Питање које се поставља јесте каква 
је будућност „де факто држава“  или „држава у држави“  у погледу 
опстанка и у оквирима међународног поретка.  
 
Кључне ријечи: суверенитет, држава, територија, политички 
ентитет, међународно право, друштво држава, признање 
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Постхладноратовски процеси на глобалном плану могли су већ 
да се примјете средином 80-тих година 20. вијека. Најважнија њихова 
особина јесте да су  указали   на кризу легитимитета државе и умањење 
улоге државе посебно у сфери безбједности државе као најважнијег 
субјекта међународних односа чији је суверенитет заснован на 
територијалности. Класична суверена држава почиње да буде 
оспоравана као субјект међународних односа, а тиме се поставља и 
питање међународног поретка заснованог на односима међу сувереним 
државама. Посљедично доводи се у питање и међународно право у 
коме је држава готово једини носилац права и обавеза у оквирима 
достигнутог нивоа међународног права. Кретања у савременом 
међународном окружењу означили су процеси „фрагрегације” – појава 
интегративних наддржавних творевина, али и јачања субдржавних по-
литичких ентитета. Појава се назива и „глокализације” - с једне стране 
глобализација политичких процеса, с друге јачање политичке улоге и 
утицаја локалних политичких актера. Процес је указао на промјене у 
односима политичке моћи − раст броја политичких и државно-правних 
ентитета. Неки од њих нису признати у смислу међународног права, 
али дјелимично утичу на међународне геополитичке односе и нове 
геостратешке концепте. Те промјене видљиве су у пољу јачања мулти-
поларизма и већег степена организованости и утицаја међународних 
институција које трпе притисак новонасталих политичких ентитета, 
обликованих по „веберијанском“ моделу државе. Они у међународној 
заједници нису остварили суверенитет ни доказали апсолутни суб-
јективитет, али су углавном територијализовани и имају суверену 
унутрашњу моћ унутар граница гдје су организовали власт. Процес 
указује на кризу савремене државе и промјене традиционалних 
ауторитета који представљају државу у односима с другим државама и 
у оквирима међународне заједнице. Либерални институционализам је у 
теоријском смислу објаснио пролиферацију политичких и државних 
ауторитета у два правца: јачање постхладноратовског мултилатералног 
институционализма, али и омогућавање функционалистичке 
фрагментације. Потоњи процес води ка територијализацији 
политичких ентитета успостављених на дијелу територија постојећих 
међународно признатих држава, углавном супротно вољи њихових 
влада, и њиховом организовању на принципима суверене државе с 
намјером да остваре међународно признање. 
 Процеси у међународним односима послије Хладног рата поста-
вили су на дневни ред питање дефинисања националног интереса у 
државама – субјектима међународних политичких односа и међуна-
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родног правног система на другачијим основама. Промијењено међу-
народно безбједносно окружење и другачије вриједносно дефинисање 
система колективне безбједности измијенили су и улогу рата као 
средства рјешавања конфликата. Ратова између великих сила данас 
нема, али је повећан број унутардржавних конфликата, најчешће 
оружаних, углавном између етничких група и у највећем броју 
случајева ради се о територијализацији етничког конфликта стварању 
институција на територијалној основи и на начин суверених признатих 
држава.  
 Да би се боље разумјели процеси који су довели до успоставља-
ња и функционисања облика државности различитих од државе као 
субјекта међународне политике и међународног права неопходно је 
анализирати њихов положај у односу према држави у оквиру чије 
територије и политичког система су настали, узроке и поводе, њихово 
самодефинисање државно-правног  политичког ентитета, 'унутард-
ржавну' структуру која подразумијева степен политичке стабилност, 
унутрашње владавине у управљања, као и степен безбједности тог 
политичког ентитета као државно-правне цјелине, али и њиховог 
становништва, ниво економске ефикасности и самосталности. Посебно 
питање је положај новонасталих непризнатих државних творевина у 
међународним односима и међународном праву. Дакле, какав је њихов 
однос према међународно-правним субјектима који прихватају 
постојање нових субјеката и способност успостављања дипломатских 
веза као правни акт признања. Какав је њихов однос према 
'метрополским државама'у чијим оквирима су настали, какав према 
другим државама као признатим међународним политичким и правним 
субјектима? 

За дефинисање недржавних политичких ентитета са особинама 
државности користи се више термина који означавају њихов 
међународни положај, али и суштину у оквирима међународног 
поретка. Различит је њихов однос према држави којој де јуре припадају 
или према међународном политичком оквиру. Савремена 
терминологија међународних односа терминолошки их одређује као 
„непризнате државе”, „дјелимично признате државе” „државе у 
држави” „нешто као државе”, „непризнате државе које имају 
дјелимичну контролу над територијом”, „дјелимично признате државе 
под војном окупацијом”, „територије под контролом Уједињених 
нација”, „интерне повезаности унутар одређене територије” „државе у 
сјенци“ или, коначно „де факто државе” (de facto states). То говори о 
њиховој позицији у систему међународних односа, а с друге стране о 
квалитету примјене сопственог политичког приступа и ефикасности 
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реализације својих политика на унутрашњем плану. Самодефинисање 
и самоорганизовање „де факто држава” испровоцирано је највише 
унутрашњим политичким односима у међународно признатим 
државама у којима су настале. Тестирање нивоа државности и  
унутрашње суверености, политичког система и међународног 
политичког и правног субјективитета „де факто држава” најреалније је 
у односу на Конвенцију о правима и дужностима држава из 
Монтевидеа 1933. године. ”De facto states (де факто државе) постоје 
тамо гдје је неорганизовано политичко руководство држава. Њихова 
снага јача у оквиру самониклих унутрашњих капацитета: имају 
довољно капацитета да за популацију на 'свом' дијелу територије 
обезбиједе остваривање државне власти и ефективну контролу у 
значајном временском периоду и тако стичу повјерење становника као 
и у јавности. De facto states виде себе способним да успостављају 
релације с другим државама, да траже пуну уставну независност, а да у 
ширим међународним односима буду препознате као суверене државе” 
(Lynch, 2004. Стр. 17.). 

Према анализи Скота Пега (Pegg 2008. Стр. 1) „де факто 
државе” испуњавају већину критеријума међународног субјективитета 
из Монтевидеа. Прво, имају организовано политичко руководство које 
ужива значајну мјеру подршке становника. Друго, политичко вођство 
посједује довољно капацитета да обезбиједи систем државне управе и 
јавне службе за своје становништво. Треће, контролишу цијелу или бар 
већи дио територије у периоду од најмање двије године; то је период 
од пресудне важности довољан да се докаже да нека територија има из-
вјестан достигнути степен сталности. Четврто, „де факто државе” виде 
себе као довољно способне да успостављају односе с другим државама. 
Пето, активно траже међународно признато право своје суверености. 
Шесто, углавном не успијевају да остваре шире признање суверености 
и остају већином непризнате од стране међународног друштва 
суверених држава, иако постоји много признатих држава које никада 
нису ефективно контролисале своју територију или организовале 
ефикасну власт за своје становништво, а признате су упркос чињеници 
да су неефикасне. С друге стране, де факто државе остају непризнате 
без обзира на то колико су ефективне и ефикасне и колико су њихове 
владе способне да контролишу територију и врше власт. 

Други угао гледања јесу не-државни субјекти међународних 
политичких и економских односа  „држава у држави”, као елемент који 
у великој мјери утиче не помјерање Веберовске (Max Webber) 
концепције државе присвајајући за себе као суб-државни ниво управо 
„веберовске државноправне облике”, мијењајући и успостављајући 
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разноликост нивоа односа између „државе” и „суб-државних ентите-
та”, прије свега изазивајући суверенитет државности, посебно слабих 
држава, истовремено утичући на пораст броја субјеката и 
успостављање још сложенијих међународних односа. Сваког тренутка 
у свијету постоји између 5 и 30 „де факто држава”. Конкретни 
примјери су Придњестовска Mолдавска Rепублика Трансњистрија, 
Република Јужна Осетија, Република Абхазија, Република Нагорно-
Карабах, Турска Република Сјеверни Кипар, Република Сомалиленд. 
Поред ових, као „де факто државе” узимају се случајеви Тајвана и 
Косова. У историјском смислу случајеви „де факто држава” су такође 
Република Бијафра у Нигерији, Република Чеченија у Русији и 
Република Српска Крајина у Хрватској. У овом раду тестираће се 
државност Републике Српске у Босни и Херцеговини , у смислу испу-
њавања критеријума субјективитета „де факто државе”, као „државе у 
држави” и још неких суб-државних творевина на југоистоку Европе и у 
ширем црноморском простору. 
 Приликом спомињања „де факто држава”, врло често се посма-
трају као синоним за сецесионизам, извор анархичних односа у међу-
народној политици, изворе и узроке нестабилности у одређеним дије-
ловима свијета, засновани на агресивним политикама о војним акци-
јама и етничком чишћењу становништва. Негативни имиџ појачава се 
и перцепцијом ових државних облика као ратоборних и то с високим 
степеном насиља, посебно оним које се односи на етничко чишћење.  
 Посебно питање по којем треба посматрати „де факто” државе 
јесте сувереност. И у односу на државе као међународно признате 
правне субјекте постоји двострани приступ суверености – један је 
сувереност као апсолутно важећа каратеристика државе у теоријском 
смислу која на својој територији остварује највишу власт, друга је 
условљена сувереност стављена у контекст међународних односа и мо-
ћи у међународним односима која подразумијева и могућност 
интервенције у унутрашње процесе индивидуалних држава. Посебни 
аспекти суверености су унутрашња и спољна сувереност. У 
досадашњим схватањима суверености оба аспекта била су обједињена 
− није било могуће говорити о унутрашњој, ако није била призната 
спољна сувереност – држава је била или суверена или није била 
држава. С обзиром на дефинитивну чињеницу постојања „де факто 
држава” у међународним односима, као и на чињеницу да својим 
постојањем утичу на међународне односе, неопходно је посебно 
посматрати оба аспекта суверености у оквирима које задаје савремени 
контекст међународних односа. Унутрашња сувереност тражи 
преиспитивање одређења територије, процеса развоја владавине и 
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демократије, управљања, рјешавања унутрашњих конфликата, питања 
самоодређења и идентитета као кључних основа успостављања 
друштвеног консензуса и механизама институционалног дизајна. Овај 
процес је од посебне важности у циљу разликовања „де факто” државе 
од оне на чијој су територији настале и које настоје да их задрже у 
својим државноправним оквирима. У погледу унутрашњег и спољног 
аспекта суверености, поставља се питање у којој мјери је могућа 
изградња државности „де факто” државних творевина уколико немају 
међународно признање суверености.  
 Егзистенцију „де факто држава” могуће је анализирати у 
међународном контексту кроз утицаје које остварују у односу на „без-
бједност, политичку економију и међународно право” (Pegg, 2008. стр. 
2.). У погледу безбједности, иако готово све могу да се сматрају 'малим 
државама' могу да носе знатне безбједносне ризике , јер могу знатно да 
умање безбједност и стабилност у регионима и окружењу у којем се 
налазе. Разлози могу да буду у оружаним конфликтима у којима 
постоји и могућност учешћа сусједних држава, али и држава 'патрона' 
које често могу да се нађу и међу глобалним геополитичким играчима. 
С друге стране, велике изазове безбједности представљају етнички 
сукоби и етничка чишћења, организовани криминал и раширена 
корупција који регионалне просторе чине нестабилним. 
 Утицај „де факто држава” на међународне економске односе 
веома је мален, готово незнатан. Политички циљеви и опстанак држав-
ности најчешће су и главни приоритети при чему се економија ставља 
у други план. Недостатак суверености и међународног признања као и 
недовољна правна уређеност и сигурност одвраћају многе потенци-
јалне партнере од инвестирања у ове политичке ентитете. Поред тога, у 
једном броју случајева ради се и о грабљивој експлоатацији природних 
богатстава или распродаји раније стеченог друштвеног богатства, што 
се дешавало у бројним случајевима „непризнатих држава” у Африци и 
Азији. Постоје и позитивни примјери попут Тајвана познатог по про-
изводњи електронске опреме или Сомалиленда2 који успјешно и 
економски ефикасно извози стоку и пољопривредне производе у Иран 
и земље Арапског заљева. 
У погледу међународног права „де факто државе” немају мјесто у ме-
ђународном друштву држава. „То не значи да немају положај у међу-
народном праву” (Pegg, 2008. стр 3.). На ове политичке творевине одно-
си се перемпторна правна норма међународног права према којој се пос-
тојање ових државноправних творевина не поставља као правно питање. 
                                                            
2 Bivši britanski dio Somalije koji je 1991.godine proglasio nezavisnost od Somalije 
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Шта се успоставља као препрека међународном признању постојања 
политичких творевина који не могу да се идентификују с државом? Пег 
сматра да међународно право релативно лако може да се прилагоди 
њиховом постојању, али да је проблем непријатељство постојећих 
суверених држава да прихвате било какву форму прилагођавања (Pegg, 
2008. стр. 3.). Међународно право ипак признаје њихово постојање кроз 
одредбе хуманитарног права, прије свега кроз Женевске конвенције из 
1949. године. Члан 3. се примјењује и на непризнате државне творевине, 
укључује сарадњу с њиховим институцијама, али то не може да се узме 
као акт међународно-правног признања државе. Има случајева који 
говоре о активном односу „де факто држава” и међународних 
организација, посебно економско-финансијских. Тајван је постао 
чланица Свјетске трговинске организације (WTO) на основу тумачења 
из времена антиколонијалних процеса по којем чланице WTO –а нису 
искључиво државе, већ и самосталне економије чије владе могу да 
контролишу територијално царине и порезе и могу да доносе и спроводе 
сопствене економске политике.  

У односима с међународном заједницом, поставља се питање 
односа и комуникације де фaкто држава с другим државама. Према 
Scott Pegg-u, досадашња пракса показује три приступа у односима 
међународног окружења и „де факто држава”: један је потпуно 
супротстављање постојању неких од тих државних творевина и 
активно настојање да престану да функционишу и да се утопе или 
трансформишу у друге државе. Израз ових настојања најчешће су 
одбијање комуникације с њима, врло ограничена прихватљивост од 
стране признатих држава, одбијање формалне сарадње кроз 
потписивање споразума и уговора, активно негирање постојања до 
вођења политичких кампања против њих што може да укључује 
економски ембарго и санкције као и употребу политичких притисака и 
политике условљавања. Други приступ, за који се сматра да је много 
чешћи од активног опонирања, је игнорисање постојања „де факто 
држава” односно „прећутно избјегавање“ сваке сарадње и 
комуникације што многима омогућава да активно раде на реализацији 
свог сувереног статуса. У таквим случајевима, постоје могућности 
комуникације, али се они своде на практичну комуникацију попут 
непримјењивања одређених међународних аранжмана (на примјер 
Међународни монетарни фонд и Свјетска банка) док се не успостави 
статус сувереног међународно признатог субјекта међународног права 
и међународне политике или прихватљивости комуникације. Трећи је 
„приступ ограничене прихватљивости” (Pegg, 1998. стр. 6). То се 
дешава у ситуацијама када Уједињене нације, друге међународне 
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организације или државе успостављају одређен ниво веза, чак их 
институционализују у смислу сталних представничких канцеларија и 
других институција које активно официјелно раде на разрјешавању 
конфликата карактеристичних за ситуацију готово свих „де факто 
држава”. 

Различити приступи међународног окружења „де факто држа-
вама” успостављају и различите моделе односа које конкретни актери 
међународне политике успостављају с овим типом творевина. Први 
полази од „ограниченог приступа” према којем неке међународне 
организације, агенције, страни инвеститори, па и поједине владе успо-
стављају с њима, често и упркос противљењу суверених 
„метрополских“ или изворних држава. Други је „модел чланства у 
међународним економским организацијама” који је највише везан за 
источноазијски простор и који не подразумијева чланство типа 
„држава чланица” већ ” економија чланица” као што је случај у APEC-
u3 гдје су чланице Хонг-Конг и Тајван које нису суверене државе. 
Трећи је такозвани „тајвански модел” по којем већина држава 
успоставља и одржава односе с Тајваном.4 Ти односи подразумијевају 
„флексибилни прагматизам” што се одражава кроз чињеницу да Тајван 
у Олимпијском комитету прихвата да носи назив ” Тајван (или Тајпеј), 
Кина” да не би дошло до забуне усљед појављивања 'двије Кине'; 
Слично је у оквирима Свјетске трговинске организације гдје се Тајван 
појављује под називом „Посебна царинска територија Тајван, П'енгу, 
Кинмена и Матсу”. Тајван настоји да етаблира и одржава и добре везе 
и активну сарадњу и са државама које нису успоставиле дипломатско 
признање с Тајваном као државом5 и у којима успоставља „Тајванске 
канцеларије за економију и културу”. Посебан облик дипломатске 
комуникације с „де факто државама” је „приватизација” дипломатских 
односа (Pegg, 1998. стр. 9.). Модел „приватизације” међудржавних 
односа подразумијева успостављање официјелно не-дипломатских 
односа, али који се успостављају у оквиру дипломатског сервиса и уз 
надзор државе која успоставља везе с Тајваном. Такав је случај с 
„Актом о односима с Тајваном” који је усвојио Конгрес Сједињених 
Америчких Држава на основу које је успостављен Амерички Институт 
за Тајван (AIT) као приватне непрофитне компаније која на основу 
уговора с Владом САД одржава односе у недостатку правих 
дипломатских односа. С тајванске стране успостављен је 
                                                            
3 Azijsko-pacifička ekonomska saradnja (Asian Pacific Economy Cooperation APEC) 
4  Službeni naziv koji Tajvan koristi za sebe je Rebublika Kina (Republic of China) što ga razlikuje od 
međunarodno priznate Narodne Republike Kine 
5  Diplomatske odnose s Tajvanom uspostavilo je oko 20 država u svijetu 
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„Координациони савјет за Сјеверноамеричке послове” (CCNAA). 
Сличне односе путем „невладиних” институција Тајван је успоставио и 
сa Народном Републиком Кином. 

Овако грађеним односима прихваћеним и од стране суверених 
међународно признатих држава „де факто државе” се дефинитивно 
успостављају као субјекти међународних односа. Они граде и 
међународне политичке и међународне правне односе с признатим 
субјектима међународних односа, као државама тако и другима попут 
међународних организација или транснационалних субјеката, без 
обзира што их неки правно не признају, суштински игноришу, чак и 
активно раде против њих. С друге стране, успостављају перманентне и 
систематизоване ограничене прилагођене односе с њима путем 
међународних уговора и споразума. Обим и ниво сарадње зависе од 
обостране користи која може да буде политичка, безбједносна 
економске или нека друга. Недостатак суверености није оставио ове 
државе изван правно признате егзистенције. Политички разлози наводе 
многе суверене државе, а то значи и међународно право, да се поставе 
флексибилно према „де факто” државоликим творевинима упркос 
отпорима које суверене државе из којих су настале пружају. Отпор  
према самоконституисању њихових дијелова као самосталних држава. 
У одређеним ситуацијама и посебним случајевима ове државе могу да 
буду веома корисне и допринесу позитивним токовима у свом међуна-
родном окружењу. Геополитичка чињеница је да су овакви државно-
правни облици постојали током историје у разним дијеловима свијета 
и да су на различите начине доприносили утицају на развој политичких 
односа. Постојање таквих субјеката међународних односа утицало је 
на настанак конструктивистичких рјешења која се појављују када треба 
да се заобиђу правне норме које су суверене државе његовале као 
чврсте и непромјенљиве. 

Постхладноратовски међународни оквир успоставио је и 
радикално другачији међународни поредак карактеристичан по 
успостављању новог безбједносног окружења који је омогућио да у 
неким регионима нестане опасност по фактичку егзистенцију и 
опстанак неких суверених држава. То је омогућило настајање или 
једноставну реализацију раније искључиво потенцијалних „де факто 
држава” и њихово политичко међународно позиционирање. Чињеница 
је да су мањи безбједносни спољни изазови утицали на незаустављиву 
интересну и националну интеграцију и идентификацију као основу 
принципа самоодређења и територијалне самодефинисаности који 
постављају питање разграничења у односу на изворну државу. 
Територијално заокруживање на друштвеним и политичким основама 
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различитим од изворне државе на чијој се територији заокруживала „де 
факто држава” било је основа за потпуно нову институционализацију 
тих територија, најчешће другачијих у односу на државе из које су 
настале. Институције специјализоване за односе с међународним 
окружењем, као и потреба за опстанком, условљавају потребу за 
захтјевом за међународно признање до којег се тешко долази. То не 
спречава институције нове државне творевине да раде на реализацији 
признања као циља. Смањен број, врста и јачина пријетњи сувереним 
државама утицао је на јавно појављивање релативно великог броја 
недржавних облика субјеката међународних односа који немају 
међународно признату сувереност. Чињеница да многе земље 
остварују везе различитог квалитета и интензитета с овим субјектима 
међународних односа као и да њихово кумулативно дјеловање има 
утицај на међународно друштво држава. То су разлози настојања суб-
државних субјеката међународних односа да на међународном плану 
успоставе сопствене мултилатералне институције које ће се бавити 
питањем признања њиховог положаја и заштите права, посебно 
признања њихове улоге у реализацији и заштити људских права. 
Процес међународног конституисања „де факто држава” долази на 
теоријским основама и поставкама либералног институционализма и 
конструктивизма који се испољавају кроз глобалне процесе започете 
након Хладног рата. Процес траје до данас и у његовом оквиру се старе 
међународне институционалне структуре замјењују новим. Петнаест 
„де факто држава”, без обзира на разлике у погледу настанка и 
државно-правног оквира на чијим су темељима настале, без обзира на 
ниво самосталности и самоодрживости, на степен интернационалне 
инклузивности и друге, по свему различите особине, организовале су 
1991. у Палати мира у Хагу међународну организацију названу „Не-
представљени народи и народне организације” (Unrepresented Nations 
and Peoples Organizatins – UNPO). Покрет данас броји више од 70 
чланица. Основни циљеви и одредбе говоре о једином заједничком 
проблему – неадекватна заступљеност у међународним форумима по-
себно изостанак представљености у Уједињеним нацијама што за пос-
љедицу има веома ограничену могућност учешћа на међународној по-
зорници за њих, као и могућност да се ослоне на могућност заштите од 
стране глобалних правних тијела надлежних за њихову заштиту, за еф-
екте заштите околине и да умање посљедице конфликата.6  

Једна од посљедњих систематских расправа не тему „де факто 
држава” одржана је 15. маја 2008. у Европском парламенту у Бриселу у 
                                                            
6 http://www.unpo.org/section/2  
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организацији УНПО-а и Савеза либерала и демократа Европског пар-
ламента под називом „Отварање Свијета за де факто државе (ограни-
чења и могућности у међународном контексту”. Конференција је 
отворила принципијелна питања и проблеме с којима се суочавају ови 
субдржавни облици: де факто државе су у међународно признатом 
вакууму на веома контрадикторан начин – међународно право се не 
односи на њих, а с друге стране морају да се придржавају међународ-
ног права. Истовремено су инкорпорисане у међународни правни 
оквир, а да при томе, не инсистирају безусловно и обавезно на 
признању суверенитета7  

Посебно питање које су покренуле UNPO чланице (де факто 
државе) јесте однос према самоопредјељењу: међународно право је 
двосмислено када је самоопредјељење у питању. Неколико међуна-
родних конвенција говори о праву на самоопредјељење које говори о 
истовременој необавезности задржавања 'принципа територијалног 
интегритета'8. У истом тону се настоји истаћи да „захтјев за 
самоопредјељење не би нужно требало да се мијеша са захтјевом за 
право на сецесију”. У том смислу Wатсон се залаже за рјешење 
дилеме: шта међународна заједница може да уради да обезбиједи да се 
не негира право де факто државама да учествују у животу међународне 
заједнице и како да се унаприједи глобално управљање да међународна 
заједница више не буде жртва насиља и цијепања које могу да наметну 
сепаратистички покрети”. 

Споменута Конференција UNPO од 15. маја 2008. донијела је и 
документ једноставно назван 'Декларација'9 у чијој се преамбули 
саопштава да поред „међународно признатих државних граница 
постоје ентитети без службеног признања као државе, а који имају 
многе или чак и све емпиријски утврђене критеријуме државности, а 
понекаад чак и функционишу у међународним форумима”. Такође се 
саопштава да „де факто државе могу да имају сопствене демократски 
изабране владе, политички систем, законе, судство, полицицију, 
одбрамбене снаге, новац и  спољнополитичка представништва на 
територији било које формално признате државе независно од тога да 
ли само тврди или је стварно суверена”. Преамбула Декларације је 
увод у тврдње у којима је UNPO увјерен да се „конференција не 
одржава с намјером да каже да ли ови ентитети треба да буду суверени 
или не, јер је то веома комплексно и контроверзно питање, већ да 

                                                            
7 http://www.unpo.org.  
8 http://www.unpo.org  
9 http://www.unpo.org  
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покаже да они постоје у реалности на начин да ови 'џепови у свијету' 
постоје и функционишу као државе у одређеном степену производећи 
на тај начин и практичне посљедице”. Неке од тих посљедица осјете се 
у области недовољно стабилне и правно утемељене трговине, 
недостатка међународно признате централне банке или квалитетно 
организоване здравствене заштите становника, у области безбједности 
или комуникација. На међународно политичкм плану не дозвољава се 
приступ свјетском поретку чак ни на  елементарном нивоу иако неки 
од унутрашњих проблема могу да произведу велике посљедице у 
глобализованом и међузависном свијету. Конференција се закључује 
констатацијом да је „главни циљ стварање одрживо сталног механизма 
укључивања и консултација непризнатих државних ентитета у ме-
ђународну заједницу не само у име користи за становнике ових де фак-
то држава већ и због међународне заједнице у цјелини.”  

Интензитет настојања непризнатих држава да постигну одређен 
ниво међународног признања интензивиран у вријеме снажног и 
широког таласа антиколонијалних покрета и постколонијалног кризног 
менаџмента у којем су се de facto states јавили као независне државе у 
односу на бивше колоније10 као сепаратистички покрети у 
новонасталим углавном политички слабим, несигурним и нестабилним 
државама које карактеришу слабе институције и политички системи, 
али и јаки национални идентитети и тензије. Стање перманентне 
економске и друштвене постколонијалне транзиционе кризе, 
недограђени заједнички политички идентитети и дивергентни интереси 
утичу на појаву де факто држава у једном периоду историје 
колонијалних држава попут Бијафре, Катанге, Западне Сахаре и 
других, као и бујању разних националних, религиозних, племенских и 
других покрета са истим амбицијама. Очигледно је да вријеме 
економске, а посљедично и других криза, погодује трансформацији 
партикуларних интереса у националне или друге групне идентитете 
који служе као легитимацијска основа за успостављање субдржавних 
политичких ентитета на дијелу територије суверених држава. У 
највећем броју случајева ради се о директно испољеној тежњи ка 
потпуној суверености, независности и потпуном међународном 
признању што успоставља конфликтне ситуације и сецесионистичке 
кризе који постају предмет интервенције међународне заједнице. 

Динамика постхладноратовских односа унутар Западне Европе 
и држава Европске уније, најразвијенијег дијела свијета, показује 

                                                            
10  Indija i..... su osnivači Međunarodnog monetarnog fonda i Ujedinjenih nacija iako još nisu de jure 
bile nezavisne države 
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сличан правац транспозиције интереса у националне, регионалне и 
друге партикуларне ентитете као дио аутономног процеса 
неконтролисане 'децентрализације' као резултат неравномјерног 
друштвеног развоја појединих европских држава и регија унутар њих. 
Покушај Европске економске заједнице да 1986. године одговори 
„политиком кохезије” није био довољан да спријечи регионалне при-
тиске за наглашено постављање питања самодефинисања и 
самоодређења посебности и идентитета најчешће на националној и 
етничкој основи. Глобална економска криза само је појачала 
центрипеталне тежње које се испољавају у све израженијим захтјевима 
за институционално и територијално дефинисање интереса и 
идентитета различитих и одвојених у односу на суверене државе у 
чијим оквирима настају и настоје да искажу посебност. Чињеницу да је 
препознала субнационални ниво као значајну могућност за 
дефинисање регионалних и развојних политика Европска унија (Ев-
ропска економска заједница до 1992.) институционализовала је кроз 
Комитет регија европске уније (Committee of Regions − CoR). Само-
иницијативно организовану Скупштину региона током 1991. и 1992. 
године ЕУ је институционално учврстила као Комитет региона који је 
постао савјетодавно тијело Европске уније за регионалне политике и 
кохезиону политику које би требале да унаприједе развој појединих 
регија до нивоа развијености метрополских држава. Временом су 
политички утицај европских регија и Комитета регија толико ојачали у 
Европској унији да се састав Комитета од територијалне регионалне 
репрезентације трансформисао у репрезентацију непосредно бираних 
политичких партија и група у својим регионима чиме се поставио као 
озбиљна конкуренција Европском парламенту у областима у којима је 
надлежан да даје мишљење Европској комисији (територијални односи 
и политика кохезије, одрживи развој, култура и образовање, економска 
и социјална политика, устави односи и европско управљање, међуна-
родни економски односи). Начин и ниво утицаја у усвајању политика и 
извршних одлука чак су изражене и кроз примједбе Европског 
парламента да је „Комитет региона сувишан” (Динан, стр 304.). 

Децентрализација на регионалном принципу ушла је 
1981.године  и у Европски парламент, када је Европска политичка 
партија усвојила Декларацију о Конвенцији којом је активно почела да 
се бави питањима децентрализације и проблемима региона. Затим је 
2004. формирала Европски слободни савез (Eurepean Free Alliance − 
EFA) у чијој су основи партикуларне регионалне политике са 
изразитим циљевима дефинисаних регионалних политика. Предсједник 
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ЕФА Нели Маес (Nelly Maes) каже да „Европски слободни савез жели 
да преда историји књиге неправде у погледу језика,заједница, мањина 
и недржавних нација. Негирање права људи и регија, њихових језика и 
културе и права на самоопредјељење остаје извор фрустрација и 
расправа многих земаља у Европи и изван ње. С друге стране, уско 
размишљање и себични интереси држава чланица спречавају Европу 
да постане истински шампион људских права, као и развоја и мира на 
глобалној скали. Слободни људи који могу да испоље сопствени 
идентитет као нација, регија или језичка заједница и који раде заједно 
да створе демократске институције које политички обликују Европску 
унију представљају сам облик Европског слободног савеза”11 Европски 
слободни савез обједињује 13 регионалних сепаратистичких партија. 
Он открива могућност и идеју цијепања држава по којој би Европа 
могла да има велики број нових држава насталих на тлу тренутно 
постојећих. Европа би била састављена од много уситњенијих мање 
или више суверених територија. „Шпанија би се распала на шест, 
Француска на пет покрајина, а Белгија би нестала. Поред ’велике 
Каталоније’ у чијем саставу би били и Балеари, на мапи EFA ниче и 
нова област – Андора. Пољска би изгубила Шлезију, која би добила 
’посебан статус’, а у Шпанији би настале: независна Андалузија, 
независна Галиција, Арагон и , наравно, Баскија. Француска би остала 
без готово пола своје територије, пошто би настале Окситанија, 
Бретања и Алзас. Велика Британија би се такође распала. Јужни Тирол 
би постао посебна држава” (Политика, Београд, 29. октобар 2012. ср. 
5.). Ова могућност премијерно је промовисана 2007. године на Сајму 
књиге у Франкфурту. „Да тренд који у Европском парламенту гурају 
челници EFA није безазлен и да су сепаратистички покрети сваким 
даном све моћнији у Европи открива и шокантна најава ’промјена’ у 
политичкој карти европског континента, коју су 2006. године у 
лондонском „Тајмсу” објавили уредник Ричард Бистон и новинар 
Џереми Пејџ најавивши настанак бројних нових држава до 2020. 
године. „Тајмс” је изазвао лавину реакција, јер је у новој карти Европе 
предвидио појаву нових актера, а међу њима Херцег-Босну и Ре-
публику Српску уз Курдистан, Велс и Уједињену Ирску”. (Политика, 
Београд, 29. октобар 2012. стр. 5.) 

Процес сепарације региона у Европи, али и много шире, у 
суштини је значајно одмакао иако је раније био веома мало видљив 
пошто га игноришу и политика и медији. Приједлози за понављањем 
референдума за независност у Квебеку (Канада) и недавно одржаног 
                                                            
11 http://www.e-f-a.org/efactive.php?id=97  
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референдума у Шкотској (Велика Британија), изразита 
децентрализација Белгије и индепендистички покрети широм Шпаније, 
међу којима предњачи Каталонија, јасно показују све изразитију тежњу 
за децентрализацијом до независности. Wеб-страница EFA објавила је 
12. септембра 2012. године да би Каталонија могла да постане прва 
нова независна држава у Европској унији: „У контексту тоталне кризе 
(политичке, економске и еколошке), људи Каталоније јасно су видјели 
да је једини пут да превазиђу текућу кризу да имају одрживу и бољу 
будућност дајући нови статус својој нацији. Тај статус ће им 
омогућити такав раст и моћ у глобализованом свијету да сачувају 
идентитет, карактер, културу и традицију, статус који ће им донијети 
пуну партиципацију у доношењу одлука које се тичу њихове нације, 
статус пуног суверенитета и независну државу у оквиру Европе”12 

Дискусија и сам процес децентрализације улазе у фазу шире 
расправе о децентрализацији и дефинисању политичких ентитета у 
Европској унији. Расправу иницирају сви региони, јер су посебно 
заинтересовани за крајњи резултат – независност у оквирима Европске 
уније. „Између 22. и 24. марта (2012.) у главом граду Фризије (Frislan) 
Љуверту (Ljouwert) окупило се више од 150 политичара из цијеле 
Европе да почну дискусију о европском изборном програму 2014. 
године. Више од 30 година циљ про-европских партија Европског сло-
бодног савеза јесте да изграде неку другу Европу, бољу Европу. Иако 
све више и више економских студија показује да је децентрализација и 
приближавање економске и политичке моћи нивоима ближим људима, 
Европска унија одбија да одреди право мјесто регионима и нацијама. 
Европски слободни савез жели бољу Европу, Европу која заиста 
примјењује принцип супсидијарности, Европа која се отвара за нове 
државе које се појављују попут Шкотске, Велса, Фландрије, Катало-
није, Галиције, Баскије ...” 13 

Западноевропски талас „де факто држава у настајању или у 
покушају” и процес појачане децентрализације временом ће 
коинцидирати са де факто државама насталима на простору Балкана и 
Црног мора, у суштини на просторима нешто ширим од граница које 
су обухватали Совјетски Савез и СФР Југославија. Изузетак из 
политичког одређења 'постсоцијализма' је покушај стварања „курдске 
државе” која се за своје територијално одређење и суверенитет бори на 
простору Турске гдје су Курдима та права потпуно негирана, за 
разлику од Ирака и Сирије гдје су већ организовали аутономију и 

                                                            
12 http://www.е-f-a.org/news.php?id=667 
13  http://www.е-f-a.org/news.php?id=667 
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аутономну контролу територије и институција, као и Ирана гдје 
уживају право на самоопредјељење. За постјугословенски и 
постсовјетски простор, карактеристичан је процес настанка независних 
држава - бивших федералних република, али је исто тако 
карактеристично да је у том таласу у декларативно одвојеним 
државама настао још и  низ етнонационалних сецесионистичких 
покрета који су настојали да се одвоје он „новостворених држава“, 
сматрајући да су и њихова национална права и право на 
самоопредјељење угрожени и да је рјешење тог питања у отцјепљењу. 
Заједничко тим отцјепљењима јесте да су дио комунистичког 
политичког и државног наслијеђа и да представљају сецесионистичка 
настојања којима се опиру „нове” матичне државе, а које мање-више 
подржавају старе „централизоване” федерације у којима су након 
сецесије бивших федералних република успостављени нови политички 
амбијенти. Сличне државно-правне творевине успостављају нови 
политички систем, нове демократске институције, одржавају изборе у 
настојању да усвоје одговарајуће државно-политичке стратегије и 
постану суверене државе, дакле потпуно с крајњим циљем да остваре 
међународно признање. У свим случајевима „најважније је рећи да су 
та настојања у самом почетку била илузорна. Облик ових суб-
државних виртуелних ентитета и 'државних структура' урушио се у 
унутрашњим ратовима тако да су се ови 'ентитети' упркос реалној те-
риторијалној контроли коју су остваривали, приближили статусу 'про-
пале' државе' ('failed state') у пуном смислу те ријечи: пријетило је не-
постојање и интерног и спољног суверенитета”(Caspersen, стр. 4). 

Узрок настанка „де факто држава” на простору двије 
постсоцијалистичке федерације налази се, прије свега, у етничким 
разликама које су се успоставиле и као основа за дефинисање 
националног идентитета, дефинисања политичког и економског 
система другачијег од државе на чијем су простору успостављане у 
којем етно-националне елите имају доминантну улогу. „Оно што 
међународна заједница не жели да види јесте процес успостављања 
етничких држава, јер је чињеница да су нове државе грађене на 
економској искључивости и да промоција таквих политика не би могла 
да буде нормална у савременим грађанским државама. „Национално 
питање не би могло да постане рјешење бесконачним умножавањем 
етничких држава, већ демократским развојем држава које промовишу 
како колективну исто тако и индивидуалну заштиту индивидуа” 
(Ивековић, стр. 180).  

Чињеница је да су сва рекурзивна отцјепљења исто као и при-
марна, ишла путем настојања остваривања међународне суверености. 
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Критеријуме за признавање суверености и независности држава на 
простору Совјетског Савеза и социјалистичке Југославије израдила је 
Бадентерова комисија које је ове двије федерације оцијенила „држа-
вама у процесу распада”. Нажалост, у случају СФР Југославије, ова 
Комисија је селективно приступила захтјевима за независношћу поје-
диних југословенских република не процјењујући оправданост при-
марних отцјепљења као у случају БиХ, као ни рекурзивних која се 
односе на Републику Српску Крајину или на Српску Републику БиХ 
(касније Републику Српску). Однос међународног друштва према 
постсовјетским и постјугословенским отцјепљењима не одражава њи-
хов однос према сличним ентитетима другим просторима, посебну у 
простору западне политичке хемисфере. Генерално гледано, чињеница 
је да међународна заједница није благонаклона према „де факто 
државама” и да не прихвата овај концепт као легитиман, јер је 
међународно друштво држава конзервативно и не постоји шанса да се 
постигне евентуални међународни консензус у вези „стандарда 
легитимности”, сецесије или признања суверености „де факто држава”. 
Један од разлога лежи и у чињеници да сецесионистичке државе 
покушавају да остваре независност и суверенитет независно од инте-
реса актера међународних односа. То је посебно изражено у постсоци-
јалистичком простору гдје је процес настанка независних држава имао 
геополитички значај контроле раније недодирљивог простора, а с друге 
стране да се не иде даље у уситњавање простора. „Чињеница је да је 
међународна заједница прихватила 'бантуизацију' већег дијела ових 
простора и то има јасну економску логику. Заиста се чини да 
политичка фрагментација тих региона дијалектички повезана с проце-
сима интеграција на свјетској сцени” (Ивековић, 180). Слиједећи ту 
логику, међународна заједница или државе појединачно развиле су, 
генерално гледано, рестриктиван однос према овим творевинама према 
првом од три наведена модела односа: негирање и санкције, игнори-
сање и равнодушност или дјелимично успостављање односа. У случају 
„де факто држава” на споменутом простору поново су почеле да се 
сучељавају политике великих сила чиме сецесионистичке, неке 
непризнате државе постају дјелимично признате, а све суб-државне 
творевине поново постају улог у тим односима. Тиме је нестала 
могућност дефинисања општег става. „Де факто државе“ су цијена у 
односима глобалних актера политичке сцене, али исто тако и 
регионалних играча у чијим односима ови државно-правни облици 
имају велики значај.  

На просторима региона и сада живе многи народи који су међу-
собно различити и супротстављени конфликтима територијалне, ет-
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ничке, вјерске и културне природе уопште” (Јефтић, стр 341.). У пост-
совјетском простору непризнате су Придњестровска Молдавска Репу-
блика – Трансњистрија и Аутономна Република Крим, док су Абхазију 
и Јужну Осетију признали Русија, а условно Никарагва, Венецуела и 
Науру, док је Турску Републику Сјеверни Кипар признала  само 
Турска. На простору бивше Југославије постоје дјелимично признате 
де факто државе које су у међународним оквирима на различите 
начине дјелимично и ограничено признате. Косово је у правном 
положају де факто државе једнострано прогласило независност коју је 
до сада признале око стотину држава, али не и чланице Савјета 
безбједности Уједињених нација с правом вета. Оба ентитета у Босни и 
Херцеговини – Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине 
стекле су Дејтонским мировним споразумом ограничени међународни 
правни и политички субјективитет који је одлукама Високог 
представника, политичким притисцима и условљавањима међународне 
заједнице знатно умањен. Посљедњим међународним иницијативама, 
посебно усвајањем реформске агенде под притиском Европске 
комисије (ЕУ) наглашени су извјестан степен суверености и 
територијално одређење, дакле и одређен степен државности десет 
кантона  - федералних јединица ентитета Федерације БиХ. Државни де 
факто правни ентитети који нису успјели - да обезбиједе било који 
степен признања у разрјешењу југословенске ратне кризе нестали су 
као правне и политичке творевине: Република Српска Крајина на 
простору Хрватске, Хрватска Република Херцег-Босна и Аутономна 
Покрајина Западна Босна, обе творевине чије су се посебности 
Вашингтонским споразумом 18.марта 1994. утопиле у 'ентитетску 
државност' на простору Федерације БиХ као уставно- правног ентитета 
у Босни и Херцеговини. 

Талас промјена након распада социјалистичких федералних 
творевина попут Совјетског Савеза и Југославије донио је 
геополитичку рекомпозицију оба раније компактна простора, али и 
вриједносне промјене које су социјалистичке вриједности требале да 
замијене вриједностима друштва либералне демократије што су све 
државе прогласиле као примарни циљ. Непосредна реализација тих 
вриједности подразумијевала би развијено грађанско друштво чија је 
изградња застала на потреби националних идентитета и етничке 
територијалне самодефиниције, на потреби да се дефинишу границе 
самоопредјељења и на неопходности да се колективне националне 
вриједности изграде на принципима етно-националног консензуса и 
остваре у државно-правним и политичким ентитетима који у 
будућности могу да имају три карактеристична развојна правца: први 
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је признање суверености и независности непризнатих или дјелимично 
признатих де факто држава што треба да потврде најважнији субјекти 
глобалних односа, други је игнорисање њиховог постојања од стране 
великих сила и потреба да се међународни субјективитет постигне у 
корелацији са сусједима као настојање да се постигне ефикасна регио-
нална безбједност искључиво у локалној мрежи актера; трећи је 
прихватање њихових посебности, дефинисање позиције по 
међународном праву и активна комуникација с њима и признавање 
државности и оквирима постојећих признатих држава, али у сваком 
случају изостанак њиховог признања као држава – чланица 
Уједињених нација.  
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THE INTERNAL DEMOCRACIES IN POLITICAL PARTIES IN 
THE REPUBLIC OF SRPSKA 

          
Abstract: The research question that is in focus of this paper is organization 
of relevant political parties in The Republic of Srpska, as well as the degree 
of internal democracy in political parties. By using Sartori’s theoretical 
determination of the relevance of the political parties, we are coming to the 
conclusion that there are six relevant political parties in the current (2014) 
convocation of The National Assembly of The Republic of Srpska (SNSD, 
SDS, DNS, PDP and NDP). Using theoretical criteria such as: member 
inclusion, centralization and institutionalization of political parties, given 
by Susan Scarrov, we are conducting the research of degree of internal 
democracy in political parties in The Republic of Srpska. With this 
theoretical form, we shall determinate the type of the democracy to which 
political parties are belonging to. The four types of internal democracies in 
political parties (parties of the low level of democracy, parties of 
democratic centralism, individualist and elitist type of the parties, and the 
parties of full democracy) will be borrowed from Goran Čular to set up the 
parties form Republic of Srpska to the proper type. Previous studies and 
political practice in the Republic of Srpska are showing us that there is a 
low degree of internal democracy in political parties. Internal relations in 
the political parties are often leading to internal splits within the parties, 
which is having consequences even in destabilization of the parliamentary 
majority in the National Assembly. Political parties based in Republic of 
Srpska are having a competitive relationship within themselves, but the 
oppositional one in connection to the relevant parties based in the 
Federation of Bosnia and Herzegovina. This position is making them as a 
unique block-party that is opposed to Bosniaks and Croatian block-parties 
from the Federation of Bosnia and Herzegovina. According to that, as well 
as to the democratic processes within the political parties and beyond them, 
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new dimension of tolerance of the low level of democracy in the political 
parties is becoming mainstream in The Republic of Srpska, which is nothing 
than a pure national and entity logic of activity of political parties.  
Key words: Political Parties, Internal Organization of Political Parties, 
Internal Democracy in Political Parties, The Republic of Srpska 
          
Апстракт: Како су организоване релевантне политичке партије у 
Српској и колики је степен њихове унутарстраначке демократије 
истраживачко је питање на које покушава да одговори овај рад. 
Користећи Сарторијево теоријско одређење о релевантним 
политичким партијама закључујемо да у Српској, према актуелном 
сазиву Народне скупштине из 2014. године, постоји шест релевантних 
партија са сједиштем у овом ентитету (СНСД, СДС, ДНС, ПДП и 
НДП). На бази теоријског критеријума Сузан Скаров, а то су 
инклузија чланства, централизованост партија и њихова 
институционализација, истражујемо степен унутарпартијске 
демократије у Српској. Помоћу овог теоријског обрасца одредићемо 
за сваку од анализираних странака којем типу унутарпартијске 
демократије припада. Четворотипну типологију модела 
унутарпартијске демократије (партије ниског нивоа демократије, 
партије демократског централизма, индивидуалистичко-елитистички 
тип партија и партије пуне демократије) позајмљујемо од Горана 
Чулара како би у адекватну типолошку раван поставили истражени 
степен унутарпартијске демократије у Српској. Досадашња 
истраживања и политичка пракса показују да у партијама у Српској 
постоји низак степен унутарпартијске демократије. Тако 
постављени односи унутар партија неријетко су доводили до 
унутрашњих раскола који су често дестабилизовали скупштинске 
већине и политички систем у Српској. Партије са сједиштем у 
Српској имају конкурентски однос унутар себе, а опозициони према 
релевантним странкама са сједиштем у Федерацији Босне и 
Херцеговине. Таква их позиција чини јединственим партијским блоком 
у односу на бошњачки и хрватски блок партија из Федерације Босне и 
Херцеговине. Тиме се у демократске процесе у странкама и изван њих 
укључује и нова димензија на бази које се ствара политичко понашање 
толеранције мањка унутарпартијске демократије у Српској, а то је 
национално-ентитетска логика политичко-партијског дјеловања 
 
Кључне ријечи: Партије, партијска организација, унутарпартијска 
демократија, Република Српска 
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Увод 
 

Клаус фон Бејме у истраживању политичких партија каже да је 
у овој области теже обликовати теорију него у осталим подручјима 
друштвених наука (Бејме, 2002: 7). Међутим, рационални избор као 
„приступ политици који се заснива на претпоставци да су појединци 
рационално самозаинтересовани актери“ (Хејвуд, 2004: 797) добра је 
теоријска основа за изучавање унутарпартијске демократије, али и 
партија уопште. Ова се теза намеће тачном уколико прихватимо 
савремено одређење Ентони Даунса који приказује политичаре као 
људе жељне моћи, спремне да прихвате било коју политику која би 
могла да им донесе изборни успјех (Хејвуд, 2004: 467).  

Бејмеова оцјена о сложености изградње теорије о партијама 
може да се употријеби када је ријеч о истраживању унутарпартијске 
демократије. Посебно ако за релевантну узмемо тезу Вилијама Рајта 
који каже да демократија унутар партија није била чисто теоријско 
питање (Wright, 1971: 17-54). Постоји велики број аутора који се баве 
истраживањем политичких партија, али је свега неколико њих (Кац, 
Мер, Скаров, Елдерсвелд, Чулар...) који дефинишу теоријску основу 
путем којем је могуће извршити одговарајућу анализу степена 
унутарпартијске демократије на одређеној студији случаја. То је и 
разумљиво. Ријеч је о нимало лаком задатку који подразумијева 
стварање јединственог модела анализе унутарпартијске демократије. 
Он је неопходан како би се упознао „свијет партија“, тај „минијатурни 
политички систем“ како га назива Самуел Елдерсвелд (Eldersveld, 
1966: 42).  

Партије су релативно нова појава, подједнако као и савремена 
представничка демократија. Аутори попут Елмера Ерика Шатшнајдерa 
оцјењују да су политичке партије створиле демократију 
(Schattschneider, 1942: 1). И каснији аутори заступају овај став. Један 
од њих је и Владимир Гоати који пише сљедеће: „Власт и опозиција 
отјелотворене су у облику партија и зато није претјерано тврдити да су 
партије „жила куцавица“ демократије. У земљама стабилне 
демократије партије „прожимају“ све остале демократске институције: 
оне одређују начин рада и садржај одлука парламента; активност владе 
зависи од опредјељења владајуће партије (или коалиција партија); 
персонални састав учесника избора одређују партије; исход избора, 
такође, зависи од односа снага међу партијама“ (Гоати, 2008: 11).  

Значај постојања савремених политичких партија за 
представничку демократију, између осталих, описију  Вилхелм 
Хофмајстер и Карстен Грабов наводећи да „без политичких странака, 
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модерна представничка демократија није могућа. Само странке 
осигуравају да грађани стално дјелују политички. Оне артикулишу и 
интегришу различите интересе, визије и мишљења. Оне су такође 
главни извор за регрутовање политичке елите“ (Hofmeister and Grabow, 
2011: 8).  

Слично размишља и Сузан Скаров која каже: „Демократија 
треба јаке и одрживе политичке партије са капацитетом да 
представљају грађане и обезбиједе политички избор, те да покажу 
способност да управљају за јавно добро“ (Scarrow, 2005: 1). Морис 
Диверже, као један од пионира у изучавању политичких партија, 
износи тезу да су политичке партије „створене истовремено са 
изборним и парламентарним процедурама“ (Диверже, 1966: 90). То 
значи да су оне уско везане са изборима путем којих се формирају 
представничка тијела која доносе законе.  

Суштина дјеловања политичких партија је да друштвене 
интересе претварају у законе. О томе пишу Сејмур М. Липсет и Џејсон 
М. Лејкин који кажу: „У демократијама, заступање интересних група и 
попуњавање извршне и законодавне власти људством постиже се 
заједничким радом политичких странака и цивилног друштва“ (Липсет 
и Лејкин, 2006: 74). Владимир Гоати каже: „Веза између 
вишепартијског режима и грађанских слобода није коњуктурна, него 
системска, јер произилази из виталних функција партија, од којих су 
најважније: а) селекција, б) агрегација и изражавање интереса, ц) 
одабир кандидата који на компетитивним изборима добијају 
најважније политичке функције и д) образовање владе или критика 
власти“  (Гоати, 2008: 13).  

Из наведених оцјена бројних аутора уочавамо да сви, 
суштински, „уздижу“ улогу партија у процесу демократизације 
савременог свијета. Међутим аутори попут Мојсија Острогорског су 
велики критичари партија и противници њиховог постојања, па у том 
контексту препоручују њихову замјену, у процесу политичког 
представљања повременим интересним политичким асоцијацијама 
(Острогорски, 1921: 34-37).  

Парадоксално је да су партије чија је улога била више него 
значајна у процесу демократизације свијета, у савремено вријеме, 
понајвише оспораване управо због своје унутрашње недемократије. У 
том контексту Зоран Стојиљковић пише: „У сумњу се, логиком 
спојених судова, доводи сама могућност да организације с интерном 
недемократском праксом могу да допринесу демократизацији у 
друштву, чак и када грађанима доносе реалну могућност избора“ 
(Стојиљковић, 2006: 18). Стојиљковићева оцјена је један став који 
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представља доминантно мишљење међу теоретичарима који се баве 
истраживањем политичких партија и који унутарпартијску 
недемократију посматрају као озбиљан друштвени и политички 
проблем.  

 
О унутарпартијској демократији 

 
Насупрот већинској сагласности теоретичара о проблему 

унутарпартијске недемократије, постоје и другачија мишљења. Ђовани 
Сартори (Sartori, 1965: 124), на примјер, сматра да демократија није и 
не мора да буде збир много малих демократија. Из овога можемо да 
закључимо да је Сартори склонији схватању да је важније имати 
међустраначко демократско сучељавање од унутарстраначке 
демократије.  

Странке које су стабилније и које имају снажнију страначку 
дисциплину и мање унутарстраначке демократије најчешће боље 
пролазе у процесу међупартијског сучељавања, а у односу на странке 
које имају унутар себе демократичније односе. Разлог је у томе што су 
мање демократичније странке јединственије и дисциплинованије па 
као такве наступају према другим партијама по систему „чврстог 
снопа“.  

Са друге стране имамо партије какве су у Сједињеним 
Америчким Државама, прије свега Републиканска и Демократска 
партија, које су прилично децентрализоване и нису страначки 
дисциплиноване. Вучина Васовић наводи да партије у Сједињеним 
Америчким Државама „не захтијевају нити прописују неку чврсту 
партијску дисциплину и „чланови“ партије с лакоћом немају 
припадништво партији или, пак, на примарним изборима гласају за 
једну, а на главним изборима за другу партију“ (Васовић, 2008: 237).  

У већини европских и јужноамеричких земаља, овакав концепт 
доводи до „латиноамеричког сценарија“. Наиме, унутарстраначка 
недисциплина ствара нестабилне коалиције које касније воде у 
дестабилизацију цијелог система. Кључ успјеха британског 
двопартизма је у снажној страначкој дисциплини. Разлог зашто су 
пропали бројни латиноамерички президенцијализми, објашњава Скот 
Мејнворинг, јесте у томе што нису имали моћ да започну политичке 
програме, пошто им је било тешко да добију неопходну подршку за 
њихово остварење (Mainwaring 1990: 162).  

Са једне стране постоји искуство Сједињених Америчких 
Држава у којима се систем „кочнице и равнотеже“ између 
предсједника и оба дома парламента одржава захваљујући политичкој 
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култури, али и путем институције локалних уступака или „pork barrel 
politics“2, што је детерминисано специфичном политичком културом и 
перцепцијом политике и политичког такмичења Сједињених 
Америчких Држава. Због тога и висок степен унутрашње демократије 
не угрожава функционисање овог система. Напротив, даје му снажнију 
компетицију.  

Са друге стране имамо британски модел „премијерске 
демократије“ коју карактерише снажна страначка дисциплина, 
идеолошка дистанца двије највеће партије и већински изборни систем 
који одржава овај систем. Сартори је у праву када каже да би се овај 
систем распао увођењем пропорционалног изборног модела (Сартори, 
2003: 126-127). Наиме, цијела стабилност овог система наводи Сартори 
произилази из владавине једне странке „што доноси са собом круту 
страначку дисциплину која одликује Вестминистер, будући да би у 
овом устројству гласати против сопствене владе значило поклонити 
власт опозиционој странци“ (Сартори, 2003: 126).  

Сједињене Америчке Државе са високим степеном 
унутарпартијске демократије и без снажне унутарстраначке 
дисциплине, посебно на државном нивоу (на локалном је страначка 
веза снажнија као и страначка дисциплина) и са друге стране модел 
доминантног шефа партије и снажне контроле посланика и 
унутарстраначких процеса какав је случај у Великој Британији два су 
демократска модела партијских система која представљају крајности.  

Између ова два модела постоје бројне варијације. У једној од 
њих је и партијски систем Републике Српске. Сарторијева теза о томе 
да демократија „не мора да буде збир много малих демократија“ је 
донекле тачна ако посматрамо то из угла стабилности партијских 
коалиција. Јер стабилне скупштинске већине чине стабилним 
цјелокупан политички систем.  

Унутрашња стабилност партија у Српској значи и стабилне 
коалиције неопходне овом простору у процесу демократске транзиције. 
Са друге стране непостојање унутарпартијске демократије у Српској и 
крутост унутарпартијског фракционаштва често доводе до цијепања 
политичких партија што усложњава партијски систем овог ентитета и 
чини га неријетко нестабилним и нефункционалним.  

У таквој атмосфери унутарстраначке демократије укомбиноване 
са парохијално-поданичком културом политика постаје „странчарење“, 
долази до флуктације гласова, а партије престају да имају опозициони 
и ступају у конкурентске односе. Такав однос гдје једна партија, у 
                                                            
2 http://www.investopedia.com/terms/p/pork_barrel_politics.asp 
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програмском смислу, почиње да личи другој и гдје се губи стварна 
програмска опозиција, а сукоби постају персонализовани, у први план 
ставља политичку нестабилност као трајну карактеристику овдашњег 
парламентаризма, чиме се онемогућава демократска консолидација 
Републике Српске.  

У том контексту унутарпартијска демократија представља битан 
сегмент развоја Републике Српске у свом демократском сазријевању. 
Колики је степен унутарпартијске демократије у Српској и који су 
њени проблеми истражујемо у наставку текста гдје ћемо анализирати 
партијске статуте, програме и њихову политичку праксу. За потребе 
истраживања узимамо теоријску основу модела унутарпартијске 
демократије које успоставља Сузан Скаров.  

Ова ауторка у истраживању под називом „Political Parties and 
Democracy in Theoretical and Practical Perspectives“ (2005) разрађује 
теоријски модел путем којег је могуће извршити анализу степена 
унутарпартијске демократије, као и међусобну компарацију партија по 
том основу. Три су параметра на бази којих она сагледава степен 
унутарпартијске демократије и то су: инклузивност, централизација и 
институционализација (Scarrow, 2005: 5-7).  

Под инклузивности Скаров подразумијева степен укључености 
чланова политичких партија у доношење одлука. Постоје двије врсте 
партија. Прве су оне у којима је моћ одлучивања у рукама партијског 
лидера и неколицине чланова партијског врха. Овдје се у пуној мјери 
имплементира гвоздени закон олигархије о којем пише Роберт Михелс 
(Михелс, 1990). Друге су оне партије које остављају широк простор 
својим члановима да учествују у доношењу одлука везаних за рад 
партије.  

Поред инклузивности степен централизације партија је битна 
димензија дјеловања унутар партија. Овдје се анализира колико је 
централизован процес доношења одлука унутар партија. За разлику од 
инклузивности која се односи на укљученост броја актера у доношење 
одлука, централизација се односи на мјесто, односно институцију, 
доношења одлука. Тамо гдје постоје високоцентрализоване партије у 
њима се одлуке доносе на једном мјесту у централним органима и 
морају да се као такве поштују на свим нивоима без могућности 
легалног супротстављања других партијских поднивоа. Постоје 
партије попут оних у Сједињеним Америчким Државама које су са 
високим степеном децентрализације. Ту је страначки врх или тијело 
које га представља нека врста координатора и медијатора између 
различитих аутономних поднивоа који имају висок степен аутономије 
у доношењу одлука. Тај се систем децентрализованих партија у којима 
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постоји дифузија моћи на више руководећих група назива 
стратархија, како ју је први опојмио Самуел Елдерсвелд (Eldersveld, 
1966: 6).  

И трећи посљедњи критеријум према којем Сузан Скаров 
анализира унутарпартијску демократију јесте институционализација 
партија. Ријеч је о феномену који се односи на формализовање 
унутарстраначких процедура са једне стране, те етаблирање партије 
унутар одређене циљне групе са друге. Није нужно да ће 
институционализација партија довести до унутарстраначке 
демократије, али ће засигурно уредити „правила игре“ унутар странке 
што умногоме може да амортизује унутарстраначке сукобе и да 
омогући развој снажнијих демократских односа. Наравно, само ако је 
ријеч о формализацији унутарстраначких процедура које су дио 
„демократских правила игре“.  

На бази ове методолошке поставке у даљем тексту анализирамо 
степен укључености партијских чланова у процесе одлучивања у 
њиховим партијама, затим степен централизације партија у Српској и 
на крају степен институционализације партија у Српској. Анализа 
подразумијева само релевантне парламентарне партије у Српској. Да 
би кренули у процес анализе унутарпартијске демократије у Српској 
потребно је прво да одредимо које су то релевантне партије у овом 
ентитету Босне и Херцеговине. 

 
Релевантне партије у Српској 

 
За одређене релевантности броја партија у одређеном 

партијском систему послужићемо се теоријским моделом који 
дефинише Ђовани Сартори у књизи „Странке и страначки системи“ 
(2002.). Сартори износи тезу да нерелевантним можемо да сматрамо, то 
јесте да их одбацимо, све оне политичке партије које немају 
коалициони или уцјењивачки потенцијал. Све партије са 
коалиционим или уцјењивачким потенцијалом са друге стране можемо 
да сматрамо релевантним (Сартори 2002: 13). Странке са коалиционим 
потенцијалом су странке које у пракси улазе у власт или дају подршку 
влади без које она не би могла да буде изабрана, са друге стране 
странке са уцјењивачким потенцијалом су оне странке које имају 
„вето-потенцијал“ када је ријеч о доношењу закона (Сартори 2002: 13).  

Према резултатима избора из 2014. године мандате за Народну 
скупштину Републике Српске освојило је шест партија и партијских 
коалиција са сједиштем у овом ентитету. Ријеч је о сљедећим 
партијама и коалицијама: Савез независних социјалдемократа–СНСД–
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Милорад Додик (29 мандата), Српска демократска странка – 
СДС/Пензионери–ПУП/Радикали–СРС РС (24 мандата), ДНС–
Демократски народни савез–НС–СРС (8 мандата), ПДП–Партија 
демократског прогреса (7 мандата), Народни демократски покрет (5 
мандата) и Социјалистичка партија (5 мандата)3.  

Коалициони потенцијал остварили су: Савез независних 
социјалдемократа, Демократски народни савез и Социјалистичка 
партија помогнуте са још пар посланика из мањих партија или 
независних посланика отцијепљених од неких од опозиционих 
странака. Ове су партије формирале скупштинску већину и изабрале 
актуелну Владу Републике Српске.  

Уцјењивачки потенцијал имају Српска демократска странка, 
Партија демократског прогреса и Народни демократски покрет. А 
тај се потенцијал огледа у томе да су оне нумерички неопходне за 
измјену Устава Републике Српске, као и због чињенице да је ријеч о 
снажним опозиционим партијама које имају дуг парламентарни стаж. 
Српска демократска странка, Партија демократског прогреса и 
Народни демократски покрет образују скупштинску већину на 
државном нивоу Босне и Херцеговине. Како сложеност односа 
федерално уређене Босне и Херцеговине детерминише многе 
политичке, друштвене и економске односе и процесе, тако ова 
чињеница наведене партије чини релевантним на партијској сцени 
Републике Српске. Остале политичке партије ако примјенимо 
Сарторијеву класификацију немају нити коалициони, а нити 
уцјењивачки потенцијал и то их не чини релевантним. 

Из наведених разлога шест партија од чега су три на власти 
(Савез независних социјалдемократа, Демократски народни савез и 
Социјалистичка партија) и три опозиционе (Српска демократска 
странка, Партија демократског прогреса и Народни демократски 
покрет) одређујемо релевантним и као такве предмет су даљег 
истраживања унутарпартијске демократије у Српској. 
  

Инклузивност чланства 
 

Већ смо навели да инклузивност чланства подразумијева степен 
укључености партијских чланова у доношење одлука од значаја за 
политичке партије. Босна и Херцеговина историјски није имала 
развијену унутарпартијску демократију, а тиме ни висок степен 
укључености партијских чланова у доношење одлука. 
                                                            
3 http://www.izbori.ba/Potvrdjeni2014/Finalni/NarodnaSkupstinaRS/ZbirniRezultate.aspx 
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Прве партије у Босни и Херцеговини настају почетком 
двадесетог вијека, тачније 1906. године када је формирана 
Муслиманска народна организација. Од тог периода, највећи дио своје 
историје, партијска сцена Босне и Херцеговине била је дио 
полутоталитарних или тоталитарних режима у којима се није могла 
развити партиципативна демократска култура као ни снажнија 
демократска партијска сцена (Симовић, 2011: 330-359). Посљедне 
двије и по деценије су обиљежене процесом демократске транзиције 
који још траје па је тај контекст незаобилазан у одређењу 
унутарпартијске демократије у Српској. 

Анализирајући унутарпартијску демократију у Црној Гори 
Златко Вујовић и Николета Томовић се код индикатора укључености 
ослањају на три поддимензије: (1) директну партиципацију чланова 
политичке странке у процесу доношења одлука, (2) обим 
овлашћења која уживају представничка тијела насупрот 
извршних органа партије и (3) овлашћења предсједника 
политичке партије (Вујовић, Томовић 2015 : 163). У нашем 
истраживању ћемо користити наведене три поддимензије.  

Код прве поддимензије, а то је директна партиципација 
чланова примјећујемо да је код свих релевантних партија у Српској 
скоро исти образац када је ријеч о правима и обавезама чланова. Све 
партије, у својим статутима, наводе да чланови имају право и обавезу 
да учествују у креирању политике странке, да могу да бирају и да буду 
бирани у страначке органе, да имају право да учествују у страначким 
активностима, да слободно изражавају своје мишљење, да буду 
информисани...  

Са друге стране од њих се тражи да буду одговорни према 
странци што подразумијева поштовање страначких статута и програма, 
провођење и заступање политике страначких органа, прихватање воље 
већине на којој се темељи унутарстраначка демократија свих шест 
релевантних партија, као и понашање којим се неће нарушити углед 
странке. За кршење статутарних одредби, свака од анализираних 
партија, предвиђа могућност искључења из странке. Такође ниједна од 
поменутих партија не предвиђа могућност формирања 
унутарпартијских фракција4.  

Све наведене странке су организоване по територијалном 
принципу и учешће њиховог чланства у доношењу одлука иде 
пирамидално  „одоздо“ ка врху партије пратећи њихову територијалну 

                                                            
4 (Документи СНСД (2009), Статут СДС (2015), Статут ДНС (2013), Статут ПДП (2011), 
Статут и програм НДП (2013) и Статут СП (2013)). 
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организованост. То се све одвија делегатским моделом. Према томе 
чланство има само посредну улогу у одлучивању, а никако могућност 
директног доношења одлука. Не постоје унутарстраначки непосредни 
избори на којима би се директно бирали најважнији органи странке, од 
главног одбора до предсједника.  

Исто је и са доношењем страначких докумената попут статута и 
програма које доноси делегатски формирана централна страначка 
скупштина. Велика је посредност у процесу доношења одлука што 
прави снажну дистанцу између чланства и врха наведених партија.  

Социјалистичка партија нешто више пажње посвећује 
могућности инклузије чланства па у свом Статуту предвиђа да сваки 
члан има право да унутар Партије слободно износи своје мишљење, 
покреће питања и даје приједлоге. При чему је обавеза организација и 
органа којима члан припада да размотре његове, односно њихове 
приједлоге, примједбе, ставове и иницијативе. Социјалисти дају право 
члану да унутар партије затражи преиспитивање усвојених одлука или 
ставова са којима се не слаже и за које сматра да их треба промијенити, 
али је дужан да исте проводи док су на снази. За слободно изнесено 
мишљење, приједлог или иницијативу у партији, односно њеном 
руководећем органу, члан Социјалистичке партије не може сносити 
посљедице, осим када грубо и неодговорно нарушава углед и руши 
ауторитет Социјалистичке партије (Статут СП, 2013).  

Нешто краће, у Члану 12. Савез независних социјалдемократа 
прецизира да појединац или мањина који се не слажу са одлукама 
већине имају право да остану при свом мишљењу, да га заступају и 
бране и да траже преиспитивање одлуке са којом се не слажу, али да су 
обавезни да спроводе одлуку већине (Документи СНСД, 2009).  

Слично наводе и у Народном демократском покрету, у Члану 9., 
гдје прецизирају да сваки члан има право да задржи и изражава своје 
мишљење и ставове који су другачији од већинског (Статут и програм 
НДП, 2013).  

Слично прописује и Статут Партије демократског прогреса, у 
Члану 17., у којем се каже да су сви чланови који се не слажу са 
одлукама, а које је донијела већина обавезни да их поштују и спроводе, 
али да имају право да своје мишљење и даље заступају и бране у 
оквиру органа ове партије. Ниједан члан ПДП-а, према овој 
статутарној одредби, не може да буде позван на одговорност због 
изнесеног мишљења у оквиру рада органа ПДП-а, нити због начина 
гласања у било којем од органа ПДП-а (Статут ПДП, 2011).  

Српска демократска странка и Демократски народни савез иако 
прописују могућности дјеловања и рада чланова у процесу доношења 
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одлука и конституисања страначких органа, немају овакве статутарне 
одреднице као претходно наведене четири партије (Статут СДС (2015), 
Статут ДНС (2013)).  

Анализирајући страначке документе намеће нам се закључак да 
се већина партија труди да статутарно обезбиједи унутарпартијску 
демократску инклузивност као страначки принцип. Међутим то, 
умногоме, остаје изолована тачка у осталим статутарним одредбама јер 
она није довољно разрађена. Партије, пошто имају делегатски, 
посредни модел одлучивања, немају висок степен инклузивности 
чланства у контексту директног доношења одлука. Непосредно, 
директно одлучивање чланства, чак и у процесу доношења најважнијих 
документа, попут статута и програма, као и избора страначког 
предсједника, је онемогућено. Посредност доношења одлука која је у 
свим партијама статутарно правило и пракса је пут ка јачању 
унутарпартијске олигархије, а никако није пут ка стварању снажнијег 
унутарпартијског демократског амбијента. 

Друга и трећа поддимензија које се односе на обим овлашћења 
представничких тијела у односу на извршне органе и на овлашћења 
предсједника политичких партија су посебно занимљиве.  

У Савезу независних социјалдемократа број делегата Сабора 
као највишег страначког тијела утврђује Главни одбор странке као 
ниже тијело по хијерархији. Сабор се заказује сваке четири године, али 
је Главни одбор дужан да га сазове на иницијативу Предсједника или 
на бази захтјева трећине општинских одбора. Чланове Главног одбора 
који је најважнији страначки орган између одржавања два Сабора бира 
Сабор у омјеру од 111 чланова док осталих 30 чланова кооптира 
Главни одбор током свог мандата, а на приједлог Предсједника странке 
(Документи СНСД, 2009).  

Овакво статутарно правило јача позицију извршних органа, 
доводећи умногоме представничка тијела у слаб положај. Још ако се 
при томе дода и да је избор делегата углавном детерминисан вољом 
извршних органа на локалу који интензивно лобирају и утичу на то ко 
ће да буде делегат онда се заиста чини изразито слабом институција 
Сабора са становишта инклузије чланства које се у највећој мјери може 
испољити управо кроз представничка тијела. То је једини механизам 
да, барем посредно, учествују у креирању страначке политике.  

Извршни одбор је једно од најмоћнијих тијела у структури 
Савеза независних социјалдемократа и као такво има моћ да креира и 
води финансијску политику странке, организује подструктуре, локалне 
одборе, креира листе кандидата за изборе, формира изборне штабове.  
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Предсједник странке такође има велику моћ. Он има 
надлежности да смијени ниже функционере на локалном нивоу без 
обзира на то што су они легитимно изабрани у својој страначкој бази. 
Такође предсједник може да искључи чланове због кршења страначких 
правила. Осим тога предсједник потврђује кандидатске листе, а може 
да распусти и локални одбор уколико постоје непремостиви сукоби 
(Документи СНСД, 2009).  

Из овога се јасно види колика је моћ извршних органа у Савезу 
независних социјалдемократа што оставља мало простора за снажнију 
активност и укљученост чланства, а да она није надгледана и 
контролисана од стране извршних тијела страначког врха.  

Слично је и у Српској демократској странци, гдје је Скупштина 
највиши страначки орган који бира Главни одбор. У Савезу независних 
социјалдемократа 30 чланова Главног одбора бира сам Одбор на 
приједлог Предсједника, док у Српској демократској странци 
Предсједник бира 15 од 77 чланова Главног одбора. Сличност је и у 
томе што су страначком предсједнику дата велика овлашћења да 
распушта општинске одборе и именује привремене органе.  

Српска демократска странка даје страначком предсједнику, у 
ванредним околностима, када је онемогућен рад Скупштине и Главног 
одбора, овлашћења из области надлежности ова два организациона 
тијела (Статут СДС, 2015). И у овој странци видимо снажне 
надлежности извршних тијела и малу проходност укључености 
чланства у доношење одлука. Таква је пракса и у осталим релевантним 
партијама које дају велика овлашћења извршним страначким тијелима 
од главног одбора, преко надзорног до институције предсједника 
(Статут ПДП (2011), Статут и програм НДП (2013) и Статут СП 
(2013)).  

Ово све утиче на степен унутрашње демократизације партија, 
као и на количину снаге надлежности извршних органа, које им дају 
страначки статути. То партије умногоме позиционира као лидерске, 
формира висок степен олигархијске снаге партијског врха што се 
одражава на степен инклузивности чланства. Незадовољство чланства 
се често огледа у преласцима дијела чланова појединих одбора једне 
странке у друге, често супарничке странке. Још је чешће да 
незадовољно чланство формира властиту партију. Низ је таквих 
случајева у Српској о чему су писали бројни медији (Архива 
Независних новина и Гласа Српске).  

Уосталом неке од најзначајнијих партија у Српској су настале 
из унутарстраначких раскола. Садашњи Демократски народни савез 
настао је из Српског народног савеза који је опет настао 
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парламентарним путем одвајајући се од Српске демократске странке 
(Симовић, 2011: 330-359). Народни демократски покрет је настао 
уједињењем Народне демократске странке и Демократске партије која 
је настала исто одвајањем од Српске демократске странке. Савез 
независних социјалдемократа настао је уједињењем Странке 
независних социјалдемократа и Демократске социјалистичке партије 
настале одвајањем из Социјалистичке партије Републике Српске 
(Симовић, 2011: 330-359). У највећем броју случајева унутарстраначко 
незадовољство и немогућност довољног укључивања дијела 
страначког чланства били су разлози унутарстраначких раскола и 
касније „нове страначке комбинаторике“.  

Степен демократије унутар партија у Српској не одређује само 
питање инклузије чланства, иако је он као прво и најбитније, већ и 
аутономија унутарпартијског одлучивања што обрађујемо у сљедећем 
дијелу рада.  
  

Централизација унутарпартијског одлучивања 
 

Централизацију, односно димензију аутономности, политичких 
партија можемо да посматрамо кроз права партијских чланова, 
аутономију локалног нивоа партија и директни утицај локалних нивоа 
власти на структуру партијске власти на националном нивоу (Вујовић, 
Томовић 2015 : 163).  

Већ смо код анализе инклузије чланства дефинисали права 
чланова каквим их прописују статути анализираних партија. Основна 
одредба у вези са правом чланства, а која се налази у свим 
анализираним статутима односи се на право чланова да бирају и буду 
бирани у све страначке органе. Статути предвиђају право чланова да 
буду информисани о раду њихових странака и страначких органа, 
затим да равноправно учествују у раду партије, њихов активни 
допринос креирању и доношењу одлука на начине предвиђене 
страначким статутима, као и могућност давања иницијативе, сугестија, 
приједлога, али и критика везаних за рад и дјеловање поменутих 
партија.  

Са друге стране све релевантне странке у Српској траже 
прихватање већинске воље и ту не постоје елементи било какве 
инклузије мањине у странци, чак ниједна од странака не предвиђа 
могућност формирања фракција као институционалног модела 
груписања дијела идеја и интереса унутар странке. Релевантне странке 
у Српској  предвиђају санкције за све оне који раде мимо страначких 
правила, а у дијелу странака предсједници партија имају могућност 
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директног искључења чланова уколико крше правила странке или 
руше њен углед (Документи СНСД (2009), Статут СДС (2015), Статут 
ДНС (2013), Статут ПДП (2011), Статут и програм НДП (2013) и 
Статут СП (2013)). 

 Када је ријеч о унутрашњој организацији све партије у Српској 
су организоване по територијалном принципу.5 Иако имамо партија 
лијеве оријентације, какве су Социјалистичка партија и Савез 
независних социјалдемократа, којима би с обзиром на циљну групу 
коју преферира њихов идеолошки назив, одговарао функционални 
принцип организације по радним колективима то није пракса. Такав 
модел унутарстраначког организовања у Српској је споран и са 
становишта закона, али и са становишта савремених друштвено-
економских токова.  

Све релевантне партије у Српској за јединице свога 
организовања користе одборе.6 Владимир Гоати објашњава да се 
некада јасно могло да препозна према називима организационих 
јединица у партијама којој врсти партија припадају, али да се то почело 
да мијења од Другог свјетског рата (Гоати, 2008: 95-96).  

Зоран Стојиљковић каже да „избор одређеног типа основне 
партијске јединице није случајан, односно условљен је циљевима и 
задацима партије“ (Стојиљковић, 2006: 26). На бази идеолошко-
програмске и интересне условљености партија Стојиљковић одређује 
да је термин одбор прикладан либералним и конзервативним партијама 
које су усмјерене „готово искључиво на изборе и парламентарни терен 
борбе“. Секције као модел партијског организовања одговарају 
социјалдемократским (наша слободна интерпретација је и 
социјалистичким!) партијама које теже да мобилишу, усмјеравају и 
образују масе присталица и бирача, док модел ћелија одговара 
комунистичким, а страначких милиција фашистичким партијама 
(Стојиљковић, 2006: 26-27).  

Ако прихватимо ово теоријско одређење и упоредимо га са 
програмским опредјељењима релевантних партија у Српској7 
видјећемо да се партије социјалдемократске и социјалистичке 
оријентације не уклапају у ову теоријску поставку када је ријеч о 
њиховим организационим јединицама. То би значило да би Савезу 

                                                            
5 (Документи СНСД (2009), Статут СДС (2015), Статут ДНС (2013), Статут ПДП (2011), 
Статут и програм НДП (2013) и Статут СП (2013)). 
6 (Документи СНСД (2009), Статут СДС (2015), Статут ДНС (2013), Статут ПДП (2011), 
Статут и програм НДП (2013) и Статут СП (2013)). 
7 (Документи СНСД (2009), Програм СДС (2010), Програм ДНС, Програм ПДП (2011), Статут 
и програм НДП (2013) и СП, Пети конгрес (2009)) 
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независних социјалдемократа и Социјалистичкој партији много више 
одговарао модел организације секција умјесто одбора. Секције као 
центри „активности, образовања и пропаганде“ (Гоати, 2008: 96) 
примјерени су овим партијама, што због њихове циљне групе – 
радници и млади – што због начина њиховог дјеловања које је и у 
постојећим условима окренуто ка снажној мобилизацији чланства и 
њиховом усмјеравању.  

Са друге стране Српска демократска странка и Партија 
демократског прогреса, као странке десног центра, те Демократски 
народни савез и Народни демократски покрет које су позициониране 
на линији између центра и десног центра идеолошког спектра, 
одговарају теоријској поставци унутарпартијског организовања по 
моделу одбора.  

Када је ријеч о организацији све анализиране партије осим 
Савеза независних социјалдемократа имају поред централних органа, 
регионалне и локалне органе.8 Једино Независни социјалдемократи 
немају регионални ниво организовања, већ само национални и локални 
(Документи СНСД, 2009). Ако се узму у обзир мала територија и слаба 
насељеност Републике Српске те сложени политичко-системски 
односи у Босни и Херцеговини ово организационо рјешење Савеза 
независних социјалдемократа има своју логику. На тај начин постоји 
директна веза између локалног нивоа странке и страначког врха на 
националном нивоу што процесе комуницирања и дјеловања унутар 
странке поједностављује. Овај модел оставља могућност и за већи 
степен унутарстраначке демократије када је ријеч о дјеловању 
локалног према националном нивоу партије, али исто тако оставља 
простор и за директније уплитање централе странке на локални ниво 
власти. 

Статут Савеза независних социјалдемократа предвиђа да на 
локалном нивоу првостепени облик организовања буду мјесни одбори 
(мјесна конференција и мјесни одбор) из којих се делегирају даљи 
органи локалне организације странке. Ти су органи, у свим локалним 
организацијама Савеза независних социјалдемократа, сљедећи: 
општинска/градска конвенција, општински/градски одбор, извршни 
одбор, статутарна комисија, надзорни одбор (Документи СНСД, 2009).  

Надлежности локалних организација у Савезу независних 
социјалдемократа су, између осталих, да бира свог предсједника, 
потпредсједника, секретара, води послове од значаја за странку и 

                                                            
8 (Документи СНСД (2009), Статут СДС (2015), Статут ДНС (2013), Статут ПДП (2011), 
Статут и програм НДП (2013) и Статут СП (2013)). 
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креира политику на локалном нивоу, те одлучује у првом степену о 
дисциплинским прекршајима чланова свог локалног простора 
(Документи СНСД, 2009). Међутим врх странке, а то су Главни одбор 
и Предсједник имају могућност да распусте локални одбор и да уведу 
привремено руководство (Документи СНСД, 2009).  

Слично је и у Српској демократској странци. Она на нивоу 
општине има такође мјесне одборе који бирају делегате у скупштину 
општинске организације, општински одбор, предсједника и замјеника 
предсједника општинског одбора и извршни одбор општинског одбора. 
На градском нивоу, ако град није састављен од више општина, 
примјењује се исти принцип организације као за општине. Међутим 
ако је град састављен од више општина тада се на градском нивоу 
Странка уређује кроз градски одбор, са предсједником и замјеником 
(Статут СДС, 2015).  

Надлежности локалних нивоа страначког организовања у 
Српској демократској странци су да организује рад СДС-а на 
територији за коју је локални ниво власти организован, да утврђује и 
разматра политичка питања од локалног значаја и да предлаже мјере за 
њихово рјешавање, да прати и усмјерава рад мјесних одбора, да 
конституише комисије, бира и разрјешава њихове чланове, те да врши 
друге послове у складу са Статутом или које му наложи виши орган 
странке (Статут СДС, 2015).  

Као и у случају Савеза независних социјалдемократа и у 
Српској демократској странци остављено је право Предсједнику да 
донесе одлуку о консолидацији градског, односно општинског одбора 
СДС-а, у складу са одредбама Статута, уз претходно обављене 
консултације са Предсједништвом СДС-а, а којом се разрјешавају 
постојећи и именују нови чланови органа, одређују њихове обавезе и 
период рада, с циљем провођења припрема за избор новог сазива 
градског, односно општинског одбора (Статут СДС, 2009). 

Пракса да виши страначки органи могу да разрјеше локалне 
органе и утичу на процесе локалног дјеловања је статутарна могућност 
и у другим релевантним партијама у Српској (Статут ДНС (2013), 
Статут ПДП (2011), Статут и програм НДП (2013) и Статут СП (2013)). 
При чему све партије мање или више имају сличну организацију, када 
је ријеч о локалном нивоу. То подразумијева мјесне скупштине и 
одборе, општинске и градске скупштине, општинске и градске одборе, 
статутарне и надзорне одборе и слично (Статут ДНС (2013), Статут 
ПДП (2011), Статут и програм НДП (2013) и Статут СП (2013)). 
Статутарне могућности које, било предсједницима странака, 
предсједништвима, било главним одборима, дају могућности да 
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смјењују локалне партијске функционере и да потврђују локалне листе 
за изборе чине релативно слабим аутономију страначких поднивоа 
организованости релевантних партија у Српској. 
 Статути релевантних партија у Српској предвиђају делегатски 
модел успостављања страначких органа „одоздо“ ка горе. Ту се врши 
велика „филтрација“ на коју доста утиче лобирање страначког врха и 
често се на том пољу види тај унутарстраначки недемократски 
амбијент. Честа незадовољства страначког чланства су разлог 
неријетких унутарстраначких расцјепа на нижим нивоима 
унутарпартијског организовања. Јако је мали утицај локалних 
функционера, изузев преко делегата што има своје, прије свега, 
нумеричке лимите9, на доношење одлука око кључних питања у 
дефинисању страначких докумената и одлука које доносе виши 
страначки органи. Надлежности које имају главни одбори, 
предсједништва и предсједници анализираних странака показују 
склоност партијског врха ка снажнијој контроли чланова и нижих 
подорганизационих јединица. 

Можда је претјерана тврдња, али се чини да су статуте 
умногоме писали страначки лидери  уплашени за процес своје 
контроле унутарстраначке моћи. Парадоксално је да су на страначким 
скупштинама овакви статути добијали подршку делегата од којих 
највећи дио никада није био у врху страначке расподјеле моћи. У 
релевантним странкама у Српској примјетна је и статутарна тенденција 
јачања лидерског карактера странке у којем се све више јавља синдром 
страначког „култа вође“. Све то чини релативно ниским степен 
унутарпартијске демократије у Српској. Поред наведеног критеријума 
централизације страначког одлучивања, битан критеријум на бази којег 
одређујемо унутарпартијску демократију јесте институционализација 
партија. 
  

Институционализација партија 
 
   Институционализација партијских система подразумијева 
одређени степен стабилности и трајности партија и међупартијских 
односа у чијој је основи изборни процес. Славиша Орловић, 
анализирајући партијски систем Србије, пише да је за консолидацију 
демократије од великог значаја „и институционализација партијског 
                                                            
9 У процесу гласања локалне организације су заступљене преко својих делегата у омјеру да 
појединачно не могу да имају било какав „вето потенцијал“. Делегатско гласање, па и њихов 
избор, су често производ разних унутарстраначких лобирања па се и тиме додатно 
минимализује улога локалних организација 
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система, као „мреже конкурентних односа”, динамизма и њихове 
интеракције, као и демократизација њихових унутрашњих односа. То 
истовремено значи јаснија правила компетиције, као и тенденција 
смањивања броја партија, односно  тенденцијом  од  екстремног  ка  
умјереном  вишепартизму“ (Орловић, 2011: 59).  
 Ако ово прихватимо као полазну основу значаја 
институционализације партијског система за унутарпартијску 
демократију онда је кључно питање који су то критеријуми за 
одређење степена институционализације партијских система. Иако 
постоји више аутора, попут Роуз и Маки или рецимо Пјанбјанка, који 
нуде критеријуме за одређење степена институционализације 
партијских система (Стојиљковић, 2006: 130), ми се у истраживању 
опредјељујемо за формулацију критеријума Скота Мејворинга.  
 Мејворинг каже да је за снажно иституционализоване партијске 
системе карактеристично сљедеће: „Главне партије остају на сцени 
деценијама; преливање гласова је ријетко; партије су снажно 
укоријењене у друштву; већина грађана дугорочно гласа за исту 
партију и гласа због партије; организовани интереси су повезани са 
партијама. Партије и избори имају неоспоран легитимитет; партије су 
виђене као неопходна и пожељна демократска институција; партије 
имају значајне материјалне и људске ресурсе; партијски процеси су 
веома институционализовани; Лидери партија иако значајни не 
засјењују партије“ (Mainwaring, 2001:186).  
 Користећи се Мејворинговим смјерницама можемо да 
закључимо да су од оснивања и свога првог појављивања већ више од 
деценије присутне Српска демократска странка, Савез независних 
социјалдемократа, Социјалистичка партија, Партија демократског 
прогреса и Демократски народни савез, што је могуће провјерити кроз 
њихове изборне резултате (Зукић, 2012: 75-455). Њихови су изборни 
резултати осцилирали до посљедња два изборна циклуса када се 
стабилизује њихово бирачко тијело (Зукић, 2012: 75-455). 
 Када је ријеч о укоријењености партија у друштву овдје можемо 
да кажемо да је на бази изборних резултата јасно да свака од 
анализираних партија има своју гласачку базу, при чему је она у 
посљедња три изборна циклуса најстабилнија код Савеза независних 
социјалдемократа, а да се релативно стабилизовала и код Српске 
демократске странке која је током деведесетих година имала највећу 
укоријењеност међу гласачима у Српској. Остале анализиране партије 
се крећу у задњих четири циклуса у распону од три до десет посто 
освојених гласова. Ово је могуће утврдити упоредном анализом 
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изборних резултата до сада одржаних парламентарних избора у Босни 
и Херцеговини (Зукић, 2012: 75-455). 
 Институционализованим партијским системима сматрају се они 
који имају висок степен укоријењености партија у систему. Однос 
грађана према политичким партијама је најслабија тачка 
институционализације партијског система у Српској. Бројна 
истраживања, као и висок постотак апстинената на изборима показују 
да грађани немају однос према партијама као неопходним и пожељним 
институцијама за демократију. Још је сложеније када је ријеч о 
партијском надживљавању лидера, то јесте о већем значају партијске 
организације од партијских функционера. Српска демократска странка 
је показала да је била способна да преживи свог партијског лидера јер 
се у протекле двије и по деценије, више њих измијенило на челу ове 
партије. Донекле је слично са Партијом демократског прогреса, 
Социјалистичком партијом и Демократским народним савезом које су 
имале промјене страначког лидера послије којих су опстале на 
партијској сцени Српске. Савез независних социјалдемократа и 
Народни демократски покрет су још увијек непознанице када је ријеч о 
овом процесу јер нису мијењале страначког лидера од свог оснивања 
до данас. 
 Још увијек присутне изборне осцилације, релативно добра 
укоријењеност партија међу гласачима, неповјерење грађана и њихов 
лош однос према партијама и неизвјесност опстанка послије одласка 
партијског лидера у неким од наведених партија чине партијски систем 
Републике Српске релативно институционализованим. Он је производ 
демократске транзиције, али и пропорционалног изборног система са 
ниским изборним прагом од свега три посто што доводи до појаве 
великог броја партија у парламенту које често ову институцију чине 
нестабилном при чему цјелокупан систем постаје нефункционалан. 
Увођење већинског изборног система или подизање изборног прага би 
оставило простор за партијско груписање што би развило њихову 
укоријењеност у друштву, снажнију идеолошко-програмску дистанцу у 
односу на супротни партијски блок, али и снажну потребу за 
унутарстраначком демократијом јер би велике партије биле толико 
укоријењене да би многи чланови пут до остваривања својих циљева 
тражили кроз постојећу укоријењену и снажну партију, а не кроз 
неизвјесност стварања и етаблирања нове политичке партије. 
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Закључак 
 

У тексту под називом „Organisational Development of Parties and 
Internal Party Democracy in Croatia“ Горан Чулар разликује четири типа 
политичких партија када је ријеч о степену унутарпартијске 
демократије (Cular, 2005: 62-96). То су: партије ниског нивоа 
демократије, партије демократског централизма, 
индивидуалистичко-елитистички тип партија и тип партија пуне 
демократије (Cular, 2005: 73). За прве партије се везује низак ниво 
аутономије и низак ниво инклузије. За другу групу партија 
карактеристичан је низак ниво аутономије и висок ниво инклузије. За 
трећу висок ниво аутономије и низак ниво инклузије, док је за четврту 
групу партија главно обиљежје висок ниво аутономије и висок ниво 
инклузије.  

Узимајући Чулареве параметре као основу за одређење нивоа 
унутарпартијске демократије у Српској, а на бази претходно извршене 
анализе, закључујемо да су партије у Српској најближе партијама 
ниског нивоа демократије, са благим помјерањима ка 
индивидуалистичко-елитистичком типу партија.  

Када је ријеч о инклузији чланства све партије у Српској имају 
изразито малу укљученост чланства у доношење страначких политика, 
селекцију кандидата и доношење страначких статута и програма. Када 
је ријеч о централизацији доношења одлука, овдје имамо један 
парадокс. Статути предвиђају одређен степен аутономије регионалних 
и локалних одбора дајући им права да креирају политике на локалном 
нивоу и то их позиционира ка индивидуалистичко-елитистичком типу 
партија, али само у тенденцији. „Моћ вета“ партијског врха кроз смјене 
локалних функционера, потврђивања локалних изборних листа и 
немогућност локалног нивоа да битније утиче на политику виших 
организационих облика власти чини да странке у Српској, ипак 
оцјењујемо као странке ниског степена унутарстраначке аутономије. 
Када је ријеч о партијском систему Српске он је релативно 
институционализован, али не довољно да буде битна карика у процесу 
демократске консолидације Републике Српске и Босне и Херцеговине.  

Посебан проблем развоја унутарпартијске демократије у 
анализираним партијама из Српске представља чињеница да оне 
између себе имају конкурентски однос, што значи да су њихови 
програми и ставови око кључних питања слични, а да је сукоб више 
персонални, док опозициони однос, ове партије, имају према 
релевантним странкама са сједиштем у Федерацији Босне и 
Херцеговине. Оне опет имају два блока – хрватски и бошњачки, при 
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чему се партије које их творе унутар себе, свака у свом блоку, 
суштински не разликују. Ријеч је о идентичној позицији као и унутар 
српског партијског блока у Републици Српској. Тиме се у демократске 
процесе у странкама и изван њих укључује и нова димензија на бази 
које се ствара политичко понашање толеранције мањка 
унутарпартијске демократије у Српској, а то је национално-ентитетска 
логика политичко-партијског дјеловања. 

Закључак овог истраживања је да је унутарпартијска 
демократија у Српској слаба. Међутим, то није непознаница. То је дио 
посљедице цјелокупног процеса демократске транзиције у којој се 
налазе Република Српска и Босна и Херцеговина. Тенденција 
демократизације различитих нивоа, од односа у породици, заједници, 
на послу... је свеприсутна и као таква полако постаје и дио политичке 
праксе, не само међу партијама, већ и унутар њих.  

За већи степен унутарпартијске демократије потребно је 
статутарно и у пракси снажније укључити чланство у доношење 
одлука, омогућити непосредни избор страначког предсједника и 
предсједништва, чак и главног одбора. Потребно је омогућити 
институционално стварање фракција, отварање вертикалних и 
хоризонталних канала унутарпартијског комуницирања, те смањити 
надлежности извршних органа странака. Ово је могуће кроз изван и 
унутарстраначко едуковање и демократско социјализовање. У том 
контексту битну улогу има и академска заједница. Најважнију улогу 
имају „меке струје“ у врховима партијских олигархија које су спремне 
на унутарстраначку демократизацију и који једини могу, у 
савезништву са демократски оријентисаним чланством да разбију 
круту страначку линију партијског врха „тврдолинијаша“. То је дуг и 
нимало лак процес, посебно ако се узме у обзир сложеност 
подијељеног друштва, консоцијацијске демократије и успостављеног 
федерализма у Босни и Херцеговини. Овај процес је дио укупних 
демократских промјена које Република Српска и Босна и Херцеговина 
пролазе у процесу своје демократске транзиције. Тек са демократском 
консолидацијом и развијањем демократске културе могуће је 
очекивати већи степен унутарпартијске демократије у Српској. 
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ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА И КУЛТУРНИ МОДЕЛИ  
ЈЕЗИЧКЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 

 
LANGUAGE POLICY AND CULTURAL MODELS OF LANGUAGE 

STANDARDIZATION 
          

Abstract: The author outlines some general characteristics of language 
policy, which, as a highly complex and hybrid, but still recognized linguistic 
discipline that could be studied only with a constant awareness of language 
contact with its environment. This means that the language must be viewed 
together with political, social and cultural context in which it exists. In this 
paper this relationship is analyzed through a diachronic overview of the 
development of language policies in Europe. Special attention was paid to 
clarify the dilemma accompanying this discipline. 
 
Key words: language, language policy, language planning, politics, policy, 
cultural models of linguistic standardization 
          
Апстракт: Аутор настоји приказати неке опште карактеристике 
језичке политике, која, као изразито комплексна и хибридна, али ипак 
призната лингвистичка дисциплина, може да се изучава једино са 
сталном свијешћу о додиру језика са његовим окружењем. Tо значи да 
се језик мора посматрати заједно са политичким, друштвеним и 
културним контекстом у којем егзистира. Та веза је у овом раду 
анализирана кроз дијахрони преглед развоја језичке политике на 
европском тлу. Посебна пажња је посвећена расвјетљавању дилема 
које прате ову дисциплину. 
 
Кључне ријечи: језик, језичка политика, језичко планирање, политика, 
јавне политике, културни модели језичке стандардизације 
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1. Уводна разматрања 
 

У науци о језику постоје различити судови о томе какав је однос 
језика и политике и у којој мјери је такав однос прихватљив. Како је по 
својој природи политика заинтересована за све области живота које су 
значајне за одређену заједницу, a језик је између осталог, друштвено 
условљена појава, ова два феномена су, без дилеме, у непосредној вези. 
Сходно томе, политика је „заинтересована само за она питања језика и 
науке о језику која су од значаја за друштвену заједницу у цјелини, а то 
су: одабир, усавршавање и нормално функционисање језичког идиома 
који треба да послужи као комуникацијски и стваралачки инструмент 
културе и цивилизације, па и хомогенизације, одређене друштвене 
заједнице (најчешће ранга државе или нације), а затим и усклађивање и 
уређивање односа између различитих друштвених група и појединаца 
у употреби језика унутар ње.“2 Посматрано  из угла науке о језику, 
једна од дисциплина у којој је веза између језика и политике нарочито 
наглашена је савремена лингвистичка оријентација – 
социолингвистика, која се бави проучавањем социолингвистички 
релевантних чињеница3 и у том смислу односом језика и друштва, у 
којој политика има ограничен уплив у питања језика, а њен утицај се 
нарочито испољава приликом рјешавања конфликата, најчешће 
пристутних у вишенационалним, што значи и вишејезичким 
срединама. 

Са друге стране, из угла политике гледано, питања важна за 
функционисање одређене заједнице изискују стварање стратегија и 
мјера којим би се  евентуални проблеми, важни за друштво, отклонили. 
Једно од таквих питања може да се односи и на језик – његов статус, 
употребу или заштиту. Приликом превазилажења могућих изазова у 
назначеним областима, формулишу се одговарајуће јавне политике 
чији је циљ рјешавање друштвено препознатих проблема. 

Будући да општи токови у друштву утичу и на језик, а политика 
све те процесе слиједи, врло је важно одредити до које мјере политика 
– прецизније њени актери – имају право бавити се питањима језика. 
Милан Шипка сматра да су политичке интервенције ограничене само 
на одређена подручја језичке стварности и то на: регулисање употребе 

                                                            
2 Шипка, М. (2006) Језик и политика, Београд стр. 54 
3 Именујући неке од социолингвистички релевантних чињеница, којима се бави ова 
дисциплина, Радовановић наводи да оне нису ексклузивно социолингвистичке. То су, између 
осталих, говорна заједница, говорни варијетет, мултилингвизам, диглосија, употреба језика, 
раслојавање језика, језичка политика и језичко планирање. Шире в. Радовановић, М. (1997) 
Списи из контекстуалне лингвистике  Сремски Карловци–Нови Сад  стр. 19 
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језика и писама у мулиетничким и мултилингвалним срединама, 
утврђивање основа језичке политике, утврђивање праваца планирања 
језика и подршка процесу језичке стандардизације. 4 

Пошто се зна да „су узроци језичким променама унутрашња 
логика језичкога устројства – с једне стране, и промене у 
изванјезичком универзуму, који језик окружује, дакле у нејезичком 
контексту – с друге стране“5, постоје одређене мултидисциплинарне 
науке које, у сврху својих истраживања, морају сагледавати шири 
политички и друштвени контекст. Једна од таквих дисциплина је и 
језичка политика, модерна макросоциолингвистичка грана6, која језик 
проучава увијек узимајући у обзир контекст који га окружује. 

 
2. Одређење појма језичке политике 

 
Појам језичка политика је у науци о језику већ дуго познат, 

нарочито када су у питању лингвисти западне провенијенције, док је на 
овим просторима, при чему мислимо на бивше југословенске земље, 
овај термин присутан само у лингвистичком кружоку, док јавност 
обично сматра да је она политички инструмент којим се продубљују 
друштвене кризе. За тај раскорак у тумачењу дијелом је заслужна и 
тренутна социолингвистичка ситуација у горенаведеним земљама, од 
којих предњаче Босна и Херцеговина и Македонија.7  

Бројне интерпретације језичке политике указују на њен сложен 
карактер, али општи је закључак да је сама лингвистика недовољна да 
би се потпуно схватила ова дјелатност.  Такође, с једне стране, она се 
посматра као друштвена политика у области језика, док се са друге 
стране наглашава њена политизација и честа злоупотреба. У сваком 

                                                            
4 Шипка, М. (2006) Језик и политика, Београд стр. 39 
5 Радовановић, М. (1997) Списи из контекстуалне лингвистике  Сремски Карловци–Нови Сад  
стр. 40 
6 Уобичајена је подјела социолингвистике на макросоциолингвистику која се бави 
проучавањима језичког понашања колектива и микросоциолингвистику, чија је преокупација 
језичко понашање појединаца у колективу. Шире в. Радовановић, М. (1997) Списи из 
контекстуалне лингвистике  Сремски Карловци–Нови Сад стр. 23 
7 Језичку ситуацију у Босни и Херцеговини карактерише прије свега нејасан статус језика 
трију конститутивних народа. У науци још увијек нема консензуса о томе да ли се ради о 
једном полицентричном језику, са три варијанте, или су у питању три одјелита језика. Такође, 
постоји и проблем назива језика Бошњака, о чијем именовању три народа имају различит став. 
Са друге стране, у Македонији, због друштвено-политичких промјена након 1991., проблем 
представља статус македонског језика као стандардног, а потом и статус албанског, као језика 
националне мањине. Шире в. Хаџи Пожгај, В. (ур.) (2013) Језик између лингвистике и 
политике Београд  
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случају, она је хибридни феномен8 неодвојив од друштвених односа те 
је немогуће проучавати је без увида у социјални, културни и 
друштвени контекст. Будући да је изразито комплексна дисциплина у 
сврху чијег освјетљавања и детаљног одређења је потребан увид у 
друштвене структуре и процесе, језичкој политици се приступа са 
различитих позиција. Неки аутори наглашавају њену практичну 
страну, а неки је опет посматрају само кроз њену политичку 
сврсисходност. У овом кратком осврту на дефиницију и моделе језичке 
политике, поћи ћемо од најзначајних дилема који се појављују у вези 
са овом дисциплином.  

Прва од њих је да ли се ради о релевантној научној области или 
је језичка политика само оружје у рукама владајућих идеологија. Како 
наглашавају познати балкански лингвисти, не само да се ради о 
признатој дисциплини у оквиру социолингвистике9, већ је језичка 
политика „лингвистичка дјелатност од посебног друштвеног интереса 
или дисциплина са признатим статусом у лингвистичкој науци, у 
оквиру социолингвистичког приступа феномена језику.“10 Њене бројне 
дефиниције, као што ћемо у наредним редовима и видјети, указују на 
то да се ради о дисциплини недовољно освијетљеној и са лингвистичке 
и са политичке стране. 

Наредна дилема у вези са овим појмом обиљежена је нејасно 
одређеном везом између језичке политике и језичког планирања. 
Њихов однос је дефинисан различито, али доминира став да је језичка 
политика шири појам од језичког планирања, па се планирање тако 
објашњава као конкретизација језичке политике11, то јест сматра се да 
оно обухвата „конкретне мјере језичке политике која укључује не само 
правни и нормативни оквир већ и историјске и културолошке процесе 
и факторе који утичу на усвајање, статус и употребу језика.“12 У том 
смислу најчешћи је став да је језичка политика појам надређен 
језичком планирању, али није риједак случај да се ова дисциплина 
именује као језичка политика и језичко планирање.  

Надаље, оно што ствара могуће недоумице је непрецизно и 
несистематично одређење језичке политике. Наиме, у науци се 
појављују њене разнолике дефиниције. Бугарски дефинише језичку 
                                                            
8 Шкиљан, Д. (1986) „Пролегомена нашој језичкој политици“ у Културни радник Vol. XXXIX 
No. 1   стр. 52 
9 Баотић, Ј. (2012) Приближавање језику или приближавање језика Сарајево стр. 258 
10 Исто 
11 Глушица, Р. (2009) „Језичка политика у Црној Гори“ у Ријеч,  нова серија, бр. 1 стр. 17 
12Ricento, T. (2000) Historical and theoretical perspectives in language policy and planning. Journal 
of Sociolinguistics 4(2): 196–213  према Стојкановић, А. (2015) Социолингвистичка анализа 
језичке политике у постдејтонској Босни и Херцеговини, док. дис. Београд, стр. 12 
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политику као политику неког друштва у области језика, односно као 
скуп принципа, ставова и одлука у којима се огледа однос те 
друштвене заједнице према вербалном репертоару којим располаже13. 
Са друге стране, Филиповић Ј. је посматра као „организовану, 
дугорочну и планирану интервенцију на плану одабира језика (или 
више њих), његове структуре и лексике, како би се, претпоставка је, 
умањили или елиминисали комуникацијски проблеми у друштву.“14 
Слично њима, хрватски лингвиста Дубравко Шкиљан језичку политику 
одређује као „скуп рационалних и углавном институционализираних 
поступака којима неко друштво утјече на језичке облике јавне 
комуникације и на формирање свијести својих судионика о тим 
облицима.“15 

Најобухватнију дефиницију  дао је српски лингвиста Милан 
Шипка који  наводи да је језичка политика „теоријски фундирана, 
смишљена и институционализована дјелатност којој је сврха (1) да се, 
у складу са идеолошким опредјељењима и усвојеном општом 
политиком, прокламовањем начела, утврђивањем конкретних ставова и 
доношењем мјеродавних одлука, регулише јавна употреба језика 
(тачније језика и језичких варијетета) у одређеној друштвеној 
заједници, односно појединим областима друшвеног живота: 
администрацији, медијима, судству, школству, војним формацијама и 
другдје), и (2) да се подстакну, начелно усмјере и конкретним мјерама 
подрже процеси језичког планирања и језичке стандардизације како би 
се језик људског колектива коме служи изградио и развио као 
ефикасан инструмент јавне комуникације и стваралаштва и тако 
успјешно ријешили проблеми његовог функционисања.“16 Иако у овој 
дисциплини још не постоји општеприхваћена дефиниција,  сви 
наведени погледи на језичку политику имају неколике заједничке 
особине. Прво, сви подразумијевају да се језичком политиком утиче на 
друштво, односно да политика као регулатор језичке политике, има 
велику улогу у предупређивању језичких конфликата, и да се 
дјеловањем на језик, може дјеловати и на друштво. Друго, језичка 
политика се посматра као један од механизама доминирајуће 
идеологије, што значи да политика има кључан утицај и улогу у 
                                                            
13 Бугарски Р. (1986) „Поглед на језичку политику и језичко планирање у Југославији“ у 
Културни радник Vol. XXXIX No. 1   стр. 72 
14 Филиповић Ј. (2007) „Идеолошки аспекти политике и планирања наставе језика“ у Вучо Ј. 
(ур.) Савремене тенденције у настави језика и књижевности Београд стр. 376 
15 Шкиљан Д. (1988) Језична политика Загреб према Брборић Б. и Ивић П. (2007) „Начела 
наше језичке политике“  у Ивић П., Клајн, И., Пешикан, М., Брборић, Б. Српски језички 
приручник Београд стр. 37 
16 Шипка, М. (2006) Језик и политика, Београд стр.  21 
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формирању и спровођењу језичке идеологије.17 Према том схватању 
језичка политика зависи од оријентације опште политике, која је увијек 
заснована на одређеном погледу на свијет. Треће, језичка политика се 
посматра као институционализована активност коју проводе државна 
тијела како би се утицало на промјену статуса језика. Овако 
формулисана језичка политика представља дио општих политика 
одређене државе, а „рјешавање таквих, јавних проблема одвија се 
путем јавних политика, које представљају ток или план дјеловања, 
којим се, у политичком одлучивању, на рационалан начин настоје да 
постигну циљеви, уз употребу јавних средстава.“18 

Овим долазимо до посљедње дилеме – а то је да ли је језичка 
политика дио јавне политике одређене државе или она има шире 
значење. Ако говоримо о језичкој политици као јавној политици, она 
„је системска јер мора бити структуирана по одређеној методологији и 
са јасним циљевима те се као таква спроводи на нивоу друштва 
односно заједнице (...) она треба бити рационална у погледу односа 
средстава која су потребна за њену примену и резултата који се 
остварују њоме како би се остварила промена у језичком окружењу и 
промена у статусу језика у друштву и држави. Као јавна политика, 
језичка политика утиче на статус језика на нивоу политичке заједнице 
у којима се језик примењује у различитим доменима и функцијама“19 
Неоспорно је дакле да језичка политика представља дио јавних 
политика коју одређује држава чији је циљ утицати на језичко 
окружење. Тако посматрано, питање језика мора постати политичко 
питање, то јест „проблем који се сматра дијелом политичког дневног 
реда и око којег се води јавна расправа или постоји неслагање у 
јавности“,20 да би се говорило о конкретним језичким политикама.  
Међутим, неки сматрају да је дефиниција језичке политике као јавне 
политике непотпуна ако се узму у обзир савремени токови 
глобализације и економског и културног повезивања држава. У 21. 
вијеку, нарочито након појаве нових концепата у језичкој политици – 
примарно су то језичка екологија и језичка људска права – језичка 
политика добија шири опсег дјеловања, најприје  стога што се као 
регулатори језичке политике јављају неформалне групе и 
супранационална тијела. У данашњем свијету, када се државе настоје 

                                                            
17 Стојкановић, А. (2015) Социолингвистичка анализа језичке политике у постдејтонској 
Босни и Херцеговини, док. дис. Београд, стр.  9 
18 Приручник за развој јавних политика за државне службенике у БиХ (2010)  SPPD Сарајево 
стр. 9 
19 Исто, стр. 12 
20 Хејвуд, Е. (2004) Политика Београд 746 
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интегрисати у веће заједнице, језичка политика није само питање  
унутрашње политике, већ се она уређује и кроз међународне 
документе. На примјер, у оквиру Савјета Европе и Европске уније 
усвојени су документи који примарно регулишу људска права, а 
сходно томе и језичка права, па државе, у сврху промоције тих права, 
морају усклађивати своју језичку политику са већ дефинисаним 
политикама одозго.21  

Коју ћемо дефиницију језичке политике примјенити зависи од 
више фактора – најзначајнији је угао из којег ту политику посматрамо, 
јер је она у правом смислу ријечи вишезначан и вишесмислен појам, а 
„разнолике и бројне дефиниције језичке политике указују на једну 
особину језичке политике која је веома важна за свако проучавање 
језичке политике и њеног утицаја. У питању је њена флексибилност и 
варијабилна природа односно особина да се језичка политика може 
посматрати и као експлицитан, коначни производ, документ, процес 
или друштвени механизам, али и имплицитни процес, односно 
рефлексија друштвених, историјских и политичких односа у говорној 
заједници.“22 

На основу претходно наведених дефиниција закључујемо да је 
језичка политика мултидисциплинаран феномен који „припада 
политици, представљајући један њезин сегмент карактеристичан за 
високоорганизирана друштва са формираном свијешћу о потреби за 
ефикасном социјалном комуникацијом, али је – са друге стране – 
израсла из лингвистичке теорије и мора се већим дијелом на њој 
заснивати.“23 

 
3. Модели језичке стандардизације у Европи 

 
Као самостална дисциплина, језичка политика настала је 60. 

година 20. вијека у Сједињеним Аамеричким Државама као одговор на 
језичке проблеме настале у постколонијалним земљама.  

Постоје различите типологије језичке политике, а неки аутори, 
попут Јелене Филиповић, примјећују да „док се европски аутори прије 
                                                            
21 Карактеристичан примјер је Босна и Херцеговина која је ратификацијом појединих 
међународних докумената – превасходно Европске повеље о регионалним језицима и језицима 
мањина, дошла у ситуацију да мијења постојећу језичку политику у области употребе језика, 
што се најприје односи на право коришћења језика националних мањина у службеној 
употреби.  
22 Стојкановић, А. (2015) Социолингвистичка анализа језичке политике у постдејтонској 
Босни и Херцеговини, док. дис. Београд, стр.   17 
23 Шкиљан, Д. (1986) „Пролегомена нашој језичкој политици“ у Културни радник Vol. XXXIX 
No. 1   стр. 53 
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свега баве исходима језичких политика и њиховом везом са 
друштвено-политичким и културним окружењем које их је изнедрило, 
амерички аутори углавном покушавају да ЈПП (језичку политику и 
планирање – оп.аут.) сагледају као једну од интегралних дисциплина и 
друштвено најангажованијих области социолингвистике, која се мора 
сагледати у ширем контексту друштвених и хуманистичких наука.“24 
Амерички аутори тако језичку политику и планирање посматрају кроз 
историјске фазе развоја25 а друштвенополитичке и лингвистичке 
прилике условиле су настанак и смјер развоја сваке од њих.   

За разлику од њих, европски лингвисти, попут Бугарског и 
Гераертса, посматрају историју језичке политике кроз анализу 
околности и фактора који су условили процес стандардизације језика у 
Европи, и то из социополитичке перспективе. И један и други 
(амерички и европски) поглед на развој језичке политике су изузетно 
комплементарни, али су за проучавање европских језичких и 
друштвених промјена изузетно важна Гераертсова проучавања двају 
модела стандардизације језика – рационалистичког и романтичарског, 
за чије ближе одређење ћемо се и ми опредијелити.  

а. У оквиру рационалистичког модела стандардизације постоји 
неколико особина стандардног језика. Стандардни језик се најприје 
дефинише као универзалан, а према томе и неутралан медијум који 
свим људима омогућава несметану комуникацију.26 Та универзалност 

                                                            
24 Филиповић Ј. (2007) „Идеолошки аспекти политике и планирања наставе језика“ у Вучо Ј. 
(ур.) Савремене тенденције у настави језика и књижевности Београд стр. 377 
25 Рићенто развој језичке политике и планирања посматра кроз три етапе, при чему је свака 
фаза трајала отприлике двадесет година. Као посљедица  са једне стране деколонизације и 
формирања нових држава, а са друге структурализма у друштвеним наукама, 60-их година 20. 
вијека почиње прва фаза језичке политике и језичког планирања коју карактерише 
монолингвизам и стварање стандардног језика у сврху уједињења и модернизације 
новонасталих држава. Основна улога језика била је практична. Током 70-их и 80-их година 20. 
вијека социолингвистика је утемељена као независна лингвистичка поддисциплина, па се језик 
посматра кроз односе моћи у друштву. Језичка политика и планирање се у овом периоду 
фокусирају на језичку политику као социокултурни феномен те језичка политика постаје 
критичка језичка политика у којој је друштвени аспект језика приоритетан. За трећу фазу 
развоја језичке политике и планирања карактеристична је појава језичке екологије и с њом 
лингвистичких људских права. Заговорници ове парадигме позивају се на проактивно 
политичко и морално делање, промоцију и прихватање лингвистичких људских права на нивоу 
држава и међународних институција. У овом периоду је на нову развојну фазу утицала 
најприје међузависност држава и њихова глобална повезаност. Шире в. Ricento, T. (2000) 
„Historical and theoretical perspectives in language policy and planning“ Journal of Sociolinguistics 
4(2): 196–213 као и Стојкановић, А. (2015) Социолингвистичка анализа језичке политике у 
постдејтонској Босни и Херцеговини, док. дис. Београд, стр.  21–27  
26 Geeraerts, T. (2003) "Cultural models of linguistic standardization". In René Dirven, Roslyn Frank 
& Martin Pütz (eds.), Cognitive Models in Language and Thought. Ideology, Metaphors and 
Meanings 25-68. Берлин стр. 5  
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посматра се на три начина што подразумијева да језички стандард мора 
бити географски, тематски  и социолошки неутралан – прецизније, 
мора бити прихваћен и употребљаван на свим подручјима одређене 
државе и не смије се посматрати власништвом само једне друштвене 
групе, а такође мора задовољавати све лингвистичке функције. 

По овом моделу, улога стандардног језика је партиципација, а  
према томе, свака језичка варијација је увијек препрека инклузији 
грађана у друштвену заједницу,27 што имплицира да је за несметану 
демократску комуникацију потребан језички стандард који треба да 
обезбиједи инклузију свих грађана.  

б. За разлику од њега, романтичарски модел језичке политике, 
посматра стандардни језик као средство дискриминације сматрајући да 
процеси стандардизације у пракси постижу супротно од 
намјераваног,28 што значи да умјесто да буду географски неутрални, 
они обично подржавају регију доминанту у политичком и економском 
смислу, затим, умјесто да буду универзални они обично дијеле јавну 
сферу од приватне, емоционалну од интелектуалне итд. Напослијетку, 
умјесто да буду социјално неутрални, они постају језици елите. Ови 
процеси због тога, према Гаеретсу, добијају идеолошку потку.29 Према 
романтичарском моделу, језик је више израз идентитета, него пуко 
средство комуникације, па стога одабир једног језика науштрб другог 
значи негирање идентитета а тиме и ексклузију једног дијела 
становништва.  
  Бугарски30 историју језичке политике и планирања у Европи 
посматра кроз приказ три дијелом преклопљена модела. Први, 
модуларни, је у ствари, европски романтичарски и националистички 
модел који је представљен као свето тројство језика, нације и државе. 
Он је карактерстичан за период 19. вијека. Пошто сви будући модели 
језичке политике проистекли из рационалистичког и романтичарског 
модела, Гаертс сматра да је националистички модел комбинација ова 
два модела, и да су они, иако супротни,  нашли заједничку црту у 
национализму, јер су, сами по себи, неоствариви екстреми – с једне 
стране  тежња ка универзалности коју пропагира рационалистички 

                                                            
27 Стојкановић, А. (2015) Социолингвистичка анализа језичке политике у постдејтонској 
Босни и Херцеговини, док. дис. Београд, стр. 18 
28 Geeraerts, D. (2003) "Cultural models of linguistic standardization". In René Dirven, Roslyn Frank 
& Martin Pütz (eds.), Cognitive Models in Language and Thought. Ideology, Metaphors and 
Meanings 25-68. Берлин стр. 13 
29 Исто, стр. 13 
30 Бугарски, Р. (2005) Језик и култура Београд стр. 96 
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модел а са друге ка индивидуалности, што је особина романтичарског 
модела.31 

Овај модел, карактеристичан за Европу 19. вијека,  је, према 
неким тумачењима, доживио ревитализацију током деведесетих година 
прошлог вијека на тлу бивше Југославије, а његове посљедице на 
језичку политику видимо и данас у новонасталим балканским 
државама. Његова основна карактеристика је да су језик и нација 
неодвојиви а „у првом плану је симболичка функција језика као 
етничког доминатора и језичка идеологија о вредности, значају и 
посебности стандардног националног језика у односу на језике других 
нација и нестандардне језичке варијетете.“32 Националистички модел, 
са једне стране наглашава рационалистички модел демократског 
учешћа већине, а са друге стране већину поистовјећује са нацијом, 
наглашавајући, по романтичарском моделу, културне вриједности 
народа.  

Током 20. вијека, такође према Бугарском, експанзивни модел је 
замијенио националистички (модуларни) модел, и он у ствари 
представља ширење великих језика на рачун малих. Најзад, у 21. 
вијеку, он је замијењен аутентично европским, интерактивним 
моделом који „подразумева не више напоредно постојање, него, сада, 
узајамно деловање, односно сарадњу говорника разних језика на 
начелно равноправним основама које би обезбедило чланство у 
европској породици под заједничким кровом.“33 Овај модел је у ствари 
европска регионална језичка политика, која се најприје огледа у 
документима Савјета Европе.  

Историјска перспектива језичке политике у социолингвистици 
показује да све наредне фазе језичке политике проистичу из 
рационалистичког и романтичарског модела, а при истраживању 
језичких политика веома је важно имати у виду развој политика у 
прошлости јер они, као што смо видјели не могу бити прецизно 
одређени без увида у друштвени контекст одређеног доба. Ако на ову 
типологију гледамо из угла социолингвистичких мијена у бившим 

                                                            
31 Because the rationalist model cannot easily realize its extreme universalist claims, and because the 
romantic model cannot easily realize its radical individualist claims, both models meet on a middle 
ground where groups of people claim political identity and independence. Geeraerts, D.  (2003) 
"Cultural models of linguistic standardization". In René Dirven, Roslyn Frank & Martin Pütz (eds.), 
Cognitive Models in Language and Thought. Ideology, Metaphors and Meanings 25-68. Берлин стр. 
19 
32Стојкановић, А. (2015) Социолингвистичка анализа језичке политике у постдејтонској Босни 
и Херцеговини, док. дис. Београд, стр.  19 
33Бугарски, Р. (2003) Језик и култура Београд стр. 96 
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југословенским земљама, видимо да је данашња језичка ситуација 
углавном производ дјеловања на језик у прошлости. 

 
4. Умјесто закључка 

 
У овом раду смо настојали приказати неке опште 

карактеристике језичке политике и језичког планирања, те разјаснити 
дилеме које су саставни дио изучавања ове дисциплине. Такође, 
кратким освртом на историју језичке политике покушали смо изнијети 
одређена запажања до којих је европска социолингвистика дошла, а са 
циљем да укажемо на важност ове области социолингвистике, која, на 
овом подручју, најприје због неуједначености мишљења водећих 
лингвиста, често буде злоупотребљена.   

Језичка политика, као изразито комплексна и хибридна, али 
ипак призната лингвистичка дисциплина, може се изучавати једино са 
сталном свијешћу о додиру језика са његовим окружењем, а то значи 
са политичким, друштвеним и културним контекстом у којем 
егзистира, а потом и о усмјерености ове дисциплине на друге науке о 
човјеку – социологију, историју, политикологију итд. Без јасне 
перцепције о међузависности различитих сфера друштвеног живота, 
немогуће је бавити се питањима језичке политике. Ти 
екстралингвистички фактори су саставни дио ове дисциплине, а у којој 
мјери ће они бити присутни зависи од друштва, политичког курса у 
одређеној држави те лингвистичких критеријума који се односе на сам 
језик.  Такође, угао гледања на језичку политику зависи и од типова 
језичке ситуације у некој држави – да ли се ради о монолингвалним 
или мултилингвалним заједницама. 

Дефиниције које смо приказали указују на њену непрестану и 
непредвидиву интеракцију са политиком, која, у зависности од тога да 
ли је експлицитна или тајна, може имати снажну идеолошку потку. 
Сам развој концепта језичке политике указује на то да су општи 
друштвени токови итетекако утицали на природу и значај језичке 
политике. Националистички концепт језичке стандардизације 
кореспондира са настанком модерних нација, експанзивни са 
процесима глобализације и потирањем малих народа и малих језика, а 
интерактивни са тежњом европских земаља ка већој интеграцији.  

У данашњем смислу, егзистирају, рекли бисмо, сва три наведена 
модела језичке политике, нарочито у балканским земљама. Са једне 
стране имамо националистички модел језичке политике у којима се 
нација поистовјећује са језиком и језик је њена суштаствена потреба, а 
са друге стране имамо експанзионистички модел неутрализације и 
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протјеривања малих језика, али и интерактивни модел све већег 
повезивања држава и језика и њихово коегзистирање. Покаткад су ова 
три модела истовремено пристутна, као што је то случај са земљама 
бивше Југославије.  
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РАСЛОЈАВАЊЕ НОВИНАРСКИХ ЖАНРОВА У 
НОВОМЕДИЈСКОЈ ПРАКСИ 

 
DELAYERING JOURNALISTIC GENRES IN THE PRAXIS OF THE 

NEW MEDIA 
 

Summary: With this work we actualize the problem of application of 
journalistic genres in contemporary production of the press, radio, 
television and new media. We provide an overview of the different uses of 
journalistic genres in contemporary media, including identifying deviations 
and declination from the standardized norms for writing certain journalistic 
genres. We start from the premise that journalistic forms / shapes grouped 
into functional genres and, as such, represent the linguistic, narrative and 
discursive basis of each media. By this way we base our argument on the 
necessity of the existence of the necessary level of conventionality and 
standards setting writing techniques and construction of journalistic genres 
with the aim to preserve and improve the overall media discourse, language 
standard and increase the informativeness of the media as the most 
important communicative value and function. In this paper we point out the 
most common forms of deviation and destruction of some forms / shapes 
within the genres of contemporary journalism practice. The deviations we 
see as opportunity to improve the function of the journalistic narrative, but 
more often we see the danger of destruction of tissue and textual 
stratification of genres, forms of journalistic expression to new, hybrid and 
uncomplete forms that reduce the informativeness and increase ancillary or 
related attributes of journalistic text. In particular, we draw attention to the 
appearance of hybrid genres that intensify the relationship with the 
audience, actualize psycho-social relations and suggest value and 
differential categories and changes in audience behavior. The origin of the 
work we provide definition of layering genres and point to the potential 
dangers of disintegration threaten journalistic narrative. We point out 
potential solutions, the place and role of professional journalistic 

                                                            
1 Доктор политичких наука из области комуникологије. 
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community, education institutions, science and public institutions in 
preventing and overcoming this problem. 
Keywords: journalism genre, media, new media, narative, discourse, 
stylistics, storytelling, manipulation, mediamorphosis. 
 
Сажетак: Овим радом актуелизујемо проблематику примене 
новинарских жанрова у савременој продукцији штампе, радија, 
телевизије и нових медија. Износимо преглед различитих начина 
употребе новинарских жанрова у савременим медијима, међу којима 
идентификујемо девијације и одступања од стандардизованих норми 
за писање појединих новинарских жанрова. Полазимо од става да су 
новинарске форме/облици груписани у функционалне жанрове те да, 
као такви, представљају језичку, наративну и дискурзивну основу 
сваког медија. Тиме заснивамо тезу о неопходности постојања 
нужног нивоа конвенционалности и нормираности техника писања и 
конструисања новинарских жанрова, а све са циљем да се сачува и 
унапреди укупан медијски дискурс, језички стaндард и повећа 
информативност медија као најважнија комуникативна вредност и 
функција. У раду указујемо на најчешће облике девијација и 
деструкције неких форми/облика унутар жанрова које савремено 
новинарство практикује. У девијацијама видимо могућност за 
унапређење функција новинарског наратива, али много чешће  
уочавамо опасност од разарања текстуалног ткива и раслојавања 
жанрова, форми/облика новинарског изражавања на нове, хибридне и 
нeдоречене форме које смањују информативност, а повећавају 
споредне или пратеће атрибуте новинарског текста. Посебно 
скрећемо пажњу на појаве хибридних жанрова којима се интензивира 
однос са публиком, актуелизује психо-социјална релација и сугеришу 
вредносне и диференцијалне категорије и измене у понашању публике. 
У исходишту рада нудимо дефиницију појма раслојавање жанрова и 
указујемо на потенцијалне опасности које од раслојавања прете 
новинарском наративу. Указујемо на потенцијална решења, место и 
улогу новинарске професионалне заједнице, образовног система, науке 
и јавних институција у превенцији и превазилажењу овог проблема. 

 
Кључне ријечи: новинарски жанрови, медији, нови медији, наратив, 
дискурс, стилистика, сторителинг, манипулација, медијаморфоза. 
 
 Медијски теоретичари и практичари данас су потпуно сагласни 
да су окружење и услови рада новинара и редакција измењени и 
унапређени током протекле две деценије, више него у протеклих пола 
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века. Развој технологија, посебно информационо-комуникационих, дао 
је најснажнији допринос променама, усавршавањима и напретку 
медијске праксе и професије. Сваки друштвени прогрес у историји је 
настајао углавном као природна последица научно-технолошких 
открића и револуција, чак сама штампа и медији настали су на 
темељима Гутенберговог открића, конструисања парне машине, 
железнице, телеграфа и радио таласа. Међутим, брзина развоја 
информационо-комуникационих технологија утицала је на развој 
укупних друштвених и економских структура у свету, можда брже и 
ефектније него ма која друга научно-технолошка иновација или 
револуција. Средства за рад и производњу унапређена су током 
протекле две деценије до неслућених размера, а драматична брзина 
промена покренула је многа питања у политичкој економији, 
социологији, филозофији која се тичу дистрибуције светске моћи, 
интереса, права па и социјалног благостања.  

На таласу, или боље рећи у вртлогу, технолошких и 
информационо-комуникационих револуција током протекле две 
деценије до непрепознатљивости је измењен и реконструисан 
масмедијски комплекс у целом свету. Нове технологије су 
преобликовале масмедијску индустрију колико изнутра толико и 
споља. Услови рада, технике и технологије производње новинских, 
радио, телевизијских и онлајн садржаја данас су потпуно измењени, а 
промене и даље трају. Технолошки напредак преобликовао је и 
друштвено окружење у коме масмедији послују, корпоративизација 
бројних друштaва и култура као и експанзија неолибералних доктрина 
у земље дојучерашњег „трећег света“ проширили су границе 
масмедијских тржишта. У таквм условима, током протекле две 
деценије, сведоци смо извесног облика глобалне еманципације 
медијске индустрије која се најбоље очитује у чињеници да данас 
свако може имати медиј, или може сам постати медиј! Савремене 
новине, радио и телевизијске станице и онлајн медији имају значајан 
степен декларисаних и формалних слобода, али питање стварних 
медијских слобода остало је веома дискутабилно. Масмедијска 
предузећа, иако их је данас лакше основати и покренути него што је то 
било у прошлости, данас много теже послују јер су оптерећена 
недостатком куповне моћи аудиторијума и оглашивача. На 
унутрашњем плану масмедијска предузећа све теже одговарају на 
пословичну супротстављеност квалитета садржаја наспрам 
комерцијализације. Притиснути од стране власника и менаџера, 
савремени уредници и новинари имају најтежи задатак да стварају 
квалитетне медијске поизводе, а да истовремено ти производи буду 
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комерцијално исплативи.  
 Информативна функција медија, или информативне редакције 
унутар масмедијских предузећа, данас су пред посебним изазовима; 
потребно је одговорити на захтеве професионализма и новинарске 
етике и благовремено објавити тачну и потпуну информацију о 
догађају или појави, што је углавном скуп и неисплатив део посла. На 
другој страни медиј мора задржати висок рејтинг код аудиторијума, а 
што се постиже, углавном, забавним и програмима ниже естетске и 
информативне вредности. На тај начин информативне редакције, и 
новинари запослени у њима, доспевају у потпуно нов радни, 
технолошки и економски амбијент у коме се, сагласно тржишној 
потражњи, модификују и производи новинарског рада. То се најбоље 
огледа у планетарној експанзији онлајн новинарства и његових 
жанрова који из темеља мењају форме, обрасце и функције савременог 
новинарства, како у глобалним тако и у локалним доменима. 
Савремено новинарство је у своје окриље примило и на известан начин 
однеговало једну врсту сопствене супституције или сурогата у лицу – 
онлајн новинарства или онлајн медија. Уз образложење да и 
новинарство, попут осталих друштвених и привредних делатности, 
мора ићи укорак са технологијом, онлајн новинарству је уступљен 
значајан простор у свим дотадашњим видовима медијске праксе – 
штампи, радију и телевизији. Традиционалне редкације широм света су 
се врло брзо адаптирале и модернизовале своје сервисе увођењем или 
„изласком“ на интернет платформе и онлајн извештавање. Упоредо са 
адаптирањем традиционалних медија, одвија се и експанзија 
новооснованих онлајн медија па чак и новина, радија и телевизије који 
се емитују искључиво на онлајн платформама. Тај вид модернизације и 
технолошког преобликовања професије, захтева и неке потпуно нове 
моделе рада (компјутеризација производног ланца од писаће машине 
до штампарске машине или предајника) као и нове производе тог рада 
(конвергенција, формати радија и телевизије, медијски жанрови и 
облици новинарског изражавања). „Од почетка примене електричне 
струје у комуникацијама и појаве дигиталног језика, међутим, развој и 
ширење људских комуникација достигли су незамисливо убрзање. 
Више великих друштвених и технолошких развоја догодило се у току 
једног животног века, а чини се да раније разлике у медијским 
форматима све више нестају“ (Fidler, 2004:110). Обриси коначности 
ових процеса још увек нису видљиви, а промене и динамика су једине 
извесне карактеристике актуелне медијске метаморфозе.  
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Жанр као субјекат/објекат медијаморфозе 
 
 У другој половини прошлог века теорија новинарства 
посвећивала је значајну пажњу проучавању новинарских жанрова. 
Значај тих теоријских промишљања углавном се огледао у практичном 
усавршавању форми новинарског изражавања. Теоретичари 
новинарства су приступали проучавању жанрова2 и жанровских 
функција са врло различитих становишта, највише у зависности од 
врсте медија (штампа, радио, телевизија) који публикује жанрове, али 
и у зависности од културе, тржишта и друштвених околности у којима 
медији послују. Теорија новинарства у земљама бивше СФР 
Југославије, препознаје три најзаступљеније типологије новинарских 
жанрова – америчку, европску и руску. „Под притиском новог 
сензибилитета, публике и драматичних промена на тржишту“ 
(Јевтовић, Петровић, Арацки, 2014:119) америчко новинарство 
препознаје само два жанра – вести (news) и приче (story). У европској 
новинарској теорији најчешће се практикује подела на основне 
жанрове “информативне, аналитичке и белетризоване, који у себи 
садрже више десетина облика новинарског изражавања“ (Tomić, 
2012:42). Руска школа има најразвијенију жанровску типологију, 
односно има највећи број форми (облика) новинарског изражавања, а 
своје „новинарске жанрове традиционално дели на на три вида – 
информативне, аналитичке и уметничко-публицистичке“ (Ворошилов 
Васиљевич, 2009:172). Иако су у разматрањима типолошких аспеката 
жанрова и форми новинарског изражавања, све три школе веома 
активне и са значајним резултатима, треба истаћи чињеницу да 
феномен жанровске типологије никада није значајно опсервиран нити 
му је посвећена већа пажња. Напротив, скоро све наведене школе 
сматрају да су облици новинарског изражавања, као призводи рада 
новинара, подложни сталним променама и усавршавањима, те да су 
отворени за стална усавршавања. „Однос према жанровима није никада 
био догматизован нити етаблиран у неку форму доктрине... отуда и 
долази идеја да су жанровска правила корисна, али не и обавезујућа“ 
(Tomić, 2012:44). 

                                                            
2 Под термином „жанр“ у овом раду подразумевамо све форме/облике новинарског 
изражавања, које је савремена новинарска теорија препознала и признала а према типологијама 
које наводе новинарски теоретичари у земљама бивше СФР Југославије (Којић, Врег, 
Пленковић, Животић, Јевтовић, Тодоровић...). Под термином „жанр“ у овом раду не 
подразумевамо жанрове медијских, сценских и перформативних формата (телевизије, филма, 
позоришта, литературе...) како их дефинишу и тумаче савремени аутори англосаксонског 
теоријског круга.  
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ЖАНРОВИ 
(Родови, врсте) 

ОБЛИЦИ 
(Форме) 

ИНФОРМАТИВНИ 
(Фактографски) 

Вест (5W), вест (5+2W), флеш вест, извештај, 
проширени извештај, хроника, интервју, саопштење 

АНАЛИТИЧКИ 
(Истраживачки) 

Коментар, колумна, чланак, фичер, критика, уводник, 
осврт, друштвена хроника 

БЕЛЕТРИСТИЧКИ Репортажа, репортажета, прича, есеј, фељтон, белешка, 
цртица, хумореска, сатира, козерија, афоризам 

ИЛУСТРАТИВНИ Фотографија, скица, карикатура, стрип, цртеж, мапа, 
табела, графикон 

Табела 1: Преглед новинарских жанрова и њима припадајућих форми/облика новинарског 
изражавања према заступљености у савременом новинарству земаља бивше СФР Југославије. 
 
 Наведене типологије новинарских жанрова развијене су 
углавном током друге половине прошлог века и у тадашњој пракси 
новина, радија и телевизије структура и функције жанрова били су 
прилично познати и поуздани. Са изузетком одређених нових врста 
новинарског изражавања (као што је својевремно била проширена 
вест) типологије жанрова нису имале значајније промене. У 
редакцијској пракси углавном се знало где је место којем облику 
новинарског изражавања, а чак су и у новинарским школама и 
факултетима жанрови проучавани, а облици писања увежбавани по већ 
устаљеним конвенцијама и правилима. Својеврсна „зона комфора“ која 
је створена вишедеценијским конвенционалним и „занатским“ 
приступом у писању новинарских жанрова, нарушена је крајем 
прошлог века и то са наглим развојем техничко-технолошких ресурса и 
стваралачких могућности које су се пред новинаре и њихове редакције 
поставиле. Савремено, постмодерно друштво тражи и осавремењавање 
новинарске праксе па се тако у медијским кућама све више говори о 
новим програмским и издавачким форматима, који у себе укључују и 
нове новинарске жанрове и облике новинарског стваралаштва. На 
истом таласу модернизације на којем су филм и телевизија добили 
специфичне програмске жанрове - сапунска опера, квизови, полицијске 
серије, теленовеле (Chandler, Munday, 2011:173) новинарство је добило 
своје постмодерне облике изражавања груписане око истраживачког 
новинарства и функционалних аспеката новинарске професије (флеш, 
тикер, саопштење, живи пренос, кризно новинарство...).       
 „Новинарство је приповедање прича са сврхом. Та сврха је да се 
људима пруже иформације које су им потребне да би схватили свијет“ 
(Kovač, Rozenstil, 2006:180). На трагу овакве дефиниције, процес 
стварања новинарских прича постаје веома разруђен, разнородан и 
својствен свакој појединачној ситуацији у којој новинари извештавају 
о догађајима и појавама. То, дословно, значи да је процес стварања 
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новинарске приче адаптибилан свакој датој ситуацији, а да једина 
правила, којих се у стварању новинарског наратива морамо 
придржавати, јесу она о структури и садржини жанрова и појединих 
жанровских облика/форми новинарског изражавања. Када завршимо 
почетну фазу новинарског рада, а то је процес истраживања теме, 
догађаја или појаве, као и само трагање за информативном грађом и 
чињеницама о истраживаној теми, тада приступамо стваралачкој фази 
рада а то је – писање текста. Кључна је одлука новинара о томе коју 
новинарску форму/облик ће посветити одређеној теми. Која врста 
вести, која врста извештаја, репортаже или неке друге форме ће 
третирати одређени догађај – јесте кључна како са становишта 
адекватности третмана догађаја, тако и са становишта програмске 
концепције медија за који се дати прилог ствара. Иако је, већ у 
почетној фази рада на теми, прилично познато којом формом/обликом 
ће се догађај „покривати“ у пракси редакција и новинара увек је жеља 
и намера да се постигне што већа информативност као и жанровска 
разноликост. Оваква радна методологија, скоро доктринарног 
карактера, деценијама је изучавана, а њој су се генерације младих 
новинара подучавале у средњим школама и високошколским 
установама како у земљама бивше СФР Југославије, тако и у 
глобалним размерама. Међутим, талас савремености и технолошких 
промена запљуснуо је област жанровске праксе и методологије рада на 
жанровима у редакцијама широм света. Ако изузмемо техничко-
технолошки аспект осавремењавања медија (дигитализација, 
софтверски процеси, процесорске технологије у предпродукцији, 
продукцији, постпродукцији и дисеминацији) уочавамо да је у 
средишту модернизације управо подручје рада на тексту. Централна 
питања медијских садржаја сконцентрисана су око начина на који 
данас посматрамо, стварамо или упражњавамо вести, извештаје, 
репортаже, интервјуе, коментаре и друге најзаступљеније новинарске 
форме/облике изражавања. Реформска и модернизаторска оштрица 
захватила је ткиво жанровске праксе и оштрим потезима, у врло 
кратком времену, успела да традиционалне жанрове (форме и облике 
новинарског изражавања) уподоби потребама нове медијске 
стварности, нове продукције и нових формата штампе, радија, 
телевизије и онлајн медија.  
 Жанр је постао централно питање и главна област интервенције 
и промена у медијском дискурсу глобалних размера. Медијски наратив 
у свим познатим новинарским жанровима постао је и узрок и 
последица промена, јер колико су промене у писању наратива за 
медије утицале на физиономију и успешност тих медија, толико су и 
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сами медији генерисали и подстицали медијски наратив да се мења, 
усавршава и преобликује. Тај процес је актуелан и он још увек траје, са 
великим изгледима да се можда никада не заустави, управо 
захваљујући пословичној отворености новинарског наратива за све 
врсте осавремењавања, адаптације и прилагођавања. Парадигматичан 
пример метаморфозе новинарског жанра у складу са савременим 
условима рада и пословања медија, проналазимо у савременим вестима 
за радио. То је случај у којем је вест, као основни и најчешћи облик 
новинарског изражавања, била објекат над којим су извршене промене 
колико формалне (обим, дужина) толико и садржинске (изостављање 
одговора на поједина питања). Радијске вести су данас скоро 
непрепознатљиве у односу на радијске вести пре три деценије. Под 
притиском свакодневног рада, брзине догађаја и комерцијализације 
радија, новинари и уредници радијских вести имају све мање времена у 
програмским шемама. Некадашњих пет минута за вести на сваких сат 
времена, данас је потпуно превазиђен формат и скро нигде се не може 
пронаћи. Радијске вести данас трају максимално два и по минута, али и 
значајно краће, углавном 30 до 60 секунди. Формат емисије вести је 
сведен на емитовање најавне и одјавне шпице, звучних завеса између 
сваке поједине вести која се чита у скраћеном формату са максимално 
три до четири одговора на стандардна новинарска питања: „Код Вршца 
исклизнуо воз, нема жртава“, „Албанци каменовали колону аутобуса 
код Косовске Митровице“, „Јак земљотрес погодио Италију на 
десетине жртава“, „Нова влада до августа“... Иако се овако кратке 
вести никада не би могле оценити као потпуне вести, јер често не 
одговарају ни на минимум новинарских питања које захтева форма 
блиц/флеш вести, оне су постале уобичајене на програмима радио 
станица. Оваква пракса неких радио станица нема никакве везе са 
појединим савременим облицима, сегментима и дериватима радијских 
вести као што су „wrap“, „mini wrap“, „package“, „top line“, „lead“ или 
„najava“ (Baraković, Mahmutović, 2013:79-84). Дакле, овде је реч о 
потпуно новом облику нечега што би се условно могло назвати „крња 
вест“ или „недоречена вест“ а што треба да послужи да слушаоца 
радио програма задржи на програму дате радио станице и код истог 
створи утисак информисаности о најважнијим догађајима. Овоме треба 
додати да бројне радио станице практикују да пре и после оваквих 
вести емитују „self-promo“ спотове којима слушаоцима сугеришу да су 
њихове вести брзе, тачне, поуздане те да су слушаоци уз њихов 
програм увек у току догађаја. Све то је, наравно, делимично тачно, а у 
новинарству важи правило да је и непотпуна информација – 
дезинформација, те се оваква пракса савремених радио станица никако 
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не може окарактерисати као добра и професионална.       
 Промене у форми и садржини новинарских жанрова на 
телевизији можда и нису толико драстичне ни драматичне када 
посматрамо сам текст, наратив телевизијских вести, репортажа, 
интервјуа... Међутим, неке посебности и карактеристике телевизијског 
израза, посебно у домену продукције информативног програма, 
омогућавају да се стандардном наративу вести, репортажа, интервјуа и 
других форми/облика новинарског изражавања, додају атрибути 
експресивности и сугестивности. То су, најчешће, екстралингвистички, 
невербални чак и проксемијски комуникациони чинови, који 
телевизијској информацији додају више значења али отварају питања о 
веродостојности и објективности такве продукције информативног 
жанра. Дакле, телевизијски програми су на тај начин постали повољно 
окружење за деконструкцију информативног жанра и то, углавном, 
помоћу не-текстуалних интервенција и ван самог новинарског 
наратива. „У већини емисија вести глас спикера прате филм, графички 
приказ, архивски снимци, фотографије или цртежи“ (Mek Kvin, 
2000:149). Невербалним кодовима, говором тела, мимиком и другим 
екстралингвистичким елементима савремени презентер вести, или 
новинар пред камером, може обогатити наративни садржај вести и 
репортаже, али му истовремено може и нашкодити. Осим тога, у 
телевизијској продукцији информативног програма, посебно у ери 
нараслог интересовања за жанровима истраживачког новинарства, 
продукција истраживачких формата практикује разне „алате“ 
илустровања, драматизације, анимације и ефектуирања основних 
информативних садржаја. Таква пракса често доведе до ситуације у 
којој драмско, ликовно и аниматорско у телевизијској емисији 
надјачају основни информативни исказ и својим деловањем на 
психолошком и емоционалном плану сензибилизују публику више 
него што је информишу. Овај оступак својеврсног „предефинисања“ 
датог формата доводи до презасићења у значењском и естетском 
аспекту и, свакако, оптерећује комуникациони чин. То се може 
окарактерисати и као један од очигледних начина пенетрације 
„ефеката“ и „алата“ у унутрашњост новинарског наратива којим се 
нарушава и нарација и специфична информативна равнотежа 
репортаже. Увођење екстралингвистичке апаратуре у језик савремених 
телевизијских вести, оправдава се углавном тежњом телевизије са се 
поистовети са гледаоцима, повећа степен емпатије, оспособи 
двосмерност психо-социјалног односа са публиком и унапреди 
естетичке и естетске обрасце програма. Међутим, претеривања су 
опасна и честа, посебно у телевизијским вестима које продукују 
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недовољно едуковани и талентовани новинари, уредници и водитељи. 
Тада се тешко постиже довољна мера информативности и лако се 
пређе граница редундантности која резултира топљењем 
информативности, дезинформативношћу и сломом објективности 
медија. Телевизијска публика врло лако препознаје и осећа овакве 
негативне обрасце разарања жанрова и жанровских правила, те је отуда 
посао телевизијских новинара један од најсложенијих медијских 
послова, а уједно и најодговорнијих. 
 Савремена штампа, посебно дневне новине, под притиском 
комерцијализације и нових технологија претрпеле су, можда, највеће 
промене у форми и структури свих новинарских жанрова. Додуше, 
вест у класичном школском облику, какав се деценијама изучавао у 
школама новинарства, још увек се може наћи на страницама дневне 
штампе, што се може приписати сентименту и носталгији уредника за 
„старим временима“. Већина простора у штампи данас је преплављена 
текстуалним формама, које су по својој садржини и визуелно 
графичким облицима, далеко од традиционалних вести, извештаја, 
репортажа, интервјуа. Новине су погодно тле и за експериментисање са 
илустративним жанровима, превасходно са фотографијом, 
илустрацијом и једним потпуно новим хибридним производом – 
инфографиком. „Потреба да се произведу оку допадљиви материјали, 
различити фонтови, кућице, боја, подебљани наслови, итд. доживјела 
је револуцију у ономе што читатељство сада сматра правилом и то 
великим дијелом дугује употреби дигиталне технологије“ (Rudin, 
Ibbotson, 2008:78). Пракса визуелног обогаћивања и 
функционализације графичких изражајних средстава у штампи 
најзаступљенија је у оном делу који карактеришемо као – таблоидна 
штампа, док је графички образац „озбиљнијих“ новина у границама 
класичних стандарда који се тешко и споро мењају. Сама природа 
таблоидне штампе и њен комерцијални карактер захтевају од новинара 
и уредника да произведу такве новине које ће имати ефикасну и 
ефектну пропулзију на слободном тржишту новина. То подразумева 
прилагођавање свих аспеката, како формалних тако и оних 
садржинских, потребама и афинитетима читалачке публике. У том 
смислу редакције таблоида често жртвују професионалне узусе и 
етичке стандарде у корист пораста тиража и прихода од продаје својих 
новина. Таква пракса није нова, она је од времена историјских сукоба 
пионира таблоидних новина - Пулицера и Херста у САД, па до данас 
присутна у целом свету. Експанзија таблоидног новинарства у земљама 
бивше СФР Југославије подудара се са општом либерализацијом 
друштвено економских и политичких прилика и односа у државама 
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региона. Матрицу таблоидног новинарства углавном су преузели 
новоосновани дневници у регону, док се неки традиционални дневни 
листови још увек боре за очување професионалних и етичких 
стандарда како у уређивачкој концепцији новина, тако и у 
технологијама и техникама писања новинарских жанрова.  

 
Модификације и раслојавање жанрова 

 
 Промена начина писања новинарског текста, без обзира да ли је 
реч о информативним, аналитичким или белетристичким жанровима, 
као и модернизација употребе илустративних жанрова, углавном се 
огледа у другачијој изградњи наратива и другачијој инкорпорацији 
наратива у графичко окружење новинских страна. Писање текста и у 
новинама се врши под притиском комерцијалних захтева и 
подилажења читалачкој публици, а најчешћа одступања од 
традиционалних жанровских правила дешавају се приликом покривања 
догађаја и актера репортажом, извештајем, интервјуом и облицима 
коментара. Писање вести није драматично промењено, углавном због 
малог простора које вести заузимају као и због чињенице да присуство 
вести „рационализује“ укупни дискурс новина. Највећа промена 
односи се на обим текста у појединим новинарским 
формама/облицима. Савремени текстови су значајно мањег обима јер 
су простор на страници коју испуњавају, уступили илустрацији, 
фотографији, наслову, поднаслову, антрафилеима и другим графичким 
облицима изражавања. То је својеврсно премештање изражајног 
фокуса из самог текста у графичко-текстуалне, илустративне и ликовне 
елементе новинске стране. Такав поступак, сам по себи не би био 
проблематичан када се не би одвијао на рачун квантитета (самим тим и 
квалитета) новинског текста. Ликовност доприноси изражајности и 
естетици новинске стране, али у савременој пракси ликовност 
надвладава новинарски текст иако од њега не може преузети адекватну 
информативност. Овоме треба додати и интенцију савремених новина 
да своје текстове популаризују чешћом употребом атрактивних и 
провокативних форми наслова, наднаслова и поднаслова. На 
насловницама појединих таблоида данас је немогуће разлучити које 
реченице, или делови реченица, су у функцији наднаслова а које су у 
функцији наслова или поднаслова. Облик фонта, величина, боја и 
колорни ефекти, поред тога што појачавају значење и сугеришу 
ставове, често могу да буду у функцији стварања кодног шума и тиме 
угрозе функционалан проток поруке, што у потпуности обесмишљава 
новинарство у таквим новинама. Можда више него иједан други медиј, 
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новине имају графичко ликовне могућности да помоћу њих или 
унапреде или разграде комуникативну функцију и вредност својих 
наратива. Та могућност, нажалост, данас се користи углавном са 
негативног становишта у циљу појачања сугестивности, емпатије и 
утицаја на ставове и мишљења читалачке публике. Таблоидне новине 
су дале највећи допринос деконструисању новинарског текста и 
експериментима са ликовно-графичким ефектима. Због претеране 
комерцијализације, а све чешће и естрадизације таквих новинских 
садржаја, интервенције у жанровним карактеристикама су углавном 
манипулативног карактера. 

Типологија и искуство новинарских жанрова веома су богати, а 
богатство жанровских израза резултат је, углавном, креативности и 
талента самих новинара али и потребе да се одговарајуће појаве 
уоквире у новинарске наративе. У том погледу теорија и пракса 
признају право новинара да сами прилагоде жанрове и форме/облике 
новинарског изражавања датој ситуацији, околностима и потребама 
извештавања. „Савремена теорија новинарства узима у обзир 
виталност жанра, изналази му атрибутне одреднице, али не робује 
крутим дефиницијама и признаје постојање граничних жанрова 
(Životić, 1993:9). Скоро сви теоретичари жанрова су сагласни у овој 
оцени и ставу и скоро да нема несагласности око тога да жанровским 
формама треба омогућити простор и могућност за модификовање, 
адаптирање па чак и интерферецију две или више жанровских форми. 
Рус Мол и Загорац Кершер у својим разматрањима жанровских форми 
декларишу и озваничавају „мешовите форме“ (Rus Mol, Zagorac Keršer, 
2014:70) за које тврде да су све присутније не само у таблоидној већ и 
у конзервативној штампи. Међутим, проблем на који указујемо 
превазилази ове границе и прелази у домен у коме дата жанровска 
форма бива драстично угрожена и доведена до нефункционалности. 
Таква пракса, поред већ раније наведене праксе штампе, радија и 
телевизије, данас се посебно очитује у онлајн медијима, или 
разнородним порталима који декларативно имају функције јавног 
гласила. Чини се да онлајн новинарство данас развија потпуно нов 
приступ новинарској пракси, како у домену сакупљања чињеничне 
грађе тако и у домену писања новинског текста. Тај, нови талас у 
промишљању и пројектовању новинарске праксе и технике рада 
Ричард Крејг назива „сасвим ново новинарство“ (Krejg, 2010:127) а 
„стил који се појавио више се повезује са освајањем читалаца и 
придобијањем њихове пажње него с традиционалним, директним 
извештавањем (Krejg, 2010:142). Нова генерација „писаца за медије“ 
образује се на провизорној доктрини коју заступају 
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функционализовани произвођачи онлајн медија чији примарни мотив 
јесте да на своје информативне портале привуку посетиоце па тако и 
остваре веће приходе од реклама позиционираних на порталима. Они 
су врло лукративно закључили да традиционално новинарство тражи 
напор и ствараоца и публике и да професионално одговорно 
новинарство троши много ресурса који је тешко надокнадив. 
Користећи нове могућности онлајн медија, приступачност и 
флексибилност софтверских платформи, нови медијски предузетници 
су отпочели процес модификовања традиционалних жанрова у нове, 
њима погодне и функционалне новинарске производе. Међутим, већи 
део тих производа представља нејасне и нефункционалне текстове који 
су резултат површних истраживања тема и стереотипних стваралачких 
процеса онлајн новинара. Тако се онлајн новинарство данас претвара у, 
можда, највећег и најопаснијег противника традиционалног 
новинарског стваралаштва које је било засновано на проницљивом и 
ефективном истраживању теме и креативном и ефикасном писаном 
стваралаштву. Под притиском комерцијализације медија, технике рада 
на традиционалним жанровима, онако како су новинарске школе 
деценијама подучавале своје полазнике, губе трку у конкуренцији 
„сасвим новог новинарства“ које се испуњава привлачењем пажње 
публике више него задовољењем информативних потреба публике. Та 
опасност има своје вишезначне последице и форме у којима 
функционише. 
 У својим разматрањима природе и духа нових медија Лев 
Манович је као кључне детерминанте нових медија одредио  следеће 
принципе: „Нумеричка представа, модуларност, аутоматизација, 
променљивост и транскодирање“ (Manovič, 2015:68). Иако се наведени 
принципи односе на све оно што можемо подвести под општи појам 
нових медија (од дигиталне књиге до видео игара и хипер реалности), 
наведени принципи се у потпуности односе и на нове, електронске и 
онлајн форме медија масовног комуницирања. Дакле, применљиви су у 
потпуности на све масмедије који функционишу на интернетским 
платформама, онлајн и дигитално. Из наведених принципа произилази 
и природа нових, онлајн медија као и неки нови захтеви које садржаји 
на онлајн медијима морају испуњавати. Сама природа нових, онлајн 
медија захтева од новинарских текстова да у полазишту буду 
припремљени, написани и уређени тако да буду компатибилни и 
прилагодљиви онлајн медијима. На пример, све популарније 
инсертовање линкова у текстове вести, извештаја, репортажа на веб 
порталима, јесте потпуно нова пракса и феномен који у прошлости 
није постојао. Захваљујући укључивању линкова у текст на порталу 
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исти може бити обогаћен додатним информацијама и документацијом, 
али присуство линкова мења физиономију самог текста и начин 
перцепције од стране читаоца. Могућност да пажња са текста оде у 
нежељеном правцу је већа, такође и могућност да текст не буде 
прочитан цео веома је извесна. Жанровске модификације у онлајн 
медијима значајно трпе извештаји и репортаже. Устаљена пракса је да 
се текст извештаја и репортаже написан за веб портал значајно 
разликује од наратива написаног за неки од традиционалних медија. 
Поред отворености текста за долазеће информације (update), у 
извештаје и репортаже се све чешће уграђују, поред фотографија, и 
видео снимци о догађају о коме се извештава. Таква пракса значајно 
обогаћује информативност, али је под великом дозом ризика да 
читалац делимично или никако не прочита основни текст. Пратећи 
садржај скоро свих прилога, посебно извештаја и репортажа, на веб 
порталима су коментари посетилаца који су директно надовезани на 
текст. „Коментарисање је поспешило динамику на до тада прилично 
статичним порталима, јер пружа могућност изношења властитих 
ставова, директних критика или похвала одређених поступака, 
личности, политика, догађаја, производа итд.“ (Radojković, Stojković, 
Vranješ, 2015:156). Коментари, као пратећи делови свих текстова 
објављених на веб порталима, никако се не смеју изузети из анализе и 
оцене, јер и они поседују информативну вредност, посебно зато што 
представљају повратну спрегу у комуникацији између редакције и 
публике. На тај начин коментар је постао нека врста (маклуановски 
речено) „органског продужетка“, јер се смисаоно надовезује и уклапа у 
изворни наратив и реферише ставове и оцене читалачке публике. Од 
свих иновација у веб новинарству појава овог вида коментарисања и 
оцењивања догађаја и извештавања о њима, јесте највећи допринос 
квалитету и функцији новинарства на вебу. 
 Интервенције у текстуалној структури и форми највише је 
претрпела вест као основни најчешћи облик новинарског изражавања. 
Вести за веб портале данас се пишу на сасвим нов и другачији начин 
него што је то чињено за традиционалне медије у минулим деценијама. 
Сагледавање структуре, семиотике, језика, стила и функције вести као 
жанровске форме, данас се врши са становишта потреба веб портала и 
брзине објављивања као једног од главних императива и критеријума. 
У том смислу и сама текстуална структура вести, као и традиционалне 
форме вести у облику „обрнуте пирамиде“, „пирамиде“, „пешчаног 
сата“ или вести по „систему фијока“ претрпела је знатне промене. 
Савремени теоретичари и практичари онлајн вести сматрају да се вест 
у највећој мери испуњава првом реченицом која се некада називала 
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„лид“ а данас се углавном назива „мамац“. Нови назив већ својим 
значењем илуструје манипулативни карактер фукције новог начина 
писања вести. Тиме се информативна функција вести ставља у други 
план пред функцијом привлачења и задржавања пажње читаоца. Вест 
пласирана на онлајн медијима често је некомплетна, ван стандарда за 
писање вести и оптерећена вишком и непотребним деловима текста. 
Поред тога, све више вести на веб порталима се појављује у форми 
проширене вести или међужанра у којима се класична вест спаја са 
извештајем уместо да се примене правила стварања некадашњих 
„вести у низу“.      
 Богатство изражајних средстава и могућности за креацију 
текстуалних, аудио и визуелних форми на онлајн медијским 
платформама дају огромну предност онлајн медијима у односу на 
традиционалне медије. Таква предност може бити а често се и користи 
у најбољој намери и у сврху обогаћивања израза, жанровских одлика и 
информативности медијског садржаја. Међутим, у наведеним 
могућностима, захваљујући непрофесионалној примени и поступцима, 
често леже опасности и начини лошег коришћења који наносе штету 
квалитету новинарског текста и његовој информативној функцији. Као 
последица савремених интервенција и модификација у структури 
жанровских форми најчешће се јавља стварање потпуно нових, до сада 
непознатих, форми хибридног и недефинисаног карактера. Управо 
зато, тај процес називамо „раслојавање жанрова“ јер се спајањем или 
дељењем различитих жанровских форми/облика добијају потпуно нови 
жанровски облици. Термин „раслојавање“ за потребе овог рада и 
илустрације актуелних процеса у структурама различитих новинарских 
текстова, позајмљујемо из лингвистичке науке, тачније из области која 
проучава „раслојавање језика“. Лингвистика сматра да „поједини 
језици нису компактне и сталне целине него се у различитим правцима 
раслојавају у специфичније појавне облике који се могу сматрати 
њиховим варијететима, подјезицима или кодовима“ (Bugarski, 
1991:156). Према аналогији са наведеним лингвистичким стањем, 
раслојавање медијских жанрова одвија се тако што се поједине 
форме/облици модификују, мењају структуру и форму, проширују или 
скраћују у обиму, чак интерферирају са другим облицима и тако 
производе неку потпуно нову жанровски форму/облик. На пример, 
спајање вести и краће репортаже постала је уобичајена пракса, не само 
у онлајн медијима већ и у многим новинама. Комерцијалне дневне 
новине све теже разликују вест, извештај и репортажу а оно што се на 
страницама тих медија објављује јесу скоро сасвим нове жанровске 
форме које не личе ни на једну претходну. Иако је у прошлости било 
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покушаја да се тај нови облик/форма назове именом „репортажета“ у 
савременим условима ми имамо потпуно нову форму која у себи поред 
текста садржи илустрације али све чешће и видео снимке. Многи 
онлајн медији, баш као и таблоидне новине, извршили су значајно 
скраћење обима интервјуа као врло значајне жанровске форме. 
Ослањајући се на атрактивност фотографије и пратећих ликовно 
графичких елемената, интервју је сведен у оквире врло кратких 
одговора на свега неколико новинарских питања. Расположиви обим 
одговора не омогућава интервјуисаној особи изношење никакве 
продубљене идеје, мисли нити информације, већ се задржава на 
површним, често формалним одговорима и уобичајеним фразама. 
Некада позната форма „мини интервју“ обимом је био врло мали, али 
је доносио дубље понирање у тему задржавјући се на свега пар 
постављених питања. Дакле и у овом случају, као и у претходно 
наведеном примеру раслојавања вести, имамо пример стварања новог, 
недореченог и површног текста који не задовољава критеријуме зрелог 
информативног жанровског облика. Експериментисање са обимом 
текста и вулгарно прилагођавање скраћеном простору у новинама или 
времену на радију и телевизији, представљају изузетну опасност која 
може у потпуности да деградира вредност жанровске форме. Оваквих 
и сличних примера можемо пронаћи у скоро свим савременим 
медијима, а процес модификовања и реконструисања текста толико је 
интензиван и снажан да све више угрожава постојање традиционалних 
жанровских форми.  
  

Закључак 
 
 Феномен раслојавања жанрова, на који овим радом указујемо, 
не треба нужно и једино сагледавати са његове негативне стране. Да 
жанрови нису статични већ живи и динамични механизми, можда и 
специфични организми масмедијског екосистема, тврде бројни 
теоретичари. Чак, у пулсирању структуре и садржине жанрова, 
способности адаптације и усавршавања израза и информативности, 
налази се велики потенцијал за подизање квалитета медија. У том 
погледу пожељно је, па чак и неопходно, да се жанрови кроз временску 
перспективу усавршавају, реобликују и побољшавају. Оно што је 
важно јесте постојање нужног опреза да се измене (модификације) 
жанровских форми не одвијају у обиму и на начин који ће угрозити, 
пре свега информативну, а потом и естетску, али и друге функције 
новинарског текста и самог новинарства. Претеривања у ремоделовању 
и адаптацијама појединих жанровских форми/облика ни у ком случају 
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не смеју бити таква и толика да умање наведене вредности 
новинарског текста па тако и медија.  
 Да би се нужна пажња задржала на овом феномену, а негативне 
последице предупредиле, неопходна је сагласност професионалне 
заједнице новинара и медијских издавача око ових проблема и питања. 
Сасвим је могуће и реално да примери које смо овде навели неће 
изазвати подједнако слагање нити апсолутни консензус у оцени 
штетности и проблематичности по будућност новинарског 
стваралаштва. Али, са значајном дозом сигурности можемо тврдити да 
ће професионална заједница сигурно препознати овде наведене 
проблеме па чак открити и неке нове овде не поменуте. Поред 
професионалне заједнице, која је оличена у струковним удружењима 
новинара и медијских издавача, пружалаца медијских услуга у овај 
процес морају бити укључени и представници стручне, научне и 
академске заједнице која се бави проучавањем масовних комуникација, 
медија масовног комуницирања, језика, културе и новинарства. Научна 
и академска јавност имају одговорност у процесу што детаљнијег и 
поткрепљеног емпиријског научног мерења и истраживања ових 
појава. После довољно истраживања академска заједница, оличена у 
научним друштвима, универзитету, факултетима  институтима, мора 
пружити колико – толико саображене моделе решења којима ће се 
медијски жанрови, као специфични језички формати и стилогене 
форме сачувати од кварења и негативног раслојавања.  
 Своје место и улогу у овом процесу очувања квалитета, израза и 
културе масовног комуницирања имају и јавне институције, оличене 
превасходно у државним органима попут Министарства надлежног за 
послове културе и јавог информисања. Кроз различите подстицајне 
програме и мере органи јавне власти могу подспешити горенаведене 
процесе како би они били успешно проведени и имплементирани. 
Значајан извор финансијских средстава за спровођење истраживања и 
подстицај оригиналног и квалитетног новинарског стваралаштва може 
се обезбедити из државних прихода везаних за продају штампе и 
медијских услуга.     
 У коначници, на проблем делимично описан и представљен 
овим радом не треба гледати као на специфично нвоинарски, нити 
медијски проблем. Тежиште описаних негативних појава и последица 
раслојавања новинарских жанрова, мора се изместити из поља 
свакодневне новинарске праксе у поље шире културне и образовне 
праксе. Због значаја и утицаја медија на циљну и општу популацију, 
јавност и носиоци јавних функција морају бити свесни обима штетних 
последица које би могле на дужи рок настати. Деформисани и 
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нефункционални језички и стилски стандарди, неминовно ће нанети 
штету култури масовног комуницирања, процесу образовања младих 
али и укупном културном пејзажу друштва. Због тога је препознавање 
и даље проучавање појава и проблема на које смо овде указали, од 
изузетног значаја и смисла. 
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Резиме: Управа све више постаје сервис грађана и привредних 
субјеката те инструмент за задовољавање њихових потреба. Иако у 
комуникацији управе са јавностима увијек постоји одређена „дозирана 
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неравноправност“, данас у свијету влада мишљење, да јавност, у 
првом реду порески обвезници имају право да буду информисани о свим 
активностима финансираних субјеката па тако и органа јавне, а 
посебно државне управе. Транспарентност провођења управне 
дјелатности је законом уређена категорија али и предмет реформских 
захвата посебно на путу ка достизању модерне управе и европских 
интеграција. Предмет рада су Односи с јавношћу у јавној управи 
Републике Српске. У раду аутори разматрају теоријски значај односа 
с јавношћу с посебним освртом на поступак законског приступа 
информацијама у Републици Српској те тренутне организационе 
капацитете комуницирања с јавностима у органима државне управе 
Републике Српске. 

 
Кључне ријечи: јавност, медији, јавна управа, реформа јавне управе и 
приступ информацијама. 

 
 

1. Појам и значај односа с јавношћу 
 
 Термин "јавност" (енг. "public") настао је из латинске ријечи 
"publicus", која је опет настала од ријечи "populus" што значи "народ". 
Ламза-Посавец истиче да су се у раној употреби за термин "јавност" 
могла идентификовати два основна значења: једно изведено из појма 
"res publica" које је означавало доступност, отвореност и 
приступачност народу у смислу "јавног мјеста"; док је у другом 
случају термин "јавност" повезан са стварима од општег интереса, 
односно са пословима од државног значаја.3 Данас је овај термин често 
у употреби и подразумијева, према либерално-демократском приступу, 
колективитет заинтересованих грађана окупљених у публику, који су 
повезани око одређеног интереса или проблема, који међусобно имају 
могућност комуникације и који су заинтересовани да се тај општи 
интерес "излучи" односно да се спорни проблем ријеши, опет у 
интересу те одређене јавности и/или свих грађана. Наравно тај 
колективитет није перманентна категорија, него секундарни облик 
груписања заинтересованих грађана које повезује исто интересовање. 
Тако можемо имати огроман број различитих јавности, већег или 
мањег броја укључених грађана, па се из тог разлога разликује нпр. 
општа јавност која би у идеал-типском моделу требала да обухвата све 
грађане, до бирачке јавности у коју спадају особе са правом гласа, 
                                                            
3 Весна Ламза-Посавец: "Јавно мнијење", Алинеа, Загреб, 1995, стр. 14 



“Политеиа”, бр. 11, Бања Лука, јун 2016. 
 

153 

затим активна јавност која окупља грађане спремне да активно 
учествују, тј. партиципирају у јавним пословима, па до јавности 
окупљене око одређеног проблема, итд. Из тог разлога је исправна 
синтагма ”комуницирање са јавностима”, док је неисправно поимати 
”јавно мњење” као синоним за јавност, што је неријетко грешка у 
јавном дискурсу. Дакле, јавност у најширем смислу је циљна група 
оних професионалаца који, у одређеној организацији, била она у 
државном или приватном власништву или за одређеног појединца, 
обављају послове из домена односа с јавношћу. Неријетко се ови 
послови могу идентификовати и са скраћеницом "пи-ар" (од енг. 
"public relations"), а професионалци у том тиму са одредницом 
"портпарол". Зато с правом Славујевић дефинише односе с јавношћу 
као систематску и дугорочну активност на формирању и одржавању 
позитивног става јавности о некој организацији или личности.4 Овај 
аутор види односе с јавношћу и као вид дифузне пропаганде, која нема 
конкретан краткорочан циљ, већ као предмет промоције узима 
цјелокупну организацију.5 Наравно, ово треба узети условно, јер као 
што Славујевић истиче, и активности у оквирима односа с јавношћу 
имају понекад сасвим конкретне и краткорочне циљеве, посебно када 
је ријеч о тзв. кризним ситуацијама.6 Правећи преглед различитих 
дефиниција односа с јавношћу, загребачки аутор Божо Скоко истиче 
занимљиву дефиницију аутора Рекса Харлова који овај појам одређује 
као посебну функцију управљања, који помаже у успостављању и 
одржавању узајамне комуникације, разумијевања, прихваћања и 
сарадње између организација и њених јавности, укључујући 
управљање проблемима или темама, на основу чега се помаже управи 
да буде стално информисана о јавном мњењу, те да дјелује у складу с 
њим; дефинишући и истичући одговорност управе у служби јавног 
интереса, помажући управи да иде у корак с промјенама да их корисно 
примјењује, предвиђајући тако будуће трендове, а све уз помоћ 
истраживања и коректне и етичке комуникације као главног њиховог 
алата.7 Такође, бавећи се анализом бројних дефиниције појма односи с 
јавношћу, ауторке Филиповић и Костић-Станковић издвајају сљедећу 
дефиницију: "Односи с јавношћу представљају умијеће рада и говора 
који ће створити повољно мишљење код људи о некој организацији, 
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7 Скоко, Божо: "Односи с јавношћу као допринос демократизацији и професионализацији 
јавног комуницирања", у: Политичка мисао, Vol.41, No 1, 2004, стр. 96 
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институцији или појединцу."8 Такође, цитирајући Ван Дер Мејдена, 
исте ауторке издвајају његову дефиницију по којој се односи с 
јавношћу посматрају као "организовање комуникације организације, 
односно организовање стратегијско-комуникацијске политике 
организације, интерно и екстерно. Оно мора произаћи из политике 
организације, мора се уклапати у стратегију управљања, мора се 
надзирати и проширивати, што захтева енергију и кадрове школоване 
за комуникацију, маркетинг и финансије, а ефекти се постижу или не, 
зависно од сарадње свих у организацији"9. На основу свега, 
Филилиповићева и Костић-Станковићева нуде своју дефиницију, 
полазећи од одреднице односа с јавношћу као система стварања 
повољног мишљења о некој организацији у јавности, па у складу с тим 
дефинишу односе с јавношћу као скуп активности организације, 
усмјерених према одређеним циљним групама јавности (интерним и 
екстерним) ради придобијања повјерења, стварања добре воље и 
повољног мишљења о организацији као члану заједнице10. С друге 
стране, Скоко својом анализом низа различитих дефиниција одређује 
карактеристике односа с јавношћу и то да: (1) проводе планирани и 
континуирани програм као дио управљања организацијом, (2) баве се 
односима између организације и њених јавности, (3) прате свијест, 
ставове, мишљења и понашања унутар и изван организације, (4) 
анализирају учинке које политика, поступци и активности 
организације могу имати у јавности, (5) усклађују политику, поступке 
и активности за које утврде да су у сукобу с јавним интересом и 
опстанком организације, (6) савјетују управу организације о питањим 
која могу бити корисна и за организацију и за њене јавности, (7) 
успостављају и одржавају двосмјерну комуникацију између 
организације и њених јавности, (8) стварају специфичне промјене у 
свијести, ставовима, мишљењима и понашању унутар и изван 
организације, а њихов коначни    (9) резултат су нови или очувани 
односи између организације и њених јавности.11 И домаћи аутори су на 
истом трагу, када је ријеч о дефинисању и одређивању овог појма. 
Тако полазећи од описа односа с јавношћу као организоване 
двосмјерне комуникације између организације и јавности, Зубер 
закључује да је управо оваква врста комуникације осмишљена да би 
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9 Ibid., стр. 6 
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11 Скоко, Божо: "Односи с јавношћу као допринос демократизацији и професионализацији 
јавног комуницирања", у: Политичка мисао, Vol.41, No 1, 2004, стр. 96 
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омогућила разумијевање и подршку циљева, политика и акција 
организације, и коначно односе с јавношћу у том смислу треба 
посматрати као кључни елеменат који дјелује прије фазе доношења 
одлука, када се формулише политика и развијају мишљења о 
одређеним питањима12. Зубер на трагу закључака Зорана Славујевића 
констатује да су односи с јавношћу једна од функција управљања која 
треба да допринесе формирању и одржавању позитивног имиџа или 
побољшању лошег имиџа у јавности, додајући да је у питању 
константна и систематски вођена активност која тежи изједначавању 
идентитета и имиџа13. Све ове дефиниције иду у прилог чињеници да 
су односи с јавношћу тијесно повезани са организационим 
комуницирањем и тежњом да се изграде добре релације и 
разумијевање између организације и њених најважнијих, односно 
циљних, јавности14 али оно што је најважније истаћи јесте да односи с 
јавношћу првенствено служе да промовишу интересе одређене 
организације и да на тај начин истој обезбједе корист. Када све 
наведено поставимо у контекст система комуникација са јавностима 
јавне управе, неоспорно је да свака влада захтијева развијен систем 
комуникација, како између министарстава, одјељења, организација и 
агенција, тако и према заинтересованим странама и грађанској 
јавности у цјелини. Дакле, ефикасна демократија захтијева ефикасну 
комуникацију између грађана и органа власти15 омогућавањем 
приступа потпуним и тачним информацијама. И Скоко сматра да 
односи с јавношћу доприносе професионализацији и демократизацији 
процеса јавног комуницирања, узимајући као примјер државне 
функционере који захваљујући активностима из овог домена више 
уважавају јавност и показују већу друштвену одговорност.16 Како 
истичу Браун, Годин и Моран, успостављање односа с јавношћу у 
јавној управи и локалним самоуправама од кључног је значаја за 
изградњу повјерења јавности у државне и локалне институције.17 
 
 

                                                            
12 Зубер, Љубомир: "Политички односи с јавношћу у Републици Српској", Филозофски 
факултет, Пале, 2012, стр. 22 
13 Ibid., стр. 22 
14 Tench, Ralph & Yeomans, Liz: "Exploring Public Relations", Pearson Education Limited, London, 
2009, стр.  93 
15 Ibid. 
16 Скоко, Божо: "Односи с јавношћу као допринос демократизацији и професионализацији 
јавног комуницирања", у: Политичка мисао, Vol.41, No 1, 2004, стр. 97 
17 Браун, Џон, Годин, Пет, Моран, Венди: ”Односи с јавношћу и комуникација у локалној 
управи и јавним службама”, Клио, Београд, 2016, стр. 12 



Невенко и Александар Врањеш,  ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У ЈАВНОЈ УПРАВИ РС 156 

Интерни односи с јавношћу 
 
 Да би одређена организација била у могућности да квалитетно 
гради односе са циљаним јавностима, прије свега мора да изгради 
унутрашњи систем комуницирања, односно тзв. "интерни имиџ" или 
интерно поштовање и идентификацију од стране запослених. 
Супротно, организација не дјелује кохерентно, као тим, и тешко ће 
моћи изградити повјерење код тзв. "екстерних јавности" ако унутар 
система не постоји снажно изграђен систем интерних комуникација. 
Јер као што Тенч и Јеманс с правом закључују, унутар једне 
организације комуникација ће се одвијати, било да ми упрвљамо с њом 
или не.18 У том смислу и ауторке Филиповић и Костић-Станковић 
објашњавају да је важно за сваку организацију, било она владина или 
не, да прије свега организује ток интерних комуникација, које у 
суштини представљају механизам узајамних комуникационих веза 
унутар једне организације, као и сва средства и методе којима се 
преносе информације ради вршења одређеног утицаја на понашање 
људи, с циљем да се обезбиједи што потпуније извршење послова и 
задатака, од којих коначно и зависи испуњење циљева организације.19 
Дакле, интерна комуникација је моћан инструмент социјализације, али 
и покретач стварања позитивне радне атмосфере, с друге стране.20 У 
најширем смислу, интерна комуникација се може одредити као 
комуникациони систем којим се управља у организацијама, а у којима 
се запослени идентификују као јавност или интересна група.21 Тенч и 
Јеманс22 објашњавају да се у Сједињеним Америчким Државама под 
интерним односима с јавношћу најчешће подразумијева комуницирање 
са запосленим кроз различите активности, као што су билтени, огласне 
плоче, интрнет, е-групе за комуницирање и сл. Циљ је посредством 
планираних комуникационих активности, систематично утицати на 
знање, ставове и понашање запослених у одређеној организацији. У 
том смислу Филиповићева и Костић-Станковићева објашњавају да 
комуникација унутар организације може бити формална (одређена 
хијерархијском структуром организације и потребама за извршење 
одређених задатака) и неформална (комуникација заснована на личним 
                                                            
18 Tench, Ralph & Yeomans, Liz: "Exploring Public Relations", Pearson Education Limited, London, 
2009, стр. 317 
19 Филиповић, Винка, Костић-Станковић, Милица: „Односи с јавношћу“, ауторово издање, 
Београд, 2008, стр. 66 
20 Ibid. 
21 Tench, Ralph & Yeomans, Liz: "Exploring Public Relations", Pearson Education Limited, London, 
2009, стр. 318 
22 Ibid., стр. 318 
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односима).23 Ауторке наводе и облике формалне и неформалне интерне 
комуникације као што су: писма (била она класична или електронска), 
обавјештења (обично на физичкој или интранет огласној табли), 
извјештаји, приручници, билтени, интерне новине, интерни часописи, 
аудио-визуелна средства, електронска пошта, кутија за приједлоге, 
затим директна комуникација између руководилаца и запослених, већи 
скупови запослених уз присуство руководиоца, различити састанци, 
посјете, интерно „посматрање“, обука запослених, свечаности, одавање 
признања, а имамо и различите облике неформалне комуникације као 
што су гласине или непотврђене информације, приватни контакти, 
итд.24  
 
Односи с медијима 
 
 Као један од најзначајнијих елемената односа с јавношћу, 
Славујевић истиче односе с медијима, или како он то назива 
"управљање" медијима, које види као истраживање и искоришћавање 
потреба и захтјева медија у циљу обезбјеђивања публицитета 
организацији за коју се ради, посебно производњом псеудодогађаја 
како би се привукла пажња медија, затим успостављање и одржавање 
добрих односа са уредницима и новинарима, како би на тај начин био 
обезбјеђен позитиван публицитет; "управљање" информацијама, 
односно коришћење "отворених или прикривених метода 
манипулације информацијама"25. Медији у контексту односа с 
јавношћу нису само канали комуникације који преносе плаћену 
огласну поруку, њихова функција је комплекснија у толико што су 
аутори порука о некој организацији или њеним активностима у ствари 
новинари, па је неопходно имати изграђене релације како са управом 
медија тако и са одређеним новинарима, да би порука била објављена и 
коректна, односно да не би нарушила имиџ организације. 
Филиповићева и Костић-Станковићева истичу да кредибилитет и 
утицај такве поруке зависи од пажње коју циљна јавност поклања 
одређеном медију, али и од повјерења које грађани имају у тај медиј26. 
Коначно, ове ауторке дефинишу односе с медијима као скуп 

                                                            
23 Филиповић, Винка, Костић-Станковић, Милица: „Односи с јавношћу“, ауторово издање, 
Београд, 2008, стр. 70 
24 Ibid., стр. 75-80 
25 Славујевић, Зоран: "Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички 
маркетинг", Графокард, Београд, 2009, стр. 14 
26 Филиповић, Винка, Костић-Станковић, Милица: „Односи с јавношћу“, ауторово издање, 
Београд, 2008, стр. 174 
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активности у оквиру односа с јавношћу, којима се плански, 
организовано и континуирано успостављају и одржавају узајамно 
корисни односи између организације и представника различитих 
медија (то укључује стварање наклоности новинара и специфичног 
партнерског односа између организације и медија), а са основним 
циљем стварања позитивног публицитета, као специфичног облика 
комуникације са свим циљним јавностима једне организације27. 
 
Етичка димензија 
 
 Једно од најважнијих дилема када је ријеч о односима с 
јавношћу јесте у којој мјери се ова пракса може подвести под, условно 
речено, ”дериват” политичке пропаганде, односно најшире 
посматрано, као један од видова манипулације грађанима. Наравно, 
ово питање је толико широко, да немамо простора да уђемо у све 
сегменте да бисмо могли да ”измјеримо” и понудимо тачан одговор на 
наведену дилему. Оно што је битније за овај рад, јесте како спријечити 
евентуалне злоупотребе, односно умањити степен манипулације 
грађанима и за ту намјену позваћемо се на искуство Велике Британије. 
Објашњавајући праксу Уједињеног Краљевства, Браун, Годин и Моран 
нам нуде и један општији ниво у погледу регулативе, али и саме етичке 
димензије у пракси односа с јавношћу у јавним управама и локалним 
самоуправама. У правцу законског уређивање наведене праксе, Велика 
Британија је за потребе регулативе увела појам ”публицитет” који је 
дефинисан као сваки вид комуникације (одређене организације, 
институције, установе и сл. - прим. аут.) у било којем облику који је 
усмјерен на обраћање према јавности уопше или неком сегменту 
јавности.28 Данас се под овим термином подразумијевају сви 
материјали посредством којих одређен орган локалне самоуправе 
комуницира са јавношћу, што укључује публикације, изложбе, 
филмове, слике, предавања, јавне расправе, али и интернет 
презентације, блогове, комуницирање посредством друштених мрежа, 
итд. На овај начин, дефинишући публицитет, Велика Британија је кроз 
Закон о локалној самоуправи из 1986. године (измјењен и допуњен 
1988. године) успјела да дефинише ограничења у погледу праксе 
односа с јавношћу на нивоу локалне самоуправе, која су и данас на 
снази. Према Брауну, Годину и Морану, забрана политичког 

                                                            
27 Ibid., стр. 175 
28 Браун, Џон, Годин, Пет, Моран, Венди: ”Односи с јавношћу и комуникација у локалној 
управи и јавним службама”, Клио, Београд, 2016, стр. 21 
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публицитета у локалним самоуправама Велике Британије 
подразумијевају: (1) Локалне власти не смију да публикују никакав 
материјал који је, у цјелини или дјелимично, конципиран тако да утиче 
на јавну подршку некој политичкој странци; (2) Критеријум по којем 
се одређује да ли материјал спада под ову забрану се заснива на томе 
да ли материјал указује на неку политичку странку или на личност која 
се идентификује са неком политичком странком, те да ли промовише 
или се залаже против неког политички контроверзног питања које се 
може идентификовати као став једне политичке странке; (3) Локалне 
власти не смију да дају финансијску нити другу подршку било којој 
особи за публикацију материјала који су овим чланом  и самој власти 
забрањене за објављивање.29 
 Из наведеног закона произашао је Кодекс препоручене праксе у 
стицању публицитета локалних самоуправа у погледу садржаја, 
изгледа, дистрибуције и трошкова намијењених остваривању 
комуникације с циљним јавностима. Наведени Кодекс је дефинисао 
ограничења у области публицитета локалних самоуправа, која су 
исказана кроз ”Контролну листу Кодекса стицања публицитета” из 
2011. године, а овде ћемо навести само нека од њих: (1) Поштујте 
закон - без политичко-страначког публицитета, без политичког 
рекламирања на телевизији или радију, ограничите активности 
стварања публицитета прије и током изборног периода; (2) Будите 
штедљиви - Све јавне активности и кампање морају да покажу 
(јавности - прим. аут.) да су вриједне утрошеног новца, рекламирањем 
које финансира општина не смије да се ”субвенционише” било која 
организација (било то јавно предузеће или приватна фирма - прим. 
аут.); (3) Будите објективни - Позивање на било коју политику и/или 
приједлог владе, мора да буде избалансирано, не смију се водити 
кампање за убјеђивање јавности о политичким питањима, избјегавати 
сваки коментар који би могао да буде протумачен као политички 
обојен; (4) Будите непристрасни - Непристрасно представити 
различите ставове о спорним политичким питањима. Рад одборника 
може да се публикује уз наведене одговарајуће клаузуле; (5) Будите 
прикладни - Општинске публикације не смију да ”опонашају” 
комерцијалне новине и не би требали да се појављују чешће од једном 
квартално. Средства не смију да се троше на услуге лобиста. Општине 
не смију да финансирају приказивање логоа на конференцијама 
политичких странака; (6) Будите свјесни једнакости и различитости - 

                                                            
29 Браун, Џон, Годин, Пет, Моран, Венди: ”Односи с јавношћу и комуникација у локалној 
управи и јавним службама”, Клио, Београд, 2016, стр. 22 
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Промовисати акције за елиминацију дискриминације, радити на 
унапређењу једнакости, ангажовати се на његовању добрих односа; (7) 
Увијек пазите на изборе - Избјегавати публицитет уочи и током избора 
и референдума, а то се односи и на општинске блогове, коментаре 
посјетилаца и интернет форуме. Забрањено је давање публицитета 
било којем кандидату који учествује на изборима.30 Ипак, ни Велика 
Британија није имуна на кршење властитих закона и прописа. Како 
наводе Браун, Годин и Моран у извјештају комисије Доњег дома 
Парламента Велике Британије из 2010. године, највећи број 
општинских гласила јесте ”информативног карактера” али је оцјењено 
да нека нагињу ка ”политичкој пропаганди”, а један број њих се 
објављује чешће од једном квартално, што представља јасно кршење 
закона, али што је интересантно, тек је неколико оваквих прекршаја и 
формално пријављено31. Имамо примјер предсједника лондонске 
општине Тауер Хамлетс који је био предмет расправе о кршењу 
Кодекса стварања публицитета јер је био главни лик ТВ спота од 30 
секунди, финансиран од стране општине, а који је промовисао планове 
за изградњу 4.000 нових и реновирање 9.000 постојећих општинских 
кућа (спот је био на енглеском и бангладешком језику, због чињенице 
да 32% популације у овој општини чине становници бангладешког 
поријекла - прим. аут.) и приказан је на пет локалних ТВ станица током 
јануара 2012. Године.32 Радиодифузно регулаторно тијело Велике 
Британије је пресудило да се овим спотом прекршила одредба Члана 
321 Закона о комуникацијама из 2003. године којима се забрањује 
свако политичко рекламирање.33 Без обзира што је наведена општина 
покушала у своју одбрану да докаже да је наведени ТВ спот имао 
искључиво информативну сврху да обавијести јавност о стамбеним 
услугама и да спот није емитован у вријеме избора или референдума, 
регулаторно тијело је прогласило овај спот политички обојеним. О 
овом случају се расправљало и у Доњем дому британског Парламента 
14. фебруара 2013. године, а министар задужен за локалну управу је 
том приликом изјавио како Влада разматра могућност да Кодекс 
стицања публицитета постане законски обавезујући у Енглеској, да би 
се на тај начин зауставила ”све већа злоупотреба” новца пореских 
обвезника на локалном нивоу.34 

                                                            
30 Браун, Џон, Годин, Пет, Моран, Венди: ”Односи с јавношћу и комуникација у локалној 
управи и јавним службама”, Клио, Београд, 2016, стр. 23-24 
31 Ibid., стр. 25 
32 Ibid., стр. 27 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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 Сви наведени примјери у пракси односа с јавношћу, као и 
регулатива у Великој Британији, у овом раду би се могла подвести као 
препоруке за уређивање ове праксе у Републици Српској, а у даљем 
тексту приказаћемо постојеће стање. 
 
2. Поступак приступа информацијама у Републици Српској 
 

Према тренутно важећем Закону о слободи приступа 
информацијама у Републици Српској, свако физичко и правно лице 
има право приступа информацијама које су под контролом јавног 
органа, а сваки јавни орган има одговарајућу обавезу да објави такве 
информације. Ово право приступа подлијеже само формалним 
радњама и ограничењима.35 

Захтјеви за приступ информацијама се подносе оном јавном 
органу за којег подносилац захтјева сматра да је надлежан. Јавни орган 
неће испитивати нити захтијевати разлоге оправданости захтјева.  

У формалном смислу, захтјев за приступ информацији мора 
испуњавати сљедеће услове: (а) бити у писаној форми, написан на 
један од званичних језика Босне и Херцеговине.; (б) садржавати 
довољно података у вези са природом и/или садржајем информација, 
како би се омогућило да јавни орган проведе редовне активности у 
циљу проналажења захтјеваних информација и (в) укључити име 
подносиоца захтјева као и податке за контакте са подносиоцем 
захтјева. 

Ако се захтјев односи на личну информацију, онда захтјев, 
подноси физичко лице на које се тражена информација односи или 
законски заступник подносиоца захтјева или лице којег је подносилац 
захтјева овластио у писаној форми за приступ информацији.  

Ако је захтјев сачињен од стране лица на које се информација 
односи, ово лице ће потписати захтјев и показати свој законом утврђен 
лични документ са фотографијом.  

Ако је захтјев сачињен од стране законског заступника 
подносиоца захтјева или лица које је овлашћено за приступ 
информацији, то лице ће потписати захтјев, показати свој законом 
утврђен лични документ са фотографијом, доказ о законском 
заступању или пуномоћ, као и копију законом утврђеног личног 
документа подносиоца захтјева.  

                                                            
35 Чл. 4 Закона о слободи приступа информацијама, Службени гласник Републике Српске, бр. 
20/01. 
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Овлаштени службеник за приступ информацијама неће 
испитивати разлоге оправданости захтјева. 

Ако јавни орган није у могућности да удовољи захтјеву због 
недостатка поменутих формалних услова, он ће, што је прије могуће, 
али најкасније осам дана од дана пријема захтјева, писмено 
обавијестити подносиоца захтјева када је такво обавјештавање могуће, 
да захтјев не може да буде обрађен због формалних разлога. Овим 
дописом ће такође обавијестити подносиоца о могућности подношења 
жалбе одређеном надлежном органу укључујући неопходне податке за 
контакте са таквим органом, као и трошкове и рокове за подношење 
жалбе. Истом писменом обавијести ће такође подносилац захтјева бити 
обавијештен о праву обраћања омбудсману Босне и Херцеговине, за 
шта ће бити назначене и све неопходне информације за контакте.  

Када јавни орган заприми захтјев који не садржи довољно 
података у вези са природом и/или садржајем информација, које се 
захтијевају, он ће кроз обавијест подносиоцу доставити и сва 
специфична питања која могу разјаснити захтјев, као и копију водича 
за приступ информацијама. Потоњи захтјев подносиоца третираће се 
као нови захтјев.  

 Уколико јавни орган који прими захтјев није надлежан, он ће, 
у року од 15 дана од дана пријема захтјева, прослиједити захтјев 
надлежном јавном органу и дописом о томе обавијестити подносиоца 
захтјева. Захтјев се не просљеђује ако се у наведеном временском 
периоду утврди да је тражена информација под контролом јавног 
органа који је примио захтјев, а надлежни јавни орган, након што је 
обавијештен о појединостима овог захтјева, нема приговора да јавни 
орган који је примио захтјев обради такав захтјев. Јавни орган који је 
примио захтјев сматра се надлежним јавним органом и обрађује 
захтјев.  

Ако се не може утврдити сједиште надлежног јавног органа, а 
у случају када јавни орган који прими захтјев има контролу над 
траженом информацијом, јавни орган који је примио захтјев се сматра 
надлежним јавним органом. Ако се не може утврдити сједиште 
надлежног јавног органа, а у случају када јавни орган који је примио 
захтјев нема контролу над траженом информацијом, јавни орган који је 
примио захтјев ће у временском периоду од 15 дана од дана пријема 
захтјева, дописом обавијестити подносиоца захтјева да захтјев не може 
бити обрађен из овог разлога.  

По пријему захтјева за приступ информацији, надлежни јавни 
орган предузима све редовне мјере да прикупи захтијеване 
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информације, и размотри све чињенице и околности које су значајне за 
обраду захтјева.  

Ако се одобри приступ информацији, било дјелимичној или 
цијелој информацији, надлежни јавни орган дописом о томе 
обавјештава подносиоца захтјева. Дописом се обавјештава подносилац 
захтјева о могућности личног приступа информацијама у просторијама 
надлежног јавног органа, и о могућности умножавања, процјењеним 
трошковима умножавања36, те да се умножавање подносиоцу захтјева 
обезбјеђује након извршене уплате. Када је умножавање информације 
веома сложено или дуготрајно, умножавање се обезбјеђује подносиоцу 
захтјева у вријеме које је прихватљиво и за подносиоца захтјева и за 
надлежан јавни орган и/или прилаже копија тражене информације када 
се она обезбјеђује бесплатно.  

Ако се одбије приступ информацији, било дјелимичној или 
цијелој информацији, надлежни јавни орган дописом о томе 
обавјештава подносиоца захтјева. Допис који се упућује подносиоцу 
захтјева треба да садржи: законски основ за статус изузећа 
информације, уз наводе чланова Закона о слободи приступа 
информацијама на које се позива, као и сва материјална питања која су 
важна за одлуку, што укључује и узимање у обзир фактора обавезне 
заштите јавног интереса и  
обавјештење подносиоцу захтјева о праву подношења жалбе 
одређеном органу, а што укључује неопходне податке за контакте са 
таквим органом, крајњи рок за подношење жалбе као и трошкове 
подношења жалбе. Овај допис, такође, упућује подносиоца захтјева на 
право да се обрати Омбудсмену Босне и Херцеговине и садржава 
неопходне податке за контакте са овом институцијом.  

Рок за обавјештење подносиоца захтјева је 15 дана од дана 
пријема захтјева. За захтјеве који се односе на информације које 
укључују повјерљиве комерцијалне интересе треће стране односно 
информације чије би објављивање могло нанијети штету страни 
односно странци овај рок се продужава за временски период утврђен 
члановима Закона о слободи приступа информацијама који прописују 
ове случајеве. Подносилац захтјева ће дописом, а по хитном поступку, 

                                                            
36 У већини анализираних водича за примјену Закона о слободи приступа информацијама 
наведено је, да је захтјев за приступ информацијама ослобођен плаћања таксе. Накнада се 
плаћа за стварни утрошак умножавања и то, обично, за једну страницу формата А-4 0,20 КМ, с 
тим да је првих десет страница бесплатно. Ипак, сматрамо да је управо ова накнада за 
умножавање у највећем броју случајева до сада била препрека да странка истакне и афирмише 
свој захтјев. 
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бити обавијештен о продужењу рока као и о разлозима за то 
продужење.  

Изузетак од објављивања тражене информације извршиће се у 
случајевима: који могу изазвали значајну штету по легитимне циљеве  
у погледу националне безбједности, откривања и спречавања 
криминала; заштите процеса доношења одлука од стране јавних 
органа; када надлежни јавни орган оправдано утврди да захтјев за 
приступ информацијама укључује повјерљиве комерцијалне интересе 
треће стране уколико то трећа страна образложи и доказе и када 
надлежни орган оправдано утврди да тражене информације укључују 
личне интересе које се односе на приватност трећег лица. 

Слиједом наведеног, констатујемо, могућност дискреционе 
оцјене органа надлежног за објављивање информације у случајевима 
када орган цијени јавни интерес, с тим што закон налаже образложење 
такве дискреционе оцјене, што заправо и јесте разлог теоријскоправних 
спорења око вјечитог питања: Да ли разлози морају бити саставни дио 
образложења? Закон, међутим не прописује карактер и природу акта 
којим се одбија захтјев странке за приступ информацијама, 
прописујући само да ће странка бити обавјештена. Наведено сматрамо 
озбиљнијим пропустом будући да би акт којим се странци признаје или 
одбија право, као и акт којим се одбацује њен захтјев требао имати 
карактер појединачног (у)правног акта. Ово из најмање два разлога. 
Прво сам поступак приступа информацијама започиње захтјевом 
странке у управној ствари и у свему касније има карактер управног 
поступка  и друго исход поступка мора бити толико формалан да се 
оконча рјешењем или закључком. Штавише, Закон о слободи приступа 
информацијама описујући елементе „обавјештења“ странци наводи 
класичне елементе рјешења и/или закључка. Најзад, странка мора 
имати управносудску заштиту у случају незадовољства рјешењем 
јавног органа, а то једино може остварити ако је њен захтјев рјешен 
појединачним управним актом. 

 
3. Систем комуницирања с јавношћу у републичким органима 

управе Републике Српске 
 
На нивоу Владе Републике Српске, у оквиру Генералног 

секретаријата постоји Сектор за информисање – Биро за односе с 
јавношћу који обавља послове којима се обезбјеђује јавност рада 
Владе, а нарочито: прибављају материјали за потребе медија и грађана 
у име Владе, министарстава и, по потреби, других органа републичке 
управе; прати, анализира и извјештава Влада и органи републичке 
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управе о начину њиховог представљања у јавности и оцјенама њиховог 
рада у медијима; обавјештава јавност о ставовима, одлукама и 
активностима које припрема и проводи Влада и, по потреби, други 
органи републичке управе; припремају и воде конференције 
представника Владе за средства јавног информисања; акредитују 
новинари, обезбјеђује потребна документација и услови за приступ 
догађајима о којима извјештавају; траже ставови Кабинета 
предсједника Владе, Одјељења за стручне, оперативне и 
административно-техничке послове и ресорних министарстава о свим 
питањима од колективног интереса у фазама које ће омогућити да се 
што прије јавно презентују политике Владе; професионално руководи 
и координира рад службеника за односе са јавношћу у министарствима 
и остали општи и административно–технички послови из дјелокруга 
Сектора за информисање – Бироа за односе са јавношћу Владе за 
којима се укаже потреба.  

Сектор за информисање – Биро за односе са јавношћу обавља 
дио послова везаних за ажурирање wеb-портала Владе. Радом Сектора 
за информисање – Бироа за односе са јавношћу руководи помоћник 
генералног секретара за информисање, којег, на приједлог генералног 
секретара, именује Влада.37 

Поред Бироа за односе с јавношћу, успостављена је и мрежа 
службеника за односе с јавношћу у министарствима. Наиме, свих 
шеснаест министарстава у Влади Републике Српске, имају постављене 
службенике за односе с јавношћу. Када су у питању републичке 
управе, републичке управне организације и инспекторат Републике 
Српске, у највећем броју случајева постоје службеници за односе с  
јавношћу поготово код оних органа који су већих кадровских 
капацитета и већег обима надлежности. Код оних органа код који 
немају систематизована или попуњена мјеста службеника за односе с 
јавношћу,  с јавношћу углавном комуницира руководилац органа и/или 
службеник којег он овласти, а практикује се да то буде  службеник који 
је упознат са материјом која је предмет комуницирања. 

Када је у питању унутрашње комуницирање, органи државне 
управе немају законски, стратешки или интерним актом уређен 
концепт. Оно је чини се, на оскудном нивоу и проводи се кроз 
вертикалну комуникацију на линији претпостављени–потчињени. 
Наведено, свакако погодује неформалним комуникационим каналима. 
У органима који имају колегиј као стручни орган унутрашње 

                                                            
37 Извор: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Sekretarijat/Biro/Pages/splash.aspx, 
Приступљено: 03.10.2016. године. 
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комуницирање се претежно одвија кроз колегиј али тада 
информисаност и комуникација остају само на нивоу чланова колегија. 
Преостали дио службеника и намјештеника остаје изван сваке 
званичне комуникације. Оваква (не) рјешења проузрокују појаву 
унутрашње мистификације, службеничке и медијске фокусираности на 
сензационалистичке информације што наноси велике штете систему 
државне управе. 

 
4. Закључак 
 

Односи с јавношћу у јавној управи Републике Српске 
представљају, највећим дијелом, правом уређену категорију која се 
углавном односи на успостављање комуникационих канала између 
(јединица или органа) републичке управе и циљних јавности, односно 
грађана.  

Анализом еволуције посматраних односа уочавамо значајан 
развој у посљедњих деценију и по, али углавном на пољу спољњег 
комуницирања док је унутрашње комуницирање сведено на пуку 
вертикалну комуникацију и ipso facto знатно развијеније неформалне 
комуникационе канале. 

У погледу селекције и усавршавања службеника који обављају 
послове односа с јавношћу у јавној управи Републике Српске не 
постоји стратегијски нити уједначен приступ по питању њиховог 
образовног профила и професионалног искуства. Такође, не постоји 
развијен концепт њиховог професионалног усавршавања. Ово посебно 
долази до изражаја у кризним ситуацијама када медији постају једини 
посредник између управе и грађана. Примјери из Велике Британије 
које смо навели у тексту могу да се тумаче као препоруке за даље 
законско уређивање ове праксе, посебно ако узмемо у обзир да не 
постоје ни развијени кодекси који би омогућили професионалну, 
непристрасну и етички прихватљиву комуникацију са јавностима 
органа јавне управе у Републици Српској. 

У погледу позитивноправних рјешења приступа 
информацијама, у Републици Српској је од 2001. године на снази Закон 
о слободи приступа информацијама који је архаичан и прописује доста 
сложену и нејасну процедуру објављивања информација. Посебну 
мањкавост поменутог закона уочавамо у чињеници, да исти не 
прописује правну природу акта о прихватању односно одбијању 
приступа информацијама што знатно сужава права странкама.  

Иако је Република Српска извршила и врши сталну реформу 
јавне управе те је већина њених институција прописала водиче за 
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приступ информацијама, јако мало је урађено на промоцији 
транспарентности и афирмацији грађана да се укључе не само у 
остваривање права на информисаност већ и на контролу управне 
дјелатности која у земљама развијених демократија има снажну 
коректурну сврху. Сматрамо, да наведени недостаци требају бити 
предмет будућих реформских захвата, поготово на путу интеграционих 
процеса. 
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Апстракт: У овом раду аутор се бави питањима међународноправног 
субјективитета међународних организација, тј. међународних јавних 
организација које су формиране од стране држава. Посебан акценат 
је стављен на општа одређења међународноправног субјективитета и 
теоријске основе субјективитета међународних организација. Правна 
природа, фактички статус и конститутивни елементи међународних 
организација су детаљно обрађени, на основу чега је изведен закључак 
да међународне организације представљају посебне правне личности у 
међународноправном поретку, а које посједују способности да у своје 

                                                            
1 Аутор је доцент из области међународног права. Контакт са аутором: m.savic@fpnbl.org 
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име преузимају права и обавезе у међународноправним односима, тј. у 
међународном (јавном) праву.  
Кључне ријечи: правни субјективитет, правна личност, међународна 
организација, држава, кооперација, међународноправни 
субјективитет, међународноправни однос, конститутивни елементи. 

 
 

1. ПРЕТХОДНО ОДРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
Међународна организација2 је посебан субјект међународног 

права који настаје на основу дјеловања држава и представља, за 
разлику од самита, или пак, ad hoc мисија, институционализован облик 
међудржавне сарадње. Сталност и тачно дефинисан правни основ, уз 
плуралитетно чланство и конституисане органе, разликује међународне 
организације од осталих (других) облика међудржавне сарадње или 
државне интеграције. Управо тај „институционализиран и трајнији 
облик сарадње њихових чланица у извршењу неких заједнички 
постављених циљева“ главна су карактеристика међународних 
организација.3 Како то истиче С. Аврамов, „међународне организације, 
у најширем смислу речи представљају формалне институционе облике 
међународних односа, засноване на добровољној основи.“4  

Такође, у теорији међународног права постоји велики број 
дефиниција појма међународних организација, које се не разликују 
толико према свом значењу, колико према класификацији и врстама 
међународних организација које се према њима деривирају, о чему ће 
касније бити нешто више ријечи. Тако О. Рачић и В. Димитријевић 

                                                            
2 Под појмом међународне организације подразумијевамо међународне организације јавног 
карактера (у литератури још дефинисане као међувладине – intergovernmental organizations, 
међународне институције – international institutions, или само међународне организације – 
international organizations и сл.). Види J. E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers, 
Oxford 2005. M. N. Shaw, International Law, VII Edition, Cambridge University Press, 2014. Б. 
Кривокапић, Актуелни проблеми међународног права, Београд, 2011. Најчешћи је случај да се 
под појмом међународне организације дефинишу организације које су створене од стране 
држава – организације јавноправног карактера, а за све друге (с циљем дистинкције) посебно 
се наглашава њихов карактер, нпр. да су невладине, приватне и сл.. У сваком случају, 
међународне оганизације створене од стране држава најпрецизније је дефинисати 
међународним јавним, или пак само међународним организацијама (као што ми то у овом раду 
чинимо). У погледу других, специфичних  организација, у зависности од њихове правне 
природе, карактера, чланства, дјелатности итд., можемо користити термине као што су 
невладине, приватне, транснационалне, наднационалне организације и сл. Свакако, оне се 
разликују од међународних организација у погледу међународноправног субјективитета. У 
вези овога, шире в. Б. Кривокапић, Актуелни проблеми међународног права, Београд, 2011, 103   
3Шире в. В. Ђ. Деган, Међународно право, Ријека, 2000, 413 
4Шире в. С. Аврамов, Тридесет година после Јалте, Анали ПФ у Београду, V- VI 1974, 32 
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наглашавају да су „међународне организације вишестраним уговорима 
основани трајни облици институционализованог општења три или 
више држава, с посебним статусом и сталним органима...“5 Слиједом 
наведеног, можемо рећи да су међународне организације, прије свега, 
институционализован облик сарадње и организовања између 
(суверених) држава. Овај облик сарадње у формалноправном смислу 
има двије основне карактеристике. Прво, утврђен је оснивачким 
уговором и с друге стране, његов правни основ постојања представља 
општи правни акт, најчешће дефинисан као статут. Затим, ова 
институција функционише тако што у раду сталних органа са 
претходно утврђеном дјелатношћу, учествују (путем представника) 
државе чланице. На овај начин институционализована сарадња 
обједињује своје конститутивне елементе, на основу чега се може 
сматрати међународном организацијом која представља специфичну 
правну личност у међународном праву.  

Међународне организације – поред држава као оригинарних 
субјеката међународног права – представљају други најзначајнији 
организациони облик друштва који посједује међународноправни 
субјективитет. Велики број писаца их дефинише као деривативне 
субјекте међународног права, јер су оне производ међусобне 
интеракције и воље држава које их, зарад остварења заједничких 
интереса и циљева, формирају међународним уговором јавног 
карактера.6  

                                                            
5О. Рачић - В. Димитријевић, Међународне организације, Београд, 1988, 17 Такође, 
међународну организацију можемо дефинисати као „...један облик институционализоване 
сарадње на међународном плану коју карактеришу следећи елементи: 1.) чланови су суверене 
државе (понегде се дозвољава и посебан придружени положај несувереним јединкама), 2.) 
основа међународне организације је вишестрани међународни уговор, тј. статут који дефинише 
права и дужности и облике делатности, 3.) континуитет делатности који обезбеђују органи, без 
обзира да ли стално или периодично заседају, 4.) област делатности у којој међународна 
организација посебно утврђује задатке и овлашћења.“ Шире в. у Вилус - Царић - Шогоров, 
Међународно привредно право, Београд, 1989, 64 
6 У теорији међународног права постоји више концепција према којим се дефинише 
међународноправни субјективитет уопште. Према теоријском концепту широко 
распрострањеном, општег признања – Recognition Concept државе се одређују као оригинарни 
субјекти међународног права, док други организми, ипак могу стећи међународноправни 
субјективитет, али под посебним условима и морају на посебан начин бити признати у 
међународноправном поретку. Ови организми (јединке, ентитети) се, према овој концепцији, 
често називају деривативни субјекти међународног права, што се посебно односи на 
међународне организације. Оне су деривативни – изведени субјекти, прво зато што су их 
државе створиле, што би значило да су оне дериват њихове воље, док самим чланством у 
организацијама оне им implicite дају признање и друго, формалноправно потврђење њихове 
међународноправне личности је извршено ступањем на снагу уговора о оснивању. Оне су на 
овај начин деривативни субјекти међународног права, јер су формиране вољом држава, а не 
непосредно вољом људи што је карактеристика држава које обједињују своје становништво са 
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Данас присутне, међународне организације феномен су 
модерног доба и можемо рећи да се развијају упоредо са развојем 
међународног живота уопште. Конкретно речено, њихов развој је 
одређен самом интернационализацијом друштвених односа у складу са 
прихватањем суверене независности и једнакости између држава што 
је условило и развој све веће координације између тако (међусобно) 
признатих држава у међународном праву почетком XIX вијека. 
Доцније се јавила потреба за интензивирањем те координације – 
посебно због свјетских ратова и њихових посљедица – и то, прије свега 
са нагласком на безбједносне аспекте односа између држава. Развој 
модерне националне државе и успостављање међународног поретка 
утемељеног на све већем броју независних и суверених територијалних 
јединица неизбјежно је отворио питања управо међународне сарадње 
између држава, односно кооперације субјеката међународног права. 
Први примјер свеобухватне координације и кооперације држава се 
десио закључењем Вестфалског мира 1648. године, којим је окончан 
тридесетогодишњи рат у Централној Европи и успостављен модерни 
секуларни Европски политички поредак који је свој темељ пронашао у 
националној држави.7 Почев од Вестфалског мира, преко Бечког 
конгреса 1815., Париске конференције 1856., Берлинског конгреса 
1878.  Хашких мировних конференција 1899. и 1907. године, па све до 
Париских мировних конференција 1919. године међународна сарадња 
између држава се, упркос великом броју ратних сукоба и избијању 
Првог свјетског рата, значајно интензивирала. Међутим, горенаведени 
догађаји били су ad hoc карактера и одржавани су периодично, према 
иницијативи појединих држава и по позиву што, заправо и може бити 
један од разлога који су условили велике оружане сукобе у првој 
половини XX вијека. Тек формирањем Друштва народа у Версају 1919. 
године добијамо први институционализовани оквир међудржавне 
сарадње, мада, без значајнијег успјеха.8 Успостављањем Организације 
                                                                                                                                                       
другим елементима државности (територија и државна власт), при чему посједују надлежност 
да своје држављане представљају у иностранству. Шире в. R. Portmann, Legal Personality 
Personality in International Law, Cambridge University Press, 2010, 13 (превод М. Савић) 
7 О овоме шире в. M. N Shaw, International Law, VII edition, Cambridge University Press, 2014. 
931. (превод М. Савић) 
8 Овдје дефинишемо Друштво народа као прву међународну организацију јавног карактера. 
Прије друштва народа формиран је Међународни комитет црвеног крста – International 
Committee of the Red Cross, још 1863. године, а затим су 1873. године успостављени Институт 
за међународно право – Institut Droit International и Асоцијација за међународно право – 
International Law Association. Ово су три најстарије међународне организације, које данас имају 
посебан статус, како у погледу међународноправног субјективитета, тако и у погледу 
дјелатности и чланства. Међутим, оне нису међувладине организације. Заправо, ријеч је о 
приватним међународним унијама (савезима) које су од посебног значаја за међувладине 
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уједињених нација 1945. године у Сан Франциску у међународном 
поретку се ствара општи међудржавни институционални оквир сталног 
карактера. Систем Организације уједињених нација обухвата и 
специјализоване агенције које су почеле ступати на међународну сцену 
у истом периоду. Ове агенције су у непосредној вези са ОУН и као 
такве представљају институције које су успостављене међудржавним 
споразумом, при чему посједују широке међународне надлежности у 
економским, социјалним, културним и другим областима које су 
дефинисане у оквиру дјелатности ОУН.9 Специјализоване агенције 
посједују могућност доношења обавезујућих одлука, при чему оне 
имају, посебно у практичном смислу велики утицај појединачно на 
државе. Најзначајније специјализоване агенције су Међународна 
организација рада – International Labour Organisation, Образовна, 
научна и културна организација УН – UNESCO, Свјетска здравствена 
организација – World Health Organisation и др.. Када је ријеч о 
економским агенцијама Свјетска банка је успостављена 1946. године, 
као резултат споразума на Конференцији у Бретон Вудсу (Bretton 
Woods Conference) 1944. године и она данас као специјализована 
агенција функционише у тијесној вези са Међународним монетарним 
фондом – International Monetary Fund.10 У сваком случају, велики је 
број међународних економских институција које су формиране послије 
1945. године.11 Њихов утицај на међународни живот је из године у 
годину све већи, при чему се дјеловање ових агенција у јавности често 
критикује. Оптужбе се упућују у односу на економске реформе и 
кредитно задуживање које се намеће државама, те у погледу 
финансијске зависности која се ствара у систему Свјетске банке. 
Такође, рад ових институција се доводи у везу са спољном политиком 
Сједињених Америчких Држава, односно циљевима које ова моћна 
држава жели остварити (волунтаристички) на међународном плану. 

                                                                                                                                                       
активности. С друге стране, у истом периоду основан је низ јавних међународних унија. 
Међународна телеграфска унија – International Telegraphic Union формирана је 1865. године, а 
девет година касније установљена је Свјетска поштанска унија – Universal Postal Union, која се 
данас сматра за најстарију међународну организацију. Поштанска унија је прва формирала 
сталне органе организације и дефинисала периодични конференцијски рад, што је 
представљало корак напријед у односу на ad hoc сазивање (састајање) конференција које је 
доминирало у раду претходно наведених организација. Свјетска поштанска унија данас 
постоји као специјализована агенција ОУН. 
9 Шире в. Повеља ОУН, члан, 57 и чланови 62 до 66. текст доступан у у В.Хаџи-Видановић и 
М. Милановић, Међународно јавно право, збирка докумената, Београд, 2005. 
10 Еклатантан примјер повезаности ове двије организације можемо пронаћи у услову који 
предвиђа да држава, да би могла постати чланица Свјетске банке, мора прије тога постати члан 
Међународног монетарног фонда. 
11 О овоме шире в. A. F. Lowenfield, International Economic Law, II Edition, Oxford, 2008  
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Посљедња у низу економских организација универзалног карактера је 
Свјетска трговинска организација – World Trade Organization, 
формирана 1995. године.12  

Такође, у истом периоду долази до формирања великог броја 
регионалних организација, као што су Савјет Европе, Арапска лига 
итд.13 Све ово потврђује чињеницу да је XX вијек, поред тога што је 
свједок свјетских ратова и непојмљивих разарања, истовремено и вијек 
међународне координације између држава и међународних 
организација. 

Уз велики број фундаменталних проблема и изазова које је 
наметнуо међународни живот у другој половини XX вијека, 
међународне организације су у погледу стицања формалног 
међународноправног субјективитета доживјеле ренесансно 
потврђивање у оквиру међународне заједнице. Број међународних 
организација је значајно порастао, као и обим њихових дјелатности, 
циљева, уговорних обавеза и свакако чланства. Посебно је крупан 
искорак начињен у погледу легислативних аката (уговора закона) који 
су до данас закључени у оквиру међународних организација.14 
Међутим, велике промјене у непосредној прошлости и реалитет првих 
деценија XXI вијека довели су до тектонских помјерања у оквиру 
међународноправног поретка. Ово се одразило, прије свега на статус 
државе, у погледу схватања државности и државноправног 

                                                            
12 Свјетска трговинска организација броји 164 државе чланице. Босна и Херцеговина има 
статус владе-посматрача, као и Србија. Хрватска је чланица од 2000. године, а Црна Гора као 
наш трећи сусјед, од 2012. године. Подаци доступни на: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, приступљено, септембра 2016. 
године 
13 Савјет Европе је регионална међународна организација европских држава основана 1949. 
године у Лондону. Окупља све државе Европе, изузев Бјелорусије и Казахстана, које се налазе 
у посебном статусу. Арапска лига је регионална међународна организација формирана 1945. 
године у Каиру и окупља све арапске државе. Међутим, данас се налази у дубокој кризи због 
тренутне ситуације на Блиском истоку. Поред ове двије регионалне организације од изузетног 
међународног значаја можемо навести и: Организацију Америчких држава, која је формирана 
1948. године и обухвата 35 америчких држава,  Афричку унију која се сматра насљедницом 
Организације за афричко јединство, успостављену 2002. године, али и друге регионалне 
организације у Азији и Океанији и сл. 
14 Овдје мислимо на најзначајније конвенције које су израђене од стране посебних органа 
међународних организација и закључене, прије свега под окриљем Организације уједињених 
нација. Ове конвенције имају општеобавезујући карактер и представљају изворе општег 
међународног права – ius cogens. Међу ове конвенције можемо сврстати нпр. Бечку конвенцију 
о дипломатским односима, Бечку конвенцију о конзуларним односима, Бечку конвенцију о 
уговорном праву, Конвенцију о праву мора, Конвенцију о међународном цивилном 
ваздухопловству и др. Поред њих, од изузетног значаја су документи међународних 
регионалних организација, као што је нпр. Европска конвенција о људским правима и 
слободама Савјета Европе.  
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субјективитета у међународном праву, што је implicite створило 
посљедице у односу на схватања међународноправног субјективитета 
и субјективитета међународних организација. Питање 
међународноправног субјективитета у цјелости, тј. теоријска 
прекомпозиција квалитативног смисла субјеката међународног права 
данас је на небројене начине актуелизована. Такође, десиле су се и 
фактичке промјене у вези са статусом међународних организација. Све 
је већи број специфичних међународних институција. Координација 
између држава је на регионалном плану максимализована до те мјере 
да више није ријеч о међудржавној координацији, већ је у питању 
непосредна државна интеграција.15 С друге стране, број 
транснационалних организација као специфичних субјеката у 
међународноправном поретку је све већи, при чему и њихов утицај 
рапидно расте. Све горенаведено одређује нову димензију у погледу 
схватања, одређивања и практичног детерминисања статуса и 
субјективитета међународних организација. 

 
 

2. ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

2.1. Међународна организација као правно лице 
 
Субјекти међународног права су сва лица (прије свега правна, а 

изузетно и физичка) која могу бити носиоци права и обавеза у 
међународноправном поретку. На првом мјесту то су државе и 
међународне организације. Међутим, поред ове двије категорије 
постоје и други специфични субјекти међународног права, при чему се 
субјективитет међународних организација, посматран појединачно у 
много чему разликује. Свакако, међународноправни статус 
међународних организација није једнообразан и разликује се од случаја 
до случаја. С тим у вези квалитет, природа и обим конкретног 
међународноправног субјективитета међународних организација није 
истовјетан и он се диференцира у различитим случајевима, односно 
зависи од специфичних, како конститутивних, тако и функционалних 
карактеристика самих организација. Тако нпр. међународноправни 
субјективитет ОУН и Савјета Европе разликује се (иако ове 
организације дијеле готово све конститутивне елементе) у погледу, 

                                                            
15 У том смислу Европска унија, иако посједује елементе међународне организације, данас 
заправо представља специфичан савез држава федералног, или пак, конфедералног карактера. 
О овоме шире в. Р. Д. Вукадиновић, Право Европске уније, Крагујевац, 2006, 79-103 
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дјелатности, циљева и чланства, што предодређује оквир њихових 
правних личности. С друге стране субјективитет, нпр. ОЕБС-a (OSCE) 
у односу на претходне двије организације се још значајније разликује, 
а када овоме додамо питања која се отварају у погледу 
међународноправног субјективитета Европске уније добијамо посебну 
димензију диференцирања на основу које можемо видјети колико је 
ово, уистину сложено питање. Све наведено потврђује чињеницу да је 
појам субјекта међународног права вишезначан и свакако динамичан 
посебно у погледу правне праксе у међународноправном поретку.  

Правни субјективитет међународних организација може се 
детерминисати кроз више различитих аспеката. На првом мјесту, 
његово постојање се може утврдити кроз дјеловање међународних 
организација, тако што оне на основу споразума, конвенција и 
административних аката обезбјеђују формалноправне услове за 
настанак конкретних међународноправних односа. На другом мјесту, 
међународне организације кроз функционисање својих органа 
посједују самосталну вољу, различиту од простог збира воља држава 
чланица и оне предузимају конкретне акције у своје име, а не у име 
држава које су их основале.16 Надаље, правну природу међународних 
организација можемо утврдити посматрајући њене конститутивне 
елементе, односно елементе њене међународноправне личности. На 
основу овога се може утврдити постојање, односно непостојање 
правног лица организације у међународном праву. Под претпоставком 
да међународне организације утјелотворавају ове елементе, њихов 
правни субјективитет је implicite евидентан, јер формализацијом 
конститутивних елемената оне стичу правну и пословну способност, 
што значи да могу самостално у међународноправним односима 
учествовати као правна лица.  

Међутим, природа и квалитет њиховог међународноправног 
субјективитета су специфични, а њихова правна личност у 
међународноправном поретку има одређена формалноправна 
ограничења. Истина, оне посједују правну и пословну способност као 
субјекти права, међутим, не обједињују процесну и деликтну 
способност у правом смислу те ријечи.17 Такође, формалноправна 

                                                            
16 Шире, в. Б. Кривокапић, цит. дј. 104 
17 Организми који имају способност да буду носиоци одређених права и обавеза у 
међународноправном поретку могу се сматрати субјектима међународног права. Обично се 
одређују четири способности које граде структуру међународноправног субјективитета. То су: 
1) правна способност, 2) пословна способност 3) процесна способност и 4) деликтна 
способност. Ово се на неким мјестима у литератури назива и принципом способности, или пак 
начелом четири способности. Шире в. М. Савић, Међународно јавно право и његови субјекти – 
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ограничења њихове правне и пословне способности одређују државе, 
односно оснивачки акти, које закључују државе, јер међународна 
организација ће имати обим дјелатности који је предвиђен актом о 
оснивању, а она може бити правно и пословно способна само у оквиру 
дјелатности које су јој повјерене. Ово значи да се правна способност 
међународних организација, те њихов статус правног лица одређује и 
детаљно регулише управо актом о оснивању. Ово се по правилу 
уграђује у одредбе статута, који је најчешће (иако представља посебан 
акт) саставни дио или анекс in corpore оснивачког уговора.  

Међународна организација има посебан статус и у погледу, с 
једне стране унутрашњег (државног) правног поретка државе  на чијој 
територији се налази њено сједиште, али и у погледу (појединачно) 
државноправних поредака њених чланица, и с друге стране према 
међународноправном поретку. Њен субјективитет мора бити 
јединствен да би се могао детерминисати. То значи да она мора бити 
једна правна личност, како у унутрашњем тако и у међународном 
праву уопште, а ово је изузетно сложено правно питање. Свакако, 
унутрашње законодавство државе на чијој се територији налази 
сједиште међународне организације садржи одредбе које регулишу 
односе међународне организације са државом домаћином. Према томе, 
међународна организација је субјект унутрашњег права, прво државе 
на чијој територији има сједиште, али и држава које она обједињује као 
своје чланице. Формалноправне појединости које се a priori одређују 
при формирању међународне организације јесу статус имовине и 
службеника, те обим имунитета и привилегија организације на 
територији сваке државе чланице.18 Ово су конкретни квалитети њене 
правне способности без којих она не би могла функционисати. С тим у 
вези се и дефинише изузеће међународне организације од државне 

                                                                                                                                                       
нека од теоријских одређења међународноправног субјективитета, Правна ријеч, год. Х бр. 
37/2013, 162  
18 Када су Уједињене нације основане 1945. године подразумијевало се да би требале 
посједовати статус правног лица, у складу са законима њених држава чланица.18 Такав 
субјективитет наметао се као предуслов за међународну организацију, која је претендовала да 
постане организација универзалног карактера. Основа за тако нешто свакако је разумљива. 
Неопходно је било да се прецизно дефинише њен капацитет за цијелисходно извршавање 
бројних практичних потреба и обавеза. Повеља ОУН је дефинисала ово питање само у начелу. 
Тако је чланом 104. предвиђено да „Организација ужива на територији сваког свог члана ону 
правну способност која јој је потребна да врши своје функције и постиже своје циљеве.“ 
Сличан функционални концепт, у члану 105. став 1. Повеље  прихваћен је и у погледу 
привилегија и имунитета које би ОУН требале имати. На тај начин је принцип функционалне 
(правне) личности, као и функционалног имунитета установљен Повељом Уједињених нација. 
Шире в. United Nations Documents, доступно на http://www.un.org/law/avl/као и 
http://treaties.un.org/(приступљено октобра 2010.) 
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јурисдикције, тј. њена функционална неповредивост у односу на 
судске и извршне органе држава. Самим одређењем оваквог положаја 
међународне организације она стиче статус правног лица. Можемо 
примјетити да питање правне способности међународних организација 
није проблематично, јер га оне појединачно самим оснивањем стичу. 
Проблеми настају при одређењу њихове пословне способности, а у 
правној теорији је општеприхваћен факат да један организам (личност, 
јединка, ентитет) да би се могао сматрати правним лицем мора 
истовремено обједињавати како правну тако и пословну способност.19 
Можемо закључити да није спорно питање међународне организације 
као правног лица у унутрашњем (државном) праву, јер она јесте, у том 
смислу субјект права. Међутим, као што смо већ раније рекли, питање 
међународне организације као правног лица у међународноправном 
поретку је изузетно сложено, при чему највише спорења има у погледу 
квалитета њеног међународноправног субјективитета и одређења њене 
пословне способности. У сваком случају међународне организације 
поред правне посједују и пословну способност у међународном праву, 
без обзира на све претходно отворене дилеме. Заправо, оне посједују 
конкретне способности као јединствене правне личности, на основу 
чега уживају специфичан правни субјективитет.20 У погледу овога, 

                                                            
19 О овоме шире в. Р. Д. Лукић, Б. П. Кошутић, Д. М. Митровић, Увод у право, Београд, 1999, 
С. Савић, Основе права, Бања Лука 2005, М. Димитријевић, М. Симић, С. Ђорђевић, Увод у 
право, Крагујевац, 2006, Д. Врбан, Држава и право, Загреб, 2003, Н. Висковић, Теорија државе 
и права, Загреб, 2001. 
20 Наиме, да би се могли извршити уговори о набавкама, стицање имовине, те легално 
остварење приватних права пред националним судовима међународна организација, као што је 
то Организација уједињених нација, морала је посједовати статус правног лица. Принцип 
функционалне личности и, слиједом тога, функционални имунитет су на тај начин чврсто 
утемељени у оснивачки акт Уједињених нација. У члану 104. Повеље Уједињених нација 
регулисано је питање субјективитета и пословне способности Уједињених нација и то да 
„Организација ужива на територији сваког свог члана оне пословне способности које могу 
бити потребне за обављање њених функција и остваривање циљева организације“. Сличан 
функционални концепт је усвојен и у вези са питањем привилегија и имунитета које би 
Уједињене нације и представници те организације требали уживати. Тако, члан 105, став 1, 
прописује да “Организација ужива на територији сваког свог члана оне повластице и 
имунитете који су потребни за остваривање њених циљева." Међутим, овакво апстрактно 
одређење питања правног субјективитета организације захтијевало је нормативну 
конкретизацију. Из тог разлога је и усвојена Конвенција о привилегијама и имунитетима 
Уједињених нација, позната и као Генерална – општа конвенција. Она прецизира карактер 
функционалне (правне) личности и имунитета Уједињених нација и садржи детаљне одредбе 
којима су дефинисане привилегије и имунитети службеника ОУН и представника држава 
чланица. Сматра се да конвенција има директну примјену у многим националним правним 
системима, те се често констатује да је ријеч о тзв.self-executing документу. Шире в. A. 
Reinisch, Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Audiovisual Library of 
International Law, 2013, 2 и 3 
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Конвенција о имунитетима и привилегијама Уједињених нација21 која 
је усвојена 1946. године прецизно дефинише правни субјективитет 
ОУН и садржи детаљне одредбе о привилегијама и имунитетима које 
уживају званичници Уједињених нација и представници држава 
чланица. У члану 1, одјељак 1, дефинисан је функционални 
субјективитет (личност) Уједињених нација и то у форми правног 
лица, које ужива специфичне способности, а то су: „а.) способност 
уговарања, б.) способност да стиче и отуђује непокретну и покретну 
имовину; ц.) способност да покреће правне (судске) поступке.“ 22 Ова 
одредба појашњава могућности (надлежности) Уједињених нација на 
основу којих ова организација може да извршава послове, тј преузима 
права и обавезе из приватног права. На овом мјесту је дефинисан 
правни субјективитет Уједињених нација, и то субјективитет као 
правног лица.23   

 
2.2 Конститутивни елементи међународних организација 

 
С обзиром на то да су међународне организације створене од 

стране држава и то њиховим формалним одлукама, односно вољом 
која је уграђена у конститутивне инструменте, њихова природа, статус 
и надлежност – дјелатност, на првом мјесту зависи од садржине и 
одређења конститутивних елемената, на основу којих су и 
успостављене.24 На овом мјесту ћемо формулисати основне, тј. 
конститутивне елементе које један овако створен организам мора 
посједовати, а да би га могли сматрати међународном организацијом и 
субјектом међународног права. Међутим, конститутивни елементи 
међународних организација у теорији међународног права нису 
класификовани на јединствен начин. Они представљају основне 
заједничке квалитете међународних организација, њихову јединствену 
структуру општег карактера. Одређујући конститутивне елементе 
међународних организација и анализирајући њихову суштину, заправо 
                                                            
21 Конвенција о имунитетима и привилегијама Уједињених нација усвојена је 1946. године. У 
литератури је дефинисана и као Генерална - Општа конвенција. Шире в. United Nations 
Documents, Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations текст доступан на: 
http://www.un.org/en/ethics/pdf/convention.pdf, приступљено у септембру 2016. године. 
22 Шире в. интернет, Convention on the Privileges and immunities of the United Nations, доступно 
на 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954%28httpAssets%29/C8297DB1DE8566F2C1256F2600348
A73/$file/Convention%20P%20&%20I%20%281946%29%20-%20E.pdf(приступљено октобра 
2010.)као и интернет, доступно наhttp://treaties.un.org/(приступљено октобра 2010.)   
23 М. Савић, Дипломатско-конзуларно право и међународноправни поредак, Бања Лука, 2016, 
152 
24 Шире в. M. N. Shaw, 944 
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утврђујемо правну природу, статус и обим међународноправног 
субјективитета организација појединачно што per se представља 
изузетан задатак. То и јесте један од главних разлога због којих 
међународноправна теорија не познаје јединствену класификацију 
ових појмова и њихових значења. Ми ћемо се, на овом мјесту 
позабавити питањима одређења конститутивних елемената 
међународних организација у погледу савременог међународног права. 
Ово значи да ћемо истакнути елементе који су од посебног значаја за 
актуелна питања међународноправног субјективитета међународних 
организација. 

 
1) Државе: Из које год перспективе посматрамо, основни 

судионик (актер, учесник, фактор) у процесу настанка међународних 
организација јесте држава, прецизније речено три или више држава, 
које истовремено представљају активне – стваралачке субјекте 
удруживања, при чему само удруживање за резултат има стварање 
(конституисање) међународне организације. То значи да је њихова 
природа међудржавна и да су оне прије свега инструмент, односно 
оквир за добровољну сарадњу држава, у конкретном случају 
оснивача.25 Иако данас процес формирања међународних организација 
не можемо посматрати на овако упрошћен начин, оне су и у XXI вијеку 
(када имамо у виду међувладине, јавне организације) фактички  
подложне, у складу са процедурама, утицају држава чланица. Оне 
представљају институционални оквир за међудржавну координацију, 
што их у том смислу, упућује на државе чланице. Природа, статус и 
надлежност формиране међународне организације, прије свега зависи 
од конститутивних одредаба и инструмената на основу којих је она 
сама успостављена од стране држава.26 Све горенаведено указује на 
значај релације држава–међународна организација, при чему је 
потребно нагласити да међународне организације у овој релацији, ипак 
заузимају аутономну позицију. 

Према томе, државе су први конститутивни елемент 
међународних организација. Повезаност држава и међународних 
организација, односно државе-чланице и међународне организације је 
очигледна, при чему она има двоструку димензију и огледа се у 
међусобној условљености и зависности. С једне стране међународне 
организације, с обзиром на то да су формиране од стране држава, 
немају независну вољу, при чему самостално могу иступати само у 

                                                            
25 Шире в. С. Аврамов - М. Крећа, цит. дј., 171 
26 M. N. Shaw, цит., дј. 944 
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оквиру надлежности које су им повјерене оснивачким актом од стране 
држава. Државе учествују у раду тијела и специјализованих органа 
међународних организација чији је крајњи резултат доношење 
обавезујућих одлука, док међународне организације уживају мандат за 
осигурање и провођење тих одлука које одражавају политичку моћ и 
вољу чланица. С друге стране, државе су те које су се обавезале, 
оснивањем, или приступањем организацији на поштивање норми које 
су уграђене у конкретни међународни уговор, на основу кога је иста и 
формирана. Заправо, државе су добровољно, оснивањем или 
приступањем организацији извршиле самоограничење одређених 
права, преузевши конкретне обавезе садржане у оснивачком уговору. 
Овај процес самоограничавања је дефинисан на основу 
мултилатералног уговорног односа између држава који је закључен 
добровољно.  

2) Оснивачки уговор: Управо добровољно закључен 
међународни уговор мултилатералног карактера представља други 
конститутивни елемент без ког међународна организација не би могла 
уопште постојати. Овај међународни уговор представља инструмент 
оснивања међународне организације. Њиме су утврђене најбитније 
појединости у вези са међународном организацијом, као што су органи, 
тј. тијела организације, разлози за успостављање, циљеви, област 
дјелатности, надлежности, начин рјешавања спорова између држава 
чланица, процедуре приступања, права и дужности чланица итд. У 
међународноправној пракси, најчешће у интегрални састав овог 
међународног уговора улази и статут организације (понекад је ријеч и 
о јединственом документу) и он је уједно и правна претпоставка 
заживљавања међународне организације. У фактичком смислу 
претпоставка се огледа у функционисању и раду успостављених органа 
међународне организације. Како се ради о међународном уговору 
конститутивног карактера, неки теоретичари га дефинишу и као устав 
међународне организације.  

У сваком случају, основне дилеме које се намећу у погледу 
уговорног поријекла међународноправног субјективитета 
међународних организација можемо сублимирати у два питања; Да ли 
то значи да су оне искључиво плод међународног уговарања, или 
постоји још нека друга димензија њиховог субјективитета? Да ли 
субјективитет међународних организација представља просту 
акумулацију воље држава која је изражена у процесу уговарања? 
Дјелимичне одговоре на ова питања смо већ дали, а потпуно 
разрјешење ове дилеме ћемо дати у закључним разматрањима. 
Међутим, на овом мјесту морамо нагласити да уговорно поријекло 



Матеј Савић,  ПРАВНА ЛИЧНОСТ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА... 
 

182 

међународних организација није од толиког значаја, у контексту 
одређења њиховог међународноправног субјективитета, колико је 
специфично у погледу њиховог фактичког (прије свега политичког) 
статуса и односа према државама. Одговор на друго питање, за нас је 
просто – субјективитет међународних организација не представља 
акумулацију воље држава, он подразумијева аутономију воље, иако 
ограничену, а која се непосредно манифестује у међународноправним 
односима. 

У институционалном смислу, међународне организације се 
оснивају ради обезбјеђивања континуиране сарадње између држава.27 
Без обзира на разлике које постоје међу њима „међународне 
организације су створене да помогну чланицама да се баве питањима 
којим сваки члан не може да се бави у сувереној изолацији.“28 Управо 
природа, начин формирања и надлежности међународних организација 
не одражавају сопственост организације као такве, већ се дефинишу у 
складу са вољом држава, које теже ка остварењу специфичних 
заједничких циљева. Међународне организације одражавају 
противрјечности заједнице држава, али и њихово релативно јединство, 
при чему представљају одраз демократизације друштва у свјетским 
размјерама.  

3) Органи: Можемо закључити да органи међународне 
организације представљају трећи елемент који институционално 
материјализује међународну организацију, те усвојене одлуке 
организације спроводи у живот. Надлежност органа међународне 
организације, у оквиру које они врше своју дјелатност, искључиво је 
функционална, без територијалне, или пак, персоналне димензије, при 
чему и сама међународна организација, као субјект међународног 
права, ужива тај статус као синтетички дериват путем којег државе 
чланице остварују заједничке интересе. „Међународне организације 
нису супстрат држава, него тела преко којих се остварују заједнички 
циљеви више држава, оне не апсорбују комплетно личност државе, 
него се кроз њихову свеопшту сарадњу, њихово деловање in corpore, 
организација појављује као засебна личност.“29 Међународне 
организације, у правилу имају главне, основне органе који се могу 
сматрати њеним, како формалним, тако и фактичким стубом. У 
зависности од природе саме организације, ови органи могу бити 
административног, извршног, пленарног, савјетодавног, или пак 
                                                            
27 Шире в. О. Рачић - В. Димитријевић, цит. дј. 
28 N.M. Blikker и R.A. Wessel, Updating International Organisations, International Organisations 
Law Review, бр. 2. 2005, 2 (превод М. Савић) 
29 С. Аврамов - М. Крећа, цит. дј., 171 



“Политеиа”, бр. 11, Бања Лука, јун 2016. 
 

183 

судског карактера. Како је то пракса показала, свака међународна 
организација посједује најмање три главна органа. Тако Организација 
уједињених нација данас има пет главних органа, то су: 1) Генерална 
скупштина, која представља пленарни орган у чијем раду учествују 
равноправно све државе чланице и сматра се неформалним квази-
легислативним органом; 2) Савјет безбједности, као извршни орган 
који броји 15 чланова30 3) Генерални секретаријат на челу с 
Генералним секретаром који представља највише административно 
тијело ОУН, стара се о раду органа и процедурама, представља 
организацију у међународном праву итд. 4) Међународни суд правде је 
судски орган задужен за рјешавање међународноправних спорова и 
тумачење међународног права, и 5) Економски и социјални савјет 
представља посебан орган који се бави међународним питањима 
економске сарадње и социјалног развоја. Овај орган је доживио 
значајне реформе деведесетих година прошлог вијека. Старатељски 
савјет (у Повељи утврђен као шести главни орган), надлежан за 
управљање над посебним територијама, а које су биле у процесу 
стицања државности је, по испуњењу својих циљева, суспендовао све 
своје послове 1994. године.31 Савјет Европе и Организација америчких 
држава имају сличну организациону структуру.32 

Из тог разлога се међународним организацијама, без дилеме 
дефинише међународноправни субјективитет. Међутим, у теорији 
међународног права оне се дефинишу као специфични субјекти 
међународног права. Тако је најчешће присутна одредница 
међународних организација као деривативних субјеката међународног 
права. С обзиром да државе закључењем оснивачког уговора, заправо 
стварају (новог) субјекта међународног права, оне a priori утврђују и 
област дјеловања у зависности од природе удруживања, чиме се, 
најчешће предодређује и сама врста међународне организације.  

4) Дјелатност: Област дјеловања, тј. дјелатност међународних 
организација је у блиској вези са циљевима и представља четврти 
                                                            
30 Од укупног броја, пет је сталних чланица, то су: Сједињене Америчке Државе, Кина, Русија, 
Велика Британија и Француска. Оне имају посебан статус и право вета при доношењу аката 
које Савјет безбједности разматра. 
31 Шире в. исто 
32 Савјет Европе као међународна регионална организација има шест главних органа и то: 1) 
Парламентарну скупштину, 2) Министарски савјет, 3) Конгрес локалних и регионалних власти, 
4) Генералног секретара и секретаријат, 5) Комесара за људска права и 6) Европски суд за 
људска права. Организација Америчких држава обједињује 1) Генералну скупштину, 2) Савјет 
министара спољних послова, 3) Интерамерички судски комитет, 4) Интерамеричку комисију за 
људска права и 5) Генерални секретаријат као своје главне органе. В. интернет, доступно на: 
http://www.coe.int/en/ као и http://www.oas.org/en/about/our_structure.asp приступљено 
септембра 2016. 
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конститутивни елемент који одређује међународну организацију. 
Дјелатност међународне организације, као што смо већ рекли, утврђује 
се оснивачким уговором. Државе оснивачи дефинишу циљеве, 
фундаменталне оквире за дјеловање и надлежности међународне 
организације. Свакако, намјере држава оснивача су од пресудног 
значаја, јер државе које закључују оснивачки акт, формирајући саму 
организацију, детерминишу и дјелатности међународне организације. 
На основу дефинисаних циљева, предвиђене су и дјелатности 
међународних организација, на основу чега се implicite може извести 
закључак о постојању или не постојању међународноправног 
субјективитета одређене организације. 

5) Статут: Поред међународног уговора, неопходно је да на 
снагу ступи и статут организације који представља пети елемент 
међународне организације. Овај документ се, прије свега односи на 
стицање правног субјективитета међународне организације. Њиме се 
дефинише оквир пословне способности организације. Поред 
оснивачког акта који представља фундамент правне способности 
међународне организације он затвара цјеловитост њене правне 
личности. Слиједом тога, овај акт међународној организацији не само 
да дефинише стицање својства правног лица, већ и потврђује и 
специфично право на закључивање међународних уговора, систем 
привилегија и имунитета представника држава чланица, као и саме 
међународне организације и њених службеника. Статутом се најчешће 
одређују и процедуре и начин одлучивања као и додатне надлежности 
органа организације. 

6) Аутономија – статус: Међународна организација као субјект 
међународног права, у границама своје надлежности, као што смо већ 
рекли, посједује сопствену, аутономну вољу која се разликује од 
партикуларне воље државе, при чему је непосредно одговорна за своје 
акте, извршене акције и предузета дјела. Ово implicite детерминише 
међународноправни субјективитет, односно правну личност 
међународних организација. Аутономија, кумулативно са претходно 
наведеним елементима заокружује међународноправни субјективитет 
међународних организација. Само посједовање аутономије, у 
формалном смислу, подразумијева правни капацитет на основу којег 
међународна организација може имати способност преузимања права и 
обавеза у међународноправним односима, што је непосредно одређује 
као субјекта међународног права. Све ово потврђује јединство правне и 
пословне способности коју она мора посједовати да би била правно 
лице у међународном праву. Међутим, међународна организација своју 
аутономију ужива у оквиру надлежности која је дефинисана одредбама 
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уговора о оснивању и она их врши у складу са тим нормама, тј. у 
оквиру уговором предвиђених граница. Сада се враћамо на почетак, у 
погледу уговорног поријекла међународних организација. Истина је да 
она изван ток оквира губи свој правни капацитет. Међутим на основу 
својих конститутивних елемената унутар оквира који је дефинисан 
уговором о оснивању међународна организација има правну и 
пословну способност. Она је субјект међународног права чија је правна 
личност потпуна, али уоквирена њеним конститутивним елементима. 
Значајно је још нагласити да се међународне организације финансирају 
на основу финансијског учешћа држава чланица, које се одређује 
према посебно утврђеним критеријумима и, на првом мјесту, 
економским могућностима сваке земље појединачно. Све претходно 
наведено чини међународну организацију посебном правном 
личношћу, али је истовремено одређује и као непотпуно аутономног 
субјекта у систему међународних односа, односно ограничава њену 
политичку аутономију.33 Међутим, у овом раду се нећемо конкретније 
бавити питањем самосталности међународних организација у 
политичком смислу.  

 
2.3. Класификација међународних организација 

 
Mеђународне организације можемо класификовати према 

великом броју критеријума – према начину успостављања, чланству, 
дјелатностима, географском подручју, органима, циљевима итд. Број 
међународних организација расте, а с њим и разлике у циљевима и 
интересима оснивања, дјелатностима, структури чланства и 
надлежностима органа, што општу класификацију међународних 
организација отежава. Међу ауторима не постоји сагласност у погледу 
класификације и одређења врста међународних организација, а с 
обзиром на то да се у овом раду нећемо конкретније бавити овим 
питањима извршићемо подјелу према општеприхваћеним 
параметрима. Тако се према предмету, дјелатности и обиму 
надлежности, међународне организације могу подијелити на 1.) опште 
и специјализоване; зависно од степена организованости и обима 
овлаштења, на 2.) координирајуће и наднационалне, затим, у 
зависности од подручја дјеловања дијелимо их на  3.)универзалне и 
регионалне; према природи чланова на 4.) међувладине (јавне) и 
                                                            
33Тако, прекорачење правних оквира, који су одређени уговором о оснивању и одредбама 
статута доводи организацију на противправни терен, док прекорачење политичких ограничења 
изазива кризу организације, што најбоље потврђује садашње стање у Уједињеним нацијама. 
Шире. в. С. Аврамов - М. Крећа, цит. дј., 172  
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невладине; на основу степена отворености при приступању, 
међународне организације могу бити 5.) отворене и затворене; 
међународне организације према трајности дјеловања можемо 
подијелити на 6.) сталне и привремене. У смислу међународноправног 
субјективитета и одређења правне природе најзначајнија подјела је на 
међународне владине (јавне) и међународне невладине организације.34 
Ова подјела је још значајнија јер међународне јавне организације 
обухватају простор интернационалног међународног координисања, а 
невладине транснационалног дјеловања. Такође, број ових других 
данас премашује више хиљада и њихов утицај како на државе, тако и 
на међународне владине организације, све је снажнији.  

 
3. ЗАКЉУЧАК 

 
Данас су међународне организације постале незамјењиве. У 

свијету глобализације оне омогућавају сарадњу која превазилази 
државне границе. Када је, конкретно, ријеч о правном субјективитету 
међународних организација, можемо рећи да дуго времена у правној 
теорији нису била усаглашена стајалишта, „нарочито у појединостима, 
о томе јесу ли уопће, у којој су мјери и које су међународне 
организације субјекти међународног права. Писци који су међународну 
особност поистовјећивали са својствима државе која има териториј, 
становништво и суверену власт, долазили су до закључка да 
међународне организације нису посебни субјекти међународног права. 
Они су сматрали да су оне творевине суверених држава, а воља тих 
организација по њима је воља њихових држава чланица.“35 Заправо, 
статус међународних организација је, овако схваћен подразумијевао 
просту форму, односно оквир међудржавне сарадње у коме су оне 
заузимале административну, или пак, посредничку улогу. Закључак је 
да за овакву артикулацију воља држава није потребан посебан правни 
субјективитет међународних организација. Можемо теоријски 
примјетити да је овдје ријеч о волунтаристичком приступу, чији 
протагонисти су наглашавали недостатак (државотворних) 
                                                            
34 Такође, у литератури се могу пронаћи и термини као што су међудржавне организације, 
међународне јавне организације, међународне институције, или само међународне 
организације, док се у случају међународних невладиних, користи и формулација 
транснационалне организације. Прве је најпрецизније дефинисати међународним јавним, или 
пак само међународним организацијама. Свакако, постоје значајне разлике међу невладиним, 
приватним, транснационалним организацијама и др., а оне се, опет разликују од других 
сличних субјеката међународног права. У вези овога, шире в. Б. Кривокапић, Актуелни 
проблеми међународног права, Београд, 2011, 103   
35 Исто, 421 
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конститутивних елемената (територија, становништво, власт), затим 
формалноправну инсуфицијенцију оснивачког акта – међународне 
организације немају устав, непостојање хијерархијске организације и 
др. као основ за негирање правног субјективитета међународних 
организација. Међутим, иако је истина да оне не посједују ове 
квалитете, посебно не у погледу појма државности, статус 
међународних организација је много сложенији од простог збира 
партикуларних воља држава чланица. Поред овога, критеријум 
државности, с обзиром на актуелну динамику међународноправног 
поретка не може се узети у обзир као фундаментални доказ 
субјективитета специфичних субјеката међународног права – оних 
субјеката који нису државе. Државност јесте ексклузивитет држава, на 
основу којег оне потврђују своју сувереност, међутим, међународно 
право је одавно прерасло чисти међудржавни концепт. 
Међународноправни волунтаризам је у многим сферама уступио 
мјесто објективизму и концепт правне личности је, слиједом тога 
постао много шири појам од индивидуално признате државе, у складу 
са потврдом субјективитета заснованог на суверенитету и правног 
поретка власти – ius imperii.    

Надаље, међународне организације посједују правну и пословну 
способност и то према дефиницији да „...су субјекти међународног 
права носиоци међународних права и обавеза, који непосредно 
остварују своја права у међународним односима и непосредно су 
одговорни за неизвршење својих међународноправних обавеза...“36 
Изведена тврдња се односи, подједнако, на државе и међународне 
организације као субјекте међународног права и стога је небитно који 
је правни основ, тј. из чега се изводи међународноправни 
субјективитет међународних организација.37 Међународне 
организације су и формално добиле статус правних лица.   

Видљиво је да међународне организације посједују посебан 
међународноправни субјективитет који се разликује од субјективитета 
који се одређује у (унутар)државном праву. На првом мјесту 
субјективитет међународне организације зависи од намјере држава које 
закључују оснивачки акт, формирајући саму организацију. У случају да 
државе имају намјеру да утврде постојање међународноправног 
субјективитета конкретне организације оне могу то уградити у 
оснивачки акт. Ипак, чешћи је случај да се на основу дефинисаних 
циљева, предвиђене дјелатности и сврхе може извести закључак о 

                                                            
36 Исто, 45 
37 Исто, 99 
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постојању међународноправног субјективитета организације. Тако је 
нпр. Међународни суд правде утврдио у Савјетодавном мишљењу38 из 
1949. године постојање међународноправног субјективитета ОУН, 
наглашавајући да је правна личност Организације уједињених нација 
факат који је неопходан због капацитета који  је потребан за остварење 
циљева и принципа наведених у Повељи ОУН. Ово значи да се 
међународноправни субјективитет непосредно подразумијева и то на 
основу дјелатности, надлежности и права која су повјерена 
међународној организацији. Суд је такође нагласио да се мора 
прихватити чињеница да су чланице ОУН, повјеравајући им одређене 
функције, са пропратним дужностима и одговорностима обукле ОУН у 
надлежности потребне за омогућавање ових функција које се требају 
ефикасно упражњавати.39  

Нема сумње да међународне организације представљају правне 
личности у међународном праву.  Њихова улога унутар 
међународноправног поретка, упркос кризи у којој се међународно 
право данас налази, све више добија на значају. Чињеница да 
организације посједују међународноправни субјективитет 
подразумијева да су оне субјект међународног права и да су способне 
да, иступајући са међународним захтјевима, преузимају у своје име 
права и обавезе у међународноправним односима. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. F. Lowenfield, International Economic Law, II Edition, Oxford, 2008 
2. I. Reinisch, Convention on the Privileges and Immunities of the United 

Nations, Audiovisual Library of International Law, 2013 
3. J. E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers, Oxford 

2005 
4. M. N. Shaw, International Law, VII Edition, Cambridge University 

Press, 2014 
5. R. Portmann, Legal Personality Personality in International Law, 

Cambridge University Press, 2010 
6. Б. Кривокапић, Актуелни проблеми међународног права, Београд, 

2011  
                                                            
38 Ријеч је о савјетодавном мишљењу у случају Reparation for Injuries Suffered in the Service of 
the United Nations case. Шире в. ICJ Reports, 1949. 174. 16 AD 318. доступно на: http://www.icj-
cij.org/docket/files/4/1835.pdf приступљено, августа 2016. 
39 Шире в. исто, 179.  



“Политеиа”, бр. 11, Бања Лука, јун 2016. 
 

189 

7. В. Димитријевић - Р. Стојановић, Међународни односи, Београд, 
1996 

8. В. Ђ. Деган, Међународно право, Ријека, 2000 
9. В. Хаџи-Видановић и М. Милановић, Међународно јавно право, 

збирка докумената, Београд, 2005 
10. С. Царић - Ј. Вилус - С. Шогоров, Међународно привредно право, 

Београд, 2000 
11. Д. Врбан, Држава и право, Загреб, 2003 
12. М. Димитријевић, М. Симић, С. Ђорђевић, Увод у право, 

Крагујевац, 2006 
13. М. Савић, Дипломатско-конзуларно право и међународноправни 

поредак, Комесграфика, Бања Лука, 2016 
14. М. Савић, Међународно јавно право и његови субјекти – нека од 

теоријских одређења међународноправног субјективитета, 
Правна ријеч, год. Х бр. 37/2013 

15. Н. Висковић, Теорија државе и права, Загреб, 2001 
16. О. Рачић - В. Димитријевић, Међународне организације, Београд, 

1988 
17. Р. Д. Вукадиновић, Право Европске уније, Крагујевац, 2006 
18. Р. Д. Лукић, Б. П. Кошутић, Д. М. Митровић, Увод у право, 

Београд, 1999 
19. С. Аврамов, Тридесет година после Јалте, Анали ПФ у Београду, 

V- VI 1974 
20. С. Савић, Основе права, Комесграфика, Бања Лука, 2005 
21. С. Аврамов - М. Крећа, Међународно јавно право, Београд, 2008 
22. N. M. Blikker - R. A. Wessel, Updating International Organisations, 

International Organisations Law Review, бр. 2. 2005 
23. ICJ Reports, 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations case.  
24. UN Documents Collection, 1946, Convention on the Privileges and 

Immunities of the United Nations 
ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ 
 
1. http://treaties.un.org/ 
2. http://www.coe.int/en/ 
3. http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf  
4. http://www.oas.org/en/about/our_structure.asp 
5. http://www.oas.org/en/about/our_structure.asp  
6. http://www.un.org/en/ethics/pdf/convention.pdf 
7. http://www.un.org/law/avl/ 



Матеј Савић,  ПРАВНА ЛИЧНОСТ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА... 
 

190 

8. http://www.unog.ch/80256EDD006B8954%28httpAssets%29/C8297D
B1DE8566F2C1256F2600348A73/$file/Convention%20P%20&%20I
%20%281946%29%20-%20E.pdf  

9. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm,  
 

 
 
 
 
 



 
Слободан Наградић1 

Прегледни научни рад 
UDK 341.234:614.2 
DOI 10.7251/POL1611189N 

 
 

СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
A REAL SOCIAL POSITION OF ETHNIC MINORITIES IN THE AREA 

OF MEDICAL CARE AND SOCIAL SECURITY 
 

Summary: This work contains research of the position of ethnic minorities 
in two important existential areas such are medical care and social security. 
The author puts under a critical analyze not only semantics of the ideas and 
phrases of medical care and, especially, social security themselves,  
believing that their inaccurate meaning and usage hide more than they 
expose facts and relations according to which it is possible to detect and 
describe a real position of ethnic minorities in the post-dayton society of 
Bosnia and Herzegovina, but also the experience of implementation of rules 
from those areas, which should enable them to use the rights defined. Of 
course, his attention is specially focused on members of Roma ethnic 
minority, for which he claims to be the most sensible, and that their 
members, unlike members of all the other ethnic minorities in BiH, are most, 
or more precisely, only discriminated a-pro-pos the protection of their 
rights in the areas of medical care and social security, which is not only a 
responsibility of institutions that provide services in the mentioned areas of 
life. By using a method of analysis of contents of legal (constitutions, laws, 
conventions, charters, resolutions, sublegal acts) and political (reports, 
evaluations, analyses, strategies, action plans etc.) documents, and by 
analyzing real life features, processes, relations and events in contemporary 
BiH society, the author came to sociologically relevant insights of real 
social and legally-political positions of ethnic minorities in BiH, a state and 
courses in the areas of medical care and social security and clearly 
formulated a conclusion that members of ethnic minority determined 

                                                            
1 Социолог и политиколог, директор Републичког завода за заштиту културно-истори-јског и 
природног насљеђа 
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collectivities, apart from Roma, are in no way ancillary positioned 
compared to members of constitutional people of post-dayton BiH. 
Key words: ethnic minorities, post-dayton Bosnia and Herzegovina, entities 
in BiH, Constitution of BiH, health protection, social protection, medical 
institutions, laws on medical care and social security, (non)discrimination, 
census, solidarity 

 
Сажетак. У раду се истражује положај националних мањина у двије 
важне  егзистенцијалне сфере као што су здравствена и социјална 
заштита. Аутор критичкој анализи подвргава како саму семантику 
појмова и синтагми здравствена заштита, а нарочито социјална 
заштита, сматрајући да њихово непрецизно значење и употреба више 
скривају него што откривају чињенице и релације на основу којих је 
могуће детектовати и дескриптовати стварни положај националних 
мањина у постдејтонском друштву Босне и Херцеговине, тако и 
праксу имплементације норми из тих сфера која би требало да им 
обезбиједи примјену права која су нормирана. Наравно, у посебном 
фокусу његове пажње су припадници ромске националне мањине за 
коју он тврди да је у најрањивијем положају, да су њени припадници, 
за разлику од припадника свих осталих националних мањина у БиХ, 
највише, тачније: једини, дискриминисани а-pro-pos заштите њихових 
права у областима здравствене и социјалне заштите, за шта нису 
одговорне само институције и службе које се баве давањем услуга у 
наведеним подручјима живота. Методом анализе садржаја правних 
(устави, закони, конвенције, повеље, резолуције, подзаконски акти и 
сл.) и политичких (извјештаји, оцјене, анализе, стратегије, акциони 
планови и др.) докумената, те анализом реалних животних садржаја,  
процеса, односа и догађаја у овововременом б-х друштву, аутор је 
дошао до социолошки релавантних увида о стварном друштвеном и 
правно-политичком положају националних мањина у БиХ, стању и 
кретањима у областима здравства и социјалне заштите и јасно 
формулисао закључак да припадници колективитета 
националномањинске детерминације, изузев Рома, ни по чему нису у 
подређеном положају у односу на припаднике конститутивних народа 
постдејтонске БиХ. 
 
Кључне ријечи: националне мањине, Роми, постдејтонска Босна и 
Херцеговина, ентитети у БиХ, Устав БиХ, здравствена заштита, 
социјална заштита, медицинске установе, закони о здравственој и 
социјалној заштити, (не)дискриминација, попис становништва, 
солидарност. 
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         Тема супсумирана под горњи наслов, тачније њена димензија или 
сфера у којој се пропитује друштвени положај националних мањина у 
постдејтонској БиХ у наведеним областима је, на неки начин, реверс 
нарације о утврђивању и анализи истог тог статуса у области 
економске политике, рада, запошљавања, располагања ресурсима, 
материјално-финансијског стања и животног стандарда 
припадника етничко-мањинских заједница у б-х друштву и 
држави након грађанског рата у њој. Наравно, речено се односи на 
садржај који се „крије“ испод другог дијела наслова,  на социјалну 
заштиту, а не и на здравствену заштиту, јер је она релативно, 
дјелимично аутономан ентитет или сфера унутар које(г) је зависна 
варијабла здравствено осигурање, зато што су у постдејтонској БиХ 
здравствено осигурани - макар de iure, иако не увијек и de fаcto - они 
који су запослени, тачније: они за које послодавац уплаћује (и) 
здравствено осигурање. Истине ради, у вези са тим питањем постоје 
суштинске разлике међу ентитетима, као територијално-државних и 
правно-политичких субјеката постдејтонске Босне и Херцеговине.  
          Наиме, област здравства је, у складу са Уставом БиХ, у 
надлежности ентитета, односно Брчко Дистрикта БиХ. У Федерацији 
БиХ даље се надлежност дијели на кантоне/жупаније, а на нивоу 
Институција БиХ постоји тек, не одвећ облигаторна, координирајућа 
ингеренција. То за посљедицу има факт о дјелимично различитим 
моделима и начинима здравственог осигурања, односно здравствене 
заштите осигураника и осталог становништва у ентитетима. И у једном 
и у другом ентитету, тј. Републици Српској и Федерацији БиХ, 
(требало би да) су здравствено осигурани сви који су код надлежног 
органа пријављени да су запослени, односно у радном односу.2 Такође, 
здравствено су осигурани ђаци3 и студенти, најдуже до навршених 26 
година живота, затим пензионери, без обзира на године живота и неке 
категорије инвалида. У Републици Српској су дуже од цијеле једне, 
посљедње деценије здравствено осигурани сви грађани који су 
                                                            
2 Постоји више врста и модела радног односа, а у овом контексту то је важно због здравственог 
осигурања. Сви који су стално запослени, тј, запослени на неодређено вријеме имају 
обезбијеђену здравствену заштиту. То имају и они који раде на одређено вријеме, уколико им 
је радни однос регулисан и заштићен уговором о раду, а не уговором о дјелу. Они који раде 
повремене и привремене послове углавном нису здравствено осигурани, не могу то 
верификовати у здравственој књижици и здравствене услуге плаћају у пуном износу као и нека 
друга незапослена лица, тако да су запослени по основи уговора о дјелу једина категорија 
грађана који раде .а нису здравствено осигурани. 
3 У Републици Српској сви ученици до навршене 15. године живота су здравствено осигурани, 
без обзира на то да ли су им родитељи здравствено осигурани и имају бесплатну здравствену 
заштиту. То је чудно с обзиром на чињеницу да се лица сматрају дјецом до навршене 18. 
године живота. 
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пријављени код надлежних служби за запошљавање, односно за 
евидентирање и, евентуално, тражење посла незапосленим лицима, 
што није пракса ни у једном кантону у Федерацији БиХ. Такође, у 
Републици Српској здравствено су осигурани сви пољопривредници, 
укључујући њихове брачне другове, који су регистровали своја имања 
и дјелатности којима се баве, те који уредно измирују своје пореске 
обавезе. Према атуелном стању ствари у БиХ, најпроблематичније 
здравствено осигурање имају они који су формално у тзв. сталном 
радном односу у јавним и приватним предузећима која слабо послују, 
која не извршавају своје обавезе, па тако не уплаћују потребне и 
прописане износе финансијских средстава за осигурање својих 
запослених. У истом положају су и радници који су на тзв. чекању.4 
Другим ријечима, и не само у Републици Српској, него у цијелој БиХ, 
постоји скоро бесплатна примарна здравствена заштита, односно 
законска обавеза здравствених установа да свим грађанима пруже 
елементарну и прву медицинску помоћ без комерцијалне цијене тих 
услуга. У вези са тим питањем готово да и нема суштинске разлике у 
односу на предратну БиХ и некадашњу СФРЈ, у којима је здравствена 
заштита била бесплатна, с једном разликом: за примарни ниво услуга и 
интервенција осигураници плаћају тек симболичку партиципацију, а 
они који немају обезбијеђену здравствену заштиту, а таквих је изнимно 
мало, такође плаћају минималну цијену. Озбиљније разлике настају тек 
код коришћења услуга секундарне, а још више терцијарне здравствене 
заштите.     
         Међутим, оно што је важно за актуелизовану тему, а посебно за 
рашчитавање социјалног положаја националних мањина у сфери 
здравствене заштите, јесте чињеница да се у постдејтонској БиХ ни у 
једној здравственој или параздравственој5 установи, ма којег 
ранга, врсте, намјене, функције и капацитета она била, односно 
„класичној“ државној институцији задуженој за област здравства, 
не води било каква евиденција по основи националне припадности 
                                                            
4 Медији комуникације, а нарочито телевизијске емисије, су препуне информација о 
појединачним апокалиптичким судбинама и здравственим проблемима са којима се суочавају 
запослени а неосигурани радници или радници који су на тзв. чекању због тога што не могу 
остварити адекватну здравствену заштиту и медицинску услугу, а нарочито уколико им је 
потребна нека медицински сложенија интервенција изван граница Републике Српске или БиХ, 
односно ако су им потребни неки специјални лијекови. Дакле, одређене групе грађана у БиХ, 
иако су здравствено осигурани и формално-правно немају сметњи у приступу здравственој 
заштити, ипак имају реалне проблеме да то и озбиље  
5 Под том категоријом мислимо на све оне институције типа нпр. Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, односно ФБиХ или неког њеног кантона, затим на нпр. 
Институт за јавно здравство РС, односно Завод за здравствену заштиту Федерације БиХ, 
љекарске коморе итд.  
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пацијената или других корисника медицинских услуга, тј. 
здравствених осигураника. Разумије се, то отежава истраживање 
предмета ове елаборације, али истовремено и потврђује раније 
изречену и озбиљним аргументима подупрту тезу да у БиХ нема 
директне, циљане, свјесне, планске, транспарентне и ефикасне 
дискриминације и неравноправности националних мањина и 
њихових припадника, изузев кад је посриједи дјелимична 
политичка заступљеност у неким органима власти на нивоу 
Институција БиХ, односно кад се ради о припадницима ромске 
националне мањине. О појединим је било довољно говора у 
неколиким нашим досадашњим експликацијама6. 
         Претходно аподиктично изречена оцјена вриједи и кад је 
посриједи сегмент егзистенције именован здравствена заштита. До тог 
закључка дошло се након детаљног прегледа и анализе све 
расположиве грађе, свих података, односно вивисецирања стања и 
кретања у тој области у посљедњих нешто више од деценију и по. 
Ипак, увјерљивости ради, треба подастријети неколико доказа на 
којима се исказана оцјена може базирати, а потом анализирати стање и 
друштвени положај припадника националних мањина у сфери 
социјалне заштите, ма шта то било.7 Основни услов и административна 
претпоставка за приступ ма којој медицинској услузи, односно 
здравственој установи ма гдје у постдејтонској БиХ јесте посједовање 
здравствене легитимације, односно од надлежне службе овјерена 
здравствена књижица. Овјер(ен)а књижице је доказ не само да је 
здравствени осигураник, а потенцијални пацијент и корисник ресурса и 
капацитета здравствене установе којој се обраћа за услугу и помоћ, 
жив и да треба неку здравствену интервенцију, него и то да је за њега 
уплаћено здравствено осигурање од стране послодавца или другог 
субјекта који обавља ту функцију, односно да је он сам то на вријеме 
урадио. Надлежне службе, тј. институције за те послове су фондови 
здравственог осигурања и њихове ниже организационе јединице, типа 
филијала, експозитура и сл. Фондови су, заправо, парадржавне 
институције за својеврсну медијацију између послодаваца, ма ко они 
били, здравствених институција, свих врста, квалитета и нивоа 
                                                            
6 То се, прије свега, односи на наше радове: Националне мањине у законима у БиХ, „Модерна 
управа“, бр. 9/10, Бања Лука, 2013., стр. 211-228.; 
7 Наравно, познато нам је шта је, у конвенционалном смислу, социјална заштита. То је не само 
одређена пракса заштите и помоћи лицима која су „у стању социјалне потребе“ (јà рогобатног 
израза), односно конкретизација и реализација социјалне политике (има ли политике која није 
социјална, тј. овдје је ријеч о немогућем плеоназму), него је то данас и наука, једна од тзв. 
социјалних наука. Дакле, „социјална заштита“ није по себи нешто подразумијевајуће, није 
неспорна синтагма. Напротив! 
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организованости и услуга које дају и осигураника, тј. запослених и 
других лица која имају право приступа медицинским услугама и 
здравственим установама, али сада у својству корисника услуга 
здравствених установа или пацијената и задужени службеници у њима 
печатом потврђују да је све у реду са правним статусом осигураних 
лица. Ма који грађанин у БиХ, без обзира на било коју његову 
појединачну детерминацију или дискриминацију по било којој 
основи познатој у нарацији , односно у каталогу инструмената о 
људским правима, који има у својој здравственој легитимацији 
овјерену фактичност да је уредно здравствено осигуран, тј. да су 
послодавци и други субјекти за њега у одређеном, законски 
регулисаном временском року уплатили финансијска средства за те 
намјене, може се несметано обратити за ма коју интервенцију 
медицинског особља, без обзира да ли је у питању обична амбуланта, 
дом здравља, хитна помоћ, болница, бања или нека клиника. А будући 
да се у здравственој легитимацији, која је својина сваког здравственог 
осигураника понаособ, односно у здравственом картону који се води у 
здравственој установи у којој дотични осигураник конзумира своје 
право на здравствену заштиту, нигдје не води национална припадност 
осигураника, тј. не пише којој нацији или етничкој групи припада, 
онда се и евентуална дискриминација осигураника, односно 
потенцијалних пацијената није могла десити по основи националне 
декларисаности болесника или повријеђеног грађанина у БиХ, него је 
осигуранику услуга, евентуално, одбијена само због тога што му 
здравствена књижица није овјерена, односно што му није уплаћено 
здравствено осигурање. То се у овом постдејтонском периоду историје 
БиХ више и чешће дешавало припадницима конститутивних народа 
него припадницима већине националних мањина. Из једноставног 
разлога што припадници већине националних мањина имају ријешено 
питање здравственог осигурања, било што су запослени па осигурани 
код послодаваца, било да сами имају своје приватне бизнисе па 
уплаћују здравствено осигурање по тој основи.8 У том смислу је 
сувисао дискурс о томе који колективитет је дискриминисан, а који не 
у вези са здравственом сфером, а одговор до којег смо ми дошли је 
неупитан. Националне мањине, изузев једне, сигурно не.   

                                                            
8 Готово да је незамисливо да припадници неких етничких заједница у БиХ данас, попут 
Јевреја, Чеха, Нијемаца, Италијана, Турака и др., немају здравствено осигурање, односно да су 
незапослени. Њих је у постдејтонској БиХ толико мало да све њихове припаднике може 
издржавати, укључујући и здравствено осигурање, једна обична општина из њихових држава-
матица.  
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         У вези са тим питањем, тј. здравственим осигурањем и заштитом, 
односно могућностима озбиљења права на здравствену заштиту и 
приступ медицинским услугама, изузетак су, опет, Роми. Прво, зато 
што их није довољно уписано у матичне књиге рођених, а без тога се 
не може добити ни здравствена легитимација; друго, од свих 
националних мањина Рома је процентуално најмање запослених и 
најмање их има здравствено осигурање, односно најмање је пензионера 
међу њима, а пољопривреда традиционално није занимање којим се 
они баве, тако да ни по тој основи немају регулисано здравствено 
осигурање и из њега изведену здравствену заштиту, али о томе ће још 
бити ријечи у овој елаборацији.  
         Такође, кад је ријеч о набавци лијекова, протетичких средстава, 
техничких помагала и другог медицинског материјала, припадници 
националних мањина ни по чему нису угрожени или 
дискриминисани у односу на припаднике конститутивних народа. 
Напротив, брже и лакше могу доћи до ријетких и/или скупих лијекова 
у државама-матицама. Слично се може тврдити и за коришћење услуга 
секундарне и терцијарне здравствене заштите, укључујући и добијање 
потребних административних сагласности и конкретне финансијске 
подршке за одлазак на лијечење у иностранство итд. У односу на број 
припадника, већи је проценат пацијената корисника врхунских 
медицинских услуга из националних мањина, него из конститутивних 
народа. Кад се наведеним фактима дода битан податак да међу 
врхунским љекарима и другим медицинским радницима има заиста 
много припадника националних мањина, да њихово стручно 
усавршавање и напредовање у хијерархији менаџмента здравствених 
установа и струковних удружења ничим нису опструисани и 
забрањивани, да су међу власницима приватних амбуланти, 
стоматолошких ординација, клиника, апотека, фармацеутских 
агенција, масерских салона итд., бројни припадници националних 
мањина из тих бранши, онда није тешко извести закључак да приступ 
припадника националних мањина здравственој заштити и 
медицинским услугама није лимитиран било каквим 
недемократским нормама и праксама, односно да је друштвени 
положај категорије становништа те детерминације у сфери здравствене 
заштите у постдејтонској БиХ, изузев ромске популације из 
специфичних и тој националној мањини доскоро иманентних разлога, 
по свему равноправан положају већинске популације, а то значи 
да је, морално вредновано, добар, повољан, социјално стабилан и 
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прихватљив, „подобан“ за нормални развој друштва у цјелини.9 У том 
смислу је та тема неинтересантна за неко минуциозније социолошко 
истраживање и промишљање, па ју зато овдје и апсолвирамо.   
         Једина национална мањина у постдејтонској БиХ чији 
припадници имају озбиљних тешкоћа у сфери здравствене заштите 
и приступа медицинским услугама јесу, као што је већ констатовано 
на почетку овог одјељка, Роми. Наравно, и они тај проблем имају не 
због тога што су Роми, што је ријеч о припадницима националне 
мањине, која то доскоро у БиХ и није била, него из разлога чија 
етиологија сеже у њихов укупни друштвени и економски положај, 
услове и начин живота, историју, традицију и (не)могућности 
еманципације и пројекција успјешније будућности. Ромска национална 
мањина има проблема са остваривањем права на здравствену заштиту, 
чак и примарну, а да се секундарна и терцијарна и не помињу; 
смртност међу Ромима је процентуално највећа у односу на ма коју 
другу националну мањину и конститутивни народ, као што је и 
животни вијек још увијек евидентно краћи; тешкоће са остваривањем 
здравствене заштите и конзумирања медицинских услуга почињу већ 
са новорођеном дјецом итд. То су признале и саме највише власти у 
БиХ, о чему свједочи, између осталог, и чињеница да су те власти још 
2008. године, у оквиру Декаде социјалне инклузије Рома 2005-2015., 
урадиле и Акциони план за рјешавање проблема Рома у области 
здравствене заштите. Да нема проблема у области здравствене заштите 
не би онда требало правити ни акциони план за њихово рјешавање, тј. 
отклањање или макар значајно смањивање. Према томе, припадници 
ромске популације у данашњој БиХ, као и оној предратној, имају 

                                                            
9 То значи да нису у праву разне мониториг и експертске групе и појединци који извјештавају 
разна свјетска и европска уговорна тијела о људским правима кад, примјеном метода pars pro 
toto, закључују да су националне мањине дискриминисане у приступу здравственој заштити, не 
правећи потребну дистинкцију, нијансу у чињеници да има малобројних појединаца и из 
групације националних мањина који могу имати понеки проблем у вези са благовременом 
уплатом финансијских средстава за здравствено осигурање због чега им се не овјеравају 
здравствене књижице, па не могу остварити медицинску услугу, али то није због тога што су 
они припадници ма које националне мањине, него напросто због тога што њихово актуелно 
радно-правно стање не „подржава“ систем здравственог осигурања. Нема оправдања за напад 
на власти у БиХ у цјелини, само зато што је нека медицинска сестра била нељубазна са неким 
пацијентом или што је службеник из неког фонда здравствене заштите контролисао да ли је 
осигуранику уплаћени износ осигурања прије него што му је ударио печат у здравствену 
легитимацију. Чак су и оцјене Савјетодавног комитета Оквирне конвенције Савјета Европе за 
заштиту националних мањина подлегле „еху“ проблеме које у актуелизованој сфери имају 
Роми, па стање у вези са њима пројектују на све националне мањине, односно на све 
институције власти у БиХ, без обзира на њихову стварну и мјесну надлежност. Као и у низу 
других, претходно поменутих области  и примјера, не смије се бркати pars pro totо.                                                
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очигледних тешкоћа у остваривању здравствене заштите и/или права 
на лијечење.    
         Због чега баш Роми имају (највише) проблема са здравственим 
осигурањем и заштитом, односно приступом медицинским установама 
и конзумирањем њихових услуга у постдејтонској БиХ? На то, 
реторички једноставно, питање имплицитно је већ наговијештено 
неколико одговора, а у појединим пасажима нису избјегавани ни 
експлицитни ставови10, са аргументацијом, на основи којих се онда 
може склопити релативно рељефан мозаик спознаје због чега је то 
тако. Проблеми у области здравствене заштите Рома почињу од 
самог рођења ромске дјеце која се не уписују у матичне књиге 
рођених, на основи којег се затим пројектују и имплементишу све 
остале евиденције у које ће током свог живота бити уведени. Ако су 
те праксе и „традиција“ по себи биле разумљиве у неким ранијим 
периодима, нпр. све до краја предратних БиХ и СФРЈ, иако су и онда 
биле неоправдане, сад, у првим деценијама 21. стољећа, је немогуће 
наћи рационално, правно и морално оправдање11 за изостанак уписа 
новорођене дјеце у ромским породицама у матичне књиге.  Свјесне тог 
проблема, власти у постдејтонској БиХ су вишекратно покушавале да 
ријеше тај проблем, односно бар су иницирале његово рјешавање12, али 
ни данас, anno domini 2012., тај проблем није дефинитивно ријешен, 
иако су његове пропорције и социјални ефекти неупоредиво мањи него 
прије нпр. 20 година. Данас, тј. у посљедњих неколико година, тај 
проблем се брже и ефикасније рјешава због тога што се упис у матичне 
књиге рођених обавља ex offitio, аутоматски, примјеном 
најсавременијих технолошких достигнућа, већ у породилиштима, на 
основи документације (лична карта, здравствена књижица и сл.) са 
којом располажу породиље. Међутим, и даље се сва дјеца у 
постдејтонској БиХ, а посебно ромска, не рађају у породилиштима или 
обичним болничким одјељењима, него код куће, код родбине и сл., 
због чега су могућности манипулисања са евидентирањем новорођене 
                                                            
10 То се посебно односи на поједине пасусе у другом поглављу, у којем је дата дескрипција 
ромске националне мањине у БиХ, са најзначајнијим одликама и проблемима са којима се у 
свом животу суочавају њени припадници, па тако и са здравственом заштитом.  
11 Дакако, свјесни смо опасности да се у аргументацији ове врсте и садржаја не склизне и не 
сконча у морализму, а то је становиште које свеколику збиљу „мјери“ и вреднује 
искључиво са становишта моралних постулата и норми, што, наравно, није достатно за 
холистичку херменеутику свих слојева, димензија и семантике стварности. Шире о феномену 
морализма у: Слободан Наградић, И етика и политика, „Глас српски“, Бања Лука, 1999., те 
Фирдус Џинић, Етика, Ветеринарски факултет, Београд, 1999.    
12 Први пут то је било још 2002/03. године, дакле прије доношења сета акционих планова који 
су БиХ „квалификовали“ за Декаду ромске инклузије 2005-2015. године, а други 2008/09. 
године, тј. већ у оквиру имплементације поменутих акционих планова. 



Слободан Наградић,  СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ... 
 

200 

дјеце велике и апликативне. Другим ријечима, у тој сфери, односно vis-
a-vis тог питања постоје и практикују се дјелимичне и повремене, 
вољне и невољне злоупотребе. Оне се, између осталог, састоје и у томе 
да неке младе Ромкиње, посебно оне које немају завршено редовно 
школовање или било какву другу едукацију о тзв. репродуктивном 
здрављу, труднице и удате жене, дођу у породилиште и породе се са 
туђом или непотпуном/неисправном документацијом13, и због тога 
опет нема потоњих ефеката и користи од тако евидентиране 
новорођене ромске дјеце у матичне књиге. Лепеза злоупотреба са 
уписом новорођене дјеце у матичне књиге овим, наравно, није 
исцрпљена, али без обзира који садржај и форма манипулације били 
примијењени, све се то касније реперкутује као проблем у регулисању 
здравственог осигурања, односно остваривању здравствене заштите 
код јавних медицинских установа.  
         Без уписа у матичну књигу рођених није могуће добити 
јединствени матични број грађанина, а без њега се не могу регулисати 
основни идентификациони документи (лична карта, здравствена 
књижица и др.), што је први предуслов за добијање статуса 
здравственог осигураника. Ако већина ромске дјеце рођене прије 20 
или 30 година није уписана у матичне књиге рођених у вријеме кад су 
рођени, ако то нису апсолвирали ни у међувремену, то значи да они и 
данас, али сад као одрасли људи још имају  проблема у вези са тим. То 
је један крак етиологије тешкоћа које имају припадници ромске 
националне мањине у постдејтонској БиХ у вези са остваривањем 
права на здравствену заштиту. С друге стране, као што смо утврдили у 
претходном одјељку ове елаборације, највећи број Ромкиња и Рома, 
данас и овдје, није запослен, односно немају властити бизнис и 
нису здравствено осигурани по тим основама. Исто тако, још увијек 
респектабилан број радно способних Рома није пријављен код 
надлежних јавних институција и служби за евидентирање 
незапослених лица, па ни по том критеријуму немају здравствено 
осигурање и заштиту. И на крају, међу пензионерима је, кад се на 
актуелизовани проблем гледа са стајалишта њихове националне 
припадности, најмање припадника ромске националне мањине, тако да 
нису здравствено осигурани ни на основи те чињенице. Због/из  
разлôга, претходно наведених, Роми и имају проблеме у тој сфери 
егзистенције које они сами не могу отклонити неким једнократним 
                                                            
13 Разумије се, таквим злоупотребама и ескиважама прописа нису склоне и не практикују их 
само младе Ромкиње, него, нпр. и дјевојке других националних детерминација, које настоје, из 
за њих легитимних разлога, да прикрију свој прави идентитет, често тако прикривајући и 
идентитет дјетета. 
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мјерама, без помоћи онога што се у ранијем, предратном политичком 
систему и њему адекватној политичкој терминологији, називало – 
шира друштвена заједница, а заправо је ријеч о институцијама и 
механизмима власти и буџетским финансијским средствима. Без 
здравственог осигурања, по ма којој основи, свима је у данашњој 
БиХ, па тако и припадницима ромске националне мањине отежан, 
а у неким околностима и онемогућен приступ здравственим 
установама и медицинским услугама. Тако је не само у 
постдејтонској БиХ, него и шире, у свим постсоцијалистичким 
транзиционим државама у којима су раније, у претходним политичким 
системима, бар декларативно, припадници радничке класе, радни људи 
и „грађани“ имали бесплатну здравствену заштиту.14  
         У вези са питањем могућности, а још више и посебно стварности 
здравственог осигурања и потоње, на њему засноване здравствене 
заштите припадника ромске националне мањине у постдејтонској БиХ, 
овдје је показана спорност легитимационе основе и правног утемељења 
здравственог осигурања већине припадника ромске националне 
мањине, из чега недвосмислено слиједи дефицит потенцијала њихове 
здравствене заштите и приступа конкретним медицинским 
установама и услугама. Гледано из те перспективе и узимајући у 
обзир бар неколике наведене аргументе за претходну оцјену, не може 
се избјећи закључак о дискриминаторном положају у којем се 
налази већина ововремене ромске популације у Босни и 
Херцеговини. По том питању они су у старту неравноправни у односу 
на њене грађане друг(ачиј)е националне детерминације, иако не због те 
формалне, декларативне припадности другим народима и нацијама, па 
и етничким мањинама, него због помањкања, немогућности 
испуњавања услова за здравствено осигурање при садашњем стању 
легислативе из те и других области друштвене, правне и политичке 
егзистенције. Консеквентно томе, а полазећи од значаја које 
здравствени сектор, посебно (не)могућност конзумовања медицинских 
услуга, има у свакодневном, повијесном, али и историјском животу 
људи, група и заједница, није могуће не констатовати да је 
друштвени положај ромске националне мањине, највећег дијела 
                                                            
14 Разумије се, постоје и неколике, али бенигне, више формално-правне и административно-
техничке, процедурално-процентске, него суштинске разлике у вези са питањем здравственог 
осигурања и заштите припадника ромске националне мањине између појединих држава 
насталих разбијањем претходне СФР Југославије, као и тих држава и других које у државно-
правном погледу настављају континуитет социјалистичких република тзв. реалног 
социјализма. Остале данашње европске „капиталистичке“ државе нису овом приликом узете у 
обзир из простог разлога што у њима здравствена заштита никад није била бесплатна, што у 
том смислу у њима нема дисконтинуитета.                                      
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њених припадника, у тој области егзистенције, а због ње и шире, 
неповољан, тежак, и без изгледа на неку скорашњу, брзу и безболну 
промјену набоље. Такође, чињеница да је огроман број, највећи дио 
ромске популације у постдејтонској БиХ незапослен, да нема приватни 
бизнис, односно да му је ускраћен приступ ресурсима и располагање 
имовином (које, углавном, и нема) се можда најбоље зрцали и исказује 
своје негативно, дискриминаторско „лице“, значај и значење, осим у 
домену животног стандарда и (не)могућности задовољења 
елементарних људских потреба, управо у сегменту здравствене 
заштите, у отежаном приступу здравственим установама и 
медицинским услугама, а збирна посљедица тога је не само тежак 
друштвени положај припадника ромске националне мањине у 
некаквом апстрактном, химеричном виду и семантици, него и сасвим 
конкретно, као њихов краћи животни вијек; виши проценат обољелих; 
затим оболијевање од тежих болести, због чега имају већа издвајања за 
лијечење и набавку лијекова; па појава, повремено и понегдје, мање 
„кооперативности“ медицинског особља спрам ромских пацијената 
и/или корисника услуга15; односно да је код њих већа смртност, 
укључујући и новорођенчад, а то се све негативно реперкутује на 
тоталитет повијесне егзистенције и укупност друштвеног положаја 
Рома у данашњој епохи. 
         Због разлога напријед наведених и аргументисаних, припадници 
ромске националне мањине у постдејтонској БиХ су објективно, 
социјалне инерције и наслијеђених образаца понашања ради, у 
области здравствене заштите и приступа медицинским услугама 
дискриминисани, у депривилегованом друштвеном положају. Па 
ипак, власти у постдејтонској БиХ систематски тȇже и предузимају 
активности с циљем да промијене набоље тај неповољан социјални 
статус Рома и Ромкиња кад су посриједи стварност њиховог 
здравственог осигурања, заштите, нормалног лијечења, набавке 
                                                            
15 То појава, тј. игнорисање и мања пажња болесницима и другим пацијентима из ромске 
националне популације, ипак није толико распрострањена да би се могла сматрати тачном и 
одрживом оцјена по којој „одређене прдрасуде и стереотипе које о ромској националној 
мањини има већина радника у здравственом систему“ - чега вјероватно има, баш као и ситног 
подмићивања и чашћења медицинског особља од стране богатијих Рома и Ромкиња - као што 
то стоји у образложењу циља бр. 2 из Акционог плана за рјешавање проблема Рома у области 
здравствене заштите, којег је усвојио Савјет министара БиХ 2008. године. Додуше, по нашем 
мишљењу, практикована децентност и уљудност спрам ромских пацијената у посљедњих 
неколико година од стране већине љекара више је посљедица опрезности и страха чак од 
могућих оптужби за дискриминацију истих пред неким европским или свјетским ауторитетом 
за заштиту људских права, него императива Хипократове заклетве по којој сви болесници 
(треба да) су једнаки, односно да се љекари према свима односе на исти начин, без обзира на 
њихову националну, вјерску и културну припадност, имовно стање, пол, старост и сл.   
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лијекова и медицинских помагала, кондиционали добијања 
медицинских услуга, рехабилитација итд. Такође, један од циљева 
Акционог плана за рјешавање проблема Рома у области здравствене 
заштите јесте и подизање тзв. опште, друштвене, јавне свијести о 
значају здравља и потреби његовог очувања и унапређивања, посебно 
код економски најсиромашнијих, друштвено маргинализованих и 
искључених, те хуманитарно вулнерабилних група као што су Роми. 
Тиме друштво, тачније: политичке власти у постдејтонској БиХ настоје 
да умање, ако већ није могуће елиминисати све негативне посљедице 
својеврсне социјално-здравствене запуштености16 ромске популације у 
дужем претходном временском периоду, покушавају их изједначити у 
могућностима приступа здравственој заштити, прије свега у сфери 
легислативе, а потом и поправљањем стварног економско-
финансијског положаја већине припадникa ромске етничке мањине, 
како би се поправила социјална инклузија Рома у б-х друштво. Исто 
тако, власти у посљедњих неколико година не само да освјешћују 
друштво у цјелини, тј. већину његових не-ромских припадника, него 
проводе и лепезу конкретних мјера с циљем додатне едукације и 
оспособљавања оних који раде у здравственом сектору на посебној 
заштити здравља и превенцији обољења ромског становништва. На 
истом фону и са истим циљевима предузимају се, синоптички и 
синергично, активности политичких, образовних и здравствених 
власти и на, старомодно казано, здравственом просвјећивању самих 
припадника ромске националне мањине, посебно млађих генерација, у 
првом реду младих Ромкиња17. Младе Ромкиње су, захваљујући и 
активностима неких „женских“ невладиних организација, прошле више 
форми и фаза едукације, од нпр. важности личне хигијене и сексуалног 
образовања, заразних болести18, до репродуктивног здравља, порођаја, 
одгоја дјеце, његовања старијих лица итд. Такође, власти на свим 

                                                            
16 Увјерени смо да употријебљена синтагма није и не би требала бити стигматизујућа за 
припаднике ромске националне заједнице, тим прије што стање у којем се налазе vis-a-vis 
здравствене заштите данас у БиХ није примарно посљедица неке њихове, кантовски казано, 
„самоскривљене нееманципованости“, него дугог рада историје и стицаја разних неповољних 
околности за ромски народ. 
17 С тим циљем је у посљедњој деценији 21. вијека у БиХ, у организацији и под 
покровитељством бројних владиних и невладиних, домаћих и међународних организација и 
других субјеката, одржано више семинара, „округлих столова“, конференција, радионица, 
предавања и тренинга о разним темама из здравствене ефере, реализовано више пројеката, а 
све с циљем повећања знања и унапређења свијести о здравственим изазовима и проблемима 
са којима се суочавају Роми у постмодерном добу.  
18 На примјер, Институт за заштиту здравља Републике Српске је сам организовао 
истраживање о знању ромске популације о туберкулози и другим заразним болестима, послије 
чега је предузео мјере с циљем побољшања њиховог знања о томе. 
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нивоима њеног организовања у постдејтонској БиХ су примјењивале и 
друге мјере, најчешће разне кампањске акције, као што је, примјера 
ради, вакцинација све новорођене дјеце, а међу њима и ромске дјеце19, 
затим гинеколошки прегледи жена итд. Осим тога, са истом 
мотивацијом и истим циљем, у најважнијем документу влâсти у 
постдејтонској БиХ о ромском питању, на основи којег се она и 
„квалификовала“ у Декаду социјалне инклузије Рома 2005-2015., а то је 
већ помињани акциони план за рјешавање проблема Рома у области 
здравствене заштите, се наговјештава и планира цијели низ мјера, чија 
би имплементација требала довести до циља, а он је: свеобухватна и 
боља здравствена заштита највећег дијела припадника ромске 
националне мањине у БиХ, као што су: здравствено просвјећивање 
ромских активиста који живе и раде у ромским насељима који ће и 
сами послије пре(д)узимати улогу едукатора о здрављу и превенцији 
заразних болести, затим о сексуално преносивим болестима, као што је 
HIV/AIDS, рано откривање TBC, болести зависности, орално здравље, 
укључујући и поправке зуба, па све до информативних кампања о 
здравственој заштити ромске популације итд. Мјере које су предузете, 
као и оне које се тек планирају предузети, ипак свједоче о 
сензибилитету и освијешћености надлежних власти у БиХ о 
потреби рјешавања проблема које ововремени припадници ромске 
етничке заједнице имају у БиХ и који их стављају у неповољан и 
нехуман друштвени положај, из чега онда, једним дијелом, и 
произилази њихова неравноправност у односу на друге националне 
мањине и конститутивне народе. То потврђује и чињеница да су власти 
у БиХ већ у првој години имплементације актуелног акционог плана из 
области здравствене заштите само за један његов сегмент, а у те 
намјене, издвојиле 172000 КМ, док се за реализацију свих планираних 
мјера и активности легализованих Акционим планом предвиђа 
вишемилионски износ конвертибилних марака. Рационалан и 
сврсисходан утрошак толико планираних финансијских средстава, од 
којих ће већина бити обезбијеђена у буџетима надлежних 
министарстава и других јавних служби, у којима су углавном на 
диспозицији средства пореских обвезника, требао би да резултује 
радикалним побољшањем здравствене заштите већине припадника 
ромске етничке популације, а сљедствено томе и њиховог укупног 
друштвеног положаја, како у сектору здравства, тако и у друштву у 

                                                            
19 Такве активности je организовало, проводило и финансирало Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, иако није правило евиденцију дјеце по националној 
основи. Такође, сличне активности проводила је и надлежна служба Брчко Дистрикта БиХ. 



“Политеиа”, бр. 11, Бања Лука, јун 2016. 
 

205 

цјелини, што би требало да буде значајан импулс и крупан замајац 
новом „таласу“ еманципације и равноправности ромске националне 
мањине у постдејтонском босанскохерцеговачком друштву. 
          Све напријед наведено не само да илуструје, него и потврђује, 
доказује најмање, двије ствари. Прво, релевантност егзистенцијалних 
сфера здравства, здравствене заштите и приступа медицинским 
установама и услугама за детектовање и дефинисање друштвеног 
положаја Рома у постдејтонској БиХ и, друго, освијешћеност и 
признање власти да је социјални статус ромске националне мањине у 
тој области и димензији бивства неповољан, депривилегован и 
неадекватан потребама и достојанству човјека у 21. вијеку, да се он 
треба и може промијенити набоље, те напоре институција власти које 
су с том мотивацијом, оправдањем и циљем већ предузеле и даље 
планирају и предузимају реалне и ефикасне мјере и активности. То 
најбоље демантује неке квазитеоријске, а прије свега идеолошке и 
политичке оцјене о томе да су Роми у БиХ и данас, као и прије 15-20 
година, преко неадекватног система здравствене заштите, изложени 
дискриминацији, угрожавању њихових људских права и „општој“ 
инсуфицијенцији друштвене бриге за њих, које неријетко долазе не 
само из (не)ромског невладиног сектора, него и неких мониторинг 
тијела асоцијација које су инаугурисале и легализовале међународне 
инструменте за заштиту људских права, па и појединих академских 
аутор(итет)а. Имајући то на памети, логичним и необоривим се чини 
закључак по којем би се у неком замишљеном објективном судском 
процесу тешко доказало да су власти у постдејтонској БиХ, од 
општинских, преко кантоналних, до ентитетских и оних на нивоу 
Институција БиХ, свјесно, систематски и намјерно опструисале и 
дерогирале механизме и могућности заштите људских права 
припадника ромске националне мањине, укључујући и институте и 
медијуме здравствене заштите припадника тог народа у њој. 

 
♣ ♣ ♣ 

 
         Кад је, пак, ријеч о социјалној заштити – појму, односно 
синтагми, која је саморазумљива и неспорна међу онима који се баве 
теоријом и праксом социјалне заштите и социјалног рада20, али не и 
изван тих научних области и парадигми, међу онима који се баве 
                                                            
20 Дефиниције социјалне заштите могу се пронаћи и у најлошијим уџбеницима и 
приручницима који се користе на студијама социјалног рада, али је за готово све њих 
карактеристично да уопште не доводе у питање нити критички про(ис)питују позитивно стање, 
задатост и одрживост те синтагме.  
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критичким промишљањем societas-a, који дакле свеколику сложеност и 
мултисемност социјалне структуре истражују и тумаче са стајних 
тачака и парадигми других наука и дисциплина – и ситуираности 
националних мањина у тој области у постдејтонском периоду б-х 
повјеснице, односно пропитивању феномена друштвеног положаја 
националних мањина у сектору и сегменту егзистенције који се зове 
социјална заштита, може се рећи да и за њу генерално вриједи готово 
све оно што је казано за статус и третман националномањинских 
заједница у подручјима запошљавања и здравствене заштите. А то 
значи да се социјални статуси већине националних мањина, 
односно већине њихових припадника, ни по чему не разликују од 
друштвеног положаја припадника конститутивних народа. Такође, 
из горње тврдње - уколико је тачна, а овдје се полази од тога да 
аргументи који иду њој у прилог претежу у односу на оне контра ње - 
слиједи увид да и друштвени положај већине националних мањина, 
„мјерен“ и евалуисан по његовом позиционисању у сектору социјалне 
заштите, није значајније различит, поготово не неповољнији од 
положаја конститутивних народа. Комплементарно претходном увиду 
је и теза, односно спознаја по којој се и у том погледу, тачније: у том 
сектору живота, значајно разликују статус и потребе припадника 
већине ромске националне мањине од припадника других националних 
мањина и конститутивних народа.  
         Без обзира на својеврсну очигледност, и једну и другу тезу 
треба(ло би) поткријепити одговарајућом аргументацијом, макар по 
још једном доказу, како би оне биле неоспорне, потпуно увјерљиве, 
заправо чињенице.  
        Не улазећи, овом приликом и за потребе ове елаборације, у, што 
би казали правници, meritum садржаја и импликација категорије 
социјална заштита и збиље на коју се она односи – довољно је позвати 
се тек на једну њену лексикографску дефиницију, по којој је социјална 
заштита „Друштвена делатност настала као вид добровољног и 
милосрдног помагања, убогим, немоћним, сирочади, ратним 
ветеранима и другим које социјално угрожавају појединци, породице, 
економски и политички моћници, примарне људске заједнице, 
религијске институције и, потом, држава.“21 – треба овдје евоцирати, 

                                                            
21 Милосав Милосављевић, Социјална заштита, у: Социолошки речник, „Савремена 
администрација“, Београд, стр. 529. Исти аутор, по нама, у истој одредници али у другом 
контексту, даје још бољу, оперативнију дефиницију социјалне заштите кад каже да је 
социјална заштита „такође организован систем разноврсних услуга појединцима и породицама 
које имају тешкоће у свакодневном животу и не могу их превазилазити без организоване 
помоћи приватних, јавних, државних и других служби и институција, односно добровољних и 
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призвати на видјело дана и ставити „у погон“ двије битне ствари, 
односно одговорити на два релевантна питања која се у вези са 
социјалном заштитом постављају. Прво се тиче дефинисања, 
номиновања субјек(а)та/објек(а)та који има(ју) право на социјалну 
заштиту, а друго се односи на идентификовање надлежности за 
креирање и легализацију активности и мјера социјалне заштите, те 
препознавање институција и механизама који конкретно проводе 
законска рјешења, односно мјере социјалне заштите у пракси.  
         У вези са првим питањем, може се закључити и сувисло је казати, 
на основи досадашњих вишедеценијских, теоријских и практичних, 
домаћих и иностраних искустава, да право на коришћење неких мјера и 
привилегија социјалне заштите, а посриједи су увијек индивидуална 
права, чак и кад се посредују путем неког колектива, групе, као што је 
породица, сродници и сл., имају само неки појединци, дакле одређене 
категорије, узак слој становништва. Све то у, колико-толико, правно 
уређеним државама, односно заједницама у којима постоји и дјелује 
владавина права, јесте, односно мора бити дефинисано законима и 
другим правним прописима. На практичном плану то се реперкусира 
или своди, углавном, на четири (4) основне категорије 
субјеката/објеката социјалне заштите, односно лица која примају 
социјалну помоћ. То су: 1. појединци, пунољетни здрави и по свим 
другим критеријумима способни грађани који не могу сами, у процесу 
рада, запослењем и зарадом као „класичним“, стабилним и трајним 
системом социјалног осигурања, обезбиједити минималне услове за 
властиту егзистенцију, а немају имовине или каквих других ресурса од 
којих би могли живјети, односно породицу или сроднике који би их 
издржавали; 2. појединци који су инвалиди, или на други начин 
хендикепирани, односно лица са посебним потребама која не могу 
радити нити имају имовину, а немају родитеље, старатеље или друге 
сродничке издржаваоце, затим дјеца без родитеља или родитељског 
старања, по било којој основи и етиологији, те старија самохрана лица; 
3. лица са посебним, девијантним склоностима и статусом, као што су 
повратници из установа за лишавање слободе и/или издржавање казни 
(затвори, притвори, специјалне болнице и сл.), реконвалесценти од 
болести зависности (дроге, алкохолизам итд.), скитнице/бескућници и 
др.; 4. дисфункционалне породице, тј. породице са поремећеним 
односима између родитеља и дјеце или супружника, односно између 
                                                                                                                                                       
хуманитарних удружења, организација, те самоорганизовања грађана и локалних заједница.“, 
op. cit., стр. 530. Дефиниција појма и праксе социјалне заштите има и у другим публикацијама, 
нарочито у уџбеницима из предмета истог имена и новијим лексиконима из социологије, науке 
о социјалном раду и других научних области хуманистичке провенијенције.  
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осталих елемената властите структуре и сл. Неки аутори као посебан 
субјект/објект, односно категорију становништва која има право на 
мјере социјалне заштите, наводе и поједине социјалне групе које имају 
специјалан, својом (не)одговорношћу нескривљен и незаслужен 
неповољан друштвени положај, као што су, нпр. избјеглице, расељена 
лица, мигранти, азиланти (усљед рата, елементарних непогода, 
политичких услова, тортуре и сл.), затим разне мањинске групе, попут 
религијских, етничких, сексуалних, расних итд., те других, трајних или 
ad-hoc вулнерабилних скупина. У овој елаборацији посебна пажња је 
фокусирана на социјалну заштиту националних мањина, прије свега 
припадника ромске етничке групе, због тога што је она социјално 
најдепривилегованија и угроженија, усљед чега многи њени 
припадници тешко могу обезбиједити елементарне услове за 
егзистенцију без мјера социјалне заштите.      
         Кад је, пак, посриједи тема о надлежностима, организацији, 
институционализацији, те субјектима креирања и провођења мјера 
социјалне заштите, онда у вези са тим ствари у постдејтонској БиХ 
стоје овако. По словима и нормама кроз њих исказаним, у Уставу 
постдејтонске БиХ, изворно дакле, социјална заштита се уопште не 
помиње међу оригинарним надлежностима државе, тј. институција 
Босне и Херцеговине, из чега јасно произлази да је она у надлежности 
ентитетâ, односно кантона у Федерацији БиХ, те Брчко Дистрикта 
БиХ.22 На тим нивоима власти се креира социјална заштита, што 
наравно раде за то надлежни органи и институције23, а мјере које се 
доносе и проводе с циљем рјешавања социјалних проблема, односно 
помоћи социјално угроженим категоријама становништва, су садржај 
активности органа власти локалних самоуправа и специјализованих 
служби, од којих су најважније центри за социјални рад, те неке 

                                                            
22 На нивоима ентитета у БиХ и кантона у Федерацији БиХ формирана су ресорна 
министарства, а на нивоима општина остале специјализоване институције и службе. Разумије 
се, министарства формално немају исте називе, односно нису исто структурисана, а то значи да 
сектор социјалне заштите није увијек у свуда самосталан ресор, него најчешће у оквиру других 
министарстава, као што су за рад, запошљавање, здравство, борачку заштиту и сл. На нивоу 
државе, тј. институција БиХ, у области социјалне заштите тек уназад неколико година 
успостављен је и легализован механизам, са координирајућом улогом и капацитетом, унутар 
Министарства цивилних послова за тај ресор, с тим што се његова надлежност  и данас 
оспорава у појединим кантонима и једном ентитету.    
23 Надлежна министарства, агенције и службе (нпр. институти за социјалну политику, заштиту 
итд ) креирају и предлажу законска рјешења и другу легислативу, те институционалне и друге 
мјере с циљем пружања социјалне заштите корисницима – наравно, касније анализирају и 
њену примјену и ефекте - које иначе усвајају скупштине и друга законодавна тијела (нпр. 
вијећа народа и сл.)  
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невладине организације посебних намјена.24 Разумије се, мјере 
социјалне заштите се примјењују, проводе на(д) онима који су 
социјално угрожени, а то су углавном најсиромашнији појединци и 
групе, којима је због тога помоћ коју примају кроз неке од њих и/или 
путем хуманитарних активности организација и удружења, conditio 
sine qua non опстанка и егзистенције. Међу њима      је у ововременој 
БиХ, кад је о колективитетима ријеч, највећи број из ромске 
националне популације.        
        Кључно питање овог дијела експликације наше тезе гласи: јесу ли 
Роми у сфери социјалне заштите у постдејтонској БиХ 
дискриминисани или нису? Односно да ли се легализоване и 
уобичајене мјере социјалне заштите на једнак начин примјењују у 
зависности од тога да ли су њихови корисници Роми или припадници 
осталих националних мањина и/или конститутивних народа? У 
доступним и анализираним информацијама и подацима, оцјенама, 
мишљењима, извјештајима, препорукама и сл., садржаним не само у 
теоријским трактаусима и осталим писаним облицима изражавања, 
него и у различитим документима институционалне, официјелне 
провенијенције, затим у осталој грађи, а њу чине, поред наведеног, и 
текстови/емисије у медијима комуникације, није се у БиХ могло наћи, 
изузев у појединачним, инцидентним25, тј. рудиментарним 
                                                            
24 Мјере социјалне заштите, које се дефинишу по претходно описаној процедури, најчешће 
проводе центри за социјални рад, који се формирају, у складу са одређеним, законом 
прописаним и другим критеријумима (нпр. економским потенцијалом општине), и дјелују под 
ингеренцијама јединица локалне самоуправе, а у општинама које немају центре за социјални 
рад, неке друге, специјализоване и са запосленим професионалцима у њима, службе, које, 
додуше, имају нешто мање надлежности и капацитете у односу на центре за социјални рад, 
пошто они поред мјера социјалне заштите имају и друге намјене и обавезе. Такође, неке мјере 
социјалне заштите, односно помагања и збрињавања социјално угроженог становништва и 
група могу, а повремено и проводе, неке специјализоване државне агенције, попут нпр. 
локалних комесаријата за избјеглице, па све до UNHCR, затим поједине невладине 
организације, удружења грађана и други субјекти, хуманитарне провенијенције, као што су 
Црвени крст, „Добротвор“, „Мерхамет“, „Каритас“, „Коло српских сестара“, „Ла 
беневоленција“ и друга, али и народне кухиње итд. На нека од њих, нпр. Црвени крст, држава 
може, а у случају БиХ и јесте, пренијела нека своја овлашћења из тематизоване сфере, као што 
је тражење несталих лица. 
25 То се односи на појединачне забиљежене жалбе неких Рома, прије и више активиста из 
ромских и других невладиних организација, него самих оштећених Рома, који су имали 
проблема са службеницима из администрације локалних самоуправа или појединих центара за 
социјални рад, како због нељубазности, нестручности, а можда, у неком случају, и предрасуда 
понеког „општинара“, а дијелом и због тога што неким ромским појединцима тешко пада 
сазнање да, из неких разлога, немају право на мјере социјалне заштите или какву социјалну 
и/или хуманитарну помоћ. У вези са тим, на неким локацијама избијали су инциденти, али су 
они углавном брзо елиминисани, понекад и заташкавани, при чему су њихови виновници, с ма 
које стране били, ријетко процесуирани и кажњавани. У томе су затајиле и судске власти, 
инспекцијски органи, а понекад и институције за људска права. 
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облицима и обимима, материјала и доказа за неко свјесно, 
планско, систематско, организовано и ефективно дискриминисање 
припадника ромске националне мањине у посљедњих 10-15 година 
у сфери социјалне заштите и пружања других садржаја и облика 
хуманитарне помоћ и, упркос чињеници да су припадници управо те 
етничке мањинске заједнице били, и још увијек јесу, најбројнији 
корисници институтâ и механизама, права и могућности мјера 
социјалне заштите и помоћи. Наравно, постоје одређени, законом 
прописани критеријуми и услови26 за остваривање неких из лепезе 
мјера социјалне заштите, чак и за оне категорије становништва или 
појединце који имају право на њу. Међутим, многи међу онима који, de 
iure, имају загарантовану социјалну помоћ, не значи да је и de facto 
остварују. Сви они који потенцијално, с обзиром на своју тешку 
материјално-финансијску ситуацију, тј. сиромаштво, те стање у 
породици и здравствено-радну способност итд. инклинирају статусу 
који потребује  неке мјере социјалне заштите и добијању конкретних 
садржаја социјалне помоћи, морају се некако „квалификовати“ за то 
право. То значи да они морају доказати да су лица или групе које су „у 
стању социјалне потребе“, како се то рогобатно дефинише и назива у 
теорији и пракси социјалног рада и социјалне политике (!?), да имају 
право на социјалну заштиту, односно да су им надлежне власти дужне 
пружити одговарајућу помоћ и друге услуге које им обезбјеђују 
минимум услова за егзистенцију. Социјално, имовно, породично, 
радно и здравствено стање, као предуслов за добијање и реализовање 
права на социјалну заштиту, доказује се прије свега 
идентификационим документима27, а затим и осталом одговарајућом 
документацијом коју сервисирају, издају за то надлежни органи и 
службе.28 Припадници ромске националне мањине и данас, више од 
деценију и по након грађанског рата у БиХ, у вези са доказивањем свог 
права на социјалну заштиту имају великих тешкоћа, управо због тога 
што многи од оних који су „у стању социјалне потребе“ немају 
                                                            
26 Ради се, примјера ради, о Закону о социјалној заштити Републике Српске, „Службени 
гласник“ РС, број, затим о Закону о социјалној заштити Федерације БиХ, „Службене новине 
ФБиХ“, број      , те Закону о социјалној заштити Брчко Дистрикта БиХ и законима о 
социјалној заштити у кантонима/жупанијама у ФБиХ.                                                                                                 
27 Мисли се на сљедеће идентификационе документе: лична карта, пасош, возачка дозвола, 
радна књижица, индекс, ђачка књижица, родни лист, увјерење о држављанству, потврда о 
пребивалишту и боравишту, банковна картица, штедна књижица итд. 
28 То могу бити, нпр. кућна листа, увјерење о запослењу, односно престанку радног односа, 
потврда о некажњавању или невођењу кривичног поступка, увјерење о приходима, доказ о 
плаћеним порезима, свједочанство о завршеној врсти и нивоу образовања итд., која издају 
разне општинске службе, образовне установе, полицијске и правосудне инстанције, порески 
органи, банке, поште итд.   
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идентификационе документе, а немају их због тога што никад или на 
вријеме нису уписани у матичне књиге рођених нити у друге 
релевантне евиденције којим доказују свој идентитет, статус и потребе. 
Тако је и са низом других докумената, од пријава о пребивалишту, 
кућних листа, доказа о приходима, регистрација радњи, до 
грађевинских дозвола и увјерења о незапослености и сл., чиме се круг 
невоља са којима се суочавају најсиромашније категорије ромског 
становништва опет затвара и постаје врзино коло. Тој  теми ћемо се 
још једном вратити у наредним одјељцима.  
         Наведени и други идентитетско-евиденционо-административни 
проблеми са којима се и у ововременој БиХ суочава и живи већина 
припадника ромске националне мањине, а који су посљедица и њихове 
(не)одговорности, због тога што се нису на вријеме уписали у законом 
прописане евиденције и касније пописали приликом редовних пописа 
становништва, битно утичу на коначни резултат провођења мјера 
власти с циљем обезбјеђења социјалне заштите и пружања помоћи 
социјално-хуманитарно угроженим категоријама из ромске етничке 
популације. Усљед немогућности доказивања правно ваљаног статуса, 
а прије тог и самог идентитета, многи Роми, односно цијеле њихове 
породице бивале су „заобиђене“ од стране надлежних државних 
служби, укључујући и центре за социјални рад, при додјели социјалне 
помоћи или другог начина збрињавања најсиромашнијих ромских 
породица и појединаца, иако је (било) очигледно да се ради(ло) о 
апсолутно депривилегованим и маргинализованим појединцима, 
породицама и групама које без помоћи државе или неке хуманитарне 
организације не могу не само нормално живјети, него, одвећ често, и 
буквално преживјети. Могуће је, наравно, приговарати бирократским 
процедурама и административном ригоризму, односно тражити алиби 
у крутости и нервози службеника и сл., али то не амнестира саме 
ромске заједнице и појединце из њихове мањине због индолентности, 
аљкавости и дефицијентности осјећаја за самозбрињавање, те 
некултивисања и потребе обраћања установама за социјалну заштиту 
са уредном и прописаном документацијом.29 Због тога се у јавности 
често, кад је социјална заштита припадника ромске националне 

                                                            
29 Ма колико неко био објективно и очигледно социјално незбринут, угрожен, сиромашан, 
немоћан, болестан, „убог“ и сл., њему не слиједе аутоматски мјере, тј. бенефити социјалне 
заштите, он ју не може остварити док не докаже да је лице „у стању социјалне потребе“, док се 
са потребном и верификованом документацијом не обрати центру за социјални рад или 
надлежној служби општине у којој не постоји центар за социјални рад и док надлежна тијела 
тих институција, по окончању прописаних процедура не донесу потребне одлуке, издају 
рјешења, обезбиједе финансијска средства и коначно уруче помоћ.                                                                           
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мањине посриједи, јавља феномен својеврсне фатаморгане. Наиме, 
чини се да државне власти и установе социјалне заштите не 
испуњавају своје законске обавезе и не воде рачуна о социјално 
угроженим ромским породицама и појединцима, због чега се 
релативно висок проценат њихових припадника налази, односно 
препознаје у улози просјака, бескућника, скитница, жртава насиља у 
породици и сл., а заправо збиљско стање ствари није тако. Аргументи у 
прилог овој тврдњи, које нуди сама збиља, стварни живот, су 
вишеструки и неке од њих ћемо и овдје подастријети. 
         Прво, највећи број припадника ромске националне мањине који 
се налази „у стању социјалне потребе“ и не „конкурише“ за помоћ, не 
обраћа се надлежним службама, не тражи ју, па ју због тога и не 
добија, а то се у јавности „прелама“, доживљава и вреднује као 
одсуство институционалне емпатије према социјално угроженим 
Ромима и Ромкињама, као помањкање бриге власти и осталих 
субјеката који имају, који нису социјално угрожени, за сиромашне, 
болесне и немоћне грађане из ромске националне популације. Разумије 
се да није тако. Тешко је наћи више од неколико примјера одбијања 
власти и социјалних установа да додијеле помоћ члановима ромских 
заједница, чак и кад нису сасвим уредно аплицирали за њу, а 
појединачни случајеви евентуалног неоправданог малтретирања неких 
припадника ромске националне мањине од стране службеника или 
волонтера социјалних или хуманитарних установа и организација30 
више су израз и посљедица социјално девијантног понашања тих 
службених лица и њима прије треба да се бави криминологија и 
правосудне институције него социологија, односно науке о социјалном 
раду. Исто вриједи и за примјере злоупотребе социјалне заштите, како 
од стране оних који на њу нису имали право, тако и оних који су 
манипулисали са њом, отуђивали ју, себи додјељивали, препродавали 
ју итд.  
          Друго, новчани износи и други садржаји помоћи из „арсенала“ 
мјера социјалне заштите у постдејтонској БиХ, њеним ентитетима и 
већини кантона у ФБиХ, су изнимно ниски, у сваком случају 
недостатни потребама корисника за колико-толико нормалну 
егзистенцију, тако да и они који ју добијају нису посебно 
„профитирали“ нити су егзактно набоље промијенили свој дотадашњи 
неповољни друштвени положај. То, такође, ствара утисак о социјално 
                                                            
30 Штампа и други медији комуникације у постдејтонској фази б-х повјеснице забиљежили су 
неколико случајева крајње набуситог, па чак и криминалног понашања овлашћених лица из 
надлежних установа, што је наилазило на моралну осуду јавности, док је дисциплинских и 
судских (прекршајних или кривичних) процесуирања тих преступника било значајно мање.   
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неодговорном понашању власти и установа за збрињавање и помагање 
угрожених појединаца и група из мањинске ромске заједнице. 
Међутим, треба знати да је утисак најнижи и најнепоузданији 
квалитет, домет и облик спознаје и управо због тога што се разликују 
знања заснована на утисцима и она која су стечена озбиљним 
хеуристичким истраживањима и постоји наука са својим постулатима 
и методима. И ова социолошка елаборација демантује утисак да се 
припадници ромске националне мањине у постдејтонској БиХ додатно 
дискриминишу неадекватним мјерама социјалне заштите, њиховим 
недовољним износима и нередовним сервисирањем.  
          Треће, утисак да је супротно од наведеног у претходној 
реченици, појачава чињеница да је у посљедњих неколико година у 
постдејтонској БиХ реално пао животни стандард за више процената, 
што је посљедица економско-финансијске кризе, која није мимоишла 
ни БиХ, да је велик број радника остао без посла а тиме и без плата и 
социјалног осигурања, односно основних претпоставки за живот, што 
је само повећало армију оних који су и до тада били „у стању 
социјалне потребе“, због чега се ионако скромна средства за потребе 
социјалне заштите морају дијелити на већи број корисника, чиме су 
износи помоћи постали мањи, па се, попут неке фатаморгане, чини да 
друштво, власти и социјално-каритативне установе не чине довољно да 
помогну угрожено становништво, посебно Роме. У условима 
економско-финансијске кризе, а они су на дјелу у БиХ посљедњих 
година, сиромаштво сиромашних још више долази до изражаја, а 
проценти пада животног стандарда на њихове ниске основице се чине 
још већим, због чега би требало значајно повећати социјална давања и 
другу помоћ уколико се жели да се статус, тешко стање и положај у 
којем се налазе најугроженије категорије, у које спада највећи број 
припадника ромске етничке мањине, промијене набоље.  
          Четврто, Роми су и прије економске кризе, прије посљедње 
масовне незапослености у БиХ (за сада), били најмање запослени, 
имали су – у просјеку – најниже плате и, захваљујући и другим 
неповољним факторима, најтеже су живјели. Криза је тај неповољан 
статус већине Рома само продубила и још већи број њих доспио је „у 
стање социјалне потребе“, односно данас већи број припадника ромске 
националне мањине има потребу за социјалном заштитом него што је 
то било прије нпр. пет или шест година. То, истовремено, значи да 
државна власт, на свим нивоима њеног организовања, а посебно 
Република Српске, кантони у Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту БиХ, 
јер су они најодговорнији за провођење мјера социјалне заштите с 
обзиром да је код њих највећа концентрација овлашћења у вези са тим, 
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мора обезбиједити макар минималне стандарде заштите и помоћи 
социјално најугроженијим категоријама становништа, укључујући 
наравно и Роме, с којима ће постићи ефекте од којих корисници те 
помоћи и мјера заштите могу бар (пре)живјети. Пето, упркос новим 
тешкоћама и проблемима са којима се б-х друштво суочава посљедњих 
неколико година, мјере социјалне заштите коју креирају и 
имплементирају институције власти и специјализоване стручне 
установе у тој сфери, а чији објект, тј. корисници, су припадници 
ромске етничке мањине, нису нестале ни доведене у питање. 
Напротив! За потребе рјешавања проблема у разним областима 
егзистенције ромске етничке мањине планирана31 су и већ утрошена 
респектабилна финансијска средства и други ресурси32, што је или ће у 
непосредној будућности резултовати побољшањем социјалног статуса 
многих Рома и Ромкиња, а преко тога и укупног њиховог друштвеног 
положаја, што је најбоља потврда оцјене да се и у економски кризним 
и политички нестабилним условима у постдејтонској БиХ води рачуна  
и проводе мјере социјалне заштите на(д) грађанима и грађанкама 
ромске етничке детерминације и декларисања.       
         Имајући на памети претходне експликације и аргументацију за 
неке од њих, а држећи се непристраног приступа теми истраживања, 
није могуће пренебрегнути и игнорисати оцјену дозрелу и прераслу у 
факт да су надлежне власти у постдејтонској БиХ водиле 
недискриминаторску  политику спрам ромске националне мањине у 
домену социјалне заштите, без обзира што резултати нису такви да то 
изгледа очигледним. Напротив, многим сиромашним, незапосленим, 
болесним и из других разлога рањивим припадницима ромског народа, 
као и бројним њиховим породицама, помоћ власти и служби социјалне 
заштите, ма колико скромна и рестриктивна била, је једина коју (су) 
они добија(ју)(ли). Без ње, још већи број Рома и Ромкиња би имао 
социјалне проблеме, не би могао припремити дјецу за школе, лијекове, 
храну, био би болеснији и смртнији. То најчешће јесте било 
једнократно и палијативно рјешавање проблема најсиромашније 
групације босанскохерцеговачких Рома, али и та конкретна 
палијативност и „прозаичност“ за те социјалне маргиналце и 
                                                            
31 Ријеч је о овдје одвећ често помињаним акционим плановима за рјешавање проблема Рома у 
разним секторима живота као што су образовање, здравство, становање, запошљавање и сл., 
који су донесени у оквиру Декаде социјалне инклузије Рома 2005-2015. 
32 Осим из домаћих извора, а они су углавном ентитетски, кантонални и општински буџети, те 
средства Брчко Дистрикта БиХ и самих институција БиХ, у финансирању имплементације 
акционих планова учествовале су и бројне међународне, владине и невладине организације. 
Шире о у: Евалуација, цит. издање, те Трећи извјештај БиХ о законодавним и другим мјерама 
...,  цит. издање. 
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вулнерабилне категорије је боља и ефикаснија од најбољих концепата, 
принципа, декларација и осталих норми и обећања, која се не 
остварују. То би могао и требао бити императив за власти, политичаре, 
већинске народе, богате грађане, владине и невладине организације, 
хуманитарна друштва, вјерске заједнице, медије информисања и друге 
субјекте и актере друштвених процеса . 
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SOCIAL WORK IN HEALTH CARE SYSTEMS IN BOSNIA AND 

HERZEGOVINA 
 

Summary: Health care systems in Bosnia and Herzegovina are facing the 
challenge of how to successfully perform the function of implementation of 
health care and how to provide quality health services in the conditions of 
impoverishment, as vell as take care of preserving and improving the health 
of the population. Social work through social workers as professionals in 
the health care system is under attack,because the professionals are the 
basic resource for the functioning of the system. It is expected that social 
work in the health care system takes an important place, and that the role of 
social workers in the health care systems of Bosnia and Herzegovina is 
significant and clearly defined. In the paper are presented the results of 
research conducted on the entire territory of Bosnia and Herzegovina. The 
population was composed of medical institutions that employ social workers 
from all three levels of care, while the sample was the total number of 
employed social workers in health care systems in Bosnia Hercegovina. The 
results showed that social work in health care systems are not given 
sufficient importance, and that social work as the profession is not 
recognize as an important factor in achieving and maintaining health as 
physical, psychological and social welfare. The social worker as a 
professional is marginalized. A large number of health care institutions do 
not employ social workers This fact suggests that health care systems did 
not recognize the importance of social work as a profession in the 
preservation and improvement of health. To improve the position of social 
work in the health care system social workers should promote their services 
as vell as introduce new services in health care systems. 
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Sažetak: Zdravstveni sistemi u Bosni i Hercegovini nalaze se pred izazovom 
kako uspješno vršiti funkciju ostvarivanja zdravstvene zaštite i kako u 
uslovima osiromašenja pružiti kvalitetne zdravstvene usluge, te brinuti o 
očuvanju i unaprijeđenju zdravlja stanovništva. Socijalni rad posredstvom 
socijalnih radnika kao profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite je na 
udaru, jer su profesionalci osnovni resurs za funkcionisanje sistema. 
Očekivano je da socijalni rad u zdravstvenom sistemu zauzima značajno 
mjesto, te da je uloga socijalnog radnika u zdravstvenim sistemima Bosne i 
Hercegovine velika i jasno definisana. U radu su predstavljeni rezultati 
istraživanja koje je sprovedeno na području cijele Bosne i Hercegovine. 
Populaciju su činile zdravstvene ustanove sa sva tri nivoa zdravstvene 
zaštite koje zapošljavaju socijalne radnike, dok je uzorak bio ukupan broj 
zaposlenih socijalnih radnika u sistemima zdravstvene zaštite u Bosni i 
Hercegovini. Tokom istraživanja korištena je metoda ispitivanja, tehnika 
anketni upitnik posebno kreiran za ovu namjenu. Rezultati istraživanja su 
pokazali da se socijalnom radu u sistemima zdravstvene zaštite ne pridaje 
dovoljan značaj, te da se socijalni rad ne posmatra kao bitan faktor u 
postizanju i održavanju zdravlja kao fizičkog, zdravstvenog i socijalnog 
blagostanja. Socijalni radnik kao profesionalac je marginalizovan. Veliki 
broj ustanova zdravstvene zaštite nemaju zaposlene socijalne radnike što 
upućuje na činjenicu da sistemi zdravstvene zaštite nisu prepoznali značaj 
socijalnog rada kao profesije u očuvanju i unaprijeđenju zdravlja. Socijalni 
radnici ne promovišu socijalni rad u zdravstvenom sistemu niti uvode nove 
usluge u socijalnom radu u zdravstvenim sistemima. 
 
Ključne riječi: socijani rad, socijalni radnik, sistemi zdravstvene zaštite u 
Bosni i Hercegovini 

 
 
UVOD 
 

Među stručnim i naučnim radnicima u oblasti zdravstva ne postoji 
saglasnost u interpretaciji definicije i značenja sistema zdravstvene zaštite. 
Jednako tome, ne postoji ni saglasnost korisnika zdravstvene zaštite o 
definiciji i značenju sistema zdravstvene zaštite. Definicija zdravstvenog 
sistema koja je najviše u upotrebi označava zdravstveni sistem kao ukupnost 
elemenata koji sudjeluju u obezbjeđivanju zdravstvene zaštite stanovništvu 
(Vukmanović, 1994). Sistem zdravstvene zaštite obično je organizovan na 
različitim nivoima, od kojih je prvi nivo kontakta između pojedinca i 
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zdravstvenog sistema, gdje se pruža primarna zdravstvena zaštita. Drugi 
nivoi zdravstvene zaštite pružaju i obezbjeđuju više specijalističku zaštitu. 
Riječ je o sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Univerzalni 
koncept zdravstvenog sistema ne postoji, niti se jedinstven zdravstveni 
sistem može primjeniti u svim zemljama, bez obzira na njihovo političko, 
socijalno, ekonomsko i društveno organizovanje. Postojeći zdravstveni 
sistemi u nizu zemalja sačinjavaju razne institucije, uspostavljene da 
prvenstveno pružaju usluge onim licima koje ih traže, a mnogo manje za 
obezbjeđivanje zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu na određenoj 
teritoriji. Institucije su uglavnom slabo povezane i svoje djelovanje 
koncentrišu na ograničen broj aktivnosti, umjesto na široki spektar ciljeva, 
postavljenih zdravstvenom politikom. Sistemi zdravstvene zaštite u BiH se 
mogu okarakterisati kao prelazni modeli, čije je funkcionisanje regulisano 
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju na 
entitetskom nivou (Prema Ustavu BiH, zdravstvena zaštita stanovništva je u 
nadležnosti entiteta, koji ovu oblast regulišu zakonima). Zdravstvene 
sisteme u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine čine razne 
ustanove i institucije, uspostavljene da prvenstveno pružaju usluge onim 
licima koje ih traže.  

 
Normativno određenje zdravstvene zaštite u BiH 
 
Zdravstvena zaštita u Bosni i Hercegovini definisana je zakonom. S 

obzirom na državno uređenje Bosne i Hercegovine, zdravstvena zaštita je u 
okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja uređena na nivou entiteta, 
odnosno zdravstvena zaštita građana je u nadležnosti entiteta. U Republici 
Srpskoj zdravstvena zaštita uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju 
(Službeni glasnik Republike Srpske br. 18/99) i Zakonom o zdravstvenoj 
zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske br. 18/99). Članom 7. Zakona o 
zdravstvenom osiguranju definiše se zdravstvena zaštita pod kojom se 
podrazumijevaju mjere kojima se unapređuje zdravlje, spriječavaju i 
suzbijaju bolesti i povrede, rano otkrivaju oboljenja i blagovremeno liječe, 
spriječava onesposobljenost i vrši osposobljavanje za životne i radne 
funkcije poslije bolesti i povreda. Ovim zakonom su definisana prava iz 
zdravstvenog osiguranja koja ostvaruju lica osigurana po osnovu rizika 
bolesti. U Federaciji Bosne i Hercegovine zdravstvena zaštita je definisana 
Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH 
br.30/97) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije Bih 
br.27/97). Član 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH sadrži 
takstivno navedena prava koja osigurana lica ostvaruju u okviru zdravstvene 
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zaštite, odnosno, prava koja čine obaveznu zdravstvenu zaštitu u FBiH. 
Zdravstvena zaštita kao pojam ovim Zakonom nije definisana.  

 
Socijalni rad u sistemu zdravstvene zaštite 
 
Socijalni rad kao profesija promoviše socijalne promjene, rješavanje 

problema u međuljudskim odnosima, te osnaživanje i oslobađanje ljudi, 
kako bi se povećalo blagostanje. Koristeći teorije ljudskih ponašanja i 
socijalnog sistema, socijalni rad djeluje na mjestima gdje dolazi do 
interakcije ljudi i njihovog okruženja. Principi ljudskih prava i socijalne 
pravde su bazični za socijalni rad (IASSW i IFSW, 2001). Dakle, socijalni 
rad je usmjeren ka intervencijama koje imaju podržavajuću, razvojnu, 
zaštitnu, preventivnu i/ili terapijsku svrhu.  

Socijalni rad se kao naučna disciplina i profesija bori da nametne 
svoju profesionalnu identifikaciju. Koliko god su naučni, socijalni, kulturni, 
politički i pragmatički korjeni utemeljivali i davali stabilnost socijalnom 
radu kao novoj naučnoj disciplini i djelatnosti, oni u određenoj mjeri postaju 
ograničenja za bitnije promjene. Danas se u praksi  može vidjeti da je 
socijalni rad u velikoj mjeri institucionalizovana društvena djelatnost. U 
takvoj situaciji socijalni radnik je neizbježno dio velikih sistema kao što su 
socijalni sistem i zdravstveni sistem. Očekivano je da je uloga socijalnog 
radnika u tim sistemima velika i jasno definisana. Suprotno tome, može se 
primjetiti da je socijalni radnik kao profesionalac često marginalizovan.  
Pasivan odnos menadžmenta organizacije prema značaju obavljanja  radnih 
zadataka socijalnih radnika u ustanovama sistema, pasivan odnos samih 
socijalnih radnika prema značaju i položaju svoje profesije, nedostatak 
licenciranja profesionalaca iz područja socijalnog rada, nepostojanje jasnih 
određenja poslova kojima se socijalni radnik bavi unutar organizacija 
sistema, samo su neki aspekti  problema sa kojima se socijalni rad kao 
profesionalna djelatnost susreće, posebno u sistemima zdravstvene zaštite.  

 
Najčešće aktivnosti socijalnih radnika u sistemima zdravstvene 

zaštite  
 
Dosadašnja praksa govori da se većina socijalnih radnika za vrijeme 

radnog angažmana bavi nekom od kombinacija sljedećih aktivnosti: 
Procjenjivanje ili prikupljanje podataka o klijentu i njegovom socijalnom 
okruženju sa ciljem sastavljanja socijalne anamneze, što je prema 
pokazateljima iz prakse najčešća aktivnost socijalnog radnika. Podaci koje 
sadrži socijalna anamneza, sa socijalnom dijagnozom i procjenom, odnosno 
prijedlogom mjera, mogu se koristiti u različitim intervencijama. 
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Jednostavno rečeno, socijalna anamneza sadrži više različitih podataka 
vezanih za ponašanje klijenta u školi ili na radnom mjestu, njegov 
zdravstveni, socijalni i ekonomski status, nivo obrazovanja, način 
provođenja slobodnog vremena, sposobnosti i najbitnije događaje u životu, 
koji po procjeni socijalnog radnika mogu uticati na socijalno i intelektualno 
funkcionisanje klijenta, odnosno njegovo ponašanje. Tretman ili pružanje 
različitih oblika intervencija pomoću kojih se pomaže klijentima da bolje 
razumiju i riješe nastale probleme, takođe je jedna od aktivnosti socijalnih 
radnika. Ovi oblici intervencije zasnovani su na različitim individualnim i 
grupnim terapijskim tehnikama, a u zavisnosti od terapijske orijentacije 
nazivaju se socioterapija, psihoterapija, savjetodavni socijalni rad, grupna 
terapija, terapija parova, porodična terapija itd. Rad sa klijentima, odnosno 
tretman i primjena različitih intervencija, odvija se u ustanovama 
zdravstvene zaštite (najčešće su u pitanju zdravstvene ustanove u kojima su 
smještena ili se liječe lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju), ali i u 
drugim ustanovama i institucijama gdje ima klijenata kojima je ova pomoć 
potrebna. Istraživanje je takođe jedna od aktivnosti  socijalnog radnika koja 
se može kretati od istraživanja, posebno, socijalnih uzroka poremećaja, 
preko mogućih intervencija u lokalnoj zajednici u cilju spriječavanja 
poremećaja, do evaluacije profesionalnih oblika intervencija i istraživanja 
učinka nedovoljno stručnih pomagača. Podučavanje je aktivnost u okviru 
koje jedan broj socijalnih radnika dio radnog vremena provodi  u edukaciji, 
odnosno podučavanju drugih osoba. U domaćim uslovima to se posebno 
odnosi na tzv. mentorstvo, rad sa studentima koji su prema nastavnom planu 
i programu obavezni provesti određeni broj sati na praksi u ustanovama u 
kojima je zastupljena djelatnost socijalnog rada (Miković, 2007). 

Radni zadaci socijalnog radnika u ustanovama zdravstvene zaštite u 
BiH definisani su Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u skladu sa Zakonom o radu) 
svake ustanove. S obzirom da su radni zadaci socijalnog radnika u 
ustanovama zdravstvene zaštite nešto drugačiji u odnosu na ustanove 
socijalne zaštite, uopšteno se može govoriti o sljedećim poslovima koje 
obavlja socijalni radnik u zdravstvenom sistemu: 

1. Koordinacija  rada između socijalnih radnika u organizaciji 
2. Učestvovanje u timskom radu kod liječenja i socijalne podrške 

pacijentu 
3. Vršenje individualne socioterapije 
4. Izrada stručnih ekspertiza i izvještaja 
5. Izrada plana tretmana i mjera socijalne zaštite 
6. Konsultacije i saradnja sa drugim stručnim profilima u 

organizaciji 
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7. Analiziranje efekata preduzetih mjera socijalne zaštite 
8. Predlaganje izmjena oblika i mjera socijalne zaštite 
9. Izvještavanje saradnika o toku realizacije i efektima preduzetih 

mjera socijalne zaštite 
10. Iniciranje i učestvovanje u realizaciji aktivnosti od značaja za 

primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju 
11. Učestvovanje u analitičko-istraživačkim aktivnostima u oblasti 

socijalne politike i socijalne zaštite 
12. Učestvovanje u izradi planova i programa organizacije 
13. Vođenje stručnih i poslovnih evidencija i dokumentacije 
14. Rad na stručnom usavršavanju 
15. Obavljanje drugih poslova iz domena svoje stručne 

osposobljenosti 
 
 
POLOŽAJ SOCIJALNOG RADA U SISTEMIMA ZDRAVSTVENE 
ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI 
 

Socijalni rad u ustanovama zdravstvene zaštite spada u krug 
profesija koje nisu osnovne profesije, odnosno nosioci sistema zdravstvene 
zaštite, nego profesije koje doprinose njegovom optimalnom funkcionisanju. 
Socijalni rad kao profesija unutar sistema zdravstvene zaštite je zanemaren, 
kako u interesovanju menadžmenta za obavljanje radnih zadataka, tako i u 
broju socijalnih radnika koji participiraju u ostvarivanju funkcija sistema 
zdravstvene zaštite. Naime, veliki broj ustanova zdravstvene zaštite u Bosni 
i Hercegovini nema zaposlene socijalne radnike. To navodi na zaključak da 
sistem zdravstvene zaštite nije prepoznao značaj socijalnog rada kao 
djelatnosti unutar sebe. Značaj socijalnog rada u sistemu zdravstvene zaštite 
može se prepoznati u definiciji zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije. 
Prema Statutu Svjetske zdravstvene organizacije koji je prihvaćen na 
sjednici Organizacije Ujedinjenih nacija 07. aprila 1948. godine, zdravlje je 
stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo 
odsustvo bolesti i oronulosti. Ova definicija, prihvaćena na međunarodnom 
nivou, po prvi put, pored fizičke i psihičke komponente zdravlja, uključuje i 
socijalnu komponentu, odnosno socijalno blagostanje, kao jedan od 
osnovnih elemenata zdravlja čovjeka. Opredjeljenje da se ljudsko zdravlje 
definiše na ovakav način proizilazi iz stava da svako ljudsko biće, bez 
obzira na nacionalnu i religioznu pripadnost, politička uvjerenja i spolnu 
pripadnost, ima pravo na socijalnu sigurnost, posebno putem ostvarivanja 
prava na obrazovanje, rad, odmor i zdravlje. Slijedeći sve navedeno, 
zdravlje je moguće odrediti kao dinamički proces kontinuirane adaptacije 
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čovjeka na njegovu cjelokupnu okolinu. Kao rezultat odnosa ljudskog 
organizma i okoline, zdravlje je podvrgnuto neprekidnoj mijeni, iz čega 
proizilazi da se zdravlje ne može samo čuvati, nego i unapređivati (Belicza, 
2003). Složeni međusobni odnos fizičkog, psihičkog i socijalnog aspekta 
funkcionisanja čovjeka i njegovog života možda najbolje odražava  često 
prisutni termin „pozitivno zdravlje“, pod čime se podrazumijeva nešto više 
od samog odsustva bolesti i oronulosti, odnosno, pored socijalne 
prilagođenosti, potpuno psihičko i fizičko funkcionisanje. Stoga je pozitivno 
zdravlje moguće odrediti i kao sposobnost održavanja čvrstog  sistema 
socijalne podrške i pomoći, uključenost u zajednicu, poštovanje vrijednosti i 
zadovoljstvo životom, psihičku dobrobit i fizičko zdravlje. Iz ovoga se može 
zaključiti da je spona između socijalnog rada i sistema zdravstvene zaštite 
neraskidiva. Zdravstvena djelatnost je otkrivanje i liječenje organskih i 
psihičkih poremećaja, što se može nazvati endogenim činiocima čovjeka. 
Socijalni rad interesuju odnosi, interakcije, socijalni položaj, socijalna 
ugroženost, socijalna uključenost, socijalna isključenost itd., odnosno 
relacije pacijenta i okruženja, ili egzogeni činioci zdravlja. Socijalni radnici 
u zdravstvenom sistemu treba da rade na popravljanju položaja pacijenta, 
odnosno zaštiti od socijalnih  rizika svih vrsta i poremećenih odnosa 
pacijenta (klijenta) i okruženja. Dakle, socijalni radnici u zdravstvenim 
ustanovama su potreban kadar, ali ne osnovni, nego sporedni. Profesija 
socijalnog rada je u zdravstvenom sistemu shvaćena kao saradnička 
profesija. Nosioci sistema zdravstvene zaštite su zdravstveni radnici 
različitih stepena stručnosti. Savremena shvatanja zdravlja afirmišu ulogu 
socijalnog diskursa u održavanju zdravlja, odnosno liječenja bolesti. Diskurs 
predstavlja značajan okvir za razumijevanje socijalnog života čovjeka i za 
djelovanje unutar njega (Bilton, et all, 1997). Dakle, u proučavanju zdravlja 
i bolesti potrebno je primjenjivati bitno metodološko načelo „dvostrukog 
diskursa“ koji uključuje prirodno-naučni i socijalni diskurs kao jednako 
vrijedne (Staničić, 2002). Sa aspekta socijalnog diskursa na zdravlje/bolest 
se gleda posredstvom socijalnog, ekonomskog i političkog konteksta u 
kome čovjek živi. Socijalni diskurs je pristup koji ne gubi iz vida čovjekovo 
životno jedinstvo, već svim učesnicima u pružanju zdravstvene zaštite daje 
sistemski okvir za djelovanje. Naime, medicinsku dijagnozu sa aspekta 
socijalnog diskursa, neophodno je teorijski i praktično poduprijeti 
„subjektivnom dijagnozom“ ili pristupom koji obuhvata najmanje još 
socijalnu dijagnozu. Važnost socijalne dijagnoze ogleda se u neospornoj 
činjenici uzajamnog uticaja zdravlja/bolesti i socijalnih uslova života 
čovjeka. Može se zaključiti da je neophodno voditi računa o socijalnom 
kontekstu pacijenta. Ovakav pristup u pružanju zdravstvene zaštite u Bosni i 
Hercegovini može se djelimično prepoznati u pristupu liječenju 
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psihijatrijskih bolesnika. Socijalni diskurs zdravlja/bolesti nalazi prostor za 
afirmaciju  potreba pacijenata (klijenata), čime bitno doprinosi 
unaprijeđenju demokratskih procesa u zdravstvenom sistemu, što je u 
savremenim uslovima društva od izuzetne važnosti. Socijalni diskurs 
najbolje mogu promovisati socijalni radnici koji su dio zdravstvenog 
sistema.  

 
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 

U Bosni i Hercegovini nisu sprovođena istraživanja koja su se 
odnosila na bilo koji segment socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti u 
sistemima zdravstvene zaštite, do istraživanja koje je sprovela autorica 
teksta za potrebe izrade magistarskog rada u okviru postdiplomskih studija 
Menadžment u socijalnom radu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u 
Sarajevu.  

Sprovedeno istraživanje teorijski se u najvećoj mjeri oslanjalo na 
teorijska znanja o profesionalnom socijalnom radu u zdravstvenim 
ustanovama u okvirima definisanim pozitivnim zakonima. S obzirom na 
specifično uređenje Bosne i Hercegovine (dva entiteta u čijoj je nadležnosti 
uređenje oblasti zdravstvene zaštite i oblasti rada), analizirani su zakonski 
propisi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose 
na oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite u zdravstvenom sistemu i 
rada. Kako bismo imali cjelovitu sliku uslova i okolnosti pod kojima rade 
socijalni radnici zaposleni u ustanovama zdravstvene zaštite, imali smo u 
vidu i odredbe Zakona o radu, ali i podzakonskih akata kojima se uređuje 
oblast rada. U prvom redu, riječ je o Pravilnicima o radu i Pravilnicima o 
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 
 U istraživanju su primjenjivane dvije metode prikupljanja podataka: 
operativna i metoda ispitivanja. Operativna metoda je analiza sadržaja 
dokumenata koja je primjenjivana u obradi naučne teorije, dok se u 
empirijskom dijelu istraživanja primjenjivala metoda ispitivanja. Primjenjen 
je kvalitativni upitnik kao instrument ispitivanja sa otvorenim i zatvorenim 
pitanjima, koji je konstruisan posebno za svrhu istraživanja. 

Populaciju su činile zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini 
koje pružaju usluge iz domena sva tri nivoa zdravstvene zaštite (primarna, 
sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita), počevši od ustanova primarne 
zdravstvene zaštite (domovi zdravlja), do ustanova tercijarne zdravstvene 
zaštite.Istraživanjem su bile obuhvaćene sve ustanove zdravstvene zaštite na 
području Bosne i Hercegovine koje su u momentu sprovođenja istraživanja 
zapošljavale socijalne radnike.  
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Obrada podataka izvršena je pomoću programskog paketa SPSS. U 
statističkoj analizi korišteni su različiti statistički postupci: deskriptivna 
analiza (frekvencija, procenti), Hi kvadrat test koji je korišten za provjeru 
statističke značajnosti povezanosti između varijabli (uz korištenje egzaktnog 
proračuna vjerovatnoće primjerenog za male uzorke), a specijalni oblik 
provjere linearnog trenda korišten je u slučajevima kada su varijable bile 
ordinalnog tipa. Korišteni su dvosmjerni testovi sa egzaktnim proračunima 
vjerovatnoće za male uzorke, primjereniji od testova zasnovanih na 
asimptotičnim distribucijama. Vrijednosti vjerovatnoća su navedeni sa 
tačnošću na tri decimale. Navedeni su rezultati koji su se pokazali statistički 
značajni, tj. oni za koje su izračunati nivoi vjerovatnoće bili niži od 5%. 
 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

 
U Bosni i Hercegovini registrovane su 133 javne ustanove 

zdravstvene zaštite, od čega 69 ustanova u Republici Srpskoj, 62 u 
Federaciji Bosne i Hercegovine i dvije u Distriktu Brčko (prema podacima 
Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade RS i Zavoda za javno 
zdravstvo FBiH). Od ukupnog broja ustanova zdravstvene zaštite u 
Republici Srpskoj, 53 ustanove pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu, 
sekundarnu zdravstvenu zaštitu pruža 14 ustanova, dok usluge tercijarne 
zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj pružaju dvije ustanove. Kada je riječ 
o Federaciji BiH, od ukupnog broja ustanova zdravstvene zaštite 52 
ustanove pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu, 12 ustanova pruža 
sekundarnu zdravstvenu zaštitu, dok tercijarnu zdravstvenu zaštitu pružaju 
tri ustanove. U Distriktu Brčko primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu 
pružaju po jedna ustanova zdravstvene zaštite. Socijalne radnike zapošljava 
27 od 133 ustanove zdravstvene zaštite u BiH. Obzirom da je u ustanovama 
zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini zaposlen veoma mali broj 
socijalnih radnika, istraživanjem je bila obuhvaćena  cijela populacija, koja 
ujedno predstavlja i uzorak istraživanja. Ispitivanje je bilo usmjereno prema 
socijalnim radnicima koji su zaposleni u 27 pomenutih ustanova 
zdravstvene zaštite, koje su ukupno zapošljavale 60 socijalnih radnika. 
Potrebno je napomenuti da ustanove koje zapošljavaju socijalne radnike 
uglavnom spadaju u najveće ustanove zdravstvene zaštite u BiH. O broju 
socijalnih radnika zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite ne vode se 
evidencije u nadležnim entitetskim ministarstvima, niti u entitetskim 
Institutima za zaštitu zdravlja/Zavodima za zaštitu zdravlja. Do podatka, da 
u ustanovama zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini postoji 60 
zaposlenih socijalnih radnika, došlo se kontaktirajući menadžment svake od 
ustanova zdravstvene zaštite pismenim ili telefonskim putem. Od ukupnog 
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broja socijalnih radnika (60), u istraživanju je učestvovalo njih  57.  
Rezultati istraživanja su pokazali da su u 20,3% od ukupnog broja Ustanova 
zdravstvene zaštite zaposleni socijalni radnici. Najveći broj socijalnih 
radnika, očekivano, zaposlen je u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite 
i to 50,9% od ukupnog broja ispitanika. Najmanji broj ispitanika, njih 8,8% 
zaposleno je u ustanovama sekundarne zdravstvene zaštite, dok je u 
ustanovama primarne zdravstvene zaštite zaposleno 40,4% ispitanika. 
Ovako visok procenat ispitanika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u direktnoj 
je vezi sa Centrima za mentalno zdravlje, koji su kao organizaciona jedinica 
sastavni dio primarne zdravstvene zaštite, odnosno egzistiraju u okviru 
ustanova zdravstvene zaštite koje pružaju usluge na primarnom nivou. 
Podzakonski akti kojima se u BiH uređuje osnivanje centara za mentalno 
zdravlje, kao uslov za njihovo osnivanje propisuju zapošljavanje socijalnog 
radnika sa najmanje jednom polovinom radnog vremena. Rezultati 
istraživanja su pokazali da od ukupnog broja socijalnih radnika zaposlenih u 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti njih 95,6%  zaposleni su u Centru za 
mentalno zdravlje. Kada je riječ o strukturi ispitanika prema polu, 82,5% 
ispitanika zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite je ženskog pola, dok je 
svega 17,5% ispitanika muškog pola. Ovakva distribucija ispitanika u 
odnosu na pol je u direktnoj vezi sa činjenicom da se veoma mali broj 
muškaraca odlučuje obrazovati za stručni profil socijalnog radnika. Stepen 
stručne spreme ispitanika se kretao od 45,6% sa VI stepenom stručne 
spreme i 49,1% ispitanika sa VII stepenom stručne spreme. Prosječna 
starost ispitanika iznosila je 47,9 (AS) godina. 47,4% ispitanika zaposleno je 
u ustanovi zdravstvene zaštite duže od petnaest godina, a kraće od tri godine 
8,8% ispitanika što je u korelaciji sa podacima da je 52,6% ispitanicima, 
ustanova u kojoj su zaposleni ujedno i jedina ustanova u kojoj su radili.  
Analizom sadržaja dokumenata koji definišu kadrovske pretpostavke za rad 
ustanova zdravstvene zaštite (Pojedinačni kolektivni ugovori, Pravilnici o 
radu i Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta), 
pokazala je da u ustanovama zdravstvene zaštite primarnog nivoa postoji 
planiran socijalni radnik isključivo zbog uslovljenosti za osnivanje centara 
za mentalno zdravlje, o čemu je ranije bilo riječi. Takođe je konstatovano da 
je najveći broj planiranih socijalnih radnika (broj sistematizovanih radnih 
mjesta) u ustanovi koja zapošljava preko 2.500 radnika, i to njih šest. 
Značajno je napomenuti da je u svim Pravilnicima o organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta koji su analizirani, planiran veći broj socijalnih 
radnika od faktički zaposlenog broja profesionalaca. Prisjetimo li se 
činjenice da 27 od 133 odnosno 20,3% zdravstvenih ustanova u BiH 
zapošljavaju socijalne radnike, iz navedenog se može zaključiti da ustanove 
zdravstvene zaštite ne planiraju zapošljavanje socijalnih radnika ili planiraju 
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zapošljavanje zanemarljivog broja socijalnih radnika, koji ne odgovara 
potrebama organizacije kao ni potrebama korisnika prava u zdravstvenoj 
zaštiti. U prilog činjenici  da je socijalni rad kao profesija u sistemima 
zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini zanemaren govori i činjenica da 
poslovi socijalnog radnika  u ustanovama zdravstvene zaštite nisu precizno 
definisani, te i oni radni zadaci koji su navedeni u opisima poslova ne bivaju 
ispunjeni. U analiziranim pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta,  precizno definisani radni zadaci socijalnih radnika nalaze se samo u 
organizacionim jedinicama centra za mentalno zdravlje, dok u drugim 
radnim jedinicama nema precizno definisanih radnih zadataka socijalnih 
radnika. Od velikog značaja za procjenu pozicije socijalnog rada u 
sistemima zdravstvene zaštite bila je analiza koja se odnosila na faktičko 
izvršavanje, odnosno obavljanje poslova socijalnog radnika koji su 
predviđeni sistematizacijom radnih mjesta. Naime, u ranijem tekstu dat je 
pregled poslova koje obavljaju socijalni radnici u sistemima zdravstvene 
zaštite. U tabelarnom prikazu koji slijedi, može se vidjeti u kojem procentu 
socijalni radnici obavljaju navedene poslove, koji su od velike važnosti za 
pozicioniranje socijalnog rada kao profesije unutar sistema zdravstvene 
zaštite, ali i prepoznavanje njegove važnosti za funkcionisanje sistema. U 
tabeli br. 1 prikazani su radni zadaci kao i procenat socijalnih radnika koji ih 
izvršavaju u okviru svog radnog mjesta. 
 

Tabela 1: 
Radni zadaci socijalnih radnika u ustanovama zdravstvene zaštite (procentualni 

odnos) 
 

Koordinacija  rada između socijalnih radnika u organizaciji 0.0% 
Učestvovanje u timskom radu kod liječenja i socijalne podrške 
pacijentu 

75.4% 

Multidisciplinarni timski rad u rješavanju problema pacijenata 91.1% 
Vršenje individualne socioterapije 38.6% 
Izrada stručnih ekspertiza i izvještaja 12.3% 
Izrada plana tretmana i mjera socijalne zaštite 3.5% 
Konsultacije i saradnja sa drugim stručnim profilima u 
organizaciji 

38.6% 

Analiziranje efekata preduzetih mjera socijalne zaštite 0.0% 
Predlaganje izmjena oblika i mjera socijalne zaštite 0.0% 
Izvještavanje saradnika o toku realizacije i efektima preduzetih 
mjera socijalne zaštite 

0.0% 

Iniciranje i učestvovanje u realizaciji aktivnosti od značaja za 0.0% 
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primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju 
Učestvovanje u analitičko-istraživačkim aktivnostima u oblasti 
socijalne politike i socijalne zaštite 

1.8% 

Učestvovanje u izradi planova i programa organizacije 0.0% 
Vođenje stručnih i poslovnih evidencija i dokumentacije 7.0% 
Rad na stručnom usavršavanju 0.0% 

Iz tabelarnog prikaza može se vidjeti da polovinu, tačnije sedam od 
15 navedenih radnih zadataka za koje smo smatrali da su radni zadaci koje 
obavljaju socijalni radnici u ustanovama zdravstvene zaštite ne izvršava 
niko od socijalnih radnika koji su učestvovali u istraživanju. Rezultati 
istraživanja koji predstavljaju stavove socijalnih radnika o postojanju razlika 
u radnim zadacima socijalnih radnika sa različitim nivoom stručne spreme 
govore da ne postoji razlika u nivou stručne spreme ispitanika u odnosu na 
složenost njihovih poslova. Tako je svega 7.1% od ukupnog broja ispitanika 
navelo da postoje razlike u radnim zadacima socijalnih radnika u odnosu na 
stepen stručne spreme. Čak 76.8% ispitanika navodi da ne postoje razlike u 
radnim zadacima socijalnih radnika i diplomiranih socijalnih radnika, dok 
16.1% ispitanika nije sigurno da li se radni zadaci socijalnih radnika u 
ustanovi u kojoj su zaposleni razlikuju u odnosu na stepen stručne spreme. 
Dakle, razlike u radnim zadacima socijalnih radnika u odnosu na stepen 
stručne spreme ne postoje, ili ako one su samo formalne prirode, odnosno u 
praktičnom radu socijalnih radnika gotovo  
da ne postoji razlika u odnosu na stepen stručne spreme, što nije slučaj ni sa 
jednom drugom profesijom koja djeluje unutar sistema zdravstvene zaštite. 
Opis razlika u radnim zadacima u odnosu na stepen stručne spreme 
socijalnih radnika, dalo je svega 5.4% ispitanika. Ovi ispitanici navode da se 
razlike ogledaju u pogledu složenosti zadataka i odgvornosti radnika, gdje 
smatraju da veću odgovornost imaju socijalni radnici sa VII stepenom 
stručne spreme. Ispitanici iz grupe socijalnih radnika su u anketnom 
upitniku imali priliku opisati radne zadatke koje ostvaruju u okviru svog 
radnog mjesta, na osnovu čega se došlo do sljedećih podataka: 74.5% od 
ukupnog broja ispitanika navodi specifičan odgovor u okviru koga bilo 
taksativno ili opisno navode radne zadatke koje ostvaruju u okviru svog 
radnog mjesta. 12.7% ispitanika navodi veoma mali broj radnih zadataka 
koje ostvaruju u okviru radnog mjesta u svojoj organizaciji, dok jednak 
procenat ispitanika, dakle, njih 12.7%  daje nejasan odgovor iz koga se ne 
može dobiti slika radnih zadataka koje socijalni radnik ostvaruje u 
organizaciji u kojoj je zaposlen. Analizirajući odgovore koje su dali 
ispitanici sa specifičnim odgovorom, napravili smo klasifikaciju koja 
odgovara ranije opisanim radnim zadacima socijalnih radnika u ustanovama 
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zdravstvene zaštite. Uz pomoć Hi kvadrat testa nađeno je da je veličina 
ustanove u kojoj su zaposleni socijalni radnici u statistički značajnoj vezi sa 
opisom radnih zadataka (p=.022), tako što zaposleni u ustanovama sa manje 
od 200 radnika češće navode samo mali broj radnih zadataka, te da 
zaposleni u ustanovama sa manje od 1000 radnika u nešto većem omjeru 
daju odgovore koji se mogu okarakterisati kao nejasni. Takođe je nađeno da 
stepen stručne spreme socijalnih radnika stoji u statistički značajnoj 
povezanosti sa opisom radnih zadataka (p=.048), tako što zaposleni sa 
višom školom češće navode samo mali broj zadataka u odnosu na kolege sa 
visokom stručnom spremom, koji daju iscrpnije podatke. 
 Rezultati istraživanja koji se odnose na inicijativnost socijalnih 
radnika i promociju sopstvenog rada pokazali su da socijalni radnici ne 
promovišu svoj rad, odnosno da svoj rad promoviše izuzetno mali broj 
socijalnih radnika. 28.1% od ukupnog broja ispitanika navelo da promovišu 
usluge koje pružaju, dok 26.3% ispitanika navodi da povremeno promovišu 
usluge koje pružaju pacijentima (klijentima). Podatak da ne promovišu 
usluge koje pružaju iznosi 45.6% socijalnih radnika od ukupnog broja 
ispitanika. Značajno je napomenuti da 25.9% ispitanika navodi izvještaje o 
radu kao način promocije usluga koje pružaju pacijentima. Izvještaj o radu 
je redovna aktivnost svih zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite. 
Izvještaj o radu se dostavlja menadžmentu ustanove na sedmičnom nivou, 
na osnovu čega se izrađuje mjesečni izvještaj o poslovanju organizacije, što 
se ne može smatrati promocijom  pruženih usluga. Jednak procenat 
ispitanika, 25.9% daje uopštene odgovore iz kojih se ne vidi način na koji 
oni promovišu svoje usluge. Najčešći odgovori koje su ispitanici davali su: 
„Promovišemo usluge direktoru“, „Promovišemo usluge svakodnevno 
radeći na poslu“. 

Rezultati istraživanja pokazali su da 81.4% ispitanika ne izrađuju 
strategije za unaprijeđenje usluga koje pružaju pacijentima, dok svega 
18.6% ispitanika navodi da radi na izradi ovih strategija. Niko od ispitanika 
ne opisuje strategije koje izrađuju, niti daje objašnjenje na koji segment 
njihovog rada su takve strategije usmjerene. Alarmantan podatak  iznosi 
79.6% ispitanika, koji navode da se stručni skupovi socijalnih radnika 
zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite ne organizuju. Uzimajući u obzir 
da 4/5 ispitanika navodi da se skupovi socijalnih radnika zaposlenih u 
zdravstvenom sistemu ne organizuju, podatak da socijalni radnici ne 
izrađuju strategije za unaprijeđenje usluga koje pružaju pacijentima ne treba 
da čudi. Organizacijom ovakvih skupova stiču se preduslovi za 
unaprijeđenje rada, znanja i vještina socijalnog radnika. Učestvovanjem na 
ovakvim skupovima socijalni radnici bi uvidjeli važnost izrade strategija za 
unaprijeđenje usluga koje pružaju pacijentima (klijentima), što bi 
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doprinijelo razvoju profesije unutar sistema zdravstvene zaštite. 
Ispitivanjem je obuhvaćen i segment medijske promocije socijalnog rada u 
zdravstvu te su dobijeni sljedeći rezultati: odgovori su podjeljeni u četiri 
grupe, odnosno 21.1% ispitanika smatra da mediji obavještavaju o 
socijalnom radu, 24.6% ispitanika smatra da mediji ponekad izvještavaju o 
socijalnom radu u zdravstvenom sistemu. 29.8% ispitanika navodi da im 
nije poznato da li  mediji obavještavaju o socijalnom radu, dok 24.6% 
ispitanika smatra da mediji sami ne obavještavaju o socijalnom radu u 
zdravstvenom sistemu. Na osnovu ovih rezultata zaključilo se da ne postoji 
medijska promocija značaja socijalnog rada u ustanovama zdravstvene 
zaštite. 
 
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

 
Istraživanje položaja socijalnog rada u ustanovama zdravstvene 

zaštite u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri je oslonjeno na naučno 
utemeljena saznanja o socijalnom radu kao profesionalnoj djelatnosti u 
okvirima definisanim pozitivnim zakonodavstvom koje uređuje ovu oblast u 
Bosni i  Hercegovini. Sprovedeno istraživanje zasnovano je na pretpostavci 
da je položaj socijalnog rada u zdravstvenom sistemu loš, te da se 
socijalnom radu kao profesiji ne pridaje dovoljan značaj u sistemu 
zdravstvene zaštite, što u krajnjem ishodu ima negativan efekat po pacijente 
(klijente) u izlječenju i ponovnom uspostavljanju, kao i unaprijeđenju 
zdravlja. U prilog činjenici da je socijalni rad kao profesija u sistemima 
zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini zanemaren govori i činjenica da 
poslovi socijalnog radnika  u ustanovama zdravstvene zaštite nisu precizno 
definisani, te i oni radni zadaci koji su navedeni u opisima poslova ne bivaju 
ispunjeni, što direktno upućuje na nemogućnost zadovoljavanja socijalnog 
aspekta zdravlja. 

Prezentovani rezultati istraživanja upućuju na to da ustanove 
zdravstvene zaštite ne zapošljavaju socijalne radnike ili ih zapošljavaju u 
veoma malom broju. Socijalni radnici nisu prepoznati kao kadar neophodan 
za ostvarivanje djelatnosti ustanova zdravstvene zaštite. Podatak da svega 
28 od 133 javne ustanove zdravstvene zaštite u BiH zapošljavaju socijalne 
radnike, govori da zdravstvene ustanove postižu planirane rezultate rada bez 
zaposlenih socijalnih radnika. Uočljivo je da u ustanovama u kojima nisu 
zaposleni socijalni radnici ne postoje ni osnovni preduslovi za 
zadovoljavanje svih aspekata zdravlja, uključujući i socijalni aspekt. 

Socijalni radnici zaposleni u ustanovama zdravstvene zaštite 
pokazali su pasivan odnos prema poziciji profesije socijalnog rada i 
sopstvenoj profesionalnoj poziciji u organizaciji u kojoj su zaposleni. 
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Naime, promocija socijalnog rada od strane socijalnih radnika izostaje. 
Rezultati istraživanja upućuju na to da je socijalni rad u sistemu zdravstvene 
zaštite zanemarena djelatnost, te da sami socijalni radnici ne uvode nove 
usluge kojima bi doprinijeli u ostvarivanju zdravlja pacijenata, kao stanja 
fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Posebno je zabrinjavajuća 
činjenica da socijalni radnici zaposleni u zdravstvenom sistemu Bosne i 
Hercegovine ne obavljaju ni radne zadatke koji su predviđeni u 
sistematizacijama radnih mjesta, što dodatno uprošćava i degradira socijalni 
rad kao profesiju.  

Kada je riječ o mogućnostima unaprijeđenja položaja socijalnog rada 
u sistemu zdravstvene zaštite ključna su tri segmenta: promocija značaja 
socijalnog rada u sistemu zdravstvene zaštite kako od strane sistema 
socijalne zaštite tako i od strane samih socijalnih radnika zaposlenih u 
ustanovama zdravstvene zaštite, uvođenje novih usluga kojima će se 
doprinijeti ukupnom funkcionisanju ustanova u sistemu zdravstvene zaštite,  
te obrazovanje socijalnih radnika koje će se kretati u specijalističkom smjeru 
za rad u zdravstvu. 
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СОЦИОЛОГИЈА И(ЛИ) КЊИЖЕВНОСТ 
(Mariano Longo, Fiction and Social Reality: Literature and Narrative as 
Sociological Resources, Aschgate, Farnham/Burlington, 2015, 165 pp.) 

 
  

Књига „Фикција и друштвена стварност: књижевност и наратив 
као социолошки ресурси“ италијанског социолога Мариана Лонга, 
ванредног професора на Универзитету у Саленту (Леће, Италија), 
представља савремен осврт на међусобни однос социологије и 
књижевности. Већ из самог наслова књиге видљиво је како аутор нема 
намјеру да наведени однос проблематизује из перспективе социологије 
књижевности, тј. да књижевност посматра као „специфичан предмет“ 
социолошког истраживања. Насупрот наведеном приступу, који за 
већину социолога са нашег говорног подручја представља и једини 
начин социолошке анализе и разумијевања књижевности, Лонго 
пропитује да ли књижевност (може да) представља релевантно 
„социолошко оруђе“ за спознају друштвене стварности, а самим тим и 
њен однос према друштвеној стварности. Вођен тим наумом, кроз шест 
релативно кратких поглавља, Лонго нас упознаје са историјским, 
епистемолошким, теоријским и методолошким повезницама, али и 
разликама, између књижевности и социологије. 
 У првом поглављу књиге, под насловом „Features and Structure of 
Narratives“ („Карактеристике и структура наратива“), аутор нам нуди 
својеврстан увод у (конструктивистичку) наратологију и литерарну 
теорију, реферишући на идеје мислилаца попут Лабова (William Labov), 
ван Дијка (Teun A. van Dijk) и Керола (Noël Carroll). Унутар овог 
поглавља Лонго с нарочитом пажњом интерпретира Рикерове (Paul 
Ricoeur) претпоставке о нераскидивом јединству између миметичких и 
поиетичких карактеристика  наратива. Иако Рикер и Лонго заговарају 
превласт поиетичке димензије нарације, у претходно наведеном 
контексту чак и фиктивни/литерарни наративи, који несумњиво далеко 
више теже ка продукцији, него репродукцији стварности, никада у 
потпуности не напуштају оквире друштвеног контекста у коме су 
настали. На основу наведеног, Лонго закључује да су литерарни 
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наративи теоријски и методолошки релевантни за социологију, јер се 
налазе у веома специфичном узајамном односу са друштвеном 
стварношћу: „Литерарни наративи конструишу нестварне свјетове, који 
могу да побјегну из уских граница наративних структура и повратно 
дјелују на стварност“, док су с друге стране „наративи дубоко 
укоријењени у нашем преднаративном разумијевању свијета, који је сам 
по себи, способан да утиче на заплете, ликове, околности и догађаје“ (p. 
26). 
 У другом поглављу „The Cognitive Value of Fictional Narratives“ 
(„Когнитивна вриједност фиктивних наратива“) Лонго започету анализу 
фокусира на разматрање епистемолошких карактеристика наратива. У 
том смислу, наглашава да је наратив далеко више од секвенцијалне 
презентације дјеловања и догађаја, већ да се треба посматрати као 
презентација дјеловања и догађаја из релационе перспективе, која 
подразумијева њихову смислену међуповезаност. По том основу, он у 
први план истиче привидну парадоксалност наративног (са)знања, 
оличену у његовој истовременој локалности (везаности за одређени 
контекст) и универзалности (као [транскултуролошког] средства 
комуникације). Такође, указује и на постојање одређених 
епистемолошких заблуда повезаних са неразумијевањем когнитивних 
потенцијала наратива (изједначавање темпоралне секвенцијалности са 
узрочним односима, хипостазирање дијелова стварности у стварност, 
замјена субјективног знања за објективно, поистовјећивање квалитета 
аргументованости нарације и њене истиности, пренаглашавање улоге 
актера и њихове слободе, и др). Кључни дио другог поглавља 
представља расправа о односу нарације и каузалности. Лонго уважава 
идеје одређених мислилаца, попут Велмена (David Vellman), који 
указују на емоционалну рационалност наратива, али не прихвата њихов 
став да  наратив не може да се посматра као облик узрочног објашњења. 
У том правцу, Лонго се поново позива на Керола, тј. на његову критику 
приступа који не увиђају комплексну природу наративног модела 
узрочности. Наиме, Керол предлаже да се наратив не повезује са 
монокаузалним/механичким, већ са INUS1 моделом узрочности, којим је 
могуће реферисати на могућност постојања вишеструких узрока за 

                                                            
1 INUS стање/модел узрочности развио је аустралијски филозоф Џон Лезли Маки (John Leslie 
Mackie). Наведени модел се односи на недовољан, али не и сувишан дио ненужног, али 
довољног услова (insufficient but nonredundant part of an unnecessary but sufficient condition), тј. 
на постојање више група фактора који могу проузрочити неку појаву (нпр. A, B, C/A1, B1, 
C1/A2, B2, C2). Свака од тих група је довољна да самостално проузрочи неку појаву, али ниједна 
није нужна, док појединачни фактори унутар сваке групе (нпр. А) самостално представљају 
недовољне, али не и сувишне услове за настанак неке појаве. 
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настанак неке појаве, али и утврдити одређене правилности 
карактеристичне за наведени процес. Сумирајући изнијете ставове 
Лонго поставља сљедеће питање: „Да ли је наратив могуће посматрати 
као алтернативан начин спознаје стварности, у којем узрочни модел, 
иако релевантан, представља само један од аспеката повезаних са 
ширим распоном когнитивних могућности?“ (p. 32). Одговор на 
наведено питање Лонго започиње констатацијом како наратив није 
епистемолошки неутралан начин за разумијевање стварности, а затим 
нуди низ аргумената који подупиру интерпретативну, идиографску, 
релациону и нормативну природу наратива, али и његову универзалност 
као средства комуникације. Коначни одговор на постављено питање 
Лонго даје посредно, позивајући се на Фишера (Walter Fisher) и његове 
тврдње о универзалном значају наративне рационалности за наш 
когнитивни устрој и разумијевање стварности. У наставку другог 
поглавља, Лонго пропитује како фиктивни наративи, као текстови који 
су засновани на ареференцијалној употреби референцијалног језика, 
могу да се посматрају као форма (са)знања/истине. У том контексту, он 
истиче епистемолошку наивност концепција које наведеном питању 
приступају кроз логичку верификацију и(ли) утврђивање 
конзистентности фиктивних реченица. Насупрот томе, Лонго заговара 
холистички/непропозиционални приступ наведеној проблематици. 
Позивајући се на идеје мислилаца попут Спаршота (Francis Edward 
Sparshott) и Гибсона (John Gibson), он истиче да фиктивни свјетови 
никада не настају ex nihilo, јер као фрагментарне креације увијек 
почивају на нашој способности да их на неки начин повежемо са 
стварним свијетом (сјећањем, здравим разумом, искуством и сл), из чега  
произилази да експланаторна снага књижевних дјела није заснована на 
њиховом „знању“ или „истинитости“, већ на могућности да их 
„разумијевамо“ као (не)посредне драматизације стварности и њених 
противрјечности. Наведену аргументацију Лонго додатно поткрепљује 
кроз одбацивање Лукачеве концепције мимезиса као реалистичне 
репродукције стварности, односно прихватање Рикерових поставки о 
преднаративној/културолошкој условљености наратива. На крају 
поглавља аутор нам нуди и кратак преглед 
епистемолошких/когнитивних карактеристика (фиктивних) наратива: 
представљају описе јединствених догађаја и дјеловања који су корисни 
при објашњавању других контекста и дјеловања; засновани су на 
„неочекиваном“/заплетима, што им омогућава отварање нових 
перспектива за посматрање и разумијевање стварности; нису само више 
или мање вјерне реконструкције стварности, већ и потенцијални 
чиниоци њене промјене. 



Далибор Савић, СОЦИОЛОГИЈА И(ЛИ) КЊИЖЕВНОСТ 
 

240 

 Кроз треће поглавље „Narratives and Sociology: At the Roots of a 
Forgotten Tradition“ („Наративи и социологија: на коријенима 
заборављене традиције“) Лонго представља историјски преглед 
најзначајнијих социолошких идеја посвећених пропитивању и(ли) 
промоцији епистемолошких и методолошких потенцијала књижевности. 
Већ на почетку поглавља, аутор указује на различит однос европске и 
америчке социолошке традиције према књижевности. Позивајући се на 
Лепениса (Wolf Lepenies), Лонго истиче да је европска социолошка 
традиција одбацила књижевност као социолошко оруђе, због ривалитета 
по питању права првенства на научну и објективну (ре)презентацију 
стварности, који је током друге половине 19. и почетком 20. вијека 
обиљежио међусобни однос настајућих европских социологија 
(француске, енглеске и њемачке) и реалистичног романа. С друге 
стране, не само да су почеци америчке социолошке традиције повезани 
са кориштењем литерарних извора, већ је тај утицај могуће 
континуирано пратити све до данас. У том правцу, аутор прво разматра 
период Чикашке школе. Анализирајући идеје социолога попут Парка, 
Барџеса, Знањецког и др, Лонго долази до закључка да су они увиђали 
социолошку релевантност кориштења литерарних извора, и то 
првенствено као хеуристике и(ли) извора података, али и да су 
указивали на одређена методолошка ограничења карактеристична за 
наведену праксу (нпр. дистикција између литерарног и социолошког 
приступа ствараности на којој инсистира  Знањецки). Слиједи 
представљање идеја америчких социолога Роберта Редфилда (Robert 
Redfield) и Роберта Низбета (Robert Nisbet), из 60-их и 70-их година 
прошлог вијека, које су биле усмјерене ка истицању значаја умјетности 
и хуманистике, а нарочито књижевности, за развој социолошке 
имагинације и спрјечавање свођења социологије на скуп истраживачких 
приступа и стратегија заснованих на статистичким методама и 
техникама (тзв. „технификација социологије“). На крају поглавља Лонго 
нас упознаје са идејама америчких социолога Бергера (Monroe Berger) и 
Брауна (Richard Harvey Brown); првог, који је промовисао когнитивне 
потенцијале наратива, и другог, који је тежио ка својеврсној синтези 
хуманистичке и позитивистичке социологије. Поред наведеног, Лонго 
Брауна означава и као претечу постмодернистичких концепција које 
науку представљају као друштвену и реторичку конструкцију (p. 83). 
 Четврто поглавље, под називом „Writing Sociology: Social 
Sciences as Text“ („Писање социологије: друштвене науке као текст“), 
посвећено је разматрању значаја наратива за класичну и савремену 
социологију. У том контексту, Лонго се прво осврће на анализе 
модерности које су понудили Диркем и Зимел, тумачећи их као 
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експланаторне оквире засноване на наративним елементима (главна 
личност, [друштвени] пејзаж, противник, расплет). Аутор затим указује 
и на кризу „великих прича“/метанаратива карактеристичну за савремену 
социологију, односно на посљедице постмодернистичке критике науке 
(које се у савременој социологији манифестују као „фетишизам метода“, 
заснован на превласти легитимације/верификације у односу на 
промишљање, односно фрагментарност и ограниченост теоријских 
приступа). Сумирајући наведено, Лонго се позива на Низбетову критику 
Парсонсове социологије, као оличења апстрактног и 
деконтекстуализованог приступа друштвености, засновану на 
одбацивању стремљења ка метанаративима и промовисању „диорамског 
приступа“2 друштвеној стварности карактеристичног за социолошке 
класике (p. 95). Поред поменутог инсистирања на социологији као науци 
која више тежи ка представљању и објашњењу „посебног“ него 
„универзалног“, Лонго од Низбета преузима и комплименте упућене 
социолошким класицима који се односе на њихову спремност да одбаце 
властите методолошке и теоријске поставке зарад нових сазнања, те 
литерарни квалитет њихових текстова. Слиједи кључни дио поглавља у 
коме Лонго представља аргументе за литерарну, реторичку и фиктивну 
(пред)одређеност научних текстова. У том правцу, он се позива на 
зборник радова „Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography“ 
(„Писање културе: поетике и полике етнографије“ из 1986. године, који 
су уредили Клифорд ( James Clifford) и Маркус (George Marcus). Радови 
представљени у поменутом зборнику прожети су идејом да није могућа 
прецизна дистинкција између научних и других врста текстова, тј. да не 
постоји приступ научном писању који је неутралан у односу на личну 
једначину научника-писца, дисциплинарни дискурс, те политички 
контекст. У том смислу, Лонго истиче како „текстуализација“ искуства, 
као процес раздвајања актуелних облика друштвеног дјеловања и 
њиховог контекста, усмјерена ка њиховој интерпретацији унутар 
властитих/дисциплинарних концептуалних оквира, није 
карактеристична искључиво за антропологију, већ и за све остале 
друштвене науке (p. 97). Ипак, насупрот неким покушајима који теже ка 
изједначавању спознајних могућности друштвених наука/социологије и 
књижевности, Лонго заузима далеко опрезнији став. Према његовом 
мишљењу, „фиктивност“ или „научност“ неког текста заснована је на 
„споразуму у комуникацији“ (енг. communicative pact) између аутора и 
читалаца, па отуда и новије тенденције у квалитативној социологији 
усмјерене ка кориштењу литерарне реторике/ врста (нпр. експерименте 
                                                            
2 Диорама је модел/макета која представља неку причу/догађај.  
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са социолошком поезијом) не треба нужно посматрати као заговарање 
радикалног конструктивизма, већ прије као покушај да се резултати 
социолошких истраживања представе кроз текстове који су далеко 
ближи изворно проживљеном искуству, а самим тим и читаоцима који 
нису (нужно) социолози. 
 У петом поглављу под називом „When Sociologists Use Literary 
Sources“ („Када социолози користе литерарне изворе“) Лонго упознаје 
читаоце са конкретним примјерима у којима су социолози промовисали 
пропедутичке, феноменолошке или теоријске потенцијале књижевности. 
Пропедутичке потенцијале књижевности Лонго представља на примјеру 
Козеровог (Lewis Koser) дјела „Sociology trough Literature“ („Sociologija 
kroz književnost“), које представља специфичан уџбеник намијењен 
уводу у социологију, заснован на приступу да се социолошки појмови 
објашњавају путем литерарних извора. Поред поменутог „класика“, 
Лонго указује и на неке новије тенденције у наведеном правцу. У том 
смислу, он наводи Саливенову (Teresa A. Sullivan) и њене покушаје 
усмјерене ка подучавању квалитативне методологије путем литерарних 
извора, Де Анђелиса (De Angelis) који користи књижевна дјела за 
објашњење друштвених проблема из конструктивистичке перспективе, 
Луиса (Michael Lewis) који предлаже организовање дебатних 
клубова/семинара заснованих на кориштењу књижевних извора као 
социолошке грађе, и др. Поред афирмације, пропедеутичку употребу 
књижевности у социологији Лонго посматра и критички. Наиме, кроз 
одбацивање (миметичких) концепција које заговарају „наивну употребу 
литерарних извора као образовног оруђа“ (p. 107) Лонго социологе 
упозорава на опрез због њиховог фиктивног карактера, односно због 
специфичног социолошког начина избора и читања/тумачења наведених 
извора. Феноменолошке димензије и потенцијале књижевности Лонго 
представља кроз интерпретације великих књижевних дјела које су 
понудили Шиц (Alfred Schutz) и Бергер (Peter L. Berger). Пропитујући 
Шицов приступ „искуству читања“, Лонго нас упознаје и са његовом 
интерпретацијом Сервантесовог класика „Дон Кихота“, која је усмјерена 
ка потврђивању његових теоријских (прет)поставки о „вишеструким 
стварностима“. У сличном контексту Лонго представља и Бергерово 
тумачење познатог Музиловог романа „Човјек без особина“. На крају 
поглавља Лонго разматра и теоријску релевантност књижевности, 
односно представља нам два савремена приступа наведеној 
проблематици: Дензинов постмодернистички приступ, односно приступ 
књижевности као „латентној друштвеној теорији“ који заговарају 
Кузмикс (Kuzmics), Мозетич (Mozetič), Мекхол (McHoul), и др. 
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 У шестом поглављу под називом „On the Sociological Use of 
Narratives“ („О социолошком кориштењу наратива“) Лонго сумира и 
надограђује резултате анализа предузетих у претходним поглављима. 
Полазећи од хипотезе да је „онтолошко питање о дефиницији објекта 
повезано са методолошком релевантношћу нарације“ (p. 125), Лонго 
аргументацију усмјерава ка Шицовим идејама о наративу као једној од 
основних (прет)поставки интерсубјективности и свакодневног живота. 
Прихватајући феноменолошки приступ интерпретацији наратива/језика, 
тј. посматрајући га носећи медиј конструкције друштвене стварности 
(онтолошки ниво), Лонго указује да нарација и у социологији 
представља повезујући елемент, који спаја различите теоријске и 
методолошке традиције.  У том правцу он истиче и неодрживост 
методолошког монизма, односно предности комбиновања 
квантитативних и квалитативних истраживачких приступа, али и начин 
на који су они нужно повезани усљед универзалности наратива као 
средства комуникације („Чак и упитник, ако се пажљивије посматра, 
садржи наративне компоненте“ [p. 131]). Слиједи занимљива 
класификација и анализа односа квалитативних социолога према 
наративу, заснована на претходно наведеној хипотези. Наиме, Лонго 
унутар квалитативне социологије разликује три основна приступа 
наративу (наратив као средство потврђивања теоријског објашњења, 
наратив као [субјективна] истина, наратив као производ културе), док на 
основу њихових онтолошких претпоставки о односу наратива и 
стварности изводи закључке о теоријско-методолошким потенцијалима 
које они посједују. Слиједи критичка разрада Шицовог захтјева  о 
нужној повезаности лаичких и социолошких интерпретација друштвене 
стварности на нивоу социолошких концепата (тзв. „постулат 
адекватности“), коју Лонго користи како би нагласио „парадоксалност“ 
социолошког дискурса (заснован је на апстрактним и вјештачким 
концептима, који могу да се тумаче као фикција, а истовремено 
реферише на стварност), али и његову повезаност са литерарним 
наративима. У том смислу, он заговара његовање методолошке 
рефлексије о техничким поступцима/процесима који омогућавају 
„превођење“ фиктивних наратива  у податке који су социолошки 
прихватљиви. Према његовом мишљењу, наведени процес „превођења“ 
почива на сљедећим увидима: 1. наративи осмишљавају стварност; 2. 
нарација је средство комуникације, али и основ индивидуалних и 
колективних идентитета; 3. наративи су основна претпоставка 
емпиријских истраживања друштвености; 4. литерарни наративи су 
„адекватни“ свакодневним/лаичким наративима и отуда посједују 
емпиријски и теоријски значај за социологију (pp. 138-9). Реферишући 
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на Саксову (Harvey Sacks) синтагму „социолошка реконструкција“, 
Лонго поменути процес „превођења“ објашњава позивајући се на 
Карлина (Andrew P. Carlin): „Роман не говори језиком социологије, што 
подразумијева да социолог у складу са властитим хоризонтима 
релевантности унутар текста мора идентификовати теме, ликове и 
догађаје, које ће пренијети властитим читаоцима, и то на такав начин да 
јасно нагласи смисао у којем поменути литерарни материјал може бити 
повезан са битним социолошким питањима“ (p. 148). На основу 
претходно наведеног, Лонго долази до закључка да упркос међусобним 
утицајима и сличностима социологија и књижевност и даље 
представљају два различита облика спознаје стварности/дискурса, тј. да 
социолошко кориштење литерарних извора може да се тумачи као знак 
виталности саме социологије, јер чак и кад стварност истражује, 
објашњава и интерпретира кроз позивање на сложене производа 
културе, она и даље задржава властити дисциплинарни идентитет. 
 И поред великог броја дјела (писаних/објављених на 
најзначајнијим свјетским језицима) која су посвећена „наративном 
заокрету“ у друштвеним наукама, ријетки су наслови који пропитују 
међусобни однос социологије и књижевности/фиктивних наратива. У 
том смислу, књига која је пред нама представља незаобилазан почетак за 
свако озбиљније истраживање у тој области. Ипак, неопходно је 
нагласити да њен значај није толико везан за пионирски карактер 
предузетог истраживања, колико за приказану синтезу сажетости и 
садржајности која краси Лонгов приступ наведеној проблематици. Ријеч 
је о дјелу које има вишеслојан карактер. Оно је истовремено увод у 
наратологију, преглед историје друштвених наука, епистемолошка и 
теоријска расправа, методолошки приручник, али и 
пропедутичко/дидактичко средство. Из те перспективе, повремено 
понављање већ изнијетих аргумената, као и склоност ка честом 
позивању на исте изворе, нису нужно стилски, методолошки и(ли) 
теоријски недостаци (који се као критика могу приписати аутору), већ 
прије незаобилазна „општа мјеста“ унутар сваког од поглавља. На 
основу свега наведеног, књигу препоручујемо нашој научној заједници, 
студентима социологије и других сродних друштвених наука, као и 
студентима хуманистичких наука који желе да прошире своја сазнања о 
обрађеној проблематици.   

Далибор Савић 
 

 
 



 
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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политичких наука у Бањој Луци 
Трифковић Срђа, историчар и гео-политиколог, извршни директор у 
Фондацији лорда Бајрона за балканске студије и доцент на ФПН у 
Бањој Луци 
 


