


МАТИЦА СРПСКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

З Б О Р Н И К
МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

MATICA SRPSKA
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES

MATICA SRPSKA
SOCIAL SCIENCES QUARTERLY

Покренут 1950. године
До 10. свеске (1955) под називом Научни зборник, серија друштвених наука, 

од 11. свеске (1956) – Зборник за друштвене науке, а од 76. свеске (1984)
под данашњим називом

ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ
Др Милош Јовановић (1950) • Живојин Бошков (1951–1952) • Рајко Николић (1953–1965) • 
Академик Славко Гавриловић (1966–1969) • Др Александар Магарашевић (1970–1973) • 

Др Младен Стојанов (1974–1999) • Др Милован Митровић (2000–2004) • 
Академик Часлав Оцић (2005–2016) • Др Рајко Буквић (2017–2019) •  

Др Миломир Степић (2020– )

САВЕТ ЧАСОПИСА
Председник Савета

Академик Часлав ОЦИЋ (Београд)

Чланови Савета 
Проф. др Масајуки ИВАТА (Токио, Јапан) • Проф. др Александар ЈОКИЋ (Портланд, САД) • 
Проф. др Љубомирка КРКЉУШ (Нови Сад) • Проф. др Питер РАДАН (Сиднеј, Аустралија) • 

Проф. др Миломир СТЕПИЋ (Београд) • Проф. др Богољуб ШИЈАКОВИЋ (Београд)

182
(2/2022)

УРЕДНИШТВО
Чланови Уредништва

Проф. др Даниела АРСЕНОВИЋ (Нови Сад) • Проф. др Бошко И. БОЈОВИЋ (Париз, 
Француска) • Проф. др Милан БРДАР (Београд) • Др Душан ДОСТАНИЋ (Београд) • 

Проф. др Костас ДУЗИНАС (Лондон, Велика Британија; Атина, Грчка) • Др Миша  
ЂУРКОВИЋ (Београд) • Проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ (Београд) • Проф. др Милош КОВИЋ 

(Београд) • Академик Милица КОСТИЋ (Подгорица, Црна Гора) • Проф. др Митко  
КОТОВЧЕВСКИ (Скопље, Северна Македонија) • Проф. др Јована МИЛУТИНОВИЋ 

(Нови Сад) • Проф. др Ђорђе МИТРОВИЋ (Београд) • Проф. др Милован МИТРОВИЋ 
(Београд) • Проф. др Дејан МИХАИЛОВИЋ (Мексико Сити, Мексико) • Др Драго ЊЕГОВАН 
(Нови Сад) • Др Александра ПАВИЋЕВИЋ (Београд) • Проф. др Јасмина ПЕКИЋ • Проф. др 

Ранка ПЕРИЋ РОМИЋ (Бања Лука, Р. Српска, БиХ) • Проф. др ХУАНГ Пинг (Пекинг, Кина) • 
Проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ (Нови Сад) • Проф. др Срђан ШЉУКИЋ (Нови Сад)

Секретар уредништва
Владимир М. НИКОЛИЋ

Главни и одговорни уредник
Проф. др Миломир СТЕПИЋ

Copyright © Матица српска, Нови Сад, 2022



ЗМСДН • ISSN 0352-5732 • UDK 3 (05) • ГОД. LXXIII • БР. 182 (2/2022) • СТР. 181–345

З Б О Р Н И К
МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

182
(2/2022)

НОВИ САД
2022



Илустрација на корици

гравира Захарије Орфелина
Човек пише за столом



САДРЖАЈ / CONTENTS

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES

 Слободан Поповић Slo bo dan Po po vić
 МИРОЉУБИВИ РАЗВОЈ КАО  PE A CE FUL DE VE LOP MENT AS 
 ПРИМЕР РЕЛАЦИОНИСТИЧКОГ  AN EXAM PLE OF RE LA TI O NAL
 ПОНАШАЊА НР КИНЕ У СИСТЕМУ BE HA VI O UR OF THE PR CHI NA
 ГЛОБАЛНЕ ВЛАДАВИНЕ WIT HIN THE GLO BAL GO VER NAN CE

181–205

 Ненад Тешић Ne nad Te šić
 НАДМЕТАЊЕ ИНТЕРЕСНИХ  COM PE TI TION AMONG IN TE REST
 ГРУПА – МЕХАНИЗАМ И  GRO UP – MEC HA NISM AND
 ПОСЛЕДИЦЕ CON SE QU EN CES

207–232

 Жарко М. Ђорић Žar ko М. Đo rić
 ПЛАВА ЕКОНОМИЈА: BLUE ECO NOMY: CON CEPT
 ПРИКАЗ КОНЦЕПТА И ОСВРТ  RE SE ARCH AND RE VI EW OF
 НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ THE EU RO PEAN UNION

233–256

 Живорад Рашевић Ži vo rad Ra še vić
 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У  EN VI RON MEN TAL PRO TEC TION
 НАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА IN THE DRAFT CI VIL CO DE

257–273

 Мирна Џелетовић Mir na Dže le to vić
 ПРАВО НА СТАРАЊЕ У СМИСЛУ  RIGHTS OF CU STODY UN DER 
 ХАШКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О  THE HA GUE CON VEN TION
 ГРАЂАНСКОПРАВНИМ  ON THE CI VIL ASPECTS OF
 АСПЕКТИМА МЕЂУНАРОДНЕ  IN TER NA TI O NAL CHILD
 ОТМИЦЕ ДЕЦЕ AB DUC TION

275–285



 Мирјана Рашевић Mir ja na Ra še vić
 МЛАДИ О СТАРОСТИ И  YOUNG PE O PLE’S PER CEP TION OF
 СТАРИЈИМА: СТАВОВИ  OLD AGE AND EL DERLY PE O PLE:
 СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У  AT TI TU DES OF NO VI SAD
 НОВОМ САДУ UNI VER SITY STU DENTS

287–298

 Биљана Љ. Мандић и  Bi lja na Lj. Man dić and
 Ивана Б. Перковић Iva na B. Per ko vić
 УСПОСТАВЉАЊЕ ESTA BLIS HMENT OF 
 МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКE КАРИЈЕРE  THE MU SIC-PE DA GO GI CAL
 КОСТЕ П. МАНОЈЛОВИЋА:  CA RE ER OF KO STA P. MA NOJ LO VIĆ:
 OД ОКСФОРДСКИХ СТУДИЈА  FROM OX FORD STU DI ES TO
 ДО ПРВИХ ПЕДАГОШКИХ  THE FIRST PE DA GO GI CAL
 АНГАЖМАНА  EN GA GE MENTS

299–318

 Марија Краљ Ma ri ja Kralj
 ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ  CON TRI BU TION TO THE IS SUE
 УНУТРАШЊИХ МИГРАЦИЈА У  OF IN TER NAL MI GRA TI ONS
 КНЕЖЕВИНИ/КРАЉЕВИНИ  AT THE END OF
 СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА THE 19th CEN TURY

319–338

ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

У ТРАГАЊУ ЗА ИСТОРИЈОМ HOMO ACADEMICUS-А
(Михаел Антоловић, Чедомир Попов: интелектуална биографија, Матица српска, 

Нови Сад 2021; 307 стр.)
339–341

АУТОРИ У ОВОМ БРОЈУ / AUTHORS IN THIS ISSUE
343–345



Зборник Матице српске за друштвене науке / Matica Srpska Social Sciences Quarterly
LXXIII, № 182 (2/2022): 181–205; Сло бо дан По по вић / Slo bo dan Po po vić

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES
UDC 327(510)
UDC 316.32(510)
https://doi.org/10.2298/ZMSDN2282181P
ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД

МИ РО ЉУ БИ ВИ РАЗ ВОЈ КАО ПРИ МЕР  
РЕ ЛА ЦИ О НИ СТИЧ КОГ ПО НА ША ЊА НР КИ НЕ  

У СИ СТЕ МУ ГЛО БАЛ НЕ ВЛА ДА ВИ НЕ

СЛО БО ДАН ПО ПО ВИЋ
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Фа кул тет по ли тич ких на у ка
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СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да је да се „рас кла па њем” дис кур са ми ро љу би вог 
раз во ја ана ли зи ра по ста вља ње и де ло ва ње НР Ки не у си сте му гло бал ног 
упра вља ња. Рад је са ста вљен из три це ли не ка ко би се пру жио од го вор на 
сле де ће ис тра жи вач ко пи та ње: да ли дис курс ми ро љу би ви раз вој има ре-
ла ци о ни стич ку упо тре бу у спољ ној по ли ти ци НР Ки не ко јом она кре и ра 
гло бал ну мре жу парт не ра и обез бе ђу је ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са? 
Пр ви део ра да пред ста вља те о риј ски оквир. У гра ђе њу те о риј ског окви ра 
осла ња ће се на ре ла ци о ни стич ку те о ри ју и те о ри ју мо рал ног ре а ли зма 
ме ђу на род них од но са, као и на те о риј ски кон цепт струк ту рал не мо ћи. У 
дру гом де лу ра да, из вр ше на је ана ли за иде је гло бал ног упра вља ња, са 
освр том на то ка ко НР Ки на до жи вља ва и ин стру мен та ли зу је ову иде ју у 
сво јој спољ ној по ли ти ци. Тре ћи део ра да са др жи ана ли зу дис кур са ми ро-
љу би вог раз во ја, с фо ку сом на раз ло ге ње го вог уво ђе ња у ки не ској спољ ној 
по ли ти ци и ди пло ма ти ји. Исто вре ме но, то ће ко ри сти ти и као осно ва об ја-
шње ња ње го ве функ ци је у ки не ским ма ње или ви ше успе шно ре а ли зо ва-
ним ам би ци ја ма ре де фи ни са ња од но са са ме ђу на род ном за јед ни цом и 
ки не ским по ста вља њем и де ло ва њем у клу бу гло бал ног упра вља ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ре ла ци о ни зам, си стем гло бал ног упра вља ња, ми ро-
љу би ви раз вој, стра те шки кре ди би ли тет, ди пло ма ти ја
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УВОД

Сва ка др жа ва сво ју по зи ци ју у ме ђу на род ном по рет ку гра ди на осно ву 
по се до ва не мо ћи – еко ном ске, по ли тич ке, вој не, ди пло мат ске, ин сти ту ци-
о нал не и иде а ци о не, као и на чи на на ко ји је ко ри сти у из град њи бли ских 
од но са са рад ње и/или убла жа ва ња по сле ди ца на ста лих су ко бом ин те ре-
са са дру гим ме ђу на род ним парт не ри ма. Та ко ђе, у ода би ру алат ки у про-
це су гло бал ног по ста вља ња јед не др жа ве ве о ма би тан фак тор пред ста вља 
и ка ко се та иста др жа ва до жи вља ва у ме ђу на род ној за јед ни ци на ро да, 
што пак ди рект но ути че на број ње них бли ских са ве зни ка, парт не ра и 
при ја те ља, али и ри ва ла у кре и ра њу ме ђу на род них стан дар да по сло ва ња 
и гло бал не без бед но сне ар хи тек ту ре.

НР Ки на је кроз че ти ри де це ни је успе шном ре а ли за ци јом екс пе ри-
мен тал них ци ље ва и про је ка та „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” по ста ла 
дру га еко но ми ја све та,1 је дан од нај ве ћих гло бал них кре ди то ра и ин ве сти-
то ра, ини ци ја тор и но си лац број них но вих ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја и дру гих об ли ка мул ти ла те рал них аран жма на, нај ве ћи свет-
ски уво зник наф те, али и је дан од нај ве ћих гло бал них за га ђи ва ча. Сви ови 
фак то ри, ко ји ма се ли ста чи ни о ца ки не ског пре и мућ ства и огра ни че ња 
не ис цр пљу је, мо гу се по сма тра ти на не ко ли ко на чи на. Нај пре, мо гу се 
раз у ме ти као по кре та чи ко ји су на гна ли Пе кинг да ак тив но гра ди не само 
но ве и ре де фи ни ше по сто је ће (по је ди не) струк ту ре од но са, већ и кон текст 
у ком ће сме сти ти те исте струк ту ре од но са. По том, мо гу се раз у ме ти као 
све ак тив ни ја ки не ска ин те гра ци ја у ме ђу на род но дру штво, јер она ви ше 
ни је изо ло ва на и по сво јим убе ђе њи ма са мо до вољ на је ди ни ца ме ђу на род-
ног си сте ма. Та ко ђе, ово се мо же раз у ме ти и као да ле ко се жност спољ но-
по ли тич ког ак ти ви зма у пла ни ра ном из ра ста њу НР Ки не у гло бал ну 
су пер си лу. Са мим тим, НР Кинa се на ла зи у фа зи раз во ја у ко јој је по њу 
не мо гу ће да бу де па сив ни по сма трач до га ђа ја ко ји се ди рект но ти чу ње-
них на ци о нал них ин те ре са, гло бал них по оп се гу. Бу ду ћи да Ки на, ве о ма 
ак тив но из дру га чи јег си сте ма вред но сти у од но су на За пад ни на чин ши-
ре ња де мо кра ти је и људ ских пра ва, кре и ра но ве и ре ди зај ни ра по сто је ће 
струк ту ре од но са, она се од стра не За па да де фи ни ше као иза зи вач по 
гло бал ну без бед ност. Ме ђу тим, има ју ћи на уму да Пе кинг гра ди гло бал ну 
по зи ци ју мо ћи у кон тек сту од но са у ко ји ма се дру га стра на ко ја ни је део 
„хо мо ге ни зо ва не” де мо крат ске за јед ни це по ни шта ва као ан ти под, чи ни 
ки не ске ре зул та те још гран ди о зни јим. Да кле, мо же мо прет по ста ви ти да 
је дан од при о ри тет них ци ље ва НР Ки не у ње ној спољ ној и без бед но сној 
по ли ти ци је сте ши ре ње мре же ме ђу на род них парт не ра, што ујед но пред-
ста вља и за ма јац при хва та њу НР Ки не као гло бал не бе не во лент не су пер-
си ле, чи ји ће се на ци о нал ни раз вој из јед на ча ва ти гло бал ном раз во ју. У 
истом кон тек сту, ши ра мре жа, на раз ли чи том ни воу и бли ско сти и ре ци-
про ци те та ме ђу на род них парт не ра вр ши ди рек тан ути цај на оја ча ва ње 
ки не ског стра те шког кре ди би ли те та и ау то ри те та. 

1 Мо ра мо на гла си ти и про блем ду га НР Ки не ко ји је у 2020. го ди ни из но сио ско ро 250% 
БДП [Re u ters 2021].



183

Ка да је реч о бли ско сти и ре ци про ци те ту, НР Ки на као да ле ко моћ-
ни ји парт нер у ве ћи ни слу ча је ва по сред но и/или не по сред но ства ра струк-
ту ре од но са та ко да дру га стра на, уко ли ко не бу де ак тив на, флек си бил на 
и по у зда на у од но си ма са Пе кин гом, по ста је па сив ни чи ни лац у ки не ској 
ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са. У том про це су, НР Ки на мо ра би ти 
оба зри ва да се парт не ри не осе те усло вље ним, што мо же ре зул ти ра ти 
преиспитивањeм већ ус по ста вље них и но вих об ли ка са рад ње, а у крај њем 
слу ча ју и ства ра њем ан ти-ки не ске ко а ли ци је. Да кле, с ци љем от кла ња ња 
иде је да је по на ша ње НР Ки не „шар мант на офан зи ва” у ства ра њу си но цен-
трич ног ме ђу на род ног по рет ка, Пе кинг је по кре нуо од ре ђе не спољ но по-
ли тич ке стра те ги је и увео број не ди пло мат ске дис кур се, као што је на 
при мер ми ро љу би ви раз вој. Уо ста лом, по је ди ни ви со ки ки не ски зва нич-
ни ци ис ти чу да по што је је дан од нај ва жни јих ци ље ва НР Ки не да пра ти 
ста зу ми ро љу би вог раз во ја, она ме ђу на род ној за јед ни ци, у скла ду са сво јим 
раз у ме ва њем ства ри, све до чи да ће спољ не ме ђу на род не мо гућ но сти пре-
тва ра ти у по тен ци ја ле ки не ског раз во ја, као и да ће уну тра шње по тенци-
ја ле пре тва ра ти у мо гућ но сти гло бал ног раз во ја [Fo re ign Lan gu a ge Press, 
2014]. С дру ге стра не, оста је не ја сно до ко јих ме ра се и са ма НР Ки на при-
др жа ва тих истих стра те ги ја и дис кур са ка да је реч о за шти ти ње них ср жних 
на ци о нал них ин те ре са, као што су Ју жно и Ис точ но ки не ско мо ре, Ти бет, 
Син ђанг или раз ви ја ње парт нер ства са без бед но сним ини ци ја ти ва ма ко је 
су кре и ра ле дру ге др жа ве ра ди кон тро ли са ња ра ста Ки не, као што су Ква-
дри ла те ра ла (QU AD) чи је су чла ни це САД, Ау стра ли ја, Ја пан и Инди ја и 
дру га број на пи та ња. У својим го во ри ма ки не ски пред сед ник Си Ђин пинг 
на гла ша ва да иа ко НР Ки на пра ти пу та њу ми ро љу би вог раз во ја, дру ге 
др жа ве не мо гу оче ки ва ти да ће НР Ки на то ра ди ти на у штрб соп стве них 
на ци о нал них ин те ре са, те ри то ри јал ног су ве ре ни те та, дру штве ног раз во ја 
и др жав не без бед но сти. Уо ста лом, зе мље ко је по ку ша ју да угро зе ки не ске 
ви тал не на ци о нал не ин те ре се, су сре шће се са од го ва рају ћим ки не ским 
од го во ром [Fo re ign Lan gu a ge Press, 2014].

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

НР Ки на сво је спољ но по ли тич ке ини ци ја ти ве пред ста вља као мо тор 
свог гло бал ног раз во ја. Сто га јој се као при о ри тет ни за да так на ме ће кре-
и ра ње но вих еко ном ских, без бед но сних и тех но ло шких ме ђу др жав них 
од но са, по чи јим пра ви ли ма ће она ус по ста вља ти ка ко гло бал ну мре жу 
парт не ра, та ко и ин сти ту ци је и нор ме пре ма ко ји ма ће се парт не ри упра-
вља ти. Као што је већ на по ме ну то, струк ту ре од но са нај пре се мо ра ју 
кре и ра ти, а по том и при хва ти ти као бла го твор не од стра не дру гих укљу-
че них стра на, од но сно парт не ра. Ства ра ње и при хва та ње ових но вих 
стру к тура ме ђу др жав них од но са, ди рект но је усло вље но ка па ци те ти ма 
струк ту рал не мо ћи и ни во ом стра те шког кре ди би ли те та др жа ве чи ји је 
она но си лац [Stran ge 1988; Ми тро вић 2012]. Стра те шки кре ди би ли тет 
по ка зу је да иа ко се јед на др жа ва мо же ме ђу на род но по зи ци о ни ра ти осна-
жи ва њем ка па ци те та твр де мо ћи, то не усло вља ва и по ди за ње ње ног 
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гло бал ног ау то ри те та. Да кле, стра те шки кре ди би ли тет је ба за из ко је 
кре ће при хва та ње др жа ве као парт не ра или ли де ра гло бал ном раз во ју 
[Yan 2019]. Уко ли ко се по на ша ња јед не др жа ве раз у ме као мо рал но, оче-
ку је се да ће дру ге др жа ве би ти охра бре не да га усво је као ва ли дан обра зац 
по на ша ња и оп хо ђе ња пре ма дру гим ак те ри ма у ме ђу на род ним од но си-
ма. Пра те ћи ло ги ку ства ри, стра те шки кре ди би ли тет је „коп ча” из ме ђу 
гло бал ног ау то ри те та и ам би ци ја др жа ва да ства ра ју и ши ре сво ју зо ну 
ути ца ја. Бу ду ћи да се стра те шки кре ди би ли тет гра ди, раз ви ја и на кра ју 
при хва та упра во у ме ђу др жав ним од но си ма, са свим је ја сно да он у се би 
но си ре ла ци о ни стич ке пред зна ке. За ки не ску стра ну, моћ про ис ти че из 
тих од но са и са мим тим јед на од ње го вих основ них де мон стра ци ја је сте 
упра вља ње/кон тро ли са ње, што она пак пред ста вља као за јед нич ко гра-
ђе ње тих истих од но са [Yaqing 2018: 242]. Сто га, стра те шки кре ди би ли тет 
сво је пу но зна че ње до би ја кроз од но се с дру гим др жа ва ма, јер тек у одно-
си ма са парт не ри ма ми раз у ме мо на ко ји на чин они раз у ме ју на ша стра те-
шка де ло ва ња и за ми сли. На овом ме сту се ви ди ве о ма ва жна ка рак те ри-
сти ка ре ла ци о ни стич ке те о ри је, а то је „ре ла ци о ни стич ка ра ци о нал ност” 
(re la ti o nal ra ti o na lity). Ре ла ци о на те о ри ја ме ђу на род них од но са не не ги ра 
ра ци о нал ност као ве о ма бит ну од ред ни цу у спољ но по ли тич ком по на ша њу, 
већ на гла ша ва чи ње ни цу да се она ма ни фе сту је кроз раз ви ја ње од но са с 
дру гим др жа ва ма. Сва ка ко, ин тен зи тет упо ста вља ња од но са за ви си од ве-
ли чи не и вр сте мо ћи, ау то ри те та и мо рал но сти ко ју по се ду је стра на ко ја 
ини ци ра ус по ста вља ње од но са или про ду бљи ва ње са рад ње. Ипак, кроз ову 
„ре ла ци о ни стич ку ра ци о нал ност”, др жа ве ства ра ју кон текст ма ни пу ла-
ци је, усме ра ва ња и кре и ра ња струк ту ре од но са та ко да ре а ли зу ју сво је 
на ци о нал не ин те ре се и оства ру ју ма те ри јал не и не ма те ри јал не до би ти 
[Yaqing 2018: 223]. Уко ли ко др жа ва у кон тек сту ме ђу др жав них од но са није 
при хва ће на као мо рал но упо ри ште по ко јем оста ле др жа ве усме ра ва ју 
или рав на ју сво је спољ но по ли тич ко де ло ва ње, он да та др жа ва не ма усло-
вља ва ју ћу по др шку кре и ра њу струк ту ре ме ђу др жав них од но са ко ја ће 
би ти при хва ће на као шан са гло бал ном раз во ју. 

У скла ду са прет ход ним те о риј ским од ре ђе њем, мо же мо раз у ме ти 
и ци ље ве ки не ске спољ не по ли ти ке у ње ном пла ни ра ном уз ди за њу у су-
пер си лу, бу ду ћи да јој ни ко не оспо ра ва те ам би ци је. Ме ђу тим, про блем 
ле жи у чи ње ни ци да ли ће она у ре а ли за ци ји тих ам би ци ја има ти партне ре 
или ће њен про цес ин сти ту ци о на ли зо ва ња ре ал не мо ћи би ти оспо ра ван 
и пред ста вљан као иза зов по већ ус по ста вљен ме ђу на род ни еко ном ски и 
без бед но сни по ре дак. По раз у ме ва њу ства ри за ступ ни ка ре ла ци о ни стич-
ке шко ле ме ђу на род них од но са што јед на др жа ва има ви ше ме ђу на род них 
парт не ра то је она моћ ни ја, а што има ви ше бли ских ме ђу на род них при-
ја те ља то је ње на без бед ност на ви шем ни воу [Yaqing 2018]. У том сми слу, 
„умре же ни свет” пред ста вља свет мо ћи, тј. гло бал не мо ћи. Ту моћ нај ве-
ћим де лом од ре ђу ју „спо је ви”, од но сно, ко је с ким по ве зан и у ко ју свр ху 
[Стефановић-Штам бук 2010: 327]. У све ту ме ђу по ве за но сти и ме ђу за ви-
сно сти, зе мља ко ја има нај ве ћи број „по ве зни ца” (con nec ti ons) постаће 
„сре ди шњи играч” са ка па ци те ти ма да от кри је кључ ино ва ци ја и гло бал ног 
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одр жи вог раз во ја. Исто вре ме но, ре а лиза ци ја та квих ка па ци те та зна чи и да 
је та зе мља у мо гућ но сти да по ста не ак тер ко ји ће од ре ђи ва ти стан дар де 
гло бал ног раз во ја [Sla ug hter 2009]. С дру ге стра не, мо ра мо би ти све сни 
да ши ре ње мре же парт не ра мо же има ти и ефе кат огра ни че ња мо ћи. Од-
но си мо гу има ти, та ко ђе, још јед ну не га тив ну стра ну, у сми слу да оста-
вља ју по стра ни оне зе мље ко је ни су из са мо и за бра них или на мет ну тих 
раз ло га ак тив ни де лат ни ци све та ме ђу за ви сно сти, што под сти че до дат ну 
не јед на кост и не у кљу чи вост у гло бал ним раз ме ра ма [Sla ug hter 2009]. У 
овом кон тек сту, мо же мо схва ти ти је дан део раз ло га за ки не ско ин си сти-
ра ње да скла па ње парт нер ства с њом ни је усло вље но ни ка квим еко ном-
ским, по ли тич ким, вред но сним или дру гим ста вом или су дом. 

У ки не ском ре ла ци о ни стич ком по и ма њу ме ђу на род них од но са, мо-
же мо тра жи ти зр но за мет ка ра зло жног об ја шње ња за што НР Ки на ин си-
сти ра на чи ње ни ци да се ње на спољ на по ли ти ка ба зи ра на ди ја лек ти ци 
ком пле мен тар но сти (zhongyang), а не на ди ја лек ти ци ан ти по до ва. Бу ду ћи 
да НР Ки на не при па да хо мо ге ни зо ва ној за јед ни ци За па да ко ја „Дру гог” 
пред ста вља, а по том и пре ма ње му де лу ју као пре ма иза зи ва чу, уо ча ва мо 
ре а ли за ци ју ин стру мен тал них ци ље ва НР Ки не у ње ном пред ста вља њу 
и при хва та њу као парт не ра гло бал ног раз во ја, јер на осно ву ге о стра те шких, 
ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских ана ли за Пе кинг уви ђа да су гло бал ни 
лан ци снаб де ва ња, ве ћи на ру та и из во ра до пре ма ња наф те и га са под аме-
рич ком кон тро лом. Уо ста лом, иден ти тет јед не др жа ве ди рект но ути че 
на ње не од но се са ме ђу на род ном за јед ни цом (

 – yi ge gu o jia de shen fen qu e ding le zhi ge gu o jia 
yu gu o ji ti xi de ji ben gu an xi) [  2008].

Zhongyang ди ја лек ти ка је ба зи ра на на не ко ли ко прин ци па, од ко јих 
је пр ви ин клу зи ви тет и, за пра во, зна чи да су си ле, објек ти или ства ри ко је 
се на ла зе у ин тер ак ци ји му ђу соб но ин клу зив но по ве за ни. Слич но Хе ге-
ло вој ди ја лек ти ци, и ки не ска тра ди ци ја свет ви ди као це ли ну са чи ње ну 
од ин тер ак тив них по ла ри те та. Ме ђу тим, ки не ска тра ди ци ја ка же да ти 
по ла ри те ти гра де ор ган ско и тран сфор ма тив но је дин ство. Као при мер 
узи ма се јин и јанг. Јин и јанг ни су из дво је ни и не за ви сни де ло ви ре ал-
но сти, већ два ме ђу соб но по ве за на де ла ко ја чи не тран сфор ма тив но је дин-
ство, ко ји не по сто је као те за и ан ти те за, већ као ко-те зе (co-the sis) [Yaqing 
2018: 170]. Да кле, раз ли ка је у чи ње ни ци да по ки не ској тра ди ци ји не 
до ла зи до ис кљу чи ва ња дру ге стра не, не го до ства ра ња хар мо нич ног је-
дин ства и ста бил но сти кроз про цес стал не тран сфор ма ци је. Ис ти че се 
да је ус по ста вља ње хо мо ге ни зо ва не це ли не од ме ђу на род не за јед ни це 
ја лов по сао и да ће раз ли ке увек по сто ја ти. У том сми слу, на пре дак не 
на ста је из су ко ба два по ла ри те та и ели ми на ци јом сла би јег, већ из стал ног 
про на ла же ња за јед нич ких ин те ре са у тим раз ли ка ма. Овим до ла зи мо до 
дру гог прин ци па ко ји се де фи ни ше као ком пле мен тар ност. Ком пле мен-
тар ност за пра во пред ста вља чи ње ни цу да се два по ла ри те та ме ђу соб но 
на до пу њу ју, и да рав но те жа ни је ста тич ка ка те го ри ја већ се одр жа ва кроз 
ди на мич ку ком пле мен тар ност по ло ва. У том сми слу сна га јед ног по ла је и 
ње го ва исто вре ме на сла бост, што по си сте му ком пле мен тар но сти ди рект но 
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чи ни сна гу дру гог по ла [Yaqing 2018: 176]. Као при мер ком пле мен тар но-
сти ки не ски те о ре ти ча ри узи ма ју ки не ску реч за про тив реч ност – ma o dun 
( ). Пр ви ка рак тер mao –  – озна ча ва ко пље, док се дру ги dun –  
– од но си на штит. На овом при ме ру, ки не ски те о ре ти ча ри по ка зу ју на чин 
функ ци о ни са ња ло ги ке ком пле мен тар но сти, од но сно, ме ђу соб ног на до пу-
ња ва ња у ства ра њу хар мо нич не ор ган ске це ли не [Yaqing 2018: 176]. Да кле, 
по овој ло ги ци објек ти ко ји се на ла зе у не кој вр сти оп ште ња, ме ђу соб но 
се не по ти ру, већ се на до пу њу ју и ства ра ју ста бил ну це ли ну. Ово нас уво-
ди у тре ћи прин цип zhongyang ди ја лек ти ке, ко ји се од ре ђу је као хар мо-
ни ја. Иа ко ки не ска фи ло со фи ја ви ди по ла ри те те као осно ву по стан ка и 
функ ци о ни са ња све га, про ме на и на пре дак не на ста ју из кон флик та раз-
ли ка, већ из тран ссу бјек тив не укљу чи во сти и кон стант ног про це са транс-
фор ма тив но сти, од но сно у хар мо ни зо ва њу раз ли ка као на чи на про на ла-
же ња одр жи вог ре ше ња и обез бе ђи ва ња за јед нич ког раз во ја [Yaqing 2018: 
178]. Ме ђу тим, ова кав став је до ве ден у пи та ње прак тич ним де ло ва њем 
ки не ске спољ не по ли ти ке, а на ро чи то у од но си ма са САД. Пе кинг ис ти че 
да је аме рич ко раз у ме ва ње ме ђу на род них од но са и гло бал не без бед но сти 
за ста ре ло и да је ба зи ра но на прин ци пу хе ге мо ни је, тра ди ци о нал не по-
ли ти ке мо ћи и уни ла те ра ли зма. Као илу стра ци ју ово га узи ма мо Бе лу 
књи гу о на ци о нал ној од бра ни НР Ки не из 2019, у ко јој се но во ди да су 
ме ђу на род ни без бед но сни си стем и по ре дак у ве ли кој ме ри иза зва ни хе ге-
мо ни змом, тра ди цио нал ном по ли ти ком мо ћи, уни ла те ра ли змом и кон стант-
ним ре ги о нал ним кон флик ти ма. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве сво је без бед-
но сне и од брам бе не стра те ги је кре и ра ју та ко да од го ва ра ју уни ла те ра ли зму 
и под стре ки ва њу гло бал них су ко ба [Xin hu a net 2019]. Та ко ђе, ви со ки по-
ли тич ки зва нич ник и ди пло ма та НР Ки не, Јанг Ђи еч (Yang Ji ec hi) из ја вио 
је да САД ни су ви ше у по зи ци ји да са ме про це њу ју успе шност њи хо ве де-
мо кра ти је и ни во за шти те и по што ва ња људ ских пра ва, већ би то тре ба ло 
да ура ди ме ђу на род на за јед ни ца и др жа ве ши ром све та. У том кон тек сту, 
гло бал на рав но те жа сна га не до зво ља ва да САД сво је ви ђе ње уре ђе ња и 
функ ци о ни са ња ме ђу на род ног по рет ка на ме ћу као вред но сну је ди ни цу 
или упо ри шну тач ку тог истог ме ђу на род ног по рет ка, јер За пад но ми шље-
ње ни је гло бал но јав но мње ње. Та ко ђе, САД сво јим спољ но по ли тич ким 
по на ша њем и фи нан сиј ском хе ге мо ни јом кре и ра ју број не пре пре ке ста бил-
ном функ ци о ни са њу ме ђу на род ног по рет ка [Nik kei Asia, 2021]. Ова кав став 
НР Ки не мо же мо по сма тра ти са не ко ли ко аспе ка та. Нај пре, мо же мо разу-
ме ти као још јед ну у ни зу по твр да да НР Ки на ви ше не ће би ти па сив ни 
по сма трач, већ ак тив ни де лат ник у из град њи струк ту ре гло бал не вла да-
ви не. Да кле, сво јим де ло ва њем НР Ки на по твр ђу је да су За пад ном еко ном-
ском мо де лу и си сте му вред но сти, а по ко ме је НР Ки на и ус пе ла да реа-
ли зу је „ре зул та те по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” нео п ход не про ме не у 
сми слу ре ал ног од сли ка ва ња по зи ци ја зе ма ља у раз во ју. 

Ме ђу ки не ским те о ре ти ча ри ма вла да иде ја да по сто је ћи ме ђу на род-
ни по ре дак па ти од не ко ли ко не до ста та ка и са мим тим ди рект но ло ше 
ути че на гло бал ну ста бил ност и раз вој. Нај пре, ме ђу на род ни по ре дак 
ко ји су САД ус по ста вља ле на кон за вр шет ка Хлад ног ра та не од сли ка ва 
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све очи глед ни је про ме не ко је на ста ју као по сле ди ца еко ном ског раз во ја 
зе ма ља у раз во ју. Ин си сти ра њем на та квом ме ђу на род ном по рет ку, ко ји 
је ујед но и од сли ка ва ње нео др жи ве гло бал не рав но те же сна га, по тре бе 
зе ма ља у раз во ју се или мар ги на ли зу ју или је њи хо ва ре а ли за ци ја усло-
вље на по ли тич ким, вој ним и/или без бед но сним зах те ви ма. Ме ђу на род не 
ин сти ту ци је на ста ле у та квом по рет ку не ре ша ва ју про бле ме гло бал ног 
раз во ја, већ ства ра ју ам би јент у којем се про ду бљу је јаз из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних [  2008]. Струк ту ре мо ћи про из во де не сра зме ре оте жа ва-
ју ће за гра ђе ње ме ђу на род ног си сте ма. Не по ду дар но сти ствар не мо ћи у 
ме ђу на род ној за јед ни ци и фор ма ли зо ва не мо ћи у ње ним по сто је ћим ин-
сти ту ци ја ма, упа дљи во ука зу ју у ком оби му по сто је ћи мул ти по ла ри зам 
по се ду је по себ но сти ко је ни су ува же не, а де лу ју у те ку ћем ус по ста вља њу 
ме ђу на род ног си сте ма [Stefanović-Štam buk 2008: 34]. Ово је НР Ки на и 
по твр ди ла кре и ра њем број них но вих гло бал них и ре ги о нал них фи нан-
сиј ских и без бед но сних ин сти ту ци ја, ме ха ни за ма или аран жма на са рад ње, 
као што су Азиј ска бан ка за ин ве сти ци је у ин фра струк ту ри и Шан гај ска 
ор га ни за ци ја за са рад њу. Уо ста лом, НР Ки на је спро во ђе њем „по ли ти ке 
ре фор ме и отва ра ња” по ста ла је дан од нај ак тив ни јих ре кон струк то ра 
по сто је ћих и кон струк тор но вих ме ђу на род них ин сти ту ци ја, чи ји је рад 
ба зи ран на са свим дру га чи јим вред но сти ма од оних ко је ну ди Аме ри ка 
са ње ним са ве зни ца ма [Мitrović 1995; 2018: 18]. Упра во у овим ин сти туци-
ја ма НР Ки на де мон стри ра сво је ка па ци те те струк ту рал не мо ћи ус по ста-
вља ња но вог ти па ме ђу др жав них од но са. Прин ци пи раз ви ја ња са рад ње 
у окви ру, од стра не Ки не ини ци ра них ин сти ту ци ја, по де сни су ки не ском 
раз у ме ва њу оја ча ва ња ре ги о нал не и/или гло бал не по зи ци је сва ке укљу-
че не др жа ве, а са мим тим и ин сти ту ци је. У збир ном де ло ва њу до при но се 
гло бал ном раз во ју. 

Овим пу тем НР Ки на по ку ша ва да ме ђу на род ни по ре дак про ме ни 
из ну тра. За про ме не ко је се де ша ва ју из ну тра, НР Ки на ве ру је да ства ра-
ју ат мос фе ру при хва та ња ки не ског ау то ри те та, а не на ме та ње ки не ских 
иде ја и стан дар да раз во ја. Бу ду ћи да про ме не на ста ју за јед нич ким де ло-
ва њем из ну тра, ов де се на ме ће пи та ње ре ци про ци те та, за ко је ки не ска 
стра на ис ти че да је од при о ри тет ног зна ча ја за ме ђу др жав не од но се. Да кле, 
оста је не ја сно на ко ји на чин др жа ве еко ном ски, по ли тич ки и вој но слаби-
је у од но су на НР Ки ну пру жа ју ре ци про ци тет и да ли то мо же мо схва-
ти ти као не ки об лик усло вља ва ња и/или на ме та ња ки не ских на ци о нал них 
ин те ре са као при о ри тет них? Из ово га мо же мо за кљу чи ти да НР Ки на 
по сто је ће раз ли ке пр во же ли да при бли жи соп стве ном ви ђе њу и раз у ме-
ва њу на чи на ус по ста вља ња ме ђу на род ног по рет ка, а по том да се дру га 
стра на ак тив но при др жа ва хар мо ни за ци је ус по ста вља ња за јед нич ких 
ин те ре са, али та ко да не иза зи ва ју ре а ли за ци ју ки не ских на ци о нал них 
ин те ре са и спољ но по ли тич ких ини ци ја ти ва ко је у се би но се ја сне ге о по-
ли тич ке и ге о е ко ном ске пред зна ке. С дру ге стра не, по је ди ни ис тра жи ва чи 
на гла ша ва ју да се ре ци про ци тет не ве зу је са мо за ре а ли за ци ју се бич них 
ин те ре са, већ да је ве ли ки за ма јац про ду бљи ва њу мул тила те рал не са рад ње 
и хар мо ни за ци ји ин те ре са зе ма ља чла ни ца, јер се по је ди нач ни ин те ре си 
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зе ма ља чла ни ца и мул ти ла те рал ног аран жма на не мо гу по сма тра ти као 
изо ло ва не, већ ме ђу соб но уве за не и на до пу њу ју ће је ди ни це [Yaqing 2020]. 
Ки не ски ис тра жи вач Ћин Ја ћинг [Qin Yaqing 2018: 303] на гла ша ва да је 
ре ци про ци тет злат но пра ви ло ре а ли за ци је на ци о нал них ин те ре са. Са свим 
ра зу мљи во, све је ово у слу жби при хва та ња НР Ки не као др жа ве ко ја до-
при но си гло бал ном раз во ју, а не др жа ве чи је ак ци је од го ва ра ју по на ша њу 
ву ка рат ни ка (wolf war ri or di plo macy) [Che um and Wil helm 2021].

СИ СТЕМ ГЛО БАЛ НЕ ВЛА ДА ВИ НЕ И НР КИ НА

Гло бал на владавинa од ре ђу је се као си стем од но са ус по ста вљан кроз 
де ло ва ње и де фи ни са ње пра ви ла ин сти ту ци ја ма и про це си ма, а чи ји је 
крај њи циљ обез бе ђи ва ње гло бал ног раз во ја и пре ва зи ла же ња гло балних 
иза зо ва [Wang and Ro se nau 2009: 5–6]. Та ко ђе, по је ди ни ис тра жи ва чи гло-
бал ну вла да ви ну де фи ни шу као клуб ко ји је фо ку си ран на пре ва зи ла же-
ње гло бал них иза зо ва, кроз обез бе ђи ва ње јав них до ба ра на гло бал ном 
ни воу. Тим пу тем, кре и ра се гло бал ни нор ма тив ни оквир, ко јим се убр за-
ва/олак ша ва и про ши ру је по сто је ћа ме ђу на род на са рад ња при ли ком до-
но ше ња од лу ка [Mor ton 2017: 17]. Сте фа но вић-Штам бук [2009: 420], пак, 
ис ти че, да нај ве ћа сла бост гло бал не вла да ви не упра во ле жи у при де ву 
гло бал ни, јер се њи ме упу ћу је на сте пен ујед на че но сти ко ји се у ствар-
но сти уз нај бо љу во љу и пу ну сло бо ду ма ште, не мо же про на ћи, из раз-
ло га што пла не та је сте јед на, али свет ни је је дан. У том сми слу, сла бост 
се ви ди у чи ње ни ци по ста вља ња гло бал ног зах те ва за свет ко ји ни је 
ин те гра лан, јер не по сто ји је дан це ли је дин стве ни свет, већ ви ше „де ли-
мич них све то ва”. Из то га про из ла зи да гло бал на вла да ви на не мо же да 
бу де пот пу на из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, из раз ло га по де ље но сти све та 
на раз ви је не, не раз ви је не и зе мље у раз во ју. По том, де об на ли ни ја у ви ду 
кул ту ра и ре ли ги ја ука зу је да на ро ди ши ром све та на се би свој ствен, 
да кле раз ли чи ти на чин, до жи вља ва ју циљ и ме то де „ујед на ча ва ња” све-
та. Илу стра ти ван при мер то га пред ста вља вој ни из воз де мо кра ти је. У 
том сми слу, мо же мо раз у ме ти да се ре ла ци о ни зам НР Ки не од сли ка ва у 
ње ним ам би ци ја ма да „угра ди” сво је еле мен те (ин те ре се и иде је) у си стем 
гло бал не вла да ви не, што пак, пред ста вља као хар мо ни за ци ју и за јед нич-
ко уче ње. Ис ти че се да је то у слу жби ја ча ња гип ко сти и при ла го дљи во-
сти гло бал ног упра вља ња гло бал ној ди на ми ци ме ђу др жав них од но са и 
про ме на у од но си ма мо ћи. Пра те ћи при ро ду ло ги ке ова ко пре до че них 
де фи ни ци ја и „ма гло ви то сти” кон цеп та гло бал не вла да ви не, мо же мо 
пре по зна ти не ко ли ко ње го вих глав них ка рак те ри сти ка, ме ђу ко ји ма се 
као пр ва из два ја усло вље ност ка рак те ра си сте ма гло бал не вла да ви не 
гло бал ном рав но те жом сна га. У том сми слу, си стем гло бал не вла да ви не 
од сли ка ва гло бал ну рав но те жу сна га, као и ам би ци је др жа ва да про ме не 
или за др же сво ју гло бал ну по зи ци ју мо ћи. По том, као ње го ва сле де ћа 
ка рак те ри сти ка при ме ћу је се да тај исти си стем ди рект но мо же ути ца ти 
на про цес гло бал ног по зи ци о ни ра ња зе ма ља у раз во ју, по прин ци пу да се 
ис прав ност њи хо вих на ци о нал них ин те ре са (не) ме ри по и сто ве ћи ва њем 
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са на ци о нал ним ин те ре си ма нај моћ ни јих др жа ва све та. Сто га, гло бал на 
вла да ви на као си стем у стал ном на ста ја њу са го ре на ве де ним ка рак те ри-
сти ка ма пред ста вља јед ну од иде ја и кон крет них прак си ко ја се мо же 
об ја сни ти ко ри шће њем ре ла ци о ни стич ке те о ри је ме ђу на род них од но са, 
бу ду ћи да она ис ка зу је од но се ко ји по сто је из ме ђу аге на та и ус по ста вље не 
струк ту ре од но са. Пре ма раз у ме ва њу ове шко ле, од нос ути ца ја је дво сме-
ран. С јед не стра не, др жа ва кроз сво је спољ но по ли тич ко де ло ва ње и у 
скла ду с при ро дом и оп се гом мо ћи и стра те шког кре ди би ли те та по куша-
ва да ство ри ат мос фе ру или кон текст ко ји ће би ти у слу жби по др жа ва ња 
или ре де фи ни са ња по сто је ће гло бал не рав но те же сна га. С дру ге стра не, 
већ ус по ста вље на струк ту ра гло бал ног упра вља ња те жи да упра вља по-
на ша њем др жа ва, што се пред ста вља као обез бе ђи ва ње пред ви дљи во сти 
по на ша ња. 

Ка да се ова ко по ста вље ни кон цепт, од но сно си стем гло бал не вла да-
ви не ана ли зи ра из угла ки не ске спољ не по ли ти ке, уо ча ва мо не ко ли ко чи-
ње ни ца: НР Ки на ви ше не пред ста вља изо ло ва ну је ди ни цу ме ђу на род ног 
дру штва, већ ак тив ног де лат ни ка у адап тив но сти гло бал не вла да ви не и 
гло бал не рав но те же сна га про ме на ма ко је са ма ства ра кон ти ну и ра ним 
„уно ше њем” сво јих на ци о нал них ин те ре са у си стем гло бал не вла да ви не. 
Пра те ћи ло ги ку ства ри, си стем гло бал не вла да ви не био би у слу жби по-
др жа ва ња ки не ског ви ђе ња гло бал не рав но те же сна га и ки не ске по зи ци је 
у ме ђу на род ном по рет ку. Ова кво по на ша ње НР Ки не са свим је оче ки ва-
но из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, оче ки ва но је да љом ре а ли за ци јом ре зул-
та та „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња”, ка да је НР Ки на по ка за ла не са мо 
да на пу шта кон цепт са мо до вољ но сти, већ и да кроз стра те шко по на ша ње 
тре нут ну гло бал ну рав но те жу сна га при ла го ђа ва ре а ли за ци ји иде је Сре-
ди шњег цар ства. Да кле, НР Ки на сво ју спољ ну по ли ти ку не са мо да при-
ла го ђа ва ме ђу на род ним пра ви ли ма, већ и са ма кре и ра усло ве и на чи не 
оства ри ва ња гло бал не ме ђу за ви сно сти, што пак по је ди не др жа ве ин тер-
пре ти ра ју као ки не ску агре сив ност [Mi tro vic 2019]. Та ко ђе, ова кво по на-
ша ње у спољ ној по ли ти ци мо же мо раз у ме ти и као чи ње ни цу да Пе кинг 
у сво јим стра те ги ја ма и ини ци ја ти ва ма, ме ђу на род ни си стем не до жи-
вља ва ви ше као про стор за спро во ђе ње ре во лу ци је, већ као про стор за 
ре а ли за ци ју (гео)по ли тич ких и (гео)еко ном ских ин те ре са. Да кле, ки не ско 
ин те гри са ње у ме ђу на род ну за јед ни цу мо же мо опи са ти као ки не ско на-
пу шта ње схва та ња се бе као за ро бље ни ка гло бал не бор бе са оста лим ве-
ли ким си ла ма, тј. као раз ви ја ње иде је о се би као сре ди шњем „игра чу у 
ин те гри са ном све ту” [Стефановић-Штам бук 2010]. Ова кву по став ку ства-
ри, ја сно уо ча ва мо па жљи вом ана ли зом зва нич них ки не ских стра те шких 
до ку ме на та и го во ра ки не ских зва нич ни ка. На и ме, у Бе лој књи зи на цио-
нал не од бра не НР Ки не из 2015. го ди не, ко ја се узи ма и као пр ва вој на 
стра те ги ја НР Ки не, мо же мо про чи та ти да се у гло бал ној рав но те жи сна га 
и струк ту ри си сте ма гло бал ног упра вља ња од ви ја ју исто риј ске про ме не. 
Ки на као ве ли ка раз вој на еко но ми ја, су сре ће се са број ним без бед но сним 
и еко ном ским прет ња ма и иза зо ви ма, што зна чи да је пред Ки ном ве о ма 
те жак за да так у обез бе ђи ва њу на ци о нал ног ује ди ње ња, очу ва ња те ри то-
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ри јал ног ин те гри те та и ре а ли за ци је раз вој них ци ље ва и пла но ва [The 
Sta te Co un cil of the PRC, 2015]. НР Ки на се су о ча ва са ве о ма ком пли ко ва-
ним пи та њем при хва та ња ки не ских идеј них ре ше ња и ам би ци о зних и 
кон тро верз них ини ци ја ти ва као мо то ра гло бал ног раз во ја и упо ри шне 
тач ке у обез бе ђи ва њу гло бал не без бед но сти. Ме ђу тим, за ки не ске те о ре-
ти ча ре ово пи та ње не ве зу је се са мо за ки не ску спољ ну по ли ти ку, већ и 
за САД и ње не са ве зни це, у сми слу да ли оне по се ду ју до вољ но ка па ци-
те та у при ла го ђа ва њу про ме ње ним струк ту ра ма од но са и по зи ци ја ма 
зе ма ља у раз во ју, бу ду ћи да су се на ви кле да дик ти ра ју ме ђу на род на 
пра ви ла по сло ва ња и стан дар де у обез бе ђи ва њу без бед но сти ко је дру ге 
др жа ве мо ра ју не у пит но по што ва ти [Wang 2018]. До жи вљај ло мље ња 
За пад не хо мо ге ни зо ва не це ли не ус по ста вље не на кон за вр шет ка Хлад ног 
ра та, на ро чи то је био ин тен зи ви ран ка да је ки не ски пред сед ник Си Ђин-
пинг (Xi Jin ping) ме ђу на род ним парт не ри ма по ну дио ус по ста вља ње „за-
јед ни це за јед нич ке суд би не чо ве чан ства” (com mu nity of com mon de stiny 
for hu man kind –  – ren lei mingyun gong tong ti) и ти ме по чео 
тра си ра ти пут НР Ки ни ко ји под ра зу ме ва ин си сти ра ње да ме ђу на род на 
за јед ни ца, а пр вен стве но За пад, по шту је ви тал не ки не ске на ци о нал не 
ин те ре се. 

Пре ма ки не ском раз у ме ва њу, За јед ни ца се ре а ли зу је по основ ним 
прин ци пи ма ко ји су по де ље ни у че ти ри ка те го ри је: 1) кон сул та ци је; 2) 
парт нер ство; 3) раз вој и 4) ди ја лог. Кон сул та ци је пред ста вља ју јед ну од 
нај зна чај ни јих ка рак те ри сти ка де мо кра ти је и, та ко ђе, тре ба ло би да бу ду 
је дан од глав них на чи на у раз во ју си сте ма гло бал не вла да ви не кроз хар-
мо ни зо ва ње на ци о нал них ин те ре са др жа ва. У том кон тек сту, ки не ска 
стра на се за ла же за раз вој сво је вр сног об ли ка „кон сул та тив не де мо кра-
ти је”, ко ја под ра зу ме ва јед на кост др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, од су-
ство хе ге мо ни је, ус по ста вља ње гло бал не рав но те же сна га ко ја ће, за и ста, 
од сли ка ва ти ре ал ну по зи ци ју и ка па ци тет мо ћи зе ма ља у раз во ју [To bin 
2018]. Ово је на ро чи то зна чај но, ако има мо на уму да НР Ки на не по др жа-
ва вој не и кла сич не си сте ме са ве зни штва, већ за го ва ра Но ви кон цепт без-
бед но сти (  – xin an qu an guan), ко ји је ба зи ран на кон сул та ција ма, 
стал ном из на ла же њу и хар мо ни зо ва њу раз ли чи тих ин те ре са с ци љем 
раз во ја за јед нич ког по ве ре ња, де ље них ко ри сти и парт нер ске јед на ко сти 
др жа ва [Xi ong 2009]. Да кле, кон сул та ци је зна че од но се, а од но си су осно-
ва из ко је из ви ре моћ. Свод но, фо кус вла да ју ћих ели та тре ба ло би да 
бу де на ства ра њу што ве ћег бро ја „по ве зни ца” као окви ра за пре ва зи ла-
же ње за јед нич ких иза зо ва. Уко ли ко моћ из ви ре из од но са, та иста моћ не 
мо же се то ли ко кон тро ли са ти, ко ли ко се она усме ра ва и ор ке стри ра. По-
ве зи ва ње раз ли чи то сти у је дин стве ну це ли ну, да ле ко је бо ље за гло бал ни 
раз вој и без бед ност не го по сто ја ње обич ног ску па не по ве за них де ло ва 
[Sla ug hter 2009]. Ово нас уво ди у дру ги прин цип ства ра ња За јед ни це, а то 
је парт нер ство (part ner ship). Пре ма по је ди ним те о ре ти ча ри ма, парт нер-
ство, од но сно парт нер ска ди пло ма ти ја (part ner ship di plo macy), пред ста-
вља је дан од на чи на у ки не ским ам би ци ја ма ства ра ња струк ту ре од но са, 
а по сле дич но и кон тек ста у ко јем ће НР Ки на би ти при хва ће на као бе не-
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во лент на си ла и до бро чи ни тељ гло бал ном раз во ју, ми ру и без бед но сти 
[To bin 2018]. На кон то га, из два ја се раз вој, као је дан од основ них и захте-
ва них прин ци па у ства ра њу За јед ни це. Пре ма ки не ском ви ђе њу раз вој је 
осно ва ис ко ре њи ва ња си ро ма штва, а са мим тим и те ро ри зма, ре ли гиј ског 
екс тре ми зма и се па ра ти зма. Сто га, др жа ве ши ром све та тре ба ло би да за-
јед нич ким и ко ор ди ни са ним ак ци ја ма ра де на гло бал ном раз во ју. Ово је 
од на ро чи те ва жно сти за по ли тич ку и без бед но сну ста би ли за ци ју зе ма ља, 
ко је по се ду ју огро ман ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски зна чај по гло бал ни 
раз вој [To bin 2018]. На по слет ку, из два ја се и ди ја лог. НР Ки на за сту па 
ста но ви ште да се без бед но сни иза зо ви мо ра ју пре ва зи ла зи ти во ђе њем ди-
ја ло га и тра же њем за јед нич ког и одр жи вог ре ше ња, а не под стре ки ва њем 
тр ке у на о ру жа њу [To bin 2018]. Ме ђу тим, на овом ме сту се, по но во, може-
мо вра ти ти на пи та ње ки не ског (не)по др жа ва ња ди ја ло га и кон сул та тив-
не ди пло ма ти је ка да је реч о ње ним ср жним на ци о нал ним ин те ре си ма, 
где мо же мо из дво ји ти Ју жно ки не ско мо ре и Син ђанг. 

МИ РО ЉУ БИ ВИ РАЗ ВОЈ У ПРАК СИ – НО ВА ПО НУ ДА  
ГЛО БАЛ НОМ РАЗ ВО ЈУ?

Ми ро љу би ви раз вој (  – he ping faz han) као ди пло мат ски дис-
курс и спољ но по ли тич ка прак са НР Ки не пред ста вља ре фор му ли сан кон-
цепт ко ји је Џенг Би ђи ен (Zheng Bi jien) та да шњи за ме ник ди рек то ра Пар-
тиј ске шко ле Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је НР Ки не, на 
Бо ао фо ру му одр жа ном 2003. го ди не пред ста вио ме ђу на род ним парт не-
ри ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, НР Ки на ће сво је ам би ци је у гра ђе њу хар-
мо нич ног све та и ус по ства ља њу гло бал не мре же парт не ра за сни ва ти на 
плат фор ми ми ро љу би вог успо на (  – he ping ju e qi) [Hayoun 2009]. 
Ре фор му ли са ње ре чи „успон” у реч „раз вој” на ста ло је као по сле ди ца 
не га тив ног при зву ка иза зван исто риј ским све до чан стви ма. У том сми слу, 
та да шњи ки не ски пред сед ник и ли дер че твр те ге не ра ци је вла сти КП Ки не 
у го во ру „Ки не ски успон је при ли ка за Ази ју” вр ши се ман тич ку за ме ну, 
и та ко ми ро љу би ви успон по ста је ми ро љу би ви раз вој [Popović 2018]. По-
сто је раз ли чи та од ре ђе ња ми ро љу би вог раз во ја. Нај пре, НР Ки на на зва-
нич ном/про па ганд ном ни воу ми ро љу би ви раз вој де фи ни ше као: „Ки на 
би тре ба ло да пу тем соп стве ног раз во ја до при но си обез бе ђи ва њу гло бал ног 
ми ра. Ки на би свој раз вој тре ба ло да ба зи ра на соп стве ним ре сур си ма, 
ре фор ма ма и ино ва ци ја ма, али да исто вре ме но отво ри сво ја вра та пре ма 
ме ђу на род ној за јед ни ци и учи од дру гих др жа ва” [Gov.Cn, 2011]. У истом 
кон тек сту, ми ро љу би ви раз вој под ра зу ме ва, да уко ли ко јед на зе мља жели 
да се раз ви ја, она мо ра до зво ли ти и дру ги ма да се раз ви ја ју у исто вре ме. 
Јед на ко та ко – уко ли ко Ки на же ли да бу де без бед на, мо ра на сто ја ти да 
се и дру ге осе ћа ју без бед ним [Dai 2011: 20]. У том сми слу, мо же мо при ме-
ти да ми ро љу би ви раз вој на ста је као по ку шај ки не ског од го во ра не са мо 
на про ме ње не усло ве, рав но те жу сна га, иза зо ве и мо гућ но сти на гло бал-
ном ни воу, већ и по тре ба ма до ма ћег ки не ског ста нов ни шта на ста ле као 
ре зул тат ви ше де це ниј ског ки не ског еко ном ског раз во ја. У истом кон тек сту, 
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по је ди ни те о ре ти ча ри на гла ша ва ју да ми ро љу би ви раз вој пред ста вља ки-
не ски по ку шај ду бљег по ве зи ва ња Ки не и ме ђу на род не за јед ни це, оства-
ри ва ња дру штве не ко хе зи је и бор бе за моћ [Hayoun 2009]. Пра те ћи ову 
ло ги ку мо же мо ре ћи да ми ро љу би ви раз вој пред ста вља ки не ски по ку шај 
исто вре ме не и па ра лел не ре а ли за ци је ка ко спољ но по ли тич ких ци ље ва, 
без иза зи ва ња ме ђу на род не за јед ни це, та ко и ци ље ва на рав ни уну тра шње 
по ли ти ке. Ови ци ље ви не мо гу сe по сма тра ти као одво је не ка те го ри је, 
већ као ме ђу соб но по ве за ни „ко ло се ци”, ко ји ства ра ју ат мос фе ру са рад ње 
као ди рект ног до при но са ре а ли за ци ји ки не ских на ци о нал них ин те ре са. 
Сто га, мо же мо ре ћи да од ре ђе ним де лом кроз дис курс ми ро љу би вог раз-
во ја НР Ки на од го ва ра на зах те ве ко је по ста вља „игра дво стру ког ни воа” 
(two le vel ga me). На и ме, на овај на чин, јед на др жа ва мо ра да при бли жи 
или по ми ри ме ђу на род не и до ма ће зах те ве та ко да не иза зо ве по до зре ње 
ме ђу на род не за јед ни це и не под јар ми по ли тич ки ле ги ти ми тет на до ма ћем 
пла ну [Put nam 1988]. У том сми слу, ре ла ци о ни стич ки дис курс ми ро љу-
би вог раз во ја за сно ван је на стра те шкој ло ги ци дво стру ког ба лан си ра ња, 
од но сно, на ло ги ци ства ра ња рав но те же из ме ђу спољ ног ба лан си ра ња 
(ex ter nal ba lan cing) и до ма ћег ба лан си ра ња (in ter nal ba lan cing) [Wang 2010]. 
За по тре бе овог ра да, као ци ље ве за уво ђе ње дис кур са ми ро љу би ви раз вој, 
уз на гла ша ва ње да ли ста ни је ис цр пље на, мо же се из дво ји ти сле де ће:

1. По бољ ша ње ки не ског ими џа у ме ђу на род ној за јед ни ци уз раз вој 
мре же ме ђу на род них парт не ра;

2. Ба лан си ра ње ге о по ли тич ким и без бед но сним стра те ги ја ма САД;
3. Одр жи ви раз вој – бор ба про тив кли мат ских про ме на; 
4. Вој на мо дер ни за ци ја НР Ки не.

Сви ови ци ље ви пред ста вља ју и раз ло ге за уво ђе ње ми ро љу би вог 
раз во ја.

По бољ ша ње ки не ског ими џа у ме ђу на род ној за јед ни ци  
уз раз вој мре же ме ђу на род них парт не ра

Од по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не изо ла ци је ко ју је услед не ра зу-
ме ва ња тре нут ка иза бра ла као за шти ту од екс пан зи о ни стич ког по на шања 
по је ди них др жа ва, НР Ки на је по ста ла је дан од нај ди на мич ни јих ак те ра 
у ме ђу на род ној за јед ни ци. Ка ко је ре а ли зо ва ла ре зул та те „по ли ти ке ре-
фор ме и отва ра ња”, та ко је и ње но спољ но по ли тич ко по на ша ње би ва ло 
све ак тив ни је и гло бал ни је не са мо по оп се гу, већ и по ка рак те ру. НР Ки на 
је де мон стра ци јом но во сте че не по ли тич ке, еко ном ске и без бед но сне по-
зи ци је, те и струк ту рал не мо ћи учи ни ла да се ње ни крај њи на ци о нал ни 
ци ље ви об ја шња ва ју ве о ма по ла ри зо ва ним де ба та ма. С јед не стра не, 
за па жа мо иде је да НР Ки на ре ли за ци јом ре зул та та „по ли ти ке ре фор ме и 
отва ра ња”, а по том и по ну дом ме ђу на род ним парт не ри ма „Ини ци ја ти ве 
по јас и пут”, бес пре кид но у си стем гло бал ног упра вља ња уно си сво је еле-
мен те и стра те ги је, ко ји се до жи вља ва ју као ди рек тан до при нос из ну тра 
ка спо ља у обез бе ђи ва њу ме ђу на род не без бед но сти и раз во ја и као иници-
ја ти ве ко је ће ре фор ми са ти/де мо кра ти зо ва ти гло бал ну рав но те жу сна га 
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та ко да она за и ста од сли ка ва ре ал ну по зи ци ју зе ма ља у раз во ју [Mol dicz 
2018]. С дру ге стра не, по је ди не др жа ве чи ји су по ли тич ки и еко ном ски 
си сте ми, а са мим тим и иден ти тет ба зи ра ни на са свим дру га чи јим вред-
но сним по сту ла ти ма то исто по на ша ње НР Ки не не раз у ме ју као до при-
нос обез бе ђи ва њу ме ђу на род не ста бил но сти и раз во ја, већ на про тив као 
де лат но сти ко је иза зи ва ју по сто је ћи ме ђу на род ни по ре дак [Miršajmer 
2017]. По ста вља се пи та ње да ли „зе мља сви ле” ски да сви ле не ру ка ви це? 
[Митровић 2021]. Исто вре ме но, чи ње ни ца о по сто ја њу ова ко по ла ри зо-
ва них де ба та го во ри нам у при лог то ме да НР Ки на још увек пред ста вља 
не по зна ни цу ме ђу на род ној за јед ни ци. Су о ча ва ње са чи ње ни цом да број не 
др жа ве ши ром све та до жи вља ва ју НР Ки ну као по тен ци јал ног иза зи ва ча, 
не по у зда ног парт не ра и др жа ву чи је се еко ном ско по на ша ње де фи ни ше 
не као обез бе ђи ва ње гло ба ног раз во ја, већ као об лик еко ном ског екс пан-
зи о ни зма, на мет ну ло је ру ко вод ству КП Ки не оба ве зу да про ми сли о ки-
не ском ими џу у ме ђу на род ним од но си ма. Као ве ли ки не до ста так у ки не-
ском по на ша њу на гла ша ва се од су ство тран спа рент но сти и ор га ни зо ва ња 
јав них рас пра ва ко је се ди рект но ти чу не са мо ре а ли за ци је ки не ских 
спољ но по ли тич ких ини ци ја ти ва, већ фор ме и са др жа ја са рад ње НР Кине 
са ме ђу на род ним парт не ри ма. Да кле, ка ко би сво ју са рад њу са др жа ва ма 
ши ром све та учи ни ла по сто ја ни јом, ста бил ни јом, пред ви дљи ви јом и при-
јем чи ви јом ме ђу на род ним парт не ри ма, НР Ки на је на чи ни ла низ стра-
те шких ко ра ка. Ти ко ра ци, пр вен стве но осло ње ни на рад про па ганд них 
мре жа, фо ку си ра ју се на пред ста вља ње НР Ки не као кре ди бил ног, по у зда-
ног и во ље ног парт не ра (cre di ble, lo va ble, and re spec ta ble) [CNN, 2021]. Ме-
ђу тим, мо же мо ре ћи да ве ли ки про блем ле жи у чи ње ни ци да се НР Ки на 
осла ња на де ло ва ње ме ха ни за ма про па ган де, а не ре ал них по ка за те ља, 
чи ме се по но во не ства ра мо гућ ност за одр жа ва ње јав них рас пра ва у ко-
ји ма ће уче ство ва ти не са мо пред став ни ци вла сти, већ и пред став ни ци 
ци вил ног сек то ра и струч ња ка за да те обла сти. Та ко се сти че ути сак да 
НР Ки на на ме ће иде ју да су ње не ода бра не стра те ги је је ди на нај бо ља 
мо гу ћа ре ше ња, што бу ди сум њу не са мо пре ма ки не ским про кла мо ва ним 
иде ја ма хар мо ни за ци је ин те ре са, већ и да се НР Ки на при ла го ђа ва ло кал-
ним усло ви ма на те ре ну у ре а ли за ци ји спољ но по ли тич ких ини ци ја ти ва 
при че му на гла ша ва да сва ка др жа ва има пра во да би ра соп стве ни раз вој 
и по ли тич ко уре ђе ње. С дру ге стра не, пак, сва ка др жа ва ко ја ода бе ре да 
про ду бљу је са рад њу са НР Ки ном у оба ве зи је да са ма кре и ра стра те ги је 
ка ко би за шти ти ла сво је на ци о нал не ин те ре се или план ски усме ра ва ла 
са рад њу са НР Ки ном ка сек то ри ма за ко је ве ру је да до при но се по ли тич кој 
ста би ли за ци ји, обез бе ђи ва њу без бед но сти и одр жи вом еко ном ском раз во ју.

Ши ре ње гло бал не мре же парт не ра, за НР Ки ну је од на ро чи тог зна-
ча ја, бу ду ћи да др жа ве ко је су кључ не за ре а ли за ци ју ње них на ци о нал них 
ин те ре се, на ла зе се или под вој ном кон тро лом, санк ци ја ма или су бли ски 
парт не ри САД. Та ко ђе, по бољ ша ње ими џа НР Ки не у ме ђу на род ној за-
јед ни ци за њу је од при о ри тет ног зна ча ја, бу ду ћи да је је дан од ки не ских 
спољ но по ли тич ких ци ље ва ства ра ње за јед ни це са за јед нич ком суд би ном 
чо ве чан ства. Ства ра ње та кве за јед ни це ни је мо гу ће, уко ли ко НР Ки на са 
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ме ђу на род ним парт не ри ма не ус по ста ви са рад њу ре ци про ци те та по ко јој 
ће НР Ки на би ти у по зи ци ји да као стра те шки кре ди би лан парт нер од-
ре ђу је кри те ри ју ме обо стра не/за јед нич ке до би ти, а да се та иста до бит 
пер ци пи ра као од го вор но по на ша ње у до при но су ме ђу на род ном раз во ју. 
Уо ста лом, ства ра ње гло бал не мре же парт не ра је, та ко ђе, зна чај но, јер је 
већ на по ме ну то да пред став ни ци ре ла ци о ни стич ке шко ле ми шље ња твр де 
да што јед на др жа ва има ви ше ме ђу на род них парт не ра то је она моћ ни ја, 
а што има ви ше бли ских ме ђу на род них при ја те ља то је ње на без бед ност 
на ви шем ни воу. Та ко ђе, у све ту ме ђу по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти, зе-
мља ко ја има нај ве ћи број „по ве зни ца” (con nec ti ons) по ста ће „сре ди шњи 
играч” са ка па ци те ти ма да от кри је кључ ино ва ци ја и гло бал ног одр жи вог 
раз во ја. Ово је за НР Ки ну од при о ри тет ног зна ча ја, уко ли ко има мо на 
уму да је она по ста ла „свет ска ра ди о ни ца”, као и нај ве ћа тр го вач ка си ла 
на све ту и је дан од нај ве ћих да ва ла ца кре ди та и зај мо ва.

Ба лан си ра ње ге о по ли тич ким и без бед но сним  
стра те ги ја ма САД

У уни по лар ном ме ђу на род ном по рет ку НР Ки на је ода бра ла стра те-
ги ју ка ко иде о ло шког, та ко и праг ма тич ног не по др жа ва ња кла сич них 
вој них са ве за, ин си сти ра ју ћи на чи ње ни ци да они пред ста вља ју не са мо 
хлад но ра тов ску за о став шти ну, већ и по ли ти ку мо ћи ба зи ра ну на хе гемо-
ни зму. Овај став НР Ки на за сту па не са мо у зва нич ним до ку мен ти ма, као 
што је Chi na’s Po si tion Pa per on the New Se cu rity Con cept, већ и у прак-
тич но во ђе ној спољ ној по ли ти ци. Сва ка ко, ово стра те шко раз ми шља ње 
би ло је за сно ва но на ни зу ана ли за објек тив ног са гле да ва ња ме ђу на род ног 
по рет ка и ки не ске ре ал не по зи ци је у гло бал ној рав но те жи сна га. Уо ста-
лом, сва ка др жа ва кре и ра сво ју спољ ну и без бед но сну по ли ти ку и би ра 
ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске стра те ги је у скла ду са соп стве ним пре и-
мућ стви ма и огра ни че њи ма. По је ди ни те о ре ти ча ри на гла ша ва ју да спољ-
но ба лан си ра ње (ex ter nal ba lan cing) на „твр дим осно ва ма”, од но сно кроз 
осни ва ње вој них са ве зни шта ва, за НР Ки ну се у уни по лар ном ме ђу на-
род ном по рет ку кон тро ли са ном од стра не САД из са свим очи глед них 
раз ло га по ка зу је нео др жи вим [Wang 2010]. У том сми слу за НР Ки ну прак-
тич но и одр жи во ре ше ње би ло је „ме ко ба лан си ра ње” (soft ba lan cing) стра-
те шког по на ша ња САД, за ко је смо ви де ли да га НР Ки на на зва нич ном 
ни воу, на ро чи то у до ку мен ти ма Бе ле књи ге о на ци о нал ној од бра ни, до-
жи вља ва као хе ге мон ско и за сно ва но на тра ди ци о нал ној по ли ти ци мо ћи. 
Ме ко ба лан си ра ње је ба лан си ра ње за сно ва но на ди пло мат ским и стра-
те ги ја ма ин сти ту ци о на ли зо ва ња од но са ко ји ма се гра ди мре жа парт не ра 
углав ном у еко ном ској, по ли тич кој и еко ло шкој сфе ри, од но сно у оним 
обла сти ма у ко ји ма би НР Ки на на не вој ној, од но сно, ди пло мат ској рав ни 
ус пе ла да убла жи оп сег и ја чи ну де ло ва ња уни ла те рал не вој не по ли ти ке 
и по на ша ња САД [Pa pe 2005]. Да кле, иза зов за НР Ки ну ле жи упра во у 
чи ње ни ци да су САД као нај моћ ни ја си ла и са аспек та твр де и са аспек-
та ме ке мо ћи гра ди ле пост хлад но ра тов ски ме ђу на род ни по ре дак, та ко да 
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сва ки по ку шај из ра ста ња би ло ко је др жа ве у гло бал ну су пер си лу и так-
ма ца САД, на и ла зи на низ пре пре ка та ко да сва ка од њих или у збир ном 
де ло ва њу пред ста вља по тен ци јал ни оки дач за по кре та ње „тра ге ди је по-
ли ти ке ве ли ких си ла”. Ме ђу на род ни по ре дак ко ји су САД ус по ста вља ле 
са тим ци љем ба зи ран је на ни зу еко ном ских и без бед но сно-вој них са ве зни-
шта ва са пре кла па ју ћим члан стви ма у ко ји ма упра во САД има ју гра ви та-
ци о ну, од но сно те жи шну уло гу. У том сми слу, САД су мре жом парт нер-
ста ва ин сти ту ци о на ли зо ва них кроз еко ном ско-фи нан сиј ске ме ђу на род не 
ин сти ту ци је и вој на са ве зни штва за се бе из гра ди ле по зи ци ју мо ћи за 
ко ју ве ру ју да ће не у пит но од ре ђи ва ти ко ја др жа ва ис пу ња ва еко ном ске, 
по ли тич ке и без бед но сне усло ве да бу де део хо мо ге ни зо ва ног За пад ног 
све та, да на ње ној те ри то ри ји бу ду рас по ре ђе не аме рич ке вој не сна ге и да 
са мим тим бу де под ди рект ном аме рич ком за шти том. Има ју ћи све ово на 
уму мо же мо ви де ти зна чај ми ро љу би вог раз во ја НР Ки не у ње ним ам би-
ци ја ма ства ра ња но вог ме ђу на род ног по ли тич ког по рет ка уз па ра лел ну 
ели ми на ци ју хе ге мо ни зма и по ли ти ке мо ћи из ме ђу на род них од но са и 
им пле мен та ци ју пет прин ци па ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је [Митровић 
2021a]. Ме ђу тим, мо ра мо на гла си ти да је и кроз ме ко ба лан си ра ње НР 
Ки на по ка зи ва ла и цр ве ну ли ни ју, од но сно гра ни цу до ко је мо гу ићи САД 
у пи та њи ма ко је Ки на свр ста ва у гру па ци ју ме ша ња у уну тра шње ства-
ри или ви тал них на ци о нал них ин те ре са. У при лог то ме је и го вор Ћи јен 
Ћи че на (Qi an Qic hen) за го вор ни цом ОУН, ка да је на гла сио да Ки на не ма 
на ме ру да то ле ри ше хе ге мо ни зам свет ског по ли цај ца (САД), ка да је у пи-
та њу удар на ки не ски су ве ре ни тет и уну тра шња пи та ња [Митровић 2021а: 
193]. По ред то га, по је ди ни ки не ски ау то ри наглаша ва ју да је за НР Ки ну 
у ба лан си ра њу САД од при о ри те та да се при др жа ва ди пло мат ске стра те-
ги је моћ них др жа ва (  – xing da guo wa i ji ao zhan lue) [  
2000]. Је З’ченг (Ye Zic heng) ис ти че да би НР Ки на мо гла да пра ти пу та њу 
ова квог ти па по на ша ња она нај пре мо ра има ти ви сок ни во ме ђу на род ног, 
од но сно гло бал ног ути ца ја, ко ји се не ме ри ни во ом еко ном ског раз во ја 
или ви си ном БДП по гла ви ста нов ни ка [  2000]. Као што је већ било 
по ка за но, ја чи на и оп сег та кве вр сте ути ца ја ме ри се ни во ом стра те шког 
кре ди би ли те та ко ји НР Ки на ужи ва ме ђу ме ђу на род ним парт не ри ма. 

Одр жи ви раз вој – бор ба про тив кли мат ских про ме на

Ви ше де це ниј ско спро во ђе ње „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” до ве-
ло је до ре а ли за ци је ка ко по зи тив них ци ље ва та ко и до про у зро ко ва ња 
не га тив них по сле ди ца по бу ду ћу одр жи вост ки не ског раз во ја, ста бил но-
сти ки не ског дру штва и ле ги ти ми те та КП Ки не. Ме ђу по зи тив ним ре зул-
та ти ма мо гу се из дво ји ти зна чај но по бољ ша ње ква ли те та жи во та гра ђа на 
– ис ко ре њи ва ње си ро ма штва и ап со лут ног си ро ма штва, ме ња ње тех но ло-
шке, вој не и ин фра струк тур не сли ке НР Ки не [Mitrović 2021b]. Ме ђу не га-
тив ним по сле ди ца ма ко је је про у зро ко ва ла по сте пе на и кон ти ну и ра на 
ре а ли за ци ја ци ље ва у окви ру „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” из два ја ју се 
да ље про ду бљи ва ње со ци јал них раз ли ка из ме ђу за па да и ис то ка ма ти це 
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зе мље. Дру го, из два ја се и про блем енер гет ске без бед но сти, јер је НР Кина 
по ста ла нај ве ћи свет ски по тро шач наф те, при ли ком че га је ње на енер гет-
ска са мо до вољ ност по но во би ла на ру ше на. НР Ки на нај ве ћим де лом осла-
ња се на наф ту ко ју по мор ским ли ни ја ма ко му ни ка ци је уво зи са Бли ског 
ис то ка и дру гих зе ма ља ко је се не на ла зе са мо под вој ном кон тро лом 
САД, већ су уче ста ла ме та и те ро ри стич ких на па да [Мitrović 2005; За рић 
2018]. Тре ће, ве ли ки иза зов по одр жи ви раз вој НР Ки не пред ста вља и 
на ру ше на жи вот на сре ди на, бу ду ћи да „по ли ти ка ре фор ме и отва ра ња” 
ни је би ла за сно ва на на одр жи вој еко ло шкој по ли ти ци2. Еко ло шки иза зо-
ви огле да ју се не са мо у ра си па њу енер ге на та, фи нан сиј ских сред ста ва, 
не го и у сма њи ва њу по вр ши не об ра ди вог зе мљи шта и шу ма, ко ли чи не 
пи ја ће во де, као и у за га ђе њу ва зду ха. Све ово пред ста вља и зна чај не иза-
зо ве, ко ји зах те ва ју не са мо хит но, већ и на ду ги рок одр жи во ре ше ње. 

Ки не ска бор ба про тив кли мат ских про ме на од ви ја се и на уну тра шњем, 
до ма ћем, и на гло бал ном, ин те р кон ти нен тал ном, пла ну. На уну тра шњем 
ни воу, бор бу про тив кли мат ских про ме на НР Ки на за сни ва на ад ми ни-
стра тив ној (ре)ор га ни за ци ји, усва ја њем ни за про пи са и за кон ских ре ше-
ња, осни ва њем број них фон до ва и пре тва ра њем ове бор бе у сво је вр сни 
об лик дру штве не бор бе, чи ме се ши ри мре жа пар ти ци па ци је, а са мим 
тим и ути цај КП Ки не. Ши ре њем ути ца ја, КП Ки на ства ра бо љу осно ву 
за осна жи ва ње свог ле ги ти ми те та и по и сто ве ћи ва ње ње них ци ље ва са 
же ља ма гра ђа на. Ево лу ци ја ад ми ни стра тив но-ин сти ту ци о нал ног ор га-
ни зо ва ња бор бе про тив кли мат ских про ме на на те ри то ри ји НР Ки не 
кре ће од 1974. го ди не, ка да је ус по ста вљен Ру ко во де ћи тим за за шти ту 
жи вот не сре ди не (The Le a ding Te am for En vi ron men tal Pro tec tion) као јед но 
од оде ље ња у окви ру Др жав ног са ве та. По том, 1982. го ди не на 23. за се-
да њу Стал ног ко ми те та пе тог са зи ва Све ки не ског на род ног кон гре са 
до шло је до ус по ста вља ња Ми ни стар ства ур ба ног и ру рал ног раз во ја и 
за шти те жи вот не сре ди не НР Ки не.3 Као по след њу у ни зу про ме на у ус-
по ста вља њу ин сти ту ци о нал но-ад ми ни стра тив ног апа ра та, тј. окви ра за 
бор бу про тив кли мат ских про ме на пред ста вља Ми ни стар ство еко ло ги је 
и жи вот не сре ди не НР Ки не ус по ства ље но апри ла 2018. го ди не, ре ор га-
ни за ци јом Др жав не упра ве за за шти ту жи вот не сре ди не (Mi ni stry of 
Eco logy and En vi ron ment of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na). Са ци љем да љег 
осна жи ва ња ад ми ни стра тив ног апа ра та за бор бу про тив кли мат ских 
про ме на, НР Ки на је 2020. го ди не осно ва ла и На ци о нал ни фонд за зе ле ни 
раз вој (Na ti o nal Green De ve lop ment Fund) чи ји је ка пи тал ско ро 14 ми ли-

2 Да нас се у НР Ки ни на ла зи се дам од де сет нај за га ђе ни јих гра до ва на све ту, а сви ње ни 
ио на ко оскуд ни во до то ко ви за га ђе ни су, укљу чу ју ћи и мор ско при о ба ље [Митровић 2009: 
21]. Та ко ђе, 2014. го ди не за га ђе ност ва зду ха је у по је ди ним де ло ви ма НР Ки не би ла 30–45 
пу та ве ћа од ни воа про пи са ног од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је [Gre en sto ne and 
Schwarz 2018].

3 Ово ми ни стар ство је ус по ста вље но фу зи јом број них ор га на: Др жав на гра ђе вин ска ко-
ми си ја (Sta te Con struc tion Com mis sion), Др жав на упра ва за ур ба ни сти ку (Sta te Ad mi ni stra tion of 
Ur ban Con struc tion), Др жав на упра ва за гра ђе вин ске про јек те (Sta te Ad mi ni stra tion of Con-
struc tion Pro jects), На ци о нал на упра ва за ге о дет ске ра до ве (Na ti o nal Ad mi ni stra tion of Sur veying  
and Map ping) и Ру ко во де ћи тим за за шти ту окру же ња. 
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јар ди аме рич ких до ла ра [Zhou 2021]. Овим фон дом НР Ки на отва ра број не 
мо гућ но сти за ме ђу на род ну са рад њу, на ро чи то са зе мља ма ко је рас по ла жу 
са вре ме ном и зе ле ном тех но ло ги јом (  – lu se jis hi), а ко ја је неоп-
ход на у ре струк ту ри са њу ки не ске еко но ми је и ки не ским ам би ци ја ма да 
по ста не др жа ва у ко јој ће одр жи ви раз вој, ба зи ран на нај ви шим еко ло шким 
стан дар ди ма, по ста ти пи та ње пр вог при о ри те та. Ки не ски пред сед ник Си 
Ђин пинг на гла сио је да је здра ва жи вот на сре ди на еко но ми ја по се би 
[Xin hua 2020]. За са да, раз ви ја ње еко ло шке по ли ти ке и све сти у НР Ки ни 
по ка рак те ру је по сте пе но и пр вен стве но је ба зи ра но на очу ва њу по ли-
тич ке ста бил но сти и сма њи ва њу еко ном ских тро шко ва [Holz mann and 
Grun berg 2021]. Па ра лел но са ре ор га ни за ци јом зва нич не ад ми ни стра ци-
је као ве о ма ва жног де ла у ства ра њу одр жи вог раз во ја НР Ки не, број ни 
ки не ски кон гло ме ра ти одва ја ју зна чај на сред ства за раз вој зе ле не тех но-
ло ги је. Као илу стра тив ни при мер, мо же мо из дво ји ти Али ба бу, кон гло ме рат 
ко ји је су фи нан си јер Еко ло шког са ве за у обла сти ди ги тал них фи нан си ја 
(Green Di gi tal Fi nan ce Al li an ce). Та ко ђе, овај ки не ски кон гло ме рат је раз вио 
апли ка ци је за пра ће ње и сма њи ва ње еми то ва ња угљен-ди ок си да у ат мо-
сфе ру. Та ко су апли ка ци је ко је је по кре ну ла Али ба ба до фе бру а ра 2017. 
го ди не спре чи ле еми си ју пре ко 150.000 то на угљен-ди ок си да у ат мос фе ру 
[Holz mann и Grun berg 2021]. Уче шће ки не ских кон гло ме ра та у бор би про-
тив кли мат ских про ме на на до ма ћем пла ну, а чи је су по сле ди це гло бал-
ног ка рак те ра, ука зу је на ак тив но укљу чи ва ње и по ди за ње ни воа све сти 
ки не ског дру штва у про це су пре ва зи ла же ња овог иза зо ва. Ме ђу тим, 
укљу чи ва ње не са мо ки не ских кон гло ме ра та, већ и ши ре дру штве не за-
јед ни це отва ра про блем ства ра ња па ра лел них ни воа од лу чи ва ња, у ко ји ма 
се по је ди ни ни вои мо гу ру ко во ди ти се бич ним ин те ре си ма, а не ин те ре-
си ма ши ре дру штве не за јед ни це.4 С дру ге стра не, укљу чи ва ње ши ре дру-
штве не за јед ни це пред ста вља је дан од стра те шких ко ра ка у ки не ским 
ам би ци ја ма пре ва зи ла же ња овог иза зо ва и ре а ли за ци је ци ље ва из ра та 
про тив за га ђе ња (war on pol lu tion), ко ји је НР Ки на 2014. го ди не за по че ла 
у са рад њи са ме ђу на род ним парт не ри ма. Овај „рат” био је за кон ски осна-
жен 2015, ка да су уне ти и од ре ђе ни аманд ма ни на ки не ски За кон о за шти-
ти жи вот не сре ди не [Cang 2020]. 

НР Ки на кроз по је ди не сег мен те бор бе про тив кли мат ских про ме на 
укљу чу је по сто је ће и ства ра но ве ме ђу на род не парт не ре, као што је и са-
рад ња ко ју раз ви ја са Аген ци јом за за шти ту жи вот не сре ди не САД [Cang 
2020]. Ка да је реч о ки не ском пре у зи ма њу ме ђу на род них оба ве за и ства-
ра ња гло бал не парт нер ске мре же из два ја се ки не ско пот пи си ва ње Па ри-
ске кон вен ци је о кли мат ским про ме на ма. За са да је Ки на ус пе ла да ре али-
зу је од ре ђе не ци ље ве пре у зе тих оба ве за из ове Кон вен ци је, као што су 
сма њи ва ње еми си је сум пор-ди ок си да, азот-ок си да и дру гих штет них 
га со ва у ат мос фе ру. Та ко ђе, ре а ли зо ва ла је и ци ље ва по шу мља ва ња, чи-
шће ња во до то ко ва и при о ба ља и ши ре ња по вр ши не об ра ди вог зе мљи шта. 

4 По сто ја ње па ра лел них ни воа од лу чи ва ња пред ста вља ве о ма озби љан про блем и у 
енер гет ској ад ми ни стра ци ји НР Ки не [Митровић и Тра и ло вић 2013].
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Ме ђу тим, НР Ки на још увек не успе ва да сма њи еми си ју угљен-ди ок си да 
по је ди ни ци про из во да и БДП по гла ви ста нов ни ка. Ре а ли за ци ја овог ци ља, 
ве ли ким де лом би ла је успо ре на и из би ја њем пан де ми је иза зва не ви ру сом 
ко вид-19, од но сно струк ту ром и са др жа јем ци ље ва ко је НР Ки на же ли да 
ре а ли зу је па ке ти ма сти му ла ци је раз во ја ки не ске еко но ми је и пре ва зи ла-
же ња по сле ди ца по ме ну те пан де ми је. Углав ном, па ке ти фи на сиј ске сти-
му ла ци је еко ном ског раз во ја фо ку си ра ни су на да ље ин фра струк тур но 
пре мре жа ва ње НР Ки не и ње но по ве зи ва ње са зе ма ља ма ре ги о на (Cli ma te 
Ac tion Trac ker). Ме ђу тим, оста је да се ви ди да ли ће и у ко јој ме ри тај исти 
раз вој ин фра струк ту ре би ти ба зи ран на при ни ци пи ма ус по ста вља ња 
„еко ло шке ци ви ли за ци је” (  – sheng tai wen ming).5 У ту свр ху, НР 
Ки на је по кре ну ла про грам Chi na Stan dard 2035. Ге не рал ни циљ овог 
про гра ма је да сле де ћа ге не ра ци ја ин фра струк ту ре – те ле ко му ни ка ци о не, 
друм ске, же ле знич ке – бу де из гра ђе на та ко да по др жа ва ре а ли за ци ју ци-
ље ва, као што је за шти та жи вот не сре ди не [Cang 2020].

Мо же се твр ди ти да НР Ки на бор бу про тив кли мат ских про ме на ко-
ри сти као средство у ре а ли за ци ји ци ље ва уну тра шњег раз во ја и спољ ног 
ими џа. Да кле, НР Ки на бор бу про тив кли мат ских про ме на до жи вља ва као 
још јед ну од плат фор ми у ши ре њу гло бал не мре же парт не ра и ства ра ња 
осе ћа ја за јед ни штва у ко ме ки не ски фак тор не ће би ти до жи вљен као иза-
зи вач, већ  као парт нер или ли дер у ства ра њу „еко ло шке ци ви ли за ци је”.

Вој на мо дер ни за ци ја НР Ки не

Вој на мо дер ни за ци ја, тј. мо дер ни за ци ја на ци о нал не од бра не за јед но са 
мо дер ни за ци јом ин ду стри је, по љо при вре де и на у ке чи ни це ли ну кон цеп-
та „че ти ри мо дер ни за ци је” (  – si ge xi an da i hua). Овај кон цепт 
до ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти пред ста вио је Чоу Ен лај (Chou En-Lai) 
1964. го ди не. Кроз вој ну мо дер ни за ци ју, ру ко во ди о ци КП Ки не, а са мим 
тим и НР Ки не има ли су за циљ да из вр ше де ма о и за ци ју ми шље ња и да 
на ме сто то га уве ду про фе си о на ли зам у вој ним по сло ви ма [Mitrović 1995]. 
Кон стант на вој на мо дер ни за ци ја, по ста ла је јед на од око сни ца и па ра ме-
та ра ја ча ња и из ра жа ва ња укуп не на ци о нал не мо ћи НР Ки не и ње ног 
пла ни ра ног из гра ђи ва ња стра те шког кре ди би ли те та на гло бал ном ни воу. 
По ред то га, вој на мо дер ни за ци ја пред ста вља је дан од чи ни ла ца у ки не ским 
ам би ци ја ма да са зе мља ма ши ром све та „пле те” мре жу ди пло мат ске са-
рад ње на раз ли чи тим ни во и ма вој них парт нер ста ва, као што су за јед нич-
ке вој не обу ке, би ла те рал не и здру же не вој не и ан ти те ро ри стич ке ве жбе 
и раз ме не осе тљи вих ин фор ма ци ја. Ка да је реч о фи нан сиј ској по др шци 
вој ној мо дер ни за ци ји, она се нај пре ме ри ви си ном вој ног бу џе та. Вој ни 
бу џет НР Ки не за 2021. го ди ну из но сио је око 200 ми ли јар ди аме рич ких 
до ла ра, што пред ста вља раст од 6,8% у од но су на бу џет ко ји је био од ре ђен 

5 Ства ра ње „еко ло шке ци ви ли за ци је”, НР Ки на је по др жа ла и ни зом до ку ме на та: 
Смер ни це за про мо ци ју зе ле ног по ја са и пу та; По себ на по ли тич ка сту ди ја о зе ле ном По ја-
су и пу ту и Аген ди 2030. за одр жи ви раз вој. Кон цепт еко ло шке ци ви ли за ци је 2018. го ди не 
унет је у Устав НР Ки не [Holz mann and Grun berg 2021].
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за ула га ње у вој ну мо дер ни за ци ју то ком 2020. [Fu ni o le and Hart 2021]. НР 
Ки на је ин си сти ра њем на кон ти ну и ра ној и по сте пе ној вој ној мо дер ни за-
ци ји про бу ди ла по до зре ње по је ди них зе ма ља и ор га ни за ци ја, те су оне 
ово оце ни ле као ве ли ки иза зов по већ ус по ста вље ни по ре дак ме ђу на род-
не без бед но сти. Та ко је у из ве шта ју „НА ТО 2030: Ује ди ње ни за но ву еру” 
[NA TO 2030: Uni ted for a New Era] под не том 2020. НР Ки на де фи ни са на 
као си стем ски ри вал, ко ји својoм еко ном ском, тех но ло шком и вој ном 
сна гом, те и иде о ло шким вред но сти ма на ду ги рок пре ти да иза зо ве гео-
по ли тич ке и ге о стра те шке инте ре се НА ТО-а, а са мим тим и гло бал ну без-
бед ност. Да кле, ак тив но сти НР Ки не мо гу угро зи ти не са мо је дин стве ност 
НА ТО-а, већ и за јед нич ку од бра ну и вој ну от пор ност ове ор га ни за ци је 
[NA TO, 2020]. Из гло ба ли стич ких и уни по лар них раз ло га, НА ТО сво је 
ин те ре се по и сто ве ћу је са ин те ре си ма ме ђу на род не за јед ни це. 

За ки не ску стра ну, сна жна и мо дер на вој ска је ма те ри јал ни пред у-
слов пра ће ња ста зе ми ро љу би вог раз во ја и одр жа ва ња си сте ма ак тив не 
од бра не. Сто га, вој на мо дер ни за ци ја Ки не пред ста вља га ран ци ју да стра-
ни фак тор не ће угро зи ти ки не ске на ци о нал не ин те ре се или ће њи хо во 
угро жа ва ње из и ски ва ти ве ли ка фи нан сиј ска сред ства [  2000]. У 
истом сми слу, на гла ша ва се да док три на ми ро љу би вог раз во ја и вој на 
мо дер ни за ци ја, по ки не ском раз у ме ва њу ства ри пред ста вља ју не ку вр сту 
ба лан са из ме ђу ре а ли зма и иде а ли зма. Док ино стра ни по сма тра чи ви де 
па ра док сал ност ди хо то ми је, до тле НР Ки на то до жи вља ва као хар мо ни ју, 
од но сно обез бе ђи ва ње раз во ја кроз хар мо ни за ци ју за јед нич ких та ча ка 
на из глед ме ђу соб но ис кљу чи вих по ло ва [Hayon 2009].

Бу ду ћи да је кон стант на вој на мо дер ни за ци ја и про фе си о на ли за ци-
ја ки не ских ору жа них сна га је дан од глав них по кре та ча те о ри је о ки не ској 
прет њи, са свим је очи гле дан ути цај ко ји дис курс ми ро љу би вог раз во ја 
има у убла жа ва њу за бри ну то сти За па да о ки не ском из ра ста њу у си лу, која 
ће би ти у мо гућ но сти да гло бал но де мон стри ра сво је вој не ка па ци те те, 
што већ и чи ни кроз УН ми ров не опе ра ци је. Те о ри ја о ки не ској прет њи 
до дат но је под гре ја на и чи ње ни цом да НР Ки на не по др жа ва кла сич не 
вој не са ве зе. Сто га је за НР Ки ну од кључ ног зна ча ја да ње ну вој ну мо дер-
ни за ци ју пра ти прак тич на при ме на Но вог кон цеп та без бед но сти, од но сно 
ства ра ње гло бал не мре же вој них парт не ра на прин ци пи ма кон сул та ци ја, 
уса гла ша ва ња за јед нич ких ин те ре са, ства ра ња ат мос фе ре за јед нич ке 
без бед но сти и јед на ко сти ме ђу стра на ма. У том сми слу, за НР Ки ну од 
ве ли ког је зна ча ја да гра на сво ју мре жу вој не ди пло ма ти је, бу ду ћи да је 
без бед ност у све ту ви со ке ме ђу по ве за но сти ре ла ци о ни стич ки кон цепт, 
ко ји се мо же обез бе ди ти са мо кроз ак тив ну са рад њу са дру гим стра на ма. 
Бит но је на по ме ну ти, да НР Ки на ис ти че ло ги ку да се без бед ност јед не 
др жа ве, не мо же обез бе ди ти уко ли ко се ак тив ном са рад њом зе ма ља не 
ус по ста ви за јед нич ка без бед ност [Xi ong 2009]. Ова ло ги ка по и ма ња на-
чи на обез бе ђи ва ња не са мо на ци о нал не, већ и гло бал не без бед но сти по-
сред ством мре же парт не ра, из ра же на је и у стра те шким до ку мен ти ма НР 
Ки не, у ко ји ма се раз вој вој не ди пло ма ти је оце њу је као за да так од пр вог 
при о ри те та. На при мер, у Бе лој књи зи о на ци о нал ној од бра ни из 2019. 
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го ди не мо же се про чи та ти да је вој на ди пло ма ти ја ве о ма бит но сред ство 
у ре а ли за ци ји ки не ских на ци о нал них ин те ре са. Прак тич ни ре зул та ти 
то га је су да НР Ки на има пре ко 130 ди пло мат ских вој них пред став ни ка 
у ино стран ству, а у ње ној зе мљи се на ла зе 116 вој них ата шеа из раз ли чи тих 
зе ма ља. Та ко ђе, ре дов не вој не раз ме не и по се те на ви со ком вој ном ни воу 
ор га ни зу ју се са пре ко 150 зе ма ља и чла ни ца је у 54 вој на и без бед но сна 
ди ја ло га [Mi ni stry of Na ti o nal De fen se of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 2019].

Као ве о ма ши ро ку плат фор му на ко јој НР Ки на ши ри сво ју мре жу 
вој них парт не ра пред ста вља ју и ми ров не опе ра ци је ОУН. У овим опе ра-
ци ја ма, НР Ки на свој ак ти ви зам де мон стри ра пру жа њем ло ги стич ке, ка-
дров ске и фи нан сиј ске по др шке. У то ку 2020. го ди не, број ки не ских вој-
ни ка и по ли ца ја ца у ми ров ним опе ра ци ја ма ОУН из но сио је 2.534 ли ца, 
што је пет пу та од укуп ног бро ја ан га жо ва них при пад ни ка дру гих стал них 
чла ни ца Са ве та без бед но сти ОУН (САД, Ру си ја, Фран цу ска и Велика 
Бри танија). Та ко ђе, НР Ки на је по сле САД, пр ви нај ве ћи фи нан си јер ових 
ми ров них опе ра ци ја, о че му све до чи чи ње ни ца да је у 2020. го ди ни из дво-
ји ла шест ми ли јар ди аме рич ких до ла ра и ти ме фи нан си ра ла 15% укуп них 
ак тив но сти ре а ли зо ва них у окви ру ми ров них опе ра ци ја у овом фор ма ту. 
Ка да је реч о ло ги стич кој по др шци, НР Ки на је из гра ди ла број не ау то-
пу те ве, ма ги страл не пу те ве, отво ри ла број не бол ни це и шко ле с ци љем 
ста би ли за ци је зе ма ља чи ја без бед ност и раз вој ди рект но за ви се од успе-
шно сти ОУН ми ров них опе ра ци ја. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли 
у ки не ском ан га жма ну обез бе ђи ва ња без бед но сти по сред ством ОУН 
ми ров них опе ра ци ја пре о вла да ва ју ху ма ни ци ље ви или је она ру ко во ђе-
на ге о по ли тич ким, ге о е ко ном ским и стра те шким ам би ци ја ма? [Go wan 
2020].

Уко ли ко по сма тра мо из угла ре ла ци о ни стич ке шко ле, ја сно је уоч љи-
ва ко рист по ки не ске на ци о нал не ин те ре се ко ја се ства ра у тро у глу одно-
са из ме ђу вој не мо дер ни за ци је – ми ро љу би вог раз во ја – вој не ди пло ма ти је. 
Да кле, НР Ки на кон ти ну и ра ну вој ну мо дер ни за ци ју и про фе си о на ли за-
ци ју мо же пред ста ви ти као ве о ма ко ри сно јав но сред ство и до при нос 
обез бе ђи ва њу гло бал не без бед но сти, и то не са мо кроз би ла те рал ну, већ 
и мул ти ла те рал ну и са рад њу у окви ри ма ОУН ми ров них опе ра ци ја. У 
том сми слу, НР Ки на би ства ра ла дру га чи ји кон текст раз у ме ва ња ти па 
и са др жи не по др шке ко ју вој на мо дер ни за ци ја пру жа ми ро љу би вом раз-
во ју. Ово је за њу од ве ли ке ва жно сти, бу ду ћи да се ки не ско вој но оснажи-
ва ње и по на ша ње до жи вља ва као вој на прет ња.

ЗА КЉУ ЧАК

Дис курс ми ро љу би ви раз вој пред ста вља сво је вр сну стра те ги ју ко јом 
НР Ки на по ку ша ва да, кроз гра ђе ње и ме ња ње од но са са парт не ри ма, 
ство ри гло бал ну парт нер ску мре жу, из ко је ни ко не ће би ти ис кљу чен, о 
че му нам све до чи „за јед ни ца за јед нич ке суд би не чо ве чан ства“. Парт нер-
ство та квог спек тра у сми слу ге о гра фи је и са др жи не ди рект но ути че на 
при хва та ње НР Ки не као бе не во лент не су пер си ле чи ји раз вој ди рект но 
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до при но си гло бал ном раз во ју. С дру ге стра не, „пле те ње” ова кве мре же, 
та ко ђе, ве о ма је уско по ве за но с ни во ом стра те шког кре ди би ли те та ко ји 
је НР Ки на сво јим ан га жма ни ма ус пе ла да до стиг не у ме ђу на род ној за-
јед ни ци. Та ко ђе, уво ђе њем дис кур са „ми ро љу би ви раз вој 2.0”, НР Ки на 
је не дво сми сле но по ка за ла да су ње ни ин те ре си ка ме ђу на род ној за јед-
ни ци ду го роч ни. Уви де ли смо да, кроз овај дис курс, НР Ки на по ку ша ва 
да од ре ђе не еле мен те свог еко ном ског и по ли тич ког си сте ма, а ко је по је-
ди не др жа ве и ор га ни за ци је раз у ме ју као ки не ске иза зи вач ке де лат но сти, 
пред ста ви као осно ву за јед нич ког уче ња и на пре до ва ња кроз ува жа ва ње 
и не го ва ње раз ли ка. Кроз ми ро љу би ви раз вој, НР Ки на као си ла ко ја још 
увек са аспек та еко но ми је, вој ске и на о ру жа ња и ди пло ма ти је ни је на 
ни воу САД, по ку ша ва да ство ри ат мос фе ру ме ког ба лан си ра ња стра те-
шким ин те ре си ма САД. За ове стра те шке ин те ре се, НР Ки на ка же да су 
ба зи ра на на по ли ти ци мо ћи и хе ге мо ни зму. Та ко ђе, то је у ве о ма бли ској 
ве зи с ки не ским стра те ги ја ма раз во ја мул ти ла те ра ли зма, не са мо као 
пла то фор ме за по ве зи ва ње зе ма ља, већ и за здру же но кре и ра ње пра ви ла 
по на ша ња ко ја пред ста вља ју из раз ка па ци те та ње не струк ту рал не мо ћи 
и охра бре ње дру гим др жа ва ма да сво је вољ но пра те њен мо дел раз во ја. 

Ме ђу тим, ово се у од ре ђе ној ме ри мо же схва ти ти и као не фер по на-
ша ње НР Ки не, бу ду ћи да је НР Ки на у си сте му де фи ни са них пра ви ла 
ко је су САД ус по ста вља ле ду ги низ де це ни ја ус пе ла да ре а ли зу је ци ље-
ве „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња”. Да кле, ово мо же би ти и мач с две 
оштри це ко ји пре ти не са мо да на ру ши углед НР Ки не у ме ђу на род ној 
за јед ни ци, већ и да ука же на ин те ре сну се лек тив ност Ки не у ода би ру 
пра ви ла ко ји ма се обез бе ђу је пред ви дљи вост по на ша ња др жа ва. Ка да је 
о то ме реч НР Ки на је по ста ла ве о ма ак тив на у обла сти за шти те гло бал не 
жи вот не сре ди не и бор бе про тив кли мат ских про ме на. Као што је по ка-
за но, НР Ки на ко ри сти бор бу про тив кли мат ских про ме на и кре и ра ње 
ме ђу на род них пра ви ла као још је дан од до ка за да ће ње но пла ни ра но 
из ра ста ње у гло бал ну си лу би ти у скла ду са ме ђу на род ним нор ма ма, али 
и да ни она не ће про пу сти ти при ли ку да бу де је дан од кре а то ра но вих 
нор ми. Овим пу тем, НР Ки на за се бе ства ра по зи ци ју мо ћи да де ла као 
ак тер ко ји ће ме ђу на род ни си стем ме ња ти из ну тра. 

Ми ро љу би ви раз вој и вој на мо дер ни за ци ја као две стра не истог нов-
чи ћа у ме ђу соб ним од но си ма отва ра ју про блем или „па ра док сал ност 
ди хо то ми је”. На и ме, НР Ки на је кон стант ном мо дер ни за ци јом и про фе-
сио на ли за ци јом на ци о нал не од бра не про бу ди ла по до зре ње по је ди них 
др жа ва и ор га ни за ци ја. То је ре зул ти ра ло чи ње ни цом да су оне у сво јим 
зва нич ним стра те шким до ку мен ти ма ки не ску мо дер ни за ци ју на ци о нал-
не од бра не де фи ни са ле као ду го роч ни иза зов по ме ђу на род ну без бед ност, 
и гло бал ни ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски по ре дак, а што ће у ве ли кој 
ме ри од ре ђи ва ти њи хо во де ло ва ње и на уну тра шњој и на спољ ној по ли-
ти ци. НР Ки на ин си сти ра на чи ње ни ци да је са вре ме на на ци о нал на од-
бра на је дан од кључ них под у пи ра ча у ки не ском ис тра ја ва њу на пу ту ми-
ро љу би вог раз во ја, те сто га она ши ри сво ју гло бал ну мре жу вој них парт нера 
ка ко на би ла те рал ном, та ко и на мул ти ла те рал ном ни воу укљу чу ју ћи и 
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уче шће у ОУН ми ров ним опе ра ци ја ма. Ки ни је мул ти ла те ра ли зам у вој ној 
ди пло ма ти ји по тре бан због ни за стра те шких раз ло га, али ко ји се сво де 
на то да мо же да кон тро ли ше раз вој вој не са рад ње на ви ше ни воа и у 
раз ли чи тим сфе ра ма. Осим то га, уко ли ко Ки на бу де би ла вој но по ве за на 
с ве ћим бро јем зе ма ља, не са мо са ци љем про ду бљи ва ња ме ђу соб ног 
вој ног по ве ре ња, већ и пре ва зи ла же ња без бед но сних иза зо ва, оту пи ће се 
оштри ца схва та ња Ки не као ре ал не и по тен ци јал не вој не прет ње. 

На кра ју, бу ду ћи про це си и трен до ви по ка за ће да ли НР Ки на има 
до вољ но ка па ци те та да, кроз дис курс ми ро љу би ви раз вој, пру жи дру гим 
др жа ва ма без бед но сне и еко ном ске ре сур се на на чин и у ко ли чи ни ко ју 
не мо же да обез бе ди ни је дан дру ги де лат ник ме ђу на род них од но са. 

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је по др жан сред стви ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је на осно ву Уго во ра о ре а ли за ци ји и финан-
си ра њу на уч но-ис тра жи вач ког ра да НИО у 2022. го ди ни, број: 451-03-68/ 
2022-14 од 17. 1. 2022.
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SUM MARY: Be co ming the se cond world eco nomy and one of the most ac ti ve, as-
ser ti ve, but vul ne ra ble ac tors too, Chi na was ur ged to bring new un der stan ding of the 
Glo bal Go ver nan ce. Ho we ver, that un der stan ding has to be wi dely ac cep ted by the in ter-
na ti o nal com mu nity. Hen ce, Chi na of fe red in ter na ti o nal part ners pe a ce ful de ve lop ment 
di plo ma tic di sco ur se. The first part of the pa per is the o re ti cal fra me work. The de fi ni tion 
of our re se arch su bject is gro un ded on re la ti o nal the ory, mo ral re a lism the ory of in ter na-
ti o nal re la ti ons and po li ti cal eco no mic con cept of struc tu ral po wer. The se cond part of 
the pa per tac kles the idea of Glo bal Go ver nan ce and how Chi na per ce i ves it in ac hi e ving 
fo re ign and do me stic po licy, se cu rity and eco no mic go als. The third part analyses the 
di sco ur se of pe a ce ful de ve lop ment with fo cus on stra te gic re a sons that pus hed Chi na to 
pur sue it in its fo re ign po licy. This will be help ful to un der stand why Chi na in sists that 
di plo macy is very much ne e ded ac ti vity in its am bi ti ons in be co ming the glo bal su per-
po wer.

KEYWORDS: re la ti o na lism, glo bal go ver nan ce, pe a ce ful de ve lop ment, stra te gic 
cre di bi lity, di plo macy
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НАД МЕ ТА ЊЕ ИН ТЕ РЕ СНИХ ГРУ ПА –  
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НЕ НАД ТЕ ШИЋ
Бе о град, Ср би ја

ne nad.te sic @hot mail.rs 

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ана ли зе су узрок, ме ха ни зам и по сле ди це кон-
ку рен ци је ин те ре сних гру па на по ли тич ком тр жи шту. Су прот ста вље на 
су два те о риј ска гле ди шта. Цен трал ни део је по све ћен Бе ке ро вом мо де лу 
над ме та ња гру па за при ти сак ко ји им пли ци ра унапpeђење дру штве ног 
бла го ста ња, док ар гу мен та ци ја те о ри је јав ног из бо ра упу ћу је на де ли мич-
но су про тан за кљу чак. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те ре сне гру пе, тра га ње зе рен том, по ли тич ки 
ути цај, дру штве но бла го ста ње

ЈЕЛ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА: D72

УВОД

Увек ка да су на сна зи окол но сти у ко ји ма се по ја вљу ју чла но ви дру-
штва не за до вољ ни тран сфе ром пло до ва њи хо вог ра да ка фа во ри зо ва ним 
чла но ви ма, мо же се го во ри ти о не до бро вољ ној пре ра спо де ли. С об зи ром 
да те окол но сти у де мо крат ским дру штви ма под ра зу ме ва ју ве ћин ски 
си стем до но ше ња дру штве них од лу ка, ис по ста вља се да по сто ја ње та квих 
не за до вољ ста ва ни је рет ка по ја ва. Ка да чла но ви из вр шне вла сти и/или 
ве ћин ска ко а ли ци ја у за ко но дав ном те лу до не су про пис ко јим се по је ди ни 
тр жи шни уче сни ци из у зи ма ју из пра ви ла фи ска ли за ци је или увр шта ва-
ју на спи сак до бит ни ка суб вен ци ја, то не ми нов но под ра зу ме ва да ће део 
или це ло куп на при вре да би ти опо ре зо ва ни у ци љу по пу ња ва ња за да тог 
бу џе та. Ти ме се илу стру је чи ње ни ца да је дру штве ни ис ход на стао као 
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по сле ди ца ин те ре сног тра га ња за рен том у су шти ни иден ти чан оном ко ји 
би се ус по ста вио да је вред но сни суд у дру штву та кав да нај ве ћи пон дер 
бу де при пи сан ко ри сно сти оних чла но ва ко ји су нај о р га ни зо ва ни ји и 
спрем ни да уло же зна чај на сред ства не би ли се та кав ис ход фор ми рао. 
Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да по сто ји не ма ли број ин те ре сних гру па1 из 
нај ра зли чи ти јих де лат но сти, за ко је не рет ко ва жи да аут пу ти јед них пред-
ста вља ју ин пу те дру гих, или је, пак, реч о суп сти ту та бил но сти или ком-
пле мен тар но сти про из во да, отва ра се мо гућ ност да на ме та ње ин сти ту-
ци о нал них пре фе рен ци ја јед не гру пе бу де у не скла ду са пра ви ли ма игре 
ко ја мак си ми зи ра ју ин те рес дру ге. Дру гим ре чи ма, по ли тич ка моћ ко ја 
мо же слу жи ти као сред ство за оства ре ње ин те ре са свих до бро ор га ни зо-
ва них гру па за при ти сак, по тен ци јал но мо же до ве сти и до њи хо вог над-
ме та ња на по ли тич ком тр жи шту за „осва ја њеˮ ре гу ла тор них про пи са. 
Сто га се по ста вља пи та ње: да ли над ме та ње пар ти ку лар них ин те ре са на 
стра ни тра жње на по ли тич ком тр жи шту мо же про из ве сти, ба рем као не-
на ме ра ва ну по сле ди цу, по зи тив не ефек те на дру штве но бла го ста ње? Ово 
је ве о ма ин те ре сант на те ма, ко ја је свој раз вој ни пут до жи ве ла у окви ри-
ма те о ри је јав ног из бо ра и кон сти ту и са ња те ме ља еко ном ске те о ри је 
ре гу ла ци је. Оту да на ме ра да се уне ко ли ко де таљ ни је пред ста ве ње ни 
не јед но знач ни ре зул та ти. 

КЉУЧ НИ ТЕ О РИЈ СКИ ДО ПРИ НО СИ  
ПРЕ БЕ КЕ РО ВОГ МО ДЕ ЛА

Јед на од им пли ка ци ја Ол со но ве пи о нир ске ана ли зе ло ги ке ко лек тив-
ног де ло ва ња гла си да по сти за ње оп ти мал ног дру штве ног до го во ра пу тем 
ин сти ту ци о на ли зо ва них пре го во ра пред став ни ка ин те ре сних (дру штве-
них) гру па ни је мо гу ће, по што сам по сту пак ла бо ри ра од ин хе рент не не -
е фи ка сне и не пра вич не при ро де. С об зи ром да по сто је они ко ји мо гу и 
они ко ји не мо гу да се ор га ни зу ју, пр ви би из вла чи ли ко ри сти на ра чун 
дру гих [Ol son 1965: 132–167]. Ме ђу тим, ка да је реч о над ме та њу ор га ни-
зо ва них гру па, Ол сон је ис ка зао ви ши сте пен оп ти ми зма у по гле ду ка рак-
те ра дру штве них ефе ка та та кве кон фрон та ци је. Он сма тра да не ми ло срд на 
бор ба из ме ђу ор га ни зо ва них ин те ре са, по пут дар ви нов ске бор бе за оп ста-
нак на ви со ко кон ку рент ном еко ном ском тр жи шту, са др жи по тен ци јал 
да огра ни чи дру штве не гу бит ке ко ји на ста ју као по сле ди ца пар ти ку лар-
них де ло ва ња ко а ли ци ја за рас по де лу. На рав но, по те зи гру пе ко ја тр пи 
гу бит ке ни су по сле ди ца ње не бе не во лент но сти, већ ис кљу чи во за шти те 
лич ног ин те ре са. Раз лог то ме је да се у ова квим окол но сти ма на ста ле 
ште те и ко ри сти не рас по ре ђу ју рав но мер но у дру штву – ка да јед на од 
стра на тр пи гу бит ке услед до но ше ња про писâ ко ји по го ду ју дру гој стра ни, 
ти гу би ци ни су сра змер ни ње ном уде лу у на ци о нал ном до хот ку, већ већи 
од то га (исто ва жи и за стра ну до би та ка). Ка да ма ло ко осим фар ме ра 

1 У овом ра ду се као си но ни ми ко ри сте из ра зи ин те ре сне гру пе, гру пе за при ти сак и 
ко а ли ци је за рас по де лу. У пи та њу су оп ште при хва ће ни тер ми ни у ли те ра ту ри.
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ку пу је по љо при вред не ма ши не, ско ро це ло куп ну дру штве ну до бит од 
сма ње ња ца ри на на по љо при вред ну ме ха ни за ци ју, уве де ну услед ак тив-
ног де ло ва ња про из во ђа ча по љо при вред них ма ши на, при сва ја ју фар ме ри, 
док по то њи тр пе не сра змер не гу бит ке [Ol son 1982: 46–48].

На тра гу вла сти те бо ја зни од ефе ка та тр жи шног де ло ва ња ко је све 
ви ше по при ма груп ни ка рак тер, Ха јек је на до гра дио став да окол но сти 
у ко ји ма над ме та ње по ста је све ма ње ин ди ви ду а ли зо ва но, не мо гу пред-
ста вља ти аде кват но окру же ње при по ку ша ју да се из гра ди (или са чу ва) 
ра ци о нал ни еко ном ски по ре дак за сно ван на сло бод ном тр жи шту у кон тек-
сту ја сно де фи ни са них, уна пред по зна тих и „не а дре си ра них” пра ви ла 
игре. Став да је ре ду ко ва ње јед не мо ћи дру гом пот пу но бес пред мет но, он 
из во ди из два ку му ла тив на усло ва, чи ја ре а ли стич ност за ви си од спрем-
но сти дру штва да са мо се би при зна њи хо ву при ро ду и зна че ње. Пр ви 
услов гла си да по сто ја ње ор га ни зо ва ног ин те ре са не ма упо ри ште у ње-
го вој ва жно сти. Дру гим ре чи ма, ап сурд но је да ва ти апри о ри по др шку 
по сто ја њу би ло ког ор га ни зо ва ног ин те ре са, па био то и онај ко ји се ба ви 
ства ра њем аут пу та од есен ци јал ног зна ча ја за људ ски жи вот. Дру ги услов 
је да пар ти ку лар ни ин те ре си мо гу би ти ефи ка сно ор га ни зо ва ни са мо 
упо тре бом при ну де. Сто га, у окол но сти ма ус по ста вља ња јед не мо ћи као 
про тив те же дру гој, до ла зи до по ве ћа ња а не до сма ње ња при си ле над 
тр жи шним ме ха ни змом, што пре ти да угро зи ви тал ност еко ном ског по-
рет ка [Ha jek 2002: 339–345].

За кључ ци Бе ке ро вог мо де ла ко ји се ти чу дру штве них по сле ди ца над-
ме та ња гру па за при ти сак, по ка зу ју да је ње гов при ступ бли жи Ол со но-
вој ар гу мен та ци ји. Та ко ђе, вре ди на по ме ну ти Бе ке ро ву кон ста та ци ју да 
је мо ти ва ци ју за из град њу те о ри је цр пео и из ин те лек ту ал не ат мос фе ре 
ко ју су кре и ра ле ње го ве ко ле ге са Чи ка шког уни вер зи те та, по себ но исти-
чу ћи Сти гле ра, По зне ра и Пелц ма на чи ји је рад до вео до кон сти ту и са ња 
осно ве еко ном ске те о ри је ре гу ла ци је. Сти гле ро во уте ме ље ње ове те о ри-
је, од но сно по ста вља ње ре гу ла тор не ак тив но сти у кон текст по ну де и 
тра жње на по ли тич ком тр жи шту и пре све га ана ли за стра не тра жње за 
ре гу ла ци јом, као и ње но на чел но при хва та ње у По зне ро вој ар гу мен та-
ци ји, отво ри ли су про стор за Пелц ма но ву фор ма ли за ци ју стра не по ну де 
ре гу ла ци је [Sti gler 1971; Po sner 1974; Pel tzman 1976]. Пре ма Пелц ма ну, 
уко ли ко прет по ста ви мо да се др жа ва на ла зи из ме ђу две ве ли ке су прот ста-
вље не ин те ре сне гру пе – по тро ша ча и про из во ђа ча – при че му ну ди услу гу 
ре гу ла ци је не фа во ри зу ју ћи уна пред ни јед ну од за ин те ре со ва них стра на, 
ре гу ла тор ни ис ход мо ра од ра жа ва ти си ту а ци ју у ко јој су ин те ре си обе 
стра не у од ре ђе ној ме ри успе шно ар ти ку ли са ни. Прет по ста ви мо да је пре 
ре гу ла ци је це на од ре ђе на на кон ку рент ском тр жи шту. Ре ла тив но ма лим 
по ве ћа њем це не (и по сле дич но рен те) ре гу ла ци јом се уна пре ђу ју ин те-
ре си про из во ђа ча. Та кво по ве ћа ње це не вр ши се све до оног ни воа док се 
не из јед на че гра нич ни до би так по др шке про из во ђа ча као про тив у слу ге 
за раст еко ном ске рен те са гра нич ним гу бит ком гла со ва по тро ша ча услед 
ра ста чи стог гу бит ка и еко ном ске рен те (оба фак то ра сма њу ју по тро ша-
чев ви шак). Сни жа ва ње це не са мо но пол ског ни воа вр ши се пре ма истом 
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прин ци пу, с тим што са да по др шка и гу би так исте до ла зе са су прот них 
стра на у од но су на прет ход ну по ла зну осно ву. С тим у ве зи, Пелц ман 
за кљу чу је „да су и при род но мо но по ли стич ке и при род но кон ку рент ске 
ин ду стри је по ли тич ки при влач ни је за ре гу ла ци ју од оли го по ли стич ког 
хи бри да” [Pel tzman 1976: 223–224]. Дру гим ре чи ма, де ло ва ње ин те ре сних 
гру па усме ре но на пре ра спо де лу не ће до ве сти до мак си мал ног тран сфе ра 
бла го ста ња у ко рист јед не од њих – та кво ре ше ње ни је оно ко је мак сими-
зи ра ин те рес ре гу ла то ра.

У свом про ниц љи вом ко мен та ру Пелц ма но вог члан ка, Бе кер [Bec ker 
1976] је ис та као да еко но ми сти пре ви ше па жње по кла ња ју пи та њу ме то-
да тран сфе ри са ња до хот ка фа во ри зо ва ној гру пи. Прет по ста вља ју ћи да 
би ра чи у про се ку пра вил но пер ци пи ра ју до бит ке и гу бит ке ре гу ла тор них 
по ли ти ка услед по сто ја ња ба ласт них тро шко ва (dead we ight costs), он 
ис ти че да по ли ти ча ри те же да ко ри сте дру штве но ефи ка сни је ме то де 
тран сфе ра до хот ка. С тим у ве зи на гла ша ва да се при ме на Пелц ма но вог 
мо де ла не мо ра огра ни чи ти са мо на ре гу ла ци ју ин ду стри је, већ да се тиме 
мо гу об ја шња ва ти и дру ге др жав не ме ре по пут на кна де за не за по сле не, 
по мо ћи за мај ке са ма ло лет ном де цом, про гре сив но опо ре зи ва ње и дру ге 
по ли ти ке ко је под ра зу ме ва ју го то вин ске тран сфе ре.2 При ме на би ло ко је 
од ових ме ра узро ку је дру штве не тро шко ве. На при мер, по моћ мај ка ма 
са ма ло лет ном де цом мо же по ве ћа ти фер ти ли тет, под ста ћи брач ну не ста-
бил ност, обес хра бри ти уче шће на тр жи шту ра да итд. У та квим окол но-
сти ма упо тре ба го то вин ских тран сфе ра за ову на ме ну ни је не ра ци о на лан 
по тез по ли ти ча ра, већ упра во обр ну то. Бе кер за кљу чу је да, иа ко „ова кав 
при ступ оста вља ма ло про сто ра еко но ми сти ма да пред ла жу бо ље ме то-
де ко је би при ме њи вао јав ни сек тор”3 он им ипак отва ра пут за „ве ћу 
уло гу у по зи тив ној ана ли зи за ко ни то сти ко је по сто је у функ ци о ни са њу 
овог сек то ра” [Bec ker 1976: 248]. Бе кер је имао у ви ду чи ње ни цу да је у 
та квом ин те лек ту ал ном кон тек сту и да ље не до ста јао мо дел тра жње за 
ре гу ла ци јом ко ји би до дат но осве тлио ре гу ла тор ни про цес и ње го ве по-
сле ди це на дру штве но бла го ста ње. Та кав мо дел, обе ло да нио је се дам 
го ди на ка сни је.

БЕ КЕ РОВ МО ДЕЛ НАД МЕ ТА ЊА ИН ТЕ РЕ СНИХ ГРУ ПА

Ба ласт ни тро шко ви и функ ци је по ли тич ког ути ца ја

Пред мет ана ли зе Бе ке ро вог мо де ла4 по сма тра се кроз при зму ре ла-
тив ног од но са по ли тич ке мо ћи гру па за при ти сак. По ли тич ка моћ гру пе 
од ра жа ва ње ну спо соб ност из вр ше ња од ре ђе ног ни воа по ли тич ког при-
ти ска. Та ква моћ за ви си од два фак то ра: ве ли чи не ре сур са ко ји ма чла но ви 

2 На овом ме сту се ја сно мо же уо чи ти Сти гле ров ути цај, с об зи ром на ње го ву на ме ру 
да еко ном ском те о ри јом ре гу ла ци је об ја сни др жав ну ин тер вен ци ју у нај ши рем сми слу.

3 Он ис ти че да су еко но ми сти у до број ме ри не до стој ни тог по сла, сма тра ју ћи да они ни су 
ни шта ви ше у ста њу да пред ло же од го ва ра ју ћи ме тод пре ра спо де ле упо тре бом ре гу ла ци је, 
не го што су у ста њу да про на ђу бо ље ме то де за про из вод њу ре ал ног аут пу та ин ду стри је.

4 Пред ста вља ње ар гу мен та ци је Бе ке ро вог мо де ла је за сно ва но на: [Bec ker 1983].
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гру пе и гру па као об лик ор га ни зо ва ња ин ди ви ду ал них ин те ре са рас по-
ла жу; спо соб но сти пре ва зи ла же ња про бле ма „сле пог пут ни ка”. Оту да 
укуп ни тро шко ви ко лек тив не ак ци је, од но сно про из вод ње од го ва ра ју ћег 
ни воа по ли тич ког при ти ска пред ста вља ју збир тро шко ва кон крет не по-
ли тич ке ак тив но сти (на при мер, ло би ра ња) и оних нео п ход них за пре ва-
зи ла же ње про бле ма по на ша ња за сно ва ног на ло ги ци „сле пог пут ни ка”.5

Ме ха ни зам над ме та ња по чи ва на прет по став ци по сто ја ња две хо мо-
ге не гру пе за при ти сак са про тив реч ним ин те ре си ма, ко је сво ју ко лек тив-
ну ак ци ју усме ра ва ју ка при сил ној, на ле ги сла ти ви за сно ва ној, пре ра спо де ли 
по сто је ћег бла го ста ња. Не ка s озна ча ва суб вен ци о ни са ну, а t опо ре зо ва ну 
гру пу.6 Уко ли ко са Zs

0 и Zs, Zt
0 и Zt, озна чи мо ин ди ви ду ал но бла го ста ње7 

5 На сто је ћи да из ве де по тре бан услов за оп ти мал ну ве ли чи ну гру пе, Бе кер ко ри сти 
ло ги ку тех но ло шке оп ти ми за ци је у крат ком ро ку. Уве ћа ње ин пу та, од но сно до да ва ње но вих 
чла но ва (број чла но ва гру пе је ва ри ја бил ни фак тор), кре и ра дво јак ефе кат на еко но ми ју 
оби ма у про из вод њи груп ног при ти ска. Са јед не стра не, сма њу је про сеч не тро шко ве по 
осно ву по де ле тро шко ва по ли тич ке ак тив но сти, док са дру ге по ди же про сеч не тро шко ве 
услед по ја ча ва ња про бле ма „сле пог пут ни ка”. Све док је узро ко ва но сма ње ње ве ће од њего-
вог по ве ћа ња, гру па по слу је на опа да ју ћем де лу функ ци је про сеч ног тро шка, што су ге ри ше 
да је мар ги нал ни по ли тич ки при ти сак рас ту ћи. Обр ну то ва жи ка да је гру па ве ли ка – про из-
вод ња при ти ска се од ви ја у ра сту ћем де лу функ ци је про сеч ног тро шка, од но сно мар ги нал ни 
по ли тич ки при ти сак опа да са ра стом бро ја чла но ва гру пе, те се њи ма ви ше ис пла ти да из вр ше 
ре дук ци ју члан ства. Оту да по сто је ћи чла но ви има ју ин те ре са да до пу сте ула зак до дат ном 
чла ну, све док се ин ди ви ду ал не ко ри сти по осно ву уште да у до при но си ма ко лек тив ној ак ци-
ји и ве ћем оби му ко лек тив не ак ци је не из јед на че са је ди нич ним тро шко ви ма кон тро ле 
одр жа ва ња гру пе. Мар ги на ли стич ком ана ли зом о оп ти мал ној ве ли чи ни гру пе, Бе кер се пре 
све га осла ња на Сти гле ро ву ар гу мен та ци ју у ве зи са про бле мом „сле пог пут ни ка .ˮ У Сти гле-
ро вој ана ли зи, иа ко по сто ји по зи ти ван од нос из ме ђу ве ли чи не гру пе и оби ма ко лек тив не 
ак ци је, по ве ћа ње бро ја чла но ва гру пе до во ди до ра ста ве ро ват но ће спро во ђе ња ко лек тив не 
ак ци је по опа да ју ћој сто пи, па да тро шко ва ко је до дат ни чла но ви под но се по опа да ју ћој сто пи, 
те ра ста оче ки ва ног до бит ка по опа да ју ћој сто пи [Sti gler 1974]. По ред то га, Бе кер ко ри сти 
и Ол со но ву ана ли зу ми ни мал не до бит не ко а ли ци је – на сто ја ње гру па да по ста ну екс клу-
зив не на кон што до стиг ну ве ли чи ну члан ства ко ја обез бе ђу је нај по вољ ни ји од нос ко ри сти 
и тро шко ва [Bec ker 1965: 36–42].

6 По што Бе ке ров мо дел пред ста вља оп шти мо дел тра жње за еко ном ском ре гу ла ци јом 
и уоп ште др жав ном ин тер вен ци јом, сле ди да из ра зе по ре зи и суб вен ци је тре ба по сма тра ти 
го то во уни вер зал но, тј. та ко да под њих под во ди мо ствар не по ре зе и го то вин ске суб вен ци је, 
из у зи ма ње од по ре ских пра ви ла, ца ри не, кво те, ми ни мал не над ни це, ли цен це за оба вља ње 
де лат но сти итд. Реч ју, би ло ко ји ре гу ла тор ни про пис ко јим се по ве ћа ва бла го ста ње чла но-
ва по ли тич ки ути цај ни је гру пе сма тра се суб вен ци јом и обр ну то – ко ри сти се из раз по рез 
ка да је реч о сма ње њу бла го ста ња оних гру па чи ји су ин те ре си у ре ла тив но под ре ђе ном по-
ло жа ју у по ступ ку пре ра спо де ле ус по ста вље не ре гу ла ци јом. Тре ба при ме ти ти да ме ђу они ма 
ко ји гу бе ре гу ла ци јом по сто је два ти па гру па: оне ко је се лак ше и оне ко је се те же ор га низу-
ју. Иа ко Бе ке ро ва ана ли за узи ма у раз ма тра ње и јед не и дру ге, она се су штин ски ба ви пр вим. 
На овом ме сту се по но во мо же уо чи ти ути цај Сти гле ро ве ана ли зе, ко ја су ге ри ше да ре гула-
ци ја углав ном уна пре ђу је ин те ре се ре гу ли са них про из во ђа ча, а да по тро ша чи тр пе гу бит ке 
услед про бле ма „сле пог пут ни ка” ко ји оне мо гу ћа ва њи хо ву ко лек тив ну ак ци ју.

7 Бе кер ко ри сти кон цепт пу ног до хот ка као ме ре ин ди ви ду ал не ко ри сно сти ко ји је де-
фи ни сао при ли ком обез бе ђи ва ња дру га чи јег при сту па по на ша њу по је ди на ца у од но су на онај 
ко ји ну ди стан дард на ми кро е ко ном ска те о ри ја по тро шње [Bec ker 1965]. Ње го ва ана ли за ра-
ци о нал ног по на ша ња по је дин ца не по ла зи од мак си ми зи ра ња ко ри сно сти чи ји су ар гу мен-
ти тр жи шна до бра, већ основ на до бра ко ја про из во ди сам по је ди нац, те су као та ква у сво јој 
осно ви не тр жи шна. Дру гим ре чи ма, по је ди нац не мак си ми зи ра ко ри сност при ба вља њем 
ау то мо би ла, већ по се до ва њем ком фо ра или лук су за ко ји му до но си тај ау то мо бил. Про из вод-
њу основ них до ба ра он пред ста вља про из вод ном функ ци јом об ли ка y = f (t, x), где је пр ви 
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чла на гру пе s, од но сно t, пре и на кон ус по ста вља ња ре гу ла тор ног ре ше ња 
ко јим се вр ши пре ра спо де ла до хот ка, сле ди да се из нос про ме не ин ди ви-
ду ал ног бла го ста ња услед при мље не суб вен ци је чла но ва гру пе s (Rs) и на-
мет ну тог по ре за чла но ви ма гру пе t (Rt) мо же из ра зи ти на сле де ћи на чин: 
Rs = Zs – Zs

0 и Rt = Zt
0 – Zt, при че му је Rs > 0 и Rt > 0. Уку пан из нос при ку-

пље ног по ре за на мет ну тог гру пи t, мо же мо де фи ни са ти као S = nt F(Rt), где 
је S из нос по ре за ко ји пла ћа гру па t, nt је број ње них чла но ва, Rt је из нос 
по ре за ко ји пла ћа сва ки члан, а F пред ста вља функ ци ју при хо да од поре-
за ко ја укљу чу је ба ласт не тро шко ве про ис те кле из ало ка тив них дис тор-
зи ја ко је ти по ре зи узро ку ју. Сход но то ме, из нос по ре за са при па да ју ћим 
ба ласт ним тро шко ви ма ко ји сто ји на рас по ла га њу за ис пла ту суб вен ци ја, 
мо ра би ти ма њи од по тен ци јал ног из но са по ре за без ба ласт них тро шко-
ва на ме ње ног за те свр хе, од но сно: F(Rt) ≤ Rt. Прет по ста ви мо да је мар-
ги нал ни ба ласт ни тро шак по ре за по зи ти ван (по ве ћа ње по ре за [пореске 
стопе] за је ди ни цу до во ди до по ве ћа ња ба ласт них тро шко ва, што усло-
вља ва да про ме на [повећање] из но са по ре ског при хо да рас по ло жи вог за 
суб вен ци је бу де ма ње од је ди ни це до дат но раз ре за ног по ре за) и рас ту ћи 
(сва ка до дат на је ди ни ца на мет ну тог по ре за до во ди до све ма њег из но са 
по ре за (у од но су на онај ко ји би по тен ци јал но мо гао по сто ја ти) рас по ло-
жи вог за суб вен ци је по је ди ни ци на мет ну тог по ре за), тј: Fʹ ≤ 1 и Fʹʹ ≤ 0.

По што се суб вен ци је ис пла ћу ју из при ку пље них по ре ских при хо да, 
од но сно по сто ји јед на кост ле ве и де сне стра не бу џе та, из нос суб вен ци је 
(бла го ста ња) ко ји ће би ти на рас по ла га њу за тран сфер гру пи s, мо же се 
пред ста ви ти на сле де ћи на чин: nt F(Rt) = S = ns G(Rs), где је ns број чла но ва 
гру пе s, Rs је из нос суб вен ци је по чла ну, док G пред ста вља функ ци ју изно-
са суб вен ци ја ко ја укљу чу је ба ласт не тро шко ве про ис те кле из ало ка тив-
них дис тор зи ја ко је те суб вен ци је узро ку ју. Оту да из нос суб вен ци је de 
fac to до де љен при ма о ци ма, мо ра би ти ма њи од оног ко ји при мар но сто ји 
на рас по ла га њу за ње ну ис пла ту, од но сно: G(Rs) ≥ Rs. Прет по ста ви мо да 
је мар ги нал ни ба ласт ни тро шак суб вен ци ја по зи ти ван (по ве ћа ње из но са 
суб вен ци је за је ди ни цу по ве ћа ва ба ласт не тро шко ве, што по сле дич но 
зах те ва из нос нов ца рас по ло жи вог за суб вен ци је ве ћег од те је ди ни це) и 
рас ту ћи (сва ка до дат на је ди ни ца суб вен ци је зах те ва по сто ја ње све ве ћег 
рас по ло жи вог из но са по је ди ни ци за ње ну до де лу), тј: Gʹ ≥ 1 и Gʹ ≥ 0.

ин пут (t) вре ме, а дру ги (x = x1, x2…) тр жи шни про из во ди ко је по је ди нац при ба вља тро ше ћи 
свој тр жи шни до хо дак сте чен у раз ме ни вла сти тих услу га на тр жи шту ра да. Сто га по је ди-
нац оп ти ми зи ра у сми слу ало ка ци је вре ме на ко је ће по све ти ти сти ца њу до хот ка на тр жи шту 
ра да и оног ко ји од ла зи на пре фе ри ра не ак тив но сти до ко ли це. То је оп шти оквир ко јим се 
мо же об ја сни ти и од лу ка по је дин ца о ви си ни ула га ња ре сур са у про из вод њу груп ног по ли-
тич ког при ти ска. На при мер, од лу ка по је дин ца о ве ћој по тро шњи вла сти тог вре ме на ди рект-
но на уче ство ва ње у кам па њи фа во ри зо ва ног по ли ти ча ра или ин ди рект но пу тем обез бе ђи ва ња 
ве ћег тр жи шног до хот ка у ци љу да ва ња при ло га за кам па њу, ни је у не скла ду са мак си ми-
за ци јом ко ри сно сти по је дин ца, по што ће му уло же ни ре сур си у ло би ра ње до не ти до хо дак 
ко ји ће му омо гу ћи ти ве ћу ку по ви ну тр жи шних до ба ра и по том осно ву ком пен зо ва ти из-
гу бље ну ко ри сност услед ма ње ко ли чи не вре ме на по све ће не про из вод њи основ них до ба ра. 
Ко нач но, на по ме ни мо да ва жи слич на прет по став ка и ка да је реч о пу ном до хот ку гру пе као 
зби ру (Бе кер у ци љу по јед но ста вље ња до пу шта про сто са би ра ње) ин ди ви ду ал них пу них 
до хо да ка ње них чла но ва – он ме ри бла го ста ње гру пе.
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Ба ласт ни тро шко ви у Бе ке ро вој ана ли зи пред ста вља ју ди рект не и 
ин ди рект не тро шко ве ак тив но сти пред у зе тих у ци љу уво ђе ња и из вр-
ше ња тран сфе ра бла го ста ња. У ди рект не тро шко ве спа да ју сви ре сур си 
утро ше ни у ци љу функ ци о ни са ња по ре ског и оног де ла си сте ма др жа-
ве за ду же ног за до де љи ва ње суб вен ци ја, укљу чу ју ћи ту мо ни то ринг и 
ка жња ва ње по на ша ња оли че ног у мо рал ном ха зар ду при ли ком пла ћа ња 
по ре за и при ба вља ња суб вен ци ја. Ин ди рект ни тро шко ви, ко ји мо гу 
пред ста вља ти узрок дру гог де ла ди рект них тро шко ва, на ста ју као по-
сле ди ца не га тив них ефе ка та по ре за и суб вен ци ја на си стем под сти ца ја 
чла но ва гру па s и t у по гле ду њи хо вог ула га ња ре сур са у кон крет не 
ак тив но сти. По јед но ста вље но ре че но, по сто ја ње ре ме ти лач ких ефе ка та 
по ре за и суб вен ци ја ис кри вљу је це нов не сиг на ле, те до во ди до из об ли-
че них од лу ка тр жи шних ак те ра при ли ком њи хо вог из бо ра бро ја ча со ва 
ра да, по тро шње при ват них до ба ра, ве ли чи не и струк ту ре ин ве сти ци ја 
итд.8

Ус по ста вља ње од го ва ра ју ће ви си не и струк ту ре ба ласт них тро шко-
ва од ра жа ва чи ње ни цу да игра пре ра спо де ле бла го ста ња из ме ђу две 
гру пе на по ли тич ком тр жи шту, по сма тра на са ста но ви шта ње ног ре-
зул та та, ни је игра са нул том су мом (Гра фи кон 1). Да би би ло ко ји члан 
гру пе s при ба вио из нос суб вен ци је Rs, услед по сто ја ња (по зи тив них и 
ра сту ћих [обратити па жњу на об лик кри ве X ]) ба ласт них тро шко ва 
суб вен ци ја, из нос за те на ме не мо ра би ти ве ћи и из но си G(Rs). Са мо у 
си ту а ци ји у ко јој не би по сто ја ли ба ласт ни тро шко ви суб вен ци ја (ли-
ни ја 450) из нос de fac to при мље не суб вен ци је био би јед нак из но су бу-
џет ских рас хо да. Има ју ћи у ви ду бу џет ску јед на кост (при ход јед нак 
рас хо ди ма), из нос F(Rt) пред ста вља ни во при хо да до во љан да по кри је 
ви си ну рас хо да G(Rs). Ме ђу тим, да би био при ку пљен по ре ски при ход 
F(Rt), ви си на по ре ске сто пе мо ра би ти ве ћа од оне ко ја би по тен ци јал но 
мо ра ла би ти на мет ну та да не по сто је ба ласт ни тро шко ви по ре за (T>T’). 
Дру гим ре чи ма, услед по сто ја ња (по зи тив них и ра сту ћих) ба ласт них 
тро шко ва по ре за, из нос по ре ског при хо да ко ји мо ра би ти на мет нут у 
ци љу ис пла те суб вен ци је Rs је S. Ти ме до ла зи мо до за кључ ка да из нос 
по ре за на мет ну тог гру пи у под ре ђе ном по ло жа ју (t) не ми нов но пре ва-
зи ла зи из нос суб вен ци је ко ји до би ја фа во ри зо ва на гру па (s) – на мет ну ти 
гу би так пр вих оста је не ком пен зо ван до бит ком по то њих за из нос ба ласт-
них тро шко ва. Оту да при сил на пре ра спо де ла, по сма тра но са ста но ви шта 
зби ра вред но сти ис пла те за оба игра ча, пред ста вља игру са не га тив ном 
су мом.

8 Обич но се на во ди да до та квих дис тор зи ја не би до шло у стро гим усло ви ма па у шал-
ног опо ре зи ва ња и суб вен ци о ни са ња. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да је не ма ли део еконо-
ми ста све стан чи ње ни це да то ипак пред ста вља те о риј ску кон струк ци ју, ко ја ни као та ква не 
мо ра би ти тач на (рас пра ва о ње ној ре а ли стич но сти још је ма ње плод на). На при мер, Ба у мол 
сма тра да не по сто ји ра ци о нал на осно ва за оправ да ње та кве кон струк ци је, по го то ву ка да је 
реч о игра ма са по на вља њем [Ba u mol 2006: 130–136].
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Гра фи кон 1. Ба ласт ни тро шко ви по ре за и суб вен ци ја [Ca irns 1989: 319].

8 
 

једнак расходима), износ F(Rt) представља ниво прихода довољан да покрије висину 

расхода G(Rs). Међутим, да би био прикупљен порески приход F(Rt), висина пореске 

стопе мора бити већа од оне која би потенцијално морала бити наметнута да не постоје 

баластни трошкови пореза (T>T'). Другим речима, услед постојања (позитивних и ра-

стућих) баластних трошкова пореза, износ пореског прихода који мора бити наметнут 

у циљу исплате субвенције Rs је S. Тиме долазимо до закључка да износ пореза намет-

нутог групи у подређеном положају (t) неминовно превазилази износ субвенције који 

добија фаворизована група (s) – наметнути губитак првих остаје некомпензован добит-

ком потоњих за износ баластних трошкова. Отуда присилна прерасподела, посматрано 

са становишта збира вредности исплате за оба играча, представља игру са негативном 

сумом. 

Графикон 1. Баластни трошкови пореза и субвенција [Cairns 1989: 319]. 
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За разлику од тога, надметање група за притисак, посматрано са становишта 

агрегатног политичког утицаја, представља игру са нултом сумом. Износ пореза (оду-

зетог благостања) који плаћа група t, одређен је њеном функцијом политичког утицаја 

(It), која зависи од релативне висине политичког притиска две групе (pt и ps) и других 

фактора који могу утицати на висину утврђеног пореза од стране регулатора (x), одно-

сно: ntF(Rt) = – It (pt, ps, x). Знак минус указује да група t улаже ресурсе у политички 

притисак у циљу смањења трошкова наметнутих регулацијом. Слично томе, износ суб-

За раз ли ку од то га, над ме та ње гру па за при ти сак, по сма тра но са 
ста но ви шта агре гат ног по ли тич ког ути ца ја, пред ста вља игру са нул том 
су мом. Из нос по ре за (од у зе тог бла го ста ња) ко ји пла ћа гру па t, од ре ђен 
је ње ном функ ци јом по ли тич ког ути ца ја (It), ко ја за ви си од ре ла тив не 
ви си не по ли тич ког при ти ска две гру пе (pt и ps) и дру гих фак то ра ко ји 
мо гу ути ца ти на ви си ну утвр ђе ног по ре за од стра не ре гу ла то ра (x), од но-
сно: ntF(Rt) = – It (pt, ps, x). Знак ми нус ука зу је да гру па t ула же ре сур се у 
по ли тич ки при ти сак у ци љу сма ње ња тро шко ва на мет ну тих ре гу ла ци јом. 
Слич но то ме, из нос суб вен ци је (по ве ћа ња бла го ста ња) ко ји при сва ја гру-
па s, де тер ми ни сан је функ ци јом по ли тич ког ути ца ја об ли ка: nsG(Rs) = Is 
(pt, ps, x). Има ју ћи у ви ду да функ ци ја по ли тич ког ути ца ја сва ке гру пе за-
ви си од истих ар гу ме на та, те с об зи ром да су ин те ре си ме ђу соб но су прот-
ста вље ни, сле ди да уко ли ко по ве ћа ње при ти ска јед не гру пе по ве ћа ва њен 
по ли тич ки ути цај, то ну жно до во ди до исто вре ме ног исто вет ног сма ње-
ња по ли тич ког ути ца ја кон ку рент ске гру пе за при ти сак, ce te ris pa ri bus. 
Да кле, уко ли ко је: nt F(Rt) = – It (pt, ps, x) ≡ ns G(Rs) = Is (pt, ps, x), сле ди да 
је: – It ≡ Is ⇒ It + Is ≡ 0, што им пли ци ра да је игра по ли тич ког над ме та ња, 
сход но кри те ри ју му су ме ути ца ја ко ји сва ка гру па про из во ди на ре гу ла-
тор ни про цес, игра са нул том су мом. Док иден тич ни ар гу мен ти у функ-
ци ја ма по ли тич ког ути ца ја гру па, као и јед на чи на по ли тич ког бу џе та, 
им пли ци ра ју да на ве де не функ ци је не мо гу би ти не за ви сне, до но ше ње 
од лу ке о ко лек тив ној ак ци ји сва ке гру пе од ли ку је не за ви сност. Не за ви-
сност функ ци ја по ли тич ког при ти ска гру па про из ла зи из њи хо ве те жње 
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ка ус по ста вља њу оних ре гу ла тор них ре ше ња ко је мак си ми зи ра ју бла го-
ста ње члан ства, не узи ма ју ћи у об зир по сле ди це та квог ре ше ња на бла го-
ста ње дру ге гру пе, од но сно дру штва у це ли ни.9 Има ју ћи у ви ду не ко о пе-
ра тив ност игре по ли тич ког над ме та ња, и, с об зи ром да је реч о си мул та ној 
игри ко ли чи на ма (по ли тич ки при ти сак је аут пут де ло ва ња гру па), сле ди 
да се Бе ке ро ва ана ли за екс пли цит но ко ри сти ло ги ком Кур но о вог мо де ла 
оли го по ла (ду о по ла). Бла го ста ње чла но ва гру пе s би ће мак си ми зи ра но, 
од но сно гу би так бла го ста ња чла но ва гру пе t ми ни ми зи ран, ка да до дат ни 
тро шак услед ула га ња до дат не је ди ни це ре сур са у ци љу по сти за ња по ли-
тич ког при ти ска и по сле дич но ути ца ја, ре зул ти ра јед на ким из но сом до дат-
ног тран сфе ра за чла но ве гру пе s, од но сно са чу ва ног вла сти тог до хот ка 
чла но ва гру пе t.10 За сва ки ни во по ли тич ког при ти ска јед не ин те ре сне 
гру пе мо гу ће је од ре ди ти оп ти мал ни ни во при ти ска дру ге. Ти ме се фор-
му ли шу функ ци је нај бо љег од го во ра (кри ве ре ак ци је) сва ке гру пе.

Ком па ра тив на ста ти ка по ли тич ке рав но те же

На Гра фи ко ну 2 при ка за не су функ ци је нај бо љег од го во ра две инте-
ре сне гру пе у Ps – Pt про сто ру, ко је по ка зу ју је дин стве не ни вое по ли тич-
ког при ти ска ко ји мак си ми зи ра ју бла го ста ње чла но ва јед не гру пе за сва ки 
да ти оче ки ва ни ни во при ти ска дру ге. Кри ве ре ак ци је су по зи тив ног на-
ги ба,11 што им пли ци ра да ка да гру па s по ве ћа ва свој ни во по ли тич ког 
при ти ска, ану ли ра ње ње ног по ве ћа ног ути ца ја при мо ра ва гру пу t на иден-
тич ну ак тив ност. Прет по ста ви мо да је Fs(Pt) по чет на функ ци ја ре ак ци је 
гру пе s. За да ти ни во при ти ска Ptʹ гру пе t, нај бо љи од го вор гру пе s би ће 
Psʹ. Ме ђу тим, за тај ни во по ли тич ког при ти ска гру пе s, оп ти мал ни ни во 
при ти ска гру пе t ни је ви ше Ptʹ, не го ће на осно ву ње не кри ве ре ак ци је 
Ft(Ps) то би ти ви ши ни во при ти ска (али сва ка ко ма њи од Pt

*). Про цес при-
ла го ђа ва ња се на ста вља све док сва ка гру па не ода бе ре тач но онај ни во 
при ти ска ко ји од ње оче ку је дру га гру па, при ли ком вла сти тог ода би ра 
оп ти мал ног при ти ска. Скуп та ко од ре ђе них из бо ра пред ста вља рав но те жу 
у ко јој ни јед на од су прот ста вље них стра на не ма под сти цај да од сту пи од 
ода бра ног ни воа по ли тич ког при ти ска, за да ти ни во при ти ска дру ге стра-
не. Та ква Кур но-Не шо ва рав но те жа је пред ста вље на тач ком E у пре се ку 
две кри ве ре ак ци је. То је пар (ps

*, pt
*) ко ји пред ста вља ста бил но ре ше ње 

– уко ли ко гру па s би ра ps
*, pt

* пред ста вља ни во по ли тич ког при ти ска који 
мак си ми зи ра бла го ста ње чла но ва гру пе t, и исто вре ме но, уко ли ко гру па t 
би ра pt

*, ни во при ти ска ко ји мак си ми зи ра бла го ста ње чла но ва гру пе s 
би ће ps

*.

9 Од су ство под сти ца ја ти пич них ин те ре сних гру па ка узи ма њу у об зир екс тер них ефе-
ка та вла сти тог де ло ва ња пр ви је те мељ но до ка зао Ол сон [1965].

10 Ов де је ну жно под се ти ти на прет по став ку опа да ју ћих при но са на ула га ње по ли тич-
ких ре сур са – до дат ни при ти сак зах те ва све ве ћу ко ли чи ну уло же них ре сур са по је ди ни ци 
при ти ска. Сто га, мак си ма лан при ти сак гру пе не мо ра би ти и њен оп ти мал ни ни во при ти ска.

11 То је основ на раз ли ка у од но су на ори ги нал ну си ту а ци ју Кур но о ве си мул та не игре 
ко ли чи на ма из ме ђу две фир ме ко је про из во де хо мо ген про из вод, где су кри ве ре ак ци је не-
га тив ног на ги ба.
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Гра фи кон 2. Функ ци је нај бо љег од го во ра гру па за при ти сак [Bec ker 1983: 379]

Ус по ста вље на не ко о пе ра тив на по ли тич ка рав но те жа ни је ефи ка сна 
у Па ре то вом сми слу, по сма тра но са ста но ви шта агре гат не ве ли чи не ап-
со лут ног по ли тич ког при ти ска. По што над ме та ње ме ђу гру па ма пред-
ста вља сво је вр сну вр сту ма ши не ри је у по гле ду ви си не вр ше ња по ли тич-
ког при ти ска, сва ко за о ста ја ње би ва ка жње но сма ње ним ре ла тив ним 
по ли тич ким ути ца јем, те сто га ве ћим од ли вом (ма њим при ли вом) не то 
бла го ста ња. Та ква игра до во ди до по тен ци јал но не по треб них тро шко ва 
ко лек тив не ак ци је од стра не сва ке гру пе при ли ком њи хо ве те жње да 
одр же вла сти ти ни во ре ла тив ног по ли тич ког ути ца ја. Сто га би исто вет но 
сма ње ње по ли тич ког при ти ска сва ке гру пе до ве ло до по бољ ша ња бла-
го ста ња њи хо вих чла но ва – не то при хо ди би по ра сли услед ра ци о на ли-
за ци је уло же них по ли тич ких ре сур са за да ти ни во ре ла тив ног по ли тич-
ког ути ца ја. Дру гим ре чи ма, про стор за Па ре то по бољ ша ње, ко ји је ве ћи 
што је ви ши ап со лут ни по ли тич ки при ти сак обе гру пе за да ти ре ла тив ни 
од нос сна га, мо же би ти ис ко ри шћен са мо ко о пе ра тив ном игром. Бе кер 
сма тра да та кви слу ча је ви са рад ње мо гу пред ста вља ти узрок до но ше ња 
не ких за кон ских про пи са, ко ји до во де до сма ње ња про из вод ње по ли тич-
ког при ти ска од стра не ин те ре сних гру па, по пут оних о огра ни че њу ин-
ди ви ду ал них до на ци ја по ли тич ким пар ти ја ма, ри го ро зни јој ре гу ла ци ји 
ло би стич ких ак тив но сти и сл. Ме ђу тим, као и у дру гим си ту а ци ја ма опи-
са ним игром „за тво ре ни ко ве ди ле ме”, са рад ња је те шко оства ри во ре ше-
ње, по што би сва ка гру па пре фе ри ра ла ис ход у ко јем је са мо она та ко ја 
по ве ћа ва вла сти ти при ти сак за да ти ни во при ти ска (ути ца ја) дру ге гру пе. 
Пут ка про на ла ску ме ха ни зма ко ор ди на ци је ак тив но сти про из вод ње при-
ти ска ин те ре сних гру па ка рак те ри шу пре пре ке ова пло ће не у по сто ја њу 
про бле ма „сле пог пут ни ка” [Stojanović 2005: 402–405].

Иа ко по на ша ње за сно ва но на пре фе рен ци ја ма „сле пог пут ни ка” оте-
жа ва са рад њу ме ђу гру па ма нео п ход ну при ли ком по ку ша ја сма ње ња 
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ап со лут ног ни воа по ли тич ког при ти ска, груп но над ме та ње у ци љу сти-
ца ња по ли тич ког ути ца ја ипак ре ла ти ви зу је овај про блем са ко јим се 
су о ча ва ју гру пе при ор га ни зо ва њу ко лек тив не ак ци је. По што по ли тич ки 
при ти сак гру пе за ви си и од успе шно сти ре ша ва ња про бле ма „сле пог пут-
ни ка”, сле ди да и тај про блем мо ра под ле ћи ре ла ти ви за ци ји. С об зи ром 
да је је ди но ва жна ре ла тив на по ли тич ка ефи ка сност гру па, про из ла зи да 
све док је јед на гру па успе шни ја у про на ла же њу ме ха ни за ма за пре ва зи-
ла же ње про бле ма „сле пог пут ни ка”, ње ни ин те ре си има ју по тен ци јал да 
бу ду ре ла тив но сна жни је пред ста вље ни и по сле дич но на мет ну ти чла но-
ви ма дру ге гру пе (остат ку дру штва). Бе кер је ова квом те зом у из ве сном 
сми слу убла жио те жи ну овог про бле ма у ор га ни зо ва њу ко лек тив не ак-
ци је, сна жно из ра же ног у ра до ви ма дру гих еко но ми ста. По ста вља ју ћи 
Ол со но ву ар гу мен та ци ју о ин верз ном од но су ве ли чи не гру пе и ве ро ват-
но ће успе шно сти ор га ни зо ва ња ко лек тив не ак ци је у кон текст ана ли зе 
над ме та ња ин те ре сних гру па, при че му ре ла тив ни по ли тич ки при ти сак 
до би ја при мат, Бе кер по ка зу је да спо соб ност од ре ђе не гру пе у ре ша ва њу 
про бле ма „сле пог пут ни ка” не мо ра би ти та ква да ра зул ти ра пот пу ним, 
од но сно са вр ше ним успе хом у пре ва зи ла же њу тог про бле ма. Јед но став но, 
до вољ но је да бу де ве ћа не го код кон ку рен ци је. 

По ред про бле ма „сле пог пут ни ка”, до дат на ва ри ја бла ко ја у од ре ђе-
ним окол но сти ма мо же пре суд но ути ца ти на фор ми ра ње кон крет не рав-
но те же на по ли тич ком тр жи шту је ба ласт ни тро шак по ре за и суб вен ци ја. 
Прет по ста ви мо, за по че так, да је до шло до ег зо ге ног по ве ћа ња ових мар ги-
нал них ба ласт них тро шко ва. По ве ћа ње мар ги нал них ба ласт них тро шко-
ва по ре за (сма ње ње Fʹ) под ра зу ме ва да ће за да то сма ње ње бла го ста ња 
опо ре зо ва не гру пе (да ти из нос на мет ну тог по ре за), из нос тран сфе ра, те 
по сле дич но сред ста ва рас по ло жи вих за суб вен ци је гру пе s би ти ма њи по 
је ди ни ци на мет ну тог по ре за. Има ју ћи у ви ду да по сто је рас ту ћи ба ласт-
ни тро шко ви по ре за (Fʹʹ ≤ 0), сле ди да ће гру па t уло жи ти ре ла тив но ве ћи 
по ли тич ки при ти сак у ци љу сма ње ња на мет ну тих по ре за, с об зи ром да 
ће сма ње ње ба ласт них тро шко ва по је ди ни ци по ре за са да би ти ве ће не го 
пре ег зо ге не про ме не, што до во ди до сма ње ња (пре ци зни је, ма њег по ве-
ћа ња) тран сфе ра за сва ки из нос опо ре зи ва ња. По го ђе на гру па t јед но став-
но по ку ша ва да по ве ћа ним по ли тич ким при ти ском ство ри од брам бе ни 
ме ха ни зам ко јим би се за шти ти ла од по тен ци јал ног по ве ћа ња по ре ских 
на ме та, нео п ход них за одр жа ва ње оног ни воа по ре ских при хо да рас по-
ло жи вих за суб вен ци је гру пе s, ко ји је по сто јао пре по ве ћа ња ба ласт них 
тро шко ва. Ње на кри ва нај бо љег од го во ра по ме ра се на ви ше (са Ft(Ps) на 
Ft

0(Ps)) и им пли ци ра да по сто ји ве ћи оп ти мал ни при ти сак за би ло ко ји 
прог но зи ра ни ни во при ти ска гру пе s. Ег зо ге но по ве ћа ње ба ласт них тро-
шко ва суб вен ци је (по ве ћа ње Gʹ) под ра зу ме ва да за да ти ни во по ре ског 
при хо да при ку пље ног од гру пе t, по сто ји сма ње ње при ра ста бла го ста ња 
чла но ва гру пе s. У та квим окол но сти ма чла но ви гру пе s сма њи ће свој 
ни во по ли тич ког при ти ска. Да би смо уви де ли за што је то та ко прет по-
ста ви мо су прот но. Уко ли ко гру па s уве ћа ни во по ли тич ког при ти ска у 
ци љу да за др жи ни во при мље не суб вен ци је не про ме ње ним (што зах те ва 
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по ве ћа ње суб вен ци је за из нос ег зо ге но уве ћа них ба ласт них тро шко ва), 
то ће у ег зо ге но из ме ње ним окол но сти ма и услед ра сту ћих ба ласт них тро-
шко ва суб вен ци је (Gʹʹ ≥ 0) зах те ва ти ве ће опо ре зи ва ње гру пе t, ве ће ба ласт-
не тро шко ве по ре за, и уз да ти по ли тич ки при ти сак гру пе t ма њи по ре ски 
при ход рас по ло жив за суб вен ци је. Сто га се ње на кри ва ре ак ци је уме сто 
на ви ше, по ме ра на ни же (са Fs(Pt) на Fs

0(Pt)) и им пли ци ра да по сто ји ма њи 
оп ти мал ни при ти сак за би ло ко ји оче ки ва ни ни во при ти ска гру пе t.

Но ва рав но те жа на тр жи шту по ли тич ког ути ца ја (тач ка Е1) по ка зу је 
ни жи ни во рав но те жног ап со лут ног по ли тич ког при ти ска гру пе s и ви ши 
ни во та квог при ти ска гру пе t у од но су на си ту а ци ју пре по ве ћа ња ба ласт них 
тро шко ва, од но сно: Ps

0 < Ps
* и Pt

0 > Pt
*. Раст по ли тич ког при ти ска гру пе 

t и ње го во сма ње ње од стра не гру пе s, до во ди до по ве ћа ња ре ла тив ног 
по ли тич ког ути ца ја гру пе t и сма ње ња ути ца ја гру пе s. Ви ши ни во ре ла-
тив ног по ли тич ког при ти ска (ути ца ја) гру пе t, чи је де ло ва ње ре зи сти ра 
уве ћа њу ре гу ла ци је, узро ку је сма ње ње тра жње за ре гу ла ци јом, чи ме 
до ла зи до сма ње ња тран сфе ра бла го ста ња (сма ње ње рав но те жне суб вен-
ци је), ма њих ба ласт них тро шко ва, ра ста ефи ка сно сти ало ка ци је ре сур са 
и по ве ћа ња дру штве ног бла го ста ња по том осно ву. Да кле, ме ха ни зам 
ком пе ти тив не (не ко о пе ра тив не) си мул та не игре ко ли чи на ма две гру пе 
на по ли тич ком тр жи шту, мо же про из ве сти ре зул тат ко ји до во ди до уна-
пре ђе ња бла го ста ња дру штва. 

Ме ђу тим, тре ба уо чи ти да је рас пр о стра ње ност ова квог ре зул та та 
огра ни че на сте пе ном ис пу ње ња прет по став ке си ме трич но сти функ ци ја 
по ли тич ког при ти ска гру па у сми слу њи хо ве спо соб но сти про из вод ње 
по ли тич ког при ти ска уоп ште. Ово се нај јед но став ни је мо же илу стро ва ти 
на при ме ру по ре ђе ња две гру пе не јед на ког бро ја чла но ва. Раст бро ја чла-
но ва опо ре зо ва не гру пе сма њу је из нос ин ди ви ду ал ног по ре за на мет ну тог 
у ци љу при ба вља ња уна пред од ре ђе ног по ре ског при хо да. То сма њу је 
мар ги нал ни ба ласт ни тро шак опо ре зи ва ња12 и по сле дич но ума њу је под-
сти ца је чла но ви ма опо ре зо ва не гру пе да да ју до при нос ко лек тив ној ак ци-
ји, од но сно про из вод њи по ли тич ког при ти ска. Оту да сле ди да ма ла суб вен-
ци о ни са на гру па има тен ден ци ју да бу де по ли тич ки успе шни ја у од но су 
на опо ре зо ва ну гру пу, чи ме се по но во вра ћа мо на Ол со нов ску ар гу мен-
та ци ју о ре ла тив но ни ској ве ро ват но ћи ор га ни зо ва ња ве ли ких гру па по-
пут по тро ша ча или по ре ских об ве зни ка. Дру гим ре чи ма, ти ме се по но во 
илу стру је кла сич на чи ње ни ца да су ре ла тив но ма ле гру пе за ин те ре со ва-
не за она ре гу ла тор на ре ше ња ко ји ма се опо ре зу ју ве ли ке гру пе (ши ра 
јав ност), по што то ума њу је ве ро ват но ћу от по ра та квој пре ра спо де ли. Ово 
је по себ но слу чај ка да се гла са ње не по сма тра као по ли тич ки ре сурс ко јим 
би се вр шио би ло ка кав озбиљ ни ји при ти сак на до но си о це по ли тич ких 
од лу ка, од но сно уко ли ко се пре фе рен ци ја ма би ра ча мо же ма ни пу ли са ти 
по мо ћу (дез)ин фор ма ци ја ко је пла си ра ју гру пе за при ти сак, има ју ћи у 
ви ду њи хо ву ра ци о нал ну иг но ран ци ју пре ма пи та њи ма ко ја се по кре ћу 

12 Ово под усло вом да је по ве ћа ње ди рект ног де ла тро шко ва на ста ло услед чи ње ни це 
да је да ти по ре ски при ход ну жно при ку пи ти од ве ћег бро ја об ве зни ка ма ње од ње го вог сма-
ње ња по осно ву убла жа ва ња дис тор зив них ефе ка та на ин ди ви ду ал но до но ше ње од лу ка.
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на по ли тич ком тр жи шту [Downs 1957: 260–279]. Ипак, то ни ка ко не ума-
њу је зна чај Бе ке ро ве ана ли зе, по го то ву у окол но сти ма у ко ји ма по сто ји 
мо гућ ност да се јед на гру па вр ше ћи по ли тич ки при ти сак, ба рем ин фи ни-
те зи мал но, од у пре ин те ре си ма дру ге.

Има ју ћи у ви ду да ана ли зи ра но ег зо ге но по ве ћа ње ба ласт них тро шко-
ва по ре за и суб вен ци ја ни је ау тох то но, већ ди рект на по сле ди ца уво ђе ња 
од го ва ра ју ћег ме то да (по ли ти ке) опо ре зи ва ња и суб вен ци о ни са ња, про-
из ла зи да по сто ји до дат ни на чин на ко ји би се мо гао до би ти иден ти чан 
ре зул тат о уна пре ђе њу дру штве ног бла го ста ња у кон тек сту над ме та ња 
ин те ре сних гру па. Та кав на чин је део исте игре и под ра зу ме ва је ди но 
про ме ну ва ри ја бле на ко ју се же ли ути ца ти по ли тич ким при ти ском. Прет-
по ста ви мо да гру пе, у окол но сти ма по ве ћа них ба ласт них тро шко ва, не 
вр ше по ли тич ки при ти сак у ци љу ди рект ног ути ца ја на ви си ну по ре ске 
сто пе и из но са суб вен ци је, већ ра ди уво ђе ња ефи ка сни јег ме то да опо ре-
зи ва ња од но сно до де љи ва ња суб вен ци ја. При то ме је нео п ход на им пли-
цит на прет по став ка да по сто ји исти ни во при хо да од по ре за за раз ли чи-
те по ли ти ке опо ре зи ва ња од но сно суб вен ци о ни са ња. Уво ђе ње ре ла тив но 
не е фи ка сног ме то да при ку пља ња по ре за по ве ћа ва оп ти мал ни при ти сак 
обе гру пе ко ји је усме рен ка суп сти ту ци ји ма ње ефи ка сног ме то да опо ре-
зи ва ња ефи ка сни јим. За што? Уво ђе њем ре ла тив но ефи ка сни је по ли ти ке 
опо ре зи ва ња обез бе ђу је се про стор за сма ње ње оп ти мал ног по ли тич ког 
при ти ска гру пе t и исто вре ме но по ве ћа ње ре ла тив ног по ли тич ког ути ца-
ја гру пе s. Ефи ка сни ји по рез до во ди до сма ње ња мар ги нал них ба ласт них 
тро шко ва и по сле дич но уве ћа ња по ре ског при хо да за да ти ни во сма ње ња 
бла го ста ња гру пе t. То по тен ци јал но до во ди до ра ста не то при хо да гру пе t, 
услед по ја ве ма не вар ског про сто ра за сма ње ње ре сур са уло же них у про-
из вод њу по ли тич ког при ти ска, али и до по ве ћа ња из но са рас по ло жи вог 
за суб вен ци је за да ти ни во при ти ска гру пе s. На тај на чин ра сте бла го ста-
ње обе гру пе, те не чу ди њи хо ва те жња да ис ко ри сте про стор за Па ре то 
по бољ ша ње, ко ји про из ла зи из по сто ја ња ефи ка сни јег ме то да опо ре зи ва ња. 
Ана лог на је си ту а ци ја са уво ђе њем ефи ка сни јег ме то да суб вен ци о ни са-
ња. Та кав ме тод обез бе ђу је ви ши из нос ис пла ће не суб вен ци је за гру пу s, 
за да ти по ре ски при ход при ку пљен од гру пе t. Из дру гог угла по сма тра но, 
по сто ји про стор за сма ње ње по ре за гру пи t за да ти ни во суб вен ци је гру-
пе s, под усло вом да гру па s оста не за до вољ на ра ни јим из но сом суб вен-
ци је, од но сно не по ве ћа свој по ли тич ки при ти сак. То се мо же до го ди ти 
у си ту а ци ја ма у ко ји ма до ла зи до до вољ но бр зог ра ста ње них тро шко ва 
вр ше ња по ли тич ког при ти ска, на при мер, по што по сто ји под сти цај за ула-
зак у гра ну ко ја је ви со ко суб вен ци о ни са на. Да кле, ус по ста вље на ре гула-
тор на по ли ти ка ко ја на ме ће ви со ке ба ласт не тро шко ве не ма пер спек ти ву 
ду гог оп стан ка. Из дру гог угла по сма тра но, про гра ми ко ји су пре жи ве ли 
кон текст по ли тич ког над ме та ња гру па за при ти сак су они са тен ден ци јом 
да бу ду ре ла тив но ефи ка сни.13 Реч ју, кон ку рен ци ја гру па на по ли тич ком 

13 Бе кер на овај на чин до дат но уоб ли ча ва струк ту ру об ја шње ња ра ни је из не те ана лизе 
о по ли тич кој бор би за оп ста нак ре гу ла тор них по ли ти ка [1976]. Основ на раз ли ка у од но су 
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тр жи шту до во ди до по ве ћа ња ве ро ват но ће да ће се ус по ста ви ти ре гу ла-
тор но ре ше ње ко је уве ћа ва ефи ка сност ало ка ци је ре сур са, иа ко је њи хо-
во де ло ва ње не ко о пе ра тив но, а по сле ди це не на ме ра ва не. Чи ни се да кон-
ку рен ци ја као про цес те жи да обез бе ди по зи тив не ре зул та те ка ко на 
еко ном ском, та ко и на по ли тич ком тр жи шту. 

По сма тра но са ста но ви шта та ко ус по ста вље ног ре гу ла тор ног ре зул-
та та и има ју ћи у ви ду кон крет на де ло ва ња гру па s и t у си ту а ци ји по већа-
ња ба ласт них тро шко ва у сми слу да оно под сти че по ве ћа ње по ли тич ког 
при ти ска гру пе t и сма њу је при ти сак гру пе s, чи ни се да ба ласт ни тро-
шко ви до во де до фа во ри за ци је опо ре зо ва не гру пе. Ме ђу тим, ба ласт ни 
тро шко ви су са мо је дан од фак то ра ко ји мо же ути ца ти на ус по ста вља ње 
кон крет ног рав но те жног ре зул та та и њи хо ва ре ла тив на ва жност до ла зи 
до из ра жа ја тек на кон ис пу ња ва ња усло ва о мо гућ но сти ор га ни зо ва ња 
ко лек тив не ак ци је гру па. Дру гим ре чи ма, у раз ли чи тим окол но сти ма 
раз ли чи ти фак то ри има ју не јед на ку уло гу. Све док не по сто ји над ме та ње 
гру па при бли жно јед на ке по ли тич ке сна ге, фак то ри ко ји бли же де тер-
ми ни шу ор га ни зо ва ње ко лек тив не ак ци је има ју ре ла тив но ве ћи зна чај 
у од но су на ба ласт не тро шко ве по ре за и суб вен ци ја. По чет на (Бе ке ров 
из раз је „уро ђе на”) пред ност опо ре зо ва них гру па по сте пе но сла би ка ко 
се при бли жа ва мо над ме та њу гру па ко је се лак ше, од но сно те же ор га-
ни зу ју.

„ВИР ЏИ НИЈ СКА ШКО ЛА” ПО ЛИ ТИЧ КЕ ЕКО НО МИ ЈЕ  
О БЕ КЕ РО ВОМ МО ДЕ ЛУ

Иа ко Бе ке ро ва ана ли за над ме та ња ин те ре сних гру па не дво сми сле но 
са др жи не ке од иде ја ко је је бри жљи во ба шти ни ла тзв. „вир џи ниј ска 
шко ла” по ли тич ке еко но ми је, по је ди ни ње ни ау то ри су из не ли ва жну 
при мед бу на Бе ке ро ву ар гу мен та ци ју. Основ на ди стинк ци ја из ме ђу ре-
зул та та Бе ке ро ве ана ли зе и ста во ва ау то ра ове шко ле, са сто ји се у Бе ке-
ро вом обез бе ђи ва њу ре ла тив но оп ти ми стич ни јег по гле да на по сле ди це 
ак тив но сти тра га ња за рен том пред у зе тих од стра не ин те ре сних гру па, 
по сма тра но са ста но ви шта дру штве ног бла го ста ња. Ме ђу тим, од кључ ног 
је зна ча ја утвр ди ти узрок та кве раз ли ке, с об зи ром да упра во то обез бе-
ђу је об ја шње ње раз ло га по кре ну те кри ти ке од стра не по бор ни ка јав ног 
из бо ра. На и ме, иа ко при ли ком ана ли зе по ли тич ког ути ца ја ја сно упу ћу-
је на ло би ра ње и дру ге об ли ке по ли тич ких ак тив но сти, Бе кер то чи ни 
са мо на ни воу екс пли цит не прет по став ке, по сту ли ра ју ћи фик си ра ну по-

на ра ни ју ана ли зу је екс пли цит ни от клон од упо тре бе (са ста но ви шта те о ри је јав ног из бо ра) 
те шко про ба вљи ве прет по став ке о гла са њу као ви со ко ути цај ном по ли тич ком ре сур су. Пре-
ци зни је, ана ли за уво ђе ња нај ма ње дру штве но не е фи ка сног на чи на за тран сфер до хот ка, не 
по чи ва на прет по став ци да ти пич ни би ра чи у про се ку пра вил но вред ну ју до бит ке и гу бит ке 
од ре гу ла тор них по лит ка, већ на ра ци о нал ном по на ша њу ин те ре сних гру па, ко је тра га ју ћи за 
за до во ље њем вла сти тог ин те ре са сиг на ли зи ра ју ре гу ла то ру ну жност уна пре ђе ња кон крет не 
по ли ти ке. Ти ме Бе ке ро ва ар гу мен та ци ја обез бе ђу је по др шку по ступ ку ло би ра ња као сиг на-
ли зи ра ња „од о здо” о ефек ти ма кон крет них ре гу ла тор них ме ра на ин ди ви ду ал не и груп не 
тр жи шне уче сни ке.
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зи тив ну ве зу из ме ђу уло же них ре сур са и ре гу ла тор них по ли ти ка ко је се 
ус по ста вља ју. Уво ђе њем пре ми се о по ли ти ча ри ма и би ро кра та ма као 
про вод ни ци ма за ар ти ку ли са ње ин те ре са гру па за при ти сак, тј. као о 
не по сред ним из вр ши о ци ма зах те ва ин те ре сних гру па у кон тек сту по ли-
тич ких пра ви ла, Бе кер прет по ста вља све оно на шта је сво ју па жњу усме-
ри ла „вир џи ниј ска шко ла” ка да је реч о тра га њу за рен том. Уво де ћи им пли-
цит ну хи по те зу о са вр ше ном ути ца ју ин те ре сних гру па на ре гу ла то ра и 
ста вља ју ћи ак це нат на ало ка тив не дис тор зи је ко је про из во де др жав не 
ин те р вен ци је у по гле ду на ру ша ва ња под сти ца ја ин ди ви ду ал ним тр жи-
шним уче сни ци ма, Бе ке ро ва ана ли за апри о ри за не ма ру је оно што те о-
ри ја јав ног из бо ра по сма тра као је дан од глав них про бле ма – ра си па ње 
ре сур са у по ступ ку вр ше ња по ли тич ког при ти ска. Реч ју, док Бе ке ро ва 
ар гу мен та ци ја им пли ци ра да над ме та ње ин те ре сних гру па мо же усло-
ви ти по ме ра ње ре гу ла тор ног ре ше ња ко је за до во ља ва не спу та не пар ти ку-
лар не ин те ре се ка оном ко је до во ди до по ве ћа ња ало ка тив не ефи ка сно сти 
и по сле дич но уна пре ђе ња дру штве ног бла го ста ња, она ипак све сно пре-
ви ђа чи ње ни цу да кон фр он та ци ја су прот ста вље них ин те ре са, пра те ћи 
на ла зе те о ри је јав ног из бо ра, мо же усло ви ти не у тра ли зо ва ње ефе ка та 
ре сур са уло же них у при сва ја ње не че га што је не ко дру ги већ про из вео, 
што не мо же би ти про дук тив но са ста но ви шта дру штва. Сто га се основ-
на при мед ба Бе ке ро вој ана ли зи мо же су бли ми ра ти у об ли ку сле де ћег (за 
про та го ни сте те о ри је јав ног из бо ра ре то рич ког) пи та ња: где су не ста ли 
дру штве ни тро шко ви ре сур са уло же них у по ли тич ке ак тив но сти од стра-
не ин те ре сних гру па то ком њи хо вог над ме та ња за по ли тич ки ути цај, 
од но сно за што опор ту ни тет ни тро шак та ко уло же них ре сур са ни је са став-
ни део кал ку ла ци је дру штве них тро шко ва тра га ња за рен том? [Mu el ler 
2008: 308–330; Mitchell 1990; Tol li son 1997; Hil lman 1998].

Као што кон ку рен ци ја ин ди ви ду ал них тр жи шних ак те ра на еко ном-
ском тр жи шту под од го ва ра ју ћим усло ви ма во ди ус по ста вља њу ефи ка сне 
ало ка ци је ре сур са, та ко и над ме та ње гру па за при ти сак на по ли тич ком 
тр жи шту мо же до ве сти до уво ђе ња ре гу ла тор них по ли ти ка ко ји ма се 
огра ни ча ва ју дру штве ни гу би ци. Кљу чан пред у слов за ова кав раз вој до-
га ђа ја је по сто ја ње сло бо де ула ска у так ми че ње, што мо же обез бе ди ти 
пар ти ци пи ра ње ре ла тив но ве ћег бро ја ин те ре сних гру па, та ко да ни јед-
на од њих не ма моћ да ути че на ус по ста вља ње по лар ног ре ше ња ко јим 
се у пот пу но сти за до во ља ва са мо њен ин те рес. Дру гим ре чи ма, са ра стом 
бро ја до но си ла ца од лу ка на стра ни тра жње на по ли тич ком тр жи шту до-
ла зи до по ве ћа ња мо гућ но сти за по ја ву су прот ста вље них ин те ре са, што 
до во ди до ре ла ти ви за ци је по ли тич ког ути ца ја, чи ме се обез бе ђу је да 
ус по ста вље но ре гу ла тор но ре ше ње бу де ма ње не е фи ка сно са ста но ви шта 
дру штва у од но су на си ту а ци је ка да де ло ва ње јед не гру пе ни је спу та ва-
но ин те ре си ма дру ге. Ова кав по глед је де ли мич но од би јен од стра не 
„вир џи ни ја на ца”, по што ве ћи број ин те ре се на та за рен те по вла чи и ве ће 
ра си па ње огра ни че них ре сур са дру штва уло же них у тра га ње за рен том, 
што до во ди до сма ње ња дру штве ног бла го ста ња.
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УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Свр ха упо тре бе Бе ке ро вог мо де ла у овом ра ду је дво ја ка. Пр во, ње-
го ва ар гу мен та ци ја је нео п ход на ка ко би ука за ли на по сто ја ње уне ко ли-
ко дру га чи јих за кљу ча ка о по сле ди ца ма де ло ва ња ин те ре сних гру па на 
дру штве но бла го ста ње у од но су на оне ко је ну де те о ре ти ча ри јав ног 
из бо ра.14 Дру го, ова ар гу мен та ци ја су ге ри ше по сто ја ње јед ног од мо гу ћих 
од го во ра на ни ма ло јед но став но пи та ње ре ду ко ва ња по ли тич ког ути ца-
ја ин те ре сних гру па у де мо крат ском дру штву, у си ту а ци ја ма ка да је услед 
ак тив но сти тра га ња за рен том, ле ги сла ти ва устро је на на на чин да обез-
бе ђу је ви со ке до хот ке (рен те) пар ти ку лар ним ин те ре си ма на у штрб дру-
штве ног бла го ста ња. У си ту а ци ји ка да по ли тич ко де ло ва ње ин те ре сних 
гру па ни је из ло же но кон ку рент ском при ти ску, по се до ва ње по ли тич ке 
мо ћи пред ста вља по тре бан и до во љан услов за пот пу но на ме та ње вла-
сти тих ин сти ту ци о нал них пре фе рен ци ја остат ку дру штва. Ме ђу тим, 
ка да по сто ји над ме та ње ак тив них гру па за при ти сак са су прот ста вље ним 
ин те ре си ма, по ли тич ка моћ по ста је ре ла тив на, те по сле дич но са мо по-
тре бан, али не и до во љан услов. Она прин ци пи јел но не мо же по ста ти 
до во љан услов, чак ни ка да по ли тич ки ути цај јед не гру пе на ди ла зи поли-
тич ки ути цај дру ге, с об зи ром да је ути цај дру ге и да ље при су тан, иа ко 
ре ла тив но ма њи. 

Из не ту ар гу мен та ци ју ну жно је до пу ни ти са још две на по ме не. Пр во, 
осла ња ње на над ме та ње ин те ре сних гру па до во ди до ре ла ти ви зо ва ња 
по ли тич ког ути ца ја на кон ње го вог ус по ста вља ња, чи ме до ла зи до убла-
жа ва ња по сле ди ца де ло ва ња гру па за при ти сак, али не и до пре вен тив не 
де сти му ла ци је та квог де ло ва ња. Дру го, чак и ка да ин те ре сне гру пе ус пе ју 
да из деј ству ју ре гу ла тор ну ак тив ност у об ли ку фор ми ра ња но вог и/или 
из ме не по сто је ћег про пи са или осни ва ња но ве би ро крат ске је ди ни це за-
ду же не за од ре ђе ну бран шу, то не га ран ту је апри о ри ду го роч но овла да-
ва ње ре гу ла то ром. По ли тич ка по бе да ни је ку пље на јед ном за у век, она је 
са мо из најм ље на. Све док по сто ји де ло ва ње ак тив них гру па са про тив-
реч ним ин те ре си ма, не пот пу на по бе да се мо ра пер ма нент но по твр ђи ва ти, 
од но сно из но ва осва ја ти стал ним одр жа ва њем ре ла тив но ви шег по ли-
тич ког ути ца ја. 

Тре ба ло би при ме ти ти да обе на ве де не на по ме не обич но по чи ва ју 
на им пли цит ној прет по став ци промпт не на док на де уло же них ре сур са у 
тра га ње за рен том од стра не ин те ре сне гру пе, тј. да до еко ном ске рен те (или 
ба рем на док на де уло же них ре сур са) до ла зи истог оног тре нут ка ка да је 

14 Тре ба има ти у ви ду да док је Ол сон [1982: 146–180] са јед не стра не, има ју ћи у ви ду 
тра га ње за рен том, оп ту жио де мо крат ски ме ха ни зам др жа ве за ин сти ту ци о нал ну скле ро зу 
и при вред но на за до ва ње, Бе ке ро ва ана ли за им пли ци ра да је де мо кра ти ја ипак дру штве но 
ефи ка сни ји на чин вла да ви не. У ци љу да не упу ти мо на по гре шан траг, тре ба на по ме ну ти 
да Ол сон сво јом ана ли зом ука зу је на про блем, а не на ре ше ња по пут за ме не де мо крат ског 
по рет ка ал тер на тив ним. Ха је ков ар гу мент у овом кон тек сту гла си да све ве ћи број спе ци-
фич них пра ви ла ко ја фа во ри зу ју ин те ре се јед них на ра чун дру гих, тј. за кон ски ле га ли зу ју 
оно што би у дру гим окол но сти ма по сма тра ли као чи сто ар би трар ни по сту пак, до во ди до 
то га да „де мо кра ти ја мо же да усто ли чи пот пу ни де спо ти зам” [Хајек 2012: 79].
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уве де на ре гу ла ци ја у пар ти ку лар ном ин те ре су. Да ли од у ста ја ње од та кве 
прет по став ке во ди ре ла ти ви за ци ји пр ве им пли ка ци је? Узми мо да уво ђе-
ње ре гу ла ци је омо гу ћа ва гру пи да на пла ћу је це ну из над кон ку рент ског 
ни воа, те да је по треб но не ко ли ко пе ри о да да се на док на де уло же ни ре-
сур си. У та квим усло ви ма, ра ци о нал но до но ше ње од лу ке јед не ин те ре сне 
гру пе о ула га њу сред ста ва у ак тив но сти тра га ња за рен том мора укљу чи-
ти и пре дик ци ју мо гућ но сти (ве ро ват но ће) бр зи не по ја ве кон тра ин те ре са 
иза зва них ње ном ко лек тив ном ак ци јом. Уко ли ко је пер ци пи ра на ве ро-
ват но ћа бр зи не ор га ни зо ва ња и де ло ва ња гру пе са су прот ним ин те ре сом 
до вољ но ве ли ка, пр ва гру па мо же сма њи ти из нос уло же них ре сур са у 
тра га ње за рен том услед сма ње ног оче ки ва ног до бит ка у пе рио ди ма на кон 
ус по ста вља ња ре гу ла тор ног ре ше ња у ње ном ин те ре су. Да кле, укљу чи-
ва њем у ана ли зу вре мен ских се квен ци то ком ко јих до ла зи до оства ри ва ња 
при но са нео п ход них за по вра ћај уло же них ре сур са, над ме та ње ин те ре-
сних гру па у из ве сној ме ри мо же има ти пре вен тив ни ка рак тер, иа ко се 
де ло ва ње про тив нич ке гру пе по ја вљу је ex post (прет ња по ја ве кон тра ин-
те ре са де лу је као и са ма по ја ва). Ме ђу тим, из то га и да ље не сле ди да укљу-
чи ва ње вре мен ске ди мен зи је у сми слу ите ра тив ног по вра ћа ја уло же них 
ре сур са у ди на мич ки кон текст Бе ке ро ве ар гу мен та ци је над ме та ња ин-
те ре сних гру па, убла жа ва при мед бу „вир џи ниј ске шко ле” по ли тич ке 
еко но ми је упу ће ну тој ар гу мен та ци ји. Иа ко пре ма по и ма њу ње них про-
та го ни ста, сма ње ње ула га ња у ак тив но сти тра га ња за рен том по ве ћа ва 
дру штве но бла го ста ње, кри ти ка се од но си ла ис кљу чи во на Бе ке ро во игно-
ри са ње тро шко ва тра га ња за рен том у ко нач ном об ра чу ну дру штве ног 
бла го ста ња.

ДО ДА ТАК

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА – НАД МЕ ТА ЊЕ  
ПРА ВО СУД НИХ ПРО ФЕ СИ ЈА У СР БИ ЈИ

Мо но пол ске ка рак те ри сти ке адво кат ске и  
јав но бе ле жнич ке де лат но сти у Ср би ји

У ци љу до дат не илу стра ци је из ло же не те о риј ске ар гу мен та ци је, пред-
ста ви ће мо при мер не дав не кон фрон та ци је ин те ре са адво ка та и јав них 
бе ле жни ка (но та ра) у на шој зе мљи. У пи та њу су про фе си је, ко је ни су 
ну жно у би ло ка квом су ко бу ин те ре са, те ко је од ли ку ју од ре ђе не мо но пол-
ске ка рак те ри сти ке го то во у свим де мо крат ским зе мља ма.15 Ка да је реч 
о Ср би ји, оне пред ста вља ју екла тант не при ме ре мо но по ла на ста лих под 
бла го сло вом др жа ве. За раз ли ку од адво кат ске про фе си је ко ју ка рак те-

15 По сто је и зе мље ко је су пот пу но ли бе ра ли зо ва ле (сло бо да ула ска и фор ми ра ња це на) 
јав но бе ле жнич ку де лат ност, по пут Хо лан ди је.
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ри ше ви ше од 150 го ди на тра ди ци је [Sibinović 2011: 33–43],16 но та ри јат је 
при мер уво ђе ња но ве де лат но сти „пре ко но ћи”.17 Но та ри као про фе си ја 
и њи хо ва Ко мо ра као струч но удру же ње уве де ни су у до ма ћи прав ни 
си стем За ко ном о јав ном бе ле жни штву.18 Шта је основ на функ ци ја јав ног 
бе ле жни ка? Су до ви се по ред до но ше ња од лу ка у спо ро ви ма чи ји је пред-
мет раз ли чит, ба ве и ове ра ва њем уго во ра, ру ко пи са, из ја ва, као и из да-
ва њем раз ли чи тих по твр да.19 У мно гим зе мља ма ове па ра суд ске по сло ве 
оба вља ју но та ри. Иде ја уво ђе ња но та ра је да се су до ви рас те ре те тог 
по сла и окре ну бо љем оба вља њу оних по сло ва за ко је су при мар но за ду-
же ни, док ће се исто вре ме но и ти па ра суд ски по сло ви ефи ка сни је оба-
вља ти, по што ће по сто ја ти они ко ји ма је то основ на де лат ност. Оту да су 
јав ни бе ле жни ци за пра во јав ни слу жбе ни ци ко ји ма је др жа ва по ве ри ла 
да се ба ве од ре ђе ним по сло ви ма по пут ове ра ва ња и/или са ста вља ња уго-
во ра, те ста ме на та, ра зних по твр да, из ја ва (на при мер о при зна ва њу очин-
ства, при хва та њу или оста вља њу на след ства), за пи сни ка са скуп шти не 
ак ци о нар ских дру шта ва итд. С јед не стра не, оба вља ње но тар ске де лат-
но сти зах те ва од ре ђе на ула га ња. По треб но је да по сто ји кан це ла ри ја, 
опре ма за пру жа ње услу га кли јен ти ма и умре жа ва ње са дру гим слу жба-
ма, за по шља ва ње са рад ни ка итд. Реч ју, мо ра ју се под не ти фик сни и ва-
ри ја бил ни тро шко ви. С дру ге стра не мо ра се има ти у ви ду при ро да по сла 
бе ле жни ка. У пи та њу је по сао ко ји су ра ни је оба вља ли углав ном су до ви, 
што го во ри о озбиљ но сти и чи ње ни ци да не за ви сно од ви си не тра жње 
мо ра по сто ја ти од го ва ра ју ћа по ну да. Чак и ако прет по ста ви мо да но тар 
на кон из ве сног вре ме на оства ри не га ти ван по слов ни ре зул тат, ње го ва 
кан це ла ри ја мо ра оста ти отво ре на, јер по је дин ци ко ји ма су та кве услу ге 
по треб не не ма ју мо гућ ност из бо ра. Сход но то ме, фо кус ана ли зе се мо ра 
пре не ти на стра ну по ну де кроз сле де ће пи та ње: ко ји ни во екс клу зив но сти 
(мо но по ла) тре ба до де ли ти но та ри ма, од но сно ко је кли јен те (при ход) им 
уна пред тре ба оси гу ра ти да би се по ја вио до во љан број про фе си о на ла ца 
у овој де лат но сти? Уко ли ко се на ово те шко пи та ње по гре шно од го во ри, 
су коб са они ма у чи ји де ло круг по сло ва се за шло по ста је из ве стан. Пре 
не го што се ана ли за фо ку си ра на про тест адво ка та и њи хо во над ме та ње 

16 Ана ли за адво кат ске де лат но сти у на став ку се вр ши пре ма ва же ћем За ко ну о адво-
ка ту ри (ЗА) [Службени гла сник РС, 31/2011 и 24/2012 – од лу ка УС].

17 Чи ни се да не би смо мно го по гре ши ли уко ли ко из раз „пре ко но ћи” и у бу квал ном 
зна че њу при хва ти мо. Уви дом у да ту ме до но ше ња по след ње из ме не за кон ских про пи са нео-
п ход них за от по чи ња ње ра да де лат но сти, уо ча ва се да су сви до не ти не ко ли ко да на пре 1. 
сеп тем бра 2014. го ди не са оба ве зом при ме не упра во тог да ту ма (што је углав ном би ло већ 
су тра дан). Ви де ти: [Закон о ове ра ва њу пот пи са, ру ко пи са и пре пи са. Слу жбе ни гла сник РС, 
93/2014; За кон о про ме ту не по крет но сти. Слу жбе ни гла сник РС, 93/2014 и 121/201; За кон о 
до пу на ма За ко на о суд ским так са ма. Слу жбе ни гла сник РС, 93/2014; Јав но бе ле жнич ка та-
ри фа. Слу жбе ни гла сник РС, 91/2014; итд.

18 [Закон о јав ном бе ле жни штву (ЗЈБ). Слу жбе ни гла сник РС, 31/2011; 85/2012; 19/2013; 
55/2014 – др. За кон; 93/2014 – др. за кон; и 121/2014]. При ме на овог за ко на је два пу та (2011. 
и 2012) од ла га на, те је по че так при ме не био 1. сеп тем бар 2014. го ди не.

19 [Закон о уре ђе њу су до ва. Слу жбе ни гла сник РС, 116/2008; 104/2009; 101/2010; 31/2011; 
78/2011; 101/2011; 101/2013; 106/2015; 40/2015 – др. за кон; 13/2016; 108/2016; 113/2017; 65/2018 
– од лу ка УС; 87/2018; и 88/2018 – од лу ка УС].
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са но та ри ма, пру жи ће мо кра так пре глед мо но пол ских ка рак те ри сти ка 
ових про фе си ја.

Пр во, по сто је фун да мен тал не раз ли ке у при ро ди по сла. Док су адвока-
ти за ду же ни за од бра ну ин те ре са ис кљу чи во вла сти тог кли јен та, но та ри 
мо ра ју да за шти те ин те ре се свих стра на. Но тар ни је за ступ ник са мо јед не 
стра не, већ ме ри тор ни ор ган ко ји не при стра сно до но си од лу ку. Сход но 
то ме, но та ру би мо гли до де ли ти ти ту лу пре вен тив ног су ди је, с об зи ром 
да је он тај ко ји до при но си да ме ђу гра ђа ни ма и при вред ним су бјек ти ма 
не до ла зи до суд ских спо ро ва. Дру го, док је адво ка ту ра не за ви сна од из-
вр шне вла сти, но та ри јат то ни је у пот пу но сти. Не за ви сност је сте за кон-
ски про кла мо ва на (чл. 2 ЗЈБ), али је за др жан ви сок сте пен др жав не кон-
тро ле. На при мер, Ми ни стар ство прав де од ре ђу је број јав но бе ле жнич ких 
ме ста (чл. 15 ЗЈБ), име ну је јав не бе ле жни ке (чл. 27 ЗЈБ) и вр ши над зор 
(за јед но са над ле жним су дом и Ко мо ром) над овом де лат но шћу (чл. 13 
ЗЈБ). Сход но то ме, мо же мо ре ћи да је њи хо ва не за ви сност ре ла тив но кон-
тро ли са на. 

Тре ће, по сто је раз ли ке у по гле ду од ре ђи ва ња бро ја чла но ва про фе-
си је. Адво кат ска де лат ност је устро је на на на чин да сва ко ко же ли мо же 
да по ста не њен члан, уко ли ко ис пу ни за ко ном пред ви ђе не усло ве. У но-
тар ској де лат но сти то ни је слу чај. Кан ди дат мо же до би ти ли цен цу за оба-
вља ње но тар ског по сла уко ли ко ис пу ња ва за ко ном пред ви ђе не усло ве, 
на кон рас пи са ног кон кур са, име но ва ња од стра не ми ни стра и уко ли ко 
већ ни је до стиг нут њи хов мак си ма лан број. На и ме, Ко мо ра рас пи су је кон-
курс на осно ву од лу ке Ми ни стар ства прав де (чл. 28 ЗЈБ). Има ју ћи у ви ду 
да Ми ни стар ство вр ши ди рек тан над зор над Ко мо ром и да број јав них 
бе ле жни ка од ре ђу је ми ни стар пре ма ми шље њу Ко мо ре (чл. 15 ЗЈБ), сле-
ди да Ко мо ра (по сто је ћи јав ни бе ле жни ци) мо же услед од ре ђе ног об ли ка 
ути ца ја на ми ни стра од ло жи ти кон курс, тј. не до пу сти ти ула зак но вих 
игра ча и та ко, бар за из ве сно вре ме, оста ви ти не ис пу ње ну и ту ми ни мал-
ну кво ту. Про стор за тај ути цај про из ла зи из са мог за ко на. На и ме, чла ном 
15 ЗЈБ де фи ни са но је да се број јав них бе ле жни ка од ре ђу је та ко да сва ка 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра има ти ба рем јед ног бе ле жни ка, а уко-
ли ко је та је ди ни ца гу сто на се ље на или има ве ли ку при вред ну ак тив ност 
би ће по тре бан је дан бе ле жник на 25.000 ста нов ни ка. На тај на чин од ре ђен 
је мак си ма лан број но та ра (про стим де ље њем бро ја ста нов ни ка са 25.000). 
При ме ти мо да је име ни лац фор му ле ја ко ви сок, те као та кав не до зво ља-
ва би ло ка кву (ве ћу) про ме ну у бро ју чла но ва ове про фе си је. С дру ге 
стра не ми ни ма лан број јав них бе ле жни ка нео п хо дан за уво ђе ње ове про-
фе си је био је 100, те у скла ду са ис пре пле та но шћу Ми ни стар ства прав де 
и по сто је ћих (оних у гра ни) но та ра сле ди ја сна им пли ка ци ја о по сто ја њу 
ма не вар ског про сто ра у ве зи са од ре ђи ва њем њи хо вог те ку ћег бро ја (тре-
нут но је име но ва но 211 јав них бе ле жни ка, док је кво та од ре ђе на на при-
бли жно 350).20

20 Ме ђу тим, то мо же би ти са мо део об ја шње ња тре нут не не ис пу ње но сти кво те (и то 
онај део ко ји упо зо ра ва да јав ни бе ле жни ци ко ји тре нут но за ра ђу ју ви сок до хо дак мо гу има ти 



226

Че твр та раз ли ка се од но си на по де лу тр жи шта. У адво кат ској де лат-
но сти ре гу ла ци ја је ус по ста вље на та ко да је ње ним чла но ви ма до пу ште-
но да пру жа ју сво је услу ге на те ри то ри ји це ле зе мље (чл. 16, ст. 1 ЗА). С 
дру ге стра не, под руч је де лат но сти но та ра ја сно је оме ђе но под руч јем 
де ло ва ња су да на ко јем је јав ни бе ле жник ре ги стро вао сво ју кан це ла ри ју. 
Они су ду жни да сво ју де лат ност оба вља ју ис кљу чи во на том под руч ју 
јер у су прот ном под ле жу ди сци плин ском по ступ ку. Ова кво ста ње у про-
фе си ји до дат но учвр шћу је чи ње ни ца да ре сор ни ми ни стар по се ду је дис-
кре ци о ну моћ да пре ма ми шље њу ко је му до ста ви Ко мо ра из ме ни број 
ме ста у по је ди ном под руч ју (чл. 15, ст. 3 ЗЈБ). Та ко ђе, но та ри не са мо да 
не кон ку ри шу јед ни дру ги ма, већ се за ко ном под сти че и њи хо ва са рад ња 
пу тем мо гућ но сти ко ри шће ња за јед нич ких кан це ла ри ја и по де ле тро шко-
ва (чл. 55, ст. 2 ЗЈБ). Сход но ово ме, док адво ка ти мо гу кон ку ри са ти јед ни 
дру ги ма у раз ли чи тим де ло ви ма зе мље (прак са је по ка за ла да је то чест 
слу чај) но та ри су стрикт но по де ли ли тр жи ште. Дру гим ре чи ма, гра ђа ни 
мо гу би ра ти адво ка те, али не ма ју сло бо ду из бо ра но та ра (гра ђа нин из 
Ло зни це ко ји про да је стан у истом ме сту мо же ан га жо ва ти адво ка та са 
се ди штем у Бе о гра ду, али услу гу јав ног бе ле жни ка мо ра при ба ви ти од 
оног за ду же ног за Ло зни цу). 

Пе та раз ли ка се ти че кон ку рен ци је це на ма. Адво ка ти на пла ћу ју 
сво је услу ге пре ма Та ри фи21, ко јом су утвр ђе не до ња (50% из но са про пи-
са ног та ри фом за кон крет ну услу гу) и гор ња (пет пу та ве ћи из нос од 
про пи са ног) гра ни ца из но са на пла те за адво кат ске услу ге (члан 4 Та ри фе). 
Уну тар овог ин тер ва ла по сто ји мо гућ ност це нов не кон ку рен ци је. У окви ру 
но тар ске про фе си је це не услу га су од ре ђе не Јав но бе ле жнич ком та ри фом, 
ко ју од ре ђу је ми ни стар прав де, на осно ву ми шље ња Јав но бе ле жнич ке 
ко мо ре (чл. 135 ЗЈБ). Ова та ри фа је од ре ђе на та ко да не до пу шта би ло 
ка кву кон ку рен ци ју це на ма, јер је за сва ку услу гу ко ју но тар обез бе ђу је 
тач но од ре ђен из нос ко ји мо ра да на пла ти (не по сто ји би ло ка кав про стор 
за до го вор са кли јен том око ви си не це не).22 Дру гим ре чи ма, на тр жи шту 
но тар ских услу га не по сто ји кон ку рен ци ја це на ма за да ти ква ли тет и 
vi ce ver sa, јер су и јед на и дру га ка те го ри ја стро го про пи са не. 

Има ју ћи у ви ду све на ве де не ка рак те ри сти ке адво ка ту ре и но та ри ја та 
мо гло би се за кљу чи ти да је реч о про фе си ја ма ко је не би тре ба ло да буду 
ме ђу соб но су прот ста вље не. Адво ка ти су по уво ђе њу но та ра у до ма ћи прав-
ни си стем тре ба ли да на ста ве са оба вља њем соп стве них по сло ва, док би 
но та ри рас те ре ти ли су до ве. Где се он да по ја вио про блем и за што је об у-

под сти ца ја да пру же от пор ула ску но вих чла но ва у исте је ди ни це ло кал не са мо у пра ве). 
Дру ги део про из ла зи из струк ту ре и ни воа екс клу зив но сти де ло кру га по сло ва јав них бе ле-
жни ка, с об зи ром да по тен ци јал ни кан ди да ти пер ци пи ра ју окол но сти од ре ђе них ло кал них 
са мо у пра ва (струк ту ру ста нов ни штва, сте пен при вред не ак тив но сти и сл.) на на чин да им 
се не ис пла ти да уло же ре сур се у ис пу ња ва ње пред у сло ва за оба вља ње ове де лат но сти.

21 [Тарифа о на гра да ма и на кна да ма тро шко ва за рад адво ка та. Слу жбе ни гла сник РС, 
121/2012; 99/2020; и 37/2021].

22 [Јавнобележничка та ри фа. Слу жбе ни гла сник РС, 91/2014; 103/2014; 138/2014; 12/2016; 
17/2017; 67/2017; 98/2017; 14/2019; 49/2019; 17/2020; 91/2020; и 36/2021].
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ста ва ра да адво ка та тра ја ла од 17. сеп тем бра 2014. го ди не до 26. ја ну а ра 
2015. го ди не? Од го вор се мо же про на ћи у оби му екс клу зив них по сло ва 
до де ље них но та ри ма. 

Про тест адво ка та због на чи на уво ђе ња  
но та ри ја та

До ма ћи за ко но да вац је у пр во бит ној вер зи ји За ко на о јав ном бе ле жни-
штву из 2011. го ди не де фи ни сао уго во ре ко ји мо ра ју има ти фор му јав но-
бе ле жнич ког за пи са. То су би ли: уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу, рас-
по де ли имо ви не, имо вин ским од но си ма из ме ђу су пру жни ка и ван брач них 
парт не ра, про ме ту не по крет но сти по слов но не спо соб них ли ца. Про блем 
се отво рио оног мо мен та ка да се за ко но да вац од лу чио на из ме ну чла на 
82 ЗЈБ, та ко што из раз „по слов но не спо соб на ли ца” у пот пу но сти бри ше 
из за ко на.23 На тај на чин су јав ни бе ле жни ци по ста ли над ле жни за це ло-
куп ни про мет не по крет но сти ма свих ли ца, с об зи ром да је Уго вор о про-
ме ту не по крет но сти мо рао би ти са ста вљен у фор ми јав но бе ле жнич ког 
за пи са. То је прак тич но зна чи ло да уко ли ко ку пац и про да вац од ре ђе не 
не по крет но сти ан га жу ју адво ка та при са ста вља њу уго во ра, тај уго вор 
не ће про из во ди ти прав но деј ство (ни штав је).

Адво ка ти су да то ре ше ње За ко на о јав ном бе ле жни штву сма тра ли 
не при хва тљи вим. Они су (ка ко то че сто би ва) раз ло ге про те ста по во дом 
овог пи та ња по ку ша ли да при ка жу као за ла га ње за уна пре ђе ње јав ног 
ин те ре са. Та ко су на ве ли да је до шло до гу бит ка сло бо де из бо ра при ли-
ком са чи ња ва ња ових ти по ва уго во ра, те да је гра ђа ни ма и адво ка ту ри 
од у зе та по слов на спо соб ност. За кон ска ре ше ња до уво ђе ња ЗЈБ су до пу-
шта ла две мо гућ но сти. Пр ва од њих је под ра зу ме ва ла да уго вор не стра не 
са мо стал но (по оп ште по зна тој и уста ље ној фор ми) са ста ве уго вор ко ји 
по том ове ра ва ју у су ду за шта је по треб но пла ти ти суд ску та ри фу. Дру га 
мо гућ ност је би ла да уго вор не стра не при ба ве услу ге адво ка та за ту на-
ме ну, а за тим при сту пе суд ској ове ри. У по то њем слу ча ју, тро шко ви су 
уве ћа ни за адво кат ску та ри фу. Са уво ђе њем но та ра у до ма ћи прав ни си стем 
ова сло бо да из бо ра је иш че зла, с об зи ром да је за ко но да вац но та ри ма пре нео 
овла шће ње не са мо ове ре ових об ли ка уго во ра по це ни од ре ђе ној Јав но-
бе ле жнич ком та ри фом, већ и њи хо во са ста вља ње. У Tабели 1 су при ка-
за ни из но си та ри фа и укуп ни тро шко ви за гра ђа не. При ме ти мо да су oни 
(иа ко се уку пан тро шак за гра ђа не сма њио са уво ђе њем но та ра) би ли 
при мо ра ни да пла те це ну ко ју је ова про фе си ја са ма од ре ди ла. Та це на је 
ви ша од суд ске та ри фе24 ко ја се мо ра ла пла ти ти уко ли ко по је ди нац ни је 
при ба вљао услу ге адво ка та.

23 [Закон о из ме на ма За ко на о јав ном бе ле жни штву. Слу жбе ни гла сник РС, бр. 19/2013].
24 [Закон о суд ским так са ма. Слу жбе ни гла сник РС, 28/94; 53/95; 16/97; 34/2001 – др. 

за кон, 9/2002; 29/2004; 61/2005; 116/2008 – др. за кон; 31/2009; 101/2011; 93/2012; и 93/2014; 
106/2015; и 95/2018].
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Та бе ла 1. По ре ђе ње укуп ног тро шка за гра ђа не пре и на кон уво ђе ња но та ри јата 
на при ме ру Уго во ра о про ме ту не по крет но сти

Вред ност 
прав ног по-
сла (не по-
крет но сти)

Та ри фа  
Јав них  

бе ле жни ка

ПДВ 
(20%)

Уку пан тро шак 
за кли јен та јав-
но бе ле жничких 

услу га 

Суд ска 
та ри фа 

А дво кат ска 
та ри фа 

У ку пан тро шак 
за кли јен та 

адво кат ских 
услу га

1.500.000 15.000 3.000 18.000 16.350 11.250 27.630
3.000.000 21.000 4.200 25.200 20.100 16.500 36.600
6.000.000 30.000 6.000 36.000 27.600 22.500 50.100

12.000.000 42.000 8.400 50.400 39.000 30.000 69.000

Из вор: Та бе ла је про ра чун ау то ра на осно ву Јав но бе ле жнич ке та ри фе (чл. 10 и чл. 21 – Та риф-
ни број 1), За ко на о суд ским так са ма (Та риф ни број 13), Та ри фе о на гра да ма и на кна да ма 
тро шко ва за рад адво ка та (Та риф ни број 74).

У не ми ло срд ној бор би са јав ним бе ле жни ци ма усме ре ној и ка Ми-
ни стар ству прав де25 за на кло ност јав но сти, адво ка ти су ак ту е ли зо ва ли и 
пи та ње при хо да јав них бе ле жни ка. На и ме, пре ма пр во бит ној вер зи ји За-
ко на о јав ном бе ле жни штву, као је ди ни рас ход пре ма др жа ви би ло је пред-
ви ђе но но тар ско пла ћа ње по ре за на до да ту вред ност. Оту да се отво ри ло 
пи та ње да ли су са мо ко ри сти од рас те ре ће ња су до ва до вољ на ком пен за-
ци ја ка ко су до ви ма та ко и дру штву за пре ра спо де лу при хо да од гра ђа на 
уме сто де ли мич но26 у др жав ну ка су, ка фа во ри зо ва ним но тар ским ин те-
ре си ма. На при мер, у Фран цу ској су но та ри ду жни да 80% сво јих при хо да 
упла те у др жав ни бу џет, док је 10% по ре ска оба ве за. Пи та ње ис пла ти во сти 
оба вља ња про фе си је до дат но по ја ча ва чи ње ни ца да је њи хов мак си ма лан 
број од ре ђен у скла ду са пра ви лом – је дан но тар на 6.700 ста нов ни ка,27 за 
раз ли ку од до ма ћег пра ви ла где број ста нов ни ка у фор му ли из но си 25.000. 
На рав но, ова ква ком па ра ци ја има сми сла са мо под прет по став ком ce te ris 
pa ri bus, те је не тре ба узе ти пре ви ше озбиљ но при ли ком рас пра ве о 
оправ да но сти ви си не не то при хо да јав них бе ле жни ка. Ме ђу тим, тзв. меко 
ло би ра ње мо же би ти мо ћан ин стру мент кре и ра ња јав ног мње ња, те је 
пла си ра ње (дез)ин фор ма ци ја о нео прав да но ви со ким при хо ди ма чла но ва 
но тар ске про фе си је, ство ри ло од ре ђе ну до зу не тр пе љи во сти ши ре јав но-
сти и пру жи ло по др шку адво кат ском про те сту.28

25 Пре о вла ђу ју ћи став Ми ни стар ства прав де у том тре нут ку вер но су од ра жа ва ле ње-
го ве ак ци је: иг но ри са ње зах те ва адво ка та, спро во ђе ње ре клам них кам па ња ко ји ма се про-
па ги ра ју пред но сти уво ђе ња но та ри ја та, јав ни на сту пи ње го вих зва нич ни ка у ко ји ма је 
про кла мо ва на по др шка но тар ским при ви ле ги ја ма. 

26 Из раз „де ли мич но” на ла зи упо тре бу услед чла на 51 За ко на о суд ским так са ма, ко ји 
пред ви ђа да се део при хо да су до ва од на пла ће них так си рас по де љу је за по кри ва ње не ких 
од те ку ћих рас хо да њи хо вог функ ци о ни са ња. 

27 Ви со ки Са вет за бе ле жни штво Фран цу ске (Con seil Su per i or Du No ta ri at).
28 Та ко ђе, не тре ба гу би ти из ви да да је по сло да вац адво ка та кли јент ко ји је пот пи си-

ва њем пу но моћ ја о за сту па њу оба ве зао адво ка та на из вр ше ње од ре ђе не услу ге. Из ово га 
про из ла зи да по ли тич ки ре сурс адво ка та ни је са мо њи хо ва об у ста ва ра да (уз улич ни про тест 
или кон грес, про пра ћен ме диј ски), већ и не за до вољ ство њи хо вих кли је на та.
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То је до ве ло до две ва жне из ме не ре гу ла тор них про пи са.29 Пр во, из-
ме на ма је би ло пред ви ђе но да уме сто до та да шњих 100% при хо да но та ри 
убу ду ће мо гу за др жа ти 70%, док пре о ста лих 30% пред ста вља ad va lo rem 
бу џет ску так су.30 Дру го, по но во је из вр ше но пре и на ча ва ње чла на 82 ЗЈБ, 
ко јим се екс клу зи ви тет но та ра у ве зи са са ста вља њем Уго во ра о про ме ту 
не по крет но сти у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са огра ни ча ва са мо на 
по слов но не спо соб на ли ца. Ме ђу тим, на овом ме сту за ко но да вац уво ди 
до дат ну мо ди фи ка ци ју, до пу ња ва ју ћи члан 83 ЗЈБ до дат ним ста вом, ко-
јим омо гу ћа ва да са ста вља ње на ве де ног уго во ра по слов но спо соб них 
ли ца мо гу вр ши ти и јав ни бе ле жни ци и гра ђа ни са мо стал но или уз по моћ 
адво ка та, при че му та кав пи сме ни об лик под ле же со лем ни за ци ји од стра не 
јав ног бе ле жни ка.31 Та кве но ви не у за кон ским ре ше њи ма, за адво ка те, по-
јед но ста вље но ре че но, ни су би ле при хва тљи ве. Иа ко су адво ка ти сво ју 
ар гу мен та ци ју о не до вољ но сти та квих из ме на за об у ста вља ње про те ста 
по ку ша ли да пред ста ве као ону ко јом се угро жа ва ју ин те ре си гра ђа на, 
бу ду ћи да они ко ји се од лу че да ко ри сте адво кат ске услу ге мо ра ју да пла-
те и са ста вља ње уго во ра и ње го ву со лем ни за ци ју (ко ја из но си 60% од 
на гра де из Та риф ног бро ја 1 Јав но бе ле жнич ке та ри фе), они су у су шти ни 
би ли све сни да ра ци о нал ни куп ци не ма ју ни ка кав под сти цај да и да ље 
при ба вља ју њи хо ве услу ге, с об зи ром да јав ни бе ле жни ци мо гу обез бе-
ди ти обе услу ге (са ста вља ње уго во ра и ње го ву ове ру) на јед ном ме сту у 
скла ду са са мо јед ном та ри фом – јав но бе ле жнич ком, ко ја је при том обез-
бе ђи ва ла ни же це не. Про тест је био на ста вљен. 

На кон до дат на два ме се ца пре го во ра из ме ђу струч них ти мо ва Ми ни-
стар ства прав де и Адво кат ске ко мо ре Ср би је (у ме ђу вре ме ну фор ми ра них) 
ко нач но је по стиг ну то ре ше ње ко јим су се сте кли усло ви да ко мо ра до не-
се од лу ку о пре ки ду об у ста ве ра да.32 На кон 130 да на про те ста адво ка та 

29 [Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном бе ле жни штву и За кон о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о про ме ту не по крет но сти. Слу жбе ни гла сник РС, 121/2014]. 

30 У ве зи са овом од лу ком ин те ре сант но је не ко ли ко чи ње ни ца. Пр во, из нос сред ста-
ва упла ће них у бу џет је пред ви ђен за фи нан си ра ње (те ку ћих) рас хо да су до ва, што им пли-
ци ра да од го вор на на ше пи та ње о до вољ но сти ком пен за ци је су до ва са мо на осно ву њи хо ве 
рас те ре ће но сти услед до де љи ва ња не ких од њи хо вих ак тив но сти но та ри ма, чи ни се, ни је 
био по зи ти ван. Дру го, ре гу ла тор ни је по ну дио ни ка кво обра зло же ње вла сти те од лу ке, у 
сми слу за што је из нос так се био 30%, а не 60% или 10%. Тре ће, за ни мљи во је да но та ри ни су 
уло жи ли био ка кав зна чај ни ји при го вор уво ђе њу ове ме ре. Из то га би се мо гло за кљу чи ти 
да су они и да ље за до вољ ни за ра ђе ним не то до хот ком. 

31 Со лем ни за ци ја уго во ра од стра не но та ра под ра зу ме ва ове ру пот пи са уз до да так 
да ва ња са гла сно сти на ње го ву са др жи ну. То да ва ње са гла сно сти обез бе ђу је но та ру да бу де 
кон тро лор за ко ни то сти прав ног про ме та у си ту а ци ја ма ка да јед на осо ба не мо же да га ран-
ту је (не ули ва по ве ре ње) дру гој стра ни уго вор ни ци пот пу ну за ко ни тост прав ног по сла, 
по пут на при мер про да је ста на. Со лем ни за ци ја је ско ро исто као јав но бе ле жнич ки за пис, 
осим што са да но тар не мо ра да пре пи ше текст, не го је до вољ но да на до не ти текст од стра не 
кли јен та, уко ли ко је он у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма, ста ви со лем ни за ци о ну кла у зу лу 
ко ја са др жи вре ме, ме сто и да тум со лем ни за ци је, као и основ не по дат ке о јав ном бе ле жни ку 
и кли јен ти ма и ко јом се по твр ђу је да су стран ке у пот пу но сти у са гла сно сти са са др жи ном 
ис пра ве (чл. 93–97 ЗЈБ).

32 Пр во је Управ ни од бор Адво кат ске ко мо ре Ср би је усво јио пред лог по стиг ну тог спо-
ра зу ма из ме ђу пре го ва ра ча ко јим се при хва та њу уса гла ше ни тек сто ви из ме ње них за ко на 
[Одлука Адво кат ске ко мо ре Ср би је бр. 15 – 1/2015, од 16. ја на у ра 2015]. На кон то га је на сед ници 
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ство ре не су окол но сти за по нов но функ ци о ни са ње пра во суд ног си сте ма 
зе мље. Ко нач ни до го вор су прот ста вље них стра на под ра зу ме вао је за држа-
ва ње чла на 82 За ко на о јав ном бе ле жни штву у ње го вом из вор ном об ли ку, 
док је члан 83 истог За ко на, ко ји је сво је вре ме но уво дио но вог ак те ра на 
под руч је са ста вља ња ку по про дај ног уго во ра не по крет но сти, у пот пу но-
сти обри сан.33 На тај на чин вра ће на је на сна гу пр во бит на вер зи ја За ко на 
о јав ном бе ле жни штву из 2011. го ди не, пре ма ко ме је гра ђа ни ма и адво-
ка ту ри до пу ште но са чи ња ва ње уго во ра, док је но та ри ма до зво ље на једи-
но њи хо ва со лем ни за ци ја. Оту да сле ди да ко нач но ре ше ње ни је ефи ка сно 
у Па ре то вом сми слу. Утро ше ни ре сур си то ком тра ја ња над ме та ња гру па34 
пред ста вља ју ме ру про сто ра за Па ре то по бољ ша ње, с об зи ром да је крај-
ње ре ше ње фор мал но иден тич но по чет ном. Ме ђу тим, прав на ре ал ност 
тре нут но је не што дру га чи ја. Услед раз ли чи тог ту ма че ња од ред би из ме-
ње них за ко на у скла ду са по стиг ну тим до го во ром из ја ну а ра 2015, по је ди-
ни јав ни бе ле жни ци са ста вља ју Уго во ре о про ме ту не по крет но сти. Сто-
га је Адво кат ска ко мо ра Ср би је упу ти ла до пис ре сор ном Ми ни стар ству 
упо зо ра ва ју ћи да су та ко са чи ње ни уго во ри ап со лут но ни шта ви, те да је 
Ми ни стар ство ду жно да из вр ши над зор над вр ше њем јав но бе ле жнич ке 
де лат но сти и от кло ни не пра вил но сти.35 Та кав до пис пред ста вљао је исто-
вре ме но и упо зо ре ње у мо гу ћу но ву об у ста ву ра да адво ка ту ре. Док се то 
не де си, окол но сти су та кве да се но ви играч на ла зи на тр жи шту, мо гућ-
но сти из бо ра су по ра сле, а це на услу га у за ви сно сти од пре фе рен ци ја ку-
па ца мо же би ти ни жа. 

Број ни су при ме ри окол но сти у ко ји ма је по ли тич ко за до во ља ва ње 
ин те ре са јед не гру пе по кре ну ло кон тра ин те ре се, а ко нач ни ре зул тат на-
стао као по сле ди ца ус по ста вље не на год бе ко ја је у од но су на гра нич на 
ре ше ња бли жа мак си ми за ци ји дру штве ног бла го ста ња. Они ко ји упрег-
ну ма шту мо гу се из не на ди ти ве ли чи ном екс пла на тор не мо ћи из ло же не 
те о риј ске ана ли зе, по себ но Бе ке ро вом ар гу мен та ци јом. Еко но ми сти ни-
ка да не тре ба да смет ну с ума Се мју ел со но ву су ге сти ју да је нај бо ља прак-
са до бра те о ри ја.

Скуп шти не Адво кат ске ко мо ре Ср би је до не та од лу ка о пре стан ку об у ста ве ра да, што је 
фор мал но по твр дио и Управ ни од бор [Одлука Адво кат ске ко мо ре Ср би је бр. 71 –1/2015, од 
22. ја ну а ра 2015]. 

33 [Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав ном бе ле жни штву и За кон о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о про ме ту не по крет но сти. Слу жбе ни гла сник РС, 6/2015]. 

34 Ка да је реч о адво ка ти ма пре све га ми сли мо на опор ту ни тет не тро шко ве у ви ду про-
пу ште них при хо да за вре ме тра ја ња об у ста ве ра да, као и тро шко ве по кре та ња и одр жа ва ња 
ко лек тив не ак ци је (сред ства утро ше на у под но ше ње зах те ва Устав ном су ду за оце ну устав-
но сти од ред би За ко на о јав ном бе ле жни штву и пра те ћих за ко на ко јим се уво ди у прав ни 
жи вот јав но бе ле жнич ка ко мо ра [Одлука Адво кат ске ко мо ре Ср би је, 1027/14, од 29. септембра 
2014], пра ће ње оних чла но ва ко ји су по ку ша ли да при су ству ју ро чи шти ма сво јих кли је на та 
(„сле пи пут ни ци”), одр жа ва ње ди сци плин ских по сту па ка, во ђе ња пре го во ра, кон гре сних 
ску по ва, про тест них шет њи и сл.).

35 [Захтев Адво кат ске ко мо ре Ср би је бр. 249/2015, од 23. фе бу а ра 2015].
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РЕ ЗИ МЕ: Оке а ни по кри ва ју 2/3 зе мљи не по вр ши не и ну де ве ли ку еко-
ном ску, дру штве ну и кул тур ну вред ност ко ја тан ги ра жи во те ми ли јар де 
љу ди. Про це не до при но са оке а на свет ској еко но ми ји кре ћу се од 1,5 до 3 
три ли о на аме рич ких до ла ра го ди шње, што је око 3–5% свих еко ном ских 
ак тив но сти у све ту. С дру ге стра не, по ве ћа на по тра жња за мор ским ре-
сур си ма, тех но ло шки на пре дак у ис тра жи ва њу оке ан ских ре сур са, пре ко-
мер ни ри бо лов, кли мат ске про ме не и аци ди фи ка ци ја оке а на, за га ђе ност, 
би о ди вер зи тет и гу би так ста ни шта, за јед но са не а де кват ним упра вља њем 
и спро во ђе њем за ко на ме ђу соб но се пре пли ћу и про из во де не по врат ну 
ште ту по „здра вље” оке а на. У прет ход но по ме ну том кон тек сту, по след њих 
го ди на све ви ше ра сте по тре ба за из у ча ва њем оке ан ске (пла ве) еко но ми је 
и ње них кључ них им пли ка ци ја. С тим у ве зи, при мар ни циљ ра да је сте да 
ма пи ра ре ле вант ност и ве зу (ин тер ак ци ју) из ме ђу пла ве еко но ми је и ши рег 
окру же ња (пре ци зни је еко ном ског раз во ја), са по себ ним освр том на си туа-
ци ју у Европ ској уни ји. Кон цепт пла ве еко но ми је део је но вог та ла са еко-
ном ске ми сли ко ји на гла ша ва одр жи ву упо тре бу при род них ре сур са у 
свет ским оке а ни ма, мо ри ма и обал ним под руч ји ма. Oдржива пла ва еко но-
ми ја пред ви ђа та кве еко ном ске ак тив но сти као што су озе ле ња ва ње бро-
дар ства, обал на об но вљи ва енер ги ја, се кве стра ци ја угље ни ка, еко ло шки 
ту ри зам, ге нет ски мор ски ре сур си, одр жи ва аква кул ту ра и раз вој но вих 
вр ста мор ске хра не као но вих трен до ва у де це ни ја ма пред на ма. У ра ду се 
упра во у том кон тек сту ана ли зи ра ју кључ ни по сту ла ти кон цеп та пла ве 
еко но ми је, као и европ ска ис ку ства и иза зо ви на овом по љу, при ме ном ме-
то да те о риј ске ана ли зе.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пла ва еко но ми ја, еко ном ски раз вој, одр жи вост океа-
на, Европ ска уни ја

JEL кла си фи ка ци ја: A10, A12, Q2, Q5

УВОД
По чев од 2010. го ди не „пла ва еко но ми ја” по ста је кон цепт ко ји се ши-

ро ко за го ва ра од стра не чи та вог спек тра ин те ре са као те мељ на стра те ги ја 
за спас свет ских оке а на и во де. По ла зе ћи од чи ње ни це да во да чи ни 72% 
по вр ши не зе мље и 95% пла не тар не би ос фе ре, ини ци ја ти ва пла ве еко но-
ми је на сто ји да про мо ви ше гло бал ну одр жи вост фо ку си ра ју ћи се на нај-
ве ћи по је ди нач ни ре сурс пла не те: оке а не. По пут кон цеп та зе ле не еко но-
ми је, пла ва еко но ми ја ути че на по бољ ша ње до бро би ти љу ди и со ци јал не 
јед на ко сти док зна чај но сма њу је еко ло шке ри зи ке и еко ло шку оску ди цу, 
те по др жа ва прин ци пе ни ског ни воа угље ни ка, ре сурс не ефи ка сно сти и 
со ци јал не ин клу зи је [U ni ted Na ti ons En vi ron ment Pro gram me (UNEP), 
2013: 3]. 

У члан ку се упра во ис тра жу ју ба зич ни по сту ла ти овог кон цеп та, 
као и европ ска ис ку ства и пер спек ти ва на овом по љу. Рад је струк ту ри ран 
та ко да об у хва та три ло гич ки по ве за не це ли не. У пр вом де лу го во ри се 
о са мом кон цеп ту пла ве еко но ми је и за што је онa ва жна. У дру гом де лу 
ак це нат је на пре гле ду ода бра ног бро ја на уч них ра до ва ко ји те о риј ски и 
ем пи риј ски са гле да ва ју по ве за ност пла ве еко но ми је и еко ном ског раз во ја. 
У по след њем де лу раз ма тра се еко ном ски аспект и иза зо ви одр жи вог раз-
во ја и да ју пре по ру ке за од ре ђе на по бољ ша ња у до ме ну пла ве еко но ми је 
за под руч је Европ ске уни је.

КОН ЦЕПТ ПЛА ВЕ ЕКО НО МИ ЈЕ – ТЕ О РИЈ СКИ  
ФУН ДА МЕН ТИ

Пла ва еко но ми ја ула зи у дис курс о во де ном раз во ју у мно гим на цио-
нал ним др жа ва ма, ка ко на ре ги о нал ном, та ко и на свет ском ни воу по чев 
од кон фе рен ци је Рио+20 (Rio+20). Пре ма де фи ни ци ји Свет ске бан ке пла ва 
еко но ми ја је „одр жи во ко ри шће ње оке ан ских ре сур са у свр ху еко ном ског 
ра ста, по бољ ша ња ег зи стен ци је и кре и ра ња рад них ме ста, уз очу ва ње 
здра вља оке ан ског еко си сте ма” [What is Blue Eco nomy?].

Одр жи ва пла ва еко но ми ја је сте она ко ја је за сно ва на на чи стим тех-
но ло ги ја ма, об но вљи вој енер ги ји и кру жним то ко ви ма ма те ри ја ла и ко ја 
(кроз од го вор не, тран спа рент не, не при стра сне и ин клу зив не про це се) 
пру жа со ци јал не и еко ном ске ко ри сти за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је 
(укљу чу ју ћи по тре бе ма њи на и нај у гро же ни јих гру па у дру штву), до при-
но се ћи си гур но сти хра не, ис ко ре њи ва њу си ро ма штва, ег зи стен ци ји, при-
хо ду, за по сле но сти, здра вљу, си гур но сти, рав но прав но сти и по ли тич кој 
ста бил но сти [WWF, 2015: 4]. 

Свет ска бан ка [World Bank, 2020: 13] де фи ни са ла је се дам ба зич них 
ци ље ва за пла ву еко но ми ју и то: 1) Иден ти фи ко ва ти ја сне по ли ти ке и 
ци ље ве ко ји ком би ну ју раз ма тра ње еко ном ских, со ци јал них, кул тур них 
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и еко ло шких по тре ба у оке ан ском под руч ју; 2) Пру жи ти бо ље смер ни це 
и ја сно ћу до но си о ци ма од лу ка, као и ве ћу си гур ност при ват ном сек то ру; 
3) Раз у ме ти ка ко се мор ско окру же ње тре нут но екс пло а ти ше, по тре бе 
раз ли чи тих ак тив но сти, ка ко се по ја вљу ју но ве тех но ло ги је и ка ко се 
при ро да ак тив но сти ме ња; 4) За шти ти ти дра го це не услу ге еко си сте ма и 
при род не ре сур се и бо ље раз у ме ти и упра вља ти ку му ла тив ним ефек ти-
ма раз ли чи тих мор ских ак тив но сти, ка ко на еко си стем, та ко и јед ни на 
дру ге; 5) Учин ко ви ти је ис ко ри сти ти рас по ло жи ви мор ски про стор, ус по-
ста вља ју ћи раз ма тра ну рав но те жу из ме ђу кон ку рент ских при ти са ка, и 
раз мо три ти ка ко се раз ли чи те ак тив но сти мо гу бо ље ин те гри са ти у за јед-
нич ки про стор на обо стра ну ко рист; 6) Ан ти ци пи ра ти ути ца је кли мат-
ских про ме на на мор ску сре ди ну и 7) Оси гу ра ти да се ста во ви свих оних 
ко ји се за ни ма ју за мор ску сре ди ну узму у об зир при ли ком од лу чи ва ња 
о на чи ну ко ри шће ња оке ан ских ре сур са.

ПЛА ВА ЕКО НО МИ ЈА КАО ОКВИР ЗА ОДР ЖИ ВИ  
ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ – ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

У сво ју струк ту ру кон цепт пла ве еко но ми је укљу чу је при мар не ци-
ље ве еко ном ског раз во ја, за шти те жи вот не сре ди не и дру штве не јед на-
ко сти, и по сво јој при ро ди она је ни ско-кар бон ска, ефи ка сна и чи ста. У 
осно ви кон цеп та пла ве еко но ми је ле жи иде ја о оп ти ми за ци ји при род них 
мор ских ре сур са уну тар еко ло шких гра ни ца, те раз два ја ње дру штве но-
еко ном ског раз во ја од де гра да ци је жи вот не сре ди не [Vi jay 2015: 40].

У но ви је вре ме пи та ње ра ци о нал ног ко ри шће ња мор ских ре сур са у 
свр ху оп ти ми за ци је еко ном ског раз во ја све ви ше при вла чи па жњу све 
ве ћег бро ја ис тра жи ва ча, као и кре а то ра по ли ти ке. Сер кир и др. [Sar ker 
et al. 2018] у сво јој сту ди ји да ју све о бу хват ну ана ли зу по тен ци ја ла пла вог 
ра ста и ње го вих по ли тич ких им пли ка ци ја за дру штве но-еко ном ски раз-
вој на при ме ру Бан гла де ша, као јед не од ау тен тич них по мор ских на ци ја. 
Као ви тал не ком по нен те пла ве еко но ми је у Бан гла де шу иден ти фи ко ва ни 
су обал ни и мор ски ре сур си, те об но вљи ви из во ри енер ги је, а ви сок еко-
ном ски по вра ћај са по тен ци ја лом за уна пре ђе ње пла вог ра ста по ве зан је 
и са мор ском и обал ском тр го ви ном, те за шти том од при род них ка та-
стро фа. Су прот но, као глав ни иза зо ви на пу ту ка да љој афир ма ци ји кон-
цеп та пла ве еко но ми је у по ме ну тој зе мљи иден ти фи ко ва ни су по раст 
ни воа мо ра, екс трем ни до га ђа ји иза зва ни кли мом, за га ђе ње и сла ба при-
ме на за ко на. 

Усмен Еске ри и др. [U sman Aska ri et al. 2020] у свом ра ду ана ли зи ра ју 
мо гућ но сти и ис ти чу пре пре ке по ве за не са пла вом еко но ми јом на приме-
ру Па ки ста на. По ме ну та ана ли за за нас је ин те ре сант на из јед ног јед но-
став ног раз ло га ако се има у ви ду чи ње ни ца да је по мор ски сег мент је дан 
од те мељ них фак то ра еко ном ске и вој не мо ћи по ме ну те на ци је, с об зи ром 
да се 95% тр го ви не од ви ја мо ри ма. Осим то га, про це њу је се да ако се 
пла ви ре сур си уну тар ове др жа ве аде кват но ва ло ри зу ју он да овај сек тор 
но си са со бом по тен ци јал за ге не ри са ње ви ше од ми ли он рад них ме ста 
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у на ред ном пе ри о ду, те убла жа ва ње про бле ма те ро ри зма. Као не кон вен-
ци о нал ни иза зо ви ко ји сто је на пу ту афир ма ци је кон цепт пла ве еко но-
ми је на при ме ру Па ки ста на на во де се: ја ча ње пи ра те риј ских прет њи, 
тр го ви на љу ди ма, за га ђе ње мо ра и ве ли ке шан се за еска ла ци ју кри јум-
ча ре ња. У на ред ном пе ри о ду, ис ти чу ау то ри, за сна жни ји раз вој пла ве 
еко но ми је по треб но је да вла да де мон стри ра сна жни ју по ли тич ку во љу, 
уло жи до дат не ин те лек ту ал не и ма те ри јал не ре сур се, ре ши про блем ло ше 
ин фра струк ту ре и би ро кра ти је уну тар си сте ма, амор ти зу је ре ги о нал ну 
не ста бил ност, те по диг не ни во ко ор ди на ци је уну тар над ле жног ми ни-
стар ства за ову област. 

Би тил и др. [Bet hel et al. 2021] у свом ра ду на при ме ру до бро по зна-
те при о бал не и острв ске др жа ве Ба ха ми ак це нат ста вља ју на ка на ле и 
ме ха ни зме пу тем ко јих пла ва еко но ми ја мо же до при не ти ди на мич ни јем 
еко ном ском раз во ју по ме ну те зе мље, и по себ но ис ти чу при о бал ни и мор-
ски ту ри зам, аква кул ту ру на мо ру, мор ску би о тех но ло ги ју и би о про спек-
ци ју. По ме ну тим сег мен ти ма пла ве еко но ми је тре ба да ти при о ри тет ни 
на ци о нал ни зна чај за еко ном ски про спе ри тет и ин си сти ра ти на стра те шком 
и так тич ком до но ше њу од лу ка пу тем ну ме рич ког мо де ло ва ња и оп сер-
ва ци је оке а на. У ра ду по ме ну тих ау то ра пла ва еко но ми ја је пре по зна та 
као кључ на по лу га за ре ви та ли за ци ју еко но ми је у пост ко вид ери, а као 
кључ ни иза зо ви и пре пре ке ко ји сто је на том пу ту ис ти чу се: (А) Пла ва 
не прав да – на во ди се 10 кључ них не прав ди, и то: 1) од у зи ма ње имо ви не, 
ра се ља ва ње и оти ма ње оке а на; 2) за бри ну тост око еко ло шке прав де због 
за га ђе ња и от па да; 3) де гра да ци ја жи вот не сре ди не и ре ду ко ва ње услу га 
еко си сте ма; 4) ути ца ји на жи вот ма лих ри ба ра; 5) из гу бље ни при ступ 
мор ским ре сур си ма по треб ним за си гур ност хра не и бла го ста ње; 6) не пра-
вед на рас по де ла еко ном ских ко ри сти; 7) дру штве ни и кул тур ни ути ца ји; 
8) мар ги на ли за ци ја же на; 9) зло у по тре бе људ ских пра ва и пра ва ста ро-
се де ла ца и 10) упра вљач ка екс клу зив ност. С дру ге стра не као пре по ру ке 
за от кла ња ње или пак убла жа ва ње по ме ну тих не прав ди и по сти за ње ал-
тер на тив ни јег и со ци јал но-пра вед ни јег пла вог (а са мим тим и еко ном ског) 
раз во ја ау то ри ис ти чу: 1) Пре по зна ти и за шти ти ти ре сур се и про стор но 
вла сни штво и пра ва при сту па њи ма; 2) Пред у зе ти при ступ из пре до стро-
жно сти ка ко би се сма њи ло за га ђе ње и оси гу ра ло да се еко ло шки те рет 
не ста вља на мар ги на ли зо ва но ста нов ни штво; 3) Ми ни ми зи ра ти ути ца је 
раз во ја на ста ни шта, ре сур се и услу ге еко си сте ма; 4) Раз мо три ти и за шти-
ти ти пра ва при сту па и сред ста ва за жи вот ма лих ри ба ра; 5) Одр жа ва ти 
и про мо ви са ти при ступ мор ским ре сур си ма по треб ним за пре храм бе ну 
без бед ност и бла го ста ње; 6) Раз ви ти по ли ти ке и ме ха ни зме за под сти ца-
ње и обез бе ђи ва ње пра вич не рас по де ле еко ном ских ко ри сти; 7) Пра ће ње, 
убла жа ва ње и упра вља ње дру штве ним и кул тур ним ути ца ји ма раз во ја 
оке а на; 8) Пре по зна ти, укљу чи ти и про мо ви са ти јед на ку уло гу же на у 
оке ан ској еко но ми ји; 9) Пре по зна ти и за шти ти ти људ ска пра ва и пра ва 
ста ро се де о ца и 10) Раз ви ти ин клу зив но и пар ти ци па тив но пла ни ра ње и 
про це се упра вља ња раз во јем оке ан ских обла сти, и (Б) Оп сер ва ци ја оке-
а на – од но си се на ли ми ти ра ност ре сур са и ка па ци те та вла де Ба ха ма да 
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са мо стал но спро во ди и одр жа ва ис тра жи ва ње оке а на чи ме се угро жа ва-
ју без бед ност, упра вљач ке пер фор ман се и опе ра тив на ефи ка сност, а што 
се пре све га од но си на не до ста так ква ли фи ко ва ног осо бља, спе ци ја ли зо-
ва не опре ме и фи нан сиј ских сред ста ва.

Рус и др. [Ro os et al. 2021] у свом ра ду фо ку си ра ју па жњу на по тен-
ци ја ле одр жи вог еко ном ског раз во ја при о бал них под руч ја под окри љем 
пла ве еко но ми је ре ги о на Бал тич ког мо ра у кон тек сту ди ги тал не транс-
фор ма ци је. Глав ни на лаз огле да се у чи ње ни ци да ак тив ни ја ко мер ци ја-
ли за ци ја те ри то ри јал них ре сур са обал них под руч ја мо же ин тен зи ви ра ти 
одр жи ви еко ном ски раз вој по ме ну тог ре ги о на, у пр вом ре ду кроз ди ги-
тал но во ђе не ино ва ци је. Ре цепт је при лич но јед но ста ван и гла си: ја ча ње 
кон ку рент но сти при мор ских под руч ја из и ску је осна жи ва ње ди ги тал них 
про це са уну тар сек то ра пла ве еко но ми је и ства ра ње ко му ни ка ци о не ин-
фра струк ту ре, при че му се до дат ни ути цај пла ве еко но ми је на еко ном ски 
раз вој ва ло ри зу је и кроз пре ли ва ње по зи тив них ефе ка та на дру ге ин ду-
стри је пу тем сма ње ња тро шко ва, кре и ра ња но вих рад них ме ста и по бољ-
ша ња ква ли те та про из во да и услу га у истим. До дат но, ди ги тал на тран сфор-
ма ци ја под окри љем пла ве еко но ми је пру жа зна ча јан до при нос и по ма же 
у сма ње њу угље нич ног оти ска, чи ме се раз ре ша ва кон фликт из ме ђу тре-
нут не про из вод ње до ба ра и очу ва ња ре сурс ног по тен ци ја ла за бу дућ ност, 
и на тај на чин олак ша ва ре а ли за ци ја ци ље ва одр жи вог раз во ја. 

Фи лен и др. [Phe lan et al. 2020] у свом ра ду фо ку си ра ју па жњу на 
при мор ски еко ту ри зам, као ви тал не и ва жне ком по нен те ту ри стич ког 
сек то ра, а са мим тим и пла ве еко но ми је, на при ме ру при о бал ног ре ги о на 
индонежанске про вин ци је Ју жни Су ла ве си, у Ко рал ном тро у глу, као мор-
ском под руч ју ко је се на ла зи у за пад ном Ти хом оке а ну и по зна то је по свом 
ви со ком мор ском би о ди вер зи те ту. При мар но, под вла чи се зна чај на уло га 
еко ту ри зма у за јед ни ци у сми слу за шти те еко си сте ма, ег зи стен ци јал не 
ди вер зи фи ка ци је и ди стри бу ци је ко ри сти. С тим у ве зи, глав ни ем пи риј-
ски на лаз је сте тај да при о бал не за јед ни це са оскуд ним мор ским ре сур си-
ма пру жа ју скром не раз вој не мо гућ но сти ко је се очи та ва ју углав ном кроз 
до пу ну при мар ног до хот ка и, у из ве сним слу ча је ви ма, под у пи ру се зон ске 
по сло ве као из во ре за жи вот као што су нпр. ри бо лов и по љо при вре да. 
Су прот но, у уда ље ним обла сти ма бо га тим би о ди вер зи те том, сме штај у 
по ро ди ци и кул тур ни еко ту ри зам ну ди сред ства за до при нос го ди шњем 
при хо ду за јед ни це, под сти че по нос за јед ни це и од но се и ја ча одр жи во 
упра вља ње при о ба љем. Ка ко би се ре а ли за ци ја еко ту ри стич ких по тен-
ци ја ла ста ви ла у функ ци ју ди на ми за ци је еко ном ског раз во ја и до сти за ња 
тзв. све тог трој ства пла ве еко но ми је – ви ше со ци јал не пра вич но сти, ма ње 
еко ло шких ри зи ка и стал не по др шке за ло кал ну при вре ду – три су кључ не 
по лу ге и то: упра вља ње от па дом, ја ча ње со фи сти ци ра но сти уго сти тељ-
ских ве шти на и при ступ тр жи шту.

Осим по зи тив них еко ло шких, дру штве них и еко ном ских ефе ка та, 
пла ва еко но ми ја мо же про ду ко ва ти и не га тив не ефек те што зах те ва три 
кључ не пре прав ке (ин тер вен ци је), и то [опширније у: Brent et al. 2018]: 1) 
По прав ка за очу ва ње – по ла зе ћи од про бле ма да по сто ји су коб из ме ђу 
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ци ље ва ин ве сти то ра ко ји тра га ју за мо гућ но сти ма за сти ца ње про фи та 
и за шти те жи вот не сре ди не, ре ше ње је сле де ћа по прав ка: пре тво ри ти 
очу ва ње оке а на у атрак тив ну при ли ку за ула га ње уз ја ча ње од но са с јав-
но шћу. Реч је о иде ји „про фит ног очу ва ња” ко ја под ра зу ме ва еко ном ски 
ефи ка сна сред ства за убла жа ва ње кли мат ских про ме на и очу ва ње би о-
ло шке ра зно вр сно сти (као тр жи шних не до ста та ка) без огра ни ча ва ња 
еко ном ског ра ста; 2) По прав ка про те и на – по ла зе ћи од про бле ма све веће 
гло бал не по тра жње за ри бљим про те и ни ма и опа да ња при род них ри бљих 
за ли ха, ре ше ње је сле де ћа по прав ка: чи ни се да је аква кул ту ра ве ли ких 
раз ме ра пра ви оквир за бу дућ ност ри бар ства, с об зи ром да је она од го-
вор на за ско ро по ло ви ну ри бе ко ју је де мо. Има се у ви ду не спор ни тренд 
пре ма ко ме ма ле ри бар ске за јед ни це по ста ју све ви ше мар ги на ли зо ва не 
ка ко па ра диг ма пла вог ра ста до би ја на зна ча ју и 3) По прав ка енер ги је/
екс трак ци је – по ла зи се од про бле ма ка ко без ика квих су ко ба са сек то ром 
(ин ду стри јом) наф те и га са уна пре ди ти аген ду одр жи во сти пла вог ра ста. 
По себ но се ис ти че зна чај пла вих фи нан си ја за по тре бе екс пан зи је екс-
трак тив них ин ду стри ја на мо ру (наф те, га са и ду бо ко мор ских рет ких 
ми не ра ла).

Ин те ре сан тан је при мер острв ске др жа ве Сеј ше ли, ко ја за хва љу ју ћи 
ге о граф ским пред но сти ма оства ру је огром ну еко ном ску до бит (кроз из-
воз, ге не ри са ње при хо да и огром но за по шља ва ње) упра во за хва љу ју ћи 
глав ним сек то ри ма пла ве еко но ми је ка кви су ри бар ство и ту ри зам, а на 
шта се у свом ра ду освр нуо и Си не рет ни [Se na rat ne 2020]. Илу стра ци је 
ра ди, сек тор ту ри зма уче ству је са пре ко 80% у БДП-у зе мље, уз ри бар ство 
ко је чи ни нај ве ћи део остат ка, за хва љу ју ћи че му ова нај ма ња африч ка 
др жа ва по сти же нај ве ћи БДП по ста нов ни ку на кон ти нен ту. Ме ђу тим, 
пре ко мер на екс пло а та ци ја и нео др жи ве прак се упра вља ња ства ра ју огро-
ман при ти сак на оке ан ске ре сур се, због че га је ру ко вод ство 2018. го ди не 
би ло при ну ђе но да усво ји Стра те шки оквир и ма пу пу та за пла ву еко но-
ми ју Сеј ше ла. Као еко ло шки и дру штве но-еко ном ски иза зо ви ко ји угро-
жа ва ју да љу афир ма ци ју кон цеп та пла ве еко но ми је ис так ну ти су ма ло-
број но ста нов ни штво, ве ли ка за ви сност од спољ но тр го вин ских ве за, 
еко ном ска под ло жност при род ним шо ко ви ма, те пан де ми ја CO VID-19 
ко ја је из ба ци ла на по вр ши ну огром ну за ви сност зе мље од уво за основ-
них ро ба услед уске еко ном ске осно ве, те не до вољ не раз ви је но сти ка па-
ци те та за до ма ћу про из вод њу. Око сни цу прет ход но по ме ну тог стра те шког 
окви ра и ма пе пу та за пла ву еко но ми ју Сеј ше ла чи не стра те шке ини ци-
ја ти ве пу тем ко јих се по сти же си гур ност хра не, очу ва ње при род ног ка-
пи та ла зе мље, еко ном ска ди вер зи фи ка ци ја, те одр жи во и ин клу зив но 
ко ри шће ње оке ан ског про сто ра, а чи ја би ре а ли за ци ја тре ба ла да пру жи 
и зна ча јан до при нос да љем еко ном ском раз во ју зе мље. Те мељ ни ци ље ви 
окви ра су: 1) ја ча ње еко ном ске ди вер зи фи ка ци је и ре зи ли јент но сти у 
сми слу ра њи во сти на по тен ци јал не шо ко ве, те осла ња ње на узак број 
про пул зив них сек то ра; 2) по сти за ње за јед нич ког про спе ри те та пу тем 
за по шља ва ња на ви со ко ква ли тет ним по зи ци ја ма те кре и ра ње но вих ло-
кал них ин ве сти ци о них мо гућ но сти; 3) уна пре ђе ње си гур но сти хра не и 
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све у куп ног бла го ста ња и 4) очу ва ње ин те гри те та еко си сте ма и ста ни шта 
кроз ја ча ње от пор но сти на кли мат ске шо ко ве и одр жи во упра вља ње.

У свом ра ду Рој [Roy 2019] се ба ви ана ли зом упра вља ња мор ским 
ре сур си ма у Ин диј ском оке а ну, те иза зо ви ма пла ве еко но ми је и ну ђе њем 
пре по ру ка за оси гу ра ње одр жи вог еко ном ског раз во ја у том ре ги о ну у 
прет ход но по ме ну том кон тек сту. Ана ли за ко ја се ну ди мо же би ти ин те-
ре сант на из раз ло га што је Ин диј ски оке ан у свет ској оке ан ској по де ли 
тре ћи оке ан пре ма ве ли чи ни ко ји по кри ва по вр ши ну од пре ко од 70 ми-
ли о на км2 ко јом су об у хва ће не екс тен зив не екс клу зив не еко ном ске зо не 
раз ли чи тих зе ма ља и три ве ли ка отво ре на мо ра. По себ но се на гла ша ва 
ви ше ди мен зи о нал ност иза зо ва у сми слу кон струк тив ног ко ри шће ња мор-
ских ре сур са ре ги о на услед ути ца ја кли мат ских про ме на, ка кви су по раст 
ни воа мо ра, за ки се ља ва ње оке а на и екс трем ни вре мен ски до га ђа ји што 
ути че на про ме ну у ди стри бу ци ји во де них вр ста, оба ра ње ни воа еко ном ске 
про дук тив но сти и про ме не струк ту ре за јед ни це услед по ја ча них ми гра-
ци ја. Као од го вор ау тор пред ла же ула га ње озбиљ них на по ра и ур гент ну 
ак ци ју у прав цу уна пре ђе ња упра вљач ких пер фор ман си и упра вљач ке 
струк ту ре (ар хи тек ту ре) ре ги о на оке а на по себ но у кон тек сту ри бар ства, 
за шти те жи вот не сре ди не и ути ца ја кли мат ских про ме на. Као иза зо ви 
уна пре ђе ња упра вља ња пла вом еко но ми јом у Ин диј ском оке а ну ис ти чу 
се, из ме ђу оста лог, ком пли ко ва ни ре гу ла то р ни си стем ко ји укљу чу је ве-
ли ки број за кон ских ре ше ња, ре ги о нал не аран жма не, као и ме ђу на род не 
за ко не; прем да је ве ћи на зе ма ља овог про сто ра фор му ли са ла соп стве не 
про пи се о ри бар ству, не до ста ју им од го ва ра ју ћи стан дар ди, смер ни це и 
ме ха ни зми за спро во ђе ње због огра ни че них по да та ка и ка па ци те та; пре-
ко мер на екс пло а та ци ја при род них мор ских ре сур са као по сле ди ца све 
ве ће ур ба ни за ци је, ин ду стри ја ли за ци је и ми гра ци је; без бед ност хра не 
(укљу чу ју ћи и мор ске пло до ве) је у опа сно сти услед кли мат ских про ме-
на што се до дат но усло жња ва чи ње ни цом да је овај ре ги он јед но од глав-
них под руч ја гло бал ног ри бо ло ва и ите ка ко је бо гат мор ским пло до ви ма; 
уни шта ва ње ко рал них гре бе на, услед за ки се ља ва ња и по ра ста тем пе ра-
ту ре мо ра, а ко ји су кри тич ни за раз ли чи те вр сте мо ра и сл. На пу ту ка 
одр жи вом окви ру упра вља ња пла вом еко но ми јом Ин диј ског оке а на за-
ин те ре со ва не стра не мо ра ју да оства ре на пре дак у три кључ на сег мен та: 
1) си гу ран и одр жив еко ном ски раст, 2) по ве ћа на из ве сност и си гур ност 
по ли ти ке и 3) ве ћа дру штве на до пу ште ност да ак тив но де лу ју.

Ма ри ја Бе дир сеа и др. [Bădîrcea et al. 2021] у свом ра ду на сто је да 
иден ти фи ку ју узроч ну ве зу из ме ђу еми си је га со ва ста кле не ба ште, пла ве 
еко но ми је и еко ном ског ра ста на ба зи па не ла го ди шњих по да та ка за 28 
зе ма ља чла ни ца ЕУ за пе ри од 2009–2018. го ди на. На осно ву до би је них 
ре зул та та утвр ђе но је да на ду ги рок по сто ји ко ин те гра ци о ни од нос изме-
ђу по ме ну тих ве ли чи на, док су па ра лел но иден ти фи ко ва не јед но смер не 
узроч не ве зе од еми си је га со ва ста кле не ба ште ка еко ном ском ра сту у 
крат ко роч ном пе ри о ду и од при вред ног ра ста ка еми си ји га со ва ста кле не 
ба ште на ду жи рок, што ука зу је на то да је пла ва еко но ми ја ве о ма ва жан 
део гло бал не еко но ми је и да се не га ти ван ути цај пре ко мо ра и оке а на 
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од ра жа ва и на дру ге сфе ре при вред ног жи во та. Чи ње ни ца да пла ва еко-
но ми ја не га тив но ути че на еми си ју га со ва ста кле не ба ште прав да се ти ме 
што је при вред на ак тив ност ко ри шће њем мо ра и оке а на за сно ва на на екс-
пло а та ци ји не са мо об но вљи вих из во ра енер ги је, већ и ти ме што вла де 
пред у зи ма ју зна чај не ме ре за спре ча ва ње осло ба ђа ња га со ва штет них по 
жи вот ну сре ди ну. У ци љу оси гу ра ња рав но те же из ме ђу ко ри шће ња обал-
них ре сур са и мак си ми за ци је еко ном ских и дру штве них ко ри сти, пред-
ла же се им пле мен та ци ја си сте ма ин те гри са ног упра вља ња обал ним под-
руч јем где очу ва ње и раз вој по ста ју ком па ти бил ни ци ље ви. Бит но је да 
кре а то ри по ли ти ке ства ра ју аде кват не зе ле не по ли ти ке при ла го ђе не сва-
кој зе мљи чла ни ци ка ко би се кон тро ли са ли прет ход но по ме ну ти ути ца ји 
и одр жао ни во еко ном ског ра ста као глав не де тер ми нан те за фи нан сиј ски 
раз вој зе мље. Очу ва ње и раст при род ног ка пи та ла аку му ли ра ног у мо-
ри ма и оке а ни ма је од су штин ског зна ча ја за пру жа ње услу га одр жи вог 
еко си сте ма и за по сти за ње одр жи вог раз во ја ЕУ у ду ху раз вој них ци ље-
ва ко је су по ста ви ле УН за 2030. 

По ла зе ћи од огра ни че ног про сто ра и де гра да ци је ре сур са у при о бал-
ним под руч ји ма, као по се бан сег мент екс пан зи је пла ве еко но ми је у де-
це ни ји пред на ма ис ти чу се зо не при о бал них во да. У ве зи са прет ход ним, 
Но ва љо и др. [No va glio et al. 2020] у свом ра ду из два ја ју две мо гу ће про-
јек ци је раз во ја по ме ну тог сег мен та пла ве еко но ми је и ак ци ја по треб них 
за по сти за ње одр жи ви јег ис хо да, и то: 1) кла сич ни сце на рио – фо кус ће 
се за др жа ти на еко ном ском ра сту, ко мо ди фи ка ци ји при ро де, до ми на ци ји 
при ват них над јав ним и кул тур ним ин тре си ма и при о ри те ти ма ин те ре-
са са да шњих над бу ду ћим ге не ра ци ја ма и 2) одр жи ви ји сце на рио – до шло 
би до не у по ре ди во бо ље ре а ли за ци је ци ље ва УН у одр жи вом раз во ју, 
што би до ве ло до ин клу зив ног еко ном ског раз во ја, одр жи во сти жи вот не 
сре ди не и пра вич ног и јед на ког при сту па ре сур си ма и тех но ло ги ја ма ме ђу 
ко ри сни ци ма, на ци ја ма и ге не ра ци ја ма. Као кључ ни ло ги стич ки и еко-
ном ски иза зо ви одр жи вог и пра вич ног раз во ја у истом ра ду на во де се и 
ис ти чу: не а де кват на ин фра струк ту ра и тех но ло ги ја за по др шку но вим 
сек то ри ма уну тар при о бал них под руч ја; не до вољ но раз у ме ва ње ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну; не пра вед ни ис хо ди и од су ство пла ни ра ња и вла ди ног 
над зо ра. Ре ше ња за по ме ну те иза зо ве тре ба тра жи ти у про ме ни дру штве-
них вред но сти, из ба лан си ра ни јој ало ка ци ји сред ста ва за при о бал не ак тив-
но сти, ду го роч ном и пра вед ном фи нан си ра њу ак тив но сти, тран спа рент-
но сти у раз ме ни ин фор ма ци ја из ме ђу ин ду стри је и ме ђу на ци ја ма уз 
по ме ра ње фо ку са са кон ку рен ци је на са рад њу, те при ла го ђа ва њу ме ђу-
на род них прав них и ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма ко јим се по сти же 
ети ка де ље ња по пи та њу ко ри сти, одр жи во ко ри шће ње ре сур са и мир но 
ре ша ва ње су ко ба.

По тен ци јал не ве зе из ме ђу пла ве еко но ми је, одр жи вог раз во ја и еко-
ном ског ра ста пре по зна те су и у Аген ди одр жи вог раз во ја до 2030. го ди-
не. На и ме, кон цеп ти „пла вог ра ста” и „зе ле не еко но ми је у пла вом све ту” 
се ускла ђу ју и по др жа ва ју ре а ли за ци ју јед ног од ци ље ва одр жи вог раз-
во ја УН – одр жи ви циљ 14 ко ји се од но си на кон зер ва ци ју и одр жи во 
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ко ри шће ње мо ра и мор ских ре сур са за одр жи ви раз вој. Пла ва еко но ми ја 
је на раз ли чи те на чи не по ве за на са 17 ци ље ва одр жи вог раз во ја (SDG), 
што је при ка за но у Та бе ли 1, по др жа ва ју ћи ак тив но на тај на чин транзи-
цију ка праведнијој, резилијентнијој, заснованој на знању и просперитет-
нијој будућности која је у складу са природом.

Та бе ла 1. Ве за из ме ђу раз во ја пла ве еко но ми је и ци ље ва одр жи вог раз во ја

По тен ци јал не по зи тив не по сле ди це 
пра вил ног раз во ја пла ве еко но ми је 

Ци ље ви одр жи вог 
раз во ја 

По тен ци јал не не га тив не по сле-
ди це не пра вил ног раз во ја пла ве 
еко но ми је 

По бољ ша на сред ства за жи вот и  
за по шља ва ње;
Ин ве сти ра ње у пред у зет ни штво

1. Свет без си ро-
ма штва 

Про стор ни су ко би;
Мар ги на ли за ци ја 

По бољ ша на одр жи ва про из вод ња 
хра не;
По бољ ша на ди стри бу ци ја хра не

2. Свет без гла ди По ве ћан гу би так хра не;
Штет на ко мо ди за ци ја хра не 

По бољ шан ква ли тет во де;
По ја ча но фи нан си ра ње здрав стве них 
услу га;
По бољ ша на без бед ност на ра ду  
по мо ра ца

3. Здра вље и бла-
го ста ње 

За га ђе ње;
Сла бо при ку пља ње при хо да на 
на ци о нал ном ни во у 

По бољ ша ње ин фра струк ту ре зна ња;
По ве ћа на сред ства за обра зов ни  
сек тор;
Раз вој ве шти на

4. Ква ли тет но 
образовање

Outsourcing ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге;
Не спрем ност за ин ве сти ра ње у 
ло кал ну обу ку и обра зо ва ње;
Од лив мо зго ва 

По ве ћа на јед на ка пра ва на еко ном ске 
ре сур се;
По ве ћа на пар ти ци па ци ја у до но ше њу 
од лу ка

5. Род на рав но-
прав ност 

По ве ћа на род на раз ли ка у за ра-
да ма;
Про ли фе ра ци ја раз ли ке у при-
хо ди ма 

По ве ћа на сред ства за при ступ чи стој 
во ди и са ни та ри ја ма;
Ин ве сти ци је у услу ге пру жа ња во де 
за сно ва не на при ро ди

6. Чи ста во да и  
са ни тар ни усло ви 

За га ђе ње во де;
Де струк ци ја услу га пру жа ња 
во де за сно ва не на при ро ди 

По бољ ша ни при ступ об но вљи вој 
енер ги ји;
По бољ ша на ба за зна ња за из град њу  
и одр жа ва ње ин фра струк ту ре

7. При сту пач на 
енер ги ја из чи стих 
из во ра 

На ста вак под сти ца ња енер ги је 
за сно ва не на угље ни ку;
Ра се ља ва ње ста нов ни штва;
Ути ца ји на жи вот ну сре ди ну 

Ге не ри са ње но вих рад них ме ста;
Еко ном ска ди вер зи фи ка ци ја

8. До сто јан ствен 
рад и еко ном ски 
раст 

Кон цен тра ци ја бо гат ства;
Пре ве ли ко осла ња ње на кван-
ти та тив ни раст 

По ја ча на и по бољ ша на ин фра струк-
ту ра;
Тех но ло шки про грес

9. Ин ду стри ја, 
ино ва ци је и ин-
фра струк ту ра 

У ти цај на жи вот ну сре ди ну;
Ве ли ка за ви сност од тех но ло-
ги је 

По бољ ша на рас по де ла до би ти;
По ја ча но пар ти ци па тив ни ан га жман 
свих за ин те ре со ва них стра на (стејк-
хол де ра)

10. Сма ње ње не-
јед на ко сти 

По сао као и обич но;
Кон цен тра ци ја ути ца ја 



242

По бољ ша на упо тре ба во де;
Гра до ви има ју при ступ чи стој об но-
вљи вој енер ги ји

11. Одр жи ви гра-
до ви и за јед ни це 

По ве ћан при ти сак на из во ре 
слат ке во де;
За га ђе ње 

У ки да ње не е фи ка сних суб вен ци ја за 
фо сил на го ри ва;
Про мо ци ја пра вич ни је тр го ви не  
ро бом и услу га ма

12. Одр жи ва по-
тро шња и про из-
вод ња 

Не о др жи ва про из вод на прак са
По ве ћа на ко ли чи на от па да 

Тран зи ци ја ка ни ско-кар бон ској  
еко но ми ји;
От пор ност на не из ве сну кли мат ску 
бу дућ ност

13. За шти та кли ме По ве ћан ин тен зи тет угље ни ка;
Де гра да ци ја оба ле ко ја до во ди 
до кли мат ске ра њи во сти 

По бољ ша но здра вље во де них и  
мор ских еко си сте ма

14. Очу ва ње во де-
ног све та 

Пре ко мер но ис ко ри шћа ва ње 
во де них и мор ских ре сур са;
Де гра да ци ја жи вот не сре ди не 

По ве ћа на си гур ност во де;
По бољ ша на одр жи вост пре ко гра нич не 
рас по де ле во де

15. Очу ва ње жи-
во та на зе мљи 

Ну три тив на за га ђе ност;
Гу би так би о ди вер зи те та 

По бољ ша но упра вља ње;
Про мо ци ја кон ти нен тал ног ми ра и 
без бед но сти

16. Мир, прав да и 
сна жне ин сти ту-
ци је 

Ре сурс на кон фликт ност;
Не у спех у при ме ни и спро во ђе-
њу за ко на и про пи са;
Хо ланд ска бо лест и про клет ство 
ре сур са 

По бољ ша на парт нер ства из ме ђу јав-
них, при ват них и ак те ра гра ђан ског 
дру штва;
Оја ча на кон ти нен тал на са рад ња

17. Парт нер ством 
до ци ље ва 

Не до вољ на парт нер ства;
Би ро крат ска ком плек сност

Прем да ефек ти пан де ми је иза зва не ви ру сом ко вид-19 у зна чај ној 
ме ри об ли ку ју пер фор ман се пла ве еко но ми је, украт ко ре че но она је по-
ре ме ти ла у пр вом ре ду кључ не оке ан ске де лат но сти по пут ри бар ства, 
ту ри зма и по мор ства. У на че лу по зи ва се на пост пан де миј ски опо ра вак 
(тзв. bu ild back blu er) ко ји би пре све га тре бао да се ба зи ра на по др шци 
об на вља њу еко си сте ма пу тем, при ме ра ра ди, сад ње ман гро ва, очу ва ње 
ко рал них гре бе на и ус по ста вља ње за шти ће них мор ских под руч ја. То би 
у крај њој ин стан ци ре ду ко ва ло еми си ју угље ни ка и по ве ћа ло кли мат ску 
ре зи ли јент ност у обал ним за јед ни ца ма, али, исто та ко, и кре и ра ло но ва 
рад на ме ста у ту ри зму, ри бар ству и сек то ри ма аква кул ту ре. Од зна ча ја 
би би ло и ало ци ра ње штет них суб вен ци ја за ри бо лов од пре ко мер ног ка 
ма њем, одр жи ви јем ри бар ству, те ја ча ње си сте ма упра вља ња от па дом. У 
на ред ном пе ри о ду би ће по треб на и зна чај на мо би ли за ци ја ка пи та ла ка да 
су у пи та њу обла сти по пут одр жи ве аква кул ту ре, об но вљи вих из во ра 
енер ги је на мо ру и бор бе про тив за га ђе ња мо ра пла сти ком, што зах те ва 
и сна жни ју афир ма ци ју кон цеп та пла вих фи нан си ја.1

1 О прет ход но по ме ну том од но су из ме ђу пан де ми је ко вид-19 и пла ве еко но ми је оп шир-
ни је у: [The Eco no mist Gro up, World Ocean Ini ti a ti ve, 2020].
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ЕВРОП СКА УНИ ЈА И ПЛА ВА ЕКО НО МИ ЈА – ЕМ ПИ РИЈ СКИ  
НА ЛА ЗИ, ПРИ О РИ ТЕТ НА ПОД РУЧ ЈА И ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ  

ЗА КРЕ А ТО РЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Пла ва еко но ми ја пред ста вља кључ ну ком по нен ту одр жи вог еко ном-
ског раз во ја и ја ча ња кон ку рент ске по зи ци је Европ ске уни је. До дат ни 
зна чај кон цеп та пла ве еко но ми је за раз вој Европ ске уни је про ис ти че из 
чи ње ни це да је Евро па у су шти ни по мор ски кон ти нент, те да са со бом 
но си огро ман по тен ци јал за пру жа ње до при но са „зе ле ни јем” европ ском 
еко ном ском опо рав ку. О ге о граф ском и сек тор ском аспек ту по мор ске 
(пла ве) еко но ми је Европ ске уни је ко ри сне по дат ке, из ме ђу оста лог, пру жа 
ЕВРО СТАТ. Пре ма по след њим до ступ ним по да ци ма из 2015. го ди не неко-
ли ко др жа ва чла ни ца ЕУ су зе мље без из ла за на мо ре и као та кве не ма ју 
ни јед ну по мор ски ре ги он NUTS2 3, па сто га ни су укљу че не у раз ма тра ње. 
У пи та њу су Че шка, Лук сем бург, Ма ђар ска, Ау стри ја и Сло вач ка, док 
пре о ста ле др жа ве чла ни це ЕУ има ју по мор ске ре ги о не, чи ја по вр ши на 
зна чај но ва ри ра (ви де ти Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1. Ве ли чи на по мор ских ре ги о на, пре ма зе мља ма, 2012. го ди на, (км2)

(1) Че шка, Лук сем бург, Ма ђар ска, Ау стри ја и Сло вач ка су зе мље без из ла за на мо ре и ни су пред-
ста вље не. По да ци за Хр ват ску ни су до ступ ни. На гра фи ко ну су још и Нор ве шка и Исланд 
ко је ни су чла но ви ЕУ.
(2) По да ци за 2011. го ди ну.
Из вор: [E U RO STAT, Ma ri ti me eco nomy sta ti stics 2015].

Се дам др жа ва чла ни ца има ју у свом са ста ву по мор ске ре ги о не чи је 
су по вр ши не ве ће од сто хи ља да ква драт них ки ло ме та ра: Швед ска 

2 No men cla tu re of ter ri to rial units for sta ti stics.
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(300.000 км2), Фран цу ска (252.000 км2), Ве ли ка Бри та ни ја (214.000 км2), 
Фин ска (193.000 км2), Ита ли ја (181.000 км2), Шпа ни ја (156.000 км2) и Грч ка 
(111.000 км2). Ме ђу по ме ну тим др жа ва ма чла ни ца ма не ко ли ко њих је ло-
ци ра но на Сре до зем ном мо ру, што их чи ни из у зет но атрак тив ним ме ђу 
ту ри сти ма, по себ но то ком лет њих ме се ци. Нај ма њи по мор ски ре ги он 
сме штен је на Мал ти (316 км2), ко ја је у исто вре ме и нај ма ња др жа ва 
чла ни ца ЕУ. Оно што је ин те ре сант но за на ше ис тра жи ва ње је сте и по сто-
ја ње дис па ри те та у БДП-у из ме ђу по мор ских и не ма ри тив них ре ги о на. 
На и ме, ако се по сма тра БДП per ca pi ta из ме ђу ре ги о на, чи ни се да по мор-
ски ре ги о ни че сто ге не ри шу ве ћи БДП per ca pi ta у по ре ђе њу са не ма ри-
тим ним ре ги о ни ма (то је слу чај у 13 од 20 на ве де них др жа ва чла ни ца ЕУ 
(ви де ти Та бе лу 2).

Та бе ла 2. БДП per ca pi ta, по зе мља ма, 2005, 2010–2011 (¹) (ЕУР/ста нов ни ку)

По мор ски ре ги о ни Не ма ри тив ни ре ги о ни
2005. 2010. 2011. 2005. 2010. 2011.

Бел ги ја 29.695 33.303 34.477 23.815 27.291 28.058
Бу гар ска 3.014 4.311 4.739 3.013 4.865 5.326
Дан ска(²) 36.782 41.241 41.468 / / /
Не мач ка 29.665 32.718 33.565 26.720 30.308 31.756
Есто ни ја 9.240 11.906 13.467 5.594 7.310 8.147
Ир ска 39.972 35.553 36.435 26.142 21.233 21.642
Грч ка 17.664 19.987 18.742 13.359 14.645 14.221
Шпа ни ја 20.555 21.994 21.877 21.494 23.682 23.820
Фран цу ска 23.448 25.128 25.863 29.619 32.807 33.742
Хр ват ска 7.984 9.672 9.994 8.169 10.242 10.570
Ита ли ја 21.252 22.112 22.388 29.444 30.930 31.405
Ки пар (²) 18.412 20.985 21.130 / / /
Ле то ни ја 7.413 10.598 11.952 3.152 5.211 6.166
Ли тва ни ја 6.640 9.881 11.260 6.270 8.829 10.094
Мал та (²) 12.183 15.372 15.929 / / /
Хо лан ди ја 33.518 37.276 37.683 28.839 32.813 33.441
Пољ ска 6.078 8.323 8.619 6.442 9.311 9.743
Пор ту га ли ја 15.518 17.105 16.977 10.462 12.053 11.869
Ру му ни ја 4.320 6.265 6.674 3.658 5.772 6.127
Сло ве ни ја 13.589 16.629 16.601 14.483 17.430 17.771
Фин ска 33.070 36.766 38.271 24.850 27.401 29.420
Швед ска 34.038 38.310 41.836 28.713 32.835 36.071
Ве ли ка Бри та ни ја 30.936 28.050 28.384 28.715 25.037 25.572
Нор ве шка / 52.452 55.082 / 36.785 39.581

(1) Че шка, Лук сем бург, Ма ђар ска, Ау стри ја и Сло вач ка су зе мље без из ла за на мо ре и ни су 
пред ста вље не.
(2) Дан ска, Ки пар и Мал та су по мор ска пу друч ја у це ли ни.
Из вор: [E U RO STAT, Ma ri ti me eco nomy sta ti stics 2015].



245

Ева лу а ци ја еко ном ског ути ца ја пла ве еко но ми је  
на при ме ру Европ ске уни је

За ана ли зу пер фор ман си пла ве еко но ми је, по ре ђе ње зе ма ља чла ни ца 
на осно ву од ре ђе них по ка за те ља раз ви је но сти пла ве еко но ми је ко ри сти-
ће мо еко ном ске ин ди ка то ре за од ре ђе не ета бли ра не сек то ре пу бли ко ва не 
од стра не Ге не рал не упра ве за по мор ство и ри бар ство [Di rec to ra te-Ge ne ral 
for Ma ri ti me Af fa irs and Fis he ri es, 2012]. Еко ном ски ин ди ка то ри пу бли ку ју 
се од 2009. го ди не, док је по след ња до ступ на го ди на за на шу ана ли зу 2019, 
при че му се шест сек то ра, са кључ ним ди рект ним до при но сом пла вој 
еко но ми ји ЕУ, од но се на: 1) При мор ски ту ри зам; 2) Мор ске жи ве ре сур се; 
3) Мор ске не жи ве ре сур се; 4) Луч ке ак тив но сти; 5) Бро до град њу и по-
прав ку пло ви ла и 6) По мор ски тран спорт. Раз ли чи ти фил те ри омо гу ћа-
ва ју при ла го ђа ва ње по да та ка у сми слу под сек то ра, ак тив но сти, др жа ве 
чла ни це, ин ди ка то ра и вре мен ског пе ри о да. Исто та ко, тре ба има ти у ви ду 
чи ње ни цу да осим спе ци фич ног до при но са ета бли ра них сек то ра они 
ите ка ко про ду ку ју и мул ти пли ка тив не ефек те на при хо де и рад на ме ста 
у оста лим сек то ри ма еко но ми је ЕУ, те им сто га тре ба по све ти ти по себ ну 
па жњу.

Као ин ди ка то ре за ана ли зу еко ном ских пер фор ман си пла ве еко но ми-
је ко ри сти ће мо сле де ће ин ди ка то ре [E u ro pean Com mis sion. Blue in di ca tors 
on li ne das hbo ard, 2020]: 1) До да ту вред ност по тро шко ви ма фак то ра (Va lue 
Ad ded at Fac tor Cost); 2) Бру то ин ве сти ци је (Gross In vest ment); 3) Не то 
ин ве сти ци је (Net In vest ment); 4) Пер со нал не тро шко ве (Per son nel Costs); 
5) За по сле ност (Per sons Em ployed ) и 6) Про мет или укњи же ну бру то пре-
ми ју (Tur no ver or Gross Pre mi um Writ ten).

На осно ву Табелe 3 ета бли ра ни сек то ри пла ве еко но ми је ЕУ ди рект но 
до при но се за по шља ва њу 4,5 ми ли о на љу ди и ге не ри шу бли зу 176 ми ли-
јар ди бру то до да те вред но сти (GVA) у 2019. го ди ни. Нај ве ћи до при нос у 
отва ра њу рад них ме ста по сма тра но по сек то ри ма у 2019. го ди ни пру жио 
је при мор ски ту ри зам, док је нај ма ње рад них ме ста отво ре но уну тар сек-
то ра оке ан ске енер ги је. Што се ти че ге не ри са ња бру то до да те вред но сти 
та ко ђе пред ња чи при мор ски ту ри зам, а сле де га по мор ски тран спорт и 
луч ке ак тив но сти, док се упа дљи во нај ма ња бру то до да та вред ност кре-
и ра уну тар сек то ра оке ан ске енер ги је и мор ских не жи вих ре сур са.

Ако се по сма тра ин ди ка тор до да те вред но сти по тро шко ви ма фак-
то ра у 2019. го ди ни ег зи сти ра ју зна чај не раз ли ке ме ђу зе мља ма па та ко 
нај бо ље ре зул та те бе ле же зе мље по пут Шпа ни је, Ита ли је, Не мач ке и 
Фран цу ске, ко је ску па ге не ри шу 61,7% бру то до да те вред но сти Европ ске 
уни је. С дру ге стра не, ка да су у пи та њу зе мље чла ни це ЕУ нај ма ња бру то 
до да та вред ност ге не ри ше се у зе мља ма по пут Ау стри је, Бу гар ске, Че шке 
Ре пу бли ке, Есто ни је, Фин ске, Ма ђар ске, Ле то ни је, Ли тва ни је, Бу гар ске, 
Мал те, Сло вач ке и Сло ве ни је. Ако се по сма тра вре мен ски пе ри од 2009–
2019. годинe до шло је до по ра ста ге не ри са не бру то до да те вред но сти у 
свим зе мља ма чла ни ца ма ЕУ, осим у Бу гар ској (значајaн пад од 36,5%), 
Дан ској и Грч кој (зна ча јан пад од 39,2%). Нај ве ћи по раст ге не ри са ња бру то 
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до да те вред но сти за по ме ну ти пе ри од бе ле жи се у Ма ђар ској (110,9%), 
Мал ти (176,9%) и Сло вач кој (чак 425%), иа ко на из у зет но ни ску старт ну 
осно ву. 

Та бе ла 3. За по сле ност и до да та вред ност по тро шко ви ма фак то ра у пла вој еко-
но ми ји на ни воу ЕУ-27, по сек то ри ма, 2019. го ди на

СЕК ТО РИ  
ПЛА ВЕ ЕКО НО МИ ЈЕ У ЕУ 

ЗА ПО СЛЕ НОСТ У  
ПЛА ВОЈ ЕКО НО МИ ЈИ 

(у хи ља да ма)

ДО ДА ТА ВРЕД НОСТ ПО  
ТРО ШКО ВИ МА ФАК ТО РА 

(у ми ли о ни ма евра)
Укуп на рад на ме ста и до да та 
вред ност у пла вој еко но ми ји 4.471,3 176.578,9

Мор ски жи ви ре сур си 539, 9 19.426,1
Мор ски не жи ви ре сур си 11,1 4.242,5
Оке ан ска енер ги ја 10, 6 1.843,2
Луч ке ак тив но сти 384,0 26.480,5
Бро до град ња и по прав ка 292,0 14.653,9
По мор ски тран спорт 397,6 30.046,9
При мор ски ту ри зам 2.836 79.885,7

Из вор: [E u ro pean Com mis sion. Blue in di ca tors on li ne das hbo ard, 2020]. 

Што се ти че ин ди ка то ра бру то ин ве сти ци је у 2019. го ди ни нај ве ћи 
њи хов из нос бе ле жи се у зе мља ма ЕУ по пут Бел ги је, Дан ске (нај ве ћи 
из нос), Францускe, Немачкe, Италијe, Холандијe и Шпанијe. За вре мен ски 
пе ри од од 2009. до 2019. го ди не на ни воу ЕУ бе ле жи се пад у вред но сти бру-
то ин ве сти ци ја од 13,9%, са нај ве ћим ми ну сом у зе мља ма по пут Ау стри-
је, Бу гар ске, Че шке Ре пу бли ке, Фран цу ске, Грч ке, Ита ли је, Лук сем бур га, 
Хо лан ди је, Пор ту га ли је, Ру му ни је, Сло ве ни је (нај ве ћи пад, 78,7%). С дру-
ге стра не, нај ве ћи раст у из но су бру то ин ве сти ци ја за пе ри од 2009–2019. 
го ди не бе ле жи се у зе мља ма по пут Бел ги је (99,1%), Ки пра, Дан ске, Не мач-
ке, Ле то ни је (87,7%, Ли тва ни је, Мал те (чак 198,6%), Пољ ске, Сло вач ке и 
Швед ске. Зе мље са зна чај но нај ве ћим уде лом у укуп ном из но су бру то 
ин ве сти ци ја на ни воу ЕУ-27 у 2019. го ди ни је су Бел ги ја, Дан ска (чак 
22,8%), Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Хо лан ди ја и Шпа ни ја. 

Уку пан из нос не то ин ве сти ци ја на ни воу ЕУ-27 у 2019. го ди ни дости-
же бли зу 6,5 ми ли јар ди евра, при че му је за по сма тра ни пе ри од 2009–2019. 
го ди на за бе ле жен пад од 16,1%. Ако се по сма тра по по је ди нач ним зе мља-
ма у 2019. го ди ни нај ве ћи удео по пи та њу по ме ну тог по ка за те ља бе ле жи 
ма ли број зе ма ља по пут Бел ги је, Дан ске, Фран цу ске, Не мач ке (зе мља са 
нај ве ћим из но сом не то ин ве сти ци ја од ско ро 1,2 ми ли јар де евра, што је 
ско ро пе ти на укуп них ин ве сти ци ја на ни воу ЕУ-27), Ита ли је, Хо лан ди је 
и Шпа ни је. За вре мен ски пе ри од 2009–2019. го ди не раст у укуп ном из-
но су не то ин ве сти ци ја бе ле жи се у зе мља ма по пут Ау стри је, Бел ги је (чак 
187,1%), Ки пра (174,9%), Дан ске, Есто ни је, Фин ске, Не мач ке (189,2%), Ма-
ђар ске (158,0%), Ле то ни је, Ли тва ни је, Мал те (чак 833,9%), Пољ ске, Сло вач ке 



247

(318,3%), Шпа ни је и Швед ске, док је у оста лим зе мља ма ре ги стро ван пад 
у укуп ном из но су не то ин ве сти ци ја (нај ве ћи се бе ле жи у Грч кој од 73,4%). 

Пре ма по ка за те љу пер со нал них тро шко ва на ни воу ЕУ-27 они из но-
се пре ко 100 ми ли јар ди евра, што је за по сма тра ни пе ри од 2009–2019. 
го ди на раст од 14,9%. По сма тра но по по је ди нач ним зе мља ма у 2019. го-
ди ни нај ве ћи из нос пер со нал них тро шко ва у ве зи са функ ци о ни са њем 
пла ве еко но ми је бе ле жи се у зе мља ма по пут Бел ги је, Хр ват ске, Дан ске, 
Фран цу ске (бли зу 17 ми ли јар ди евра или 15,7% укуп них тро шко ва на 
ни воу ЕУ-27), Не мач ке (пре ко 17,5 ми ли јар ди евра или 16,4% укуп них 
тро шко ва), Грч ке, Ита ли је (пре ко 13 ми ли јар ди евра или 12,4% укуп них 
тро шко ва), Хо лан ди је и Шпа ни је (пре ко 20,5 ми ли јар ди евра или 19,4% 
укуп них тро шко ва). Из прет ход ног се ја сно ви ди про стор на кон цен тра-
ци ја као и код не то ин ве сти ци ја, зна чај ног из но са пер со нал них тро шко ва, 
где са мо че ти ри зе мље – Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и Шпа ни ја, бе ле же 
удео од 63,9% у укуп ној струк ту ри пер со нал них тро шко ва уну тар пла ве 
еко но ми је ЕУ-27. За вре мен ски пе ри од 2009–2019. годинe по раст пер со-
нал них тро шко ва бе ле же зе мље по пут Ау стри је, Бел ги је, Хр ват ске, Че шке 
Ре пу бли ке (зна ча јан раст од 94,5%), Дан ске, Есто ни је, Фин ске, Фран цу ске, 
Не мач ке, Ма ђар ске (зна ча јан раст од 127,4%), Ир ске, Ле то ни је, Ли тва ни-
је, Лук сем бур га, Мал те, Хо лан ди је, Пољ ске, Пор ту га ли је, Ру му ни је, Сло-
вач ке (зна ча јан раст од 181,4%), Сло ве ни је, Шпа ни је и Швед ске. С дру ге 
стра не, са мо у че ти ри зе мље чла ни це за по сма тра ни вре мен ски пе ри од 
ре ги стру је се сма ње ње у укуп ном из но су пер со нал них тро шко ва (Бу гар-
ска, Ки пар, Грч ка и Ита ли ја), што го во ри у при лог сла бој ефи ка сно сти 
функ ци о ни са ња пла ве еко но ми је по сма тра но по зе мља ма чла ни ца ма ЕУ.

По след ња два ин ди ка то ра ко ја ће се ана ли зи ра ти од но се се на за по-
сле ност и про мет или укњи же ну бру то пре ми ју у ве зи са функ ци о ни са-
њем пла ве еко но ми је по по је ди нач ним зе мља ма чла ни ца ма ЕУ за 2019. 
го ди ну. Оно што је ин те ре сант но је сте да је за по сма тра ни пе ри од 2009–
2019. го ди не на ни воу ЕУ-27 за бе ле жен раст но во кре и ра них рад них ме ста 
од све га 0,4%, док је у исто вре ме за бе ле жен раст про ме та од 12,9%. По-
сма тра но по по је ди нач ним зе мља ма, нај ве ћи удео у струк ту ри за по сле-
но сти пла ве еко но ми је на ни воу ЕУ бе ле же Фран цу ска (8,3%), Не мач ка 
(12,1%), Грч ка (12,9%), Ита ли ја (11,8%) и Шпа ни ја (20,6%) – по ме ну те 
зе мље оства ру ју уку пан удео у запoслености у ве зи с пла вом еко но ми јом 
од чак 65,7%. За по сма тра ни вре мен ски пе ри од 2009–2019. го ди не раст у 
ни воу за по сле но сти уну тар пла ве еко но ми је бе ле жи се у зе мља ма по пут 
Ау стри је, Бел ги је, Ки пра, Че шке Ре пу бли ке (зна ча јан по раст од 41,6%), 
Дан ске (зна ча јан по раст од 40,7%), Не мач ке, Ма ђар ске (огро ман по раст 
од 70,4%), Ир ске (огро ман по раст од 70,3%), Ле то ни је, Ли тва ни је, Лук сем-
бур га, Мал те (зна ча јан по раст од 59,3%), Хо лан ди је, Пољ ске, Пор ту га ли је 
(зна ча јан по раст од 53,5%), Сло вач ке (огро ман по раст од 81,0%) и Шпа није, 
док је у свим оста лим зе мља ма за бе ле жен пад у бро ју за по сле но сти, са 
нај ве ћим у Бу гар ској (-6,5%). Ка да је реч о по ка за те љу про ме та нај ве ћи 
је оства рен у 2019. го ди ни у зе мља ма по пут Бел ги је, Дан ске, Фран цу ске 
(из нос од ско ро 80 ми ли јар ди евра), Не мач ке (нај ве ћи из нос про ме та од 
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чак 133 милијардe евра), Ита ли је и Шпа ни је (зна ча јан обим про ме та од 
ско ро 100 ми ли јар ди евра). Нај ма њи из нос про ме та бе ле жи се уну тар 
пла ве еко но ми је Лук сем бур га од све га 213 ми ли о на евра. За по сма тра ни 
вре мен ски пе ри од 2009–2019. го ди не раст у из но су про ме та бе ле жи се у 
зе мља ма по пут Ау стри је, Бел ги је (зна ча јан раст од 43,4%), Хр ват ске, Ки-
пра, Че шке Ре пу бли ке, Дан ске, Есто ни је, Фин ске, Фран цу ске, Не мач ке 
(зна ча јан по раст од 61,4%), Ма ђар ске (огро ман по раст од 83,9%), Ир ске, 
Ле то ни је, Ли тва ни је (82,3%), Лук сем бур га (89,8%), Мал те (огро ман по раст 
од чак 160%), Хо лан ди је, Пољ ске, Пор ту га ли је, Сло вач ке (187,7%), Слове-
ни је, Шпа ни је и Швед ске. С дру ге стра не у ма лом бро ју од све га че ти ри 
за бе ле жен је пад у оби му про ме та пла ве еко но ми је, с нај ве ћим из но сом 
од 41,1% ко ји је ре ги стро ван у Бу гар ској. Ин те ре сант но је и то да са мо 
че ти ри зе мље, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и Шпа ни ја, оства ру ју удео 
у укуп ном про ме ту ЕУ од чак 60,3%, што опет као и код свих прет ход них 
по ка за те ља пла ве еко но ми је от кри ва зна ча јан про стор ни обра зац ка да је 
у пи та њу пер фор ман сност пла ве еко но ми је. 

Ка ко би пла ва еко но ми ја у ЕУ мо гла да до стиг не свој по тен ци јал 
одр жи вог ра ста од кључ ног су зна ча ја сле де ћих пет под руч ја [више у: Euro-
pean union, 2012]:

1. Пла ва енер ги ја – мор ске енер ги је мо гу по ди ћи по тен ци јал за по ве ћа-
ње ефи ка сно сти са ку пља ња европ ских енер гет ских ре сур са, ми ни-
ми зи ра ти по тре бе за ко ри шће њем зе мљи шта у елек тро е нер гет ском 
сек то ру и сма њи ти европ ски ни во еми си је га со ва ко ји иза зи ва ју ефе-
кат „ста кле не ба ште” ;

2. Аква кул ту ра – не до ста так рас по ло жи вог по мор ског про сто ра за ак тив-
но сти аква кул ту ре, кон ку рен ци ја на гло бал ном тр жи шту и ад ми ни-
стра тив на огра ни че ња – по себ но у ве зи са по ступ ци ма из да ва ња 
до зво ла – спа да ју у рас ту ће иза зо ве. Одр жи ва аква кул ту ра та ко ђе 
мо ра раз мо три ти по тен ци јал не ути ца је на за ли хе до ми цил не ри бе и 
ква ли тет во де;

3. По мор ски, обал ни и кру зер ски ту ри зам – ви со ко ква ли тет не во де за 
ку па ње и не так ну та обал на и мор ска ста ни шта има ју ви со ку ре кре-
а тив ну вред ност. Ово по ве ћа ва атрак тив ност обал них под руч ја, што 
за уз врат по ве ћа ва по тен ци јал ра ста ак тив но сти по пут на у тич ког 
ту ри зма и спор та и зе ле ног ту ри зма као што је по сма тра ње ки то ва. 
Јав не упра ве мо ра ће да за у зму стра те шки при ступ ин ве сти ци ја ма у 
од го ва ра ју ћу ин фра струк ту ру по пут ве зних ка па ци те та, луч ких ка-
па ци те та и тран спор та; 

4. Мор ски ми не рал ни ре сур си – из мор ске во де еко ном ски је из во дљи-
во екс пло а ти са ти ми не рал не си ро ви не као што су бор или ли ти јум. 
Кон ти ну и ра на кон ку рент ност сек то ра ми не ра ла из мо ра за ви си од 
при сту па фи нан си ја ма на су штин ски ри зич ном тр жи шту, ци ља них 
ис тра жи ва ња и раз во ја тех ни ка ва ђе ња, те мо гућ но сти до би ја ња до-
зво ла у ме ђу на род ним во да ма и сна жних ме ра за из бе га ва ње ште те 
по је дин стве не еко си сте ме. Сек тор ми не ра ла из мор ске сре ди не овде 
ће мо ћи да се по слу жи ис ку стви ма нафт ног и га сног сек то ра на мо ру.
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5. Пла ва би о тех но ло ги ја – ис тра жи ва ње би о ди вер зи те та мо ра од ко-
ри сти је да се схва ти, при ме ра ра ди, ка ко би се ор га ни зми ко ји мо гу 
да под не су екс трем не тем пе ра ту ре и при ти сак и ра сту без све тло сти 
мо гли ко ри сти ти за раз вој но вих ин ду стриј ских ен зи ма или фар ма-
це ут ских про из во да.

Плава економија на нивоу Европске уније –  
будући изазови и препоруке за одрживу путању раста

Аде кват на ва ло ри за ци ја кон цеп та пла ве еко но ми је мо же по мо ћи 
Европ ској уни ји да се по стиг не и европ ски опо ра вак, али и Европ ски зе-
ле ни до го вор (усво јен у де цем бру 2019. го ди не од стра не Европ ске ко ми-
си је). По зна то је да је те мељ ни циљ Европ ског зе ле ног до го во ра, као јед-
ног од нај ва жни јих стра те шких но вих до ку ме на та ЕУ, тран сфор ма ци ја 
еко но ми је ко ја би са да по ста ла кон ку рент на, мо дер на и ре сурс но ефи ка-
сна, уз по сте пе но сма ње ње еми си је га со ва ста кле не ба ште и пу ну за шти-
ту при род ног ка пи та ла. У ци љу по сти за ња одр жи ви је, ре зи ли јент ни је и 
от пор ни је европ ске еко но ми је, огро ман до при нос мо же пру жи ти не сум-
њи во са сво је стра не и пла ва еко но ми ја, кроз тзв. тран зи ци ју са „пла вог 
ра ста” у „одр жи ву пла ву еко но ми ју”. Но ва еко ном ска по ли ти ка Европ ске 
уни је у до ме ну пла ве еко но ми је, под ра зу ме ва ла би сле де ћу тран сфор ма-
ци ју вред но сних ла на ца [E u ro pean Com mis sion, 2021]: (1) По сти за ње ци-
ље ва кли мат ске не у трал но сти и нул тог за га ђе ња – то ће се у пр вом ре ду 
оства ри ти озе ле ња ва њем по мор ског тран спор та и лу ка (кључ не за по ве-
за ност и еко но ми ју европ ских ре ги о на и зе ма ља, а мо гу се ко ри сти ти и 
као енер гет ска чво ри шта), де кар бо ни за ци јом по мор ског са о бра ћа ја, те 
раз во јем об но вљи ве енер ги је на мо ру. Ка да је у пи та њу ЕУ, че твр ти на 
елек трич не енер ги је 2050. го ди не мо гла би да се ге не ри ше пу тем одр жи-
ве ме ша ви не енер ги је оке а на, укљу чу ју ћи плу та ју ће елек тра не на ве тар, 
то пло ту, енер ги ју та ла са и пли ме и осе ке; (2) Пре ба ци ва ње на цир ку лар-
ну еко но ми ју и пре ве ни ра ње от па да кроз ја ча ње ко лек тив не од го вор но-
сти ка да је у пи та њу ути цај чо ве ка на мо ре – бит но је и ре мо де ли ра ње 
стан дар да у ве зи са ди зај ном ри бо лов не опре ме, за ре ци кла жу бро до ва и 
за раз град њу при о бал них плат фор ми и ак ци ја ма за сма ње ње за га ђе ња 
пла сти ком и ми кро пла сти ком; (3) Очу ва ње и за шти та би о ди вер зи те та и 
ула га ње у при ро ду – то се по сти же пу тем об на вља ња де гра ди ра них еко-
си сте ма, по себ но ве ли ких по вр ши на за мрест ри бе и ра сад ни ке и под-
руч ја са нај ве ћим по тен ци ја лом за скла ди ште ње угље ни ка, те спре ча ва-
ње и сма ње ње при род них ка та стро фа; раз ма тра ња ак ци ја нео п ход них за 
за шти ту осе тљи вих ри бљих вр ста и ста ни шта; про мо ви са ња и под у пи-
ра ња ло кал них пар ти ци па тив них ин ци ци ја ти ва, ка кве су ло кал не раз-
вој не гру пе, ло кал не ак ци о не гру пе за ри бар ство итд., ко је ком би ну ју 
ре ге не ра ци ју мор ских ре сур са са очу ва њем ло кал них сред ста ва за жи вот. 
Про це њу је се да би за шти та 30% мор ског под руч ја ЕУ пре о кре ну ла гу-
би так би о ди вер зи те та, по ве ћа ла ри бље за ли хе, до при не ла убла жа ва њу 
кли мат ских ути ца ја и от пор но сти и ге не ри са ла зна чај не фи нан сиј ске и 
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дру штве не ко ри сти, док би ути цај ри бо ло ва на жи вот ну сре ди ну на мор ска 
ста ни шта био да ље ми ни ми зи ран; (4) По др шка кли мат ској адап та ци ји и 
ре зи ли јент но сти оба ле – у пр вом ре ду бит но је ја ча ње зе ле не ин фра струк-
ту ре што по ма же очу ва њу би о ди вер зи те та, при мор ских еко си сте ма и 
пеј за жа, ја ча ју ћи одр жи ви раз вој ту ри зма и при вре де при мор ских ре ги-
о на. По тре бан је да љи рад на ја ча њу ка па ци те та за по сма тра ње, мо де лира-
ње и бо ље пред ви ђа ње ефе ка та екс трем них вре мен ских по ја ва (при ме ра 
ра ди по пла ве, олуј ни уда ри) и ре ги о нал ног по ра ста ни воа мо ра; и (5) Оси-
гу ра ти одр жи ву про из вод њу хра не – ка ко би се убла жи ли при ти сци на 
при род не ре сур се за про из вод њу хра не, бит но је бо ље ко ри шће ње мор ских 
ре сур са и из бор ал тер на тив них из во ра хра не за људ ску и сточ ну по пу-
ла ци ју. Из ме ђу оста лог, бит но је уво ђе ње мо дер них и одр жи вих мар ке-
тин шких стан дар да у ве зи са мор ским пло до ви ма, упо тре бом ал ги и 
мор ске тра ве, те ја че кон тро ле ри бар ства, ка ко би се пру жи ле упо ре ди ве 
ин фор ма ци је по тро ша чи ма и опе ра те ри ма у лан цу снаб де ва ња о еко ло-
шкој и дру штве ној одр жи во сти мор ске хра не и о ње ном угље нич ном 
оти ску.

Ја ча ње одр жи во сти еко но ми ја за сно ва них на оке ан ским ре сур си ма 
мо гу ће је по сти ћи кроз [U ni ted Na ti ons, 2021]: 

(1) По бољ ша ње упра вља ња оке а ном – мо же се оства ри ти укљу чи ва-
њем свих за ин те ре со ва них стра на (тзв. мул ти сек тор ско упра вља ње), ре-
а ли за ци јом но вих про је ка та, све о бу хват ним и ин те гри са ним мор ским 
про стор ним пла ни ра њем, те по ве ћа ном ре спон зив но шћу пла ве еко но ми-
је на ду бље на ци о нал не по тре бе и аспи ра ци је;

(2) Ди вер зи фи ка ци ју сек тор ске за сту пље но сти у пла вим еко но мија ма 
– по треб на је из раз ло га до бре по кри ве но сти тра ди ци о нал них сек то ра 
(ри бар ство, по мор ство, ту ри зам) у ве ћи ни пла вих еко но ми ја, и, исто вре-
ме но, сла бе за сту пље но сти ино ва тив них сек то ра – по себ но мор ске би о тех-
но ло ги је. Ја ча ње уде ла сек то ра мор ске би о тех но ло ги је бит но је из раз ло-
га ње не ви со ке еко ло шке одр жи во сти, ње ног по тен ци ја ла да оси гу ра 
за по шља ва ње и еко ном ске ко ри сти од от кри ва ња и раз во ја но вих про из-
во да, те ње не спо соб но сти да уна пре ди род ну рав но прав ност кроз обез-
бе ђи ва ње ква ли фи ко ва них по сло ва, укљу чу ју ћи на ро чи то же не. Оста ли 
не до вољ но за сту пље ни сек то ри у струк ту ри пла ве еко но ми је по ми њу се 
и но ве и ино ва тив не оке ан ске тех но ло ги је и ин же њер ска ре ше ња, одржи-
ва аква кул ту ра ма лих раз ме ра (укљу чу ју ћи мул ти тро фич ну аква кул ту-
ру и аква кул ту ру ни жег тро фич ког ни воа – при ме ра ра ди уз гој мор ских 
ал ги), као и об но вљи ва енер ги ја оке а на по себ но по год на за ма ле острв ске 
др жа ве у раз во ју, зе мље у раз во ју и нај ма ње раз ви је не при о бал не зе мље; 

(3) Фи нан си ра ње и ка па ци тет за тран зи ци ју пла ве еко но ми је – као 
прин ци пи одр жи вог фи нан си ра ња пла ве еко но ми је на во де се тран спа рент-
ност и све сност ри зи ка. По сто је две глав не ак ту ел не ка те го ри је из во ра 
фи нан си ра ња: 1) по др шка ре фор ми упра вља ња мор ским под руч ји ма и 
ре сур си ма за сно ва ном на еко си сте му и 2) но ви и ино ва тив ни из во ри фи-
нан си ра ња ка кви су: 1. за ме не ду га за при ро ду (енгл. debt for na tu re swaps) 
– фи нан сиј ски ме ха ни зам ко ји омо гу ћа ва да се де ло ви ду га зе мље опро сте, 
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у за ме ну за оба ве зе ула га ња у очу ва ње би о ди вер зи те та и пред у зи ма ње 
ме ра по ли ти ке жи вот не сре ди не и 2. пла ве об ве зни це (енгл. blue bonds) 
– су ин стру мент за фи нан си ра ње оке ан ске еко но ми је, мо гу их из да ва ти 
оп шти не, вла де, ком па ни је и фи нан сиј ске ин сти ту ци је и у не по сред ној су 
ве зи са про јек ти ма и имо ви ном оке а на. 

Ка ко би се и на ни воу Европ ске уни је омо гу ћи ла пра вед на и ин клу-
зив на тран зи ци ја од по сто је ћег нео др жи вог мо де ла оке ан ске еко но ми је ка 
ре ге не ра тив ном и цир ку лар ном мо де лу пла ве еко но ми је ко ји је кли мат ски 
не у тра лан, одр жив и про дук ти ван, од су штин ског зна ча ја су сле де ћи те-
мат ски сту бо ви и под руч ја:3 

(1) Пла ва еко но ми ја ко ја је у скла ду (хар мо ни ји) са при ро дом – би тан 
је до при нос пла ве еко но ми је одр жи вом ко ри шће њу мор ских до ба ра и 
ре ста у ра ци ји и ре ге не ра ци ји мор ских еко си сте ма, што се по сти же: фор-
си ра њем еко ном ског раз во ја уну тар гра ни ца жи вот не сре ди не; сма ње њем 
за га ђе но сти и дру гим об ли ци ма на ру ше но сти мор ског еко си сте ма, те 
стал ним по сма тра њем, пра ће њем и ди ги та ли за ци јом мо ра и оке а на.

(2) Раз вој пла ве еко но ми је ко ји во ди ка кли мат ској не у трал но сти 
– би тан је до при нос пла ве еко но ми је ја ча њу кли мат ске ре зи ли јент но сти 
и по сти за њу кли мат ске не у трал но сти европ ског кон ти нен та до 2050. го-
ди не, што се по сти же обез бе ђе њем нул те и не га тив не еми си је угље ни ка 
а/ по др шка ино ва ци ја ма за уна пре ђе ње об но вљи ве енер ги је оке а на и б/ 
под сти ца ње ка па ци те та за се кве стра ци ју угље ни ка у при о бал ном и мор-
ском окру же њу („пла ви угље ник”) и спре ча ва ње про ди ра ња угље ни ка у 
ат мос фе ру); на мен ски во ђе ним тех но ло шким ино ва ци ја ма ко је тран сфор-
ми шу сек то ре пла ве еко но ми је у прав цу кли мат ске не у трал но сти а/ разви-
ја ње одр жи вих и ис пла ти вих ре ше ња за из град њу, одр жа ва ње, по нов ну 
упо тре бу и ви ше стру ку упо тре бу off-sho re плат фор ми; б/ про јек то ва ње 
зе ле них и па мет них лу ка, ма ри на и тран спорт них ве за; в/ омо гу ћа ва ње 
но вих ма те ри ја ла и тех но ло ги ја за одр жи ву про из вод њу и упра вља ње жи-
вот ним ци клу сом про из во да и г/ до при нос ино ва тив ним и одр жи вим кон-
цеп ти ма за бро до ве и ре кре а тив но је дре ње/; ја ча њем от пор но сти обал них 
со ци о е ко ном ских и мор ских еко ло шких си сте ма на кли му а/ раз ви ја ње ре-
ше ња за сно ва них на при ро ди за по бољ ша ње ода зи ва на при род не ка та-
стро фе, по ве ћа ње при род ног ка пи та ла и об на вља ње еко си сте ма и б/ кван-
ти фи ко ва ње ути ца ја кли мат ских про ме на (аци ди фи ка ци ја, по раст ни воа 
мо ра, де ок си ге на ци ја, за гре ва ње оке а на и дру ги стре со ри) на ре ги о нал ном 
ни воу и ме ђу сли во ви ма ка ко би се оја ча ла от пор ност оке а на и оба ле.

(3) Успе шна пла ва еко но ми ја за љу де – би тан је до при нос пла ве еко-
но ми је здра вљу, бла го ста њу и про спе ри те ту љу ди на одр жив, ре зи ли јен-
тан и пра ви чан на чин.

(4) Ин те гри са но и од го вор но упра вља ње оке а ном – би тан је до при нос 
за сно ван на зна њу, ин клу зив ном, ин те гри са ном и од го вор ном упра вља њу 
оке а ном у про це су кон струк тив не тран сфор ма ци је ка одр жи вој пла вој 
еко но ми ји.

3 Оп шир ни је у: [Ho ri zon Eu ro pe can di da te part ner ship].
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ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Пла ва еко но ми ја мо же се сма тра ти по лу гом одр жи вог раз во ја, еко-
ном ског ра ста и дру штве не ин клу зи је. У пи та њу је еко но ми ја за сно ва на 
на са рад њи, ре зи ли јент но сти, мо гућ но сти ма и ме ђу за ви сно сти. Њен раст 
под стак нут је ин ве сти ци ја ма ко је ре ду ку ју еми си је угље ни ка и за га ђе ње, 
по ве ћа ва ју енер гет ску ефи ка сност, ко ри сте сна гу при род них ре сур са и 
пред у пре ђу ју гу би так би о ди вер зи те та.

На осно ву ем пи риј ских на ла за до ко јих се до шло у ра ду оп шти је за-
кљу чак да ће оке а ни, обал на под руч ја и мор ске ак тив но сти игра ти пре суд-
ну уло гу за еко ном ску бу дућ ност Европ ске уни је, иа ко су ње ни по тен ци-
ја ли на осно ву пре гле да ре ле вант них ин ди ка то ра још увек не до вољ но 
ва ло ри зо ва ни. На и ме, про це њу је се да ета бли ра ни сек то ри пла ве еко но-
ми је ди рект но за по шља ва ју бли зу 4,5 ми ли о на љу ди и ге не ри шу 176 
ми ли јар ди евра бру то до да те вред но сти, што је још увек не до вољ но спрам 
ње них по тен ци ја ла.

За кре а то ре по ли ти ке и до но си о це од лу ка европ ска пла ва еко но ми-
ја мо же и мо ра би ти цен трал ни и чврст стуб ко ји до при но си по сти за њу 
иде а ла ја ког, одр жи вог, ре зи ли јент ног и кли мат ски-не у трал ног мо де ла 
пла ве еко но ми је, ко ји пре по зна је афир ма ци ју та квих по лу га ка кве су, 
при ме ра ра ди, об но вљи ви из во ри енер ги је мо ра, зе ле на ин фра струк ту ра и 
еко-ту ри зам, ко ји, са ми по се би, отва ра ју но ву еко ном ску пер спек ти ву, те 
оси гу ра ва ју и од ре ђе не еко ло шке до бит ке. Пла ва еко но ми је мо же ак тив но 
до при не ти и ре а ли за ци ји ба зич них ци ље ва Европ ског зе ле ног до го во ра 
кроз: 1) де кар бо ни за ци ју (сма ње ње еми си је га со ва узроч ни ка ефек та „ста-
кле не ба ште”, за га ђе ња ва зду ха и во де и под вод не бу ке мо гу ће је по сти ћи 
кроз де кар бо ни за ци ју по мор ског тран спор та и ри бо ло ва); 2) цир ку лар ну 
еко но ми ју (има се у ви ду до при нос пла ве еко но ми је су зби ја њу за га ђе ња 
од пла сти ке, те ре ци кла жи бро до ва); 3) би о ди вер зи тет (мор ска за шти ће на 
под руч ја ре зул ти ра ју по ве ћа њем би о ди вер зи те та и ве ћих ри бљих фондо-
ва, до ри но се убла жа ва њу кли мат ских ути ца ја, те ну де оп ци је за одр жи ви 
ту ри зам и со фи сти ци ра ни је ак тив но сти по пут би о тех но ло ги је); 4) кли мат-
ску адап та ци ју (при ме ра ра ди, ула га ње у зе ле ну ин фра струк ту ру ве за но 
за обал на под руч ја и за шти та оба ла од ри зи ка од еро зи је и по пла ва, не 
са мо да ну ди ко ри сти за раз вој ту ри зма, већ, исто та ко, пру жа по др шку 
очу ва њу пеј за жа и би о ди вер зи те та и 5) одр жи ва хра на (ов де је од пре суд-
не ва жно сти у пр вом ре ду од го во ран ри бо лов ка ко би се за ли хе до ве ле на 
одр жи ви ни во, одр жи ва аква кул ту ра и но ви из во ри хра не и сточ не хра не, 
на при мер, из про из вод ње ал ги, те усва ја ње со фи сти ци ра ни јих мар ке-
тин шких стан дар да ко ји би по тро ша чи ма пру жи ли тран спа рент ни ји из-
бор одр жи вих мор ских пло до ва). 

Ге не рал на по у ка ра да од но си се на кон ста та ци ју да европ ске ин сти-
ту ци је ко је су од го вор не за здра вље и си гур ност оке а на мо ра ју озбиљ но 
раз мо три ти од го ва ра ју ћи оквир ко ји омо гу ћа ва пла вој еко но ми ја да се 
не сме та но раз ви ја уз одр жа ва ње ви со ких стан дар да одр жи вог раз во ја у 
скла ду са ви зи јом ЕУ за дру штво без угље ни ка. Ка ко би се аде кват но 
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од го во ри ло на прет ход не иза зо ве, по се бан на гла сак тре ба ста ви ти на по-
тре бу за мул ти сек тор ским, ин клу зив ним, тран спа рент ним и хо ли стич ким 
упра вља њем (јав но-при ват ни ди ја лог) ка ко би се ин те гри са ло одр жи во 
ко ри шће ње људ ских ре сур са са за шти том жи вот не сре ди не и со ци јал ном 
прав дом. Уна пре ђе ње про це са упра вља ња пр вен стве но тре ба да се за сни-
ва на: 1) Ан га жо ва њу гра ђа на и оке ан ској пи сме но сти, од но сно укљу чи вању 
и осна жи ва њу ло кал них за јед ни ца и 2) Афир ма ци ји по мор ског про стор ног 
пла ни ра ња, ко га мо ра би ти ви ше што је ве ћа по тра жња за ко ри шће њем 
по мор ског про сто ра, а ко је кроз јав не кон сул та ци је по ма же спре ча ва њу 
кон фли ка та из ме ђу при о ри те та по ли ти ке и ускла ђи ва њу очу ва ња при ро-
де са еко ном ским раз во јем.

У иден ти фи ко ва њу про бле ма и про на ла же њу одр жи вих ре ше ња у 
сми слу одр жи во сти ра ста и за по шља ва ња у по мор ској еко но ми ји, као 
кључ ни ин стру мент на ме ће се ин вол ви ра ност свих ак те ра укљу чу ју ћи 
би знис сек тор, ис тра жи ва че, вла ду и ци вил но дру штво.
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Sum mary: The con cept of the blue eco nomy is a part of a new wa ve of eco no mic 
tho ught that emp ha si zes the su sta i na ble use of na tu ral re so ur ces in the world’s oce ans, 
se as and co a stal are as. The blue eco nomy, which is do mi na ted by the prin ci ple of su sta i na-
bi lity, is di rectly con tra sted with the de ve lop ment of anot her cycle of li ne ar ex plo i ta ti on of 
li mi ted pla ne tary re so ur ces. In con trast, a su sta i na ble blue eco nomy en vi sa ges eco no mic 
ac ti vi ti es such as gre e ning ship ping, co a stal re ne wa ble energy, car bon se qu e stra ti on, 
eco-to u rism, ge ne tic ma ri ne re so ur ces, su sta i na ble aqu a cul tu re and the de ve lop ment of 
new se a food as new trends in the de ca des ahead. The pa per analyzes the key po stu la tes 
of the blue eco nomy con cept, as well as Eu ro pean ex pe ri en ces and chal len ges in this fi eld, 
using the met hods of the o re ti cal analysis. Ba sed on the em pi ri cal fin dings of the pa per, 
the ge ne ral con clu sion is that the oce ans, co a stal are as and ma ri ne ac ti vi ti es will play a 
cru cial ro le for the eco no mic and en vi ron men tal fu tu re of the Eu ro pean Union and its 
ci ti zens. The Eu ro pean blue eco nomy can and must be a cen tral and so lid pil lar that con tri-
bu tes to the ge ne ral re si li en ce of so ci ety it self. Ove rall, the Eu ro pean Union has re cog ni zed 
the im por tan ce of the blue eco nomy in ge ne ra ting new jobs and ac hi e ving pro spe rity and 
se cu rity, but its po ten tial has yet to be un loc ked. What is im por tant is that the af fir ma tion 
of the con cept of the blue eco nomy ta kes pla ce in the spi rit of the fun da men tal prin ci ples 
of the 2020 stra tegy, ac cor ding to which growth must be smart (with re spect to in te gra tion 
of cut ting ed ge sci en ce-ba sed, in no va ti ve so lu ti ons and in du strial le a der ship), su sta i na ble 
(in eco no mic, so cial and eco lo gi cal terms tac kling so ci e tal chal len ges) and in clu si ve 
(con si de ring the mul ti tu de of co a stal, ma ri ne and ma ri ti me ac ti vi ti es and tra de-offs bet-
we en them). The ge ne ral les son is that the Eu ro pean in sti tu ti ons re spon si ble for ocean 
he alth and sa fety must se ri o usly con si der an ap pro pri a te fra me work that al lows the blue 
eco nomy to thri ve whi le ma in ta i ning high stan dards of su sta i na ble de ve lop ment in li ne 
with the EU’s vi sion for a car bon-free so ci ety. When it co mes to the Eu ro pean Union (and 
its mem bers), the de ve lop ment of the su sta i na ble and fa ir blue eco nomy in the co ming pe riod 
sho uld ta ke pla ce in ac cor dan ce with the prin ci ples of the Eu ro pean Green Agre e ment, as 
a long-term stra tegy for su sta i na ble growth, which will re qu i re: tran sfor ma tion of va lue 
cha ins of the blue eco nomy in terms of mo ving away from li ne ar bu si ness mo dels to cir-
cu lar ones, with less re so ur ce con sump tion and wa ste; in tro duc tion of stric ter me a su res 
aga inst ma ri ne pol lu tion, co a stal wa ste and pla stics; fos sil fuel re pla ce ment; in ve sting in 
bi o di ver sity con ser va tion; re sto ra tion and pro tec tion of ecosystems; pro mo ting na tu re-
ba sed so lu ti ons and op ti ons and in cu ba ting ma ri ne re ne wa ble energy and in no va ti ve blue 
bi o tec hno logy. At the sa me ti me, all blue eco nomy sec tors ha ve to re du ce the ir cli ma te 
and en vi ron men tal im pact and con tri bu te to the re co very of ma ri ne ecosystems. In ac hi-
e ving ove rar ching go als such as re du cing gre en ho u se gas emis si ons, in cre a sing re so ur ce 
ef fi ci ency and re du cing ove rall en vi ron men tal im pact, the EU sho uld fo cus on fi ve pro-
mi sing and in no va ti ve sec tors, na mely: blue energy, aqu a cul tu re, co a stal and ma ri ti me 
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to u rism, blue bi o tec hno logy and se a bed mi ning. To ad dress the pre vi o us chal len ges, 
spe cial emp ha sis sho uld be pla ced on the need for mul ti sec to ral, in clu si ve, tran spa rent 
and ho li stic go ver nan ce (pu blic-pri va te di a lo gue) to in te gra te the su sta i na ble use of hu-
man re so ur ces with en vi ron men tal pro tec tion and so cial ju sti ce. Im pro ving go ver nan ce 
pro ces ses sho uld pri ma rily be ba sed on: 1. Ci ti zen en ga ge ment and ocean li te racy, na mely, 
the in vol ve ment and em po wer ment of lo cal com mu ni ti es and 2. Аffir ma tion of ma ri ti me 
spa tial plan ning, with the fol lo wing advan ta ges: pro tect the en vi ron ment thro ugh early 
iden ti fi ca tion of im pact and op por tu ni ti es for mul ti ple use of spa ce; en co u ra ge in vest ment 
by cre a ting pre dic ta bi lity, tran spa rency and cle a rer ru les; in cre a se cross-bor der co o pe ra tion 
bet we en EU co un tri es to de ve lop energy grids, ship ping la nes, pi pe li nes, sub ma ri ne ca-
bles and ot her ac ti vi ti es, but al so to de ve lop co he rent net works of pro tec ted are as; and 
re du ce con flicts bet we en sec tors and cre a te syner gi es bet we en dif fe rent ac ti vi ti es.

КEYWORDS: blue eco nomy, eco no mic de ve lop ment, ocean su sta i na bi lity, EU
JEL Clas si fi ca tion: A10, A12, Q2, Q5
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ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У  
НА ЦР ТУ ГРА ЂАН СКОГ ЗА КО НИ КА
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Ми ни стар ство од бра не Бо сне и Хер це го ви не

За јед нич ки штаб Ору жа них сна га Бо сне и Хер це го ви не
Би стрик 1, Са ра је во, Бо сна и Хер це го ви на
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СА ЖЕ ТАК: У чла ну 11 На цр та ко ди фи ка ци је срп ског гра ђан ског 
пра ва по пр ви пут у до ма ћем гра ђан ском пра ву постављенa је од ред ба о 
на че лу за шти те жи вот не сре ди не. Ово на че ло кон кре ти зо ва но је као ак-
це сор на гра ђан ско прав на оба ве за свих пре ма сви ма, обје кат за шти ћен 
јав ним ин те ре сом и сред ство огра ни ча ва ња су бјек тив них пра ва. Пи та ња на 
ко ја се од го ва ра у овом ра ду су да ли је та ква, но ва гра ђан ско прав на уста-
но ва прав но по ли тич ки по треб на, свр сис ход на и ускла ђе на са по зи тив ним 
пра вом. Рeз ултати ком па ра тив ног и прав но дог мат ског уви да ука зу ју да су 
од го во ри на ова пи та ња по зи тив ни. Уо че не су и од ре ђе не мањ ка во сти 
пред ло же не од ред бе: из о ста нак санк ци о ни са ња рад њи уз др жа ва ња од 
оште ће ња при ро де, из о ста нак про пи си ва ња су бјек тив ног гра ђан ског еко-
ло шког пра ва, те ње но не де фи ни са но деј ство на прав не по сло ве и вр ше ње 
су бјек тив них пра ва. Има ју ћи у ви ду да је пред ло же на од ред ба нео д ре ђе ног 
и блан кет ног ка рак те ра, ови не до ста ци мо гу се ре ла ти ви зо ва ти ши рим 
ту ма че њи ма и упу ћи ва њем на пра ви ла јав ног и еко ло шког пра ва, ети ке и 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. Ипак, у свр ху за о кру жи ва ња бу ду ћег 
гра ђан ско прав ног за ко но дав ства и ин те грал не еко ло шке за шти те, овај рад 
пред ла же дру гу мо гућ ност у ви ду ин тер вен ци је у пред ло же ни текст од-
ред бе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за шти та жи вот не сре ди не, на че ло, гра ђан ско прав ни 
од нос, оба ве за
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УВОД

У на цр ту Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је1 (у да љем тек сту ГЗ), 
у чла ну 11 (ру брум За шти та жи вот не сре ди не) од ре ђе но је: 

Оп шта је ду жност да се шти ти, уна пре ђу је и опле ме њу је здра ва 
жи вот на сре ди на, у скла ду са уста вом, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во-
ри ма, за ко ни ма, на че ли ма еко ло шке ети ке и са по што ва њем ме ђу ге не-
ра циј ске со ли дар но сти.

Ова од ред ба ко ди фи ка ци је срп ског гра ђан ског пра ва de le ge fe ren da 
је свр ста на у Увод не од ред бе Оп штег де ла ГЗ ме ђу кла сич на на че ла гра-
ђан ског пра ва, као што су са ве сност и по ште ње, ау то но ми ја во ље, рав-
но прав ност, за бра на зло у по тре бе пра ва, итд. Ра ди се о пре се да ну, јер 
до ма ће по зи тив но пра во и ре ле вант на ли те ра ту ра не свр ста ва ју жи вот ну 
сре ди ну ме ђу уста но ве гра ђан ског пра ва чак ни ка да се ко ри сте гра ђан-
ско прав ни ме ха ни зми ње не за шти те. Чи ни се да пре о вла ђу је ста но ви ште 
да еко ло шке нор ме си стем ски при па да ју све ту јав ног пра ва, јер су до не-
се не у свр ху ис пу ња ва ња ме ђу на род них еко ло шких стан дар да ко ји оба-
ве зу ју пр вен стве но јав не вла сти. 

Кон стру и са ње суп тил ног екви ли бри ју ма из ме ђу про спе ри те та и 
очу ва ња жи вот не сре ди не за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је сва ка ко ни је 
пред мет ре гу ли са ња кла сич них гра ђан ско прав них ди сци пли на. За то је 
ра зу мљи во да бри га о жи вот ној сре ди ни ни је те жи шно пи та ње у већ пет-
на е сто го ди шњем про це су ве ли ког спре ма ња у по ро ди ци срп ског гра ђан-
ског пра ва. У овом ра ду се тра га за од го во ри ма на два пи та ња: пр во, да ли 
је пред ло же на од ред ба ну жна, по треб на или ба рем ко ри сна; дру го, ка ко 
са др жај те од ред бе слу жи свр си це ло ви те еко ло шке за шти те у по ста вље-
ном прав ном окви ру. 

ДА ЛИ ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ МО РА ИЛИ  
БА РЕМ ТРЕ БА ДА БУ ДЕ УСТА НО ВА ГРА ЂАН СКОГ ПРА ВА? 

Упо ред но прав ни увид

Прав но по ли тич ко оправ да ње еко ло шке за шти те као гра ђан ско прав-
не уста но ве про из ла зи из на ра ста ју ће гло бал не за бри ну то сти за жи вот ну 
сре ди ну и све сти да је одр жив раз вој ди рект но усло вљен од го вор ним 
упра вља њем при род ним ре сур си ма [Baj ce tic et al. 2016: 89]. У упо ред ном 
пра ву се по твр ди ло да су јав но прав ни ме ха ни зми не до вољ ни, те да је у 
ци љу за о кру же ња си сте ма еко ло шке за шти те по треб на „при ва ти за ци ја” 
еко ло шког пра ва. Су шти на ове ши ро ко рас по стра ње не тен ден ци је је 
овла шћи ва ње гра ђан ско прав них су бје ка та на тра же ње еко ло шке за шти-
те, јер је при ро да на сле ђе но до бро ко је при па да не са мо др жа ви, не го и 
ор га ни за ци ја ма, по је дин ци ма и бу ду ћим ге не ра ци ја ма [Аragao et al. 2017: 
43–46].

1 [Грађански за ко ник Ре пу бли ке Србије]. 
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У си сте ми ма са ду гом тра ди ци јом ко ди фи ка ци је гра ђан ског пра ва 
за шти та жи вот не сре ди не ни је пре по зна та као гра ђан ско прав на уста но-
ва, а ово пи та ње се пре пу шта по себ ним еко ло шким ко ди фи ка ци ја ма или 
си сте ма ти за ци ја ма. То је са свим ра зу мљи во ка да се има у ви ду да се 
ра ди о пра вим спо ме ни ци ма гра ђан ско прав не тра ди ци је, ко ји су пи са ни 
у вре ме ка да за шти та жи вот не сре ди не ни је би ла по зна та ни као дру штве-
ни, а по го то во не као прав ни про блем. Та ко нпр. фран цу ски Гра ђан ски 
за ко ник (1804)2 са др жи све га не ко ли ко блан кет них од ред би ко ји упу ћу ју на 
при ме ну еко ло шких про пи са, док у шпан ском (1889)3 и не мач ком (1900)4 
Гра ђан ском за ко ни ку уоп ште не ма од ред би ко је се екс пли цит но од но се 
на за шти ту жи вот не сре ди не.

С дру ге стра не, на ра ста ње еко ло шког на ра ти ва је еви дент но у гра-
ђан ским за ко ни ци ма ко ји су до не се ни у но ви је вре ме. Жи вот на сре ди на 
по ста је по зи тив но прав ни по јам ко ји про жи ма све де ло ве гра ђан ског пра-
ва у Гра ђан ском за ко ни ку Ру ске Фе де ра ци је (1994–2011)5, а још ви ше у 
Гра ђан ском за ко ни ку На род не Ре пу бли ке Ки не (2021)6. Да се не ра ди о 
нор ма тив ним пре те ри ва њи ма прав них по ре да ка ко ји не мо гу да се по ди-
че узор ним прав ним тра ди ци ја ма, ре чи то де ман ту је на црт ко ди фи ка ци-
је ва же ћих уго вор них пра ви ла Европ ске уни је (Draft Com mon Fra me of 
Re fe ren ce) [Study Gro up et al. 2009]. У овом узор ном и ау то ри та тив ном 
до ку мен ту, ко је је са чи ни ла сту диј ска гру па са чи ње на од углед них европ-
ских те о ре ти ча ра при ват ног пра ва, за шти та жи вот не сре ди не на шла је 
ме ста у мо дел-пра ви ли ма VI – 2:209: (ру брум Те ре ти ко је на ме ће др жа ва 
због еко ло шких оште ће ња) и VI – 3:206 (ру брум Од го вор ност за ште ту 
узро ко ва ну опа сним ма те ри ја ма или еми си ја ма). Осим то га, у на че лу 5 
(ру брум Уго во ри штет ни тре ћим ли ци ма и дру штву уоп ште) огра ни ча ва 
се ау то но ми ја во ље гра ђан ско прав них су бје ка та у свр ху за шти те жи вот-
не сре ди не [Study Gro up et al. 2009: 399, 404, 64,65].

Да кле, за шти та жи вот не сре ди не не мо ра да бу де екс пли цит но на-
ве де на као уста но ва гра ђан ског пра ва, јер се гра ђан ско прав ни ме ха ни зми 
ње не за шти те мо гу оства ри ти и упу ћи ва њем еко ло шких нор ми на од го-
ва ра ју ће гра ђан ске нор ме. Ме ђу тим, ње но про пи си ва ње као на че ла и 
уста но ве гра ђан ског пра ва је по треб но у свр ху ис ти ца ња не мер љи ве вред-
но сти овог оп штег до бра и ко ри сно у свр ху хар мо ни за ци је гра ђан ског и 
еко ло шког пра ва. За то на ме ру пред ла га ча да ја сно ис так не зна чај за шти те 
жи вот не сре ди не у гра ђан ско прав ним од но си ма сва ка ко тре ба оправ да ти 
и по др жа ти.

2 [Грађански за ко ник Ре пу бли ке Фран цу ске (Ci vil Co de)].
3 [Грађански за ко ник Кра ље ви не Шпа ни је, До ступ но на: Mi ni ste rio de Ju sti cia, Spa nish 

Ci vil Co de 2016].
4 [Грађански за ко ник СР Не мач ке (Bur ger lic hes Ge set zbuch)].
5 [Грађански за ко ник Ру ске Фе де ра ци је. Видeти чл. 1, ст. 3, 209; ст. 3, 285 и 751].
6 [Грађански за ко ник На род не Ре пу бли ке Ки не (Ci vil Co de of the Pe o ple‘s Re pu blic of 

Chi na. Видeти чл. 9, 286, 326, 346, 509, 619, 937, 942, 1229–1235].
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ДА ЛИ ЈЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НА ОД РЕД БА СВРСИ СХОД НА  
И СИ СТЕМ СКИ УСКЛА ЂЕ НА? 

Прав но дог мат ски увид

У ко јој ме ри са др жај од ред бе слу жи свр си  
за шти те жи вот не сре ди не?

У тра га њу за од го во ром на по ста вље но пи та ње, по треб но је да се 
утвр де прав но дог мат ска зна че ња овог пој ма, а за тим да се од ре ди ме сто 
овог пој ма у струк ту ри гра ђан ско прав них од но са и раз мо тре по сле ди це 
ова квог ре ше ња са ста но ви шта основ них кон це пи ја еко ло шког пра ва и 
ети ке. 

Сме шта ње раз ма тра не од ред бе у Увод ни део Оп штег де ла ГЗ, у ко ме 
се на ла зи спи сак на че ла гра ђан ског пра ва, упу ћу је на за кљу чак да пред-
ла гач ета бли ра и за шти ту жи вот не сре ди не као на че ло гра ђан ског пра ва, 
иа ко то та ко не на зи ва. Да се ра ди о на че лу по ка зу је и члан 21 (ру брум 
Уни вер зал на при ме на), ко јим се од ре ђу је да се увод не од ред бе при ме њу-
ју у свим по себ ним де ло ви ма за ко ни ка. Ти ме се ова од ред ба из два ја од 
дру гих: оп ште пра ви ло ни је до вољ но од ре ђе но за ди рект ну при ме ну, 
не го се из ра жа ва кроз кон крет ни је нор ме или пак прак тич но кон кре тизу-
је за по пу ња ва ње прав них пра зни на [Vodinelić 2012: 172–175]. Ово оп ште 
пра ви ло је ипак из ра же но као гра ђан ско прав на оба ве за, тј. као „оп шта 
ду жност да се шти ти, уна пре ђу је и опле ме њу је здра ва жи вот на сре ди на”. 
Са др жај оба ве зе ни је пре ци зи ран, јер у на став ку од ред ба до би ја блан кет-
ни ка рак тер: упу ћу је на устав, по твр ђе не ме ђу на род не уго во ре, за ко не, 
на че ла еко ло шке ети ке и по што ва ње ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. 

По јам жи вот не сре ди не је на шао ме ста и у по себ ним де ло ви ма ГЗ. 
Пр во, у ста ту сним од ред ба ма, у чла ну 70 ГЗ за шти та жи вот не сре ди не и 
жи вог све та је из ра же на као оп шти и јав ни ин те рес, јер се екс пли цит но 
на во ди као је дан од ци ље ва осни ва ња за ду жби не, по ред дру гих де лат но-
сти у ко ји ма: до бро чин ство мо же да до при не се људ ској сре ћи, убла жа-
ва њу не сре ће, ху ма ни јем про гре су и про цва ту по је ди на ца и њи хо вих 
за јед ни ца. По ред то га, као дру ги ле ги тим ни ци ље ви су на ве де ни: под сти-
ца ње кул ту ре, обра зо ва ња, вер ског и ду хов ног жи во та, на у ке, умет но сти, 
здрав стве не за шти те, спор та и ре кре а ци је, со ци јал ног ра да и по мо ћи, 
струч ног ра да и оспо со бља ва ња за ко ри стан рад у дру штву. 

Дру го, у обли га ци о ном пра ву, оште ће ња жи вот не сре ди не се им пли-
цит но по зи ци о ни ра ју у од штет но пра во. Та ко се у чла ну 297 (ру брум 
Зах тев да се укло ни опа сност од ште те) на ла зи пре пи са на од ред ба чла на 
156 ва же ћег За ко на о обли га ци о ним од но си ма7 ко ја уре ђу је пра во сва ко-
га да под не се зах тев да се укло ни опа сност од ште те. По тен ци јал ове од-
ред бе за пре вен ти ву и ре па ра ци ју еко ло шких ште та је одав но пре по знат, 
јер да је ак тив ну ле ги ти ма ци ју сви ма, тј. пред ста вља ac tio po pu la ris [Rakić- 

7 [Службени лист СФРЈ, 29/78, 39/85, 45/89 – од лу ка УСЈ и 57/89; Слу жбе ни лист СРЈ, 
31/93; Слу жбе ни лист СЦГ, 1/2003 –Устав на по ве ља; Слу жбе ни гла сник РС, 18/2020].
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-Vo di ne lić 1989: 865–884; Сал ма 2009: 34–43]. Међу тим, у до са да шњој суд-
ској прак си го то во да не ма пред ме та у ко ме је ово овла шће ње сва ко га 
ко ри шће но у еко ло шким пар ни ца ма, па је пре по руче но да се ова од ред ба 
по ја сни та ко што ће се ак тив на ле ги ти ма ци ја из ри чи то до де ли ти чак и 
они ма ко ји не спа да ју у нео д ре ђе ни број ли ца ко ји ма пре ти опа сност 
[Radonjić i Stje lja 2018: 16–17].

Тре ће, у ствар ном пра ву, у чла ну 1911 (ру брум За бра на за га ђе ња, одно-
сно штет не ими си је) оба ве за уз др жа ва ња од штет них ими си ја из ва же ћег 
чла на 5 За ко на о осно ва ма сво јин ско-прав них од но са8 је фор му ли са на 
као за бра на соп стве ни ка да оба вља „де лат ност услед ко је се ши ре штет ни 
ути ца ји на су сед не не по крет но сти у ви ду за га ђе ња”. Ов де се очи глед но 
ра ди о огра ни че њу вр ше ња су бјек тив ног пра ва сво ји не у ко рист пра ва су-
се да да ко ри сти сво ју не по крет ност без опа сно сти од еко ло шког оште ће ња 
[Дреновак-Ива но вић и др. 2015: 107–109].

На кра ју, у по ро дич ном пра ву, у чла ну 2302 (ру брум Вас пи та ва ње 
де те та) на ве де на је ду жност ро ди те ља да „раз ви ја ју код де те та од нос по-
што ва ња и чу ва ња жи вот не сре ди не”. Ти ме се жи вот на сре ди на ис ти че 
као јав ни ин те рес о ко ме тре ба да бри ну и бу ду ће ге не ра ци је.

Да кле, на че ло за шти те, уна пре ђе ња и опле ме њи ва ња жи вот не сре-
ди не се о оп штем де лу ГЗ по ста вља као на че ло, ко је се из ра жа ва као 
оба ве за свих, док се у по себ ним де ло ви ма здра ва жи вот на сре ди на из ра-
жа ва и као јав ни ин те рес, за шти ће но до бро и ле ги ти ман раз лог за огра-
ни че ње вр ше ња су бјек тив них пра ва. 

Да би се пот пу ни је раз ја сни ла гра ђан ско прав на при ро да еко ло шке 
за шти те у на ве де ним од ред ба ма, по треб но је да се овај по јам ја сно си ту-
и ра у струк ту ри гра ђан ско прав них од но са. Ме то до ло шко по ла зи ште у 
овом по ду хва ту је кон струк ци ја сва ког прав ног од но са у тро у глу пој мо-
ва су бјек ти – су бјек тив на пра ва и оба ве зе – објек ти [Перић 1976: 74–76]. 
Та ко је и у гра ђан ско прав ној те о ри ји: гра ђан ско прав ни од нос је од нос 
из ме ђу су бје ка та гра ђан ског пра ва, ко ји се ре гу ли ше нор ма ма гра ђан ског 
пра ва, та ко што се тим су бјек ти ма да ју или при зна ју од ре ђе на су бјек тив-
на пра ва и оба ве зе. Је ди но се раз ли ку ју схва та ња у по гле ду објек та. Пр ва 
раз ли ка је те о риј ска ди ле ма из ме ђу тра ди ци о нал ног ужег схва та ња објек-
та као де ла ма те ри јал не при ро де у не по сред ној вла сти чо ве ка [Станковић 
1976; Стан ко вић и др. 1995: 103–104] и ши рег, ко ји у овај по јам укљу чу је 
и људ ске рад ње и ма те ри јал ну при ро ду ко ја ни је у чо ве ко вој вла сти. У 
овом ра ду се по ла зи од ши рег схва та ња, у ко ме се објек том сма тра оно 
по во дом че га на ста је од ре ђе ни од нос. Дру га раз ли ка је у при ро ди објек-
та: Ка ко се тех ни ка уре ђе ња гра ђан ско прав них од но са сво ди на до де лу 
или при зна ва ње су бјек тив них гра ђан ских пра ва, ни је по треб но пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу пој мо ва објек та гра ђан ско прав ног од но са, објек та су бјек-
тив ног пра ва или пак објек та оба ве зе [Vodinelić 2012: 194–268; Ни ко лић 
2020: 224–252].

8 [Службени лист СФРЈ, 6/80 и 36/90; Слу жбе ни лист СРЈ, 29/96; Слу жбе ни гла сник 
РС, 115/05].
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Пре све га, рад ње за шти те, уна пре ђи ва ња и опле ме њи ва ња жи вот не 
сре ди не се не мо гу сма тра ти са мо стал ним еле мен том гра ђан ско прав ног 
од но са, па је за то ова оба ве за ак це сор не, уз гред не при ро де. Дру гим ре-
чи ма, она не ва жи са мо стал но, не го са мо као ко рек тив гра ђан ско прав них 
од но са, од но сно на чи на вр ше ња пра ва и оба ве за у том од но су. Дру го 
за па жа ње је и пр ва кон крет на за мер ка пред ло же ном ре ше њу, јер рад ње 
ко је про пи су је пред ла гач огра ни ча ва ју се са мо на да ва ње и чи ње ње (da-
re, fa ce re) а не об у хва та ју уз др жа ва ње од еко ло шки шко дљи вих рад њи 
или пак тр пље ње од ре ђе них при род них про це са (non-fa ce re, pa ti). Ово 
би се мо гло озна чи ти као ве ли ки про пуст јер су еко ло шке ште те че сто 
уз гред на по сле ди ца од ре ђе них гра ђан ско прав них од но са, од но сно на чи на 
вр ше ња су бјек тив них пра ва и оба ве за из тих од но са.

Пр ва не до у ми ца у ту ма че њу пред ло же не од ред бе је сте да ли ова ква 
прав но тех нич ка ре дак ци ја под ра зу ме ва ва же ње ко ре ла тив ног су бјек тив-
ног пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну. На и ме, ме ђу ци ви ли сти ма је су бјек-
тив но пра во цен трал на ка те го ри ја гра ђан ског пра ва, па су оба ве зе че сто 
са мо по сле ди ца ва же ња тих пра ва [Vodinelić 2012: 192–193]. За то се мо же 
спе ку ли са ти да ова еко ло шка оба ве за свих им пли ци ра по сто ја ње по ду-
дар ног су бјек тив ног пра ва свих на здра ву жи вот ну сре ди ну, по го то во 
што је у јав ном пра ву Ср би је та кво су бјек тив но пра во већ при зна то. Као 
и оба ве за у пред ло же ној од ред би ГЗ, та кво су бјек тив но пра во би би ло 
по зи тив не при ро де, тј. са сто ја ло би се у овла шће њу да се зах те ва да дру ги 
шти те, уна пре ђу ју и опле ме њу ју при ро ду, и би ло би ап со лут ног деј ства. 
Ово би би ло пра во-оба ве за, јер исто вре ме но овла шћу је и оба ве зу је 
[Vodinelić 2012: 189].

Ме ђу тим, убе дљи ви ји су они ар гу мен ти ко ји ука зу ју да раз ма тра на 
од ред ба не им пли ци ра би ло ка кво су бјек тив но пра во на здра ву жи вот ну 
сре ди ну. Пре све га, по јам су бјек тив но пра во ту се уоп ште не по ми ње. 
Дру го, по сто ја ње гра ђан ских оба ве за ни је ну жно у ко ре ла ци ји са по сто-
ја њем су бјек тив ног гра ђан ског пра ва, јер оба ве зе мо гу да по сто је не за-
ви сно од пра ва [Vodinelić 2012: 188]. Тре ће, јав но прав не га ран ци је пра ва 
при ват них ли ца да зах те ва ју од јав них вла сти здра ву жи вот ну сре ди ну 
не им пли ци ра ју ну жно по сто ја ње су бјек тив ног гра ђан ског пра ва при ват-
них ли ца да то исто зах те ва ју од дру гих при ват них ли ца. На кра ју, чи ње-
ни ца да је узро ко ва ње еко ло шких ште та уту жи во пре ма пра ви ли ма гра-
ђан ског пра ва не мо ра ну жно да во ди до за кључ ка да се ра ди о кр ше њу 
су бјек тив ног пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну, не го о кла сич ном гра-
ђан ском де лик ту. 

У за кључ ку, од го вор на пи та ње о им пли ци ра ном су бјек тив ном пра ву 
у пред ло же ној еко ло шкој од ред би ГЗ је не га ти ван. Ова од ред ба од ре ђу је 
са мо гра ђан ско прав ну оба ве зу по зи тив не при ро де и ап со лут ног деј ства 
(er ga om nes), ко ја ни је пра ће на ко ре ла тив ним или ко ре спон дент ним гра-
ђан ским пра вом. Ме ђу тим, та оба ве за по ста је уту жи ва и при нуд но из вр-
ши ва ка да до ђе до по вре де или угро жа ва ња жи вот не сре ди не. Tада сви 
за ин те ре со ва ни (у при ват ном ин те ре су) или пак др жа ва (у јав ном ин те-
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ре су) по ста ју овла шће ни да зах те ва ју пре ста нак угро жа ва ња или пак 
от кла ња ње по сле ди ца еко ло шке ште те (пре вен ци ја или ре сти ту ци ја). 

Дру га не до у ми ца се од но си на од ре ђи ва ње ме ста „жи вот не сре ди не” 
у струк ту ри гра ђан ско прав них од но са, јер то под ра зу ме ва опре де ље ње 
за јед ну од две су прот ста вље не кон цеп ци је еко ло шке за шти те. На и ме, за 
са да пре о вла ђу ју ће ан тро по цен трич но ви ђе ње, по ко ме је свр ха еко ло шке 
за шти те чо ве ков жи вот и здра вље, све ви ше се оспо ра ва као не до вољ но 
и пред ла же еко цен трич ни при ступ, пре ма ко ме се при ро да по ста вља не 
са мо као са мо ста лан за шти ће ни објект, не го јој се до де љу је прав ни су бјек-
ти ви тет [Visković 1997: 403; Ba tri će vić i Ba tanj ski 2014: 49–50]. 

Ако би се узе ло да пред ло же но ре ше ње по др жа ва еко цен трич но ста-
но ви ште, жи вот на сре ди на би се упо до би ла уло зи ти ту ла ра су бјек тив ног 
пра ва на ње ну „за шти ту, уна пре ђи ва ње и опле ме њи ва ње”, ко је деј ству је 
er ga om nes, од но сно у свим гра ђан ско прав ним од но си ма. У при лог том 
за кључ ку мо гло би се ис так ну ти ви ше ар гу ме на та. Пр во, мо же се узе ти 
да је огра ни чен прав ни су бјек ти ви тет већ при знат жи во ти ња ма, па се ана-
ло ги јом тај су бјек ти ви тет мо же про ши ри ти и на дру ге де ло ве при ро де. 
Дру го, ак тив на про це сна ле ги ти ма ци ја ор га ни за ци ја и др жа ве пре ма јав-
но прав ним еко ло шким нор ма ма мо гла би се по сма тра ти као функ ци ја 
за ступ ни ка жи вот не сре ди не-су бјек та огра ни че не прав не и про це сне спо-
соб но сти. То им пли ци ра при хва та ње па ра док са да су бјект пра ва по ста не 
ен ти тет ко ји не ма свест и во љу, чи ја би пра ва и ин те ре се мо гли да форму-
ли шу и за сту па ју над ле жни др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је и по је дин ци. 
Тре ће, при зна ва њем гра ђан ско прав ног су бјек ти ви те та при ро де би се на-
су прот оба ве зе „за шти те, уна пре ђи ва ња и опле ме њи ва ња жи вот не сре-
ди не” по ста ви ло ко ре ла тив но су бјек тив но пра во, чи ме би се за о кру жио 
сво је вр стан еко ло шки гра ђан ско прав ни од нос. На кра ју, при хва та њем 
прав ног су бјек ти ви те та при ро де по сти гла би се све о бу хват на прав на 
за шти та при ро де ме ха ни зми ма за шти те ди фу зних, фраг мен тар них и ко-
лек тив них ин те ре са: ту жба ма овла шће ног др жав ног ор га на, ор га ни за ци је 
или по је дин ца ко ји при па да од ре ђе ној за ин те ре со ва ној гру пи” [Rakić-Vo-
di ne lić 1995].

На ве де не ар гу мен те ла ко је по би ти и из ву ћи за кљу чак о пре те жно 
ан тро по цен трич ној при ро ди пред ло же не од ред бе, од но сно о жи вот ној 
сре ди ни као објек ту оба ве зе, од но сно за шти ће ном оп штем до бру у функ-
ци ји оп стан ка и раз во ја људ ске вр сте. Пр во, ана ло ги ја са прав ним ста ту-
сом жи во ти ња ису ви ше је про ши ре на, јер и ту ме тод ре гу ли са ња и ста во ви 
о свр си њи хо ве за шти те ни су је дин стве ни. Дру го, за ступ нич ка функ ци ја 
ор га ни за ци ја и др жа ве у еко ло шким спо ро ви ма је пре усме ре на на оства-
ри ва ње устав них га ран ци ја људ ског пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну. 
Тре ће, већ је на ве де но да за о кру жи ва ње „еко ло шког” гра ђан ског од но са 
ни је ну жно, јер оба ве за мо же да по сто ји и без ко ре ла тив ног су бјек тив ног 
пра ва. У при лог то ме, по јам за шти те жи вот не сре ди не мо же се под ве сти 
под те о риј ску де фи ни ци ју објек та као по во да, да тој на по чет ку овог де ла. 
И у ли те ра ту ри се еко цен трич ни при ступ сма тра пре те ра ним, а пред ност 
се да је уме ре ни јим ре ше њи ма, пре ма ко ји ма здра ва жи вот на сре ди на 
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тре ба да бу де са мо сред ство огра ни че ња вр ше ња су бјек тив них пра ва 
[Ракић-Во ди не лић 1995: 27]. На ово ста но ви ште упу ћу ју и те о риј ске екс-
пли ка ци је овог пој ма у пра ву људ ских пра ва, у ко ји ма се жи вот на сре-
ди на сма тра ле ги тим ним ци љем огра ни ча ва ња пра ва или пак објек том 
су бјек тив ног пра ва у на ста ја њу, слич но кри вич ном пра ву у ко ме се жи-
вот на сре ди на ква ли фи ку је као објект рад ње или пак за шти ће ни обје кат 
[Tanjević i Opa čić 2012: 122–124].

Пред ло же на од ред ба ГЗ про пи су је ши ро ку ак це сор ну оба ве зу свих 
ко ја ва жи er ga om nes, а по јам жи вот не сре ди не бли жи је ан тро по цен трич-
ном схва та њу о при ро ди као објек ту оба ве зе. С дру ге стра не, оста вљен 
је ши рок про стор за еко цен трич но до де љи ва ње прав ног су бјек ти ви те та 
при ро ди упу ћи ва њем на еко ло шке нор ме. Дру гим ре чи ма, пред ло же на 
од ред ба је до вољ но нео д ре ђе на да чи ни ко хе рент ну це ли ну и са оним нор-
ма ма ко је би афир ми са ле жи вот ну сре ди ну као са мо стал ни за шти ће ни 
објект или као ти ту ла ра су бјек тив ног пра ва. Ова се нео д ре ђе ност чи ни 
при ме ре ном по тре би при ла го ђа ва ња гра ђан ско прав них нор ми про гре сив-
ном раз во ју на у ке, ети ке и пра ва о жи вот ној сре ди ни. Ка да (или ако) ова 
нео д ре ђе на, ак це сор на, ап со лут на (er ga om nes) не га тив на оба ве за свих 
гра ђан ско прав них су бје ка та сту пи на сна гу, она ће се за це ло афир ми са ти 
као ва жан еко ло шки ко рек тив гра ђан ских од но са, јер ће их увек под се ћа-
ти на ду жност бри ге о при ро ди. Ме ђу тим, ње на учин ко ви тост за це ло ћe 
би ти огра ни че на, из сле де ћих раз ло га. Пр во, ова оба ве за је са мо по зи тив-
ног ка рак те ра, а из о ста ло је санк ци о ни са ње не га тив них рад њи уз др жа-
ва ња (non-fa ce re, pa ti) од ути ца ја на при род на ста ња и про це се, ко ји су 
не из бе жна уз гред на по сле ди ца гра ђан ско прав них од но са. Дру го, на су прот 
те жњи пред ла га ча да це ло ви то ре гу ли ше ма те ри ју, ова од ред ба не при зна-
је би ло ка кво су бјек тив но пра во, па се пи та ње ак тив не про це сне ле ги ти-
ма ци је за еко ло шку за шти ту не ре ша ва пот пу но у ГЗ. Тре ће, она ни је 
до вољ но ин фор ма тив на, јер не упу ћу је на по сле ди це по вре де овог јав ног 
ин те ре са пред у зи ма њем прав них по сло ва, ко ји би тре ба ло да во де њи хо вој 
ни шта во сти. Исто та ко, она не го во ри до вољ но о огра ни ча ва њу вр ше ња 
су бјек тив них пра ва на на чин ко ји мо же да до ве де до уз гред ног оште ће ња 
при ро де. 

Да ли је пред ло же на од ред ба ускла ђе на са по зи тив ним пра вом?

Да би се пот пу ни је схва тио са др жај оба ве зе у пред ло же ној од ред би, 
не из бе жно је си стем ско ту ма че ње из во ра на ко ји се упу ћу је, а то су Устав, 
по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри, за ко ни, на че ла еко ло шке ети ке и ме ђу-
ге не ра циј ска со ли дар ност. 

У Уста ву Ре пу бли ке Ср би је9 (у да љем тек сту УС), за шти та жи вот не 
сре ди не је од ре ђе на не са мо као ду жност, не го и су бјек тив но пра во. Та ко 
је у Де лу УС ко ји уре ђу је људ ска пра ва и сло бо де, у чла ну 74 (ру брум 
Здра ва жи вот на сре ди на) од ре ђе но пра во сва ко га на здра ву жи вот ну сре-

9 [Службени гла сник РС, 98/06].
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ди ну и на пот пу но и бла го вре ме но оба ве шта ва ње о ње ном ста њу (став 1), 
од го вор ност свих, а по себ но др жа ве, за ње ну за шти ту (став 2), и ду жност 
сва ко га да је чу ва и по бољ ша ва (став 3). Тре ба при ме ти ти да је устав на 
ду жност из ра же на не што дру га чи је: „за шти та, чу ва ње и по бољ ша ва ње” 
је у пред ло же ној од ред би ГЗ из ра же но као „за шти та, уна пре ђи ва ње и 
опле ме њи ва ње” жи вот не сре ди не. Члан 18, став 1 УС од ре ђу је не по сред-
ну при ме ну овог пра ва, а члан 22, став 1 јем чи суд ску за шти ту у слу ча ју 
ње го ве по вре де или ус кра ћи ва ња. Да ље, у ста ву 2, чла на 83 (ру брум 
Сло бо да пред у зет ни штва), ко јим се про пи су ју га ран ци је сло бо де пред у-
зет ни штва, жи вот на сре ди на је на ве де на као је дан од осно ва огра ни че ња 
ове сло бо де, по ред здра вља љу ди, при род них бо гат ста ва и др жав не без-
бед но сти. Слич но то ме, у чла ну 88 УС (ру брум Зе мљи ште) од ре ђе ни су 
усло ви за огра ни че ње сло бо де ко ри шће ња и рас по ла га ња по љо при вред-
ним, шум ским и град ским гра ђе вин ским зе мљи штем. Огра ни че ње је 
ле ги тим но ако је од ре ђе но за ко ном ка ко би се от кло ни ла опа сност од 
на но ше ња ште те жи вот ној сре ди ни или спре чи ла по вре да пра ва и ин те-
ре са дру гих ли ца. УС уре ђу је и вер ти кал ну по де лу над ле жно сти у том 
по гле ду. Над ле жност др жа ве је од ре ђе на чла ном 97, став 1, т. 9, у ко ме 
др жа ва уре ђу је и обез бе ђу је одр жи ви раз вој, си стем за шти те и уна пре-
ђе ња жи вот не сре ди не, за шти ту и уна пре ђи ва ње биљ ног и жи во тињ ског 
све та, итд. Над ле жност ау то ном них по кра ји на уре ђе на је чла ном 183, став 
2, т. 2., ко јом се по кра ји не овла шћу ју да у скла ду са за ко ном уре ђу ју пи-
та ња за шти те жи вот не сре ди не, а ана лог ну над ле жност има ју ло кал не 
са мо у пра ве у скла ду са чла ном 190, став 1, т. 6.

Што се ти че по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра на ко ји упу ћу је пред-
ло же на од ред ба, тре ба из дво ји ти уго во ре људ ских пра ва, ко ји се не по-
сред но при ме њу ју на осно ву чла на 18, став 2 УС. Иа ко они не га ран ту ју 
здра ву жи вот ну сре ди ну као са мо стал но пра во, за шти та је обез бе ђе на 
по сред ством га ран ци ја дру гих су бјек тив них пра ва, по пут пра ва на жи вот, 
при ват ност и сл. [Lilić i Dre no vak-Iva no vić 2014: 92]. Дру га ва жна по ве-
зни ца је Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о до ступ но сти ин фор ма ци ја, 
уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у пи та-
њи ма жи вот не сре ди не.10 Оно што из два ја ову кон вен ци ју из мно штва 
ме ђу на род но прав них из во ра за шти те жи вот не сре ди не раз ли чи тих на-
зи ва и прав не оба ве зно сти је ње на очи глед на устав но прав на и гра ђан ско-
прав на ре ле вант ност. Њо ме се др жа ве оба ве зу ју да обез бе де гра ђа ни ма 
пра ва на ин фор ма ци је, на уче шће у до но ше њу од лу ка и на прав ну за шти-
ту ка да су прет ход на два пра ва пре кр ше на [Nešić 2010: 7–10; Ala vuk 2012: 
27–43]. На и ме, пра во на ин фор ма ци је је га ран то ва но чла ном 74, став 1 УС, 
а да ва ње мо гућ но сти прав не за шти те на ин фор ма ци ју и пар ти ци па ци ју 
не мо же да бу де прав но си стем ски за о кру же но без упо тре бе ме ха ни за ма 
гра ђан ског пра ва. 

Пред ло же на од ред ба упу ћу је и на за ко не као из во ре ду жно сти да се 
шти ти, уна пре ђу је и опле ме њу је жи вот на сре ди на. Бу ду ћи да су већ об ја-

10 [Тзв. Ар ху ска кон вен ци ја, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, 38/09].
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шња ва не прав но си стем ске ве зе ГЗ са lex su per i or, за ко ни ко ји са др же 
еко ло шке нор ме мо гу се по сма тра ти и као lex spe ci a lis у од но су на оп ште 
гра ђан ске нор ме. Ме ђу тим, ова еко ло шка пра ви ла де ро ги ра ју са мо дис-
по зи тив не од ред бе За ко ни ка, јер члан 17 ГЗ (ру брум По себ ни за ко ни) 
од ре ђу је да „по се бан за кон не мо же би ти у су прот но сти са на че ли ма 
За ко ни ка и ње го вим при нуд ним од ред ба ма”. У том сми слу, ду жност за-
шти те жи вот не сре ди не мо же се сма тра ти на че лом ко је има пред ност у 
од но су на по себ не еко ло шке за ко не, јер се на ла зи у Увод ним од ред ба ма 
ко ји ма се, ка ко је на ве де но у III де лу Обра зло же ња, од ре ђу ју на че ла гра-
ђан ског пра ва. С дру ге стра не, нео д ре ђе ност овог на че ла и упу ћи ва ње на 
дру ге из во ре, укљу чу ју ћи и еко ло шке нор ме, ука зу је на на ме ру пред ла гача 
да оста ви ши ро ку сло бо ду гра ђан ским су до ви ма да кон стру и шу са др жај 
овог на че ла ко ри сте ћи ма те ри ју ко ли ко гра ђан ског, то ли ко и еко ло шког 
пра ва. Ова кав при ступ за це ло оста вља мо гућ ност да се у пар нич ној прак-
си про фи ли ше сво је вр сно еко ло шко ме та-на че ло ко је би ин те гри са ло за 
са да дис па рат на пра ви ла гра ђан ског и еко ло шког пра ва. 

Основ ни еко ло шки за кон у том сми слу је За кон о за шти ти жи вот не 
сре ди не11 (у да љем теск ту ЗЗЖС), ко ји, за раз ли ку од ГЗ и УС, а у скла ду 
са ме ђу на род ним стан дар ди ма људ ских пра ва, по ла зи од жи вот не среди-
не као не са мо стал ног људ ског пра ва у функ ци ји пра ва на жи вот. Та ко је 
у чла ну 1 као пред мет за ко на на ве ден „ин те грал ни си стем за шти те жи-
вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва чо ве ка на жи вот и 
раз вој у здра вој жи вот ној сре ди ни.” То пра во им пли ци ра ко ре ла тив ну 
оба ве зу су бје ка та си сте ма за шти те а то су пре ма чла ну 4 Ре пу бли ка Срби-
ја, ау то ном не по кра ји не, ло кал на са мо у пра ва, пред у зе ћа, на уч не и струч-
не ор га ни за ци је и дру ге јав не слу жбе, гра ђа ни, гру пе гра ђа на, њи хо ва 
удру же ња, про фе си о нал не и дру ге ор га ни за ци је. Да ље, у чла ну 5, став 2 
од ре ђе на је ду жност прав них и фи зич ких ли ца (да кле свих су бје ка та гра-
ђан ског пра ва) „да у оба вља њу сво јих де лат но сти обез бе де ра ци о нал но 
ко ри шће ње при род них бо гат ста ва, ура чу на ва ње тро шко ва за шти те жи вот-
не сре ди не у окви ру ин ве сти ци о них и про из вод них тро шко ва, при ме ну 
про пи са, од но сно пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, у скла ду 
са за ко ном,” а у чла ну 8 ду жност су бје ка та си сте ма за шти те жи вот не 
сре ди не да ме ђу соб но са ра ђу ју и да ко ор ди ни са но и ускла ђе но до но се и 
спро во де од лу ке. У чла ну 9, став 1, т. 11 као јед но од на че ла овог за ко на 
је ис так ну то на че ло за шти те пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при сту-
па пра во су ђу, ко је је кон кре ти зо ва но чла но ви ма 107 и 108 овла шћи ва њем 
сва ко га ко пре тр пи еко ло шку ште ту, укљу чу ју ћи и др жа ву, да под не су 
зах тев за на кна ду ште те у скла ду са пра ви ли ма обли га ци о ног пра ва. 

За ефи ка сну еко ло шку за шти ту, по себ но је ва жна си стем ска ве за ма-
те ри јал ног и про це сног за ко на. У чла ну 74 За ко на о пар нич ном по ступ ку12 
до пу ште на је про це сна ле ги ти ма ци ја сва ком фи зич ком ли цу у скла ду са 
по себ ним про пи си ма, у ста ву 4 про ши ре на мо гућ ност ње ног сти ца ња 

11 [Службени гла сник РС, 135/2004; 36/2009; 36/2009 – др. за кон; 72/2009 – др. за кон; 
43/2011 – од лу ка УС; 14/2016; 76/2018; 95/2018 – др. за кон; и 95/2018 – др. закон].

12 [Службени гла сник РС, 72/11; 49/13; 74/13; 55/14; 87/18 и 18/20].
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дис кре ци о ном оце ном пар нич ног су да „на ро чи то ако рас по ла жу имо ви-
ном на ко јој се мо же спро ве сти из вр ше ње.” Ова кво ре ше ње сва ка ко ста вља 
у не по вољ ни ји по ло жај оне ко ји тра же еко ло шку за шти ту, јер пред ло же-
на еко ло шка од ред ба ГЗ не до де љу је или не при зна је ни ка кво су бјек тив-
но пра во, не го са мо оба ве зу. Дру гим ре чи ма, ње ним сту па њем на сна гу 
на ста је мо гућ ност да сва ко бу де ту жен за еко ло шке ште те, али не и овла-
шће ње сва ко га на еко ло шку ту жбу, ко је би та ко оста ло усло вље но од ред-
ба ма еко ло шких за ко на или дис кре ци о ном оце ном пар нич ног су да о имо-
вин ском ста њу ту жи о ца. На тај на чин ова про це сна од ред ба огра ни ча ва 
ак тив ну ле ги ти ма ци ју за ин те ре со ва ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма 
за за шти ту ди фу зних, фраг мен тар них и ко лек тив них ин те ре са. Ту спа да 
и жи вот на сре ди на, јер ње на за шти та увек пред ста вља и јав ни ин те рес 
или ба рем пре ва зи ла зи при ват не ин те ре се ко ји се ре дов но шти те у пар-
нич ним по ступ ци ма [Rakić-Vo di ne lić 1989; Pa lač ko vić 1995: 357–377]. Дру га 
не по год ност за тра жи о ца еко ло шке за шти те огле да се у не по сто ја њу про-
це сних пра ви ла за шти те ди фу зних, фраг мен тар них и ко лек тив них ин те-
ре са. На и ме, ни су про пи са не пар нич не олак ши це ко ји ма би се про мо ви сао 
јав ни ин те рес еко ло шке за шти те; тач ни је, од ред бе о по себ ном по ступ ку 
за за шти ту ко лек тив них ин те ре са пр во бит но су до не се не, али су ста вље не 
ван сна ге од лу ком Устав ног су да и до да нас ни су до не се не но ве [Радоњић 
2017: 22–25]. Да кле, мо же се за кљу чи ти да би ва же ћа пар нич на пра ви ла 
по др жа ла пред ло же ну еко ло шку од ред бу ГЗ, али да ипак не омо гу ћу ју 
ин те грал ну за шти ту. Она усло вља ва ју ак тив ну ле ги ти ма ци ју за по пу лар-
ну ту жбу по себ ним за ко ни ма и имо ви ном, те не пред ви ђа ју про це сне 
олак ши це ко је тре ба да има стран ка ко ја тра же ћи за шти ту свог су бјек-
тив ног гра ђан ског пра ва, по сту па и у јав ном ин те ре су. 

По след ња упу ћи ва ња у тек сту пред ло же не еко ло шке од ред бе ГЗ од-
но се се на на че ла еко ло шке ети ке и на по што ва ње ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти. Не ма сум ње де се ра ди о пра ви ли ма фор му ли са ним у ме ђу-
на род ном ме ком пра ву, на у ци и пра ву о жи вот ној сре ди ни. Она још ни су 
про на шла чвр сто по зи тив но прав но уте ме ље ње и ар ти ку ла ци ју, али су 
пре по зна та у ре ле вант ној ли те ра ту ри као прав на на че ла у на ста ја њу, као што 
су пре до стро жност, одр жи ви раз вој и да за га ђи вач пла ћа ште ту [Brow nlie 
2003: 275–277]. Ово упу ћи ва ње не иде у при лог прав не си гур но сти, јер 
оста вља пре ши рок про стор за дис кре ци о ну оце ну су да. Ме ђу тим, оно је 
сва како по треб но због не до стат ка на уч них са зна ња о ути ца ју људ ских 
де лат но сти на при ро ду и због спо ро сти или нео д луч но сти за ко но дав ца 
да санк ци о ни ше еко ло шки штет на по на ша ња. Нео д ре ђе ност од ред бе има 
још је дан ква ли тет, а то је да по јед на ко до бро функ ци о ни ше у ан тро по-
цен трич ним и еко цен тич ним кон цеп ци ја ма еко ло шке за шти те. 

Ка да се су ми ра ју на ла зи о ускла ђе но сти пред ло же не од ред бе ГЗ са 
ва же ћим устав ним окви ром и о си стем ским ве за ма са дру гим еко ло шким 
про пи си ма, од мах се на ме ће за кљу чак да њен блан кет ни ка рак тер и упу-
ћи ва ње на дру ге из во ре еко ло шког пра ва оста вља ши рок про стор за су-
диј ску сло бо ду. Иа ко не по го ду је прав ној си гур но сти, ова кво ре ше ње је 
нео п ход но за ка зу и стич ко раз ре ша ва ње апо ри ја од но са еко ло шког и гра-
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ђан ског пра ва, као и за тра га ње за прак тич ним ре ше њи ма у јед ној обла-
сти жи во та у ко јој мањ ка ју на уч на са зна ња и у ко јој се при ват ни и јав ни 
ин те ре си су ко бља ва ју и пре пли ћу у тој ме ри да че сто оста вља ју за ко но-
дав ца нео д луч ним. Дру ги ути сак је да, због из о стан ка су бјек тив ног гра-
ђан ског пра ва, пред ло же на одредбa ГЗ не обез бе ђу је устав не га ран ци је 
су бјек тив ног „пра ва сва ко га на здра ву жи вот ну сре ди ну” из чла на 74, став 
1 УС, ко је се ина че не по сред но при ме њу ју на осно ву чла на 18, став 1, а 
суд ска за шти та јем чи на осно ву чла на 22, став 1 УС. Не мо же се спе ку-
ли са ти да је пред ла гач имао на ме ру да им пли цит но про пи ше јед но та кво 
су бјек тив но гра ђан ско пра во, ко је се за са да мо же про на ћи у не ким за ко-
ни ма, као што је то го ре ци ти ра на од ред ба чла на 1 ЗЗЖС. Из о ста нак 
од ред бе о су бјек тив ном гра ђан ском пра ву има прак тич ну по сле ди цу у 
ви ду огра ни ча ва ња ак тив не ле ги ти ма ци је за по пу лар ну пар нич ну ту жбу 
у свр ху еко ло шке за шти те. Осим то га, ова од ред ба ни је тер ми но ло шки 
ко ре спон дент на устав ној ду жно сти из чла на 74, став 3 УС, јер је устав на 
ду жност за шти те, чу ва ња и по бољ ша ва ња из ра же на као гра ђан ска оба-
ве за за шти те, уна пре ђи ва ња и опле ме њи ва ња при ро де. Што се ти че од-
но са са за ко ни ма, пред ло же на од ред ба, ко ју је пред ла гач им пли цит но 
по ста вио као на че ло гра ђан ског пра ва, са др жај но сe де фи ни ше упу ћи ва-
њем на дру ге за ко не, а исто вре ме но у скла ду са чла ном 17 ГЗ по ста вља 
као lex su per i or у од но су на њих. Ово се мо же по сма тра ти као сво је вр сна 
кон тра дик тор ност оп штем пра ви лу хи је рар хи је прав них нор ми да ви ша 
прав на нор ма од ре ђу је са др жај ни же, али и као ре ше ње за из град њу јед ног 
ме та-прав ног прин ци па ко ји би ко ли ко-то ли ко по ми рио дис па рат но сти 
еко ло шког и гра ђан ског пра ва. 

ОЦЕ НА И ПРЕД ЛО ЗИ

Ка да се су ми ра ју упо ред но прав на, дог мат ска и те о риј ска са зна ња о 
еко ло шкој гра ђан ској од ред би de le ge fe ren da, сти че се по во љан ути сак 
о ње ној ко ри сно сти, свр сис ход но сти и прав но си стем ској ускла ђе но сти. 
Уо че не за мер ке не ква ре пре те ра но тај ути сак због ње ног на чел ног ка рак-
те ра, нео д ре ђе но сти ње ног са др жа ја и упу ћи ва ња на јав но прав не и еко ло-
шке нор ме. Ипак, у ци љу прав не си гур но сти но ва гра ђан ско прав на уста-
но ва мо гла би да бу де пре ци зи ра на уно ше њем сле де ћих из ме на и до пу на. 

Пр во, од ред бе чла но ва 3 до 21 из Увод них од ред би Оп штег де ла, 
тре ба ло би из дво ји ти као по себ ну це ли ну ко ја би се зва ла „На че ла” или би 
се у ру брум сва ке од ових од ред би уба ци ла реч „На че ло”, Та ко нпр. наче-
ло са ве сно сти и по ште ња у чла ну 4, на че ло ау то но ми је во ље у чла ну 6, 
на че ло рав но прав но сти у чла ну 7, итд. Прак тич на ко рист од пре ци зи ра-
ња овог пра ва-оба ве зе би би ла тро стру ка. 

Пр во, ти ме би се ја сни је из ра зи ла уни вер зал на при ме њи вост ових 
од ред би, ме ђу њи ма и за шти те жи вот не сре ди не, ка ко је на ве де но у чла-
ну 21 ГЗ. Дру го, бу ду ће по зи тив но пра во ја сно би се по ве за ло са са зна-
њи ма гра ђан ско прав не те о ри је о раз ли ка ма из ме ђу при ме не пра ви ла 
раз ли чи тог сте пе на оп што сти. На и ме, нор ме се ту ма че, прав на на че ла 
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кон кре ти зу ју, а ко ли зи о на пра ви ла су дру га чи ја: док се су коб нор ми ре-
ша ва де ро га ци јом јед не од њих, су ко бље на на че ла се ме ђу соб но убла жа-
ва ју сра змер но ин те ре си ма ко је из ра жа ва ју, пре ма ме то ду прак тич не 
сло ге. Ово је на ро чи то ва жно за еко ло шку за шти ту, јер је она са мо је дан 
од ин те ре са ко ји се пре пли ћу или су ко бља ва ју са дру гим ва жним ин тере-
си ма, као што су сло бо да, пред у зет ни штво, еко ном ски раз вој, итд. У том 
сми слу, те рет пред ло же не ду жно сти гра ђан ско прав них су бје ка та да у 
оства ри ва њу сво јих пра ва ујед но „шти те, уна пре ђу ју и опле ме њу ју жи-
вот ну сре ди ну” убла жио би се од ме ра ва њем с дру гим ре ле вант ним ин-
те ре си ма. 

Дру го, про пи си ва њем су бјек тив ног гра ђан ског пра ва на здра ву жи-
вот ну сре ди ну по сти гла би се два ва жна ре зул та та. Пр во, у ГЗ би се за-
о кру жи ла еко ло шка за шти та гра ђан ско прав ним ме ха ни зми ма, јер би се 
та ко екс пли цит но при зна ла ак тив на ле ги ти ма ци ја сва ко га да тра жи еко-
ло шку за шти ту, не за ви сно од од ред би дру гих про пи са. Дру го, при зна ва-
њем та квог су бјек тив ног гра ђан ског пра ва пот пу ни је би се оства ри ла 
јем ства не по сред не при ме не и суд ске за шти те по ду дар ног устав ног пра ва 
из чла на 74, став 1 у ве зи са чла ном 18, став 1, и чла ном 22, став 1 УС.

Тре ће, од ред бу о ду жно сти за шти те тре ба ло би упот пу ни ти до да ва-
њем рад њи не чи ње ња и уз др жа ва ња (non-fa ce re, pa ti), чи ме би се ком-
пле ти рао број санк ци о ни са них рад њи. Та од ред ба мо гла би прав но тех-
нич ки да под се ћа на од ред бу чла на 19 ГЗ (ру брум За бра на про у зро ко ва ња 
ште те), с тим да би се уме сто пој ма ште те као по сле ди це увео ши ри по јам 
шко ђе ња. Овај по јам је по ме нут у чла ну 20 (ру брум За бра на зло у по тре бе 
пра ва), а при ме ре ни ји је при ро ди еко ло шких оште ће ња ко је сва ка ко пре-
ва зи ла зе по јам гра ђан ске ште те [Рашевић 2020: 362]. По ред то га, мо гла 
би се и из ме ни ти у де лу ко ји од ре ђу је по зи тив не рад ње, у ци љу ускла ђи-
ва ња са по ду дар ном устав ном ду жно сти из чла на 74, ста во ва 2 и 3 УС. 

Ал тер на тив но, од ред ба о ду жно сти мо гла би се у це ли ни из ме ни ти, 
јер се ов де пре ра ди о огра ни ча ва њу вр ше ња су бјек тив них гра ђан ских 
пра ва ле ги тим ним ин те ре сом за шти те жи вот не сре ди не. У том сми слу, 
она би оства ри ла свр ху и ако би се по ста ви ла као за бра на зло у по тре бе 
пра ва, ко ја се пре ма уну тра шњој те о ри ји огра ни ча ва ња су бјек тив ног 
пра ва озна ча ва као при вид пра ва [Vodinelić 1997: 298–310; Ра ше вић 2020: 
361–365]. Тај вид зло у по тре бе пра ва мо гао би се под ве сти под не ки од 
ње них ви до ва ко ји су пре по зна ти у гра ђан ско прав ној те о ри ји, а 2012. го-
ди не пред ло же ни од стра не гру пе екс пе ра та на че лу са проф. Во ди не ли-
ћем у рад ном тек сту За ко ни ка о сво ји ни и дру гим ствар ним пра ви ма,13 
као што је шко ђе ње дру го ме не сра змер но ви ше не го што се се би ко ри сти, 

13 [Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Србиje (2012). Зaкoник o свojини и дру гим ствaрним 
прaвимa]. Члан 14 (ру брум За бра на зло у по тре бе) гла си: „(1) Имaлaц ствaрнoг прaвa нe вр ши 
прaвo вeћ злoупoтрeбу, aкo шкoди другoмe: 1. сaмo или првeнствeнo дa би му нaш кoдиo, 2. 
бeз oпрaвдaнoг интeрeсa, рaди бeзнaчajнoг интeрeсa или бeскoриснo, 3. нeсрaзмeрнo вишe 
нeгo штo сeби кoристи, 4. или му шкoди вишe нeгo штo би дa пoступa нa дру ги нaчин кojим 
тaкoђe oствaруje интeрeс, 5. изигрaвши њeгoвo oпрaвдaнo пoвeрeњe, кoje je ствoриo, дa нeћe 
вр ши ти свoje ствaрнo прaвo, 6. пoступajући про тив но ци љу тoг ... прaвa, 7. пoступajући прoтивнo 
друш твeнoм мoрaлу, 8. пoступajући прoтивнo прaвичнoсти, и 9. и у дру гим случajeвимa 
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или ви ше не го што би да се по сту па на дру ги на чин, или про тив но мо-
ра лу, или пра вич но сти. Ка ко ови ви до ви зло у по тре бе ни су на шли ме ста 
у чла ну 20 ГЗ, ова би од ред ба мо гла да до пу ни раз ма тра ни члан 11 ГЗ. 

На кра ју, у овом чла ну или у од го ва ра ју ћем чла ну ГЗ ко ји уре ђу је 
прав не по сло ве, мо гла би се до да ти и од ред ба о при нуд ном ка рак те ру ове 
од ред бе. Ти ме би се по ја сни ло да ње но кр ше ње има за по сле ди цу ни шта-
вост прав ног по сла ко ји има за по сле ди цу не по треб но или пре ко мер но 
шко ђе ње жи вот ној сре ди ни. 

На овај на чин из ме ње на и до пу ње на од ред ба би гла си ла: 

Члан 11 (На че ло за шти те жи вот не сре ди не)
(1) Сва ко има пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и на пот пу но и бла го вре-

ме но оба ве шта ва ње о ње ном ста њу. 
(2) Сва ко је ду жан да шти ти, чу ва и да по бољ ша ва жи вот ну сре ди ну 

и да се уз др жа ва од по сту па ка ко јим се мо же шко ди ти жи вот ној 
сре ди ни.

Ал тер на тив но:

(2) За бра ње но је вр ше ње пра ва ко јим се нео прав да но шко ди жи вот ној 
сре ди ни. Ко та ко по сту па не ужи ва прав ну за шти ту, од но сно од го-
ва ра за по сле ди це. 

(3) Прав ни по сло ви ко ји ма се нео прав да но шко ди жи вот ној сре ди ни ни-
шта ви су.

ЗА КЉУ ЧАК

У ко ди фи ка ци ји срп ског гра ђан ског пра ва de le ge fe ren da на ла зи се 
ва жна но ви на. То је про пи си ва ње за шти те жи вот не сре ди не као на че ла 
гра ђан ског пра ва у оп штем де лу у чла ну 11, ко је се из ра жа ва као ак це сор-
на оба ве за свих пре ма сви ма у свим гра ђан ским од но си ма. Ово на че ло се 
уни вер зал но при ме њу је у по себ ним де ло ви ма, ма ни фе сту ју ћи се као јав ни 
ин те рес, обје кат оба ве зе и огра ни че ње вр ше ња су бјек тив них пра ва.

Ма те ри јал ни из вор ове но ве уста но ве гра ђан ског пра ва је сва ка ко 
све ве ћа бри га за гло бал ни фе но мен убр за ног про па да ња жи вот не сре ди не 
и на ра ста ју ћа свест о по тре би ко ор ди ни са ног еко ло шког де ло ва ња у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та, па та ко и у гра ђан ско прав ним од но си ма. 
Дру ги раз лог за ње ну прав но по ли тич ку оправ да ност је не из бе жна при ме-
на гра ђан ско прав них ме ха ни за ма у оства ре њу ци ље ва еко ло шког пра ва, 
ко ји се са сто је у пре вен ци ји и ре сти ту ци ји оште ће ња при ро де. Та оправ-
да ност се по твр ђу је на ра ста њем еко ло шког на ра ти ва у по зи тив ном пра ву, 
што се по твр ђу је упо ред ним уви дом у са вре ме не ко ди фи ка ци је гра ђан ског 
пра ва. 

злoупoтрeбe. (2) Кo чи ни злoупoтрeбу у сми слу oдрeдби стaвa 1. oвoг члaнa, нe уживa зaштиту, 
oднoснo oдгoвaрa зa пoслeдицe тaквoг пoступaњa.” 
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Ре зул та ти ту ма че ња од ред бе на во де на за кљу чак о ње ној свр сис ход-
но сти и прав но си стем ској ускла ђе но сти са le ge la ta. Она је блан кет ног 
ка рак те ра, а ње на ши ри на и нео д ре ђе ност омо гу ћу је хар мо ни за ци ју ка ко 
са ме ђу на род ним и до ма ћим јав но прав ним окви ром та ко и са бу ду ћим 
пра ви ли ма еко ло шког пра ва. С дру ге стра не, уо ча ва ју се од ре ђе ни не до-
ста ци. На и ме, санк ци о ни шу се са мо по зи тив не рад ње а не га тив не рад ње 
за не ма ру ју, иа ко оне че сто узро ку ју еко ло шка оште ће ња. Осим то га, ова 
од ред ба не при зна је су бјек тив но пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну, чи ме 
се про бле ма ти зу је ње на ускла ђе ност са устав ним га ран ци ја ма по ду дар ног 
људ ског пра ва, као и ак тив на ле ги ти ма ци ја за еко ло шку за шти ту свих 
за ин те ре со ва них су бје ка та. На кра ју, она не го во ри ни шта о деј ству на 
прав не по сло ве и на вр ше ње су бјек тив них пра ва на на чи не ко ји мо гу да 
до ве ду до уз гред ног оште ће ња при ро де. 

Уо че ни не до ста ци се мо гу ми ни ми зи ра ти ши рим ту ма че њи ма и тра-
же њем упо ри шта за це ло ви ту за шти ту при ро де у јав но прав ним и еко ло-
шким нор ма ма или пак у ме та прав ним пра ви ли ма ети ке и ме ђу ге не ра циј-
ске со ли дар но сти. То сва ка ко ни је до вољ но до бро ре ше ње за ам би ци о зни 
про јект све о бу хват ног спре ма ња гра ђан ског пра ва и ну жност ин те гри-
са не еко ло шке за шти те. За то се пред ла жу из ме не и до пу не ко ји ма би се 
про пи са ли су бјек тив но гра ђан ско пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну, 
оба ве за уз др жа ва ња од еко ло шки штет них по сту па ка или огра ни че ње 
вр ше ња пра ва на та кав на чин, те деј ство ове уста но ве на еко ло шки опа сне 
или шко дљи ве прав не по сло ве. 
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SUM MARY: Ar tic le 11 of the draft Ser bian Ci vil Co de esta blis hes a pre ce dent, i.e. 
the prin ci ple of en vi ron men tal pro tec tion. It is ma ni fe sted as an ac ces sory po pu lar ci vil duty 
er ga om nes, a pro tec ted pu blic good, and a me ans of ci vil rights’ re stric tion. This pa per 
in ve sti ga tes whet her this new in sti tu tion of ci vil law is ne ces sary or at le ast op por tu ne, 
pur po se ful and har mo ni zed with po si ti ve law. The re sults of com pa ra ti ve and doc tri nal 
in sights in di ca te that the an swers to the se qu e sti ons are af fir ma ti ve. Ho we ver, cer tain 
short co mings of the pro po sed pro vi sion are fo und: the lack of a duty to re strain from 
en vi ron men tal harm, the ab sen ce of the in di vi dual en vi ron men tal right and the un de fi ned 
im pact on ci vil af fa irs and on the enjoyment of ci vil rights. Gi ven the va gue and blan ket 
na tu re of the pro vi sion, the se short co mings can be re me died by bro a der in ter pre ta ti ons 
and re fe ren ces to the ru les of pu blic and en vi ron men tal law, et hics and in ter ge ne ra ti o nal 
so li da rity. This pa per sug gests anot her pos si bi lity, i.e. the in ter ven tion in the pro po sed text 
of the pro vi sion to com ple te the fu tu re ci vil law le gi sla tion and in te gra ted en vi ron men tal 
pro tec tion.

KEYWORDS: en vi ron men tal pro tec tion, prin ci ple, ci vil re la tion, duty
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет овог ра да је пра во на ста ра ње о де те ту у сми слу 
Ха шке кон вен ци је о гра ђан ско прав ним аспек ти ма ме ђу на род не от ми це 
де це. Oва кон вен ци ја пра во на ста ра ње од ре ђу је као пра во на ста ра ње о 
лич но сти де те та, а на ро чи то пра во на од ре ђи ва ње ме ста бо рав ка де те та. 
По сто ја ње овог пра ва про це њу је сe пре ма пра ву др жа ве де те то вог ре дов ног 
бо ра ви шта пре од во ђе ња или за др жа ва ња и у том по гле ду у прак си се не 
при ме ћу ју не до у ми це. С дру ге стра не, иа ко кон вен ци ја од ре ђу је по јам 
пра ва на ста ра ње, у прак си су при сут на раз ли чи та ту ма че ња над ле жних 
ор га на у по гле ду са др жи не овог пра ва, од но сно ко ја овла шће ња ро ди тељ 
тре ба да ужи ва да би се мо гло сма тра ти да има пра во на ста ра ње на осно-
ву ко јег мо же да зах те ва по вра так не за ко ни то од ве де ног или за др жа ног 
де те та пре ма Ха шкој кон вен ци ји о гра ђан ско прав ним аспек ти ма ме ђу на-
род не от ми це де це. Ова ту ма че ња су у ра ду из не та кроз ана ли зу ода бра них 
од лу ка ино стра них ор га на, те од лу ке до ма ћег су да до не те у по ступ ку за 
хи тан по вра так де те та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ха шка кон вен ци ја, от ми ца де це, пра во на ста ра ње, 
не за ко ни то од во ђе ње де те та
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УВОД

Не за ко ни та од во ђе ња или за др жа ва ња де це од стра не јед ног од ро-
ди те ља су на ша ствар ност.1 До њих нај че шће до ла зи по пре ки ду за јед-
ни це жи во та ро ди те ља или док она још тра је, али су парт нер ски од но си 
озбиљ но на ру ше ни. У си ту а ци ји ка да је де те не за ко ни то од ве де но или 
за др жа но у ино стран ству, ње гов по вра так се под од ре ђе ним усло ви ма 
мо же зах те ва ти на осно ву Кон вен ци је о гра ђан ско прав ним аспек ти ма 
ме ђу на род не от ми це де це. Да би не ко ли це, нај че шће je тo дру ги ро ди тељ, 
мо гло да зах те ва по вра так де те та оно по кон вен ци ји нај пре мо ра би ти 
има лац пра ва на ста ра ње о де те ту у вре ме ње го вог од во ђе ња или за др-
жа ва ња. Кон вен ци ја од ре ђу је по јам пра ва на ста ра ње и пре ма пра ву ко је 
др жа ве ће по сту па ју ћи ор ган це ни ти по сто ја ње пра ва на ста ра ње. 

КОН ВЕН ЦИ ЈА О ГРА ЂАН СКО ПРАВ НИМ АСПЕК ТИ МА  
МЕ ЂУ НА РОД НЕ ОТ МИ ЦЕ ДЕ ЦЕ

Кон вен ци ја о гра ђан ско прав ним аспек ти ма ме ђу на род не от ми це 
де це (Ха шка кон вен ци ја – ХК) je мул ти ла те рал ни ме ђу на род ни уго вор. 
На сна гу је сту пи ла 1. де цем бра 1983. го ди не и ак ту ел но има 101 стра ну 
уго вор ни цу.2 

Ха шка кон вен ци ја има два ци ља. Пр ви је да се обез бе ди што хит ни-
ји по вра так не за ко ни то од ве де не или за др жа не де це у не кој од др жа ва 
уго вор ни ца, а дру ги да се обез бе ди да се пра ва на ста ра ње и ви ђа ње са 
де те том по за ко ну јед не од др жа ва уго вор ни ца ствар но по шту ју у дру гој 
др жа ви уго вор ни ци (чл. 1 ХК). Ста ти стич ки по да ци Ха шке кон фе рен ци је 
за ме ђу на род но при ват но пра во по ка зу ју да у прак си пре вла да ва пр ви циљ.3

Од во ђе ње или за др жа ва ње де те та сма тра ће се не за ко ни тим у сми слу 
Ха шке кон вен ци је он да ка да је њи ме по вре ђе но за јед нич ко или са мо стал-
но пра во на ста ра ње ко је има ли це, ин сти ту ци ја или би ло ко је дру го 
те ло по за ко ну др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта пре од во ђе ња или 
за др жа ва ња, а ко је пра во се у вре ме од во ђе ња или за др жа ва ња оства ри-
ва ло или би се оства ри ва ло да ни је до шло до од во ђе ња или за др жа ва ња 
(чл. 3 ст. 1 ХК).4 Осно ви сти ца ња пра ва на ста ра ње ко је кон вен ци ја при-

1 Рад се на до ве зу је на ис тра жи ва ња вр ше на у окви ру пи са ња док тор ске ди сер та ци је Прав-
ни по ло жај де те та у си ту а ци ја ма ње го вог не за ко ни тог од во ђе ња у зе мљи и ино стран ству 
ко ја је од бра ње на на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду ок то бра 2021. го ди не.

2 [HCCH].
3 По да ци из сту ди је спро ве де не за 2008. го ди ну по ка зу ју да је у 60 од 81 та да шње држа-

ве уго вор ни це под не то 1.961 зах тев за по вра так де те та и 360 зах те ва за ви ђа ње де те та [Lowe 
2011: 5], док по да ци сту ди је спро ве де не за 2015. го ди ну по ка зу ју да је у 76 од 93 та да шње 
др жа ве уго вор ни це под не то 2.270 зах те ва за по вра так де те та и 382 зах те ва за ви ђа ње де тета 
[Lo we and Step hens 2017: 3].

4 Упра во окол ност да се ово пра во ни је ствар но оства ри ва ло у вре ме од во ђе ња или за-
др жа ва ња по кон вен ци ји мо же би ти раз лог да над ле жни суд ски или управ ни ор ган од би је 
да на ло жи по вра так де те та (чл. 13, ст. 1, тач. а ХК). Раз ли ку из ме ђу од ред би чла на 3, став 1, 
тач ка б и чла на 13, став 1, тач ка а Пе рез-Ве ра (Pe rez-Ve ra) об ја шња ва ти ме да кон вен ци ја 
почи ва на пре ћут ној прет по став ци да је ли це ко је има пра во на ста ра ње о де те ту оства ри-
ва ло ово сво је пра во. У скла ду са овом прет по став ком и од ред бом чла на 3, став 1, тач ка б 
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зна је су за кон, суд ска или управ на од лу ка, те спо ра зум ко ји има прав но 
деј ство по за ко ну др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта пре од во ђе ња 
или за др жа ва ња (чл. 3, ст. 2 ХК). 

Вра ћа њем не за ко ни то од ве де ног или за др жа ног де те та у зе мљу ње-
го вог ре дов ног бо ра ви шта, Ха шка кон вен ци ја на сто ји да омо гу ћи да ме-
ри тор ну од лу ку о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва над де те том до не се над ле-
жни ор ган те зе мље и да спре чи да ли це ко је је не за ко ни то од ве ло или 
за др жа ло де те би ра си стем ко ји ће од лу чи ва ти о кон крет ном слу ча ју 
[Pe rez-Ve ra 1981: 429]. У скла ду са из не тим, од лу ка ко ју до не се суд ски 
или управ ни ор ган др жа ве уго вор ни це у ко јој је де те не за ко ни то од ве де-
но или за др жа но у по ступ ку по Ха шкој кон вен ци ји не ће се сма тра ти 
ме ри тор ном о би ло ком пи та њу у ве зи са пра вом на ста ра ње (чл. 19 ХК), 
ни ти ће ор га ни те др жа ве на кон до би ја ња оба ве ште ња о не за ко ни том 
од во ђе њу или за др жа ва њу до но си ти ме ри тор ну од лу ку о пра ву на стара-
ње све док се не утвр ди да се де те не ће вра ти ти на осно ву ове кон вен ци је 
или ако у ра зум ном ро ку по сле оба ве ште ња зах тев за по вра так де те та не 
бу де под нет (чл. 16 ХК).

Ипак, иа ко је је дан од ци ље ва Ха шке кон вен ци је хи тан по вра так 
не за ко ни то од ве де ног или за др жа ног де те та, она исто вре ме но про пи су је 
раз ло ге због ко јих по сту па ју ћи ор ган мо же да од би је зах тев за по вра так 
де те та (чл. 12, 13 и 20 ХК). За ове од ред бе мо гло би се ре ћи да пред ста вља-
ју осно ве за оба ра ње прет по став ке да је у нај бо љем ин те ре су де те та да 
бу де вра ће но у др жа ву свог ре дов ног бо ра ви шта пре од во ђе ња или за др-
жа ва ња [Ponjavić i Vlaš ko vić 2014: 46]. У прак си су се по ка за ле као од ред бе 
ко је ме ђу по сту па ју ћим ка дром иза зи ва ју нај ви ше не до у ми ца и пред ста-
вља ју плод но тло за раз ли чи та ту ма че ња.

ПРА ВО НА СТА РА ЊЕ У СМИ СЛУ ХА ШКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

Пра во на ста ра ње по кон вен ци ји об у хва та пра ва ко ја се од но се на 
ста ра ње о лич но сти де те та, а на ро чи то пра во на од ре ђи ва ње ме ста бо рав-
ка де те та (чл. 5, тач. а ХК). Основ сти ца ња овог пра ва, ка ко је већ ре че но, 
мо же би ти за кон, суд ска или управ на од лу ка, те спо ра зум ко ји има прав-
но деј ство по за ко ну др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта пре од во ђе ња 
или за др жа ва ња (чл. 3, ст. 2 ХК). По сто ја ње пра ва на ста ра ње над ле жни 
ор ган про це њу је пре ма пра ву др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта пре 
од во ђе ња или за др жа ва ња (чл. 3, ст. 1 тач. а ХК), при че му је у од лу ци 
бри тан ског су да Re P. (A Child) (Ab duc tion: Ac qu i scen ce) (2004) EW CA Civ 
971, In ca dat re fe ren ce HC/E/UKe 591 обра зло же но да је суд ду жан да тер-
ми ну пра во на ста ра ње дâ ау то ном но и сми сле но ту ма че ње, да утвр ди 
пра ва ро ди те ља пре ма за ко ну др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта и 

под но си лац зах те ва тре ба да до ста ви са мо пре ли ми нар не до ка зе да је оства ри вао сво је пра во 
на ста ра ње, док са дру ге стра не, на ро ди те љу ко ји се про ти ви по врат ку де те та ле жи те рет 
до ка зи ва ња да ро ди тељ-под но си лац зах те ва ни је за и ста оства ри вао пра во на ста ра ње у 
вре ме од во ђе ња или за др жа ва ња де те та у свр ху ак ти ви ра ња из у зет ка про пи са ног од ред бом 
чла на 13, став 1, тач ка а Ха шке кон вен ци је [Pe rez-Ve ra 1981: 448–449].
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да на кон то га раз мо три да ли та пра ва пред ста вља ју пра во на ста ра ње у 
сми слу кон вен ци је.5 

У ту свр ху, суд ски или управ ни ор га ни ко ји спро во де по сту пак за хи-
тан по вра так де те та мо гу ди рект но да при ме не пра во и суд ске или управ-
не од лу ке др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта, без спро во ђе ња по себ ног 
по ступ ка за до ка зи ва ње тог пра ва или за при зна ње стра не од лу ке (чл. 14 
ХК). Осим то га, зна чај на је и уло га цен трал них из вр шних ор га на др жа ва 
уго вор ни ца ко ји мо гу не по сред но или пу тем по сред ни ка пред у зи ма ти све 
по треб не ме ре за пру жа ње оп штих ин фор ма ци ја о ва же ћем пра ву од но сне 
др жа ве у ве зи са при ме ном Ха шке кон вен ци је (чл. 7, ст. 2 тач. е ХК).6

У прак си не ма не до у ми ца да се по сто ја ње пра ва на ста ра ње под но-
си о ца зах те ва про це њу је спрам пра ва др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра-
ви шта пре од во ђе ња или за др жа ва ња. Та ко је у од лу ци фран цу ског су да 
Cass Civ 1ere, 14 mars 2012, No de po ur voi 11-17.011, In ca dat re fe ren ce HC/E/FR 
1156, по сто ја ње пра ва на ста ра ње оца, под но си о ца зах те ва, про це њи ва но 
спрам пра ва Чи леа, као др жа ве ре дов ног бо ра ви шта де це пре не го што 
их је мај ка за др жа ла у Фран цу ској. Де ца су ро ђе на у Фран цу ској 2003. и 
2004. го ди не, а са ро ди те љи ма су се пре се ли ла у Чи ле 2006. го ди не. За јед-
ни ца жи во та ро ди те ља је пре ки ну та 2008. го ди не, од лу ка о ста ра њу над 
де цом по сле то га ни је до не та, а мај ка је са де цом от пу то ва ла у Фран цу ску 
у ју ну 2010. го ди не по осно ву од лу ке чи ле ан ског су да ко јом јој је до звоље-
но да на пу сти те ри то ри ју те зе мље са њи ма на пе ри од од 15 да на. По што 
се по ис те ку тог пе ри о да ни је вра ти ла у Чи ле, отац је по кре нуо по сту пак 
по Ха шкој кон вен ци ји. Ни же сте пе ни су до ви су ње гов зах тев од би ли. 
Вр хов ни суд је по сту пак вра тио на по нов но су ђе ње уз обра зло же ње да по 
чи ле ан ском пра ву, у од су ству од лу ке о пра ву на ста ра ње као у кон крет ном 
слу ча ју, за из ла зак де те та из др жа ве је по треб на са гла сност оба ро ди те ља, а 
про пу шта ње мај ке да се са де цом вра ти у ро ку од ре ђе ном суд ском од лу ком 
пред ста вља њи хо во не за ко ни то за др жа ва ње у сми слу Ха шке кон вен ци је.7

Оно у по гле ду че га у прак си по сто је раз ли чи та схва та ња, а од ве ли ког 
је зна ча ја, је да ли пра во ве та јед ног ро ди те ља на про ме ну пре би ва ли шта 
де те та пред ста вља пра во на ста ра ње ко је овла шћу је тог ро ди те ља да зах-
те ва по вра так де те та по Ха шкој кон вен ци ји. Под пра вом ве та се под ра-

5 Та ко је ау стриј ски суд у од лу ци 10b176/09b Ober ster Ge richtshof, In ca dat re fe ren ce 
HC/E/AT 1045 ко јом је ре ша вао о зах те ву за по вра так бли за на ца из Ау стри је у Фран цу ску 
це нио по сто ја ње пра ва на ста ра ње оца, под но си о ца зах те ва, пре ма пра ву Фран цу ске, као 
зе мље ре дов ног бо ра ви шта де це пре од во ђе ња од стра не мај ке. Утвр дио је да у кон крет ном 
слу ча ју ро ди те љи по Гра ђан ском за ко ни ку Фран цу ске за јед нич ки вр ше ро ди тељ ско пра во, 
јер је очин ство утвр ђе но у ро ку од го ди ну да на од ро ђе ња де це. 

6 Ко ри сте ћи се овом мо гућ но шћу, суд на Ислан ду се, пре до но ше ња од лу ке M. v. K. 
20/06/2000 Ice land Su pre me Co urt, In ca dat re fe ren ce HC/E/IS 363, обра тио Цен трал ном из вр-
шном ор га ну Шпа ни је, зе мље из ко је је де те од ве де но, ра ди пру жа ња ин фор ма ци ја о са др-
жи ни и при ро ди пра ва на ста ра ње по пра ву Шпа ни је. По до би ја њу по да та ка о ре ле вант ном 
пра ву, за кљу чио је да отац има пра во на ста ра ње у сми слу од ре да ба Ха шке кон вен ци је и да 
је ово пра во ак ти ма мај ке по вре ђе но.

7 Ви ше у: [O ber lan des ge richt Nur nberg (Nu rem berg Hig her Re gi o nal Co urt) 7 UF 660/17, 
05 July 2017, In ca dat re fe ren ce HC/E/DE 1409, A.G.O.s/Re sti tu cion In ter na ci o nal, In ca dat re fe ren ce 
HC/E/PY 1488].
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зу ме ва пра во јед ног ро ди те ља да дру ги ро ди тељ не мо же без ње го ве 
са гла сно сти или од лу ке су да да пре се ли де те из зе мље. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну од ред бе чла на 5 тач ка а Ха шке кон вен ци је 
ко ја од ре ђу је по јам пра ва на ста ра ње за по тре бе кон вен ци је, кон крет но да 
ово пра во укљу чу је пра ва ко ја се од но се на ста ра ње о лич но сти де те та, 
а по го то во пра во на од ре ђи ва ње де те то вог ме ста бо рав ка, де лу је да је 
пра во ве та јед ног ро ди те ља на од лу ку дру гог ро ди те ља да пре се ли де те 
у ино стран ство по треб но сма тра ти пра вом на ста ра ње о де те ту у сми слу 
Ха шке кон вен ци је. На овом схва та њу је за сно ва на од лу ка аме рич ког суда 
A.J. v. F.J. (2005) (CSIH) 36, 2005 1 S.C. 428, In ca dat re fe ren ce HC/E/US 803 
у ко јој је по сто ја ње пра ва на ста ра ње про це њи ва но са аспек та шкот ског 
пра ва, као пра ва др жа ве ре дов ног бо ра ви шта де це пре од во ђе ња. По сту-
пак се ти цао зах те ва за по вра так дво ји це де ча ка уз ра ста од 12 и 14 го ди на 
у вре ме дру го сте пе ног по ступ ка. По сле раз во да бра ка ро ди те ља, они су 
по ве ре ни оцу на ста ра ње, а мај ци је до де ље но пра во ви ђа ња са њи ма. 
Мај ка се ре дов но ви ђа ла са мла ђим си ном. Са ста ри јим ни је успе ва ла да 
оства ри ви ђа ња, јер је бо ло вао од ау ти зма. У сеп тем бру 2003. го ди не де-
ча ци су од ве де ни у САД од стра не оца без са гла сно сти мај ке, ко ја је од мах 
ини ци ра ла по сту пак за њи хов по вра так. Про це њу ју ћи пра ва ко ја има 
мај ка, по сту па ју ћи суд је на шао да је за од во ђе ње де те та са те ри то ри је 
Ује ди ње ног Кра љев ства Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Ир ске по пра ву 
Шкот ске, нео п ход на са гла сност дру гог ро ди те ља ако се он ре дов но ви ђао 
са де те том. У скла ду са тим, за кљу чио је да мај ка у кон крет ном слу ча ју као 
има лац пра ва ве та има и пра во на ста ра ње за по тре бе Ха шке кон вен ци је, 
а ко је пра во је од во ђе њем де це по вре ђе но.8 

Ка ко про из ла зи, да ва њем са гла сно сти ро ди тељ с пра вом ве та омо гућа-
ва про ме ну ме ста бо рав ка де те та, од но сно ста вља њем ве та спре ча ва да до 
те про ме не до ђе, из че га про из ла зи ко ли ки ути цај ро ди тељ са овим пра вом 
има на од ре ђи ва ње ме ста бо рав ка де те та, па се ни ка ко не мо же сма тра ти да 
он не ужи ва за шти ту по Ха шкој кон вен ци ји [Џелетовић 2021: 161]. Сто га се 
чи ни не при хва тљи вим ста но ви ште из ра же но у од лу ци, та ко ђе, аме рич ког 
су да Faw cett v. Mc Ro berts 326 F. 3d 491 (4th Cir. Va. 2003), In ca dat re fe ren ce 
HC/E/USf 494. Кон крет но се ра ди ло о од во ђе њу сед мо го ди шњег де ча ка у 
САД од стра не оца, ко јем је био по ве рен на ста ра ње на кон раз во да бра ка 
ро ди те ља. Пре ма шкот ском пра ву, ко је је и у овом слу ча ју би ло ре ле вант но 
као пра во др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта пре од во ђе ња, мај ци је 
би ло до де ље но пра во ви ђа ња са де те том и пра во ве та на ње го во од во ђе ње 
из Шкот ске. Зах тев мај ке за по вра так де те та у Шкот ску је у пр вом степе ну 
усво јен. Ову од лу ку је аме рич ки дру го сте пе ни суд уки нуо и пред мет вра-
тио на по нов но су ђе ње уз обра зло же ње да пра во ве та мај ке не зна чи да 
она има пра во на ста ра ње ко је је овла шћу је да зах те ва по вра так де те та.9

8 Ви ше у: [Fur nes v. Re e ves 362 F. 3d 702 (11th Cir. 2004), In ca dat re fe ren ce HC/E/USf 578, 
Ca se no. LB-2015-76479, In ca dat re fe ren ce HC/E/NO 1400 и Re D. (A Child) (Ab duc tion: Rights 
of Cu stody) (2006) UKHL 51, In ca dat re fe ren ce HC/E/UKe 880].

9 Ви ше у: [Croll v. Croll 229 F. 3d 133 (2d Cir. Sep tem ber 20, 2000 cert. den. Oct. 9, 2001), 
In ca dat re fe ren ce HC/E/USf 313].
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА КАО ДР ЖА ВА УГО ВОР НИ ЦА  
ХА ШКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

Ха шка кон вен ци ја је у Ре пу бли ци Ср би ји по осно ву сук це си је на 
сна зи од 27. апри ла 1992. го ди не.10 Иа ко је кон вен ци ја у на шој зе мљи на 
сна зи ви ше од 29 го ди на, по се бан за кон ко ји би уре дио по сту пак до ма ћих 
ор га на по зах те ви ма ко ји су под не ти на осно ву ње још ни је до нет.

У од су ству по себ ног за ко на, по ступ ке по Ха шкој кон вен ци ји су до ви 
тре нут но спро во де у скла ду са Ин фор ма ци јом Ми ни стар ства прав де за 
спро во ђе ње Ха шке кон вен ци је са из ра же ним ми шље њем о на чи ну посту-
па ња су до ва у при ме ни те кон вен ци је. Пре ма овој Ин фор ма ци ји по ступ-
ци се спро во де као ван пар нич ни, дво стра нач ки по ступ ци, уз по што ва ње 
на че ла кон тра дик тор но сти и хит но сти. У њи ма по сту па су ди ја оспо со бљен 
за по сту па ње у по ро дич ним спо ро ви ма. Рок за прав но сна жно окон ча ње 
по ступ ка је шест не де ља. Од лу ка се до но си у фор ми ре ше ња ко је са др жи 
на лог за по вра так, пре да ју де те та у ро ку од три да на од да на до ста вља ња 
ре ше ња. Про тив ре ше ња је до зво ље на жал ба о ко јој од лу чу је Ви ши суд 
[Николић 2011: 83]. 

По ступ ци за хи тан по вра так де те та у Ре пу бли ци Ср би ји су ма ло број-
ни.11 Упра во то што су рет ки, те од су ство по себ ног за ко на, чи не до не кле 
ра зу мљи вим не до у ми це и не по зна ни це ко је у до ма ћој прак си уо ча ва мо. 

ПРИ МЕ НА ХА ШКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ
У скла ду са од ред ба ма Ха шке кон вен ци је, при ли ком од лу чи ва ња о 

зах те ви ма за по вра так де те та до ма ћи су до ви при ме њу ју ино стра но пра во, 
од но сно пра во др жа ве у ко јој је де те има ло ре дов но бо ра ви ште пре одво-
ђе ња или за др жа ва ња. Са аспек та пра ва те др жа ве до ма ћи су до ви про це-
њу ју да ли је од во ђе ње или за др жа ва ње де те та не за ко ни то, јер пред ста вља 
по вре ду пра ва на ста ра ње не ког ли ца, а ко је пра во се оства ри ва ло или би 
се оства ри ва ло да до од во ђе ња или за др жа ва ња ни је до шло.12

У на став ку ра да из не ће мо при мер по ступ ка во ђе ног пред Пр вим 
основ ним су дом у Бе о гра ду за по вра так че тво ро де це у Цр ну Го ру. Бит не 
чи ње ни це кон крет ног слу ча ја су да су де ца пре од во ђе ња има ла ре дов но 
бо ра ви ште у Цр ној Го ри. На кон раз во да бра ка ро ди те ља 2018. го ди не, суд-
ском од лу ком су по ве ре на на са мо стал но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва оцу. 
Мај ка се у по чет ку ви ђа ла са њи ма, али су ови кон так ти пре ки ну ти ка да 
је она пре кр шај но од го ва ра ла због вер бал ног на си ља пре ма јед ном од 
њих. Мај ка је на сто ја ла да од но се са де цом об но ви, од ла зи ла је у шко лу 
ко ју су они по ха ђа ли, на њи хо ве ван на став не ак тив но сти, по ку ша ва ла 

10 [HCCH].
11 На шој зе мљи је 2008. под не то 11 зах те ва за по вра так де те та [Lo we 2011: 11], а 2015. 

го ди не 9 зах те ва за по вра так де те та [Lo we, Step hens 2017: An nex 1, II].
12 С дру ге стра не ка да је де те од ве де но из Ср би је у дру гу др жа ву уго вор ни цу Ха шке 

кон вен ци је, ор га ни те др жа ве при ме њу ју ре ле вант но ма те ри јал но пра во Ср би је, па Ко ва чек 
Ста нић оправ да но ука зу је да је од из у зет не ва жно сти да ино стра ни ор га ни пра вил но при-
ме не до ма ће по ро дич но пра во по ко јем је од во ђе ње или за др жа ва ње не за ко ни то увек ка да 
из о ста не до го вор ро ди те ља о пр о ме ни пре би ва ли шта де те та [Ковачек Ста нић 2012: 75, 84].
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пре ко ро ди те ља бив шег су пру га да са зна ин фор ма ци је о њи ма. Њи хо вом 
из др жа ва њу је до при но си ла у скла ду са мо гућ но сти ма. Ро ди тељ ско пра-
во јој ни је огра ни че но, ни ти га је ли ше на.13 Сва де ца су школ ског уз ра ста 
и у ју ну 2019. го ди не их је отац без са гла сно сти мај ке до вео у Ре пу бли ку 
Ср би ју, са на ме ром да ту оста ну да жи ве. Мај ка је за од во ђе ње де це са зна-
ла у шко ли ко ју су она по ха ђа ла у Цр ној Го ри и у сеп тем бру исте го ди не 
је под не ла зах тев за њи хов по вра так у ту зе мљу. Та ко ђе је пред цр но гор-
ским су дом по кре ну ла по сту пак да се из ме ни ра ни ја од лу ка о вр ше њу 
ро ди тељ ског пра ва и да се де ца њој по ве ре на ста ра ње. Овај по сту пак 
ни је за вр шен до окон ча ња по ступ ка по Ха шкој кон вен ци ји. У по ступ ку 
ко ји је во ђен пред до ма ћим су дом зах тев мај ке је у пр вом сте пе ну од би јен 
ре ше њем Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду 3 Р4.3/19 од 19. ок то бра 2020. 
го ди не. Од ред бе Ха шке кон вен ци је на ко ји ма је суд за сно вао сво ју од лу ку 
су од ред бе чла но ва 1, 3, 12 и 13. У од лу ци на во ди ви ше раз ло га за од бија ње 
зах те ва, на пр вом ме сту да мај ка не ма пра во на ста ра ње, ко јем раз ло гу ћемо, 
у скла ду са те мом ко јом се ба ви мо у овом ра ду, по све ти ти на шу па жњу.14

Бу ду ћи да је пре од во ђе ња де це др жа ва њи хо вог ре дов ног бо ра ви шта 
би ла Цр на Го ра, до ма ћи суд је по сто ја ње пра ва мај ке на ста ра ње по Ха-
шкој кон вен ци ји (чл. 3 и 5 тач. а) тре бао да це ни упра во са аспек та пра ва 
Цр не Го ре.15 По ро дич ни за кон Цр не Го ре (ПЗЦГ) по зна је за јед нич ко (чл. 
76) и са мо стал но (чл. 78) вр ше ње ро ди тељ ског пра ва. Ка да ро ди те љи ро-
ди тељ ско пра во вр ше за јед нич ки, за јед нич ки и спо ра зум но вр ше ро ди-
тељ ска пра ва и ду жно сти (сле дом то га за јед нич ки и спо ра зум но од лу чу ју 
и о про ме ни пре би ва ли шта де те та). С дру ге стра не, по од ред би чла на 79 
став 3 По ро дич ног за ко на Цр не Го ре ка да је де те по ве ре но на са мо стал-
но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва јед ном ро ди те љу, дру ги ро ди тељ, ко ји не 
вр ши ро ди тељ ско пра во, има пра во и ду жност да из др жа ва де те, да са 
де те том одр жа ва лич не од но се и да о пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи-
вот де те та од лу чу је за јед нич ки и спо ра зум но са ро ди те љем ко ји вр ши 
ро ди тељ ско пра во. По ро дич ним за ко ном Цр не Го ре су при ме ра ра ди 
на ве де на пи та ња за ко ја се сма тра да бит но ути чу на жи вот де те та и то 
обра зо ва ње де те та, пред у зи ма ње ве ћих ме ди цин ских за хва та над де те том, 
про ме на пре би ва ли шта де те та и рас по ла га ње имо ви ном де те та ве ли ке 
вред но сти (чл. 79, ст. 4). Ов де мо же мо да при ме ти мо да је ре гу ла ти ва По-
ро дич ног за ко на Цр не Го ре у по гле ду пра ва и ду жно сти ро ди те ља који 
не вр ши ро ди тељ ско пра во иден тич на ре гу ла ти ви По ро дич ног за ко на 

13 Пр во сте пе ни суд ове чи ње ни це утвр ђу је из на ла за и струч ног ми шље ња над ле жног 
цр но гор ског ор га на ста ра тељ ства ко ји на во ди да мај ци „ро ди тељ ска пра ва ни су су спен до-
ва на”. Прет по ста вља мо да се тер мин су спен до ва на од но си на огра ни че ње, од но сно ли ше ње 
ро ди тељ ског пра ва, као ин сти ту те ко је по зна је По ро дич ни за кон Цр не Го ре. 

14 Као раз ло ге за до но ше ње од би ја ју ће од лу ке суд још на во ди и да су се де ца при ла-
го ди ла но вој сре ди ни (чл. 12 ХК), да мај ка ни је ствар но оства ри ва ла пра во на ста ра ње у 
вре ме од во ђе ња де це (чл. 13, ст. 1 тач. а ХК), да по сто ји озбиљ на опа сност да би по вра так 
де цу из ло жио пси хич кој тра у ми или их на дру ги на чин до вео у не по во љан по ло жај (чл. 13, 
ст. 1 тач. б ХК) и да се де ца су прот ста вља ју по врат ку (чл. 13, ст. 2 ХК).

15 Ре ше ње не са др жи по дат ке о ма те ри јал ном пра ву на осно ву ко јег је суд це нио посто-
ја ње пра ва на ста ра ње мај ке.
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Ре пу бли ке Ср би је.16 Та ко ђе, оба за ко на су про пи си ва њем пра ва ро ди те ља 
ко јем де те ни је по ве ре но на ста ра ње да са дру гим ро ди те љем од лу чу је о 
бит ним пи та њи ма уста но ви ла на тај на чин пре лаз од пот пу но са мо стал ног 
вр ше ња ро ди тељ ског пра ва ка за јед нич ком вр ше њу ро ди тељ ског пра ва 
[Ковачек Ста нић 2006: 275–276].

Да кле, и по цр но гор ском, као уо ста лом и по до ма ћем по ро дич ном 
пра ву, за сва ку про ме ну пре би ва ли шта де те та по треб на je са гла сност оба 
ро ди те ља, ка да су они жи ви и ка да ни јед ном од њих ни је огра ни че но 
ро ди тељ ско пра во (чл. 85 и 86 ПЗЦГ), од но сно ни је дан од њих ни је ли шен 
ро ди тељ ског пра ва (чл. 87–91 ПЗЦГ), при че му је ире ле вант но да ли ро-
ди тељ ско пра во вр ше за јед нич ки или је дан од њих са мо стал но. До огра-
ни че ња ро ди тељ ског пра ва по цр но гор ском По ро дич ном за ко ну до ла зи 
он да ка да ро ди тељ не са ве сно вр ши пра ва или ду жно сти пре ма де те ту и 
њи ме се ро ди те љу мо же од у зе ти вр ше ње јед ног или ви ше пра ва и ду жно-
сти пре ма де те ту, осим ду жно сти да из др жа ва де те (чл. 85, ст. 1 и 2), док до 
ли ше ња ро ди тељ ског пра ва до ла зи он да ка да ро ди тељ зло у по тре бља ва 
ро ди тељ ска пра ва или гру бо за не ма ру је ро ди тељ ске ду жно сти (чл. 87). 

По ла зе ћи од на ве де не ре гу ла ти ве по ро дич ног пра ва Цр не Го ре, а 
има ју ћи у ви ду бит не чи ње ни це пред мет ног по ступ ка, да су се ро ди те љи 
раз ве ли то ком 2018. го ди не, да су де ца на кон раз во да бра ка ро ди те ља по-
ве ре на оцу на са мо стал но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, да мај ци ро ди тељ-
ско пра во ни је огра ни че но, већ да је има ла пра во и ду жност да се ви ђа 
са де цом, да их из др жа ва и да са њи хо вим оцем за јед нич ки и спо ра зум но 
од лу чу је о пи та њу про ме не њи хо вог пре би ва ли шта, про из ла зи да је мај ка 
има лац пра ва на ста ра ње у сми слу Ха шке кон вен ци је. 

Пра во на ста ра ње Ха шка кон вен ци ја од ре ђу је као пра во ко је об у хва-
та пра ва ко ја се од но се на ста ра ње о лич но сти де те та, а на ро чи то пра во 
на од ре ђи ва ње ме ста бо рав ка де те та (чл. 5, тач. а), при че му се у прак си 
ис ти че да је овом тер ми ну ну жно да ти ау то ном но и сми сле но ту ма че ње. 
Са гла сно на ве де ном ну жно је сма тра ти да и ро ди тељ ко јем де те ни је по-
ве ре но на са мо стал но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, али ко ји има пра во и 
ду жност да са дру гим ро ди те љем ко ји се ста ра о де те ту од лу чу је о про-
ме ни пре би ва ли шта де те та, ужи ва пра во на ста ра ње у сми слу Ха шке кон-
вен ци је и овла шћен је да под не се зах тев за по вра так де те та.17 У кон крет-
ном слу ча ју суд из во ди за кљу чак да мај ка ни је има лац пра ва на ста ра ње 

16 Од ред бом чла на 78, став 3 По ро дич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је про пи са но је да ро-
ди тељ ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во има пра во и ду жност да из др жа ва де те, да са де те том 
одр жа ва лич не од но се и да о пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи вот де те та од лу чу је за јед-
нич ки и спо ра зум но са ро ди те љем ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во. Од ред бом ста ва 4 истог 
чла на про пи са но је и да се пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи вот де те та на ро чи то сма тра ју 
обра зо ва ње де те та, пред у зи ма ње ве ћих ме ди цин ских за хва та над де те том, про ме на пре би-
ва ли шта де те та и рас по ла га ње имо ви ном де те та ве ли ке вред но сти. 

17 Та ко је у од лу ци су да на Но вом Зе лан ду Sec re tary for Ju sti ce v. A. ex par te B, In ca dat 
re fe ren ce HC/E/NZ 535 из нет за кљу чак да је мај ка, под но си лац зах те ва за по вра так дво је 
де це, има лац пра ва на ста ра ње у сми слу Ха шке кон вен ци је, јер је за про ме ну пре би ва ли шта 
де це би ла нео п ход на ње на са гла сност. Де ца су ина че по ве ре на на са мо стал но вр ше ње ро-
ди тељ ског пра ва оцу, а мај ка је има ла пра во да одр жа ва лич не од но се са њи ма и да за јед но 
са оцем од лу чу је о про ме ни њи хо вог пре би ва ли шта. 
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на осно ву то га што су де ца по ве ре на оцу на са мо стал но вр ше ње ро ди-
тељ ског пра ва, што се чи ни не при хва тљи вим са аспек та све га прет ход но 
из не тог. Да је мај ка има ла са мо пра во да са де цом одр жа ва лич не од но се, 
не и да са њи хо вим оцем од лу чу је о про ме ни њи хо вог пре би ва ли шта, не 
би би ла овла шће на да зах те ва по вра так де це, већ са мо да по Ха шкој кон-
вен ци ји ини ци ра по сту пак за скла па ње спо ра зу ма за ор га ни зо ва ње или 
обез бе ђе ње ефи ка сног оства ри ва ња пра ва на ви ђа ње (чл. 21 ХК). По што 
је ње на са гла сност би ла по треб на за про ме ну пре би ва ли шта де це, про-
из ла зи да она ужи ва пра во на ста ра ње у сми слу Ха шке кон вен ци је. 

ЗА КЉУ ЧАК

Не за ко ни то од во ђе ње или за др жа ва ње дете та у ино стран ству под 
од ре ђе ним усло ви ма мо же да до ве де до по кре та ња по ступ ка за ње гов 
хитан по вра так по Ха шкој кон вен ци ји. Је дан од усло ва про пи са них кон-
вен ци јом за по кре та ње по ступ ка је да је под но си лац зах те ва у вре ме 
од во ђе ња или за др жа ва ња де те та имао пра во на ста ра ње о де те ту. Ха шка 
кон вен ци ја од ре ђу је по јам пра ва на ста ра ње и да се ње го во по сто ја ње 
це ни пре ма пра ву др жа ве де те то вог ре дов ног бо ра ви шта пре од во ђе ња 
или за др жа ва ња. У по гле ду то га ко је пра во је ре ле вант но за про це ну по-
сто ја ња пра ва на ста ра ње у прак си се не уо ча ва ју не до у ми це. Те шко ће су 
при сут не при ли ком од ре ђи ва ња ко ја овла шће ња ро ди тељ, под но си лац 
зах те ва, тре ба да ужи ва да би се мо гло сма тра ти да има пра во на ста ра ње 
у сми слу Ха шке кон вен ци је. С тим у ве зи у ра ду је из нет за кљу чак да и 
онај ро ди тељ ко ји не жи ви са де те том, али има пра во ве та на ње го во пресе-
ље ње у ино стран ство, од но сно ње го ва са гла сност је по треб на за про ме ну 
пре би ва ли шта де те та, има пра во на ста ра ње ко је га овла шћу је да зах те ва 
по вра так де те та у скла ду са Ха шком кон вен ци јом.
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SUM MARY: This pa per fo cu ses on the rights of cu stody un der the Ha gue Con ven-
tion on the Ci vil Aspects of In ter na ti o nal Child Ab duc tion. Ar tic le 5 of the Con ven tion 
sti pu la tes that rights of cu stody for the pur po ses of this Con ven tion shall in clu de rights 
re la ting to the ca re of the per son for the child and, in par ti cu lar, the right to de ter mi ne 
the child’s pla ce of re si den ce. The exi sten ce of this right is as ses sed ac cor ding to the law 
of the sta te in which the child was ha bi tu ally re si dent be fo re the re mo val or re ten tion and 
in this re gard no do ubts are ob ser ved in prac ti ce. On the ot her hand, alt ho ugh ar tic le 5 of 
the Con ven tion gi ves de fi ni tion of the rights of cu stody, ap pli ca tion of this pro vi sion is 
ac com pa nied by dif fe rent in ter pre ta ti ons. Ju di cial and ad mi ni stra ti ve aut ho ri ti es ha ve 
do ubts which rights pa rent must pos sess in or der to be pro tec ted by the Con ven tion. The 
pa per con clu des that it sho uld be con si de red that a pa rent who do es not li ve with the child, but 
has the right of ve to over the child’s in ter na ti o nal re lo ca tion or his/her con sent is re qu i red 
to chan ge the child’s re si den ce, has the rights of cu stody and can apply for the prompt 
re turn of a child un der the Ha gue Con ven tion on the Ci vil Aspects of In ter na ti o nal Child 
Ab duc tion.

KEYWORDS: Ha gue Con ven tion on the Ci vil Aspects of In ter na ti o nal Child Ab-
duc tion, rights of cu stody, wrong ful child’s re mo val
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МЛА ДИ О СТА РО СТИ И СТА РИ ЈИ МА: 
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду су из не ти ре зул та ти ис тра жи ва ња у ко ме је уче-
ство ва ло 29 сту де на та за вр шних го ди на При род но-ма те ма тич ког (смер 
Ге о гра фи ја), Прав ног и Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду. У три фо кус гру пе је раз го ва ра но о то ме ка ко сту ден ти до жи вља ва-
ју ста ри је осо бе, ко је су им пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост. Тра же ни 
су и од го во ри на пи та ње да ли су они све сни ка рак те ри сти ка тре ћег жи-
вот ног до ба, од но сно ка ква су њи хо ва лич на ис ку ства са они ма ко ји има ју 
ви ше го ди на, али и раз ми шља ња де во ја ка и мла ди ћа о соп стве ном ста ре-
њу и се би као ста ром ли цу. Од го во ри сту де на та ука зу ју да ве ћи на њих има 
ро ман тич ну сли ку о соп стве ној ста ро сти и исто вре ме но ви ше не га тив них 
сте ре о ти па и пред ра су да о ста ри ји ма из окру же ња ко ји ма су рет ко по др-
шка. Оту да је ва жно де ло ва ти ка раз у ме ва њу из ме ђу мла ђих и ста ри јих у 
дру штву ко је је ста ро, као што су Вој во ди на и це ла Ср би ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сту ден ти, ста рост, ста ри ји, ста во ви, Вој во ди на

УВОД

Ста нов ни штво АП Вој во ди на спа да у из ра зи то ста ре по пу ла ци је. 
Ста ре ње ста нов ни штва је ин тен зи ви ра но у 21. ве ку. Глав ни узрок је ни зак 
и опа да ју ћи ни во фер ти ли те та као и све ма њи број жи во ро ђе не де це. Тако 
је у 2020. го ди ни за бе ле жен нај ма њи број жи во ро ђе них од 1947, го ди не ко ја 
је пр ва би ла до ступ на за по дат ке Вој во ди не [РЗС 2008: 66–67; РЗС 2020: 



54–56; РЗС 2021: 1]. Пре ма про це на ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
сре ди ном 2020. го ди не би ло је 370 хи ља да ли ца ста рих 65 и ви ше го ди на 
или 20% укуп ног ста нов ни штва. Број ли ца ста ри јих од 65 го ди на био је 
ве ћи од бро ја мла ђих од 20 го ди на. Ко е фи ци је нат за ви сно сти ста ри јег 
ста нов ни штва, што је од нос из ме ђу укуп ног бро ја ста ри јих осо ба (ста ро-
сти 65 и ви ше) на 100 ли ца рад ног уз ра ста (од 20 до 64), из но сио је 33. Исте 
го ди не, про сеч на ста рост ста нов ни штва до сти гла је 43 го ди не.1 Има ју ћи 
у ви ду да је Вој во ди на еми гра ци о но под руч је, под вла чи мо да је ствар на 
ста ро сна струк ту ра још не по вољ ни ја јер про це не Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку не укљу чу ју спољ не ми гра ци је. 

Сре ди ном ве ка АП Вој во ди на би ће ма ло број ни ја и де мо граф ски ста-
ри ја не го 2020. То до бро илу стру је на лаз оче ки ва ног сце на ри ја ко ји је 
за сно ван на ре зул та ти ма про јек ци ја под усло вом да се на ста ве трен до ви 
ком по нен ти по пу ла ци о не ди на ми ке у скла ду са ак ту ел ним ем пи риј ским 
на ла зи ма и те о риј ским уви ди ма о вред но сти ко е фи ци јен та за ви сно сти 
ста ри јег ста нов ни штва ко ја ће из но си ти 54 у 2050. го ди ни [Nikitović 2019: 
67, 69]. Про јек ци је ста нов ни штва су ра ђе не на осно ву са да шње де фи ни ци-
је пре ма ко јој је осо ба ко ја има 65 и ви ше го ди на ста ро ли це. Отво ре но је 
пи та ње да ли ће кон цепт ве зан за го ди не ка да се не ка осо ба сма тра ста ром 
би ти из ме њен у де це ни ја ма ко је сле де. Већ ду го и кон ти ну и ра но, де мо гра-
фи ко ји се ба ве ста ре њем ста нов ни штва за ла жу се за про ме ну де фи ни-
ци је ста ре осо бе у сми слу по ме ра ња гра ни це ка ду бљој ста ро сти [Gi er veld 
2001: 105–106; Oga wa 2004: 124; Fal king ham 2016: 3], има ју ћи у ви ду тренд 
по ве ћа ња оче ки ва ног тра ја ња жи во та и ви тал но сти у ви шим го ди на ма. 
Тре ба под се ти ти да се до кра ја 1980-их ста ром осо бом сма тра ла она ко ја 
има 60 и ви ше го ди на. 

Ста ре ње ста нов ни штва је убе дљи во из дво је но као нај ве ћи по пу ла ци-
о ни иза зов Ср би је и бит на ис тра жи вач ка те ма од стра не ин тер вју и са них 
срп ских де мо гра фа [Rašević 2013: 47]. Та ко ђе, у ис тра жи ва њу ко је је спро-
ве ла Ме ђу на род на уни ја за про у ча ва ње ста нов ни штва о ста во ви ма сво јих 
чла но ва, утвр ђен је ви сок ни во са гла сно сти у де мо граф ској за јед ни ци да 
је по пу ла ци о но ста ре ње нај зна чај ни ји де мо граф ски про блем свет ске по-
пу ла ци је и нај зна чај ни ја те ма за про у ча ва ње у на ред ним де це ни ја ма [Van 
Da len and Hen kens 2012: 369]. Ви сок ни во кон сен зу са по овом пи та њу 
ре зул тат је, пре све га, уо ча ва ња ма кро по сле ди ца ста ре ња ста нов ни штва 
раз ли чи те при ро де. Од про ме не ко лек тив ног си сте ма вред но сти и психо-
ло ги је, пре ко но вих од но са ме ђу ге не ра ци ја ма, отва ра ња род ног пи та ња 
у ста ром дру штву, дру га чи јих усло ва жи во та, ра да и ста но ва ња, до пове-
ћа них зах те ва за здрав стве ном и со ци јал ном за шти том, при ти са ка на пен-
зи о не фон до ве и иза зо ва ко ји се по ста вља ју пред тр жи ште ра да и еко номију 
уоп ште [Рашевић 2009: 94]. Мно ги иза зо ви се по ста вља ју и пред по је дин-
ца у усло ви ма све ду жег жи вље ња и ве за ни су за цео жи вот ни ци клус.

Ак тив но ста ре ње је те о риј ски и по ли тич ки ори јен ти сан кон цепт ко ји 
је, чи ни се, до са да нај бо љи од го вор на иза зо ве ко ји се по ста вља ју пред 

1 Про це на о бро ју ли ца по ста ро сти у 2020. го ди ни до би је на је за по тре бе овог ра да од 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку (на упит).
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др жа ву и по је дин ца у усло ви ма де мо граф ског ста ре ња и све ду жег жи-
во та, јер за до во ља ва и со ци јал не по тре бе и ин ди ви ду ал не аспи ра ци је 
[A vra mov and Ma sko va 2003: 23]. Реч ак тив но се од но си на кон ти ну и ра но 
уче шће ста ри јих у со ци јал ним, еко ном ским, кул тур ним, ду хов ним и гра-
ђан ским ак тив но сти ма дру штва, а не са мо за др жа ва ње њи хо ве рад не спо-
соб но сти и фи зич ке по кре тљи во сти, има ју ћи у ви ду фун да мен тал не људ ске 
вред но сти и пра ва као што су здра вље, еко ном ска не за ви сност, си гур ност 
и уче шће у дру штве ним ак тив но сти ма [WHO 2002: 12]. Кон цепт је за сно-
ван на су зби ја њу ри зи ка раз ли чи те при ро де на ми кро- и ма кро-ни воу у 
ци љу омо гу ћа ва ња бо љег ква ли те та жи во та у тре ћем жи вот ном до бу и 
ве ћег до при но са ста ри јих еко ном ској и со ци јал ној до бро би ти дру штва у 
скла ду са по тре ба ма, же ља ма и мо гућ но сти ма ста рог ли ца. Слич не, мада 
са др жин ски уже, по ста вље не су те о ри је здра вог ста ре ња, успе шног ста-
ре ња и про дук тив ног ста ре ња. 

Ин декс ак тив ног ста ре ња је ана ли тич ки ин стру мент за ева лу а ци ју 
спро во ђе ња мул ти ди мен зи о нал ног кон цеп та ак тив ног ста ре ња. Он је 
ком по зит ног ти па и са др жи 22 ин ди ка то ра из че ти ри сфе ре: за по сле ност; 
уче шће у за јед ни ци; не за ви сно, здра во и без бед но жи вље ње; ка па ци тет 
за ак тив но ста ре ње ко ји је ком би на ци ја ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка 
и фак то ра сре ди не. Ње го ва вред ност у Евро пи из но си ла је око тре ћи не 
по тен ци јал ног мак си му ма и кре та ла се у ра спо ну од 28 до 47 [U NE CE 
2019: 7]. Пре ма по след њим до ступ ним по да ци ма, ко ји се од но се на 2014. 
го ди ну, вред ност овог ин дек са у Ср би ји про це ње на је на 29 од 100 [U NE-
CE 2016: 2]. На ве де не вред но сти ин дек са ука зу ју да по сто ји ја сан про стор 
зa ефи ка сни је спро во ђе ње кон цеп та ак тив ног ста ре ња у мно гим зе мља ма, 
укљу чу ју ћи и Ср би ју. Ин декс ни је про це њен на ре ги о нал ном ни воу у 
Ср би ји. 

Успе шна ре а ли за ци ја кон цеп та ак тив ног ста ре ња тра жи на пор држа-
ве и по је дин ца, то јест за јед нич ку од го вор ност у ни зу сфе ра и од ре ђе не 
пред у сло ве. Пр ви пред у слов је про ме на мно го број них сте ре о ти па, пред-
ра су да и по гре шних уве ре ња ве за них за ста ре ње и ста рост. Бит но је под-
ву ћи да пер цеп ци ја ста ре ња не пра ти раз вој би о ло ги је ста ре ња у мо дер ној 
кул ту ри [Qli qu et and Avra mov 2018: 246]. Здрав жи вот, до жи вот но уче ње, 
пре у зи ма ње ак тив не уло ге у жи во ту и лич не од го вор но сти за соп стве но 
би ти са ње су не ки од ва жних им пе ра ти ва ко ји се по ста вља ју пред је дин ку 
у са вре ме но до ба. Оту да је бит но укљу чи ти раз ми шља ње о тре ћем и че-
твр том жи вот ном до бу у ин ди ви ду ал ни си стем вред но сти, ци ље ве, страте-
ги је и по на ша ња. Оба на ве де на пред у сло ва су ва жна за ме ђу ге не ра циј ско 
раз у ме ва ње, со ли дар ност и тран сфер. То је ста ро етич ко пи та ње, осно ва 
здра вих од но са и ба за ко хе зи је сва ке за јед ни це.

ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

Ан ке та о ге не ра ци ја ма и ро ду се спро во ди у ин ду стриј ским зе мља ма 
под окри љем Еко ном ске ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за Евро пу од 2000. 
го ди не. Ис тра жи ва ње је обим но, са др жи пре ко 500 оба ве зних пи та ња 
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ве за них за де се так те ма, и лон ги ту ди нал ног је ка рак те ра; исти ис пи тани ци 
ста ро сти 18–49 го ди на на по чет ку ан ке те оста ју у фо ку су у три та ла са са 
раз ма ком од три го ди не. Јед на од те ма ан ке те је ме ђу ге не ра циј ско раз у ме-
ва ње, со ли дар ност и тран сфер. По да ци су до ступ ни до ми кро-ни воа [Ga ljak 
2019: 114]. Бит на пред ност овог ис тра жи ва ња је до би ја ње но вих уви да у 
по је ди нач не те ме, али и мо гућ ност њи хо вог са гле да ва ња у ши рој пер спек-
ти ви пу тем укр шта ња раз ли чи тих по да та ка и уо ча ва ња трен до ва. Ме ђу тим, 
ан ке та у Ср би ји, за раз ли ку од пре ко два де сет др жа ва у све ту, ни је ре а ли-
зо ва на. Европ ско дру штве но ис тра жи ва ње ко је је по пр ви пут спро ве де но 
у Ср би ји 2018. го ди не ни је укљу чи ло пи та ње о од но су ме ђу ге не ра ци ја ма. 
Оту да ће мо да ти пре глед на ла за ис тра жи ва ња ре ле вант них за од нос мла дих 
пре ма ста ре њу и ста ри ма ре а ли зо ва них на ма лом узор ку. У фо ку су су нам 
ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на у Ср би ји, ве ру ју ћи да је за ово пи та ње 
би тан еко ном ски и со ци о кул тур ни кон текст у ко ме су ре а ли зо ва на. 

Ис тра жи ва чи се сла жу да се ста во ви о ста ри ма ра но фор ми ра ју то ком 
жи во та и да је бит но ис пи ти ва ње ста во ва де це пре ма ста ри ма и њи хо вих 
про ме на то ком од ра ста ња због бо љег раз у ме ва ња ме ха ни за ма на стан ка 
[Ћировић 2013: 27–28]. Оту да пред ста вља мо на ла зе ис тра жи вач ког ти ма 
Ин сти ту та за пе да го шка ис тра жи ва ња из Бе о гра да у ко ме је уче ство ва ло 
145 де це оба по ла (64 де це са 10 го ди на и 81 де те са 14 го ди на). У ис тра жи-
ва њу су при ме ње ни раз ли чи ти ин стру мен ти за ме ре ње ста во ва о ста ри-
ма. По да ци сту ди је ука зу ју да то ком од ра ста ња ста во ви пре ма ста ри ји ма 
по ста ју не га тив ни ји, што ис тра жи ва чи об ја шња ва ју ког ни тив но-раз вој-
ним про ме на ма ко је до во де до ди фе рен ци ра ни јих ста во ва, су о ча ва њем 
адо ле сце на та са соп стве ним ста ре њем и смрт но шћу. Утвр ђе но је и да 
де ца и адо ле сцен ти ко ји жи ве на се лу има ју не га тив ни је ста во ве о ста ри-
ма и у том сми слу ау то ри под вла че да се на лаз мо же об ја сни ти ни жим 
еко ном ским ста ту сом по ро ди це на се лу у од но су на град ску по ро ди цу 
[Ћировић и др. 2012: 9–12].

По сто ја ње ре ал не сли ке о пред но сти ма и не до ста ци ма мла дих, сре-
до веч них и ста ри јих љу ди је ва жно за ус по ста вља ње ме ђу ге не ра циј ског 
раз у ме ва ња. Ње но фор ми ра ње под ра зу ме ва и по сле дич но раз ми шља ње 
о раз ли чи тим по тре ба ма у по је ди ним жи вот ним фа за ма по је дин ца и на-
чи ни ма да им се иза ђе у су срет у со ци јал ним кон так ти ма, по ро ди ци и 
дру штву. Оту да су по себ но ва жни на ла зи до би је ни у ис тра жи ва њу ко је 
је об у хва ти ло пре ко че ти ри сто ти не ис пи та ни ка уз ра ста од 10 до 20 го-
ди на. Основ ни циљ ис тра жи ва ња био је да утвр ди ста во ве мла дих пре ма 
по тре ба ма по пу ла ци је ста рих у раз ли чи тим кон тек сти ма као што су по-
ро ди ца, здрав стве ни и обра зов ни си стем и си сте ми со ци јал не за шти те и 
кул тур не по др шке. По да ци по ка зу ју да по сто ји рас про стра ње но не ра зу-
ме ва ње мла дих пре ма раз ли чи тим по тре ба ма ста ри јих, по себ но у доб ној 
гру пи ис пи та ни ка 13–17 го ди на у окви ру ко је чак 67% ан ке ти ра них сма-
тра да су оне ма ње ва жне у од но су на по тре бе дру гих ста ро сних гру па и 
у до вољ ној ме ри за до во ље не од стра не дру штва [Марић 2012: 13]. 

У за кључ ку ем пи риј ског ис тра жи ва ња о до ми на ци ји не га тив них ста-
во ва мла дих пре ма ста ри ма, ау то ри на гла ша ва ју да су они у скла ду са 
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по да ци ма прет ход них ре ле вант них сту ди ја [Ћировић и др. 2012: 10]. У том 
сми слу ис ти че мо при каз сту ди ја о ре ла ци ји мла дих пре ма ста ри ма у на шој 
сре ди ни [Марић 2017: 59–74], син те зу на ла за ис тра жи ва ња спро ве де них у 
раз ли чи тим по пу ла ци ја ма о при ро ди и раз во ју де чи јих ста во ва пре ма ста-
ри ма и ста ре њу спро ве де них у пе ри о ду од че ти ри де це ни је [Ћировић 2013: 
27–47], као и на во ђе ње пред ста ва о ста ри ма у са вре ме ном дру штву, укљу-
чу ју ћи и оне ко је при па да ју ге не ра ци ји мла дих [Миланков 2011: 49–64]. 
Но ви ја те о риј ска раз ма тра ња на пе тост из ме ђу мла дих и ста рих об ја шња-
ва ју се бор бом за ре сур се [Камерер 2013: 67] или кул тур ном усло вље но шћу 
[Немањић 2013: 5] или се, пак, кон фликт на ре ла ци ји мла ди–ста ри ви ди 
као по ли тич ка кон струк ци ја ко ја тре ба да скре не па жњу са струк ту рал них 
пре пре ка до сти за њу оп ште при хва ће них вред но сти [Љубичић 2013: 25]. 

Спро ве де но је и јед но спе ци фич но ис тра жи ва ње ква ли та тив ног типа 
о ста ре њу и ста ро сти у бе о град ској по пу ла ци ји. Ин тер вју и са но је осам 
же на и се дам му шка ра ца ста рих из ме ђу 29 и 92 го ди не. Ста ри ји ис пи та-
ни ци су по де ли ли са ау тор ком сво ја раз ми шља ња и раз ми шља ња дру гих 
ста рих осо ба из окру же ња, а мла ђи ис пи та ни ци су из но си ли сво је ста во-
ве и ста во ве сво је ге не ра ци је пре ма ста ри ји ма. Ана ли за раз го во ра је, 
из ме ђу оста лог, по ка за ла по сто ја ње ду бо ко уко ре ње них пред ста ва о ста-
ро сти ме ђу мла ди ма, ко је не од го ва ра ју ствар но сти. На при мер, да је страх 
од смр ти ве о ма при су тан код ста рих же на и му шка ра ца и да су они оку-
пи ра ни њи ме. Но, ин тер вју и са ни нај ста ри ји ис пи та ни ци у овом ис тра-
жи ва њу не са мо да се не бо је смр ти, већ смрт до жи вља ва ју као сми ре ње. 
Или, ма да се ста ри љу ди че сто ка рак те ри шу као се бич ни и пре ви ше кри-
тич ни, ис пи та ни ци сред њих го ди на и они ста ри ји сма тра ју да се с го ди-
на ма ме ња ју осо би не лич но сти, да су се они са ми про ме ни ли, но про ме не 
су раз ли чи те од по је дин ца до по је дин ца [Ko ma ti na 2003: 155–156]. На ве-
ден на лаз ука зу је и на хе те ро ге ност гру пе ста рих. 

На кра ју из не тог пре гле да ли те ра ту ре ис ти че мо да од нос мла дих 
пре ма ста ри ји ма ни је че ста ис тра жи вач ка те ма. То је утвр дио и Нел сон 
2002. го ди не об ја шња ва ју ћи ову кон ста та ци ју да су пред ра су де и сте рео-
ти пи пре ма ста ри ма при хва тљи ви ји за дру штво, у по ре ђе њу са не га тив ним 
ста во ви ма ве за ним за пол и ра су [према Cli qu et 2010: 164]. Исто вре ме но, 
пред ста вље на ем пи риј ска ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на у Ср би ји ни-
су би ла ре пре зен та тив ног ти па. Но, ау то ри ко ји су их ре а ли зо ва ли то су 
чи ни ли из угла раз ли чи тих на уч них ди сци пли на што омо гу ћа ва да се 
до би је ши ри увид. Та ко ђе, ни су отво ри ла те му ста во ва мла дих пре ма 
соп стве ном ста ре њу. Па ра лел на про у ча ва ња од но са ста ри јих пре ма мла-
ди ма у на шој сре ди ни, ко ли ко нам је по зна то, ни су спро ве де на. И ова 
ис тра жи вач ка те ма је ва жна да би се од го во ри ло на низ пи та ња бит них 
за ме ђу ге не ра циј ско раз у ме ва ње. 

ЦИЉ И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња био је да утвр ди раз ми шља ња сту де на та о старо-
сти и ста ри јим осо ба ма, укљу чу ју ћи и соп стве но ста ре ње. У том сми слу 
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раз го ва ра но је са сту ден ти ма три раз ли чи та фа кул те та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Фо ку сгруп ним ис тра жи ва њем су об у хва ће ни сту ден ти При-
род но-ма те ма тич ког фа кул те та (смер Ге о гра фи ја), Прав ног фа кул те та и 
Ме ди цин ског фа кул те та. Сту ден ти ге о гра фи је су иза бра ни за раз го вор, 
по што про грам сту ди ја об у хва та фе но мен ста ре ња ста нов ни штва и пита-
ња по пу ла ци о не по ли ти ке. Бу ду ћи прав ни ци су укљу че ни у ис тра жи ва-
ње јер се то ком сту ди ја су сре ћу са пи та њи ма људ ских пра ва и по ло жа ја 
ста ри јих у дру штву, а сту ден ти Ме ди цин ског фа кул те та због су о ча ва ња 
са иза зо ви ма ста ре ња и ста ро сти у окви ру раз ли чи тих пред ме та на пре-
да ва њи ма и ве жба ма. Сви они сте че на зна ња при ме њива ће у свом сва ко-
днев ном ра ду, а по не ко и при де фи ни са њу ре ле вант ног стра те шког и за-
кон ског окви ра. 

Иза бран је фо ку сгруп ни ис тра жи вач ки ме тод за при ку пља ње ци ља-
них оп сер ва ци ја сту де на та. Нај ва жни ја пред ност овог ква ли та тив ног 
ме то да је што уче сни ци то ком раз го во ра обра зла жу и бра не, а не из но се 
са мо сво је ста во ве. Бит на осо би на ме то да је да се ана ли за ре зул та та раз-
го во ра до ми нант но ба зи ра на са гле да ва њу вер бал них ис ка за, али узи ма 
у об зир и не вер бал не из ра зе уче сни ка фо кус гру пе [Đurić 2005: 5–6]. Ре а-
ли зо ва не су три фо кус гру пе на сва ком од иза бра них фа кул те та са сту ден-
ти ма за вр шних го ди на ко ји су се са ми при ја ви ли да уче ству ју у раз го во-
ру на те му ста ре ња и ста ро сти. Укуп но је уче ство ва ло 29 уче сни ка, 9 
сту де на та оба по ла При род но-ма те ма тич ког фа кул те та (смер Ге о гра фи ја) 
и по 10 сту де на та оба по ла Прав ног и Ме ди цин ског фа кул те та. Ис тра жи-
ва ње је ре а ли зо ва но то ком но вем бра ме се ца 2018. го ди не. Вре ме тра ја ња 
раз го во ра по фо кус гру пи би ло је ујед на че но, из но си ло је око 60 ми ну та. 
Раз го во ри су сни ма ни да би се на пра вио тран скрипт ди ску си је о че му су 
уче сни ци гру пе уна пред оба ве ште ни. 

Раз го во ру у сва кој фо кус гру пи је прет хо ди ло крат ко пред ста вља ње 
мо де ра то ра, ау то ра ис тра жи ва ња и ово га ра да, не по сред ног ци ља раз го-
во ра и по на ша ња у фо кус гру пи. За тим је во ђе на усред сре ђе на ди ску си ја 
на осно ву пет уна пред при пре мље них пи та ња у скла ду са ци љем ис тра-
жи ва ња. Раз го ва ра но је о то ме ка ко сту ден ти до жи вља ва ју ста ри је осо бе, 
ко је су им пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост, те да се до би ју од го во ри 
на пи та ње да ли су они све сни ка рак те ри сти ка тре ћег жи вот ног до ба, 
од но сно да се за бе ле же њи хо ва лич на ис ку ства са они ма ко ји има ју ви ше 
го ди на, али и раз ми шља ња де во ја ка и мла ди ћа о соп стве ном ста ре њу и 
се би као ста ром ли цу. Ди ску си је у ма лим гру па ма су про те кле у до број 
ат мос фе ри ко ја је омо гу ћа ва ла отво ре ну раз ме ну ми шље ња уз ува жа ва-
ње раз ли чи тих ста во ва. За кљу чак је да су сту ден ти би ли ви ше у со ци-
јал ној ин тер ак ци ји јед ни са дру ги ма не го са мо де ра то ром раз го во ра. 

АНА ЛИ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

При ка за ће мо син те зу на ла за до би је них у све три фо кус гру пе по 
пи та њи ма. По ред то га на ве шће мо не ка од за бе ле же них раз ми шља ња 
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сту дент ки ња и сту де на та у окви ру сва ке те ме. Иза бра ли смо ка рак те ри-
стичне од го во ре ко ји од сли ка ва ју ве ћин ско или из дво је но ми шље ње, или 
су пак, по себ но ути ца ли на раз го вор у гру пи. Под на сло ви овог по гла вља 
ра да од го ва ра ју пи та њи ма ко ја су по ста вље на у фо ку сгруп ном ис тра жи-
ва њу. Пи та ња су, ка ко је већ ис так ну то, би ла уна пред де фи ни са на у скла ду 
са ис тра жи вач ким ци љем. До би је ни на ла зи су ди ску то ва ни са раз ли чи тих 
аспе ка та од те о риј ских раз ми шља ња и ем пи риј ских на ла за, до пре по ру-
ка и про гра ма о бо љем ме ђу ге не ра циј ском раз у ме ва њу ко ји се на ме ћу за 
спро во ђе ње. 

Ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју да је осо ба ста ра 

Нај ве ћи број уче сни ка у ис тра жи ва њу ста ром осо бом сма тра ју ону 
ко ја има 60 и ви ше го ди на или 65 и ви ше го ди на. „Уни вер зал но ме ри ло су 
го ди не. Све оста ло је су бјек тив но и ва ри ја бил но” из ја вио је сту дент Прав-
ног фа кул те та. У две од три одр жа не фо кус гру пе, у раз го во ру са сту ден-
ти ма Ме ди цин ског и Прав ног фа кул те та, на ве ден је при мер поп зве зде 
Ма до не као ре дак из у зе так од пра ви ла да го ди не де фи ни шу ста ру осо бу. 

Ме ђу тим по ред го ди на, сту ден ти су на ве ли да ста ру осо бу од ре ђу је 
и фи зич ка не ак тив ност, ло ше здрав стве но ста ње, па сив ност, не до ста так 
кре а тив но сти, тра ди ци о нал ни ста во ви, као и не при хва та ње мо дер них 
тех но ло ги ја. Из дво јио се са мо је дан од го вор на по ста вље но пи та ње. На-
и ме, сту дент ки ња Прав ног фа кул те та на ве ла је да је „му дрост основ на 
осо би на ста ро сти”. 

Не ко ли ко уче сни ка у ис тра жи ва њу сло жи ло се да је бит на фи нан сиј-
ска си ту а ци ја по је дин ца јер сма тра ју да си ро ма штво до да је го ди не би о-
ло шкој ста ро сти, док их до бро ма те ри јал но ста ње сма њу је. У том сми слу 
је под ву че но ка ко не до ста так ма те ри јал них сред ста ва, ко ји обе ле жа ва 
ста рост ве ћи не љу ди у Ср би ји, чи ни да су они у ло ши јем фи зич ком и 
пси хич ком ста њу од сво јих вр шња ка у раз ви је ним зе мља ма. 

Пр ва асо ци ја ци ја ве за на за ста рост и ста ре љу де

Сла бост, не моћ, по ни же ње, че ка ње пен зи је, гла сач ка ма ши на, страх 
од смр ти и смрт су би ле нај че шће пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост уче-
сни ка у фо ку сгруп ном ис тра жи ва њу. По ред до ми нант но не га тив них, забе-
ле же на је и асо ци ја ци ја дру га чи је, лич не, при ро де. „Ми ло ли це мо је ба ке” 
и „Мо ја ба ка и мој де да” су од го во ри ле сту дент ки ње При род но-ма те ма тич-
ког фа кул те та (смер Ге о гра фи ја), од но сно сту дент ки ња Прав ног фа кул-
те та на ово пи та ње. Код не ма лог бро ја сту де на та пр ве су асо ци ја ци је на 
ста рост се да ко са и бо ре на ли цу. Ду жи спон та ни раз го вор у фо кус група-
ма во ђен је око асо ци ја ци је да су ста ри љу ди по ни же ни и да су гла сач ка 
ма ши на. 

Бу ду ћи ле ка ри бур но су обра зла га ли став о не до сто јан стве ној ста-
ро сти. Они је ве зу ју за Ср би ју и на чин функ ци о ни са ња пен зи о ног и здрав-
стве ног си сте ма. Све сни су да се пен зи о ни фонд пу ни за ра да ма за по сле них 
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и, ве ру ју, за ду жи ва њем др жа ве. Исто вре ме но су им по зна ти сви про бле ми 
оства ри ва ња здрав стве не за шти те у Ср би ји, по го то во за ста ри је су гра ђа не. 
У том сми слу на во ди мо не ке од из ја ва: „Пен зи о не ри жи ве од ми ло сти ње 
у ви ду пен зи је и то ло ше жи ве” и „Ка ко пен зи о нер да пла ти ди јаг но сти ку 
у при ват ној прак си од сво је ма ле пен зи је”. 

У све три фо кус гру пе су ди ску то ва ни ути ца ји ста ро сне струк ту ре 
по пу ла ци је на ре зул тат из бо ра у Ср би ји, али и по бе ду До нал да Трам па 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и из два ја ње Ве ли ке Бри та ни је из 
Европ ске уни је. Под ву че на је од го вор ност ста ри јих ко ји гла са ју на из бо-
ри ма има ју ћи у ви ду сво је по тре бе, а не по тре бе мла ђих. Чак је раз ма тра-
но да ли љу ди по сле од ре ђе них го ди на тре ба да има ју пра во гла са, по го-
то во исту вред ност гла са као они о чи јој бу дућ но сти се од лу чу је. „Ве руј те 
про фе сор ка, већ ду го став ве ћи не тви те ра ша је да ста ри ја ге не ра ци ја не 
мо же да од лу чу је о бу дућ но сти оних ко јих ра де или нас мла дих”, из ја вио 
је у том кон тек сту сту дент При род но-ма те ма тич ког фа кул те та (смер Гео-
гра фи ја).

Пред но сти и огра ни че ња тре ћег жи вот ног до ба

Кон зи стент но од го во ри ма на пр ва два пи та ња, уче сни ци у ис тра жи-
ва њу су пре све га на во ди ли огра ни че ња оних ко ји има ју из ме ђу 65 и 74 
го ди не ве за на за ло ше здра вље и сма ње ну фи зич ку сна гу. С дру ге стра не, 
ве ли ко ис ку ство и до вољ но вре ме на за за до во ље ње сво јих по тре ба као и 
за по ро дич ни жи вот су нај че шће ис ти ца не пред но сти тре ћег жи вот ног 
до ба. Сту дент Ме ди цин ског фа кул те та је из ја вио да је нај ве ћа пред ност 
ста ри јих љу ди „сло бо да од при ти са ка раз ли чи те вр сте као што су рад, 
уче ње и из др жа ва ње по ро ди це”. Је дан уче сник, бу ду ћи прав ник, ко мен-
та ри шу ћи из ја ве дру гих да су ис ку ство и сло бод но вре ме пред ност ге не-
ра ци је ста рих, под ву као је да они то не мо гу да ис ко ри сте јер су „без 
енер ги је и де мент ни”. Не ко ли ко сту де на та је ба на ли зо ва ло пред но сти у 
ста ро сти на во де ћи да ста ри ји се де у град ском пре во зу „та ко што са задо-
вољ ством ди жу све нас у ау то бу су”, има ју по пу сте при ку по ви ни и чак 
не мо гу да до би ју за твор ску ка зну за озби љан пре кр шај. 

Од го во ри сту де на та на пи та ња ве за на за фак то ре ко ји од ре ђу ју ста-
ру осо бу, пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост као и њи хо во ви ђе ње о пред-
но сти ма и огра ни че њи ма тре ћег жи вот ног до ба ука зу ју на ра ши ре ност 
пред ра су да и сте ре о ти па раз ли чи те при ро де. До ми на ци ја из ло же не пер-
цеп ци је ста ре ња и ста ри јих ни је оче ки ва на, об зи ром на из бор уче сни ка 
ис тра жи ва ња за ко је се прет по ста вља ло да ће ова пи та ња раз ма тра ти из 
дру га чи је пер спек ти ве у од но су на сво је вр шња ке. Ис пи та ни ци ста ре 
љу де нај че шће до жи вља ва ју као ма ње вред не у од но су на оста ле ста ро сне 
гру пе, пре све га због фи зич ке сла бо сти и бо ле сти. Не ки од наве де них 
од го во ра по твр ди ли су већ из ло же не те о риј ске кон цеп те о по ре клу не га-
тив них ста во ва о ста ри ји ма услед су о ча ва ња мла дих са мо гућ но шћу (из-
ве сно шћу) соп стве не смр ти (не ма лом бро ју сту де на та страх од смр ти или 
смрт би ла је пр ва асо ци ја ци ја на ста рост) и/или пак ме ђу ге не ра циј ске бор бе 



295

за ре сур се (ис по ље но у ди ску си ји око ре зул та та из бо ра и пра ва гла са на 
из бо ри ма). Обра зо ва ни мла ди уоп ште не раз ми шља ју да су ста ри ји хе-
те ро ге на гру па. Та ко ђе, тре ба по себ но ис та ћи да је за бе ле же на не ка вр ста 
от по ра пре ма ста ри ји ма код по је ди них уче сни ка у ис тра жи ва њу. 

По моћ ста ри ји ма у окру же њу и по моћ од ста ри јих

Ве ли ки број сте ре о ти па и пред ра су да ко ји је за бе ле жен у од го во ри ма 
на прет ход на пи та ња по ти че од не та ко че стих кон та ка та мла дих са ста-
ри ји ма у окру же њу. У раз го во ру су са мо два уче сни ка на ве ла пру жа ње 
по мо ћи ста ри ји ма ко ји им ни су чла но ви по ро ди це: ком ши ни ци при ли ком 
исе ље ња, од но сно по вре ме но ста но дав ки око од ла ска у про дав ни цу. Из-
не та су, ме ђу тим, ис ку ства њи хо вих дру го ва чи ја је же ља да по мог ну ста-
ри ји ма по гре шно схва ће на. Сту дент ки ња Ме ди цин ског фа кул те та је чак 
из ја ви ла да има јед ног ста рог ком ши ју, „али де да је су пер, здра ви ји је од 
ме не, ра ди ба шту по цео дан ис пред згра де”. По моћ од ста ри јих из окру-
же ња не тра же, али ве ру ју да би је до би ли ка да би то био у пи та њу не ки 
уо би ча јен вид по др шке. На ве де ни од го во ри ука зу ју на по тре бу за спро во-
ђе њем ак ци ја у Ср би ји у окви ру ко јих осо бе раз ли чи тих ге не ра ци ја по-
ма жу јед ни дру ги ма при че му би мо гла би ти од ко ри сти ис ку ства дру гих 
зе ма ља [U NE CE 2008: 10, 12, 13]. Но, сту дент Прав ног фа кул те та је у 
фо кус гру пи ре као да не во ли ба бу и де ду, али да че сто ди ску ту је са адво-
ка том ко ји има 74 го ди не („он је прав на ен ци кло пе ди ја”) и да му ти раз го-
во ри мно го зна че. Ка да је реч о ба би и де ди, до би ја се ути сак да они ви ше 
по ма жу мла ди ма (ку ва ње руч ка и да ва ње нов ца за ле то ва ње, из ла ске или 
ку по ви ну гар де ро бе), не го што су њи ма мла ди по др шка. Из у зе так су 
сту ден ти чи ји ста ри ји чла но ви по ро ди це жи ве на се лу и њи ма по ма жу у 
пољ ским и фи зич ким ра до ви ма то ком рас пу ста.

Ви ђе ње се бе као ста ри је осо бе

Нај ду жа ди ску си ја у све три фо кус гру пе од но си ла се на раз ми шља ње 
уче сни ка у ис тра жи ва њу о соп стве ној ста ро сти. Су прот но од го во ри ма 
на прет ход на пи та ња, сту ден ти до ми нант но има ју ро ман тич ну сли ку о 
се би као ста рим љу ди ма. Они ви де се бе као здра ве и по крет не ста ре људе, 
очу ва не лич но сти, окру же не по ро ди цом и/или пра вом осо бом по ред себе 
у соп стве ној ку ћи и ма те ри јал но си ту и ра не. Де вој ке су по себ но ис ти ца ле 
да ће те жи ти да бу ду ле пе и сре ђе не ба ке, а мла ди ћи же ле да бу ду „шме-
ке ри” у ста ро сти. Ово је по зи ти ван на лаз ис тра жи ва ња, ако ука зу је да 
са да шња ге не ра ци ја мла дих раз ми шља о соп стве ној ста ро сти и укљу чу је 
га у сво је ци ље ве и пла но ве. Сту дент ки ња При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та (смер Ге о гра фи ја) је ди на је ис та кла да ни је раз ми шља ла о ста ро сти, 
„јер је то та ко да ле ко”.

Ди ску си ја је ду го тра ја ла пре све га због спон та но отво ре ног раз го во-
ра о за сни ва њу по ро ди це и де ци као и о де мо граф ским про бле ми ма Ср би-
је. Ди ску то ва но је да ли су брак и ро ди тељ ство бит ни жи вот ни ци ље ви, 
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ка да је нај бо ље вре ме за ра ђа ње, о же ље ном бро ју де це, да ли је бо ље има-
ти соп стве ну де цу или их усво ји ти, као и о пред но сти ма и не до ста ци ма 
жи во та у за јед ни ци са ро ди те љи ма. Ар гу мен то ва но је раз го ва ра но о сва-
ком од на ве де них пи та ња. На ве шће мо две ди ја ме трал но су прот не из ја ве 
о за сни ва њу по ро ди це. Сту дент ки ња Ме ди цин ског фа кул те та из ја ви ла 
је да „пла ни ра да жи ви са ма”, док сту дент Прав ног фа кул те та „же ли да 
има по ро ди цу са три си на Ми ло ша, Пе тра и Све ти сла ва”. Ути сак ис тра-
жи ва ча је да су мла ди ин фор ми са ни о де мо граф ским про бле ми ма зе мље, 
али да исто вре ме но не ви де сво ју уло гу у њи хо вом убла жа ва њу. Сли чан 
на лаз је ре ги стро ван у нај но ви јој ем пи риј ској сту ди ји ре пре зен та тив ног 
ти па о мла ди ма у Ср би ји [Popadić et al. 2019: 3, 38, 70].

ЗА КЉУ ЧАК

У дру штву ко је је ста ро, из де мо граф ске пер спек ти ве, и ко је ће и да ље 
по пу ла ци о но ста ри ти, по ли тич ки од го вор је нео п хо дан. Циљ де ло ва ња 
др жа ве, ре ги о на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у овом сми слу је да се с 
јед не стра не убла же ма кро по сле ди це фе но ме на ста ре ња ста нов ни штва, 
а са дру ге стра не да за до во ље по тре бе све ве ћег бро ја ста ри јих љу ди. То 
прет по ста вља ре а ли за ци ју кон цеп та ак тив ног ста ре ња и ус по ста вља ње 
но вог со ци јал ног уго во ра ме ђу ста ро сним гру па ма. 

Сту ден ти за вр шних го ди на При род но-ма те ма тич ког (смер Ге о гра фи-
ја), Прав ног и Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду има-
ју те жње ве за не за пут ка соп стве ној ста ро сти. Оту да мо же мо оправ да но 
прет по ста ви ти да ће их укљу чи ти у сво је жи вот не стра те ги је, што је 
бит но у усло ви ма све ду жег ин ди ви ду ал ног би ти са ња. Ме ђу тим, ве ћи на 
ис пи та ни ка ис ка за ла је ви ше не га тив них сте ре о ти па и пред ра су да о ста-
ро сти и ста ри ји ма. Они ста ри је нај че шће од ре ђу ју као хо мо ге ну гру пу са 
спек тром сни же них спо соб но сти и вред но сти. Исто вре ме но, ис пи та ни ци 
су рет ко по др шка ста ри ма у свом окру же њу. 

Из ло же ни ре зул та ти фо ку сгруп ног ис тра жи ва ња под вла че ко ли ко 
је ва жно из у ча ва ти од нос из ме ђу по пу ла ци ја раз ли чи те ста ро сти у нас, 
а још ви ше ука зу ју ко ли ко је бит но де ло ва ти у прав цу њи хо ве со ци јал не 
ко хе зи је ка ко у ре ги о нал ном (по кра јин ском) окви ру, у Вој во ди ни, та ко и 
у це лој Ср би ји. Оту да осно ва јав них по ли ти ка на свим ни во и ма тре ба да 
бу де ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер ко ји по чи ва на раз у мева-
њу из ме ђу мла ђих и ста ри јих у мо дер ном „ста ром” дру штву.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је на стао у окви ру про јек та Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма ти це 
срп ске „На се ља и ста нов ни штво Вој во ди не: Ста ре ње ста нов ни штва Вој-
во ди не и ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер”. 
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SUM MARY: The pa per pre sents the fin dings of a study that in clu ded 29 gra du a te 
year stu dents of the Fa cul ti es of Sci en ces (Ge o graphy De part ment), Law and Me di ci ne 
of the Uni ver sity of No vi Sad. Three fo cus gro ups di scus sed the stu dents’ per cep tion of 
el derly pe o ple and the ir first as so ci a ti ons with old age. They we re al so asked whet her they 
we re awa re of the li fe cha rac te ri stics when it co mes to the Third age and to ex plo re the ir 
per so nal ex pe ri en ces with the el derly, as well as the young men and wo men’s tho ughts of 
the ir own age ing and of them sel ves as old pe o ple. The stu dents’ re spon ses in di ca ted that 
most of them had ro man tic vi si ons of the ir own old age and, at the sa me ti me, mul ti ple 
ne ga ti ve ste re otypes  and pre ju di ces abo ut the el derly pe o ple aro und them, whom they 
ra rely sup por ted. It is, the re fo re, im por tant to pro mo te un der stan ding bet we en youth and 
the el derly in an age ing so ci ety, as it is the ca se in Voj vo di na and Ser bia ove rall. 
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СА ЖЕ ТАК: На осно ву уви да у пер со нал на до си јеа Ко сте П. Ма ној-
ло ви ћа (1890–1949) и оста лу ре ле вант ну ар хив ску гра ђу, де по но ва ну у 
Ар хи ву Ср би је и Ар хи ву Ју го сла ви је, у ра ду се про блем ски и из ин тер ди-
сци пли нар не пер спек ти ве са гле да ва пи та ње по че та ка сло же не про фе си о-
нал не ка ри је ре овог ком по зи то ра, ор га ни за то ра му зич ког жи во та, му зич ког 
из во ђа ча, пи сца и пе да го га. По ла зе ћи од по себ но сти ве за них за ка ри је ру 
у обла сти му зи ке, ана ли зи ра се из у зет но ва жна и де ли кат на фа за пре ла ска 
из ета пе шко ло ва ње у пр ве про фе си о нал не ак тив но сти. Ци ље ви ра да су 
да се из не су но ва са зна ња о 1) про це су раз во ја ка ри је ре Ко сте Ма ној ло ви-
ћа као про фе си о нал ног му зи ча ра, по себ но се фо ку си ра ју ћи на пре лаз из 
пр ве у дру гу ета пу ка ри је ре, од но сно са шко ло ва ња на про фе си о нал ни 
рад, 2) слич но сти ма и раз ли ка ма у на чи ну из град ње про фе си о нал не ка ри-
је ре му зи ча ра пре сто ти ну го ди на и да нас и 3) де та љи ма из жи во та и ра да 
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Ко сте Ма ној ло ви ћа до ступ ним из ко ре спон ден ци је ко ја до са да ни је била 
пред мет на уч них раз ма тра ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: му зич ки пе да гог, ка ри је ра, ко ре спон ден ци ја, за по-
шља ва ње му зи ча ра

УВОД

Кра јем ав гу ста 1919. го ди не Ко ста П. Ма ној ло вић (1890–1949) из Окс-
фор да ша ље пи смо Ми ло ју Ми ло је ви ћу (1884–1946), свом на став ни ку и 
сво је вр сном мен то ру, из ве шта ва ју ћи га о нај ра зно вр сни јим те ма ма: но вим 
ком по зи ци ја ма, про ми шља њи ма на те му на ци о нал них еле ме на та у умет-
нич кој му зи ци, пла но ви ма за бу ду ће ком по зи ци је, али и иза зо ви ма са ко-
ји ма се су сре ће, на ро чи то у ве зи са сти пен ди јом ко ја је ис те кла и пла нови-
ма за бу дућ ност. Ово, ис тра жи ва чи ма срп ске му зи ке до са да не по зна то, 
пи смо ко је је Ма ној ло вић упу тио Ми ло је ви ћу (на ла зи се у Ар хи ву Ју го сла-
ви је), део је њи хо ве ре дов не ко ре спон ден ци је; је дан њен део, на осно ву 
че ти ри Ма ној ло ви ће ва пи сма из Окс фор да, раз мо три ла је Ве ри ца Гр му ша.1 
Ме ђу тим, пе то пи смо2 се раз ли ку је од прет ход них по Ма ној ло ви ће вој 
за бри ну то сти у ве зи са на став ком ње го вог про фе си о нал ног пу та у Бе о гра ду. 
И за и ста, та пре ла зна фа за у сва ком жи во ту, мо ме нат ка да се шко ло ва ње 
за вр ша ва, ка да се тра жи и про на ла зи пр во за по сле ње, јед на је од кључ них 
ета па у раз во ју ка ри је ре, а на ро чи то у раз во ју ка ри је ре умет ни ка – му зи-
ча ра/му зич ког пе да го га. Са мим тим, ва ле ри не спо кој ства због не из ве-
сно сти, ко ји ма су ре до ви Ко сте Ма ној ло ви ћа обо је ни, не пред ста вља ју 
из не на ђе ње.

Са др жај и ка рак тер овог Ма ној ло ви ће вог тек ста на ста лог у вре ме 
ка да бу ду ћи ком по зи тор, пе да гог, ис тра жи вач и ор га ни за тор му зич ког 
жи во та, још увек не по се ду је фор мал но при зна ње о за вр шет ку сту ди ја, 
у по сле рат ним да ни ма на ла зи се да ле ко од отаџ би не, у ду го ви ма, оп хр ван 
те шко ћа ма и бри га ма, под ста кло је да се спо ме ну то пи смо са гле да упра-
во из угла из град ње про фе си о нал не ка ри је ре јед ног му зи ча ра. За ни ма ло 
нас је да ли је овај про цес пре не што ви ше од сто ти ну го ди на био сли чан 
да на шњем – или се од ње га (и по че му) раз ли ко вао – ка кав удео пред у зет-
нич ки при ступ има у про фе си о нал ном раз во ју му зи ча ра, и, на ро чи то, које 
су ка рак те ри сти ке пр ве „сте пе ни це” про фе си о нал не ка ри је ре, ко ја об у хва-
та де ли кат ну ета пу пре ла ска из фа зе шко ло ва ња у фа зу ра да. Има ју ћи то 
у ви ду де фи ни са ли смо циљ ове сту ди је: да про блем ски и из ин тер ди-
сци пли нар не пер спек ти ве, по ла зе ћи од Ма ној ло ви ће вог нео бја вље ног 
пи сма Ми ло је ви ћу, као и дру гих ар хив ских до ку ме на та по ве за них са овом 

1 У члан ку о „окс форд ским го ди на ма” Ко сте Ма ној ло ви ћа Ве ри ца Гр му ша ана ли зи ра 
че ти ри пи сма ко ја је Ма ној ло вић упу тио Ми ло је ви ћу из Окс фор да. Пи смо о ко јем је ов де 
реч не при па да на ве де ном кор пу су; реч је, да кле, о пе том пи сму ко је до сад ни је би ло по зна то 
срп ској на уч ној јав но сти [Grmuša 2017].

2 Хро но ло шки гле да но, реч је о по след њем пи сму ко је је, ко ли ко нам је по зна то, Ма ној-
ло вић упу тио Ми ло је ви ћу: пр во је на пи са но 3. ок то бра 1917, дру го – 21. но вем бра 1918, тре ће 
– 23. фе бру а ра 1919, а че твр то – 17. мар та 1919. го ди не. Пе то пи смо, о ко јем је ов де реч, дати-
ра но је 24. ав гу ста 1919. го ди не. 
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те мом, ана ли зи ра мо по сто је ћа и из не се мо но ва на уч на са зна ња о 1) проце-
су раз во ја ка ри је ре про фе си о нал ног му зи ча ра, по себ но се фо ку си ра ју ћи 
на пре лаз из пр ве у дру гу ета пу ка ри је ре, од но сно са шко ло ва ња на про-
фе си о нал ни рад, 2) слич но сти ма и раз ли ка ма у на чи ну из град ње про фе-
си о нал не ка ри је ре му зи ча ра пре сто ти ну го ди на и да нас и 3) де та љи ма 
из жи во та и ра да Ко сте Ма ној ло ви ћа. 

Прем да пи та ња из град ње, раз вој них ета па и ди на ми ке раз во ја ка ри-
је ре у на уч ни фо кус ула зе у дру гој по ло ви ни 19. ве ка (пр во из пер спекти-
ве со ци о ло ги је),3 да би се ди сци пли на до дат но раз ви ла у пр вој по ло ви ни 
20. ве ка,4 а тек од се дам де се тих го ди на 20. ве ка ис тра жи ва ња ка ри је ре 
ар ти ку ли шу се као са мо стал на на уч но-ис тра жи вач ка област, на уч ни 
до при но си ко ји се од но се на раз вој ка ри је ре му зи ча ра, од но сно умет ни-
ка из во ђа ча, по чи њу да се ја вља ју то ком по след ње две де це ни је 20. ве ка 
[Del hvi et al. 2016: 4]. Па и та да, нај че шће раз ма тра на про бле ма ти ка одно-
си се на те ме ве за не за му зи ча ра у са вре ме ном до бу, у ко јем су кон стант-
не про ме не, еко ном ска не ста бил ност, флук ту а ци је у дру штву, по ли ти ци, 
тех но ло ги ји и мно гим дру гим обла сти ма до ве ле до зна чај них за о кре та и 
у ве зи са про фе си о нал ним ан га жма ни ма му зи ча ра. По себ на па жња обра-
ћа се на фа зе у раз во ју ка ри је ре, по че так ка ри је ре, тран зи ци је, ка ри јер но 
во ђе ње и то че сто у ин сти ту ци о нал ним или на ци о нал ним дис кур си ма 
[Видети: Man tur zew ska 1990; Thor nton et al. 2008; Plo u mis-De vick 1984; 
Bur nard 2013; Con way 2008; Ben nett 2012; Ben nett et al. 2012; Kas sner 2009; 
Abra mo et al. 2014].5 Број ра до ва по све ће них ка ри је ра ма му зи ча ра у про-
шло сти прк тич но је не зна тан [Sta rr 2004; We ber 2004], та ко да ова сту ди-
ја исто вре ме но ори ги нал но до при но си исто риј ској кон тек сту а ли за ци ји 
на ве де них те ма у срп ском на ци о нал ном окви ру. 

Као што је већ спо ме ну то, интердисциплинарнa ис тра жи ва ња у чи-
јем се фо ку су на ла зе те ме ве за не за раз вој и из град њу про фе си о нал не 
ка ри је ре под ра зу ме ва ју со ци о ло шке, пси хо ло шке, кул тур но-исто риј ске, 
по ли ти ко ло шке, ан тро по ло шке, ет но ло шке, тех но ло шке и мно ге дру ге 
ме то до ло шке па ра диг ме. Уко ли ко се, пак, про у ча ва ју ка ри је ре умет ни ка, 
тач ни је, му зи ча ра и/или му зич ких пе да го га, на уч но-ис тра жи вач ки посту-
пак об у хва ти ће и му зи ко ло шке, му зич ко-пе да го шке, му зич ко-со ци о ло-
шке, му зич ко-пси хо ло шке од но сно оста ле срод не по ла зне прет по став ке, 
а – уко ли ко то ис тра жи вач ка област зах те ва – и исто ри о граф ски при ступ 
ко ји не рет ко укљу чу је и ар хив ски рад. Украт ко, ме ђу глав ним раз ли ка ма 

3 Ра не до при но се да ли су Дир кем (Emi le Durk he im) и Ве бер (Max We ber). С тим у вези: 
[Gre en ha us et al. 2006: 346].

4 У обла сти со ци о ло ги је од зна ча ја је рад Еве ре та Хју за (Eve rett Hug hes), док је у пси хо ло-
ги ји кључ не при ло ге дао Френк Пар сонс (Frank Par sons) [Видети: Gre en ha us et al. 2006: 346].

5 У вре ме ну 21. ве ка од зна ча ја је и тер мин упра вља ње ка ри је ром или ка ри јер но во ђе ње, 
ко је не мо ра ва жи ти за по је дин це, већ за ин сти ту ци је по све ће не усме ра ва њу ка ри је ре. Уста-
но ва/е ор га ни зу је или по ве ра ва по је дин цу/им а про цес то ком ко га „план ски и ор га ни зо ва но, 
пра ти, оце њу је, рас по ре ђу је, усме ра ва и раз ви ја за по сле не и њи хо ве по тен ци ја ле”, на сто јећи 
да опе ра ци о на ли зу је зна ња, ве шти не и спо соб но сти за по сле них „у ци љу оства ри ва ња орга-
ни за ци о них и ин ди ви ду ал них ин те ре са” [Кулић 2005: 293]. Ова кав ор га ни за ци о ни при ступ 
омо гу ћа ва пер со нал ни раз вој ка ри је ре, чи ји су бе не фи ти усме ре ни ка по је дин цу, али и ин-
сти ту ци ји.
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из ме ђу ка ри је ре умет ни ка и „обич ног” по сла „од де вет до пет” је осе ћај 
„за ро бље но сти” од но сно сло бо де, осе ћај да се „не укла па ју”, да про гре си ја 
у ка ри је ри не иде по ступ но, већ че сто ско ко ви то и да су че сто по треб ни 
ал тер на тив ни пу те ви у из град њи ка ри је ре [Taylor et al. 2012: 68].

ТЕР МИ НО ЛО ШКЕ ОД РЕД НИ ЦЕ.  
ЕТА ПЕ У РАЗ ВО ЈУ КА РИ ЈЕ РЕ

У овој сту ди ји ка ри је ру раз у ме мо као на пре до ва ње у слу жби, зва њу, 
успе шан би ланс це ло жи вот не чо ве ко ве ак тив но сти оства рен то ком рад-
них и дру штве них ан га жма на, али и по ро дич ног жи во та. По јам каријерa 
(од ла тин ских пој мо ва car rus – пре во зно сред ство, или via car ra ria – пут, 
ко ло воз или пут ко јим се не ко кре ће) им пли ци ра по ве за ност са жи вот ним 
пу тем и пер со нал ним раз во јем, али се су штин ски, нај ви ше ве зу је за уче-
ње и за по сле ње. Иа ко се че сто (и нео сно ва но) по и сто ве ћу ју, по сто ји ди-
стинк ци ја из ме ђу ка ри је ре и про фе си је – ово дру го је за ни ма ње, за ко је 
су по треб не од ре ђе не ве шти не и зна ња. Тре ћи тер мин ко ји тре ба има ти 
у ви ду је сте по сао, тј. за по сле ње, од но сно по зи ци ја ко ју од ре ђе на ком па-
ни ја, ин сти ту ци ја, од но сно прав но ли це и сл. да је по је дин цу за од го ва ра-
ју ћу нов ча ну на кна ду. Да кле, у си сте му кон цен трич них кру го ва ка ри је ра 
је нај ши ри по јам, по том сле ди про фе си ја, док за ни ма ње при па да нај у жем 
кру гу. Дру гим ре чи ма, ка ри је ра под ра зу ме ва про фе си ју/про фе си је, као 
и сва за ни ма ња и раз ли чи те по слов не ан га жма не ко је осо ба оба вља то ком 
свог рад ног ве ка. 

Као по ли функ ци о нал на, про мен љи ва и ди на мич на про фе си о нал на де-
лат ност, ка ри је ра под ра зу ме ва лич но обра зо ва ње, уло гу и по ло жај у дру штву, 
по ро ди ци и сло бод но вре ме. Ис тра жи ва чи су са гла сни да тра је го то во це лога 
жи во та и да ује ди њу је „ин ди ви ду ал не и ор га ни за циј ске ин те ре се и потре бе” 
[Лојић 2009: 172], од но сно „ду го роч ну пер спек ти ву уз ду го роч ни раз вој 
и од ре ђе на је од стра не по је дин ца” [Ћамиловић и Ву јић 2007: 112].

Ка ри је ра у обла сти умет но сти знат но се раз ли ку је од „стан дард не 
ка ри је ре”. Као што је по зна то, че сто се ком плет на ка ри је ра умет ни ка или 
ма кар је дан њен део, не од ви ја „под окри љем” стал ног за по сле ња. Дру гим 
ре чи ма, не по сто ји фик сно рад но вре ме: умет нич ка ак тив ност од ви ја се 
у нај ра зно вр сни јим пе ри о ди ма и тра ја њи ма; уме сто ре дов не пла те умет-
ни ци при ма ју хо но ра ре; не по сто је бе не фи ци је по пут пла ће ног бо ло ва ња, 
од су ства, го ди шњег од мо ра и сл.; умет ни ци по не кад до би ја ју од ре ђе но 
про фе си о нал но зва ње, али то ни је оба ве зно. Уме сто стал ног за по сле ња, 
ста бил но сти ре дов них при хо да и (же ље не) уз ла зне ли ни је у пр вим фа за ма 
ка ри је ре, жи вот ни пут умет ни ка ка рак те ри шу успо ни и па до ви [Taylor 
et al. 2012: 67–68], ду го тра јан фор ма тив ни про цес, ви сок зна чај кре а тив-
но сти, са мо и зра жа ва ње и са мо по твр ђи ва ње кроз умет ност, ра зно вр сност 
про фе си о нал не ак тив но сти, али и не из ве сност, на гли пре о кре ти у ка ри-
је ри, фи нан сиј ска не си гур ност и сл.

Ау то ри ко ји се ба ве овом те ма ти ком раз ли ку ју од ре ђе не фа зе у раз-
во ју ка ри је ре и при сту па ју им на раз ли чи те на чи не. Та ко, на при мер, Гулд 
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(Go uld) и Кац (Katz) раз ли ку ју по три фа зе у ка ри је ри. Код Гул да су то 
(1) по чет на ета па (ка да је осо ба мла ђа од 30 го ди на), (2) ета па ста би ли за-
ци је (31–44. го ди не) и (3) фа за одр жа ва ња (пре ко 45 го ди на), док Кац сма тра 
да је пр ви – пе ри од ори јен та ци је (ко ји тра је кра ће од две го ди не), за њим 
сле ди раз вој на фа за (тра је од две до де сет го ди на), док тре ћи пе ри од он 
озна ча ва као пла то (пре ко де сет го ди на у раз во ју ка ри је ре) [Be de ian et al. 
1991: 155]. 

С дру ге стра не, по себ но је ути цај на по де ла на че ти ри ета пе ко ју је 
са чи нио До налд Са пер (Do nald E. Su per), усво је на и у овом тек сту. У пр вом 
раз до бљу, вре ме ну ис тра жи ва ња (мла дост и по че так тре ће де це ни је жи-
во та), осо бе се обра зу ју, пре и спи ту ју и при пре ма ју за ка ри је ру. То ком 
дру ге фа зе ус по ста вља ња ка ри је ре (ка сне два де се те до сред њих или по-
зних три де се тих), осо ба се за по шља ва и све успе шни је до при но си сво јој 
стру ци. Сле ди одр жа ва ње ка ри је ре (тре ћа фа за, ко ја об у хва та ка сне три-
де се те и ра не че тр де се те го ди не), ка да се до сти жу нај ви ши по тен ци ја ли, 
док че твр ту ета пу чи ни ка сна ка ри је ра у ко јој се раз вој на ста вља или 
до ла зи до стаг на ци је па и из ве сног опа да ња због гу бит ка ин те ре со ва ња 
[Gre en ha us et al. 2006: 498]. То ком пр ве фа зе нај зна ча ни ју уло гу пред ста-
вља обра зов ни си стем ко ји ће допринeти ка сни јем кре и ра њу ка ри је ре, 
али и спо соб ност се лек то ва ња про це са обра зо ва ња (обра зов не уста но ве, 
на став ни про гра ми, пер ма нент но уса вр ша ва ње). За му зи ча ре ово је пе-
ри од фор ми ра ња и ра во ја умет нич ке лич но сти ко ји, пре ма ис тра жи ва-
њи ма Ман тур жев ске (Ma ria Man tur zew ska), до сти же вр ху нац из ме ђу 18. 
и 20. го ди не, ка да умет ник де фи ни ше соп стве не вред но сти, све сно за 
њи ма тра га за узо ри ма и, у иде ал ном слу ча ју, укљу чу је се у умет нич ку 
за јед ни цу [Man tur zew ska 1990: 134]. У ка ри је ри му зи ча ра, пре ла зак са сту-
ди ја на по сао рет ко се од ви ја као тран зи ци ја „из шко ле на стал но запо сле-
ње”, и ве о ма че сто су по треб не ра зно вр сне стра те ги је ко је под ра зу ме ва ју 
ал тер на тив не, че сто ра зно вр сне пу те ве ко ји ни су увек оче ки ва ни [Bur nard 
2013: 241; Taylor et al. 2012: 68]. На ред на ета па је нај кре а тив ни ји пе ри од 
про фе си о нал ног раз во ја, али и најосетљивијe и нај зна чај ни је раз до бље 
по ро дич ног жи во та. Тре ћа фа за тра је на ред них де се так го ди на, а на ка-
ри је ру у овом пе ри о ду ути чу и про ме не у по ро ди ци, свест о про ла зно сти 
жи во та, по бољ ша ње фи нан сиј ске си ту а ци је и про ме на еко ном ских, безбе-
до но сних и дру гих при ли ка у окру же њу [Hall 1986: 37]. По след њи, четвр ти 
пе ри од, ка рак те ри ше ce, ка ко је и по ме ну то, као ка сна ка ри је ра. 

Фа зе ко је је иден ти фи ко вао Са пер по др жао је кроз свој рад и Да ни-
јел Ле вин сон (Da niel Le vin son). Осла ња ју ћи се на „жи вот ну струк ту ру” 
лич но сти, по ро ди цу, афи ли ја ци је, ка ри је ру и за јед ни цу, Ле вин сон је по-
себ ну па жњу обра ћао на пре ла зе: ра ни пре лаз (ка зре ло сти) из ме ђу 17. и 
22. го ди не, пре лаз из два де се тих у три де се те, пре лаз у сре до веч но до ба, 
из ме ђу че тр де се те и пе де се те го ди не и још је дан пре лаз из ме ђу 50. и 55. 
го ди не [Gre en ha us et al. 2006: 498]. По ред то га, у Ле вин со но вим ис тра жи-
ва њи ма па жња је по све ће на „во де ћим фи гу ра ма” ко је по ма жу у тран зи ци-
о ним ета па ма ка ри је ре та ко што усме ра ва ју, одо бра ва ју, са ве ту ју и ве ру-
ју у сво је „шти ће ни ке”. То мо гу би ти на став ни ци, мен то ри, кри ти ча ри, 
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па чак и ме це не (спон зо ри) ко ји су ве о ма ва жни у из град њи дру штве них 
мре жа од зна ча ја за ства ра ње но вих мо гућ но сти, раз вој и про ме не у про фе-
си о нал ним иден ти те ти ма ко ји уче ству ју у ка ри је ри јед не осо бе [Gre en ha us 
et al. 2006: 78].

По је ди ни ис тра жи ва чи узи ма ју у об зир исто риј ске при ли ке ко је су 
ути ца ле на раз вој ка ри је ре, кључ не ком по нен те то ком из град ње јед не 
ка ри је ре и на чи не по мо ћу ко јих се раз вој ка ри је ре мо же ин те гри са ти у 
ши ру ака дем ску и дру штве ну за јед ни цу [Webb et al. 2014]. У том кон тек-
сту са гле да ва мо и ка ри је ру Ко сте Ма ној ло ви ћа, „ро ман ти ча ра-иде а ли сте”, 
ка ко га Вла сти мир Пе ри чић ле по на зи ва [Перичић 1989], ко ја се од ви ја-
ла у тур бу лент ним го ди на ма, об у хва та ју ћи, из ме ђу оста лог, и два свет ска 
ра та. По чев од пр ве ета пе, ње го ва ка ри је ра би ла је бур на: од ви ја ла се у 
вре ме Ве ли ког ра та, ка да је Ма ној ло вић пре ки нуо шко ло ва ње у Мин хе ну, 
при кљу чио се срп ској вој сци (1914–1917) и на ста вио/за вр шио сту ди је у 
Ен гле ској (1919). Ус по ста вља ње и одр жа ва ње ка ри је ре од ви ја ли су се у 
ме ђу рат ном пе ри о ду, до бу ра ди кал них про ме на на по ли тич кој кар ти 
Евро пе, ко је је об у хва ти ло ства ра ње но вих др жа ва, а ме ђу њи ма је би ла 
и Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ка сни је Кра ље ви на Ју го сла ви ја. 
Без об зи ра на уну тра шњу хе те ро ге ност но ве др жа ве, у њој су оства ре ни 
не ки од вр хун ских до ме та срп ске кул тур не исто ри је, пре све га за хва љу-
ју ћи евро пе и за ци ји и мо дер ни за ци ји. Сва ова до га ђа ња кон се квент но су се 
од ра зи ла и на ка ри је ру ис так ну тог ком по зи то ра, ди ри ген та, ор га ни за то ра 
му зич ког жи во та, му зич ког пе да го га, осни ва ча и пр вог рек то ра Му зич ке 
ака де ми је у Бе о гра ду. По след ња фа за Ма ној ло ви ће ве ка ри је ре об у хва ти-
ла је и Дру ги свет ски рат (као и го ди не ко је су му прет хо ди ле) и већ 1946. 
го ди не Ма ној ло вић је, у сво јој 56. го ди ни, пен зи о ни сан.6 

С об зи ром на чи ње ни цу да је је дан део Ма ној ло ви ће ве и Ми ло је ви-
ће ве ко ре спон ден ци је у ве зи са ка ри је ром Ко сте Ма ној ло ви ћа не по знат 
јав но сти, фо кус ће би ти упра во на пе ри од из ко јег ова пре пи ска и да ти ра. 
Та ко ће мо по ка за ти да се стра те ги је у раз во ју ка ри је ре ко је је Ма ној ло вић 
ко ри стио, за пра во, не раз ли ку ју мно го од са вре ме них, уз ува жа ва ње тех-
нич ко-тех но ло шких не слич но сти. 

ПРЕ ЛА ЗАК КО СТЕ МА НОЈ ЛО ВИ ЋА СА ШКО ЛО ВА ЊА  
НА ПЕ ДА ГО ШКИ РАД

У на сто ја њи ма све о бу хват ни јег са гле да ва ња пер со нал не ка ри је ре 
Ко сте П. Ма ној ло ви ћа, освр та ње на сте пе не мо ти ва ци је, као при мар не 
по кре тач ке сна ге по је дин ца, је сте не ми нов но. Аде ква тан сте пен мо ти ви-
са но сти, ини ци ра ће по је дин ца, од но сно, иза зва ће ње го во при клад но по-
на ша ње, ко је ће би ти одр жа ва но и усме ра ва но ка по ста вље ном ци љу. Али, 
ка ри је ра и ње ни ци ље ви, све о бу хват ни ји су од мо ти ва ци је и под ра зу ме-
ва ју свест о соп стве ном та лен ту, спо соб но сти ма, мо ти ви ма, по тре ба ма, ста-
во ви ма и вред но сти ма. Обим све сти о на ве де ном ини ци ра ће, у ве ли кој 

6 О ово ме је, из но се ћи број не де та ље, пи са ла Ива на Ме дић [Medić 2017].
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ме ри, на пре дак или стаг на ци ју у раз во ју бу ду ће ка ри је ре, али и кре а тив ну 
по тре бу да се из гра ди не што но во. Лич не ка рак те ри сти ке али и, ка ко је 
већ спо ме ну то, со ци јал на сре ди на, ор га ни за ци ја, еко ном ске, по ли тич ке, 
без бе до но сне и дру ге при ли ке, фак то ри су ко ји до дат но ути чу и до при-
но се раз во ју ка ри је ре. То ком пла ни ра ња и раз во ја ка ри је ре, пер ма нент но 
ce вр ши идентификацијa лич них вред но сти, ве шти на и спо соб но сти, као 
кључ них еле ме на та ко ји ће до при но си ти фор ми ра њу ви со ког ни воа са мо-
по у зда ња. С тим у ве зи Ран ко Ло јић ис прав но за па жа: „Нео п ход но је би ти 
све стан сво јих пред но сти, али и ма на, ка ко би се пред но сти оја ча ле, а мане 
вре ме ном от кло ни ле” [Лојић 2009: 172]. 

Кон тек сту а ли за ци је ра ди, у на став ку да је мо са же ти увид у би о гра-
фи ју Ко сте Ма ној ло ви ћа на осно ву ар хив ских до ку ме на та, до 1920. го ди-
не, има ју ћи по себ но у ви ду на став ни ке са ко ји ма је он у пр вој фа зи сво је 
ка ри је ре ра дио и про цес обра зо ва ња. Ово је по себ но зна чај но ка да се на 
уму има пред у зет нич ки при ступ ка ри је ри му зи ча ра, а Ма ној ло ви ћев 
жи вот и де лат ност та кав при ступ из вр сно илу стру ју. На и ме, ка ко то и 
ис ти че Деј вид Ка тлер (Da vid Cu tler) у ути цај ној књи зи о му зич ком преду-
зет ни штву под на сло вом The Savvy Mu si cian, ба вље ње му зи ком пр вен стве-
но се ти че љу ди (а тек он да му зи ке, би зни са, нов ца, та лен та итд.) са ко ји ма 
тре ба из гра ди ти ква ли тет не, ду го трај не и по у зда не мре же. Уче ње код по-
зна тих му зи ча ра, ка ко Ка тлер на во ди „при ли ка је да се ство ре дра го це не 
ве зе” [Cu tler 2009: 144]; са рад ња, по др жа ва ње ко ле га и по др шка ко ју они 
пру жа ју, ко ле ги јал ност и хар мо нич ни од но си спа да ју у кључ не аспек те 
пред у зет нич ког на чи на раз ми шља ња ве за ног за ка ри је ру. Ка да је о проце-
су обра зо ва ња реч, на уч на ис тра жи ва ња по ка за ла су да ква ли тет образова-
ња ди рект но ути че на про цес тран зи ци је са шко ло ва ња на про фе си о нал ни 
рад и да осо бе са до брим обра зо ва њем има ју ви ше успе ха у овој епи зо ди 
ка ри је ре, чак и у усло ви ма про мен љи вог со ци јал ног кон тек ста [Schoon 
et al. 2001].

У пе ри о ду обра зо ва ња ве о ма је зна чај на фи гу ра на став ни ка: реч је 
о је дин стве ној лич но сти, од го ва ра ју ћих му зич ких и умет нич ких ком пе-
тен ци ја и лич не кул ту ре. За то се упра во та да раз ви ја од нос „мен то ра и 
сту ден та” ко ји пред ста вља јед ну од су штин ски ва жних ре ла ци ја у ка ри-
је ри му зи ча ра. Од нос из ме ђу мен то ра и сту ден та (уко ли ко сту дент има 
сре ће), ка ко Ман тур жев ска ис прав но за па жа, не фо ку си ра се са мо на тех-
нич ку стра ну обра зо ва ња сту ден та, већ те жи ка раз во ју чи та ве лич но сти. 
Из ме ђу оста лог, мен тор сту ден та упу ћу је на ли те ра ту ру, и то не са мо на 
ону ко ја се ти че му зи ке, „осла ња се на соп стве но про фе си о нал но и не про-
фе си о нал но ис ку ство и за јед но са сту ден том про у ча ва му зич ку ли те ра-
ту ру, от кри ва ју ћи ле по те све та му зи ке” [Man tur zew ska 1990: 134]. Осим 
то га, упра во је мен тор тај ко ји сту ден та уво ди у про фе си о нал не кру го ве 
и по ма же му да се по зи ци о ни ра на про фе си о нал ној сце ни, у на ци о нал ним 
или ин те р на ци о нал ним окви ри ма. 

Ко ста Ма ној ло вић имао је сре ћу да му је на Бо го сло ви ји Све тог Саве 
у Бе о гра ду, на ко јој је ис пит зре ло сти по ло жио школ ске 1909/1910. го ди не 
са вр ло до брим успе хом [АЈ-66-669-1127], му зич ку на ста ву во дио Сте ван 
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Сто ја но вић Мо кра њац. Мла ди пи то мац ак тив но је пар ти ци пи рао у свим 
му зич ким де ша ва њи ма ове ин сти ту ци је: био је члан бо го слов ског хо ра 
и Мо крањ цу је по ма гао у ра ду са тим истим ан сам блом, што зна чи да је 
зна чај на ди ри гент ска ис ку ства сте као ре ла тив но ра но. У при ло зи ма за 
соп стве ну би о гра фи ју ис та као је да је „Мо кра њац ути цао не са мо на ње-
го во му зич ко обра зо ва ње, већ и на по на ша ње и став ко ји је ка сни је за у-
зи мао у сво ме жи во ту” [Pavlović 1989: 26]. Већ та да се за ин те ре со вао и 
за ком по зи тор ски рад.7 

Ма ној ло вић је 1911. му зич ко обра зо ва ње сти цао и у Срп ској му зич-
кој шко ли у Бе о гра ду.8 Имао је при ли ке да пра ти на ста ву из хар мо ни је 
код Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, док је код Сте ва на Хри сти ћа учио 
ин стру мен та ци ју. На у ку о хар мо ни ји пре да вао му је Ми ло је Ми ло је вић, 
а кла вир Да ни ца Кр стић. Кон так ти са овим на став ни ци ма обез бе ди ли су 
Ма ној ло ви ћу ва жну мре жу узо ра и са рад ни ка ко ја ће обе ле жи ти да љи 
раз вој ње го ве ка ри је ре. За ово ис тра жи ва ње од по себ ног је зна ча ја од нос 
ко ји је бу ду ћи окс форд ски сту дент већ та да ус по ста вио са не мно го ста-
ри јим, али по му зич кој спре ми знат но бо га ти јим, Ми ло је ви ћем, ко ји се 
упра во та да у Бе о град вра тио са сво јих сту ди ја у Мин хе ну [Pavlović 1989].

На ред не го ди не Ма ној ло вић по ку ша ва да сту ди је му зи ке на ста ви у 
Мо скви, али, на кон два ме се ца про ве де на у овом гра ду, од ла зи у Мин хен, 
где сеп тем бра 1912. го ди не, за по чи ње сту ди је му зи ке на Кра љев ској ба вар-
ској му зич кој ака де ми ји. По че так Пр вог бал кан ског ра та за Ко сту Ма ној-
ло ви ћа, као и оста ле сти пен ди сте, под ра зу ме вао је по вра так у Ср би ју, 
али ће се он, у је сен 1913. го ди не по но во вра ти ти у Мин хен. На ста ву из 
пред ме та Хар мо ни ја и Кон тра пункт по ха ђао је на мин хен ској Кра љев ској 
ба вар ској му зич кој ака де ми ји, а пре да ва ња из му зи ко ло ги је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту.9 По че так Пр вог свет ског ра та пре ки нуо је Ма ној ло ви ће ве 

7 Ком по но вао је пр ве спле то ве пе са ма и по је ди не пе сме из Ли тур ги је, а био је и члан 
Пр вог бе о град ског пе вач ког дру штва. Та да шњи рек тор бе о град ске Бо го сло ви је Сте ван Весе-
ли но вић, брат књи жев ни ка Јан ка Ве се ли но ви ћа, пред ло жио је Све том ар хи је реј ском си но-
ду Срп ске пра во слав не цр кве да Ко сту Ма ној ло ви ћа, као сти пен ди сту, по ша ље на сту ди је 
му зи ке у Мо скву.

8 Пр ви рад ни ан га жман, од но сно пр ва пе да го шка ис ку ства, Ко ста Ма ној ло вић сти че 
у Ћу приј ској при ват ној гим на зи ји као на став ник му зи ке и у овој уста но ви слу жбу је до јану-
а ра 1911. го ди не [АЈ-69-15-38].

9 У то вре ме ком по ну је пе сме за глас и кла вир, све тов не и ду хов не ком по зи ци је за 
му шки, жен ски и ме шо ви ти хор. Ha сту ди ја ма у Мин хе ну про вео је две го ди не, тач ни је од 
1912. до 1914. го ди не, ка да се услед об ја ве ра та вра тио у Ср би ју [АЈ-69-15-38]. Ка ко се на во ди 
у из ве шта ју, у Мин хе ну је „ком по зи цу ју, кон тра пункт, фу гу и ин стру мен та ци ју учио код проф. 
др Ри хар да Ма је ра Гшра ја” [АЈ-66-669-1127], на ста ву кла ви ра код про фе со ра Фри дри ха 
Кло зеа, а код про фе со ра Шва ке ра та био је у II хор ској кла си. На кон на пу шта ња ака де ми је 
1914. го ди не, Ма ној ло вић је рас по ре ђен у Кра гу је вац на вој ну ду жност рат ног бол ни ча ра 
[АС, МП, Г-183/VI II/66]. У Ско пљу, сеп тем бра 1914. го ди не сту па у Пр ву ђач ку че ту и у вој сци 
оста је две и по го ди не, све до 21. мар та 1917. го ди не. На осно ву ре ше ња на чел ни ка шта ба 
Вр хов не ко ман де (14. март 1917. го ди не, ађу тант ски бр. 37.205), ста вљен је на рас по ла га ње 
пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та. Та да је из Со лу на по слат на Крф, а ода тле у Ен гле ску на 
Окс форд ски уни вер зи тет ра ди про ду же ња сту ди ја [АЈ-69-15-38]. Ства ра лач ки ком по зи тор ски 
им пулс ни је га на пу штао ни у рат ним усло ви ма као бол ни ча ра, а ка сни је ни као бо ле сни ка 
од пе га вог ти фу са. Са срп ском вој ском по вла чио се пре ко При зре на, Стру ге, Ел ба са на и Ва-
ло не, а ка сни је је сти гао на остр во Крф.
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сту ди је му зи ке на Мин хен ској му зич кој ака де ми ји; на кон свих те шко ћа 
и је зо ви то сти ра та, он ће сту ди је на ста ви ти у Ен гле ској. По слат је на 
Окс форд ски уни вер зи тет ра ди про ду же ња сту ди ја и „ра ди по мо ћи над-
ле жним у ра ду на на ци о нал ној ства ри” [АЈ-69-15-38]. Као што је до бро 
по зна то, у Ен гле ској на ста вља ин тен зив но да ком по ну је, а ње го ве ком-
по зи ци је штам па ју се у Па ри зу, Лон до ну и Бе чу код Edi tion Sla ve. Ди пло-
ми рао је 1919. го ди не са кан та том за ба ри тон со ло, два ме шо ви та хо ра и 
ве ли ки ор ке стар на текст 136. псал ма „На ре ка ма Ва ви лон ским”. 

Ако се у об зир узме да је за сва ког по је дин ца, ко ји на ме ра ва ди на мич но 
да упра вља сво јом ка ри је ром, нео п ход но да ана ли зи ра и утвр ди лич не 
по тен ци ја ле и ин те ре со ва ња, да бу де све стан пер со нал них осо би на, по-
тен ци ја ла, вред но сти, ин те ре со ва ња, сво јих сла бо сти, жи вот них и ка ри-
јер них аспи ра ци ја [према: Бах ти ја ре вић-Ши бер 1999: 869], а све у на сто-
ја њи ма да утвр ди ко ор ди на те под руч ја раз во ја ка ри је ре, не из не на ђу је да 
је, бо ра ве ћи у Окс фор ду, Ко ста Ма ној ло вић пла ни рао сво је за по сле ње у 
Бе о гра ду. Већ кра јем 1917. го ди не у јед ном од пи са ма Ми ло ју Ми ло је ви-
ћу спо ми њао је да оче ку је да ће на кон за вр шних ис пи та (оче ки вао их је 
у ју ну 1918. го ди не) до би ти сер ти фи кат са ко јим ће мо ћи „да по тра жи 
по сао у Ср би ји” [Grmuša 2017: 173].

У овим го ди на ма не ка да шњи Мо крањ чев ђак фо ку си рао се на за по-
сле ња ко ја су у том мо мен ту ње го ве ка ри је ре би ла ре ал на, има ју ћи у 
ви ду прет ход на ис ку ства, ве шти не, зна ња и си стем вред но сти, што је 
ве о ма бит но за пре лаз са шко ло ва ња на рад. Реч је о ра ду у обра зов ним 
и умет нич ким ин сти ту ци ја ма: Бо го сло ви ји Све тог Са ве, Му зич кој шко-
ли у Бе о гра ду и Дру гој бе о град ској гим на зи ји, од но сно Бе о град ском 
пе вач ком дру штву.10 

Као што ће се ви де ти, про цес тран зи ци је ни је био јед но ста ван и 
пра во ли ниј ски; об у хва тио је ши ро ку дру штве ну мре жу, не са мо Ма ној-
ло ви ће вих при ја те ља и по кро ви те ља, већ и дру гих лич но сти, са ко ји ма 
окс форд ски ди пло мац ни је био у не по сред ном кон так ту („при ја те љи 
при ја те ља”), лич но сти ре ле вант них за ак тив но сти на по љу му зи ке у тим 
го ди на ма. Сва ка ко, про цес умре жа ва ња, ко ји мо же да обез бе ди ин фор-
ма ци је, ути цај, усме ра ва ње и по др шку у раз во ју ка ри је ре Ма ној ло вић је 
од лич но раз у мео, бу ду ћи да је ак тив но одр жа вао кон так те и ан га жо вао се 
у про фе си о нал ним и дру штве ним ак тив но сти ма (сход но мо гућ но сти ма), 
и у вре ме од су ства из Бе о гра да. Са вре ме на ис тра жи ва ња та ко ђе су по каза-
ла да је про ми шље но ко ри шће ње стра те ги ја умре жа ва ња зна чај но до при-
но си ло ин ви ди ду ал ним ус пе си ма у ка ри је ри [Gre en ha us et al. 2006: 147].

Пи смо ко је 15. ју ла 1919. го ди не из Окс фор да Ко ста Ма ној ло вић пи ше 
ми ни стру про све те и ве ра мо ле ћи га за „по ста вље ње по лич ној ком по зи-
то ро вој же љи” у Бо го сло ви ју Све тог Са ве у Бе о гра ду, по твр ђу је про ак-
ти ван став мла дог ком по зи то ра. Има ју ћи у ви ду вре мен ска огра ни че ња, 

10 Ка сни је ће Ма ној ло вић, за хва љу ју ћи – из ме ђу оста лог – и ис ку ству сте че ном на Бо-
го сло ви ји Све тог Са ве, по ста ти на став ник на Пра во слав но-бо го слов ском фа кул те ту у Бео-
гра ду, где ће се пе да го шким ра дом ба ви ти го то во де це ни ју и по (од 1923. до 1937. го ди не) 
[Више о то ме у: Per ko vić and Man dić 2019].
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ми ни стру се обра тио са мол бом да му „што хит ни је од ре ди по ста вље ње”, 
јер му сти пен ди ја, ко ју је до та да при мао од Ми ни стар ства ино стра них 
де ла, ис ти че 1. ав гу ста 1919. го ди не11 [АЈ-69-15-38]. 

Као што је по зна то, по је ди нац (че сто), у по чет ној фа зи, ни је у ста њу 
да објек тив но про це њу је сво је спо соб но сти, ко ри сно је укљу чи ва ње 
струч ног са ве то дав ног ли ца, јер је не при стра сна прог но за мо гућ но сти 
по је дин ца, кључ ни фак тор за пре ла зак на сле де ћи ко рак [према: Бер кић 
1990: 90]. Ма ној ло вић сте че не ком пе тен ци је са мо све сно пре до ча ва ми ни-
стру про све те и ве ра, на кон што је сту ди је му зи ке про ду жио на Окс форд-
ском уни вер зи те ту.12 Пр ви ис пит за Тhе De gree of Bac he lor of Mu sic поло-
жио је 27. но вем бра 1917. го ди не, а дру ги и по след њи из му зич ке те о ри је 
и ком по зи ци је, Tri nity Term – 11. ју на 1919. го ди не. „На кон по ло же ног дру гог 

11 У де лу тек ста пи сма, мо ли ми ни стра про све те и ве ра да му, ако бу де по треб но, до зво-
ли оста нак у Ен гле ској нај ду же до но вем бра те 1919. го ди не [АЈ-69-15-38].

12 Пи смо на пи са но 31. ја ну а ра 1919. го ди не на сло вље но је на Ми ни стар ство про све те 
и ве ра. Ма ној ло вић чи ни гре шку, не зна ју ћи да су ова два ми ни стар ства по де ље на, али се 
де ли кат ност пи сма огле да у мо гућ но сти де таљ ног уви да у ни во ис пит них зах те ва. „По што 
мо же би ти, да у нас ни је по зна то уре ђе ње му зич ких сту ди ја на Окс форд ском уни вер зи те ту, 
част ми је учи ни ти из вод из Ста ту та Уни вер зи те та у Окс фор ду уко ли ко се он од но си на 
му зич ке сту ди је:

1) Кан ди дат за “Тhе De gree of Bac he lor of Mu sic”, пре но што бу де имао пра во да узме ди-
пло му, ду жан је да по ло жи сле де ће ис пи те и у сле де ћем ре ду као и да ком по ну је јед ну 
му зич ку ком по зи ци ју, ко ја тре ба да бу де при мље на од стра не ис пит не Ко ми си је. Први 
ис пит за “Тhе De gree of Bac he lor of Mu sic” са сто ји се из: На у ке о хар мо ни ји и че тво ро гла-
сног кон тра пунк та. Усме но: сва ки кан ди дат мо ра да по ка же еле мен тар но зна ње о му зи ци.

2) Дру ги ис пит за “Тhе De gree of Bac he lor of Mu sic” са сто ји се из: На у ке о хар мо ни ји и 
пе то гла сног кон тра пунк та; ори ги нал не ком по зи ци је ра чу на ју ћи че тво ро гла сну фу гу; 
Му зич ке исто ри је; Ин стру мен та ци је и кри тич ке ана ли зе ор ке стар ске ком по зи ци је 
ко ју ис пит на ко ми си ја од ре ди за тај ис пит (ја сам имао Mis sa So lem nis op. 123 oд Л. 
ван Бе то ве на, а и Sympho nic Po em “Fi fi ne at the fa ir od G. Ban tock-a”) [енг. ком по зи тор 
Gran vil le Ran so me Ban tock (1868–1946) прим. аут.]. Све се ово ра ди пи сме но пред Ко-
ми си јом – сва ки кан ди дат на сво ме ме сту на ђе штам па на пи та ња и да те те ме ко је је 
ду жан из ра ди ти се де ћи за сто лом – и сви су кан ди да ти ду жни да, сва ки да ти за да так 
или од ре ђе но ис пит но пи та ње, по себ но за сва ки гор њи пред мет, из ра де у ро ку од три 
са та. Ови ис пи ти тра ју два да на. Ни је дан кан ди дат не мо же да се ја ви за дру ги ис пит, 
ако ни је по ло жио пр ви, ни ти да под не се сво ју му зич ку ком по зи ци ју, ако ни је по ло жио 
дру ги ис пит. Му зич ка ком по зи ци ја мо же да бу де: пе то гла сни хор, пе сма или ду ет, 
во кал ни квар тет без прат ње и пе то гла сна хор ска ком по зи ци ја. Прат ња за пе то гла сни 
хор, пе сму или ду ет и пе то гла сну хор ску фу гу мо ра да бу де, у нај ма њу ру ку, за оби чан 
гу дач ки ор ке стар, а уз то се мо гу до да ти и оста ли ин стру мен ти, што се оста вља на из бор 
кан ди да ту. Ком по зи ци ја тре ба да тра је от при ли ке до два де сет ми ну та. Ако кан ди дат 
же ли да сво ју ком по зи ци ју ра ди раз гра на ти је у об ли ку – као што сам ја чи нио – мо ра 
за то да тра жи до зво лу од Ко ми си је. Ком по зи ци ја мо ра да по ка же не са мо тех нич ку 
ла ко ћу у хар мо ни ји и кон тра пунк ту, већ и зна ње му зич ке фор ме и те мат ског раз вит ка. 
Ни јeдна ком по зи ци ја не ће за до во љи ти ако бу де без ика квих фор ма ли стич ких прин-
ци па (из во ри из “Ex cep ta e Sta tu tis Uni ver si ta tis Oxo ni en sis стр. 182, 184, 186, 188–190”). 
Kaндидат ко ји, по по ло же ном дру гом ис пи ту под не се сво ју ком по зи ци ју на оце ну и 
пре глед ис пит ној ко ми си ји, и истом не за до во љи ко ми си ју, не ће до би ти “Тhе De gree” све 
дон де, до кле у сво ме но вом ра ду, не за до во љи са вре ме не по гле де ис пит не Ко ми си је. 
Овим се иде на то да кан ди да ти увек бу ду на ви си ни са вре ме них му зич ких по гле да и 
да сва ка њи хо ва кре а ци ја бу де из раз му зич ког жи во та сво га до ба. Овог мо мен та ми је 
сти гао из ве штај ин спек то ра Ми ни стар ства про све те у Лон до ну Дра гу ти на Су бо ти ћа, о 
то ме, да ће ми Кон во ка ци ја окс форд ског уни вер зи те та по да ри ти “Тhе De gree of Bac he lor 
of Mu sic”, два на е стог иду ћег ме се ца, што у при ло гу при ла жем [АЈ-66-669-1127]. 
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де ла ис пи та, не пре, сход но окс форд ским пра ви ли ма, да би до ка зао сво ју 
му зич ку зре лост и спо соб ност за са мо ста лан му зич ки рад, под нео сам за 
’Тhе De gree of Bac he lor of Mu sic’ сво ју ком по зи ци ју На ре ка ма Ва ви лон-
ским (“By the Wa ters of Babylon”) за ба ри тон со ло, два ме шо ви та хо ра и 
ве ли ки ор ке стар. Пре ма пра ви ли ма уни вер зи те та ја не мо гу зна ти ре зулта-
те и узе ти де гри ако мој рад ис пит на ко ми си ја при ми, у нај бо љем слу ча ју, 
пре по ло ви не иду ћег тер ма” [АЈ-66-669-1127].

Као ре зул тат ових на сто ја ња (и не ких дру гих, о ко ји ма ће у на став-
ку би ти ви ше ре чи), ми ни стро вом од лу ком бр. 5.360 од 22. ок то бра 1919. 
го ди не [АЈ-66-669-1127], Ко ста Ма ној ло вић по ста вљен је за при вре ме ног 
учи те ља му зи ке у Бо го сло ви ји Све тог Са ве. За на став ни ка му зич ке те о-
ри је у бе о град ској Му зич кој шко ли13 по ста вљен је 15. но вем бра 1919. 
го ди не, а за при вре ме ног учи те ља Дру ге бе о град ске гим на зи је (М.П. С.Н. 
бр. 13.439) – 30. ок то бра 1920. го ди не [АС, Г-183, ф. VI II/66]. У Бо го сло-
ви ји је пре да вао цр кве но пе ва ње у VI II и IX раз ре ду, два ча са не дељ но и 
хор ско пе ва ње, шест ча со ва не дељ но [АЈ-69-23-46]. За јед но са је ро мо на-
хом Да ма ски ном Гр да нич ким про ве ра вао је зна ње из цр кве ног пе ва ња на 
ма тур ским ис пи ти ма зре ло сти у Бо го сло ви ји Све тог Са ве [АЈ-69-23-46]. 

Као што је по зна то, усме ра ва ње ка ри је ре под ра зу ме ва свест о соп-
стве ном та лен ту, спо соб но сти ма, мо ти ви ма, по тре ба ма, ста во ви ма и вред-
но сти ма и об у хва та ве ћи аре ал од мо ти ва ци о них ци ље ва. Та ко се фор-
ми ра свест ко ја ће по кре ну ти или успо ри ти раз вој бу ду ће ка ри је ре. Кре-
а тив но да ро ви те осо бе те же ка до сти за њу савршенствa, уз те жње да „са-
мо ак ту а ли зу ју сво је по тен ци ја ле, као и да за до во ље же љу за ин те лек ту-
ал ном но ви ном” [Максић 2006: 54]. Cтручњаци ко ји про у ча ва ју раз вој 
ка ри је ре, ис ти чу да упе ча тљи ва би о гра фи ја (lat. Cur ri cu lum Vi tae), ни је 
она са им пре сив ном ли стом ти ту ла ко је го во ре о на пре до ва њу, већ она, 
ко ја је бо га та и ко ја са др жи раз ли чи те вр сте по слов них ак тив но сти, укљу-
чу ју ћи и оне ко је ни су ве за не за по сао. У том кон тек сту, пр ва би о гра фи-
ја ко ју Ко ста Ма ној ло вић са два де сет и осам го ди на из Окс фор да пи ше 
ми ни стру ве ра, ука зу је на ни во са мо по у зда ња ко ји он у том тре нут ку 
по се ду је.14 Ла ко се уо ча ва да Ма ној ло вић ре ал но ана ли зи ра и утвр ђу је 
мо гу ће оп ци је раз во ја пер со нал не ка ри је ре. Ак ти ван од нос и лич ни ан-
га жма ни ко ји се оче ку ју од ње га по по врат ку у Ср би ју, омо гу ћа ва ју му, 
да са ње ним упра вља њем за поч не у Ен гле ској пред крај сту ди ја. Ни воу 
са мо по у зда ња до при но се и ин тен зив на про фе си о нал на ак тив ност у Ен гле-
ској, по зи тив не кри ти ке о ње го вом ра ду, омо гу ћа ва ју му до дат но са мо-
про це њи ва ње лич них спо соб но сти, ве шти не, зна ња и ин те ре со ва ње уз 
утвр ђи ва ње соп стве них пред но сти, огра ни че ња и на чи на за њи хо во пре-
ва зи ла же ње. 

13 Му зич ка шко ла у Бе о гра ду је 31. ја ну а ра 1921. го ди не из да ла уве ре ње у ко ме се наво-
ди, да је Ко ста П. Ма ној ло вић по ста вљен за на став ни ка Те о ри је му зи ке у Му зич кој шко ли 
у Бе о гра ду 15. но вем бра 1919. го ди не. Уве ре ње је из дао се кре тар Јо ван Зор ко, а пот пи сао га 
је ди рек тор шко ле Пе тар Ј. Кр стић [AJ-66-669-1127]. 

14 Дру гу би о гра фи ју је на пи сао на кон име но ва ња за на став ни ка му зи ке у Бо го сло ви ји 
Све тог Са ве у Бе о гра ду. 
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Као што је на по чет ку ра да ис так ну то, у Ма ној ло ви ће вом пре ла ску 
са шко ло ва ња на рад, по себ ну уло гу имао је Ми ло је Ми ло је вић. Без чвр стих 
кон та ка та из ме ђу ове дво ји це ком по зи то ра, те шко да би Ма ној ло ви ће ви 
до пи си ми ни стар ству уро ди ли пло дом. Ре дов на пре пи ска са сво јим не-
ка да шњим на став ни ком, Ма ној ло ви ћу по ма же да чи ње нич но про це ни 
мо гућ но сти ко је му се пру жа ју, ко ри сте ћи се до ступ ним ин фор ма ци ја ма 
о до га ђа ји ма и ак ту ел ним про фе си о нал ним при ли ка ма у Бе о гра ду. У 
по гле ду зна ча ја мен тор ске по др шке за тран зи ци ју са шко ло ва ња на про-
фе си о нал ни рад му зи ча ра, си ту а ци ја се ни је про ме ни ла ни на кон јед ног 
ве ка: и да нас, ка ко су по ка за ла ис тра жи ва ња сту де на та му зи ке и му зича-
ра ко ји не гу ју порт фо лио ка ри је ру у Ве ли кој Бри та ни ји „про цес тран зи-
ци је од сту дент ског ка про фе си о нал ном жи во ту мно го је лак ши уз по др-
шку мен то ра, сна жну мре жу ко ле га и ра зно вр сне мо гућ но сти за на сту пе” 
[Mid dle ton and Mid dle ton 2017: 5]. И за и ста, све ове еле мен те пра ти мо и 
у Ма ној ло ви ће вој ка ри је ри. 

По че так Ма ној ло ви ће вог пи сма Ми ло је ви ћу у жо ви јал ном то ну до бро 
илу стру је же љу мла дог ком по зи то ра да бу де у то ку са нај но ви јим де ша-
ва њи ма у отаџ би ни: (део пи сма на пи са ног Ми ло ју Ми ло је ви ћу 24. ав гу ста 
1919. го ди не). 

Дра ги мој Ми ло је, 
Шта сте се ућу та ли, ко да сте про па ли у нир ва ну. Ја та ман оче-

ки вах „та зе” ве сти о жи во ту му зич ком та мо, кад оно као да је све про-
па ло у јед ном per den do si у тој бе о град ској пра ши ни. Ду не ваљ да кад 
год по ве та рац са Ава ле и рас те ра те за гу шљи ве обла ке, и осе ти се 
жи вот и све жи на као не гда у вре ме на ста ра. [AJ-69-15–38].

У на став ку пи сма, Ма ној ло вић пи ше о соп стве ном умет нич ком ра ду, 
за др жа ва ју ћи не по сре дан и го вор ни на чин из ра жа ва ња: 

Што се ме не ти че, за чу до, да сам био ‘пло дан’ у ово по след ње 
вре ме, не знам што то тре ба да зна чи. Из ра дих два хо ра ме шов. – као 
што вам ја вих – и укол ко их пре ту рам би вам и све ви ше за до вољ нији 
њи ма. Др Wal ker-ovo  je ми шље ње да су нај бо љи од мо јих до са да шњих 
ра до ва, да су вр ло те шки но вр ло ефект ни, на ро чи то пр ви од њих. По-
ку шао сам да сти ли зу јем – укол ко ја то мо гу – на ци о на ли зам у њи ма. 
Сад да ли је у њи ма исти нек дру ги су де. А да има цр но, гу стих ли ни ја 
си гур но је, са мо кол ко су оне са вр ше не опет дру ги нек су де о то ме. 
Про шле не де ље из ра дих јед ну ен гле ску пе сму „Мо ли тва” за со ло кла-
вир. Об ја вих рат свим кла вир ским ста во ви ма и ко пр цам се по дир ка ма 
ко Му са по ле ди ни. Драм ски је ак це нат [повезао?] ма ње ви ше це лу пе сму 
јед ним мо ти вом са ста вље ним од име на јед ног при ја те ља... По ве ли ка је 
– 5 стра на и је два да се кур та ли сах и оста вих да се од ма ра веч ним ми-
ром у пра шу ми мо је со бе. Ина че бих во лео да до вр шим мој квин тет, 
али још не знам да ли ћу и кад по че ти – мо жда кад вр ста ин спи ра ци је 
до ђе (иде је сен, ваљ да ће и она по хо ди ти на ше дво ре) [AJ-69-15-38].

Ис тра жи ва ња ка ри је ра свет ски по зна тих му зи ча ра ре а ли зо ва на кра-
јем пр ве де це ни је 21. ве ка по ка за ла су да су у пе ри о ду пре ла ска са шко-
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ло ва ња на рад осо би не пре суд не за бу ду ће успе хе у ка ри је ри „по све ће ност, 
од луч ност, уве ре ње да по је ди нац мо же да се ис так не, при ла го дљи вост, 
спо соб ност ди на мич ког уче ња... (по себ но из гре ша ка), ре ал на про це на 
соп стве них спо соб но сти из во ђе ња и оно га што се оче ку је у про фе си о нал-
ном ра ду, ве ро ва ње у се бе, дру штве не ве шти не по треб не за про фе си о-
нал ни успех, као ве шти не су о ча ва ња са при ти сци ма му зич ке про фе си је, 
од но сно тран зи ци је у ка ри је ри” [Mid dle ton еt al. 2017: 7]. Из на став ка 
Ма ној ло ви ће вог пи сма, мо же се при ме ти ти да ни 1919. го ди не осо би не 
му зи ча ра у ета пи тран зи ци је „из шко ле на по сао” ни су би ле знат но друга-
чи је. Са свим је очи глед но да се мла ди ком по зи тор у Окс фор ду су о ча вао 
са ве ли ким при ти ском и да је био ве о ма од лу чан и ис тра јан у сво јим на-
ме ра ма ве за ним за за по сле ње.

Пи сах вам да су ми од у зе ли сти пен ди ју и да пи сах мол бу тра-
же ћи бо го сло ви ју. Пр во тра жих да ме по ста ве и до зво ле да оста нем 
и при мим де гри, па да се вра тим у но вем бру, па ка ко су мо ји у вр ло 
те шким ма те ри јал ним окол но сти ма, то бих од мах до шао, са мо без 
ма ри ја ша у ис тој... За то тра жих по ста вље ње па да се кре нем. Пре ко 
ин спек то ра та по слах мол бу још пре ме сец да на па до са да не ма ни шта. 
Мо лим и вас ви ди те шта је и ре ци те г. др Бет ко ви ћу да је ста ње по све 
кри тич но, јер ево 20-ти је про шао, а ја кла вир не пла тих – јер сам 
шворц. Не ка по ша љу по ста вље ње па да се кре нем од мах, не же лим 
да оста нем и узмем де гри, мо гу ми га и по сла ти. Сад Бо га вам и по 
ду ши вам ре ци те ко ме тре ба, јер без по ста вље ња не смем да се кре нем 
кад знам ка кве ме ма те ри јал не при ли ке оче ку ју. Све стан сам свих те-
шко ћа, јер по че ти жи вот са бед ном пла том на став ни ка му зи ке и има ти 
по ро ди цу од пет ду ша ни је ла ко [AJ-69-15-38]. 

Maнојловић објек тив но про це њу је сво је мо гућ но сти по је дин ца, и 
још у ста ту су сту ден та, раз ми шља о пре ла ску на сле де ћи ко рак. Ње го ви 
ста во ви у ве зи са Бе о град ским пе вач ким дру штвом од ра жа ва ју ре а ли стич-
ност и со ци јал ну ин те ли ген ци ју. 

Ка ко сто је ства ри са Бе о град ским пе вач ким дру штвом? Ја сам им 
од го во рио ра ни је да се при мам кад се вра тим, а од њих ни сам по сле 
ни шта до био. Мо жда су про ме ни ли и од лу ку – мо жда је и бо ље за њих. 
Чу јем да је Хри стић сад та мо. Ја ве ру јем да сте све на чел не и мно ге по-
гле де из ме ња ли и сло жи ли се и да иде те ру ку под ру ку са да; то би би ла 
сре ћа. Ја сам онај ко ји бе јах и пре то је до вољ но. Зна те шта ме ин те ре-
су је, па ми ба ци те ко ју мр ви цу о на шем му зич ком жи во ту. Ја че кам 
по ста вље ње па да кре нем, за то убр зај те исто. Би бли о те ку сам сво ју 
по слао још пре два ме се ца по јед ној ве ли кој по шиљ ци књи га за цр кву, 
па још не знам да ли су сти гле. Не знам ка ко ћу до ба ви ти но те из Мин-
хе на... Ми стри то вић вас по здра вља и из ви ња ва се што је лењ на пи сму, 
це ни вас и по шту је и жа ли што у сво је вре ме ни је при мио за вас имао 
је мно го. То је до вољ но да зна те. Ја ми слим да је он уз нас за убу ду ће. 

По здра ви те Ву ка, Во ју, Ко њо ви ћа, Хри сти ћа и све оста ле ко ји 
хо ће да при ме по здра ве јед ног смрт ни ка као и они што су. 

Вас и ва ше гр ли и во ли увек ваш Ко ста [АЈ-69-15-38].
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Још јед ном, Ко ста Ма ној ло вић се из Окс фор да Ми ло је ви ћу ја вља 
paзгледницом 29. ав гу ста 1919. го ди не, пу тем ко је га оба ве шта ва да ће му 
се ди пло ма до де ли ти 16. ок то бра 1919. го ди не „...ма и у од су ству, ако до тле 
по ста вље ње до ђе” [АЈ-69-15-38].

При лог 1. Окс форд ска раз глед ни ца упу ће на Ми ло ју Ми ло је ви ћу  
29. ав гу ста 1919. го ди не [АЈ-69-15-38]

Мен тор ска по др шка Ми ло је ви ћа ни је из о ста ла. Од мах по до би ја њу 
Ма ној ло ви ће вог пи сма (под се ћа мо, пи смо је пи са но у Окс фор ду 24. ав гу ста 
1919. го ди не), он 12. сеп тем бра 1919. го ди не (за ве де но под бро јем бр. 195), 
ко ри сте ћи при ват но по знан ство, пи ше Бо жи да ру Јок си мо ви ћу. У не слу-
жбе ном обра ћа њу мо ли га да, ко ри сте ћи се сво јом по зи ци јом у Ми ни стар-
ству про све те, код ми ни стра про све те про те жи ра пи та ње по ло жа ја Ко сте 
Ма ној ло ви ћа у Окс фор ду: 
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Дра ги Бо жо,
Ево Вам и мо јих пи са ма од Ко сте па по ка жи те их ми ни стру, оно 

што се од но си на Ко сту, па ми их са чу вај те. Ево пи сах и акт ко ји г. 
Рек тор пот пи са. Да кле, за ку цао сам и дру ги ек сер без од бо ри са ња, 
јер са мо та ко ће ствар да се свр ши. Из ве сти те де пе шом у Лон дон и 
по ша љи те што ви ше па ра. Ваш Ми ло је [АЈ-69-15-38].

Као та да шњи про фе сор у Бе о гра ду и члан Од бо ра за кул тур ну про-
па ган ду у Па ри зу, Ми ло је вић се по ста вља у уло гу мо де ра то ра, ко ји ја сно 
утвр ђу је и усме ра ва раз вој Ма ној ло ви ће ве ка ри је ре. Ње му ви дљив, крат-
ко роч ни циљ, огле дао се у на сто ја њи ма да се Ма ној ло ви ћев бо ра вак у 
Ен гле ској мак си мал но фи нан сиј ски обез бе ди, и да му фи нан сиј ска по др-
шка омо гу ћи до сто јан ствен за вр ше так сту ди ја и по вра так у отаџ би ну. 
Но, у њи хо вим од но си ма мно го су упе ча тљи ви ји ду го роч ни (ши ри) ци-
ље ви ко је Ми ло је вић опе ра ци о на ли зу је про јек то ва њем бли ске и да ље 
Ма ној ло ви ће ве бу дућ но сти. Ми ло је вић де фи ни ше вре мен ски кон кретнe 
ко ра ке, уз свест о нај ва жни јим ци ље ви ма ко је же ли да по стиг не, а то је 
да се ин те лек ту ал ни ре сур си ко је Ма ној ло вић по се ду је ста ве у слу жбу 
до сти за ња ви со ко по зи ци о ни ра них на ци о нал них ци ље ва. „Као сло бо дан 
умет ник ве о ма ви со ке вред но сти као про па га тор за на шу цр кве но-му-
зич ку кул ту ру у Ен гле ској сво јим хор ским кон цер ти ма, ко ји су иза зва ли 
ван ред но при зна ње Ен гле ске штам пе, струч ња ка и пу бли ке, за слу жу је 
на ро чи ту и сва ку пот по ру”, пи ше он [АЈ-69-15-38]. До и ста, Ми ло је Мило-
је вић у сва ком тре нут ку по се ду је ја сну свест о пре пре ка ма и про бле ми ма 
ко ји се по тен ци јал но мо гу ја ви ти, али му лич но ис ку ство и дру штве ни 
по ло жај, омо гу ћа ва ју да рас по ла же сред стви ма и ал тер на тив ним ре ше-
њи ма. У кон тек сту на ве де ног по себ но је упе ча тљи во пи смо ко је у том 
тре нут ку пи ше ми ни стру ве ра (на ве де но у це ло сти).

Го спо ди ну Ми ни стру ве ра Бе о град
Част ми је мо ли ти Го спо ди на Ми ни стра да ме из во ли из ви ни ти 

што му се овом мол бом обра ћам. Али по што је у пи та њу је дан млад 
Ср бин умет ник ко ји је и на шој бо го сло ви ји и на шој умет но сти пре ко 
по тре бан, то сам до зво лио се би да ње го во пи та ње по кре нем код над-
ле жних чи ни о ца и ка ко би се оно мо гло по вољ но ре ши ти. Ти че се 
Ко сте Ма ној ло ви ћа, ком по зи то ра и свр ше ног уче ни ка бе о град ске бо-
го сло ви је Св. Са ве у Бе о гра ду и Му зич ког кон зер ва то ри ја у Окс фор-
ду. Ма ној ло вић је по свр ше ном ис пи ту мо рао да оста не у Окс фор ду 
ра ди оче ки ва ња при је ма ње го вог де гри-а о свр ше ним му зич ким сту-
ди ја ма, ка ко то про пи су ју пра ви ла по ме ну тог уни вер зи те та. Ме ђу тим, 
ње му је од мах по свр ше ним ис пи ти ма од у зе та сти пен ди ја, ма да он и 
као сло бо дан умет ник ве о ма ви со ке вред но сти као про па га тор за нашу 
цр кве но-му зич ку кул ту ру у Ен гле ској сво јим хор ским кон цер ти ма, 
ко ји су иза зва ли ван ред но при зна ње Ен гле ске штам пе, струч ња ка и 
пу бли ке, за слу жу је на ро чи ту и сва ку пот по ру. Он је тра жио и слу жбу 
у Бо го сло ви ји и ње го ва је мол ба по гре шно би ла упу ће на Ми ни стар-
ству про све те. О сво јим не да ћа ма пи сао ми је и мо лио ме је да и ја са 
сво је стра не учи ним да му се слу жба у Бо го сло ви ји да – а он је у тој 
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шко ли нео п ход но по тре бан – да би мо гао, као чи нов ник до би ти пут-
ни тро шак и вра ти ти се у отаџ би ну где га осим умет нич ких ду жно сти 
че ка ју и ду жно сти пре ма мно го чла ној по ро ди ци ко ја је оста ла без 
оца, јер га је не при ја тељ за вре ме оку па ци је убио. 

Са знао сам да не у ка зни чи нов ни ци кад се по ста ве за вре ме њи-
хо вог бо рав ка на стра ни не до би ју по пут ни ну. Пре ма то ме ни Ма ној-
ло ви ћу не би би ло по мо же но све кад би и слу жбу до био, у пи та њу 
по пут ни не. Са знао сам ме ђу тим, да при сва ком ми ни стар ству има 
јед на бу џет ска пар ти ја од ре ђе на за по моћ сти пен ди сти ма на стра ни. 
По што је Ма ној ло вић био сти пен ди ста и по што је он не са мо ве ли ки 
умет ник не го и ве ли ки Ср бин ко ји је ви со ку кул тур ну ду жност сво ју 
раз у мео бо ље од мно гих, то сам ја имао сло бо ду ре ши ти се да Вас, 
Го спо ди не Ми ни стре за мо лим да из во ли те на ре ди ти да се из те бу-
џет ске пар ти је, пре ко срп ско-хр ват ско-сло ве нач ког по слан ства у Лон-
до ну, Ко сти Ма ној ло ви ћу ис пла ти нај ма ње 500 фран цу ских фра на ка 
ка ко би он мо гао по ћи на пут и би ти у отаџ би ни од ко ри сти. Ако бу де 
при ну ђен оста ти под окол но сти ма у ко ји ма је са да у Ен гле ској, тај 
мла ди и за слу жни умет ник ће се раз о ча ра ти па ће то вр ло штет но ути-
ца ти на ње га лич но и на наш умет нич ки раз вој у Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Мо ле ћи по но во го спо ди на Ми ни стра да ме изво-
ли из ви ни ти што узи мам сло бо ду овом мол бом му се обра ти ти сло-
бо дан сам на по ме ну ти да су пи сма ко ја ми је Ма ној ло вић пи сао од 
мо је стра не пре ко го спо ди на Јо ва на Зор ка пре да та рек то ру бо го сло-
ви је го спо ди ну Дра го са ву Ко ва че ви ћу и у на ди да ће ова мо ја пре став-
ка ура ди ти пло дом, част ми је мо ли ти го спо ди на Ми ни стра да из воли 
при ми ти уве ре ње о мом осо би том по што ва њу [АЈ-69-15-38].

Као што је већ спо ме ну то, ка ри јер ни ци ље ви ко је је Ма ној ло вић у 
фа зи пре ла ска са шко ло ва ња на рад по ста вио (пе да го шки рад, му зич ко-
-из во ђач ка де лат ност, не по сред но по по врат ку у Бе о град) би ли су за и ста 
и оства ре ни. Ње го ва на сто ја ња би ла су ре а ли стич на, исто вре ме но до вољ но 
иза зов на и до сти жна, што је у фа зи тран зи ци је из у зет но бит но – раз у ме 
се да нео ства ри ва ње по ста вље них про фе си о нал них ци ље ва мо же би ти 
сна жан уда рац егу и озбиљ но на ру ши ти са мо по у зда ње. На осно ву на веде-
ног, ја сно је да у од ре ђи ва њу про фе си о нал них ци ље ва мла ди ком по зи тор 
ни је за не ма рио лич не жи вот не ци ље ве: бу ду ћи да је ка ри је ра је дан од 
аспе ка та укуп ног жи во та и иден ти те та, у ко ји спа да и ма те ри јал ни по-
ло жај по ро ди це.

ЗА КЉУ ЧАК

По шав ши од ко ре спон ден ци је ве за не за раз вој ка ри је ре Ко сте П. Ма-
ној ло ви ћа у ва жном тре нут ку срп ске му зич ке исто ри је, ко ри сте ћи ин тер-
ди сци пли нар ну ви зу ру, ука за но је на ва жне аспек те пр вих фа за раз во ја 
про фе си о нал не ка ри је ре му зи ча ра. Кон крет но, нај ви ше па жње по кло ње но 
је пре ла ску са шко ло ва ња на по сао, ко ји је, у слу ча ју окс форд ског ди плом-
ца, био за мр шен, не са мо због жи вот них окол но сти ком по зи то ра, не дав но 
за вр ше ног Пр вог свет ског ра та, вре мен ских огра ни че ња, већ и због знат-
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них раз ли ка у обра зов ним си сте ми ма из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и тек 
ус по ста вље не Кра ље ви не СХС. Кључ ни фак то ри: пси хо ло шке осо би не, 
обра зо ва ње, дру штве но умре жа ва ње, по др шка мен то ра, пред у зет нич ки 
дух, флек си бил ност и ре а ли стич ност – на во ди мо са мо не ке од њих – иден-
ти фи ко ва ни су у до ступ ним пре зен то ва ним ар хив ским до ку мен ти ма, 
ана ли зи ра ни из пер спек ти ве раз во ја ка ри је ре и кон тек сту а ли зо ва ни у 
да том окви ру. Ма ној ло ви ће ва ка ри је ра већ од са мих по че та ка по ка за ла 
је сво је по ли функ ци о нал не, про мен љи ве и ди на мич не стра не, али и из ве-
сне кон стан те, ме ђу ко ји ма се ис ти че ње го ва из ра зи та скло ност ка на ци-
о нал ној тра ди ци ји. Раз мо тре на ко ре спон ден ци ја не дво сми сле но све до чи 
и о то ме ко ли ко је Ма ној ло вић био пред у зет нич ки ори јен ти сан, све стан 
окол но сти, си ту а ци ја, ре ал них по тре ба и мо гућ но сти.

При лог 2. Пр ва стра ни ца пе тог Ма ној ло ви ће вог пи сма упу ће ног Ми ло ју  
Ми ло је ви ћу из Окс фор да 24. ав гу ста 1919. го ди не [АЈ-69-15-38]
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Без об зи ра на зна чај не раз ли ке из ме ђу да на шњег вре ме на обе ле же ног 
ра пид ним тех но ло шким про ме на ма, спа ја њем ди ги тал них тех но ло ги ја 
са го то во свим сфе ра ма жи во та и ра да, но вим на чи ни ма ко му ни ка ци је и 
мно го број ним гло бал ним фе но ме ни ма, и пе ри о да у ко јем је „ро ман ти чар 
иде а ли ста” Ма ној ло вић гра дио соп стве ну ка ри је ру, не ки од нај ва жни јих 
аспе ка та ве за них за раз вој ка ри је ре про фе си о нал ног му зи ча ра ни су се 
про ме ни ли. И у но ви је вре ме, све ве ћи број му зи ча ра има „дво стру ку 
уло гу умет ни ка и пред у зет ни ка” у кул тур ним окви ри ма обе ле же ним као 
„сет про це са, про из во да и чи ни ла ца укљу че них у об ли ко ва ње, ства ра ње 
и рас по де лу кул тур них и умет нич ких до ба ра и услу га” [Bal za rin and Cal-
cag no 2016: 2–3]. Ве ли ки зна чај има ју: осла ња ње на лич не ка па ци те те, 
му зич ки та ле нат, кре а тив ност, флек си бил ност, ре а ли стич ност и до бру 
про це ну соп стве них по тен ци ја ла. На ро чи то су у том кон тек сту од ва-
жно сти ква ли тет обра зо ва ња, пред у зи мљи вост, умре жа ва ње и одр жа ва-
ње ква ли тет не ве зе са мен то ром. Упра во за хва љу ју ћи тим стра те ги ја ма, 
све сним из бо ри ма у ве зи са ин ве сти ци ја ма на ко је је био спре ман да би 
оства рио ци ље ве у ка ри је ри, Ко ста П. Ма ној ло вић оства рио је за да те 
про фе си о нал не ци ље ве у тур бу лент ном и иза зов ном пе ри о ду пре ла ска 
са шко ло ва ња на по сао. 
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SUM MARY: Pur su ant to the in sight in to the per so nal fi les of Ko sta P. Ma noj lo vić 
(1890–1949) and ot her re le vant ar chi val ma te ri als, de po si ted in the Ar chi ves of Ser bia 
and the Ar chi ves of Yugo sla via, the pa per exa mi nes the is sue of the be gin nings of the 
com plex pro fes si o nal ca re er of this com po ser, mu sic li fe or ga ni zer, mu sic per for mer, 
wri ter and pe da go gue. Star ting from the pe cu li a ri ti es re la ted to the ca re er in the fi eld of 
mu sic, an ex tre mely im por tant and de li ca te pha se of the tran si tion from the sta ge of edu-
ca tion to the first pro fes si o nal ac ti vi ti es has been analysed. Be gin ning with the cor re-
spon den ce con nec ted with the ca re er de ve lop ment of Ko sta P. Ma noj lo vić at a sig ni fi cant 
mo ment in Ser bian mu sic hi story and using an in ter di sci pli nary ap pro ach, the im por tant 
aspects of the first de ve lop ment pha ses of the mu si ci an’s pro fes si o nal ca re er ha ve been 
po in ted out. In par ti cu lar, most at ten tion has been paid to the tran si tion from edu ca tion 
to work, which, in the ca se of the Ox ford gra du a te, was com pli ca ted, not only be ca u se of 
the com po ser’s li fe cir cum stan ces, the World War I which had en ded re cently, ti me con-
stra ints, but al so be ca u se of sig ni fi cant dif fe ren ces in edu ca tion systems bet we en the UK 
and the newly esta blis hed King dom of SCS. From the very be gin ning, Ma noj lo vić’s ca re er 
has shown its mul ti fun cti o nal, chan ge a ble, and dyna mic si des, but al so cer tain con stants, 
among which his dis tinct in cli na tion to wards the na ti o nal tra di tion stands out. Re gar dless 
of the sig ni fi cant dif fe ren ces in the re la tion bet we en the pre sent ti me, cha rac te ri sed by 
ra pid tec hno lo gi cal chan ges, mer ging of di gi tal tec hno lo gi es with al most all sphe res of 
li fe and work, new ways of com mu ni ca tion and nu me ro us glo bal phe no me na, and the 
pe riod in which an “ide a list ro man tic” Ma noj lo vić bu ilt his own ca re er, so me of the most 
im por tant aspects re la ted to the ca re er de ve lop ment of a pro fes si o nal mu si cian ha ve not 
chan ged. Re li an ce on per so nal ca pa ci ti es, mu si cal ta lent, cre a ti vity, fle xi bi lity, re a lism 
and a good as ses sment of one’s own po ten ti als, but al so on the qu a lity of edu ca tion, en-
tre pre ne ur ship, net wor king and ma in ta i ning a qu a lity re la ti on ship with the men tor ha ve 
been no ti ced as ex tre mely sig ni fi cant.

KEYWORDS: mu si ci an’s/mu sic pe da go gu e’s pro fes si o nal ca re er bu il ding, tran si tion 
from edu ca tion to em ployment, cor re spon den ce bet we en Ko sta Ma noj lo vić and Mi lo je 
Mi lo je vić, ca re er de ve lop ment stra te gi es, em ployment of mu si ci ans
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СА ЖЕ ТАК: На кон сти ца ња не за ви сно сти и те ри то ри јал ног про ши-
ре ња Кне же ви не Ср би је (1878), део ста нов ни штва ста рих се лио се у но ве 
окру ге, на ро чи то То плич ки. Овај ми гра ци о ни по крет ис тра жен је с аспек та 
на се ља ва ња. У ра ду је по све ће на па жња исе ља ва њу из три ста ра окру га 
– Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког, у пе ри о ду од 1878. го ди не до по чет ка 
20. ве ка. Ана ли зом ар хив ске гра ђе утвр ђе не су раз ме ре, мо ти ви и фре квент-
ност исе ља ва ња по го ди на ма из ова три окру га.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: исе ља ва ње, аграр на пре на се ље ност, Кру ше вач ки 
округ, Руд нич ки округ, То плич ки округ, Ужич ки округ

УВОД

То ком ве ћег де ла 19. ве ка, ста нов ни штво Ср би је уве ћа ва ло се и ви-
со ким при род ним при ра шта јем и ма сов ним до се ља ва њи ма. У по след њој 
де ка ди 19. ве ка, уве ћа ње ста нов ни штва Ср би је по ти ца ло је ис кљу чи во 
од при род ног при ра шта ја јер је ме ха нич ки у том пе ри о ду био не га ти ван. 
На исе ља ва ње из Ср би је у исто ри о гра фи ји је већ скре ну та па жња [Јагодић 
2009: 297; Љу шић 1990: 80–85, 88]. Иа ко је по ја ва исе ља ва ња кон ста то-
ва на, она ни је ис пи та на. Не га тив ном ме ха нич ком при ра шта ју це ле зе мље 
прет хо ди ло је пре се ља ва ње ста нов ни штва на кон осло бо ђе ња (1878) из по-
је ди них ста рих у но ве окру ге [Попис људ ства 1884, 1889: XL]. Ми гра ци о ни 
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по крет из ста рих пре ма осло бо ђе ним окру зи ма, а на ро чи то То плич ком, 
ко ји је по бро ју до се ље ни ка и ва жно сти за од бра ну Ср би је од упа да Арба-
на са ко ји су усле ди ли на кон осло бо ђе ња био нај зна чај ни ји, ис пи ти ван је 
с аспек та до се ља ва ња. Циљ овог ра да је да се ис тра же исе ља ва ња из за-
пад них и ју го за пад них кра је ва Ср би је у пе ри о ду од сти ца ња не за ви сно сти 
и осло бо ђе ња че ти ри окру га до по чет ка 20. ве ка.

ИЗ ВО РИ И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Ис тра жи ва ње је мо ти ви сао про на ла зак пред ме та у 40. ре ду XXXI 
фа сци ку ла ци је за 1902. го ди ну у гра ђи Шу мар ског оде ље ња Ми ни стар ства 
на род не при вре де. По ме ну ти пред мет чи не до пис Шу мар ског оде ље ња 
на чел стви ма Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га Шбр 6.565 од 
15. мар та 1902. го ди не и од го во ри на пи та ња из ре че ног до пи са [Архив 
Ср би је (да ље: АС), Ми ни стар ство на род не при вре де Шу мар ско оде ље ње 
(да ље: МНП–Ш), 1902, ф. XXXI, Р. 40].1 Од на ве де них на чел ста ва тра жен 
је из ве штај са по да ци ма о бро ју од се ље них по ро ди ца и ста нов ни ка из на-
се ља у њи хо вој над ле жно сти на кон 1878. го ди не, го ди на ма ста ро сти исе-
ље ни ка, узро ци ма и ме сту од се ља ва ња. 

Од го во ре на пи та ња из до пи са Шбр 6.565 пру жа ли су оп штин ски 
су до ви и кме то ви. Овај рад за сно ван је упра во на по да ци ма до би је ним из 
од го во ра оп штин ских су до ва и кме то ва, ко ји су ста ти стич ки ана ли зи ра ни. 
До би је ни по да ци су, због на чи на на ко ји је до пис Шу мар ског оде ље ња 
до спео до оп штин ских су до ва, као и због не до стат ка еви ден ци је о од се-
ља ва њу, не у јед на че ни и не по у зда ни. До пис Шу мар ског оде ље ња ни је 
по слат оп шти на ма у ори ги на лу, већ је до њих сти гао пре пис – пр во окру-
жног, а за тим сре ског на чел ни ка. У пре пи си ма је мо гло из о ста ти не ко од 
пи та ња, због че га нај ве ро ват ни је ни су у свим из ве шта ји ма из ло же ни исти 
по да ци. Тра же ни по да ци мо гли су из о ста ти и због то га што ни су би ли 
по зна ти под но си о ци ма из ве шта ја. Оп штин ским чи нов ни ци ма је 1899. 
го ди не на ре ђе но да во де еви ден ци је од се ље них.2 По да ци о од се ље ни ма 
пре 1899. го ди не не по у зда ни су јер су из не ти на осно ву се ћа ња кме то ва, 
њи хо вих са рад ни ка или по зна ни ка. И по да ци о од се ља ва њу на кон 1899. 
го ди не мо гу би ти не по у зда ни, јер оп штин ски чи нов ни ци ни су увек рев-
но сно из вр ша ва ли сво је ду жно сти, али су сва ка ко знат но по у зда ни ји. 
Про блем у пра ће њу од се ље них пред ста вља ло је и пре кра ја ње оп шти на, 
од но сно про ме на њи хо вих гра ни ца због из два ја ња но вих или спа ја ња 
ма њих. Суд Ри ба ше вач ке оп шти не, на при мер, ни је имао пот пу ну еви-
ден ци ју од се ље них због то га што је до 1890. го ди не по ме ну та оп шти на 
би ла део Ка ра нов ске (обе оп шти не на ла зи ле су се у Ужич ком сре зу и 
окру гу).

1 Да ту ми у ра ду пи са ни су по гре го ри јан ском ка лен да ру.
2 Ужич ки кмет ни је био у мо гућ но сти да до ста ви по дат ке о од се ље ни ма пре 1899. го ди не. 

Као оправ да ње за не до ста так свог из ве шта ја под се тио је чи нов ни ке Шу мар ског оде ље ња да је 
1899. на ре ђе но во ђе ње еви ден ци је о од се ље ним ли ци ма [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40].
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Ка да се из ве шта ји оп штин ских су до ва ко ри сте као из во ри, по ред 
то га што ни су пот пу ни и по у зда ни, тре ба има ти на уму да их ни су увек 
ни до ста вља ли сви су до ви или да ни су сви са чу ва ни. Из не ти за кључ ци 
за сно ва ни су на ана ли зи по да та ка за 51 оп шти ну, од но сно за 210 се ла и 
ва ро ши Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га. По ме ну те окру ге 
1902. го ди не чи ни ла је 131 оп шти на. Из ло же ни ре зул та ти од раз су ста ња 
у 38,93% оп шти на ана ли зи ра ног под руч ја [Површина и ста нов ни штво 
1902, 1905: 16–21]. Упр кос не до стат ку по да та ка о исе ље ни ци ма из свих 
оп шти на, на кон ана ли зе до ступ них би ло је мо гу ће уви де ти од ре ђе не 
ми гра ци о не и еко ном ске фе но ме не у окру зи ма за пад не и ју го за пад не 
Ср би је у по след њој че твр ти ни 19. ве ка.

УНУ ТРА ШЊЕ МИ ГРА ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ  
КРА ЈЕМ 19. ВЕ КА

Мо ти ва ци ја за тра же ње по да та ка о исе ља ва њу из Кру ше вач ког, Руд-
нич ког и Ужич ког окру га ни је об ја шње на у са мом до пи су Шу мар ског 
оде ље ња, ни ти у дру гим до ку мен ти ма ко ји при па да ју ана ли зи ра ном пред-
ме ту. Пре ма тра же ним по да ци ма, мо же се прет по ста ви ти да су чи нов ни ци 
Шу мар ског оде ље ња би ли по себ но за бри ну ти због исе ља ва ња из за пад них 
и ју го за пад них окру га. Исе ља ва ње из ста рих окру га на кон осло бо ђе ња 1878. 
уо чи ли су и са вре ме ни ци овог про це са. Кру ше вач ки и Ужич ки округ би ли 
су ме ђу осам из ко јих је за бе ле же но исе ља ва ње у пе ри о ду из ме ђу два по-
пи са ста нов ни штва, 1874. и 1884. го ди не (Та бе ла 1) [Попис људ ства 1884, 
1889: XL]. Из Кру ше вач ког окру га исе лио се про цен ту ал но нај ве ћи број 
ста нов ни ка у по сма тра ном пе ри о ду, 5,05%, док је Ужич ки по уде лу одсе-
ље них био ше сти.

Та бе ла 1. Број и удео [%] од се ље них ста нов ни ка из осам окру га у ко ји ма је ме-
ха нич ки при ра штај био не га ти ван у пе ри о ду од 1875. до 1884. го ди не

Округ Број од се ље них 1875–1884. Удео од се ље них 1875–1884.3

Алек си нач ки 1.454 2,52
Ја го дин ски 1.525 2,16
Кња же вач ки 1.349 2,14
Кра јин ски 1.487 1,99
Кру ше вач ки 3.893 5,05
По жа ре вач ки 753 0,47
Ужич ки 2.257 1,97
Укуп но/Про сеч но 14.764 2,48

Из вор: [Попис људ ства 1874. 1879, 1–153; По пис људ ства 1884. 1889, XL].

3 Удео од се ље них ра чу нат је у од но су на број ста нов ни ка по по пи су вр ше ном 1874. 
го ди не.



322

Из не ту прет по став ку, да су исе ља ва ња из Кру ше вач ког, Руд нич ког 
и Ужич ког окру га по себ но бри ну ла чи нов ни ке Шу мар ског оде ље ња, ни-
је мо гу ће по твр ди ти по ре ђе њем ме ха нич ког кре та ња ста нов ни штва по 
окру зи ма у пе ри о ду од 1878. до 1902. го ди не због не до стат ка по да та ка по-
треб них за њи хо во од ре ђи ва ње. По да ци о до се ља ва њу и исе ља ва њу у овом 
пе ри о ду су оскуд ни. У не до стат ку пре ци зни јих по да та ка, ми гра ци о ни 
трен до ви мо гу се по сма тра ти кроз ми гра ци о ни сал до, збир но, за ви ше 
окру га, и у пе ри о ду од 1895. до 1905. (Та бе ла 2). Ми гра ци о ни сал до у пе-
ри о ди ма од 1895. до 1900. и од 1900. до 1905. го ди не је мо гу ће од ре ди ти 
ко ри шће њем фор му ле за пред ви ђа ње бро ја ста нов ни ка за од ре ђе ни пе-
ри од: P2=P1+(N-M)+(I-E), у ко јој је Р2 број ста нов ни ка на кра ју од ре ђе ног 
пе ри о да, Р1 број ста нов ни ка на по чет ку пе ри о да, N број ро ђе них, M број 
умр лих, I број ими гра на та, а E број еми гра на та. 

По пи си ста нов ни штва из 1890, 1895, 1900. и 1905. го ди не пру жа ју 
по дат ке о бро ју ста нов ни ка на по чет ку и на кра ју од ре ђе них пе ри о да: 
1890–1895, 1895–1900. и 1900–1905. го ди не [Попис ста нов ни штва 1890: 
пе ти део, 1893: 88–89; По пис ста нов ни штва 1895: пр ви део, 1898: 674; 
По пис ста нов ни штва 1900: пр ви део, 1903: 746; По пис ста нов ни штва 
1905, 1906: 122–125]. Број ста нов ни ка у на ве де ним по пи си ма из ло жен 
је по оп шти на ма, сре зо ви ма и окру зи ма, те је по дат ке мо гу ће ис ко ри-
сти ти за де таљ ни ја ис тра жи ва ња. По да ци о бро ју ро ђе них и умр лих у 
при бли жном пе ри о ду об ја вљи ва ни су у Ста ти стич ким го ди шња ци ма 
Ср би је, ме ђу тим ис кљу чи во по окру зи ма и по чев од 1893. го ди не [Кре-
тање ста нов ни штва 1901, 1904: 151, 169; Кре та ње ста нов ни штва 1902, 
1905: 150, 168; Кре та ње ста нов ни штва 1903, 1906: 150, 168; Кре та ње 
ста нов ни штва 1904, 1906: 155, 173; Кре та ње ста нов ни штва 1905, 1907: 
145, 164; По крет ста нов ни штва 1893, 1895: 68, 74; По крет ста нов ни-
штва 1894–1895, 1898: 101–102, 114–115; По крет ста нов ни штва 1896–
1897, 1900: 111–112, 125–126; По крет ста нов ни штва 1898–1899, 1902: 
119–120, 133–134; По крет ста нов ни штва 1900, 1904: 115, 133]. Због то га 
што не ма по да та ка о бро ју ро ђе них и умр лих по окру зи ма од 1890. до 
1893. го ди не, ми гра ци о ни сал до окру га за пе ри од од 1890. до 1895. не 
мо же се утвр ди ти. 

Из ме не у гра ни ца ма окру га у пе ри о ду од 1895. до 1905. го ди не оне мо-
гу ћа ва ју ра чу на ње ми гра ци о них сал да за по је ди не окру ге у пе ри о ди ма 
од 1895. до 1900. и од 1900. до 1905. го ди не. За ко ном о ад ми ни стра тив ној 
по де ли из 1890. го ди не, Ср би ја је би ла по де ље на на пет на ест окру га: Ва-
љев ски, Врањ ски, Кра гу је вач ки, Кра јин ски, Кру ше вач ки, Мо рав ски, Пи-
рот ски, Под рињ ски, По ду нав ски, По жа ре вач ки, Руд нич ки, Ти моч ки, 
То плич ки, Ужич ки и Цр но реч ки. По де ла окру га из 1890. би ла је осно ва 
за те ри то ри јал но –ад ми ни стра тив не про ме не ко је су сле ди ле. У пе ри о ду 
од 1895. до 1905. го ди не, гра ни це окру га ме ња не су че ти ри пу та: 1896, 
1899, 1900. и 1902. го ди не. Струк ту ра ју го и сточ них и ис точ них окру га 
знат но је из ме ње на 1896. го ди не. Но ви Ни шки округ ство рен је од сре зо-
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ва Кру ше вач ког, Ти моч ког и То плич ког окру га, а но вом Ти моч ком окру гу 
до да ти су сре зо ви Цр но реч ког. Вла со ти нач ки срез пре ме штен је из Пи-
рот ског у Врањ ски округ, док је Мо ра вич ки срез пре ме штен из Ужич ког 
у Руд нич ки округ 1899. го ди не. По ду нав ски округ по де љен је 1900. го-
ди не на два ма ња – Бе о град ски и Сме де рев ски. Сре зо ви за об на вља ње 
Ча чан ског окру га из дво је ни су из Руд нич ког, ко јем је сма њен обим 1902. 
го ди не [Административно-те ри то ри јал не про ме не у НР Ср би ји од 1834–
1954. го ди не, 1955: 25–30]. Ка ко је не мо гу ће ускла ди ти про ме не гра ни ца 
окру га са бро јем ро ђе них и умр лих по окру зи ма, уме сто за по је ди не, 
ми гра ци о на сал да мо ра ју би ти при ка за на збир но за ви ше окру га. Ми гра-
ци о ни сал до ра чу нат је збир но за: 1) Врањ ски и Пи рот ски, 2) Кру ше вач ки, 
Ни шки, Ти моч ки, То плич ки и Цр но реч ки, 3) Бе о град ски и Сме де рев ски 
и 4) Руд нич ки, Ча чан ски и Ужич ки округ. 

До би је ни ре зул та ти ни су мо гли би ти из ло же ни пре ма ста ти стич ким 
ре јо ни ма пред ло же ним у пу бли ка ци ји Sta nov niš tvo Na rod ne Re pu bli ke 
Sr bi je od 1834–1953. [1953: 16–20]. За из ра чу на ва ње вред но сти ми гра ци о них 
сал да пре ма ста ти стич ким ре јо ни ма по треб но је зна ти вред но сти еле ме-
на та ко ји чи не ми гра ци о ни сал до и по окру зи ма и сре зо ви ма. Бро је ви 
ро ђе них и умр лих у сре зо ви ма ни су по зна ти, због че га ми гар ци о ни сал до 
ста ти стич ких ре јо на ни је мо гу ће из ра чу на ти. 

У пе ри о ди ма од 1895. до 1900. и од 1900. до 1905. го ди не ме ха нич ки 
при ра штај Ср би је био је не га ти ван. Је ди ни окру зи ко ји су, збир но гле да но, 
би ли из у зе ци и са по зи тив ним ме ха нич ким при ра шта јем у це лом по сма-
тра ном пе ри о ду би ли су по ду нав ски – Бе о град ски и Сме де рев ски округ. 
То је у кра ћем пе ри о ду био слу чај и са Ва љев ским окру гом, у ко јем је ме-
ха нич ки при ра штај био по зи ти ван из ме ђу 1895. и 1900. го ди не. У пе ри о ду 
од 1895. до 1900. го ди не био је по зи ти ван и збир ме ха нич ких при ра шта-
ја Кру ше вач ког, Ни шког, Ти моч ког, То плич ког и Цр но реч ког окру га. У 
на ред ном пе то го ди шњем пе ри о ду, од 1900. до 1905. го ди не, и из ових окру-
га исе ља ва ње је над ја ча ло усе ља ва ње и ми гра ци о ни сал до био је, збир но 
по сма тра но, не га ти ван. По зи ти ван ме ха нич ки при ра штај ис точ них и 
ју го и сточ них кра је ва од 1895. до 1900. мо гу ће је да је по ти цао и са мо од 
јед ног окру га – То плич ког. На и ме, сло бод ни по се ди у То плич ком окру гу 
при вла чи ли су ве ли ки број на се ље ни ка. С дру ге стра не, из не на ђу је раз-
ме ра исе ља ва ња из Мо рав ског окру га у пе ри о ду од 1895. до 1900. го ди не. 
Нај ве ћи број ста нов ни ка, њих 14.947, исе лио се из окру га ко ји је об у хва-
тао плод ну до ли ну Ве ли ке Мо ра ве. Ана ли зом пред ме та от кри ве ног у 
гра ђи Шу мар ског оде ље ња Ми ни стар ства на род не при вре де мо гу се при-
бли жни је утвр ди ти раз ме ре и мо ти ви исе ља ва ња са мо за Кру ше вач ки, 
Руд нич ки и Ужич ки округ.
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Та бе ла 2. Ми гра ци о ни сал до окру га Ср би је у пе ри о ду од 1895. до 1905. го ди не 
из ра жен у ап со лут ном бро ју од се ље них ли ца и уде лу од се ље них из окру га [%]

Округ 

Број  
до се љених/ 
одсе ље них
1895–1900.

Удео 
до се ље них/ 
од се ље них 
1895–1900.

Број 
до се ље них/ 
од се ље них
1900–1905.

Удео 
до се ље них/ 
од се ље них 
1900–1905.4

Ва љев ски 576 0,47 -609 0,46
Врањ ски и Пи рот ски -1.873 0,65 -3.682 1,19
Кра гу је вач ки -1.952 1,31 -1.535 0,95
Кра јин ски -1.295 1,38 -2.037 2,07
Кру ше вач ки, Ни шки, Ти моч ки, 
То плич ки и Цр но реч ки 14.072 2,88 -6.984 1,3

Мо рав ски -14.947 8,57 -544 0,32
Под рињ ски -2.108 1,11 -1.816 0,89
По ду нав ски / Бе о град ски и 
Сме де рев ски 10.575 3,73 8.827 2,77

По жа ре вач ки -2.883 1,32 -4.923 2,13
Руд нич ки, Ча чан ски и Ужич ки -4.413 1,44 -4.425 1,35
Уку пан ми гра ци о ни сал до -4.248 0,87 -17.7285 0,79

Из вор: [Кретање ста нов ни штва 1901, 1904: 151, 169; Кре та ње ста нов ни штва 1902, 1905: 
150, 168; Кре та ње ста нов ни штва 1903, 1906: 150, 168; Кре та ње ста нов ни штва 1904, 1906: 
155, 173; Кре та ње ста нов ни штва 1905, 1907: 145, 164; По крет ста нов ни штва 1893, 1895: 
68, 74; По крет ста нов ни штва 1894–1895, 1898: 101–102, 114–115; По крет ста нов ни штва 
1896–1897, 1900: 111–112, 125–126; По крет ста нов ни штва 1898–1899, 1902: 119–120, 133–134; 
По крет ста нов ни штва 1900, 1904: 115, 133; По пис ста нов ни штва 1895: пр ви део, 1898: 674; 
По пис ста нов ни штва 1900: пр ви део, 1903: 746; Прет ход ни ре сул та ти по пи са ста нов ни штва 
1905, 1906: 122–125].

АНА ЛИ ЗА ИСЕ ЉА ВА ЊА ИЗ КРУ ШЕ ВАЧ КОГ,  
РУД НИЧ КОГ И УЖИЧ КОГ ОКРУ ГА

У пе ри о ду од 1878. до 1901. го ди не из 51 оп шти не за пад них и ју го-
за пад них окру га, од но сно из 210 се ла и ва ро ши ко је су им при па да ле, 
од се ли ло се 8.213 ста нов ни ка. На осно ву ин фо р ма ци ја о њи хо вим исе ља-
ва њи ма утвр ђе не су раз ме ре исе ља ва ња из на се ља на ве де них у из ве шта-
ји ма, узро ци и пе ри о ди са нај ве ћом фре квент но шћу исе ља ва ња и ме ста 
у ко ја су се од се ље на ли ца се ли ла.

Ана ли за раз ме ра исе ља ва ња из вр ше на је по ре ђе њем бро ја од се ље них 
и ста нов ни ка за те че них при по пи су 1874. го ди не у од го ва ра ју ћим на се-
љи ма. Ка ко у по пи су из 1874. ни су про на ђе ни по да ци о бро ју ста нов ни ка 
за де вет на ест се ла, ана ли зом је об у хва ће но 191 на се ље. Из се ла и ва ро ши 

4 Удео од се ље них у пе ри о ду од 1895. до 1900. до би јен је по ре ђе њем са бро јем ста нов-
ни ка 1895, а удео исе ље них у пе ри о ду од 1900. до 1905. по ре ђе њем са бро јем ста нов ни ка 1900. 
го ди не.

5 Ов де из ло жен ре зул тат раз ли ку је се од резултата истраживања М. Ја го ди ћа. Ми гра-
ци о ни сал до за пе ри од од 1900. до 1905. го ди не код Ја го ди ћа из но си -18.446 [2009: 297].
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за ко је је то би ло мо гу ће утвр ди ти, у про се ку се од се ли ло 7,53% ста новни-
ка [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XI II, Р. 40; По пис људ ства 1874, 1879: 1–153]. 
Из нај ве ћег бро ја се ла и ва ро ши од се ли ло се ма ње од 5% ста нов ни ка. Што 
је про це нат од се ље них био ве ћи од 5%, то је би ло ма ње на се ља из ко јих 
се то ли ки удео ста нов ни ка исе ља вао.

Та бе ла 3. Про це нат од се ље них ста нов ни ка [%] из по је ди них на се ља Кру ше вач-
ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га у пе ри о ду од 1878. до 1901. го ди не

Про це нат од се ље них Број се ла и ва ро ши из ко јих се од се лио од ре ђе ни удео 
ста нов ни ка

1–4,99 107
5–9,99 27
10–19,9 32

20–29,99 10
30–39,99 8
40–49,99 2
50–59,99 2
70–79,99 3

Из вор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XI II, Р. 40; По пис људ ства 1874, 1879: 1–153]

За кључ ци о узро ци ма од се ља ва ња за сни ва ју се на из ве шта ји ма за 46 
оп шти на, ко ји су об у хва ти ли 7.095 ста нов ни ка. У из ве шта ји ма пре о ста-
лих пет оп шти на узро ци од се ља ва ња ни су на ве де ни. Узро ке од се ља ва ња 
сва ки кмет за пи сао је на свој на чин, али се они, пре ма су шти ни, мо гу 
раз вр ста ти у сле де ћих се дам ка те го ри ја: 1) пре се ље ња код чла на по роди це 
и при при зе ћи ва њу, 2) на кон ку по про да је има ња, 3) де о бе, 4) недо стат ка 
об ра ди ве зе мље, 5) по бољ ша ња по сло ва ња, 6) пре се ље ња слу жбе ни ка због 
по сла и 7) суд ске про да је има ња.

Та бе ла 4. Узро ци од се ља ва ња ста нов ни штва из Кру ше вач ког, Руд нич ког и 
Ужич ког окру га у пе ри о ду од 1878. до 1901. го ди не

Узрок од се ља ва ња Број од се ље них ста нов ни ка 
Код чла на по ро ди це 58
Ку по про да ја има ња 94
На кон де о бе 22
Не до ста так об ра ди ве зе мље 6.634
По бољ ша ње по сло ва ња 196
Слу жба 39
Суд ска про да ја има ња 52

Из вор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40].

Пре се ље ња код чла на по ро ди це и при при зе ћи ва њу свр ста на су у по-
себ ну ка те го ри ју узро ка пре се ље ња. Пра ви мо тив ових пре се ље ња не може 
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се утвр ди ти, већ је по знат са мо на чин на ко ји су оба вље на. У из ве шта ји ма 
су за бе ле же на 24 при зе ћи ва ња, пре се ље ња дво ји це оче ва код си но ва и јед-
ног код ћер ке и пре се ље ње удо ви це код ро ђа ка. На ве де на пре се ље ња оче-
ва на има ња ко ја су њи хо ва де ца за сно ва ла и удо ви це код ро ђа ка мо гу ће је 
да су би ла мо ти ви са на оче ки ва њем по бољ ша ња ма те ри јал ног ста ту са пре-
се ље них ли ца или по тре бом да им се по мог не у оба вља њу сва ко днев них 
по сло ва. Пре се ље не оче ве и удо ви цу пра ти ло је још де ве то ро уку ћа на чији 
уз раст и брач но ста ње ни су по зна ти из из ве шта ја. Не до ста так или не до во-
љан ква ли тет об ра ди ве зе мље, не мо гућ ност да за сну ју соп стве но има ње 
или оче ки ва ње по бољ ша ња ма те ри јал ног ста ту са ве ро ват ни су мо ти ви 
при зе ћи ва ња. Оже ње ни му шкар ци на има ња сво јих су пру га по ве ли су 
два де сет и јед ног уку ћа на не по зна тог уз ра ста и брач ног ста ња.

При са ста вља њу из ве шта ја, по је ди ни кме то ви су при на во ђе њу узро ка 
исе ља ва ња ис ти ца ли да су се од ре ђе не по ро ди це се ли ле на но ва, ку пље на 
има ња.6 За ку по ви ну но вог има ња, ако се до слов но ту ма че из ве шта ји, опре-
де ли ло се или је има ло мо гућ но сти 1,32% од се ље них. То ком 19. ве ка, до 
1891. го ди не, има ња су мо гла би ти сте че на или про ши ре на кр че њем шу ме 
или за хва та њем оп штин ске утри не. Прак са до де љи ва ња пра ва кр че ви не или 
за хва та ња зва нич но је окон ча на до но ше њем За ко на о шу ма ма 1891. го ди не 
[Зборник за ко на и уре да ба XLVII 1892: 348–391]. За бра на де ље ња оп штин ске 
или др жав не зе мље при ват ним ли ци ма би ла је ре ак ци ја на ис цр пљи ва ње 
зе мљи шног фон да и раст вред но сти зе мље. Вред ност зе мље ра сла је од сре-
ди не 19. ве ка. Кр че ви не и утри не сма њи ва ле су се то ком 19. ве ка, те се сма-
њи ва ла и мо гућ ност сти ца ња или про ши ре ња има ња кр че њем и за хва та њем 
и зе мља је би ла на све ве ћој це ни [Миљковић-Ка тић 2014: 85]. Сма њи ва ње 
оп штин ског зе мљи шног фон да, по себ но утри на, по твр ђу ју жал бе ста новни-
штва ши ром Ср би је на не до ста так ис пу ста за на па са ње сто ке ко је се ја вљају 
од 1880-их [АС, Ми ни стар ство на род не при вре де Зе мљо рад нич ко оде ље ње, 
1885, не фа сци ку ли са на гра ђа, 1886, ф. III, Р. 2, 1886. не фа сци ку ли са на грађа]. 
Ипак, ку по ви на рен та бил ног има ња ни је би ла сви ма до сти жна, те су се ља-
ци, упр кос за бра ни, при сва ја ли оп штин ску и др жав ну зе мљу [АС, МНП–Ш, 
1892, ф. VI, Р. 109; 1897, ф. X, Р. 2; ф. X, Р. 7; ф. X, Р. 11; ф. X, Р. 18; 1898, ф. 
XI II, Р. 10; 1899, ф. XVII, Р. 134; 1900, ф. XXV, Р. 60]. Прак са кр че ња и 
за хва та ња, упр кос за бра ни, до каз је не до стат ка ка пи та ла, не мо гућ но сти 
за сни ва ња но вих има ња и ис пла ти вог ба вље ња зе мљо рад њом, али и не-
мо гућ но сти да се про цес кр че ња и за хва та ња за у ста ви и ње го вог пре ћут-
ног при хва та ња. У та квим окол но сти ма не чу ди да су кме то ви по себ но 
из два ја ли од се ље на ли ца ко ја су има ла мо гућ ност да но во има ње ку пе.

Су де ћи по ана ли зи ра ним из ве шта ји ма о исе ља ва њу, не крет ни не су 
сти ца не ку по ви ном и пре и на кон до но ше ња За ко на о шу ма ма.7 Од 22 

6 За по ро ди це ко је су об у хва ће не ку по про да јом има ња као узро ком исе ља ва ња на вође-
на је про да ја има ња (8), сво је во љан (10) или од ла зак на дру го има ње (3). За јед ног до ма ћи на, 
за пи са но је да се од се лио „као бо гат чо век због ве ће имо ви не и лич не си гур но сти”.

7 Оп штин ски су до ви има ли су оба ве зу сла ња из ве шта ја о ку по про да ји де ло ва или 
це лих има ња Ста ти стич ком оде ље њу Ми ни стар ства на род не при вре де. Због про па да ња 
гра ђе по ме ну тог оде ље ња, не мо гу се на зре ти раз ме ре про ме та не крет ни на. На и ме, са чу-
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ку по про да је по ме ну те у из ве шта ји ма, је да на ест су се де си ле пре, а се дам 
на кон 1891. го ди не. За пре о ста ле че ти ри ку по про да је го ди не ни су на ве-
де не. Ма ли удео има ња сте че них ку по ви ном ве ро ват но је од раз чи ње ни-
це и да су од се ље не по ро ди це ства ра ле но ве до мо ве ма хом у осло бо ђе ним 
кра је ви ма. У осло бо ђе ним окру зи ма тре ба ло је да има ња за до се ље не 
по ро ди це бу ду пред мет ку по про да је, али под по вољ ни јим усло ви ма. До-
се ље ни ци су у че ти ри окру га пр вен стве но до би ја ли има ња од се ље них 
му сли ма на. Пре ма За ко ну о уре ђе њу аграр них од но са из 1880. го ди не, на-
се ље ни ци су има ња има ли от ку пи ти ди рект но од вла сни ка и ис пла ти ти 
у ро ку од пет го ди на. Ка шње ње ис пла та од се ље ним му сли ма ни ма мо гло 
је би ти по вод за упли та ње Ве ли ких си ла у од но се Ср би је и Осман ског 
цар ства. Да би се та ко не што из бе гло, Кра ље ви на Ср би ја је скло пи ла аграр-
ни за јам 1882. го ди не и ис пла ти ла це ло ку пан из нос до го во рен за от куп 
има ња од се ље них му сли ма на, а куп ци тих има ња по ста ли су ду жни ци 
др жа ве. На се ље ни ци ни су би ли ажур ни у ис пла ћи ва њу аграр ног зај ма 
др жа ви, што до дат но све до чи о њи хо вој не ли квид но сти [Николић-Сто јан-
че вић 1985: 76, 78, 97–118]. Осло ба ђа ње ре ла тив но не на се ље ног про сто ра 
пру жи ло је при ли ку да се ви шак се о ског ста нов ни штва из ста рих кра је ва 
та мо и пре се ли, сход но мо гућ но сти ма зе мљи шног фон да, ње го ве ве ли-
чи не и ква ли те та, и да се ља ци стек ну но ва има ња без њи ма не до сти жних 
ула га ња. 

У из ве шта ји ма је за бе ле же но да су се че ти ри по ро ди це, ко је су бро-
ја ле 22 чла на, пре се ли ле на кон де о ба за дру га. То ком 19. ве ка, са вре ме-
ни ци су ис ти ца ли за дру ге као ка рак те ри сти ку ор га ни за ци је срп ског по-
ро дич ног жи во та ко ја по ла ко за ми ре. Ипак, про се чан број по ро ди ца по 
до ма ћин ству при пр вом по пи су ста нов ни штва из 1834. го ди не ни је пре-
ла зио два, што ука зу је да за дру ге већ у пр вој тре ћи ни 19. ве ка ни су има ле 
зна ча јан удео ме ђу до ма ћин стви ма. Про сеч ни бро је ви по ро ди ца у до ма-
ћин стви ма ка сни јих по пи са ста нов ни штва, из 1866, 1884. и 1900. го ди не, 
ко ји та ко ђе ни су пре ла зи ли два, по твр ђу ју ма ло број ност за дру га. Са вре-
ме ни ци су по ве зи ва ли за дру ге са брд ско-пла нин ским обла сти ма у ко ји ма 
је до ми нант на по љо при вред на гра на би ло сто чар ство. Ка ко се по љо при-
вре да Ср би је то ком пр ве две тре ћи не 19. ве ка пре о ри јен ти са ла са до ми нант-
ног сто чар ства на до ми нант но ра тар ство, а ста ти сти ка ука зу је на ра ни ји 
рас пад за дру га, за узро ци ма и по ја ве и рас па да за дру га тре ба ло би још 
тра га ти [Вулетић 2012: 233–234, 237; Миљ ко вић-Ка тић 2014: 320].

Пре се ље ња због по бољ ша ња по сло ва ња би ла су пре се ље ња за на тли-
ја и тр го ва ца. Не до вољ но раз ви је но по сло ва ње или про ста же ља за ње-
го вим по бољ ша њем, као и за по чи ња ње из у ча ва ња за на та под ста кло је 26 
мла ди ћа и 47 оже ње них за на тли ја и тр го ва ца на пре се ље ње. Ка ко су ма те-
ри јал на си гур ност и ста тус би ли пред у сло ви за за сни ва ње по ро ди ца међу 
по је дин ци ма ових за ни ма ња, прет по ста вља мо да се 26 мла ди ћа се ли ла 

ва на су са мо три пред ме та на ову те му. У зва нич ним ста ти стич ким пу бли ка ци ја ма, по пут 
Ста ти сти ке Кра ље ви не Ср би је и Ста ти стич ких го ди шња ка Кра ље ви не Ср би је, про мет 
не крет ни на ни је об ра ђи ван [АС, Ми ни стар ство на род не при вре де Ста ти стич ко оде ље ње, 
ф. XI II, Р. 1; ф. XI II, Р. 2; ф. XI II, Р. 3].
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ра ди из у ча ва ња за на та или по кре та ња по сло ва ња уоп ште, иа ко то ни је 
из ри чи то на гла ше но у из ве шта ји ма.

За 6.643 ста нов ни ка, раз лог пре се ље ња мо же се све сти на не до ста так 
об ра ди ве зе мље или по се до ва ње има ња са зе мљи штем не до вољ но ква-
ли тет ним за рен та бил ну об ра ду.8 То је нај зна чај ни ји узрок од се ља ва ња 
ме ђу по ме ну тим ка те го ри ја ма, бу ду ћи да је за јед нич ки за 93,5% од се ље-
них ста нов ни ка. Од се ља ва ња због не до стат ка или не до вољ ног ква ли те та 
об ра ди ве зе мље ука зу ју на аграр ну пре на се ље ност. Аграр на пре на се ље-
ност ја вља се при не по вољ ној раз ме ри ста нов ни ка и об ра ди вих по вр ши на, 
од но сно при но са ра тар ских кул ту ра и сточ них про из во да, на шта ути чу 
број ста нов ни ка, кван ти тет и ква ли тет об ра ди вих по вр ши на и ин тен зив-
ност по љо при вред не про из вод ње.

Ре љеф про сто ра ко ји су об у хва та ли за пад ни и ју го за пад ни окру зи 
пре те жно је пла нин ски [Зеремски 1984: 9–22]. Пре ма за ко ну вер ти кал не 
зо нал но сти, мо гућ но сти зе мљи шта обр ну то су про пор ци о нал не по ве ћа њу 
над мор ске ви си не. Сма ње ње про дук тив но сти по ти че и од ре ље фа и од 
ге о ло шко-пе до ло шких ка рак те ри сти ка зе мљи шта. Пла нин ска зе мљи шта 
Ср би је су ни ске про дук тив но сти, свр ста на у ни же бо ни тет не кла се од V 
до VI II. У пи та њу су пре те жно ске ле то ид на зе мљи шта, по год на за шу ме 
и екс тен зив не па шња ке, али по сто је и из у зе ци. Алу ви јал на зе мљи шта дуж 
во до то ко ва по год на су за зе мљо рад њу, ме ђу тим об у хва та ју ма лу по врши-
ну. На те ри то ри ји за пад них и ју го за пад них окру га Ср би је 19. ве ка, алу-
ви јал на зе мљи шта на ла зе се у до ли на ма За пад не Мо ра ве и Ибра. Оста ла 
зе мљи шта брд ско-пла нин ских под руч ја зах те ва ју ши ру при ме ну агро-
тех нич ких ме ра ка ко би се зе мља ис пла ти во упо тре би ла у зе мљо рад њи, 
што је за срп ског се ља ка, ко ји се у 19. ве ку зе мљо рад њом ба вио екс тен зив-
но, би ло не до сти жно [Петровић 1994: 303–308]. Са мим тим, при но си ратар-
ских кул ту ра по ста нов ни ку би ли су не до вољ ни. До вољ не при но се ни је 
би ло мо гу ће по сти ћи не са мо због не до вољ них агро тех нич ких ме ра спрам 
не ква ли тет ног зе мљи шта, већ и због не до вољ но за се ја них по вр ши на.

Кри тич ном гра ни цом по вр ши не под жи та ри ца ма по ста нов ни ку 1985. 
го ди не сма тра на су 0,22 хектара [Fin ci 1985: 206]. Пре ма по пи су по љо при-
вред них по вр ши на, 1900. го ди не жи та ри ца ма је би ло за се ја но 0,37 хек-
тара по ста нов ни ку.9 Усло ви ко ји су узе ти у об зир 1985. го ди не су усло ви 
ин тен зив ни је по љо при вре де у од но су на по љо при вре ду 19. ве ка, са при-
ме ном ме ха ни за ци је и ме ли о ра ци је зе мљи шта ђу бре њем и на вод ња ва њем. 
Са мим тим и при но си су би ли ве ћи. При нос жи та ри ца 1900. и 1984, ка да 
је оба вљен по пис по љо при вред них по вр ши на нај бли жи го ди ни из но ше ња 
за кључ ка о 0,22 хектара као кри тич ној по вр ши ни под жи та ри ца ма по ста-

8 Ов де су об у хва ће не од се ље не се љач ке по ро ди це за ко је је као узрок од се ља ва ња 
на ве де но си ро ма штво, не до вољ на ве ли чи на има ња или ква ли тет зе мљи шта.

9 По пис об ра ди вих по вр ши на из 1900. узет је за по ре ђе ње јер се по вр ши не у ње му по-
пи са не је ди не мо гу упо ре ди ти са бро јем ста нов ни ка према по пи су из вр ше ним исте го ди не. 
Раз ме ра је утвр ђе на по ре ђе њем по вр ши на за се ја них ку ку ру зом, пше ни цом, ра жи, јеч мом, 
ов сом, спел том, про сом и хељ дом пре ма по пи су по љо при вред них по вр ши на из 1900. го ди-
не са бро јем ста нов ни ка пре ма по пи су ста нов ни ка 1900. го ди не [Попис ста нов ни штва 1900: 
пр ви део, 1903: 746; Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са 1900, 1903: 72–73].
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нов ни ку, упо ре ђен је у Та бе ли 5. Про се чан при нос жи та ри ца 1984. го ди не 
из но сио је 3.068 ки ло гра ма по хек та ру, док је 1900. го ди не био пет и по 
пу та ма њи и из но сио је 564 ки ло гра ма по хек та ру. Сто га, по вр ши не за-
се ја не жи тари ца ма 1900. го ди не тре ба ле су би ти пет и по пу та ве ће не го 
што су би ле 1984. го ди не. По вр ши на од јед ног хек та ра по ста нов ни ку 
мо же се сма тра ти кри тич ном гра ни цом по вр ши не под жи та ри ца ма кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка. Ипак, 1900. го ди не жи та ри ца ма је би ло за се ја но 
0,37 хектара по ста нов ни ку, што је чи ни ло ма ње од по ло ви не про це ње не 
кри тич не по вр ши не.

Та бе ла 5. При нос жи та ри ца по за се ја ном хек та ру [kg/ha] 1900. и 1984. го ди не

Кул ту ра 1900. 1984.
Ку ку руз 1.012 5.004
Пше ни ца 714 4.067
Раж 484 1.546
Је чам 152 3.096
Овас 456 1.627
Про сеч но 564 3.068

Из вор: [Пољопривреда 1985: 256–257; Ста ти сти ка зе мљо рад ње 1900, 1903: 72–73, 212–213].

Ре зул та ти Та бе ле 5 за сно ва ни су на про сеч ном при но су жи та ри ца це ле 
Ср би је. По треб но је има ти у ви ду да про сек чи ни при нос по стиг нут и на 
ви со ко про дук тив ном и на ни ско про дук тив ном зе мљи шту. На зе мљи шти ма 
ни же про дук тив но сти, од но сно ни жих бо ни тет них кла са, ка ква су и земљи-
шта за пад них и ју жних окру га, при но си су ни жи и пре мо же до ћи до аграр-
не пре на се ље но сти. Све то ука зу је да је аграр на пре на се ље ност у ве ли кој 
ме ри ути ца ла на исе ља ва ње ста нов ни штва ју жних и за пад них обла сти.

Про це не по вр ши на под жи та ри ца ма по ста нов ни ку у пе ри о ду од 
1889. до 1902. го ди не (Та бе ла 6) ука зу ју да у овом пе ри о ду у це лој Ср би-
ји ни је се ја на по вр ши на ко ја је пред ста вља ла ег зи стен ци јал ни ми ни мум. 
Про це на раз ме ра по вр ши на за се ја них жи та ри ца ма по ста нов ни ку из вр-
ше на је по ре ђе њем по вр ши на за се ја них ку ку ру зом, пше ни цом, ра жи, јеч-
мом, ов сом, спел том, про сом и хељ дом пре ма по пи си ма по љо при вред них 
по вр ши на из 1889, 1893, 1897, 1900, 1901. и 1902. го ди не, са бро јем или 
про це ном бро ја ста нов ни ка у од го ва ра ју ћим го ди на ма. Ка ко по пи си ста нов-
ни ка ни су вр ше ни истих го ди на као и по пи си по љо при вред них по вр ши на, 
са из у зет ком 1900. го ди не, број ста нов ни ка по тре бан за по ре ђе ње из ра-
чу нат је ко ри шће њем ре зул та та по пи са ста нов ни ка ко ји су вр ше ни пре 
или на кон по пи са по љо при вред них по вр ши на: 1884, 1890, 1895, 1900. и 
1905. го ди не, и њи хо ве арит ме тич ке сре ди не. У овом слу ча ју, по сто ја ла је 
мо гућ ност да се ре зул та ти из ло же пре ма ста ти стич ким ре јо ни ма [Попис 
об ра ђе не зе мље 1889, 1894: 2–175; По пис об ра ђе не зе мље 1893, 1897: 98–192; 
По пис об ра ђе не зе мље 1897, 1900: 13–362; Ста ти сти ка зе мљо рад ње 1900, 
1903: 4–74; Ста ти сти ка зе мљо рад ње 1901, 1904: 4–76; Ста ти сти ка зе мљо-
рад ње 1902, 1906: 4–80; Sta nov niš tvo NR Sr bi je 1834–1953, 1953: 19]. 
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Нај ве ћа про це ње на по вр ши на под жи та ри ца ма по ста нов ни ку за се-
ја на 1893. го ди не у Млав ском ре јо ну, тј. По жа ре вач ком окру гу, из но си ла је 
0,7 хектара. Млав ски ре јон био је област ко ја је при сва ком по пи су по љо-
при вред них по вр ши на, са из у зет ком оног из 1889. го ди не, има ла нај ве ће 
про це ње не по вр ши не под жи та ри ца ма по ста нов ни ку. Су прот но Млав ском 
ре јо ну ста ја ли су Ужич ки ре јон, тј. Ужич ки округ, и Ибар ски ре јон, ко ји 
је об у хва тао де ло ве Ча чан ског и Руд нич ког окру га. Ужич ки и Ибар ски 
ре јон су при сва ком по пи су по љо при вред них по вр ши на има ли нај ма ње 
про це ње них по вр ши на под жи та ри ца ма по ста нов ни ку: од 0,14 хектара 
до 0,3 хектара. Ра син ски ре јон, ко ји је об у хва тао Кру ше вач ки округ, 1897, 
1900. и 1901. го ди не био је тре ћи са нај ма њом про це ње ном по вр ши ном под 
жи та ри ца ма по ста нов ни ку. У по ре ђе њу са оста лим ре јо ни ма, Ра син ски 
ре јон је нај бо ље ста јао 1889. го ди не ка да су у ње му про це ње не по вр ши не 
под жи та ри ца ма по ста нов ни ку би ле де ве те по ве ли чи ни. Ме ђу тим, 1889. 
го ди на би ла је ујед но го ди на у ко јој је Ра син ски ре јон имао нај ма ње про-
це ње не по вр ши не под жи та ри ца ма по ста нов ни ку у од но су на про це не 
из вр ше не пре ма дру гим по пи си ма по љо при вред них по вр ши на. 

Та бе ла 6. Про це на раз ме ра по вр ши на за се ја них жи та ри ца ма по ста нов ни ку [ha/
становник] у пе ри о ду од 1889. до 1902. го ди не

Ре јон 1889. 1893. 1897. 1900. 1901. 1902. Про сеч но 
И бар ски 0,18 0,30 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24
Јужноморавски 0,20 0,53 0,39 0,35 0,42 0,41 0,38
Колубарски 0,28 0,51 0,35 0,35 0,37 0,41 0,38
Крајински 0,29 0,54 0,47 0,47 0,46 0,44 0,44
Лесковачки 0,25 0,38 0,37 0,30 0,33 0,29 0,32
Млавски 0,41 0,70 0,53 0,55 0,53 0,58 0,55
Нишавски 0,24 0,47 0,38 0,33 0,36 0,35 0,35
Нишки 0,28 0,53 0,37 0,37 0,37 0,40 0,39
Подрињски 0,38 0,60 0,50 0,46 0,48 0,51 0,49
Подунавски 0,31 0,45 0,38 0,41 0,43 0,45 0,40
Поморавски 0,41 0,55 0,46 0,44 0,48 0,52 0,48
Расински 0,27 0,41 0,32 0,29 0,31 0,30 0,32
Тимочки 0,33 0,61 0,46 0,43 0,44 0,47 0,46
Топлички 0,23 0,41 0,38 0,40 0,41 0,41 0,37
Ужички 0,14 0,29 0,24 0,23 0,24 0,26 0,23
Шумадијски 0,27 0,43 0,35 0,37 0,39 0,41 0,37
Просечно 0,28 0,48 0,39 0,37 0,39 0,40  

Из вор: [Попис об ра ђе не зе мље 1889, 1894: 2–175; По пис об ра ђе не зе мље 1893, 1897: 98–192; 
По пис об ра ђе не зе мље 1897, 1900: 13–362; Ста ти сти ка зе мљо рад ње 1900, 1903: 4–74; Ста-
ти сти ка зе мљо рад ње 1901, 1904: 4–76; Ста ти сти ка зе мљо рад ње 1902, 1906: 4–80; Sta nov-
niš tvo NR Sr bi je 1834–1953, 1953: 19].
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Ше ста ка те го ри ја мо ти ва пре се ља ва ња је пре се ља ва ње чи нов ни ка 
или вој ни ка због слу жбе. По ло жа ји чи нов ни ка ни су би ли стал ни, већ су 
они би ли пре ме шта ни по по тре ба ма слу жбе. Из ме ђу 1878. и 1901. го ди не 
из за пад них и ју го за пад них окру га пре ме ште на су укуп но осам на е стори-
ца чи нов ни ка и вој ни ка, од че га су че тр на е сто ри ца би ле не же ње (77,78%). 
Као што је то био слу чај са за на тли ја ма и тр гов ци ма, и слу жбе ни ци су 
че ка ли сти ца ње ма те ри јал не си гур но сти и ста ту са ка ко би за сно ва ли 
по ро ди це. У из ве шта ју о исе ље ни ци ма Тр сте нич ког сре за Кру ше вач ког 
окру га за шест ли ца за бе ле же но је да су се „По из ве шта ју оп штин ских 
вла сти [...] исе ли ла ра ди упра жња ва ња сво јих за на та и т. д. ... А не ки по 
слу жби”. При том, ни за јед ног од ше сто ри це од се ље них ни је на по ме ну то 
за ни ма ње. Њи хо ви мо ти ви ни су узе ти у об зир при ана ли зи узро ка од се-
ља ва ња. Ипак, у истом из ве шта ју, за две се љач ке по ро ди це за бе ле же но је 
да су се од се ли ле „због зе мље.”, те су ра чу на ти ме ђу од се ље не због не до-
стат ка об ра ди ве или не до вољ ног ква ли те та зе мље. 

Ме ђу се ља ци ма, ко ји су бро ја ли 1.121 ме ђу од се ље ним ли ци ма име-
но ва ним као „до ма ћи ни ма”, њих 52 би ли су нео же ње ни. Удео нео же ње них 
ме ђу од се ље ним се ља ци ма био је 4,64%. Ка да се упо ре де уде ли нео же-
ње них за на тли ја и тр го ва ца (35,62%), слу жбе ни ка и вој ни ка (77,78%) и 
се ља ка (4,64%) ме ђу укуп но од се ље ним ли ци ма ових за ни ма ња, сти че се 
за кљу чак да је се о ско има ње би ло те шко одр жа ва ти без брач ног парт не ра 
ко ји је био ско ро нео п хо дан при пре се ље њу, док су се за на тли је, тр гов ци, 
слу жбе ни ци и вој ни ци по чет ни ци ве ро ват но се ли ли ка ко би сте кли ма те-
ри јал ну си гур ност и ста тус пре за сни ва ња по ро ди це. У из ве шта ји ма Го-
до вич ке (По же шки срез, Ужич ки округ) и Пле шке (Жуп ски срез, Кру ше-
вач ки округ) оп шти не, за бе ле же на су пре се ље ња тро ји це не же ња, ме ђу тим, 
без на по ме на њи хо вих за ни ма ња, ко је се ни је мо гло утвр ди ти ни на осно ву 
на ве де них мо ти ва у из ве шта ју њи хо вих пре се ље ња.

Про пис о суд ском по ступ ку пред ви ђао је за шти ту се љач ких по ро-
ди ца од за пле не има ња за дуг за бра ном за ду жи ва ња и суд ске на пла те на 
део има ња нео п хо дан за одр жа ње до ма ћин ства. Као зе мљо рад нич ки ми-
ни мум про пи са на су 1861. го ди не два да на ора ња, плуг и пар во ло ва 
[Зборник за ко на и уре да ба XIV 1862: 32]. Иа ко од ред ба о за шти ти зе мљо-
рад нич ког ми ни му ма ни је би ла су спен до ва на, очи глед но ни је би ла до след-
но спро во ђе на. У из ве шта ји ма је за бе ле же но де вет од се ља ва ња због суд-
ских про да ја има ња, ве ро ват но це ло куп них, и то јед ног има ња због ду га, 
два због по ре за, јед ног због по ре за и ду га и пет због „кри ви це”. 

Под но си о ци ма из ве шта ја, са из у зет ком њих тро ји це, би ла су по зна та 
ме ста у ко ја су се по ро ди це из њи хо вих оп шти на од се ли ле. Про блем при 
ана ли зи ме ста пре се ље ња пред ста вља пет из ве шта ја у ко ји ма су име на 
на се ља на во ђе на без на по ми ња ња сре за или окру га у ко ји ма су се на ла-
зи ли. Због уче ста ло сти од ре ђе них ој ко ни ма не мо же се за кљу чи ти у ко је 
окру ге су се пре се ли ле по ро ди це на ве де не у по ме ну тих пет из ве шта ја. 
Пре ма ана ли зи ме ста од се ља ва ња ко ја су не сум њи во по зна та, нај ви ше 
ста нов ни ка пре се ли ло се у То плич ки округ. Удео од се ље них у То плич ки 
округ чи нио је 67,67% укуп но од се ље них ста нов ни ка. Мо гу ће је да је њи-
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хов удео и ве ћи, јер ме ђу ој ко ни ми ма ко ји су упи са ни без на по ме не сре за 
или окру га има на се ља ко ја су мо гла би ти у То плич ком окру гу.

Та бе ла 7. Број ста нов ни ка ко ји су се од се ли ли из Кру ше вач ког, Руд нич ког и 
Ужич ког окру га у пе ри о ду од 1878. до 1901. го ди не у ме ста за ко ја се не мо же 
од ре ди ти ко јим окру зи ма су при па да ла

Име на се ља Број од се ље них  
ста нов ни ка О кру зи ко ји ма су мо гла при па да ти на ве де на на се ља 

Ви ча 37 Руд нич ки, То плич ки 
Вр бо вац 28 Врањ ски, Ни шки, Сме де рев ски, Ти моч ки, То плич ки 
Гу бе ре вац 2 Бе о град ски, Врањ ски, Кра гу је вач ки 
Дуб ни ца 21 Врањ ски, Мо рав ски, Ужич ки 
Ка лу дра 36 Мо рав ски, Руд нич ки, То плич ки 

Ка ме ни ца 7 Ва љев ски, Врањ ски, Кра гу је вач ки, Ни шки, Под рињ ски, 
Руд нич ки, То плич ки, Ужич ки 

Ко њу ша 85 Кра гу је вач ки, Под рињ ски 
Кри ва ја 41 Под рињ ски, То плич ки 
Ла за ре вац 20 Бе о град ски, Кру ше вач ки, То плич ки 
Луб ни ца 9 Ти моч ки, То плич ки 
Мач ко вац 56 Кру ше вач ки, То плич ки 
Но ви кра је ви 9 /
Пе тро вац 1 Кра гу је вач ки, По жа ре вач ки, То плич ки 
Ра ча 102 Кра гу је вач ки, То плич ки, Ужич ки 

Сла ти на 5 Бе о град ски, Ва љев ски, Врањ ски, Кра јин ски, Кру ше вач ки, 
Мо рав ски, Под рињ ски, Руд нич ки, Ти моч ки 

Сту бал 22 Врањ ски, Кру ше вач ки, Ти моч ки, То плич ки 
Су ви До 110 Ва љев ски, Ни шки, То плич ки 
Тр на ва 3 Кра гу је вач ки, Мо рав ски, Руд нич ки, Ужич ки 
Ту ла ри 244 Ва љев ски, Врањ ски, То плич ки 
У куп но 838 /

Из вор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40; По пис ста нов ни штва 1900: пр ви део, 1903: 756–771].

Оста ли осло бо ђе ни окру зи – Врањ ски, Ни шки и Пи рот ски, при ву кли 
су ма њи удео од се ље них ста нов ни ка (1,41%). Ка ста рим окру зи ма, без 
Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког, упу ти ло се 8,84% ста нов ни ка. Уну тар 
Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га се ли ло се 11,23% ста нов ни ка. 
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Гра фи кон 1. Окру зи и др жа ве у ко је су се исе ља ва ли ста нов ни ци из Кру ше вач-
ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га у пе ри о ду од 1878. до 1901. го ди не

Из вор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40].

Ана ли за го ди на у ко ји ма су исе ља ва ња из вр ше на спро ве де на је на 
осно ву из ве шта ја 39 оп шти на, ко ји су об у хва ти ли 4.754 исе ље ни ка. Пре-
о ста лих два на ест из ве шта ја ни је са др жа ло го ди не исе ља ва ња. Нај ве ћи 
број ста нов ни ка од се лио се у пе ри о ду од 1878. до 1880. То ком ове три 
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го ди не Ср би ја је сте кла не за ви сност и те ри то ри јал но про ши ре ње и из-
вр ше но је раз гра ни че ње са до та да шњим су ве ре ном. Са мо осло ба ђа ње 
но вих кра је ва под ста кло је 25,09% ста нов ни ка на пре се ље ње то ком 1878. 
и 1879. го ди не. У го ди ни у ко јој се нај ви ше по ро ди ца и ста нов ни ка од се-
ли ло из за пад них и ју го за пад них окру га, 1880, Кне же ви на је до не ла За кон 
о аграр ним од но си ма, ко јим је до се ље ни ци ма у осло бо ђе не кра је ве омо-
гу ћен от куп има ња на ра те. По вољ ни усло ви за за сни ва ње но вог има ња 
мо ти ви са ли су још 30,1% ста нов ни ка на пре се ље ње 1880. го ди не. То ком 
пре о ста лих 22 го ди не од се ли ло се пре о ста лих 44,82% ста нов ни ка.

Гра фи кон 2. Го ди не исе ља ва ња ста нов ни штва из Кру ше вач ког, Руд нич ког и 
Ужич ког окру га у пе ри о ду од 1878. до 1901. го ди не

Из вор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40].
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ЗА КЉУ ЧАК

То ком ве ћег де ла 19. ве ка, Ср би ја је би ла зе мља до се ља ва ња. Пред сам 
крај ве ка, у ње го вој по след њој де це ни ји, про цес ми гра ци ја се пре о кре нуо 
и ста нов ни штво је по че ло да се исе ља ва. Про це су исе ља ва ња из Ср би је 
прет хо дио је про цес уну тра шњих ми гра ци ја. Уну тра шње ми гра ци је под-
ста кло је осло бо ђе ње че ти ри окру га – Врањ ског, Ни шког, Пи рот ског и 
То плич ког, у ко ји ма је за сни ва ње има ња би ло олак ша но до но ше њем За-
ко на о уре ђе њу аграр них од но са (1880) и скла па њем аграр ног зај ма (1882). 
Зна чај ну стру ју до се ље ни ка јед ног од осло бо ђе них окру га – То плич ког, 
чи ни ло је ста нов ни штво Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га. 
Исе ља ва ње из по ме ну тих окру га при ме ти ли су и са вре ме ни ци овог про-
це са, ко ји су же ле ли и да га ис тра же. Кроз ан ке ту Шу мар ског оде ље ња 
Ми ни стар ства на род не при вре де 1902. го ди не ис пи та ли су ко ли ко се 
ста нов ни ка исе ли ло из по ме ну та три окру га у пе ри о ду од осло бо ђе ња до 
го ди не спро во ђе ња ан ке те, ка да и где су се од се ли ли и шта их је мо ти-
ви са ло на пре се ље ње. На осно ву пи та ња из ан ке те на ста ли су из ве шта ји 
о исе ља ва њи ма из Кру ше вач ког, Руд нич ког и Ужич ког окру га. У ар хив-
ској гра ђи са чу ва ни су из ве шта ји за 51 оп шти ну. Кру ше вач ки, Руд нич ки 
и Ужич ки округ чи ни ла је 131 оп шти на 1902. го ди не, та ко да из ве шта ји 
при ка зу ју ста ње у ма ње од по ло ви не ана ли зи ра ног под руч ја. 

Из на се ља на ко је се из ве шта ји од но се од се ли ло се у про се ку 7,53% 
ста нов ни ка. Њи хо ва пре се ље ња ве ћи ном су би ла мо ти ви са на не до стат ком 
или не до вољ ним ква ли те том об ра ди ве зе мље. Аграр на пре на се ље ност мо-
ти ви са ла је 93,5% пре се ље них ста нов ни ка. Ана ли за по љо при вред них повр-
ши на по пи са них 1889, 1893, 1897, 1900, 1901. и 1902. го ди не и њи хо во поре-
ђе ње са бро јем ста нов ни ка, по ка за ла је да по вр ши не под жи та ри ца ма у це лој 
Ср би ји ве ро ват но ни су за до во ља ва ле ег зи стен ци јал не по тре бе. У Руд нич-
ком и Ужич ком окру гу по вр ши не под жи та ри ца ма по ста нов ни ку би ле су 
нај ма ње, а Кру ше вач ки округ не рет ко их је сле дио. Сла бом ро ду жи та ри ца 
ве ро ват но је до при но си ло и зе мљи ште не по год но за зе мљо рад њу. Сто га 
не чу ди да су исе ље ни ци нај че шће тра жи ли при ли ку да за сну ју но ва има-
ња. Аграр ну пре на се ље ност, али и не ли квид ност срп ских се ља ка, по твр-
ђу ју и ме ста и го ди не нај че шћих пре се ље ња. Осло ба ђа ње че ти ри окру га и 
раз гра ни че ње под ста кло је 25,09% укуп но пре се ље них то ком 1878. и 1879. 
го ди не. До но ше ње За ко на о уре ђе њу аграр них од но са 1880. го ди не, ко ји је 
олак ша вао за сни ва ње има ња, под ста кло је још 30,1% укуп но пре се ље них.

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ар хив ски из во ри

Ар хив Ср би је: Ми ни стар ство на род не при вре де Оде ље ње за зе мљо рад њу и сто чар ство: 
1885. не фа сци ку ли са на гра ђа; 1886. ф. III, Р. 2; 1886. не фа сци ку ли са на гра ђа.

Ар хив Ср би је: Ми ни стар ство на род не при вре де Ста ти стич ко оде ље ње: ф. XI II, Р. 1; ф. 
XI II, Р. 2; ф. XI II, Р. 3
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SUM MARY: Ser bia had been an im mi grant na tion for the bet ter part of the 19th 
cen tury. It is only in the very last de ca de that the trend had been re ver sed. The shift to 
emi gra tion had been pre ce ded by a pro cess of va ri o us in ter nal mi gra ti ons. They we re 
en co u ra ged by the li be ra tion of the fo ur dis tricts – Vra nje, Niš, Pi rot and To plic – in which 
the ac qu i ring new pro per ti es was sub stan ti ally en co u ra ged by the Agra rian Law (1880) 
and thro ugh agra rian lo ans (1882). A sig ni fi cant por tion of the mi grants co ming from one 
of the li be ra ted dis tricts, To pli ca, had co me from the Kru še vac Dis trict. Emi gra tion from 
the Kru še vac dis trict, just li ke in the ca se of Rud nik and Uži ce, was no ti ced by com tem-
po ra ri es and su bjec ted to in qu iry. The Mi ni stry of Na ti o nal Eco nomy con duc ted a poll in 
1902, te sting how many re si dents had mo ved out from the men ti o ned three dis tricts in the 
pe riod bet we en the li be ra tion and the poll. The qu e sti ons re fer red to the ir whe re a bo uts, 
mo ti va ti ons and ge ne ral chro no logy. The re sult of the in qu est we re re ports de ta i ling emi-
gra tion from the Kru še vac, Rud nik and Uži ce dis tricts. Wit hin the ar chi ves re ports for a 
to tal of 51 mu ni ci pa li ti es we re pre ser ved. The Kru še vac, Rud nik and Uži ce dis tricts 
we re com po sed out of 131 mu ni ci pa li ti es in to tal, so the pre ser ved in for ma tion en com-
pas ses a lit tle un der a half of the analyzed area. In to tal ca. 7.5 per cent of the po pu la tion 
had mo ved out of the re le vant set tle ments. They we re pri ma rily mo ti va ted by the lack of 
land that can be cul ti va ted (or at the very le ast, of in suf fi ci ent qu a lity). Agra rian over po-
pu la tion had been the prin ci ple mo tif for aro und 93.5 per cent of the emi grants. It has been 
shown, relying on the agri cul tu ral da ta from the 1889, 1893, 1897, 1900, 1901 and 1902 
cen sus (for the en ti rety of Ser bia), crops did not ful fill even the most ba sic ne eds of the 
po pu la tion. Crop yield per re si dent in the Rud nik and Uži ce dis trict was the lo west of all 
and the si tu a tion was sel dom dis si mi lar in the Kru še vac dis trict. The un sa tis fac tory agri-
cul tu ral out put when it ca me to crops was li kely im pac ted by un fa vo ra ble ter rain. The-
re fo re, it is hardly any won der the emi grants had mostly been lo o king for new lands. 
Over po pu la tion was li ke wi se con fir med by the spe ci fic da tes and cho i ce of set tle ment of 
the most fre qu ent ca ses of mi gra tion. The li be ra tion of the fo ur dis tricts and the de mar-
ca tion had en ti ced a to tal of 25,09% of the to tal emi grants thro ug ho ut 1878 and 1879. 
Sub se qu ently, the Agra rian Re la ti ons Law ad di ti o nally fa ci li ta ted a to tal of 30,1% of 
emi grants in 1880.

KEYWORDS: emi gra tion, agra rian over po pu la tion, Kru še vac Dis trict, Rud nik 
Dis trict, To pli ca Dis trict, Uži ce Dis trict
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(Ми ха ел Ан то ло вић, Че до мир По пов: ин те лек ту ал на би о гра фи ја,  
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2021; 307 стр.)

Исто ри ја исто ри о гра фи је по се ду је ду гу 
тра ди ци ју у раз вој ним исто ри о граф ским кул-
ту ра ма. У Не мач кој су на кра ју 19. и у пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка на ста ла де ла за хва љу ју ћи 
ко ји ма је на чи њен зна ча јан по мак у ње ном 
раз у ме ва њу. Слич на је си ту а ци ја и у оста лим 
ве ли ким исто ри о гра фи ја ма, на пр вом ме сту 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ује ди-
ње ном Кра љев ству и Фран цу ској. Од Ге ор га 
фон Бе ло ва, Фри дри ха Мај не кеа, Кар ла Лам-
прех та, Џор џа П. Гу ча и Еду ар да Фу е те ра до 
број них са вре ме них исто ри ча ра, мно ги су 
по ку ша ли, или по ку ша ва ју, да ути сну лич ни 

пе чат у са гле да ва њу про шло сти соп стве ног 
по зи ва. 

Та ко ђе, ме ђу срп ским исто ри ча ри ма ни је 
рет кост да се у сва кој ге не ра ци ји по ја ве по-
је дин ци ко ји су пи са ли о сво јим прет ход ни-
ци ма. Уко ли ко се спо ме ну Дра го љуб М. Па-
вло вић, Јо ван Б. Јо ва но вић, Ни ко ла Ра дој чић, 
Си ма Ћир ко вић, Ра де Ми хаљ чић, Ан дреј 
Ми тро вић, Ра до ван Са мар џић, Бран ко Пе тра-
но вић, Ми ло рад Ек ме чић, Ва си ли је Ђ. Кре-
стић, Ми ро слав Јо ва но вић, Ђор ђе Стан ко вић, 
Љу бо драг Ди мић, Ко ста Ни ко лић, Пре драг 
Ј. Мар ко вић, Бо рис Ми ло са вље вић и мно ги 
дру ги, уви ђа се да је срп ска исто ри о гра фи ја, 
већ од сво га кон сти ту и са ња у на уч ну ди сци-
пли ну, на пре ла зу из 19. у 20. век, по све ћива-
ла од ре ђе ну па жњу исто ри ји исто ри о гра фи је/
исто риј ског ми шље ња. До ду ше, у не по стоја-
њу ве ли ке син те зе, мо ну мен тал на Ен ци кло-
пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је и да ље пред-
ста вља нај ре фе рент ни ју по ла зну тач ку у 
ис тра жи ва њи ма. 

Сва ка ко, и ра до ви проф. др Ми ха е ла Ан-
то ло ви ћа пред ста вља ју нај но ви је про до ре на 
по љу исто ри је исто ри о гра фи је и те о ри је исто-
ри је. Овај ау тор не дав но је у из да њу Ма ти це 
срп ске, кра јем 2021. го ди не, об ја вио и би о гра-
фи ју о Че до ми ру По по ву, ути цај ном исто ри-
ча ру, пи сцу во лу ми но зних син те за, јав ном 
ин те лек ту ал цу ко ји је оста вио тра јан траг не 
са мо у срп ској исто ри о гра фи ји већ и чи та вој 
кул ту ри. 

Иа ко је Ма ти ца срп ска пре ви ше од по ла 
де це ни је об ја ви ла Спо ме ни цу ака де ми ку Че-
до ми ру По по ву, ни су сва по ља По по вље вог 
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оби мом ве ли ког опу са би ла под јед на ко обра-
ђе на. Као све стра на лич ност, Че до мир По-
пов је на ста вио да ин три ги ра и ин спи ри ше 
јав ност и то ком пр ве де це ни је по сле смр ти. 
Ка ко би се пру жио што све о бу хват ни ји увид 
у жи вот и де ло овог исто ри ча ра, би о граф ски 
при ступ те ми на мет нуо се као нај це лис ход-
ни ји. С об зи ром да у срп ској исто ри о гра фи ји, 
из у зев ра до ва Ни ко ле Ра дој чи ћа, Ра до ва на 
Са мар џи ћа и Бо ри са Ми ло са вље ви ћа, не по-
сто ји си сте мат ска прак са пи са ња би о гра фи-
ја срп ских исто ри ча ра, Ми ха ел Ан то ло вић 
је, су штин ски, пред со бом имао пи о нир ски 
по сао. 

Све стан да је не мо гу ће на чи ни ти сту ди ју 
ап со лут но усва ја ју ћи и при ме њу ју ћи је дан 
(стра ни) ис тра жи вач ки мо дел, ау тор се одлу-
чио да фо кус усме ри на исто ри о граф ски и 
ин сти ту ци о нал ни оквир По по вље вог ин те-
лек ту ал ног де ло ва ња. Као ре зул тат то га у 10 
по гла вља пред ста вљен је не са мо при ват ни 
жи вот и по ро дич но по ре кло, већ и ка ри је ра 
овог исто ри ча ра и ака де ми ка. По ред уво да 
и де сет по гла вља, де ло са др жи и при ло ге (би-
бли о гра фи ја ра до ва Че до ми ра По по ва и ње гов 
Cur ri cu lum vi tae), спи сак из во ра и ли те ра ту-
ре, са же так на ен гле ском је зи ку те имен ски 
и ге о граф ски ре ги стар.

По ред за ни мљи вих де та ља из нај ра ни је 
фа зе лич ног жи во та, Ми ха ел Ан то ло вић је 
успе шно пред ста вио дру штве ни и обра зов ни 
кон текст фор ма тив них го ди на Че до ми ра По-
по ва на кон Дру гог свет ског ра та. У трај ном 
об ли ко ва њу По по ва као исто ри ча ра, ис так-
ну та је и уло га ње го вог мен то ра, струч ња ка 
за фран цу ско-срп ске од но се, Пе тра И. По по-
ви ћа (1899–1987). Као би тан фак тор у По по-
вље вој на уч ној афир ма ци ји пре по зна та је и 
по вољ на по ли тич ка кон јунк ту ра у ко јој се 
на шла Ју го сла ви ја од пе де се тих го ди на 20. 
ве ка. На и ме, упра во је та по зи ци ја из ме ђу два 
су прот ста вље на бло ка омо гу ћи ла По по ву да 
у свој ству исто ри ча ра из со ци ја ли стич ке Ју-
го сла ви је про ве де од ре ђе но вре ме у Фран-
цу ској ба ве ћи се не са мо срп ско-фран цу ским 
од но си ма, већ и про у ча ва ју ћи та да нај са вре-
ме ни ја де ла фран цу ске исто ри о гра фи је од 
Пје ра Ре ну ве на до по кре та оку пље ног око 
ча со пи са Ана ли. 

Че до мир По пов по знат је до ма ћој чи та лач-
кој и струч ној пу бли ци по обим ним син те-
за ма из оп ште исто ри је Евро пе и све та. При-
па да ју ћи јед ној тра ди ци ји чи ји је за чет ник 
био Дра го љуб М. Па вло вић, По пов је за јед но 

са сво јим са рад ни ци ма и ко ле га ма (Ан дре јом 
Ми тро ви ћем, Ми ло ра дом Ек ме чи ћем, Дра-
го љу бом Жи во ји но ви ћем и Ми ха и лом Вој-
во ди ћем) до при нео да се оп шта исто ри ја 
са гле да у дру га чи јим окви ри ма. Сво јим уџ-
бе ни ци ма исто ри је ова ге не ра ци ја да ла је 
ве ли ки до при нос кон сти ту и са њу Оп ште 
исто ри је но вог ве ка као ака дем ске ди сци пли-
не. Њи хо ви уџ бе ни ци (по го то во По по вље ва 
Гра ђан ска Евро па и Од Вер са ја до Дан ци га, 
уз Ми тро ви ће во Вре ме не тр пе љи вих и Жи-
во ји но ви ћев Успон Евро пе) и да ље су де ла 
ко ја ни су до би ла од го ва ра ју ћи за ме ну на срп-
ским уни вер зи те ти ма. По ред на уч ног и ин те-
лек ту ал но ан га жо ва ног ра да, По пов је зна тан 
део сво је ка ри је ре про вео и као члан Ма ти це 
срп ске, лек си ко граф и ен ци кло пе ди ста. И 
том аспек ту Ми ха ел Ан то ло вић по све тио је 
по себ но по гла вље. Ана ли зи ра ју ћи це ло ку пан 
рад у Ма ти ци, ау тор је за кљу чио да је По пов 
сво јим иде ја ма дао не мер љив до при нос раз-
во ју срп ске лек си ко гра фи је уре ђи ва њем 
Срп ског би о граф ског реч ни ка и Срп ске ен ци-
кло пе ди је. 

Ис тра жу ју ћи раз ли чи те ин те лек ту ал не 
сло је ве По по вље ве на уч не ми сли, Ан то ло вић 
је, као јед ну од бит них ком по нен ти, ис та као 
и марк си зам. Ипак, као из да нак ге не ра ци је 
исто ри ча ра ко ју су обра зо ва ли пред рат ни 
„бур жо ар ски” про фе со ри, По пов је у сво јим 
ра до ви ма ком би но вао тра ди ци је по ли тич ке 
исто ри о гра фи је – усме ре не на до га ђа је, лич-
но сти, др жа ве и ме ђу на род не од но се – са марк-
си стич ким при сту пом. Ве о ма ва жан аспект 
у Ан то ло ви ће вој ана ли зи опу са Че до ми ра 
По по ва пред ста вља и уо ча ва ње ути ца ја дру-
гих дру штве них на у ка на фор ми ра ње По по-
вље вог осо бе ног те о риј ско-ме то до ло шког 
ста но ви шта. У том по гле ду сте ре о тип но ми-
шље ње о По по ву као ри гид ном марк си сти, 
Ан то ло ви ће ва ана ли за ре ви ди ра и ме ња по-
ка зу ју ћи ка ко су на По по ва ве ли ки ути цај 
има ли и Макс Ве бер и дру ги тзв. „бур жо а ски” 
ау то ри ко ји су се про ти ви ли марк си стич ком 
ре дук ци о ни зму у на у ци. 

Би тан еле мент у об ли ко ва њу По по ва као 
не ти пич ног марк си стич ког исто ри ча ра би ло 
је ње го ве де ло ва ње у окви ри ма тзв. „вој во-
ђан ске исто ри о гра фи је” (ко ја се раз ви ја ла на 
те ри то ри ји САП Вој во ди не од ше зде се тих 
до де ве де се тих го ди на 20. ве ка). Од нос Че до-
ми ра По по ва и по кра јин ских струк ту ра, Ан-
то ло вић је пред ста вио као сло жен и не рет ко 
про тив ре чан. И по ред чи ње ни це да ни је при-
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па дао пар тиј ским исто ри ча ри ма НОБ-а, те да 
је тр пео кри ти ке по је ди них ути цај них ко му-
ни стич ких функ ци о не ра и ко ле га, По пов је 
ус пео да стек не пу ну ин сти ту ци о нал ну афир-
ма ци ју при је мом у Вој во ђан ску ака де ми ју 
на у ка и умет но сти (ка сни је огра нак СА НУ) 
и ак тив ним ра дом у Ма ти ци срп ској. 

Дру штве на и по ли тич ка кри за у Вој во ди ни 
би ла је део оп ште кри зе ју го сло вен ске др жа-
ве ко ја је по ста ла ви дљи ва од 1980. го ди не. 
Опи су ју ћи став пре ма про ме на ма ко је су се 
до го ди ле, Ан то ло вић за кљу чу је да се По пов 
су о ча вао и са све ду бљом кри зом ју го сло вен-
ског по рет ка у ко ји не са мо да је ве ро вао, већ 
је и лич ним на по ри ма на по љу на у ке те жио 
да из вр ши ин те гра тив ни ути цај. Ипак, број ни 
По по вље ви по ку ша ји да се пре ва зи ђе па ро-
хи јал ни при ступ про шло сти Ју го сла ви је оста-
ли су без трај ног ре зул та та. По ред то га, као 
глав ну ин те лек ту ал ну нит то ком рас па да Ју-
го сла ви је, Ан то ло вић је пре по знао пре пли-
та ње оп ти ми зма и пе си ми зма у по гле ду бу дућ-
но сти ју го сло вен ских на ро да. Про ду бљи ва-
њем кри зе, рас па дом зе мље, ра том и па дом 
ко му ни зма, По по ва су на пу шта ли оп ти ми-
стич ки то но ви оста вља ју ћи ме сто пе си ми-
стич ној ви зи ји све та, а са мим тим и ју го сло-
вен ског про сто ра. 

Че до мир По пов у јав но сти је био пре по знат 
и кроз при зму по др шке вла сти Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. Овом спе ци фич ном од но су 
та ко ђе је по све ће на па жња. Као нај бит ни ји 
узрок про ми ло ше ви ћев ских сим па ти ја и по-
др шке на гла ше но је По по вље во раз у ме ва ње 
Ми ло ше ви ћа као идеј ног след бе ни ка срп-
ских ле ви чар ских тра ди ци ја на ста лих то ком 
прет ход на два ве ка. Уз то, Ми ло ше ви ће ва по-
ли ти ка би ла је сим бол кра ја ау то но ма шких 
струк ту ра у ко је По пов ни ка да ни је имао 
по ве ре ња због стра ха од дез ин те гра ци је срп-
ског про сто ра. Упр кос чи ње ни ци да је По пов 
то ком по зне ка ри је ре по ка зи вао сна жне скло-

но сти ка од бра ни на ци о нал них ин те ре са срп-
ског на ро да, у овој сту ди ји он ни је био пред-
ста вљен као на ци о на ли ста. За пра во, По пов 
је и на кон сло ма ко му ни зма остао на сво јим 
марк си стич ким по зи ци ја ма, а оштри ца ње го-
ве кри ти ке би ла је усме ре на пре ма но вом ме-
ђу на род ном по рет ку под хе ге ме но јим САД.

На кра ју мо же се по ста ви ти пи та ње – која 
је вред ност књи ге Ми ха е ла Ан то ло ви ћа? Не 
би тре ба ло из гу би ти из ви да да сту ди ја Че до-
мир По пов: ин те лек ту ал на би о гра фи ја ни је 
ха ги о гра фи ја глав ног ју на ка. На и ме, Ан то ло-
вић ни је пред ста вио про та го ни сту у ис кљу-
чи во афир ма тив ном све тлу бу ду ћи да ни је 
са мо ука зао на огра ни че ња у ње го вим исто-
ри о граф ским кон цеп ци ја ма, већ су и кри ти ке 
ко је су По по ву упу ћи ва ли са вре ме ни ци (од 
Са ве Да у то ви ћа, Ра до ша Љу ши ћа, Јо ве Баки-
ћа и оста лих) на шле про сто ра у овој књи зи. 
С об зи ром да се срп ска исто ри о гра фи ја (уз 
не ко ли ко из у зе та ка) ни је си сте мат ски по све-
ћи ва ла па жњу би о гра фи ја ма сво јих нај зна-
чај ни јих пред став ни ка, Ан то ло ви ће во де ло 
је на вр ло ква ли те тан на чин афир ми са ло ово 
по ље ис тра жи ва ња. Оно ни је ни анег дот ски 
опис би о граф ских цр ти ца из По по вље вог жи-
во та, ни ти је пу ко хро но ло шко пра ће ње на-
уч них до стиг ну ћа, не го је по ку шај да се је-
дан исто ри чар раз у ме у вре ме ну и про сто ру 
као scho larly per so na. Та ко ђе, Ан то ло вић је 
ус пео не са мо да про на ђе ду бо ке кон ти ну и-
те те у на шој исто ри о граф ској ми сли, већ је 
и пре по знао зна чај Че до ми ра По по ва за да-
на шњу на у ку. По ред са вре ме ни ка на ни воу 
Ју го сла ви је, По пов је по ве зан и са европ ским 
исто ри о граф ским то ко ви ма Ан то ло ви ће вим 
зна лач ким по зна ва њем до ма ће и ино стра не 
про дук ци је. На кра ју, овим де лом се од го вори-
ло и на иза зов не ре чи Ште фа на Цвај га ко је су 
да те на по чет ку књи ге: „Ако исто ри ја има не-
ког сми сла, он да је тај сми сао у то ме да упо-
зна мо сво је за блу де и да их пре вла да мо”.

Пе тар С. Ћур чић
Ин сти тут за европ ске сту ди је

pe tar.pe ro.cur cic @gmail.com 
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ЖАР КО M. ЂО РИЋ (Сур ду ли ца, 1982). Док тор еко ном ских на у ка.
На Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу ди пло ми рао 2009, ма сте-

ри рао 2012. (Уло га дру штве них мре жа у ства ра њу и пре но су зна ња) и док тори-
рао 2020. (Дру штве ни ка пи тал као де тер ми нан та ква ли те та јав ног упра вља ња). 
Обла сти ис тра жи ва ња: дру штве ни ка пи тал и ин сти ту ци о нал на еко но ми ја.

МА РИ ЈА КРАЉ (Бе о град, 1990). Ма стер исто риј ских на у ка. Про фе сор 
исто ри је у Гим на зи ји „Све ти Са ва” у Бе о град.

Ди пло ми ра ла 2013. (Па ро хи је и па ро хиј ско све штен ство у Срем ској епар-
хи ји од 1718. до 1779. го ди не) и ма сте ри ра ла 2014. (Де мо граф ске при ли ке у Зе мун ској 
па ро хи ји кра јем XVI II ве ка) на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, где је тре нут но на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма. 

БИ ЉА НА Љ. МАН ДИЋ (Со ко лац, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ, 1973). Му зич-
ки пе да гог. Ван ред ни про фе сор на Ка те дри за му зич ку те о ри ју и пе да го ги ју 
Фи ло ло шко-умет нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. 

Ди пло ми ра ла (1997) и ма ги стри ра ла (2000) на Фа кул те ту му зич ке умет-
но сти у Бе о гра ду (Уџ бе нич ка ли те ра ту ра на ста ве пе ва ња у основ ним шко ла ма 
Кра ље ви не Ју го сла ви је). На уч ни сте пен док то ра на у ка сте кла је на Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2007. (На ста ва и ме то ди ка 
на ста ве срп ског на род ног цр кве ног по ја ња у пе ри о ду од 1918–1941. го ди не). На 
Ка те дри за му зич ку те о ри ју и пе да го ги ју на Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу је ван ред ни про фе сор. Сво ја на уч на ин те ре со ва ња 
усме ри ла је на исто ри ју раз во ја срп ске му зич ке пе да го ги је у основ ним и бо го-
слов ским шко ла ма оства ру ју ћи на спе ци фи чан на чин син те зу две ју ме то ди ка 
– оп штег му зич ког обра зо ва ња и ре ли гиј ске на ста ве са цр кве ном умет но шћу. 

Важнијекњиге: Dif fe ren tia spe ci fi ca пред ме та Му зич ка кул ту ра у основ-
ним шко ла ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, Кра гу је вац 2019.

ИВА НА Б. ПЕР КО ВИЋ (Бе о град, 1970). Му зи ко лог, ре дов ни про фе сор на 
Ка те дри за му зи ко ло ги ју Фа кул те та му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но-
сти у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла (1995), ма ги стри ра ла (1997) и док то ри ра ла (2006) на Фа кул-
те ту му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду. Од 1995. го ди не 
ра ди на Фа кул те ту му зич ке умет но сти, пр во као аси стент, по том као до цент, 
ван ред ни и ре дов ни про фе сор. Осим то га, би ла је ан га жо ва на на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом Са ду, на Oдељењу Фа кул те та му зич ке умет но сти у Кра гу-
јев цу и Му зич кој ака де ми ји на Це ти њу. Глав не обла сти ин те ре со ва ња: му зи ка 
и пра во сла вље (пре те жно у срп ској тра ди ци ји, али и у ин тер на ци о нал ном кон-
тек сту), пе да го ги ја бо го слу жбе ног по ја ња и исто ри ја му зи ке, му зи ка 18. ве ка у 
Бе чу, му зи ка и европ ске сту ди је, му зич ко пред у зет ни штво и ди ги тал на му зи-
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ко ло ги ја. Чла ни ца је Му зи ко ло шког дру штва Ср би је, Ин тер на ци о нал ног му зи-
ко ло шког дру штва, Удру же ња ком по зи то ра Ср би је, уред ни штва ча со пи са Збор ник 
Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку и Са ве та Европ ске асо ци ја ци је 
кон зер ва то ри ју ма.

Важнијекњиге: Му зи ка ми ну лог до ба: од по че та ка му зи ке до ба ро ка, Бео-
град 2004; Му зи ка срп ског Осмо гла сни ка из ме ђу 1850. и 1914. го ди не, Бе о град 2004; 
Од ан ђе о ског по ја ња до хор ске умет но сти: срп ска хор ска цр кве на му зи ка у пе-
ри о ду ро ман ти зма: (до 1914. го ди не), Бе о град 2008; In ter di sci pli nary ap pro ach to 
mu sic: li ste ning, per for ming, com po sing, Bel gra de 2014. (ко а у тор).

СЛО БО ДАН ПО ПО ВИЋ (Вра ње, 1989). Ис тра жи вач са рад ник на Фа кул-
те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду и мла ђи ис тра жи вач при Цен тру за сту ди је 
Ази је. Основ не, ма стер 2014. (Od no si Na rod ne Re pu bli ke Ki ne i Fe de ra tiv ne Re pu-
bli ke Bra zil u raz do blju od 1978. go di ne do da nas) и док тор ске сту ди је 2021. (Уло га 
Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу у ге о по ли тич ком и ге о е ко ном ском по зи ци о-
ни ра њу НР Ки не) за вр шио је на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка. Област на уч ног 
ис тра жи ва ња: спољ на по ли ти ка, ди пло ма ти ја, ге о по ли ти ка и ге о е ко но ми ја НР 
Ки не. 

ЖИ ВО РАД РА ШЕ ВИЋ (Би је љи на, 1970). Пу ков ник прав не слу жбе Ору жа-
них сна га Бо сне и Хер це го ви не. 

Ди пло ми рао 2004. на Прав ном фа кул те ту у Ис точ ном Са ра је ву. Пра во суд-
ни ис пит по ло жио 2009. Од бра нио док тор ску ди сер та ци ју 2014. на Прав ном 
фа кул те ту Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду (Ко ли зи о ни аспек ти ан ти ди скри ми-
на ци о ног пра ва). Сте као зва ње ма сте ра од брам бе них сту ди ја 2019. на Кра ље вом 
ко ле џу (King’s Col le ge) у Лон до ну, са спе ци ја ли за ци јом из ме ђу на род ног пра ва 
и ети ке. Овла шће ни ме на џер и са рад ник (Char te red ma na ger and fel low) Ин сти-
ту та за ме наџ мент Ује ди ње ног Кра љев ства (Char te red Ma na ga ment In sti tu te UK). 
Ван ред ни про фе сор на Ви со кој шко ли за по слов ну еко но ми ју и пред у зет ни штво 
у Бе о гра ду.

Важнијекњиге: За бра на дис кри ми на ци је у при ват ном пра ву, Бе о град 2014; 
Увод у гра ђан ско пра во, Бе о град 2022. (уџ бе ник); Ме ђу на род но јав но пра во, Бео-
град 2021. (уџ бе ник). 

МИР ЈА НА РА ШЕ ВИЋ (Бе о град, 1955). На уч ни са вет ник Ин сти ту та дру-
штве них на у ка (Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња). 

Ди пло ми ра ла на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1983, 
ма ги стри ра ла у Цен тру за мул ти ди сци пли нар не сту ди је у Бе о гра ду (1988), док-
то ри ра ла на Ка те дри за со ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
1992. (Де мо граф ски и дру штве ни аспек ти на мер ног пре ки да труд но ће). На уч но 
ис тра жи ва ње: фер ти ли тет ста нов ни штва, пла ни ра ње по ро ди це, ре про дук тив но 
здра вље, по пу ла ци о но ста ре ње и по ли тич ки од го вор на де мо граф ске иза зо ве. 

Важнијекњиге: Ka raz u me va nju abor tu sa u Sr bi ji, Be o grad 1993; Фер ти-
ли тет ста нов ни штва СР Ју го сла ви је, Бе о град 1994. (ко а у тор); Is ku stva po pu la-
ci o ne po li ti ke u sve tu, Be o grad 1996. (ко а у тор); Pla ni ra nje po ro di ce kao stil ži vo ta, 
Be o grad 1999; Об на вља ње ста нов ни штва Ср би је и по пу ла ци о на по ли ти ка држа ве 
и ло кал не са мо у пра ве, Бе о град 1999. (ко а у тор); Фер ти ли тет и ре про дук тив но 
здра вље ста нов ни штва Ре пу бли ке Цр не Го ре, Под го ри ца 2001; Вољ на сте ри ли-
за ци ја: по тре бе, ба ри је ре, ре ше ња, Бе о град 2002. (ко а у тор); Пла ни ра ње по ро дице 
као фи ло зо фи ја и прак са, Бе о град 2002; Фе но мен на мер ног пре ки да труд но ће, 
Бе о град 2003; Об на вља ње ста нов ни штва и ре про дук тив но здра вље, Ва шинг тон 
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2005. (ко а у тор); Ва нин сти ту ци о нал на за шти та ста ри јих љу ди у Ср би ји, Бе о град 
2007. (ко а у тор); Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ау то ном не По кра ји не Вој во ди-
не по чет ком XXI ве ка, Но ви Сад 2007. (ко а у тор); Они не мо гу да че ка ју: сту ди ја 
о си ро ма шним ста рим ли ци ма у Ср би ји, Бе о град 2009. (ко а у тор); Po me ra će mo 
gra ni ce, Be o grad 2012. (ко а у тор), Ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, Бе о град 2021.

НЕ НАД ТЕ ШИЋ (Ло зни ца, 1989). Еко но ми ста.
Зва ње ди пло ми ра ног еко но ми сте сте као је у ја ну а ру 2013. го ди не на Еко-

ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду са за вр ше ним сту диј ским про гра-
мом Еко ном ска ана ли за и по ли ти ка где се опре де лио за ми кро е ко ном ску ана-
ли зу. Ма сте ри рао 2016. го ди не (Ути цај ин те ре сних гру па у про це су ре гу ла ци је: 
де ло ва ње и по сле ди це). Обла сти ин те ре со ва ња: те о ри ја јав ног из бо ра, еко ном ска 
те о ри ја ре гу ла ци је, пра во кон ку рен ци је.

МИР НА ЏЕ ЛЕ ТО ВИЋ (Мо стар, 1989). Са мо стал ни са вет ник у Апе ла ци о ном 
су ду у Но вом Са ду.

На Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду ди пло ми ра ла 2012, 
ма сте ри ра ла 2016, и док то ри ра ла 2021. (Прав ни по ло жај де те та у си ту а ци ја ма 
ње го вог не за ко ни тог од во ђе ња у зе мљи и ино стран ству). Пра во суд ни ис пит 
по ло жи ла 2014. го ди не. За по сле на у Апе ла ци о ном су ду у Но вом Са ду, као ви ши 
су диј ски по моћ ник у зва њу са мо стал ног са вет ни ка (од 2015). 

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић
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