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САЖЕТАК: Циљ рада је да се „расклапањем” дискурса мирољубивог
развоја анализира постављање и деловање НР Кине у систему глобалног
управљања. Рад је састављен из три целине како би се пружио одговор на
следеће ист раживачко питање: да ли дискурс мирољубиви развој има ре
лационистичку упот ребу у спољној политици НР Кине којом она креира
глобалну мрежу партнера и обезбеђује реализацију националних интереса?
Први део рада представља теоријски оквир. У грађењу теоријског оквира
ослањаће се на релационистичк у теорију и теорију моралног реа лизма
међународних односа, као и на теоријски концепт структуралне моћи. У
другом дел у рада, извршена је анализа идеје глобалног управљања, са
освртом на то како НР Кина доживљава и инструментализује ову идеју у
својој спољној политици. Трећи део рада садржи анализу дискурса миро
љубивог развоја, с фокусом на разлоге његовог увођења у кинеској спољној
политици и дипломатији. Истовремено, то ће користити и као основа обја
шњења његове функције у кинеским мање или више успешно реа лизова
ним амбиц ијама редефин исања односа са међународном заједн ицом и
кинеским постављањем и деловањем у клубу глобалног управљања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: релационизам, систем глобалног управљања, миро
љубиви развој, стратешки кредибилитет, дипломатија
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УВОД
Свака држава своју позицију у међународном поретку гради на основу
поседоване моћи – економске, политичке, војне, дипломатске, институци
оналне и идеационе, као и начина на који је користи у изградњи блиских
односа сарадње и/или ублажавања последица насталих сукобом интере
са са другим међународним партнерима. Такође, у одабиру алатки у про
цесу глобалног постављања једне државе веома битан фактор представља
и како се та иста држава доживљава у међународној заједници народа,
што пак директно утиче на број њених блиских савезника, партнера и
пријатеља, али и ривала у креирању међународних стандарда пословања
и глобалне безбедносне архитектуре.
НР Кина је кроз четири деценије успешном реа лизацијом експери
менталних циљева и пројеката „политике реформе и отварања” постала
друга економија света,1 један од највећих глобалних кредитора и инвести
тора, иницијатор и носилац бројних нових међународних финансијских
институција и других облика мултилатералних аранжмана, највећи свет
ски увозник нафте, али и један од највећих глобалних загађивача. Сви ови
фактори, којима се листа чиниоца кинеског преимућства и ограничења
не исцрпљује, могу се посмат рати на неколико начина. Најпре, могу се
разумети као покретачи који су нагнали Пекинг да активно гради не само
нове и редефинише постојеће (поједине) структуре односа, већ и контекст
у ком ће сместити те исте структуре односа. Потом, могу се разумети као
све активнија кинеска интеграција у међународно друштво, јер она више
није изолована и по својим убеђењима самодовољна јединица међународ
ног система. Такође, ово се може разумети и као далекосежност спољно
политичког активизма у планираном израстању НР Кине у глобалн у
суперсилу. Самим тим, НР Кинa се налази у фази развоја у којој је по њу
немогуће да буде пасивни посмат рач догађаја који се директно тичу ње
них националних интереса, глобалних по опсегу. Будући да Кина, веома
активно из другачијег система вредности у односу на Западни начин ши
рења демократије и људских права, креира нове и редизајнира постојеће
структ уре односа, она се од стране Запада дефинише као изазивач по
глобалну безбедност. Међутим, имајући на уму да Пекинг гради глобалну
позицију моћи у контексту односа у којима се друга страна која није део
„хомогенизоване” демократске заједнице поништава као антипод, чини
кинеске резултате још грандиознијим. Дакле, можемо претпоставити да
један од приоритетних циљева НР Кине у њеној спољној и безбедносној
политици јесте ширење мреже међународних партнера, што уједно пред
ставља и замајац прихватању НР Кине као глобалне беневолентне супер
силе, чији ће се национални развој изједначавати глобалном развоју. У
истом контексту, шира мрежа, на различитом нивоу и блискости и реци
процитета међународних партнера врши директан утицај на ојачавање
кинеског стратешког кредибилитета и ауторитета.
1
Морамо нагласити и проблем дуга НР Кине који је у 2020. години износио скоро 250%
БДП [Reuters 2021].
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Када је реч о блискости и реципроцитету, НР Кина као далеко моћ
нији партнер у већини случајева посредно и/или непосредно ствара струк
туре односа тако да друга страна, уколико не буде активна, флексибилна
и поуздана у односима са Пекингом, постаје пасивни чинилац у кинеској
реа лизацији националних интереса. У том процесу, НР Кина мора бити
обазрива да се партнери не осете условљеним, што може резултирати
преиспитивањeм већ успостављених и нових облика сарадње, а у крајњем
случају и стварањем анти-кинеске коалиције. Дакле, с циљем отклањања
идеје да је понашање НР Кине „шармантна офанзива” у стварању синоцен
тричног међународног поретка, Пекинг је покренуо одређене спољнопо
литичке стратегије и увео бројне дип ломатске диск урсе, као што је на
пример мирољубиви развој. Уосталом, поједини високи кинески званич
ници истичу да пошто је један од најважнијих циљева НР Кине да прати
стазу мирољубивог развоја, она међународној заједници, у складу са својим
разумевањем ствари, сведочи да ће спољне међународне могућности пре
тварати у потенцијале кинеског развоја, као и да ће унутрашње потенци
јале претварати у могућности глобалног развоја [Foreign Language Press,
2014]. С друге стране, остаје нејасно до којих мера се и сама НР Кина при
држава тих истих стратегија и дискурса када је реч о заштити њених сржних
националних интереса, као што су Јужно и Источно кинеско море, Тибет,
Синђанг или развијање партнерства са безбедносним иницијативама које
су креирале друге државе ради контролисања раста Кине, као што су Ква
дрилатерала (QUAD) чије су чланице САД, Аустралија, Јапан и Индија и
друга бројна питања. У својим говорима кинески председник Си Ђинпинг
наглашава да иако НР Кина прати путању мирољубивог развоја, друге
државе не могу очекивати да ће НР Кина то радити науштрб сопствених
националних интереса, територијалног суверенитета, друштвеног развоја
и државне безбедности. Уосталом, земље које покушају да угрозе кинеске
виталне националне интересе, сусрешће се са одговарајућим кинеским
одговором [Foreign Language Press, 2014].
ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
НР Кина своје спољнополитичке иницијативе представља као мотор
свог глобалног развоја. Стога јој се као приоритетни задатак намеће кре
ирање нових економских, безбедносних и технолошких међудржавних
односа, по чијим правилима ће она успостављати како глобалну мрежу
партнера, тако и институције и норме према којима ће се партнери упра
вљати. Као што је већ напоменуто, структ уре односа најпре се морају
креирати, а потом и прихватити као благотворне од стране других укљу
чен их страна, односно партнера. Стварање и прих ватање ових нових
структура међудржавних односа, директно је условљено капацитетима
структуралне моћи и нивоом стратешког кредибилитета државе чији је
она носилац [Strange 1988; Мит ровић 2012]. Стратеш ки кред ибил итет
показује да иако се једна држава може међународно позиционирати осна
живањем капац ит ета тврде моћ и, то не услов љава и под изање њеног
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глобалног ауторитета. Дак ле, стратешки кредибилитет је база из које
креће прихватање државе као партнера или лидера глобалном развоју
[Yan 2019]. Уколико се понашања једне државе разуме као морално, оче
кује се да ће друге државе бити охрабрене да га усвоје као валидан образац
понашања и опхођења према другим актерима у међународним односи
ма. Пратећи логику ствари, стратешки кредибилитет је „копча” између
глобалног ауторитета и амбиција држава да стварају и шире своју зону
утицаја. Будући да се стратешки кредибилитет гради, развија и на крају
прихвата управо у међудржавним односима, сасвим је јасно да он у себи
носи релационистичке предзнаке. За кинеску страну, моћ проистиче из
тих односа и самим тим једна од његових основних демонстрација јесте
управљање/конт ролисање, што она пак представља као заједничко гра
ђење тих истих односа [Yaqing 2018: 242]. Стога, стратешки кредибилитет
своје пуно значење добија кроз односе с другим државама, јер тек у одно
сима са партнерима ми разумемо на који начин они разумеју наша страте
шка деловања и замисли. На овом месту се види веома важна карактери
стика релационистичке теорије, а то је „релационистичка рационалност”
(relational rationality). Релациона теорија међународних односа не негира
рационалност као веома битну одредницу у спољнополитичком понашању,
већ наглашава чињеницу да се она манифестује кроз развијање односа с
другим државама. Свакако, интензитет упостављања односа зависи од ве
личине и врсте моћи, ауторитета и моралности коју поседује страна која
иницира успостављање односа или продубљивање сарадње. Ипак, кроз ову
„релационистичку рационалност”, државе стварају контекст манипула
ције, усмеравања и креи рања структ уре односа тако да реа лизују своје
националне интересе и остварују материјалне и нематеријалне добити
[Yaqing 2018: 223]. Уколико држава у контексту међудржавних односа није
прихваћена као морално упориште по којем остале државе усмеравају
или равнају своје спољнополитичко деловање, онда та држава нема усло
вљавајућу подршку креирању структуре међудржавних односа која ће
бити прихваћена као шанса глобалном развоју.
У складу са претходним теоријским одређењем, можемо разумети
и циљеве кинеске спољне политике у њеном планираном уздизању у су
персилу, будући да јој нико не оспорава те амбиције. Међутим, проблем
лежи у чињеници да ли ће она у реализацији тих амбиција имати партнере
или ће њен процес институционализовања реа лне моћи бити оспораван
и представљан као изазов по већ успостављен међународни економски и
безбедносни поредак. По разумевању ствари заступника релационистич
ке школе међународних односа што једна држава има више међународних
партнера то је она моћнија, а што има више блиских међународних при
јатеља то је њена безбедност на вишем нивоу [Yaqing 2018]. У том смислу,
„умрежени свет” представља свет моћи, тј. глобалне моћи. Ту моћ најве
ћим делом одређују „спојеви”, односно, ко је с ким повезан и у коју сврху
[Стефановић-Штамбук 2010: 327]. У свету међуповезаности и међузави
сности, земља која има највећи број „повезница” (connections) постаће
„средишњи играч” са капацитетима да открије кључ иновација и глобалног
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одрживог развоја. Истовремено, реализација таквих капацитета значи и да
је та земља у могућности да постане актер који ће одређивати стандарде
глобалног развоја [Slaughter 2009]. С друге стране, морамо бити свесни
да ширење мреже партнера може имати и ефекат ограничења моћи. Од
носи могу имати, такође, још једну негативну страну, у смислу да оста
вљају по страни оне земље које нису из самоизабраних или наметнутих
разлога активни делатници света међузависности, што подстиче додатну
неједнакост и неук ључивост у глобалним размерама [Slaughter 2009]. У
овом контексту, можемо схватити један део разлога за кинеско инсисти
рање да склапање партнерства с њом није условљено никаквим економ
ским, политичким, вредносним или другим ставом или судом.
У кинеском релационистичком поимању међународних односа, мо
жемо тражити зрно заметка разложног објашњења зашто НР Кина инси
стира на чињеници да се њена спољна политика базира на дијалектици
комплементарности (zhongyang), а не на дијалектици антиподова. Будући
да НР Кина не припада хомогенизованој заједници Запада која „Другог”
представља, а потом и према њему делују као према изазивачу, уочавамо
реа лизацију инструменталних циљева НР Кине у њеном представљању
и прихватању као партнера глобалног развоја, јер на основу геостратешких,
геополитичких и геоекономских анализа Пекинг увиђа да су глобални
ланци снабдевања, већина рута и извора допремања нафте и гаса под аме
ричком конт ролом. Уосталом, идентитет једне државе директно утиче
на њене односе са међународном заједницом (
– yi ge guojia de shenfen queding le zhi ge guojia
yu guoji tixi de jiben guanxi) [ 2008].
Zhongyang дијалектика је базирана на неколико принципа, од којих
је први инклузивитет и, заправо, значи да су силе, објекти или ствари које
се налазе у интеракцији муђусобно инк лузивно повезани. Слично Хеге
ловој дијалектици, и кинеска традиција свет види као целину сачињену
од интерактивних поларитета. Међутим, кинеска традиција каже да ти
поларитети граде органско и трансформативно јединство. Као пример
узима се јин и јанг. Јин и јанг нису издвојени и независни делови реа л
ности, већ два међусобно повезана дела која чине трансформативно једин
ство, који не постоје као теза и антитеза, већ као ко-тезе (co-thesis) [Yaqing
2018: 170]. Дак ле, разлика је у чињеници да по кинеској традицији не
долази до иск ључивања друге стране, него до стварања хармоничног је
динства и стабилности кроз процес сталне трансформације. Истиче се
да је успостављање хомогенизоване целине од међународне заједнице
јалов посао и да ће разлике увек постојати. У том смислу, напредак не
настаје из сукоба два поларитета и елиминацијом слабијег, већ из сталног
проналажења заједничких интереса у тим разликама. Овим долазимо до
другог принципа који се дефинише као комплементарност. Комплемен
тарност заправо представља чињеницу да се два поларитета међусобно
надопуњују, и да равнотежа није статичка категорија већ се одржава кроз
динамичку комплементарност полова. У том смислу снага једног пола је и
његова истовремена слабост, што по систему комплементарности директно
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чини снагу другог пола [Yaqing 2018: 176]. Као пример комплементарно
сти кинески теоретичари узимају кинеску реч за противречност – maodun
(
). Први карактер mao – – означава копље, док се други dun –
– односи на штит. На овом примеру, кинески теоретичари показују начин
функционисања логике комплементарности, односно, међусобног надопу
њавања у стварању хармоничне органске целине [Yaqing 2018: 176]. Дакле,
по овој логици објекти који се налазе у некој врсти општења, међусобно
се не потиру, већ се надопуњују и стварају стабилну целину. Ово нас уво
ди у трећи принцип zhongyang дијалектике, који се одређује као хармо
нија. Иако кинеска философија види поларитете као основу постанка и
функционисања свега, промена и напредак не настају из конфликта раз
лика, већ из транссубјективне укључивости и константног процеса транс
формативности, односно у хармонизовању разлика као начина пронала
жења одрживог решења и обезбеђивања заједничког развоја [Yaqing 2018:
178]. Међутим, овакав став је доведен у питање практичним деловањем
кинеске спољне политике, а нарочито у односима са САД. Пекинг истиче
да је америчко разумевање међународних односа и глобалне безбедности
застарело и да је базирано на принципу хегемоније, традиционалне по
литике моћи и унилатерализма. Као илустрацију овога узимамо Бел у
књигу о националној одбрани НР Кине из 2019, у којој се новоди да су
међународни безбедносни систем и поредак у великој мери изазвани хеге
монизмом, традиционалном политиком моћи, унилатерализмом и констант
ним регионалним конфликтима. Сједињене Америчке Државе своје безбед
носне и одбрамбене стратегије креирају тако да одговарају унилатерализму
и подстрекивању глобалних сукоба [Xinhuanet 2019]. Такође, високи по
литички званичник и дипломата НР Кине, Јанг Ђиеч (Yang Jiechi) изјавио
је да САД нису више у позицији да саме процењују успешност њихове де
мократије и ниво заштите и поштовања људских права, већ би то требало
да уради међународна заједница и државе широм света. У том контексту,
глобална равнотежа снага не дозвољава да САД своје виђење уређења и
функционисања међународног поретка намећу као вредносну јединицу
или упоришну тачку тог истог међународног поретка, јер Западно мишље
ње није глобално јавно мњење. Такође, САД својим спољнополитичким
понашањем и финансијском хегемонијом креирају бројне препреке стабил
ном функционисању међународног поретка [Nikkei Asia, 2021]. Овакав став
НР Кине можемо посматрати са неколико аспеката. Најпре, можемо разу
мети као још једну у низу потврда да НР Кина више неће бити пасивни
посматрач, већ активни делатник у изградњи структуре глобалне влада
вине. Дакле, својим деловањем НР Кина потврђује да су Западном економ
ском моделу и систему вредности, а по коме је НР Кина и успела да реа
лизује „резултате политике реформе и отварања” неопходне промене у
смислу реа лног одсликавања позиција земаља у развоју.
Међу кинеским теоретичарима влада идеја да постојећи међународ
ни поредак пати од неколико недостатака и самим тим директно лоше
утиче на глобалн у стабилност и развој. Најп ре, међународни поредак
који су САД успостављале након завршетка Хладног рата не одсликава
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све очигледније промене које настају као последица економског развоја
земаља у развоју. Инсистирањем на таквом међународном поретку, који
је уједно и одсликавање неодрживе глобалне равнотеже снага, пот ребе
земаља у развоју се или маргинализују или је њихова реа лизација усло
вљена политичким, војним и/или безбедносним захтевима. Међународне
институције настале у таквом поретку не решавају проблеме глобалног
развоја, већ стварају амбијент у којем се продубљује јаз између богатих и
сиромашних [ 2008]. Структуре моћи производе несразмере отежава
јуће за грађење међународног система. Неподударности стварне моћи у
међународној заједници и формализоване моћи у њеним постојећим ин
ституцијама, упадљиво указују у ком обиму постојећи мултиполаризам
поседује посебности које нису уважене, а делују у текућем успостављању
међународног система [Stefanović-Štambuk 2008: 34]. Ово је НР Кина и
потврдила креирањем бројних нових глобалних и регионалних финан
сијских и безбедносних институција, механизама или аранжмана сарадње,
као што су Азијска банка за инвестиције у инфраструктури и Шангајска
организација за сарадњу. Уосталом, НР Кина је спровођењем „политике
реформе и отварања” постала један од најактивнијих реконструктора
постојећих и конструктор нових међународних институција, чији је рад
базиран на сасвим другачијим вредностима од оних које нуди Америка
са њеним савезницама [Мitrović 1995; 2018: 18]. Управо у овим институци
јама НР Кина демонстрира своје капацитете структуралне моћи успоста
вљања новог типа међудржавних односа. Принципи развијања сарадње
у оквиру, од стране Кине иницираних институција, подесни су кинеском
разумевању ојачавања регионалне и/или глобалне позиције сваке укљу
чене државе, а самим тим и институције. У збирном деловању доприносе
глобалном развоју.
Овим путем НР Кина покушава да међународни поредак промени
изнутра. За промене које се дешавају изнутра, НР Кина верује да ствара
ју атмосферу прихватања кинеског ауторитета, а не наметање кинеских
идеја и стандарда развоја. Будући да промене настају заједничким дело
вањем изнут ра, овде се намеће питање реципроцитета, за које кинеска
страна истиче да је од приоритетног значаја за међудржавне односе. Дакле,
остаје нејасно на који начин државе економски, политички и војно слаби
је у односу на НР Кину пружају реципроцитет и да ли то можемо схва
тити као неки облик условљавања и/или наметања кинеских националних
интереса као приоритетних? Из овога можемо зак ључити да НР Кина
постојеће разлике прво жели да приближи сопственом виђењу и разуме
вању начина успостављања међународног поретка, а потом да се друга
страна активно придржава хармонизације успостављања заједничк их
интереса, али тако да не изазивају реа лизацију кинеских националних
интереса и спољнополитичких иницијатива које у себи носе јасне геопо
литичке и геоекономске предзнаке. С друге стране, поједини истраживачи
наглашавају да се реципроцитет не везује само за реа лизацију себичних
интереса, већ да је велики замајац продубљивању мултилатералне сарадње
и хармонизацији интереса земаља чланица, јер се појединачни интереси
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земаља чланица и мултилатералног аранжмана не могу посмат рати као
изоловане, већ међусобно увезане и надопуњујуће јединице [Yaqing 2020].
Кинески ист раживач Ћин Јаћинг [Qin Yaqing 2018: 303] наглашава да је
реципроцитет златно правило реализације националних интереса. Сасвим
разумљиво, све је ово у служби прихватања НР Кине као државе која до
приноси глобалном развоју, а не државе чије акције одговарају понашању
вука ратника (wolf warrior diplomacy) [Cheum and Wilhelm 2021].
СИСТЕМ ГЛОБАЛНЕ ВЛАДАВИНЕ И НР КИНА
Глобална владавинa одређује се као систем односа успостављан кроз
деловање и дефинисање правила инстит уцијама и процесима, а чији је
крајњи циљ обезбеђивање глобалног развоја и превазилажења глобалних
изазова [Wang and Rosenau 2009: 5–6]. Такође, поједини истраживачи гло
балну владавину дефинишу као клуб који је фокусиран на превазилаже
ње глобалних изазова, кроз обезбеђивање јавних добара на глобалном
нивоу. Тим путем, креира се глобални нормативни оквир, којим се убрза
ва/олакшава и проширује постојећа међународна сарадња приликом до
ношења одлука [Morton 2017: 17]. Стефановић-Штамбук [2009: 420], пак,
истиче, да највећа слабост глобалне владавине управо лежи у придеву
глобални, јер се њиме упућује на степен уједначености који се у ствар
ности уз најбољу вољу и пуну слободу маште, не може пронаћи, из раз
лога што планета јесте једна, али свет није један. У том смислу, слабост
се види у чињеници постављања глобалног захтева за свет који није
интег ралан, јер не постоји један цели јединствени свет, већ више „дели
мичних светова”. Из тога произлази да глобална владавина не може да
буде потпуна из неколико разлога. Најпре, из разлога подељености света
на развијене, неразвијене и земље у развоју. Потом, деобна линија у виду
култ ура и религија указује да народи широм света на себи својствен,
дак ле различити начин, доживљавају циљ и методе „уједначавања” све
та. Илустративан пример тога представља војни извоз демократије. У
том смислу, можемо разумети да се релационизам НР Кине одсликава у
њеним амбицијама да „угради” своје елементе (интересе и идеје) у систем
глобалне владавине, што пак, представља као хармонизацију и заједнич
ко учење. Истиче се да је то у служби јачања гипкости и прилагодљиво
сти глобалног управљања глобалној динамици међудржавних односа и
промена у односима моћи. Пратећи природу логике овако предочених
дефиниција и „магловитости” концепта глобалне владавине, можемо
препознати неколико његових главних карактеристика, међу којима се
као прва издваја условљеност карактера система глобалне владавине
глобалном равнотежом снага. У том смислу, систем глобалне владавине
одсликава глобалну равнотежу снага, као и амбиције држава да промене
или задрже своју глобалну позицију моћи. Потом, као његова следећа
карактеристика примећује се да тај исти систем директно може утицати
на процес глобалног позиционирања земаља у развоју, по принципу да се
исправност њихових националних интереса (не) мери поистовећивањем
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са националним интересима најмоћнијих држава света. Стога, глобална
владавина као систем у сталном настајању са горе наведеним карактери
стикама представља једн у од идеја и конк ретних пракси која се може
објаснити коришћењем релационистичке теорије међународних односа,
будући да она исказује односе који постоје између агената и успостављене
структуре односа. Према разумевању ове школе, однос утицаја је двосме
ран. С једне стране, држава кроз своје спољнополитичко деловање и у
складу с природом и опсегом моћи и стратешког кредибилитета покуша
ва да створи атмосферу или контекст који ће бити у служби подржавања
или редефинисања постојеће глобалне равнотеже снага. С друге стране,
већ успостављена структура глобалног управљања тежи да управља по
нашањем држава, што се представља као обезбеђивање предвидљивости
понашања.
Када се овако постављени концепт, односно систем глобалне влада
вине анализира из угла кинеске спољне политике, уочавамо неколико чи
њеница: НР Кина више не представља изоловану јединицу међународног
друштва, већ активног делатника у адаптивности глобалне владавине и
глобалне равнотеже снага променама које сама ствара континуираним
„уношењем” својих националних интереса у систем глобалне владавине.
Пратећи логику ствари, систем глобалне владавине био би у служби по
државања кинеског виђења глобалне равнотеже снага и кинеске позиције
у међународном поретку. Овакво понашање НР Кине сасвим је очекива
но из неколико разлога. Најпре, очекивано је даљом реа лизацијом резул
тата „политике реформе и отварања”, када је НР Кина показала не само
да напушта концепт самодовољности, већ и да кроз стратешко понашање
тренутну глобалну равнотежу снага прилагођава реа лизацији идеје Сре
дишњег царства. Дакле, НР Кина своју спољну политику не само да при
лагођава међународним правилима, већ и сама креира услове и начине
остваривања глобалне међузависности, што пак поједине државе интер
претирају као кинеску агресивност [Mitrovic 2019]. Такође, овакво пона
шање у спољној политици можемо разумети и као чињеницу да Пекинг
у својим стратегијама и иницијативама, међународни систем не дожи
вљава више као простор за спровођење револуције, већ као простор за
реализацију (гео)политичких и (гео)економских интереса. Дакле, кинеско
интег рисање у међународну заједницу можемо описати као кинеско на
пуштање схватања себе као заробљеника глобалне борбе са осталим ве
ликим силама, тј. као развијање идеје о себи као средишњем „играчу у
интегрисаном свету” [Стефановић-Штамбук 2010]. Овакву поставку ства
ри, јасно уочавамо пажљивом анализом званичних кинеских стратешких
докумената и говора кинеских званичника. Наиме, у Белој књизи нацио
налне одбране НР Кине из 2015. године, која се узима и као прва војна
стратегија НР Кине, можемо прочитати да се у глобалној равнотежи снага
и структури система глобалног управљања одвијају историјске промене.
Кина као велика развојна економија, сусреће се са бројним безбедносним
и економским претњама и изазовима, што значи да је пред Кином веома
тежак задатак у обезбеђивању националног уједињења, очувања терито
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ријалног интег ритета и реа лизације развојних циљева и планова [The
State Council of the PRC, 2015]. НР Кина се суочава са веома компликова
ним питањем прихватања кинеских идејних решења и амбициозних и
конт роверзних иницијатива као мотора глобалног развоја и упоришне
тачке у обезбеђивању глобалне безбедности. Међутим, за кинеске теоре
тичаре ово питање не везује се само за кинеску спољну политику, већ и
за САД и њене савезнице, у смислу да ли оне поседују довољно капаци
тета у прилагођавању промењеним структ урама односа и позицијама
земаља у развоју, буд ућ и да су се навик ле да диктирају међународна
правила пословања и стандарде у обезбеђивању безбедности које друге
државе морају неу питно поштовати [Wang 2018]. Дож ивљај лом љења
Западне хомогенизоване целине успостављене након завршетка Хладног
рата, нарочито је био интензивиран када је кинески председник Си Ђин
пинг (Xi Jinping) међународним партнерима понудио успостављање „за
једнице заједничке судбине човечанства” (community of common destiny
for humankind –
– renlei mingyun gongtongti) и тиме почео
трасирати пут НР Кини који подразумева инсистирање да међународна
заједница, а првенствено Запад, поштује виталне кинеске националне
интересе.
Према кинеском разумевању, Заједница се реа лизује по основним
принципима који су подељени у четири категорије: 1) консултације; 2)
партнерство; 3) развој и 4) дијалог. Консултације представљају једну од
најзначајнијих карактеристика демократије и, такође, требало би да буду
један од главних начина у развоју система глобалне владавине кроз хар
монизовање националних интереса држава. У том контексту, кинеска
страна се залаже за развој својеврсног облика „консултативне демокра
тије”, која подразумева једнакост држава у међународним односима, одсу
ство хегемоније, успостављање глобалне равнотеже снага која ће, заиста,
одсликавати реа лну позицију и капацитет моћи земаља у развоју [Tobin
2018]. Ово је нарочито значајно, ако имамо на уму да НР Кина не подржа
ва војне и класичне системе савезништва, већ заговара Нови концепт без
бедности (
– xin anquan guan), који је базиран на консултацијама,
сталном изналажењу и хармонизовању различитих интереса с циљем
развоја заједничког поверења, дељених користи и партнерске једнакости
држава [Xiong 2009]. Дакле, консултације значе односе, а односи су осно
ва из које извире моћ. Сводно, фок ус владајућ их елита требало би да
буде на стварању што већег броја „повезница” као оквира за превазила
жење заједничких изазова. Уколико моћ извире из односа, та иста моћ не
може се толико контролисати, колико се она усмерава и оркестрира. По
везивање различитости у јединствену целину, далеко је боље за глобални
развој и безбедност него постојање обичног скупа неповезаних делова
[Slaughter 2009]. Ово нас уводи у други принцип стварања Заједнице, а то
је партнерство (partnership). Према појединим теоретичарима, партнер
ство, односно партнерска дипломатија (partnership diplomacy), предста
вља један од начина у кинеским амбицијама стварања структуре односа,
а последично и контекста у којем ће НР Кина бити прихваћена као бене
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волентна сила и доброчинитељ глобалном развоју, миру и безбедности
[Tobin 2018]. Након тога, издваја се развој, као један од основних и захте
ваних принципа у стварању Заједнице. Према кинеском виђењу развој је
основа искорењивања сиромаштва, а самим тим и тероризма, религијског
екстремизма и сепаратизма. Стога, државе широм света требало би да за
једничким и координисаним акцијама раде на глобалном развоју. Ово је
од нарочите важности за политичку и безбедносну стабилизацију земаља,
које поседују огроман геополитички и геоекономски значај по глобални
развој [Tobin 2018]. Напослетку, издваја се и дијалог. НР Кина заступа
становиште да се безбедносни изазови морају превазилазити вођењем ди
јалога и тражењем заједничког и одрживог решења, а не подстрекивањем
трке у наоружању [Tobin 2018]. Међутим, на овом месту се, поново, може
мо вратити на питање кинеског (не)подржавања дијалога и консултатив
не дипломатије када је реч о њеним сржним националним интересима,
где можемо издвојити Јужно кинеско море и Синђанг.
МИРОЉУБИВИ РАЗВОЈ У ПРАКСИ – НОВА ПОНУДА
ГЛОБАЛНОМ РАЗВОЈУ?
Мирољубиви развој (
– heping fazhan) као дипломатски дис
курс и спољнополитичка пракса НР Кине представља реформулисан кон
цепт који је Џенг Биђиен (Zheng Bijien) тадашњи заменик директора Пар
тијске школе Цент ралног комитета Комунистичке партије НР Кине, на
Боао форуму одржаном 2003. године представио међународним партне
рима. Према његовим речима, НР Кина ће своје амбиције у грађењу хар
моничног света и успостваљању глобалне мреже партнера заснивати на
платформи мирољубивог успона (
– heping jueqi) [Hayoun 2009].
Реформ улисање речи „успон” у реч „развој” настало је као последица
негативног призвука изазван историјским сведочанствима. У том смислу,
тадашњи кинески председник и лидер четврте генерације власти КП Кине
у говору „Кинески успон је прилика за Азију” врши семантичку замену,
и тако мирољубиви успон постаје мирољубиви развој [Popović 2018]. По
стоје различита одређења мирољубивог развоја. Најпре, НР Кина на зва
ничном/пропагандном нивоу мирољубиви развој дефинише као: „Кина
би требало да путем сопственог развоја доприноси обезбеђивању глобалног
мира. Кина би свој развој требало да базира на сопственим ресурсима,
реформама и иновацијама, али да истовремено отвори своја врата према
међународној заједници и учи од других држава” [Gov.Cn, 2011]. У истом
контексту, мирољубиви развој подразумева, да уколико једна земља жели
да се развија, она мора дозволити и другима да се развијају у исто време.
Једнако тако – уколико Кина жели да буде безбедна, мора настојати да
се и друге осећају безбедним [Dai 2011: 20]. У том смислу, можемо приме
ти да мирољубиви развој настаје као покушај кинеског одговора не само
на промењене услове, равнотежу снага, изазове и могућности на глобал
ном нивоу, већ и пот ребама домаћег кинеског становништа настале као
резултат вишедеценијског кинеског економског развоја. У истом контексту,
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поједини теоретичари наглашавају да мирољубиви развој представља ки
нески покушај дубљег повезивања Кине и међународне заједнице, оства
ривања друштвене кохезије и борбе за моћ [Hayoun 2009]. Пратећи ову
логику можемо рећи да мирољубиви развој представља кинески покушај
истовремене и паралелне реа лизације како спољнополитичких циљева,
без изазивања међународне заједнице, тако и циљева на равни унутрашње
политике. Ови циљеви не могу сe посмат рати као одвојене категорије,
већ као међусобно повезани „колосеци”, који стварају атмосферу сарадње
као директног доприноса реа лизацији кинеских националних интереса.
Стога, можемо рећи да одређеним делом кроз дискурс мирољубивог раз
воја НР Кина одговара на захтеве које поставља „игра двоструког нивоа”
(two level game). Наиме, на овај начин, једна држава мора да приближи
или помири међународне и домаће захтеве тако да не изазове подозрење
међународне заједнице и не подјарми политички легитимитет на домаћем
плану [Putnam 1988]. У том смислу, релационистички дискурс мирољу
бивог развоја заснован је на стратешкој логици двоструког балансирања,
односно, на лог иц и стварања равнотеже између спољног балансирања
(external balancing) и домаћег балансирања (internal balancing) [Wang 2010].
За потребе овог рада, као циљеве за увођење дискурса мирољубиви развој,
уз наглашавање да листа није исцрпљена, може се издвојити следеће:
1. Побољшање кинеског имиџа у међународној заједници уз развој
мреже међународних партнера;
2. Балансирање геополитичким и безбедносним стратегијама САД;
3. Одрживи развој – борба против климатских промена;
4. Војна модернизација НР Кине.
Сви ови циљеви представ љају и разлоге за увођење мирољубивог
развоја.
Побољшање кинеског имиџа у међународној заједници
уз развој мреже међународних партнера
Од политичке, економске и културне изолације коју је услед неразу
мевања тренутка изабрала као заштиту од експанзионистичког понашања
појединих држава, НР Кина је постала један од најдинамичнијих актера
у међународној заједници. Како је реа лизовала резултате „политике ре
форме и отварања”, тако је и њено спољнополитичко понашање бивало
све активније и глобалније не само по опсегу, већ и по карактеру. НР Кина
је демонстрацијом новостечене политичке, економске и безбедносне по
зиције, те и структуралне моћи учинила да се њени крајњи национални
циљеви објашњавају веома поларизованим дебатама. С једне стране,
запажамо идеје да НР Кина релизацијом резултата „политике реформе и
отварања”, а потом и понудом међународним партнерима „Иницијативе
појас и пут”, беспрекидно у систем глобалног управљања уноси своје еле
менте и стратегије, који се доживљавају као директан допринос изнут ра
ка споља у обезбеђивању међународне безбедности и развоја и као иници
јативе које ће реформисати/демократизовати глобалну равнотежу снага
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тако да она заиста одсликава реа лну позицију земаља у развоју [Moldicz
2018]. С друге стране, поједине државе чији су политички и економски
системи, а самим тим и идентитет базирани на сасвим другачијим вред
носним постулатима то исто понашање НР Кине не разумеју као допри
нос обезбеђивању међународне стабилности и развоја, већ напротив као
делатности које изазивају постојећ и међународни поредак [Miršajmer
2017]. Поставља се питање да ли „земља свиле” скида свилене рукавице?
[Митровић 2021]. Истовремено, чињеница о постојању овако поларизо
ваних дебата говори нам у прилог томе да НР Кина још увек представља
непознаницу међународној заједници. Суочавање са чињеницом да бројне
државе широм света доживљавају НР Кину као потенцијалног изазивача,
непоузданог партнера и државу чије се економско понашање дефинише
не као обезбеђивање глобаног развоја, већ као облик економског експан
зионизма, наметнуло је руководству КП Кине обавезу да промисли о ки
неском имиџу у међународним односима. Као велики недостатак у кине
ском понашању наглашава се одсуство транспарентности и организовања
јавних расп рава које се директно тич у не само реа лизације кинеских
спољнополитичких иницијатива, већ форме и садржаја сарадње НР Кине
са међународним партнерима. Дакле, како би своју сарадњу са државама
широм света учинила постојанијом, стабилнијом, предвидљивијом и при
јемчивијом међународним партнерима, НР Кина је начинила низ стра
тешких корака. Ти кораци, првенствено ослоњени на рад пропагандних
мрежа, фокусирају се на представљање НР Кине као кредибилног, поузда
ног и вољеног партнера (credible, lovable, and respectable) [CNN, 2021]. Ме
ђутим, можемо рећи да велики проблем лежи у чињеници да се НР Кина
ослања на деловање механизама пропаганде, а не реа лних показатеља,
чиме се поново не ствара могућност за одржавање јавних расправа у ко
јима ће учествовати не само представници власти, већ и представници
цивилног сектора и стручњака за дате области. Тако се стиче утисак да
НР Кина намеће идеју да су њене одабране страт ег ије јед ина најбоља
могућа решења, што буди сумњу не само према кинеским прокламованим
идејама хармонизације интереса, већ и да се НР Кина прилагођава локал
ним условима на терену у реа лизацији спољнополитичких иницијатива
при чему наглашава да свака држава има право да бира сопствени развој
и политичко уређење. С друге стране, пак, свака држава која одабере да
продубљује сарадњу са НР Кином у обавези је да сама креира стратегије
како би заштитила своје националне интересе или плански усмеравала
сарадњу са НР Кином ка секторима за које верује да доприносе политичкој
стабилизацији, обезбеђивању безбедности и одрживом економском развоју.
Ширење глобалне мреже партнера, за НР Кину је од нарочитог зна
чаја, будући да државе које су кључне за реализацију њених националних
интересе, налазе се или под војном контролом, санкцијама или су блиски
партнери САД. Такође, побољшање имиџа НР Кине у међународној за
једници за њу је од приоритетног значаја, будући да је један од кинеских
спољнополитичких циљева стварање заједнице са заједничком судбином
човечанства. Стварање такве заједнице није могуће, уколико НР Кина са
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међународним партнерима не успостави сарадњу реципроцитета по којој
ће НР Кина бити у позицији да као стратешки кредибилан партнер од
ређује критеријуме обостране/заједничке добити, а да се та иста добит
перципира као одговорно понашање у доприносу међународном развоју.
Уосталом, стварање глобалне мреже партнера је, такође, значајно, јер је
већ напоменуто да представници релационистичке школе мишљења тврде
да што једна држава има више међународних партнера то је она моћнија,
а што има више блиских међународних пријатеља то је њена безбедност
на вишем нивоу. Такође, у свету међуповезаности и међузависности, зе
мља која има највећи број „повезница” (connections) постаће „средишњи
играч” са капацитетима да открије кључ иновација и глобалног одрживог
развоја. Ово је за НР Кину од приоритетног значаја, уколико имамо на
уму да је она постала „светска радионица”, као и највећа трговачка сила
на свету и један од највећих давалаца кредита и зајмова.
Балансирање геополитичким и безбедносним
стратегијама САД
У униполарном међународном поретку НР Кина је одабрала страте
гију како идеолошког, тако и прагматичног неподржавања класичних
војних савеза, инсистирајући на чињеници да они представљају не само
хладноратовску заоставштину, већ и политику моћи базирану на хегемо
низму. Овај став НР Кина заступа не само у званичним документима, као
што је China’s Position Paper on the New Security Concept, већ и у прак
тично вођеној спољној политици. Свакако, ово стратешко размишљање
било је засновано на низу анализа објективног сагледавања међународног
поретка и кинеске реа лне позиције у глобалној равнотежи снага. Уоста
лом, свака држава креира своју спољну и безбедносну политику и бира
геополитичке и геоекономске стратегије у складу са сопственим преи
мућствима и ограничењима. Поједини теоретичари наглашавају да спољ
но балансирање (external balancing) на „тврдим основама”, односно кроз
оснивање војних савезништава, за НР Кину се у униполарном међуна
родном поретку конт ролисаном од стране САД из сасвим очигледних
разлога показује неодрживим [Wang 2010]. У том смислу за НР Кину прак
тично и одрживо решење било је „меко балансирање” (soft balancing) стра
тешког понашања САД, за које смо видели да га НР Кина на званичном
нивоу, нарочито у документима Беле књиге о националној одбрани, до
живљава као хегемонско и засновано на традиционалној политици моћи.
Меко балансирање је балансирање засновано на дипломатским и стра
тегијама институционализовања односа којима се гради мрежа партнера
углавном у економској, политичкој и еколошкој сфери, односно у оним
областима у којима би НР Кина на невојној, односно, дипломатској равни
успела да ублажи опсег и јачину деловања унилатералне војне политике
и понашања САД [Pape 2005]. Дак ле, изазов за НР Кину лежи управо у
чињеници да су САД као најмоћнија сила и са аспекта тврде и са аспек
та меке моћи градиле постхладноратовски међународни поредак, тако да
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сваки покушај израстања било које државе у глобалну суперсилу и так
маца САД, наилази на низ препрека тако да свака од њих или у збирном
деловању представља потенцијални окидач за покретање „трагедије по
литике великих сила”. Међународни поредак који су САД успостављале
са тим циљем базиран је на низу економских и безбедносно-војних савезни
штава са преклапајућим чланствима у којима управо САД имају гравита
циону, односно тежишну улогу. У том смислу, САД су мрежом партнер
става институционализованих кроз економско-финансијске међународне
инстит уције и војна савезништва за себе изг радиле позицију моћ и за
коју верују да ће неупитно одређивати која држава испуњава економске,
политичке и безбедносне услове да буде део хомогенизованог Западног
света, да на њеној територији буду распоређене америчке војне снаге и да
самим тим буде под директном америчком заштитом. Имајући све ово на
уму можемо видети значај мирољубивог развоја НР Кине у њеним амби
цијама стварања новог међународног политичког поретка уз паралелну
елиминацију хегемонизма и политике моћи из међународних односа и
имплементацију пет принципа мирољубиве коегзистенције [Митровић
2021a]. Међутим, морамо нагласити да је и кроз меко балансирање НР
Кина показивала и црвену линију, односно границу до које могу ићи САД
у питањима које Кина сврстава у групацију мешања у унут рашње ства
ри или виталних националних интереса. У прилог томе је и говор Ћијен
Ћичена (Qian Qichen) за говорницом ОУН, када је нагласио да Кина нема
намеру да толерише хегемонизам светског полицајца (САД), када је у пи
тању удар на кинески суверенитет и унутрашња питања [Митровић 2021а:
193]. Поред тога, поједини кинески аутори наглашавају да је за НР Кину
у балансирању САД од приоритета да се придржава дипломатске страте
гије моћних држава (
– xing daguo waijiao zhanlue) [
2000]. Је З’ченг (Ye Zicheng) истиче да би НР Кина могла да прати путању
оваквог типа понашања она најпре мора имати висок ниво међународног,
односно глобалног утицаја, који се не мери нивоом економског развоја
или висином БДП по глави становника [
2000]. Као што је већ било
показано, јачина и опсег такве врсте утицаја мери се нивоом стратешког
кредибилитета који НР Кина ужива међу међународним партнерима.
Одрживи развој – борба против климатских промена
Вишедеценијско спровођење „политике реформе и отварања” дове
ло је до реа лизације како позитивних циљева тако и до проузроковања
негативних последица по будућу одрживост кинеског развоја, стабилно
сти кинеског друштва и легитимитета КП Кине. Међу позитивним резул
татима могу се издвојити значајно побољшање квалитета живота грађана
– искорењивање сиромаштва и апсолутног сиромаштва, мењање техноло
шке, војне и инфраструктурне слике НР Кине [Mitrović 2021b]. Међу нега
тивним последицама које је проузроковала постепена и континуирана
реализација циљева у оквиру „политике реформе и отварања” издвајају се
даље продубљивање социјалних разлика између запада и истока матице
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земље. Друго, издваја се и проблем енергетске безбедности, јер је НР Кина
постала највећи светски потрошач нафте, приликом чега је њена енергет
ска самодовољност поново била нарушена. НР Кина највећим делом осла
ња се на нафту коју поморским линијама комуникације увози са Блиског
истока и других земаља које се не налазе само под војном конт ролом
САД, већ су учестала мета и терористичких напада [Мitrović 2005; Зарић
2018]. Треће, велики изазов по одрживи развој НР Кине представља и
нарушена животна средина, будући да „политика реформе и отварања”
није била заснована на одрживој еколошкој политици2. Еколошки изазо
ви огледају се не само у расипању енергената, финансијских средстава,
него и у смањивању површине обрадивог земљишта и шума, количине
пијаће воде, као и у загађењу ваздуха. Све ово представља и значајне иза
зове, који захтевају не само хитно, већ и на дуги рок одрживо решење.
Кинеска борба против климатских промена одвија се и на унутрашњем,
домаћем, и на глобалном, интерконтиненталном, плану. На унутрашњем
нивоу, борбу против климатских промена НР Кина заснива на админи
стративној (ре)организацији, усвајањем низа прописа и законских реше
ња, оснивањем бројних фондова и претварањем ове борбе у својеврсни
облик друштвене борбе, чиме се шири мрежа партиципације, а самим
тим и утицај КП Кине. Ширењем утицаја, КП Кина ствара бољу основу
за оснаживање свог легитимитета и поистовећивање њених циљева са
жељама грађана. Еволуција административно-институционалног орга
низовања борбе против климатских промена на територији НР Кине
креће од 1974. године, када је успостављен Руководећи тим за заштиту
животне средине (The Leading Team for Environmental Protection) као једно
од одељења у оквиру Државног савета. Потом, 1982. године на 23. засе
дању Сталног комитета петог сазива Свек инеског народног конг реса
дошло је до успостављања Министарства урбаног и руралног развоја и
заштите животне средине НР Кине.3 Као последњу у низу промена у ус
постављању институционално-административног апарата, тј. оквира за
борбу против климатских промена представља Министарство екологије
и животне средине НР Кине успостваљено априла 2018. године, реорга
низацијом Државне управе за заштит у животне средине (Ministry of
Ecology and Environment of the People’s Republic of China). Са циљем даљег
оснаж ивања административног апарата за борбу против климатских
промена, НР Кина је 2020. године основала и Национални фонд за зелени
развој (National Green Development Fund) чији је капитал скоро 14 мили
2
Данас се у НР Кини налази седам од десет најзагађенијих градова на свету, а сви њени
ионако оскудни водотокови загађени су, укључ ујућ и и морско приобаље [Митровић 2009:
21]. Такође, 2014. године загађеност ваздуха је у појединим деловима НР Кине била 30–45
пута већа од нивоа прописаног од стране Светске здравствене организације [Greenstone and
Schwarz 2018].
3
Ово министарство је успостављено фузијом бројних органа: Државна грађевинска ко
мисија (State Construction Commission), Државна управа за урбанистику (State Administration of
Urban Construction), Државна управа за грађевинске пројекте (State Administration of Con
struction Projects), Национална управа за геодетске радове (National Administration of Surveying
and Mapping) и Руководећ и тим за заштит у окружења.
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јарди америчких долара [Zhou 2021]. Овим фондом НР Кина отвара бројне
могућности за међународну сарадњу, нарочито са земљама које располажу
савременом и зеленом технологијом (
– luse jishi), а која је неоп
ходна у реструктурисању кинеске економије и кинеским амбицијама да
постане држава у којој ће одрживи развој, базиран на највишим еколошким
стандардима, постати питање првог приоритета. Кинески председник Си
Ђинпинг нагласио је да је здрава животна средина економија по себи
[Xinhua 2020]. За сада, развијање еколошке политике и свести у НР Кини
по карактеру је постепено и првенствено је базирано на очувању поли
тичке стабилности и смањивању економских трошкова [Holzmann and
Grunberg 2021]. Паралелно са реорганизацијом званичне администраци
је као веома важног дела у стварању одрживог развоја НР Кине, бројни
кинески конгломерати одвајају значајна средства за развој зелене техно
логије. Као илустративни пример, можемо издвојити Алибабу, конгломерат
који је суфинансијер Еколошког савеза у области дигиталних финансија
(Green Digital Finance Alliance). Такође, овај кинески конгломерат је развио
апликације за праћење и смањивање емитовања угљен-диоксида у атмо
сферу. Тако су апликације које је покренула Алибаба до фебруара 2017.
године спречиле емисију преко 150.000 тона угљен-диоксида у атмосферу
[Holzmann и Grunberg 2021]. Учешће кинеских конгломерата у борби про
тив климатских промена на домаћем плану, а чије су последице глобал
ног карактера, указује на активно укључивање и подизање нивоа свести
кинеског друштва у процесу превазилажења овог изазова. Међутим,
укључивање не само кинеских конгломерата, већ и шире друштвене за
једнице отвара проблем стварања паралелних нивоа одлучивања, у којима
се поједини нивои могу руководити себичним интересима, а не интере
сима шире друштвене заједнице.4 С друге стране, укључивање шире дру
штвене заједнице представља један од стратешких корака у кинеским
амбицијама превазилажења овог изазова и реа лизације циљева из рата
против загађења (war on pollution), који је НР Кина 2014. године започела
у сарадњи са међународним партнерима. Овај „рат” био је законски осна
жен 2015, када су унети и одређени амандмани на кинески Закон о зашти
ти животне средине [Cang 2020].
НР Кина кроз поједине сегменте борбе против климатских промена
укључује постојеће и ствара нове међународне партнере, као што је и са
радња коју развија са Агенцијом за заштиту животне средине САД [Cang
2020]. Када је реч о кинеском преузимању међународних обавеза и ства
рања глобалне партнерске мреже издваја се кинеско потписивање Пари
ске конвенције о климатским променама. За сада је Кина успела да реали
зује одређене циљеве преузетих обавеза из ове Конвенције, као што су
смањивање емисије сумпор-диоксида, азот-оксида и друг их штетн их
гасова у атмосферу. Такође, реа лизовала је и циљева пошумљавања, чи
шћења водотокова и приобаља и ширења површине обрадивог земљишта.
4
Постојање паралелних нивоа одл учивања представља веома озбиљан проблем и у
енергетској администрацији НР Кине [Митровић и Траи ловић 2013].
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Међутим, НР Кина још увек не успева да смањи емисију угљен-диоксида
по јединици производа и БДП по глави становника. Реализација овог циља,
великим делом била је успорена и избијањем пандемије изазване вирусом
ковид-19, односно структуром и садржајем циљева које НР Кина жели да
реа лизује пакетима стимулације развоја кинеске економије и превазила
жења последица поменуте пандемије. Углавном, пакети финасијске сти
мулације економског развоја фокусирани су на даље инфраструктурно
премрежавање НР Кине и њено повезивање са земаљама региона (Climate
Action Tracker). Међутим, остаје да се види да ли ће и у којој мери тај исти
развој инфраструкт уре бити базиран на приниципима успостављања
„еколошке цивилизације” (
– shengtai wenming).5 У ту сврху, НР
Кина је пок рен ула прог рам China Standard 2035. Генерални циљ овог
програма је да следећа генерација инфраструктуре – телекомуникационе,
друмске, железничке – буде изграђена тако да подржава реа лизацију ци
љева, као што је заштита животне средине [Cang 2020].
Може се тврдити да НР Кина борбу против климатских промена ко
ристи као средство у реализацији циљева унутрашњег развоја и спољног
имиџа. Дакле, НР Кина борбу против климатских промена доживљава као
још једну од платформи у ширењу глобалне мреже партнера и стварања
осећаја заједништва у коме кинески фактор неће бити доживљен као иза
зивач, већкао партнер или лидер у стварању „еколошке цивилизације”.
Војна модернизација НР Кине
Војна модернизација, тј. модернизација националне одбране заједно са
модернизацијом индустрије, пољопривреде и науке чини целину концеп
та „четири модернизације” (
– si ge xiandaihua). Овај концепт
домаћој и међународној јавности представио је Чоу Енлај (Chou En-Lai)
1964. године. Кроз војну модернизацију, руководиоци КП Кине, а самим
тим и НР Кине имали су за циљ да изврше демаоизацију мишљења и да
наместо тога уведу професионализам у војним пословима [Mitrović 1995].
Константна војна модернизација, постала је једна од окосница и параме
тара јачања и изражавања укупне националне моћи НР Кине и њеног
планираног изграђивања стратешког кредибилитета на глобалном нивоу.
Поред тога, војна модернизација представља један од чинилаца у кинеским
амбицијама да са земљама широм света „плете” мрежу дипломатске са
радње на различитим нивоима војних партнерстава, као што су заједнич
ке војне обуке, билатералне и здружене војне и антитерористичке вежбе
и размене осетљивих информација. Када је реч о финансијској подршци
војној модернизацији, она се најпре мери висином војног буџета. Војни
буџет НР Кине за 2021. годину износио је око 200 милијарди америчких
долара, што представља раст од 6,8% у односу на буџет који је био одређен
5
Стварање „еколош ке цивил изац ије”, НР Кина је под ржала и низом док умената:
Смернице за промоцију зеленог појаса и пута; Посебна политичка студија о зеленом Поја
су и пут у и Агенди 2030. за одрж иви развој. Концепт еколошке цивилизације 2018. године
унет је у Устав НР Кине [Holzmann and Grunberg 2021].
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за улагање у војну модернизацију током 2020. [Funiole and Hart 2021]. НР
Кина је инсистирањем на континуираној и постепеној војној модерниза
цији пробудила подозрење појединих земаља и организација, те су оне
ово оцениле као велики изазов по већ успостављени поредак међународ
не безбедности. Тако је у извештају „НАТО 2030: Уједињени за нову еру”
[NATO 2030: United for a New Era] поднетом 2020. НР Кина дефинисана
као системски ривал, који својoм економском, технолошком и војном
снагом, те и идеолошким вредностима на дуги рок прети да изазове гео
политичке и геостратешке интересе НАТО-а, а самим тим и глобалну без
бедност. Дакле, активности НР Кине могу угрозити не само јединственост
НАТО-а, већ и заједничк у одбран у и војн у отпорност ове организације
[NATO, 2020]. Из глобалистичк их и униполарних разлога, НАТО своје
интересе поистовећује са интересима међународне заједнице.
За кинеску страну, снажна и модерна војска је материјални преду
слов праћења стазе мирољубивог развоја и одржавања система активне
одбране. Стога, војна модернизација Кине представља гаранцију да стра
ни фактор неће угрозити кинеске националне интересе или ће њихово
угрожавање изискивати велика финансијска средства [
2000]. У
истом смислу, наглашава се да докт рина мирољубивог развоја и војна
модернизација, по кинеском разумевању ствари представљају неку врсту
баланса између реа лизма и идеа лизма. Док инострани посмат рачи виде
парадоксалност дихотомије, дотле НР Кина то доживљава као хармонију,
односно обезбеђивање развоја кроз хармонизацију заједничких тачака
наизглед међусобно иск ључивих полова [Hayon 2009].
Будући да је константна војна модернизација и професионализаци
ја кинеских оружаних снага један од главних покретача теорије о кинеској
претњи, сасвим је очигледан утицај који дискурс мирољубивог развоја
има у ублажавању забринутости Запада о кинеском израстању у силу, која
ће бити у могућности да глобално демонстрира своје војне капацитете,
што већ и чини кроз УН мировне операције. Теорија о кинеској претњи
додатно је подг рејана и чињеницом да НР Кина не подржава класичне
војне савезе. Стога је за НР Кину од кључног значаја да њену војну модер
низацију прати практична примена Новог концепта безбедности, односно
стварање глобалне мреже војних партнера на принципима консултација,
усаглашавања заједничк их интереса, стварања атмосфере заједничке
безбедности и једнакости међу странама. У том смислу, за НР Кину од
великог је значаја да грана своју мрежу војне дипломатије, будући да је
безбедност у свету високе међуповезаности релационистички концепт,
који се може обезбедити само кроз активну сарадњу са другим странама.
Битно је напоменути, да НР Кина истиче логику да се безбедност једне
државе, не може обезбедити уколико се активном сарадњом земаља не
успостави заједничка безбедност [Xiong 2009]. Ова логика поимања на
чина обезбеђивања не само националне, већ и глобалне безбедности по
средством мреже партнера, изражена је и у стратешким документима НР
Кине, у којима се развој војне дипломатије оцењује као задатак од првог
приоритета. На пример, у Белој књизи о нац ионалној одбран и из 2019.
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године може се прочитати да је војна дипломатија веома битно средство
у реа лизацији кинеских националних интереса. Практични резултати
тога јесу да НР Кина има преко 130 дипломатских војних представника
у иностранству, а у њеној земљи се налазе 116 војних аташеа из различитих
земаља. Такође, редовне војне размене и посете на високом војном нивоу
организују се са преко 150 земаља и чланица је у 54 војна и безбедносна
дијалога [Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, 2019].
Као веома широку платформу на којој НР Кина шири своју мрежу
војних партнера представљају и мировне операције ОУН. У овим опера
цијама, НР Кина свој активизам демонстрира пружањем логистичке, ка
дровске и финансијске подршке. У току 2020. године, број кинеских вој
ника и полицајаца у мировним операцијама ОУН износио је 2.534 лица,
што је пет пута од укупног броја ангажованих припадника других сталних
чланица Савета безбедности ОУН (САД, Русија, Франц уска и Велика
Британија). Такође, НР Кина је после САД, први највећи финансијер ових
мировних операција, о чему сведочи чињеница да је у 2020. години издво
јила шест милијарди америчких долара и тиме финансирала 15% укупних
активности реа лизованих у оквиру мировних операција у овом формату.
Када је реч о логистичкој подршци, НР Кина је изг радила бројне аутопутеве, магистралне путеве, отворила бројне болнице и школе с циљем
стабилизације земаља чија безбедност и развој директно зависе од успе
шности ОУН мировних операција. Међутим, поставља се питање да ли
у кинеском ангаж ман у обезбеђивања безбеднос ти пос редс твом ОУН
мировних операција преовладавају хумани циљеви или је она руковође
на геополитичк им, геоекономским и стратешким амбицијама? [Gowan
2020].
Уколико посматрамо из угла релационистичке школе, јасно је уочљи
ва корист по кинеске националне интересе која се ствара у троуглу одно
са између војне модернизације – мирољубивог развоја – војне дипломатије.
Дак ле, НР Кина континуирану војну модернизацију и професионализа
цију може представити као веома корисно јавно средство и доп ринос
обезбеђивању глобалне безбедности, и то не само кроз билатералну, већ
и мултилатералну и сарадњу у оквирима ОУН мировних операција. У
том смислу, НР Кина би стварала другачији контекст разумевања типа
и садржине подршке коју војна модернизација пружа мирољубивом раз
воју. Ово је за њу од велике важности, будући да се кинеско војно оснажи
вање и понашање доживљава као војна претња.
ЗАК ЉУЧАК
Дискурс мирољубиви развој представља својеврсну стратегију којом
НР Кина покушава да, кроз грађење и мењање односа са партнерима,
створи глобалну партнерску мрежу, из које нико неће бити иск ључен, о
чему нам сведочи „заједница заједничке судбине човечанства“. Партнер
ство таквог спект ра у смислу геог рафије и садржине директно утиче на
прихватање НР Кине као беневолентне суперсиле чији развој директно
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доприноси глобалном развоју. С друге стране, „плетење” овакве мреже,
такође, веома је уско повезано с нивоом стратешког кредибилитета који
је НР Кина својим ангажманима успела да достигне у међународној за
једници. Такође, увођењем дискурса „мирољубиви развој 2.0”, НР Кина
је недвосмислено показала да су њени интереси ка међународној зајед
ници дугорочни. Увидели смо да, кроз овај дискурс, НР Кина покушава
да одређене елементе свог економског и политичког система, а које поје
дине државе и организације разумеју као кинеске изазивачке делатности,
представи као основу заједничког учења и напредовања кроз уважавање
и неговање разлика. Кроз мирољубиви развој, НР Кина као сила која још
увек са аспекта економије, војске и наоружања и дипломатије није на
нивоу САД, покушава да створи атмосферу меког балансирања страте
шким интересима САД. За ове стратешке интересе, НР Кина каже да су
базирана на политици моћи и хегемонизму. Такође, то је у веома блиској
вези с кинеским стратегијама развоја мултилатерализма, не само као
платоформе за повезивање земаља, већ и за здружено креирање правила
понашања која представљају израз капацитета њене структуралне моћи
и охрабрење другим државама да својевољно прате њен модел развоја.
Међутим, ово се у одређеној мери може схватити и као нефер пона
шање НР Кине, будући да је НР Кина у систему дефинисаних правила
које су САД успостављале дуги низ деценија успела да реа лизује циље
ве „политике реформе и отварања”. Дак ле, ово може бити и мач с две
оштрице који прети не само да наруши углед НР Кине у међународној
заједници, већ и да укаже на интересну селективност Кине у одабиру
правила којима се обезбеђује предвидљивост понашања држава. Када је
о томе реч НР Кина је постала веома активна у области заштите глобалне
животне средине и борбе против климатских промена. Као што је пока
зано, НР Кина користи борбу против климатских промена и креирање
међународних правила као још један од доказа да ће њено планирано
израстање у глобалну силу бити у складу са међународним нормама, али
и да ни она неће пропустити прилику да буде један од креатора нових
норми. Овим путем, НР Кина за себе ствара позицију моћи да дела као
актер који ће међународни систем мењати изнут ра.
Мирољубиви развој и војна модернизација као две стране истог нов
чића у међусобн им односима отварају проблем или „парадоксалност
дихотомије”. Наиме, НР Кина је константном модернизацијом и профе
сионализацијом националне одбране пробудила подозрење појединих
држава и организација. То је резултирало чињеницом да су оне у својим
званичним стратешким документима кинеску модернизацију национал
не одбране дефинисале као дугорочни изазов по међународну безбедност,
и глобални геополитички и геоекономски поредак, а што ће у великој
мери одређивати њихово деловање и на унут рашњој и на спољној поли
тици. НР Кина инсистира на чињеници да је савремена национална од
брана један од кључних подупирача у кинеском истрајавању на путу ми
рољубивог развоја, те стога она шири своју глобалну мрежу војних партнера
како на билатералном, тако и на мултилатералном нивоу укључујући и
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учешће у ОУН мировним операцијама. Кини је мултилатерализам у војној
дипломатији пот ребан због низа стратешких разлога, али који се своде
на то да може да конт ролише развој војне сарадње на више нивоа и у
различитим сферама. Осим тога, уколико Кина буде била војно повезана
с већ им бројем земаља, не само са циљем прод убљивања међусобног
војног поверења, већ и превазилажења безбедносних изазова, отупиће се
оштрица схватања Кине као реа лне и потенцијалне војне претње.
На крају, будући процеси и трендови показаће да ли НР Кина има
довољно капацитета да, кроз дискурс мирољубиви развој, пружи другим
државама безбедносне и економске ресурсе на начин и у количини коју
не може да обезбеди ни један други делатник међународних односа.
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САЖЕТАК: Предмет анализе су узрок, механизам и последице кон
куренције интересних група на политичком тржишту. Супротстављена
су два теоријска гледишта. Цент рални део је посвећен Бекеровом моделу
надметања група за притисак који имп лицира унапpeђење друштвеног
благостања, док аргументација теорије јавног избора упућује на делимич
но супротан зак ључак.
КЉУЧН Е РЕЧ И: интересне групе, трагање зе рентом, полит ичк и
утицај, друштвено благостање
ЈЕЛ КЛАСИФИК АЦИЈА: D72

УВОД
Увек када су на снази околности у којима се појављују чланови дру
штва незадовољни трансфером плодова њиховог рада ка фаворизованим
члановима, може се говорити о недобровољној прерасподели. С обзиром
да те околности у демок ратским друштвима подразумевају већ ински
систем доношења друштвених одлука, испоставља се да постојање таквих
незадовољстава није ретка појава. Када чланови извршне власти и/или
већинска коалиција у законодавном телу донесу пропис којим се поједини
тржишни учесници изузимају из правила фискализације или уврштава
ју на списак добитника субвенција, то неминовно подразумева да ће део
или целокупна привреда бити опорезовани у циљу попуњавања задатог
буџета. Тиме се илуструје чињеница да је друштвени исход настао као
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последица интересног трагања за рентом у суштини идентичан оном који
би се успоставио да је вредносни суд у друштву такав да највећи пондер
буде приписан корисности оних чланова који су најорганизованији и
спремни да уложе значајна средства не би ли се такав исход формирао.
Међутим, имајући у виду да постоји немали број интересних група1 из
најразличитијих делатности, за које неретко важи да аутпути једних пред
стављају инпуте других, или је, пак, реч о супститутабилности или ком
плементарности производа, отвара се могућност да наметање институ
ционалних преференција једне групе буде у нескладу са правилима игре
која максимизирају интерес друге. Другим речима, политичка моћ која
може служити као средство за остварење интереса свих добро организо
ваних група за притисак, потенцијално може довести и до њиховог над
метања на политичком тржишту за „освајањеˮ рег улаторних прописа.
Стога се поставља питање: да ли надметање партикуларних интереса на
страни тражње на политичком тржишту може произвести, барем као не
намеравану последицу, позитивне ефекте на друштвено благостање? Ово
је веома интересантна тема, која је свој развојни пут доживела у оквири
ма теорије јавног избора и констит уисања темеља економске теорије
рег улације. Отуда намера да се унеколико детаљније представе њени
неједнозначни резултати.
КЉУЧНИ ТЕОРИЈСКИ ДОПРИНОСИ
ПРЕ БЕКЕРОВОГ МОДЕЛА
Једна од импликација Олсонове пионирске анализе логике колектив
ног деловања гласи да постизање оптималног друштвеног договора путем
институционализованих преговора представника интересних (друштве
них) група није могуће, пошто сам поступак лаборира од инхерентне не
ефикасне и неправичне природе. С обзиром да постоје они који могу и
они који не мог у да се организују, први би извлачили користи на рач ун
других [Olson 1965: 132–167]. Међутим, када је реч о надметању органи
зованих група, Олсон је исказао виши степен оптимизма у погледу карак
тера друштвених ефеката такве конфронтације. Он сматра да немилосрдна
борба између организованих интереса, попут дарвиновске борбе за опста
нак на високо конкурентном економском тржишту, садржи потенцијал
да ограничи друштвене губитке који настају као последица партикулар
них деловања коа лиција за расподелу. Наравно, потези групе која трпи
губитке нису последица њене беневолентности, већ иск ључиво заштите
личног интереса. Разлог томе је да се у оваквим околностима настале
штете и користи не распоређују равномерно у друштву – када једна од
страна трпи губитке услед доношења прописâ који погодују другој страни,
ти губици нису сразмерни њеном уделу у националном дохотку, већ већи
од тога (исто важ и и за стран у добитака). Када мало ко осим фармера
1
У овом рад у се као синоними користе изрази интересне групе, групе за притисак и
коа лиције за расподел у. У питању су општеп рих ваћени термини у литерат ури.
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купује пољопривредне машине, скоро целокупну друштвену добит од
смањења царина на пољопривредну механизацију, уведену услед актив
ног деловања произвођача пољопривредних машина, присвајају фармери,
док потоњи трпе несразмерне губитке [Olson 1982: 46–48].
На трагу властите бојазни од ефеката тржишног деловања које све
више поприма групни карактер, Хајек је надог радио став да околности
у којима надметање постаје све мање индивидуа лизовано, не могу пред
стављати адекватно окружење при покушају да се изг ради (или сачува)
рационални економски поредак заснован на слободном тржишту у контек
сту јасно дефинисаних, унапред познатих и „неадресираних” правила
игре. Став да је редуковање једне моћи другом потпуно беспредметно, он
изводи из два кумулативна услова, чија реа листичност зависи од спрем
ности друштва да само себи призна њихову природ у и значење. Први
услов гласи да постојање организованог интереса нема упориште у ње
говој важности. Другим речима, апсурдно је давати априори подршку
постојању било ког организованог интереса, па био то и онај који се бави
стварањем аутпута од есенцијалног значаја за људски живот. Други услов
је да партик уларни интереси мог у бити ефикасно организовани само
употребом принуде. Стога, у околностима успостављања једне моћи као
противтеже другој, долази до повећања а не до смањења присиле над
тржишним механизмом, што прети да угрози виталност економског по
ретка [Hajek 2002: 339–345].
Закључци Бекеровог модела који се тичу друштвених последица над
метања група за притисак, показују да је његов приступ ближи Олсоно
вој аргументацији. Такође, вреди напоменути Бекерову констатацију да
је мотивацију за изг радњу теорије црпео и из интелектуа лне атмосфере
коју су креирале његове колеге са Чикашког универзитета, посебно исти
чући Стиглера, Познера и Пелцмана чији је рад довео до конституисања
основе економске теорије регулације. Стиглерово утемељење ове теори
је, односно постављање рег улаторне активности у контекст пон уде и
тражње на политичком тржишту и пре свега анализа стране тражње за
регулацијом, као и њено начелно прихватање у Познеровој аргумента
цији, отворили су простор за Пелцманову формализацију стране понуде
рег улације [Stigler 1971; Posner 1974; Peltzman 1976]. Према Пелцману,
уколико претпоставимо да се држава налази између две велике супротста
вљене интересне групе – потрошача и произвођача – при чему нуди услугу
регулације не фаворизујући унапред ниједну од заинтересованих страна,
регулаторни исход мора одражавати ситуацију у којој су интереси обе
стране у одређеној мери успешно артикулисани. Претпоставимо да је пре
регулације цена одређена на конкурентском тржишту. Релативно малим
повећањем цене (и последично ренте) регулацијом се унапређују инте
реси произвођача. Такво повећање цене врши се све до оног нивоа док се
не изједначе гранични добитак подршке произвођача као противуслуге
за раст економске ренте са граничним губитком гласова потрошача услед
раста чистог губитка и економске ренте (оба фактора смањују пот роша
чев вишак). Снижавање цене са монополског нивоа врши се према истом
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принципу, с тим што сада подршка и губитак исте долазе са супротних
страна у односу на претходну полазну основу. С тим у вези, Пелцман
зак ључује „да су и природно монополистичке и природно конкурентске
индустрије политички привлачније за регулацију од олигополистичког
хибрида” [Peltzman 1976: 223–224]. Другим речима, деловање интересних
група усмерено на прерасподелу неће довести до максималног трансфера
благостања у корист једне од њих – такво решење није оно које максими
зира интерес регулатора.
У свом проницљивом коментару Пелцмановог чланка, Бекер [Becker
1976] је истакао да економисти превише пажње пок лањају питању мето
да трансферисања дохотка фаворизованој групи. Претпостављајући да
бирачи у просеку правилно перципирају добитке и губитке регулаторних
политика услед постојања баластних трошкова (dead weight costs), он
истиче да политичари теже да користе друштвено ефикасније методе
трансфера дохотка. С тим у вези наглашава да се примена Пелцмановог
модела не мора ограничити само на регулацију индустрије, већ да се тиме
могу објашњавати и друге државне мере попут накнаде за незапослене,
помоћи за мајке са малолетном децом, прогресивно опорезивање и друге
политике које подразумевају готовинске трансфере.2 Примена било које
од ових мера узрокује друштвене трошкове. На пример, помоћ мајкама
са малолетном децом може повећати фертилитет, подстаћи брачну неста
билност, обесхрабрити учешће на тржишту рада итд. У таквим околно
стима употреба готовинских трансфера за ову намену није нерационалан
потез политичара, већ управо обрнуто. Бекер закључује да, иако „овакав
приступ оставља мало простора економистима да предлажу боље мето
де које би примењивао јавни сектор”3 он им ипак отвара пут за „већу
улогу у позитивној анализи законитости које постоје у функционисању
овог сектора” [Becker 1976: 248]. Бекер је имао у виду чињеницу да је у
таквом интелектуа лном контексту и даље недостајао модел тражње за
регулацијом који би додатно осветлио регулаторни процес и његове по
следице на друштвено благостање. Такав модел, обелоданио је седам
година касније.
БЕКЕРОВ МОДЕЛ НАДМЕТАЊА ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА
Баластни трошкови и функције политичког утицаја
Предмет анализе Бекеровог модела4 посмат ра се кроз призму рела
тивног односа политичке моћи група за притисак. Политичка моћ групе
одражава њену способност извршења одређеног нивоа политичког при
тиска. Таква моћ зависи од два фактора: величине ресурса којима чланови
2
На овом месту се јасно може уочити Стиглеров утицај, с обзиром на његову намеру
да економском теоријом рег улације објасни државн у интервенцију у најширем смислу.
3
Он истиче да су економисти у доброј мери недостојни тог посла, сматрајући да они нису
ништа више у стању да предложе одговарајућ и метод прерасподеле упот ребом рег улације,
него што су у стању да пронађу боље методе за производњу реа лног аутп ута инд устрије.
4
Представљање арг ументације Бекеровог модела је засновано на: [Becker 1983].
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групе и група као облик организовања индивидуа лних интереса распо
лажу; способности превазилажења проблема „слепог путника”. Отуда
укупни трошкови колективне акције, односно производње одговарајућег
нивоа политичког притиска представљају збир трошкова конкретне по
литичке активности (на пример, лобирања) и оних неопходних за прева
зилажење проблема понашања заснованог на логици „слепог путника”.5
Механизам надметања почива на претпоставци постојања две хомо
гене групе за притисак са противречним интересима, које своју колектив
ну акцију усмеравају ка присилној, на легислативи заснованој, прерасподели
постојећег благостања. Нека s означава субвенционисану, а t опорезовану
групу.6 Уколико са Zs0 и Zs, Zt0 и Zt, означимо индивидуа лно благостање7
5
Настојећ и да изведе пот ребан услов за оптималн у величин у групе, Бекер користи
логику технолошке оптимизације у кратком року. Увећање инпута, односно додавање нових
чланова (број чланова групе је варијабилн и фактор), креи ра двојак ефекат на економ ију
обима у производњи групног прит иска. Са једне стране, смањује просечне трош кове по
основу поделе трошкова политичке активности, док са друге подиже просечне трошкове
услед појачавања проблема „слепог путника”. Све док је узроковано смањење веће од њего
вог повећања, група послује на опадајућем дел у функције просечног трошка, што сугерише
да је маргинални политички притисак растући. Обрнуто важи када је група велика – произ
водња притиска се одвија у растућем делу функције просечног трошка, односно маргинални
политички притисак опада са растом броја чланова групе, те се њима више исплати да изврше
ред укцију чланства. Отуда постојећ и чланови имају интереса да доп усте улазак додатном
члану, све док се индивидуа лне користи по основу уштеда у доприносима колективној акци
ји и већем обим у колект ивне акц ије не изједначе са јед ин ичн им трош ковима конт роле
одржавања групе. Маргиналистичком анализом о оптималној величини групе, Бекер се пре
свега ослања на Стиглерову аргументацију у вези са проблемом „слепог путникаˮ. У Стигле
ровој анализи, иако постоји позитиван однос између величине групе и обима колективне
акције, повећање броја чланова групе доводи до раста вероватноће спровођења колективне
акције по опадајућој стопи, пада трошкова које додатни чланови подносе по опадајућој стопи,
те раста очек иваног добитка по опадајућој стопи [Stigler 1974]. Поред тога, Бекер користи
и Олсонову анализу минималне добитне коа лиције – настојање група да постан у екск лу
зивне након што достигн у величин у чланства која обезбеђује најповољнији однос користи
и трошкова [Becker 1965: 36–42].
6
Пошто Бекеров модел представља општи модел траж ње за економском рег улацијом
и уопште државном интервенцијом, следи да изразе порези и субвенције треба посмат рати
готово универзално, тј. тако да под њих подводимо стварне порезе и готовинске субвенције,
изузимање од пореских правила, царине, квоте, минималне наднице, лиценце за обављање
делатности итд. Речју, било који рег улаторни пропис којим се повећава благостање члано
ва политичк и утицајније групе смат ра се субвенцијом и обрн уто – користи се израз порез
када је реч о смањењу благостања оних група чији су интереси у релативно подређеном по
ложају у поступку прерасподеле успостављене регулацијом. Треба приметити да међу онима
који губе рег улацијом постоје два типа група: оне које се лакше и оне које се теже организу
ју. Иако Бекерова анализа узима у размат рање и једне и друге, она се суштински бави првим.
На овом месту се поново може уочити утицај Стиглерове анализе, која сугерише да рег ула
ција углавном унапређује интересе рег улисаних произвођача, а да пот рошачи трпе губитке
услед проблема „слепог путника” који онемог ућава њихову колективн у акцију.
7
Бекер користи концепт пуног дохотка као мере индивидуа лне корисности који је де
финисао приликом обезбеђивања другачијег приступа понашању појединаца у односу на онај
који нуди стандардна микроекономска теорија потрошње [Becker 1965]. Његова анализа ра
ционалног понашања појединца не полази од максимизирања корисности чији су арг умен
ти тржишна добра, већ основна добра која производи сам појединац, те су као так ва у својој
основи нет рж ишна. Другим речима, појединац не максимизира корисност прибављањем
аутомобила, већ поседовањем комфора или луксуза који му доноси тај аутомобил. Производ
њу основних добара он представља производном функцијом облика y = f (t, x), где је први
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члана групе s, односно t, пре и након успостављања регулаторног решења
којим се врши прерасподела дохотка, следи да се износ промене индиви
дуалног благостања услед примљене субвенције чланова групе s (Rs) и на
метнутог пореза члановима групе t (Rt) може изразити на следећи начин:
Rs = Zs – Zs0 и Rt = Zt0 – Zt, при чему је Rs > 0 и Rt > 0. Укупан износ прику
пљеног пореза наметнутог групи t, можемо дефинисати као S = nt F(Rt), где
је S износ пореза који плаћа група t, nt је број њених чланова, Rt је износ
пореза који плаћа сваки члан, а F представља функцију прихода од поре
за која укључује баластне трошкове проистек ле из алокативних дистор
зија које ти порези узрокују. Сходно томе, износ пореза са припадајућим
баластним трошковима који стоји на располагању за исплату субвенција,
мора бити мањи од потенцијалног износа пореза без баластних трошко
ва намењеног за те сврхе, односно: F(Rt) ≤ Rt. Претпоставимо да је мар
гинални баластни трошак пореза позитиван (повећање пореза [пореске
стопе] за јединицу доводи до повећања баластних трошкова, што усло
вљава да промена [повећање] износа пореског прихода расположивог за
субвенције буде мање од јединице додатно разрезаног пореза) и растући
(свака додатна јединица наметнутог пореза доводи до све мањег износа
пореза (у односу на онај који би потенцијално могао постојати) располо
живог за субвенције по јединици наметнутог пореза), тј: Fʹ ≤ 1 и Fʹʹ ≤ 0.
Пошто се субвенције исплаћују из прикупљених пореских прихода,
односно постоји једнакост леве и десне стране буџета, износ субвенције
(благостања) који ће бити на располагању за трансфер групи s, може се
представити на следећи начин: nt F(Rt) = S = ns G(Rs), где је ns број чланова
групе s, Rs је износ субвенције по члану, док G представља функцију изно
са субвенција која укључује баластне трошкове проистекле из алокатив
них дисторзија које те субвенције узрокују. Отуда износ субвенције de
facto додељен примаоцима, мора бити мањи од оног који примарно стоји
на располагању за њену исплату, односно: G(Rs) ≥ Rs. Претпоставимо да
је маргинални баластни трошак субвенција позитиван (повећање износа
субвенције за јединиц у повећава баластне трошкове, што последично
захтева износ новца расположивог за субвенције већег од те јединице) и
растући (свака додатна јединица субвенције захтева постојање све већег
расположивог износа по јединици за њену доделу), тј: Gʹ ≥ 1 и Gʹ ≥ 0.
инп ут (t) време, а други (x = x1, x2…) тржишни производи које појединац прибавља трошећ и
свој трж ишни доходак стечен у размени властитих услуга на трж ишту рада. Стога поједи
нац оптимизира у смислу алокације времена које ће посветити стицању дохотка на тржишту
рада и оног који одлази на префериране активности доколице. То је општи оквир којим се
може објаснити и одл ука појединца о висини улагања ресурса у производњу групног поли
тичког притиска. На пример, одлука појединца о већој потрошњи властитог времена директ
но на учествовање у кампањи фаворизованог политичара или индиректно путем обезбеђивања
већег трж ишног дохотка у циљу давања прилога за кампању, није у несклад у са максими
зацијом корисности појединца, пошто ће му уложени ресурси у лобирање донети доходак
који ће му омог ућ ити већу куповин у трж ишних добара и по том основу компензовати из
губљен у корисност услед мање количине времена посвећене производњи основних добара.
Коначно, напоменимо да важи слична претпоставка и када је реч о пуном дохотку групе као
збиру (Бекер у циљу поједностављења доп ушта просто сабирање) индивид уа лних пуних
доходака њених чланова – он мери благостање групе.
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Баластни трошкови у Бекеровој анализи представљају директне и
индиректне трошкове активности предузетих у циљу увођења и извр
шења трансфера благостања. У директне трошкове спадају сви ресурси
утрошени у циљу функционисања пореског и оног дела система држа
ве зад уженог за додељивање субвенција, укључ ујућ и ту мониторинг и
кажњавање понашања оличеног у моралном хазарду приликом плаћања
пореза и прибав љања субвенц ија. Инд иректн и трош кови, који мог у
представљати узрок другог дела директних трошкова, настају као по
следица негативних ефеката пореза и субвенција на систем подстицаја
чланова група s и t у поглед у њиховог улагања ресурса у конк ретне
активности. Поједностављено речено, постојање реметилачких ефеката
пореза и субвенција иск ривљује ценовне сигнале, те доводи до изобли
чених одл ука тржишних актера приликом њиховог избора броја часова
рада, пот рошње приватних добара, величине и структ уре инвестиција
итд.8
Успостављање одговарајуће висине и структуре баластних трошко
ва одражава чињен иц у да игра прерасподеле благостања између две
групе на полит ичком трж иш ту, посмат рана са становиш та њеног ре
зултата, није игра са нултом сумом (Графикон 1). Да би било који члан
групе s прибавио износ субвенције R s, услед постојања (позитивних и
рас тућ их [обратити паж њу на обл ик криве X ]) баластн их трош кова
субвенција, износ за те намене мора бити већ и и износи G(R s). Само у
сит уацији у којој не би постојали баластни трошкови субвенција (ли
нија 450) износ de facto прим љене субвенције био би једнак износу бу
џетских расхода. Имајућ и у вид у буџетску једнакост (приход једнак
расходима), износ F(Rt) представља ниво прихода довољан да пок рије
висин у расхода G(R s). Међутим, да би био прик уп љен порески приход
F(Rt), висина пореске стопе мора бити већа од оне која би потенцијално
морала бити наметн ута да не постоје баластни трошкови пореза (T>T’).
Друг им речима, услед постојања (позитивних и растућ их) баластних
трошкова пореза, износ пореског прихода који мора бити наметн ут у
циљу исп лате субвенције R s је S. Тиме долазимо до зак ључка да износ
пореза наметн утог групи у подређеном положају (t) неминовно прева
зилази износ субвенције који добија фаворизована група (s) – наметнути
губитак првих остаје некомпензован добитком потоњих за износ баласт
них трошкова. Отуда присилна прерасподела, посматрано са становишта
збира вредности исплате за оба играча, представља игру са негативном
сумом.

8
Обично се наводи да до так вих дисторзија не би дош ло у строгим условима пау шал
ног опорезивања и субвенционисања. Међутим, треба имати у вид у да је немали део еконо
миста свестан чињенице да то ипак представља теоријску конструкцију, која ни као таква не
мора бити тачна (расправа о њеној реа листичности још је мање плодна). На пример, Баумол
смат ра да не постоји рационална основа за оправдање так ве конструкције, поготову када је
реч о играма са понављањем [Baumol 2006: 130–136].

добија фаворизована група (s) – наметнути губитак првих остаје некомпензован добитком потоњих за износ баластних трошкова. Отуда присилна прерасподела, посматрано
са становишта збира вредности исплате за оба играча, представља игру са негативном
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притисак у циљу смањења трошкова наметнутих регулацијом. Слично томе, износ субпа s, детерминисан је функцијом политичког утицаја облика: nsG(Rs) = Is
(pt, ps, x). Имајући у виду да функција политичког утицаја сваке групе за 8
виси од истих аргумената, те с обзиром да су интереси међусобно супрот
стављени, следи да уколико повећање притиска једне групе повећава њен
политички утицај, то нужно доводи до истовременог истоветног смање
ња политичког утицаја конкурентске групе за притисак, ceteris paribus.
Дак ле, уколико је: nt F(Rt) = – It (pt, ps, x) ≡ ns G(Rs) = Is (pt, ps, x), следи да
је: – It ≡ Is ⇒ It + Is ≡ 0, што имплицира да је игра политичког надметања,
сходно критеријуму суме утицаја који свака група производи на регула
торни процес, игра са нултом сумом. Док идентични аргументи у функ
цијама политичког утицаја група, као и једначина политичког буџета,
имплицирају да наведене функције не могу бити независне, доношење
одлуке о колективној акцији сваке групе одликује независност. Незави
сност функција политичког притиска група произлази из њихове тежње
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ка успостављању оних регулаторних решења које максимизирају благо
стање чланства, не узимајући у обзир последице таквог решења на благо
стање друге групе, односно друштва у целини.9 Имајући у виду некоопе
ративност игре политичког надметања, и, с обзиром да је реч о симултаној
игри количинама (политички притисак је аутпут деловања група), следи
да се Бекерова анализа експлицитно користи логиком Курноовог модела
олигопола (дуопола). Благостање чланова групе s биће максимизирано,
односно губитак благостања чланова групе t минимизиран, када додатни
трошак услед улагања додатне јединице ресурса у циљу постизања поли
тичког притиска и последично утицаја, резултира једнаким износом додат
ног трансфера за чланове групе s, односно сачуваног властитог дохотка
чланова групе t.10 За сваки ниво политичког притиска једне интересне
групе могуће је одредити оптимални ниво притиска друге. Тиме се фор
мулишу функције најбољег одговора (криве реакције) сваке групе.
Компаративна статика политичке равнотеже
На Графикону 2 приказане су функције најбољег одговора две инте
ресне групе у Ps – Pt простору, које показују јединствене нивое политич
ког притиска који максимизирају благостање чланова једне групе за сваки
дати очекивани ниво притиска друге. Криве реакције су позитивног на
гиба,11 што имп лицира да када група s повећава свој ниво политичког
притиска, анулирање њеног повећаног утицаја приморава групу t на иден
тичну активност. Претпоставимо да је Fs(Pt) почетна функција реакције
групе s. За дати ниво притиска Ptʹ групе t, најбољи одговор групе s биће
Psʹ. Међутим, за тај ниво политичког притиска групе s, оптимални ниво
притиска групе t није више Ptʹ, него ће на основу њене криве реакције
Ft(Ps) то бити виши ниво притиска (али свакако мањи од Pt*). Процес при
лагођавања се наставља све док свака група не одабере тачно онај ниво
притиска који од ње очекује друга група, приликом властитог одабира
оптималног притиска. Скуп тако одређених избора представља равнотежу
у којој ниједна од супротстављених страна нема подстицај да одступи од
одабраног нивоа политичког притиска, за дати ниво притиска друге стра
не. Таква Курно-Нешова равнотежа је представљена тачком E у пресеку
две криве реакције. То је пар (ps*, pt*) који представља стабилно решење
– уколико група s бира ps*, pt* представља ниво политичког притиска који
максимизира благостање чланова групе t, и истовремено, уколико група t
бира pt*, ниво притиска који максимизира благостање чланова групе s
биће ps*.
9
Одсуство подстицаја типичних интересних група ка узимању у обзир екстерних ефе
ката властитог деловања први је темељно доказао Олсон [1965].
10
Овде је нужно подсетити на претпоставку опадајућих приноса на улагање политич
ких ресурса – додатни притисак захтева све већу количин у уложених ресурса по јединици
притиска. Стога, максималан притисак групе не мора бити и њен оптимални ниво притиска.
11
То је основна разлика у односу на оригиналн у сит уацију Курноове сим ултане игре
количинама између две фирме које производе хомоген производ, где су криве реакције не
гативног нагиба.
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Графикон 2. Функције најбољег одговора група за притисак [Becker 1983: 379]

Успостављена некооперативна политичка равнотежа није ефикасна
у Паретовом смислу, посмат рано са становишта агрегатне величине ап
солутног политичког притиска. Пошто надметање међу групама пред
ставља својеврсну врсту машинерије у погледу висине вршења политич
ког притиска, свако заостајање бива каж њено смањеним релативним
политичким утицајем, те стога већим одливом (мањим приливом) нето
благостања. Таква игра доводи до потенцијално непот ребних трошкова
колективне акције од стране сваке групе приликом њихове теж ње да
одрже властити ниво релативног политичког утицаја. Стога би истоветно
смањење политичког притиска сваке групе довело до побољшања бла
гостања њихових чланова – нето приходи би порасли услед рационали
зације уложених политичких ресурса за дати ниво релативног политич
ког утицаја. Другим речима, простор за Парето побољшање, који је већи
што је виши апсолутни политички притисак обе групе за дати релативни
однос снага, може бити искоришћен само кооперативном игром. Бекер
смат ра да такви случајеви сарадње могу представљати узрок доношења
неких законских прописа, који доводе до смањења производње политич
ког притиска од стране интересних група, попут оних о ограничењу ин
дивидуа лних донација политичким партијама, ригорознијој регулацији
лобистичких активности и сл. Међутим, као и у другим ситуацијама опи
саним игром „затвореникове дилеме”, сарадња је тешко оствариво реше
ње, пошто би свака група преферирала исход у којем је само она та која
повећава властити притисак за дати ниво притиска (утицаја) друге групе.
Пут ка проналаску механизма координације активности производње при
тиска интересних група карактеришу препреке оваплоћене у постојању
проблема „слепог путника” [Stojanović 2005: 402–405].
Иако понашање засновано на преференцијама „слепог путника” оте
жава сарадњу међу групама неоп ходн у приликом пок ушаја смањења
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апсолутног нивоа политичког притиска, групно надметање у циљу сти
цања политичког утицаја ипак релативизује овај проблем са којим се
суочавају групе при организовању колективне акције. Пошто политички
притисак групе зависи и од успешности решавања проблема „слепог пут
ника”, следи да и тај проблем мора подлећи релативизацији. С обзиром
да је једино важна релативна политичка ефикасност група, произлази да
све док је једна група успешнија у проналажењу механизама за превази
лажење проблема „слепог путника”, њени интереси имају потенцијал да
буду релативно снажније представљени и последично наметнути члано
вима друге групе (остатку друштва). Бекер је оваквом тезом у извесном
смислу ублажио тежину овог проблема у организовању колективне ак
ције, снажно израженог у радовима других економиста. Постављајући
Олсонову аргументацију о инверзном односу величине групе и вероват
ноће успешности организовања колективне акције у контекст анализе
надметања интересних група, при чему релативни политички притисак
добија примат, Бекер показује да способност одређене групе у решавању
проблема „слепог путника” не мора бити таква да разултира потпуним,
односно савршеним успехом у превазилажењу тог проблема. Једноставно,
довољно је да буде већа него код конкуренције.
Поред проблема „слепог путника”, додатна варијабла која у одређе
ним околностима може пресудно утицати на формирање конкретне рав
нотеже на политичком тржишту је баластни трошак пореза и субвенција.
Претпоставимо, за почетак, да је дошло до егзогеног повећања ових марги
налних баластних трошкова. Повећање маргиналних баластних трошко
ва пореза (смањење Fʹ) подразумева да ће за дато смањење благостања
опорезоване групе (дати износ наметнутог пореза), износ трансфера, те
последично средстава расположивих за субвенције групе s бити мањи по
јединици наметнутог пореза. Имајући у виду да постоје растући баласт
ни трошкови пореза (Fʹʹ ≤ 0), следи да ће група t уложити релативно већи
политички притисак у циљу смањења наметнутих пореза, с обзиром да
ће смањење баластних трошкова по јединици пореза сада бити веће него
пре егзогене промене, што доводи до смањења (прецизније, мањег пове
ћања) трансфера за сваки износ опорезивања. Погођена група t једностав
но покушава да повећаним политичким притиском створи одбрамбени
механизам којим би се заштитила од потенцијалног повећања пореских
намета, неопходних за одржавање оног нивоа пореских прихода распо
ложивих за субвенције групе s, који је постојао пре повећања баластних
трошкова. Њена крива најбољег одговора помера се навише (са Ft(Ps) на
Ft0 (Ps)) и имплицира да постоји већи оптимални притисак за било који
прогнозирани ниво притиска групе s. Егзогено повећање баластних тро
шкова субвенције (повећање Gʹ) подразумева да за дати ниво пореског
прихода прикупљеног од групе t, постоји смањење прираста благостања
чланова групе s. У таквим околностима чланови групе s смањиће свој
ниво политичког притиска. Да бисмо увидели зашто је то тако претпо
ставимо супротно. Уколико група s увећа ниво политичког притиска у
циљу да задржи ниво примљене субвенције непромењеним (што захтева
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повећање субвенције за износ егзогено увећаних баластних трошкова),
то ће у егзогено измењеним околностима и услед растућих баластних тро
шкова субвенције (Gʹʹ ≥ 0) захтевати веће опорезивање групе t, веће баласт
не трошкове пореза, и уз дати политички притисак групе t мањи порески
приход расположив за субвенције. Стога се њена крива реакције уместо
навише, помера наниже (са Fs(Pt) на Fs0 (Pt)) и имплицира да постоји мањи
оптимални притисак за било који очекивани ниво притиска групе t.
Нова равнотежа на тржишту политичког утицаја (тачка Е1) показује
нижи ниво равнотежног апсолутног политичког притиска групе s и виши
ниво таквог притиска групе t у односу на ситуацију пре повећања баластних
трошкова, односно: Ps0 < Ps* и Pt0 > Pt*. Раст политичког притиска групе
t и његово смањење од стране групе s, доводи до повећања релативног
политичког утицаја групе t и смањења утицаја групе s. Виши ниво рела
тивног политичког притиска (утицаја) групе t, чије деловање резистира
увећању рег улације, узрок ује смањење траж ње за рег улацијом, чиме
долази до смањења трансфера благостања (смањење равнотежне субвен
ције), мањих баластних трошкова, раста ефикасности алокације ресурса
и повећања друштвеног благостања по том основу. Дак ле, механизам
компетитивне (некооперативне) симултане игре количинама две групе
на политичком тржишту, може произвести резултат који доводи до уна
пређења благостања друштва.
Међутим, треба уочити да је расп рострањеност овак вог резултата
ограничена степеном испуњења претпоставке симет ричности функција
политичког притиска група у смислу њихове способности производње
политичког притиска уопште. Ово се најједноставније може илустровати
на примеру поређења две групе неједнаког броја чланова. Раст броја чла
нова опорезоване групе смањује износ индивидуалног пореза наметнутог
у циљу прибављања унапред одређеног пореског прихода. То смањује
маргинални баластни трошак опорезивања12 и последично умањује под
стицаје члановима опорезоване групе да дају допринос колективној акци
ји, односно производњи политичког притиска. Отуда следи да мала субвен
ционисана група има тенденцију да буде политички успешнија у односу
на опорезовану групу, чиме се поново враћамо на Олсоновску аргумен
тацију о релативно ниској вероватноћи организовања великих група по
пут потрошача или пореских обвезника. Другим речима, тиме се поново
илуструје класична чињеница да су релативно мале групе заинтересова
не за она регулаторна решења којима се опорезују велике групе (шира
јавност), пошто то умањује вероватноћу отпора таквој прерасподели. Ово
је посебно случај када се гласање не посматра као политички ресурс којим
би се вршио било какав озбиљнији притисак на доносиоце политичких
одлука, односно уколико се преференцијама бирача може манипулисати
помоћу (дез)информација које пласирају групе за притисак, имајући у
виду њихову рационалну игноранцију према питањима која се покрећу
12
Ово под условом да је повећање директног дела трошкова настало услед чињенице
да је дати порески приход нужно прикупити од већег броја обвезника мање од његовог сма
њења по основу ублажавања дисторзивних ефеката на индивид уа лно доношење одл ука.
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на политичком тржишту [Downs 1957: 260–279]. Ипак, то никако не ума
њује значај Бекерове анализе, поготову у околностима у којима постоји
могућност да се једна група вршећи политички притисак, барем инфини
тезимално, одупре интересима друге.
Имајући у виду да анализирано егзогено повећање баластних трошко
ва пореза и субвенција није аутохтоно, већ директна последица увођења
одговарајућег метода (политике) опорезивања и субвенционисања, про
излази да постоји додатни начин на који би се могао добити идентичан
резултат о унапређењу друштвеног благостања у контексту надметања
интересних група. Такав начин је део исте игре и подразумева једино
промену варијабле на коју се жели утицати политичким притиском. Прет
поставимо да групе, у околностима повећаних баластних трошкова, не
врше политички притисак у циљу директног утицаја на висину пореске
стопе и износа субвенције, већ ради увођења ефикаснијег метода опоре
зивања односно додељивања субвенција. При томе је неопходна импли
цитна претпоставка да постоји исти ниво прихода од пореза за различи
те политике опорезивања односно субвенционисања. Увођење релативно
неефикасног метода прикупљања пореза повећава оптимални притисак
обе групе који је усмерен ка супституцији мање ефикасног метода опоре
зивања ефикаснијим. Зашто? Увођењем релативно ефикасније политике
опорезивања обезбеђује се простор за смањење оптималног политичког
притиска групе t и истовремено повећање релативног политичког утица
ја групе s. Ефикаснији порез доводи до смањења маргиналних баластних
трошкова и последично увећања пореског прихода за дати ниво смањења
благостања групе t. То потенцијално доводи до раста нето прихода групе t,
услед појаве маневарског простора за смањење ресурса уложених у про
изводњу политичког притиска, али и до повећања износа расположивог
за субвенције за дати ниво притиска групе s. На тај начин расте благоста
ње обе групе, те не чуди њихова тежња да искористе простор за Парето
побољшање, који произлази из постојања ефикаснијег метода опорезивања.
Аналогна је ситуација са увођењем ефикаснијег метода субвенциониса
ња. Такав метод обезбеђује виши износ исплаћене субвенције за групу s,
за дати порески приход прикупљен од групе t. Из другог угла посматрано,
постоји простор за смањење пореза групи t за дати ниво субвенције гру
пе s, под условом да група s остане задовољна ранијим износом субвен
ције, односно не повећа свој политички притисак. То се може догодити
у ситуацијама у којима долази до довољно брзог раста њених трошкова
вршења политичког притиска, на пример, пошто постоји подстицај за ула
зак у грану која је високо субвенционисана. Дакле, успостављена регула
торна политика која намеће високе баластне трошкове нема перспективу
дугог опстанка. Из другог угла посматрано, програми који су преживели
контекст политичког надметања група за притисак су они са тенденцијом
да буду релативно ефикасни.13 Речју, конкуренција група на политичком
13
Бекер на овај начин додатно уобличава структ уру објашњења раније изнете анализе
о политичкој борби за опстанак рег улаторних политика [1976]. Основна разлика у односу
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тржишту доводи до повећања вероватноће да ће се успоставити регула
торно решење које увећава ефикасност алокације ресурса, иако је њихо
во деловање некооперативно, а последице ненамераване. Чини се да кон
куренција као процес теж и да обезбеди позитивне резултате како на
економском, тако и на политичком тржишту.
Посматрано са становишта тако успостављеног регулаторног резул
тата и имајући у виду конкретна деловања група s и t у ситуацији повећа
ња баластних трошкова у смислу да оно подстиче повећање политичког
притиска групе t и смањује притисак групе s, чини се да баластни тро
шкови доводе до фаворизације опорезоване групе. Међутим, баластни
трошкови су само један од фактора који може утицати на успостављање
конкретног равнотежног резултата и њихова релативна важност долази
до изражаја тек након испуњавања услова о могућности организовања
колективне акције група. Другим речима, у различитим околностима
различити фактори имају неједнаку улогу. Све док не постоји надметање
група приближно једнаке политичке снаге, фактори који ближе детер
миниш у организовање колективне акције имају релативно већ и значај
у односу на баластне трошкове пореза и субвенција. Почетна (Бекеров
израз је „урођена”) предност опорезованих група постепено слаби како
се приближавамо надметању група које се лакше, односно теже орга
низују.
„ВИРЏИНИЈСКА ШКОЛА” ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ
О БЕКЕРОВОМ МОДЕЛУ
Иако Бекерова анализа надметања интересних група недвосмислено
сад рж и неке од идеја које је бриж љиво баштинила тзв. „вирџинијска
школа” политичке економије, поједини њени аутори су изнели важну
примедбу на Бекерову аргументацију. Основна дистинкција између ре
зултата Бекерове анализе и ставова аутора ове школе, састоји се у Беке
ровом обезбеђивању релативно оптимистичнијег погледа на последице
активности трагања за рентом предузетих од стране интересних група,
посматрано са становишта друштвеног благостања. Међутим, од кључног
је значаја утврдити узрок такве разлике, с обзиром да управо то обезбе
ђује објашњење разлога покренуте критике од стране поборника јавног
избора. Наиме, иако приликом анализе политичког утицаја јасно упућу
је на лобирање и друге облике политичких активности, Бекер то чини
само на нивоу експлицитне претпоставке, постулирајући фиксирану по
на ранију анализу је експлицитни отк лон од упот ребе (са становишта теорије јавног избора)
тешко пробављиве претпоставке о гласању као високо утицајном политичком ресурсу. Пре
цизније, анализа увођења најмање друштвено неефикасног начина за трансфер дохотка, не
почива на претпоставци да типични бирачи у просеку правилно вреднују добитке и губитке
од регулаторних политка, већ на рационалном понашању интересних група, које трагајући за
задовољењем властитог интереса сигнализирају регулатору нужност унапређења конкретне
политике. Тиме Бекерова аргументација обезбеђује подршку поступку лобирања као сигна
лизирања „одоздо” о ефектима конк ретних рег улаторних мера на индивид уа лне и групне
трж ишне учеснике.
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зитивну везу између уложених ресурса и регулаторних политика које се
успостављају. Увођењем премисе о политичарима и бирок ратама као
проводницима за артикулисање интереса група за притисак, тј. као о
непосредним извршиоцима захтева интересних група у контексту поли
тичких правила, Бекер претпоставља све оно на шта је своју пажњу усме
рила „вирџинијска школа” када је реч о трагању за рентом. Уводећи импли
цитну хипотезу о савршеном утицају интересних група на регулатора и
стављајући акценат на алокативне дисторзије које производе државне
интервенције у погледу нарушавања подстицаја индивидуа лним тржи
шним учесницима, Бекерова анализа априори занемарује оно што тео
рија јавног избора посмат ра као један од главних проблема – расипање
ресурса у поступку вршења политичког притиска. Речју, док Бекерова
аргументација имплицира да надметање интересних група може усло
вити померање регулаторног решења које задовољава неспутане партику
ларне интересе ка оном које доводи до повећања алокативне ефикасности
и последично унапређења друштвеног благостања, она ипак свесно пре
виђа чињеницу да конфронтација супротстављених интереса, пратећи
налазе теорије јавног избора, може условити неу т рализовање ефеката
ресурса уложених у присвајање нечега што је неко други већ произвео,
што не може бити продуктивно са становишта друштва. Стога се основ
на примедба Бекеровој анализи може сублимирати у облику следећег (за
протагонисте теорије јавног избора реторичког) питања: где су нестали
друштвени трошкови ресурса уложених у политичке активности од стра
не интересних група током њиховог надметања за политичк и утицај,
односно зашто опортунитетни трошак тако уложених ресурса није састав
ни део калкулације друштвених трошкова трагања за рентом? [Mueller
2008: 308–330; Mitchell 1990; Tollison 1997; Hillman 1998].
Као што конкуренција индивидуалних тржишних актера на економ
ском тржишту под одговарајућим условима води успостављању ефикасне
алокације ресурса, тако и надметање група за притисак на политичком
тржишту може довести до увођења рег улаторних политика којима се
ограничавају друштвени губици. Кључан предуслов за овакав развој до
гађаја је постојање слободе уласка у такмичење, што може обезбедити
партиципирање релативно већег броја интересних група, тако да нијед
на од њих нема моћ да утиче на успостављање поларног решења којим
се у потпуности задовољава само њен интерес. Другим речима, са растом
броја доносилаца одлука на страни тражње на политичком тржишту до
лази до повећања могућности за појаву супротстављених интереса, што
доводи до релативизације политичког утицаја, чиме се обезбеђује да
успостављено регулаторно решење буде мање неефикасно са становишта
друштва у односу на ситуације када деловање једне групе није спутава
но интересима друге. Овакав поглед је делимично одбијен од стране
„вирџинијанаца”, пошто већи број интересената за ренте повлачи и веће
расипање ограничених ресурса друштва уложених у трагање за рентом,
што доводи до смањења друштвеног благостања.
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УМЕСТО ЗАК ЉУЧК А
Сврха упот ребе Бекеровог модела у овом раду је двојака. Прво, ње
гова аргументација је неопходна како би указали на постојање унеколи
ко другачијих зак ључака о последицама деловања интересних група на
друштвено благостање у односу на оне које нуде теоретичари јавног
избора.14 Друго, ова аргументација сугерише постојање једног од могућих
одговора на нимало једноставно питање редуковања политичког утица
ја интересних група у демократском друштву, у ситуацијама када је услед
активности трагања за рентом, легислатива устројена на начин да обез
беђује високе дохотке (ренте) партикуларним интересима науштрб дру
штвеног благостања. У ситуацији када политичко деловање интересних
група није изложено конкурентском притиску, поседовање политичке
моћи представља пот ребан и довољан услов за потпуно наметање вла
ститих инстит уционалних преференција остатк у друштва. Међутим,
када постоји надметање активних група за притисак са супротстављеним
интересима, политичка моћ постаје релативна, те последично само по
требан, али не и довољан услов. Она принципијелно не може постати
довољан услов, чак ни када политички утицај једне групе надилази поли
тички утицај друге, с обзиром да је утицај друге и даље присутан, иако
релативно мањи.
Изнету аргументацију нужно је допунити са још две напомене. Прво,
ослањање на надметање интересних група доводи до релативизовања
политичког утицаја након његовог успостављања, чиме долази до убла
жавања последица деловања група за притисак, али не и до превентивне
дестимулације таквог деловања. Друго, чак и када интересне групе успеју
да издејствују регулаторну активност у облику формирања новог и/или
измене постојећег прописа или оснивања нове бирократске јединице за
дужене за одређену браншу, то не гарантује априори дугорочно овлада
вање регулатором. Политичка победа није купљена једном заувек, она је
само изнајмљена. Све док постоји деловање активних група са против
речним интересима, непотпуна победа се мора перманентно потврђивати,
односно изнова освајати сталним одржавањем релативно вишег поли
тичког утицаја.
Требало би приметити да обе наведене напомене обично почивају
на имплицитној претпоставци промптне надокнаде уложених ресурса у
трагање за рентом од стране интересне групе, тј. да до економске ренте (или
барем надокнаде уложених ресурса) долази истог оног тренутка када је
14
Треба имати у вид у да док је Олсон [1982: 146–180] са једне стране, имајућ и у вид у
трагање за рентом, опт уж ио демок ратски механизам државе за инстит уционалн у склерозу
и привредно назадовање, Бекерова анализа имп лицира да је демок ратија ипак друштвено
ефикаснији начин владавине. У циљу да не упутимо на пог решан траг, треба напомен ути
да Олсон својом анализом указује на проблем, а не на решења поп ут замене демок ратског
поретка алтернативним. Хајеков арг умент у овом контексту гласи да све већ и број специ
фичних правила која фаворизују интересе једних на рач ун других, тј. законски легализују
оно што би у другим околностима посмат рали као чисто арбит рарни поступак, доводи до
тога да „демок ратија може да устоличи потп уни деспотизам” [Хајек 2012: 79].
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уведена регулација у партикуларном интересу. Да ли одустајање од такве
претпоставке води релативизацији прве импликације? Узмимо да увође
ње регулације омогућава групи да наплаћује цену изнад конкурентског
нивоа, те да је пот ребно неколико периода да се надокнаде уложени ре
сурси. У таквим условима, рационално доношење одлуке једне интересне
групе о улагању средстава у активности трагања за рентом мора укључи
ти и предикцију могућности (вероватноће) брзине појаве контраинтереса
изазваних њеном колективном акцијом. Уколико је перципирана веро
ватноћа брзине организовања и деловања групе са супротним интересом
довољно велика, прва група може смањити износ уложених ресурса у
трагање за рентом услед смањеног очекиваног добитка у периодима након
успостављања регулаторног решења у њеном интересу. Дак ле, укључи
вањем у анализу временских секвенци током којих долази до остваривања
приноса неопходних за повраћај уложених ресурса, надметање интере
сних група у извесној мери може имати превентивни карактер, иако се
деловање противничке групе појављује ex post (претња појаве контраин
тереса делује као и сама појава). Међутим, из тога и даље не следи да укљу
чивање временске димензије у смислу итеративног повраћаја уложених
ресурса у динамички контекст Бекерове аргументације надметања ин
тересних група, ублажава примедбу „вирџинијске школе” политичке
економије упућену тој аргументацији. Иако према поимању њених про
тагониста, смањење улагања у активности трагања за рентом повећава
друштвено благостање, критика се односила искључиво на Бекерово игно
рисање трошкова трагања за рентом у коначном обрач ун у друш твеног
благостања.

ДОДАТАК
СТУДИЈА СЛУЧАЈА – НАДМЕТАЊЕ
ПРАВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА У СРБИЈИ
Монополске карактеристике адвокатске и
јавнобележничке делатности у Србији
У циљу додатне илустрације изложене теоријске аргументације, пред
ставићемо пример недавне конфронтације интереса адвоката и јавних
бележника (нотара) у нашој земљи. У питању су професије, које нису
нужно у било каквом сукобу интереса, те које одликују одређене монопол
ске карактеристике готово у свим демократским земљама.15 Када је реч
о Србији, оне представљају еклатантне примере монопола насталих под
благословом државе. За разлику од адвокатске професије коју каракте
15
Постоје и земље које су потпуно либерализовале (слобода уласка и формирања цена)
јавнобележ ничк у делатност, поп ут Холандије.
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рише више од 150 година традиције [Sibinović 2011: 33–43],16 нотаријат је
пример увођења нове делатности „преко ноћи”.17 Нотари као професија
и њихова Комора као стручно удружење уведени су у домаћ и правни
систем Законом о јавном бележништву.18 Шта је основна функција јавног
бележника? Судови се поред доношења одлука у споровима чији је пред
мет различит, баве и оверавањем уговора, рукописа, изјава, као и изда
вањем различитих потврда.19 У многим земљама ове парасудске послове
обављају нотари. Идеја увођења нотара је да се судови растерете тог
посла и окрену бољем обављању оних послова за које су примарно заду
жени, док ће се истовремено и ти парасудски послови ефикасније оба
вљати, пошто ће постојати они којима је то основна делатност. Отуда су
јавни бележници заправо јавни службеници којима је држава поверила
да се баве одређеним пословима попут оверавања и/или састављања уго
вора, тестамената, разних потврда, изјава (на пример о признавању очин
ства, прихватању или остављању наследства), записника са скупштине
акционарских друштава итд. С једне стране, обављање нотарске делат
ности захтева одређена улагања. Пот ребно је да постоји канцеларија,
опрема за пружање услуга клијентима и умрежавање са другим служба
ма, запошљавање сарадника итд. Речју, морају се поднети фиксни и ва
ријабилни трошкови. С друге стране мора се имати у виду природа посла
бележника. У питању је посао који су раније обављали углавном судови,
што говори о озбиљности и чињеници да независно од висине тражње
мора постојати одговарајућа понуда. Чак и ако претпоставимо да нотар
након извесног времена оствари негативан пословни резултат, његова
канцеларија мора остати отворена, јер појединци којима су такве услуге
пот ребне немају могућност избора. Сходно томе, фокус анализе се мора
пренети на страну понуде кроз следеће питање: који ниво ексклузивности
(монопола) треба доделити нотарима, односно које клијенте (приход) им
унапред треба осигурати да би се појавио довољан број професионалаца
у овој делатности? Уколико се на ово тешко питање пог решно одговори,
сукоб са онима у чији делокруг послова се зашло постаје известан. Пре
него што се анализа фокусира на протест адвоката и њихово надметање
16
Анализа адвокатске делатности у наставк у се врши према важећем Закон у о адво
кат ури (ЗА) [Службени гласник РС, 31/2011 и 24/2012 – одл ука УС].
17
Чини се да не бисмо много пог решили уколико израз „преко ноћ и” и у бук валном
значењу прихватимо. Увидом у дат уме доношења последње измене законских прописа нео
пходних за отпочињање рада делатности, уочава се да су сви донети неколико дана пре 1.
септембра 2014. године са обавезом примене управо тог дат ума (што је углавном било већ
сут радан). Видети: [Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа. Службени гласник РС,
93/2014; Закон о промет у непок ретности. Службени гласник РС, 93/2014 и 121/201; Закон о
доп унама Закона о судским таксама. Службени гласник РС, 93/2014; Јавнобележ ничка та
рифа. Службени гласник РС, 91/2014; итд.
18
[Закон о јавном бележништву (ЗЈБ). Службени гласник РС, 31/2011; 85/2012; 19/2013;
55/2014 – др. Закон; 93/2014 – др. закон; и 121/2014]. Примена овог закона је два пута (2011.
и 2012) одлагана, те је почетак примене био 1. септембар 2014. године.
19
[Закон о уређењу судова. Службени гласник РС, 116/2008; 104/2009; 101/2010; 31/2011;
78/2011; 101/2011; 101/2013; 106/2015; 40/2015 – др. закон; 13/2016; 108/2016; 113/2017; 65/2018
– одл ука УС; 87/2018; и 88/2018 – одл ука УС].
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са нотарима, пружићемо кратак преглед монополских карактеристика
ових професија.
Прво, постоје фундаменталне разлике у природи посла. Док су адвока
ти задужени за одбрану интереса искључиво властитог клијента, нотари
морају да заштите интересе свих страна. Нотар није заступник само једне
стране, већ мериторни орган који непристрасно доноси одлуку. Сходно
томе, нотару би могли доделити титулу превентивног судије, с обзиром
да је он тај који доприноси да међу грађанима и привредним субјектима
не долази до судских спорова. Друго, док је адвокатура независна од из
вршне власти, нотаријат то није у потпуности. Независност јесте закон
ски прок ламована (чл. 2 ЗЈБ), али је задржан висок степен државне кон
троле. На пример, Министарство правде одређује број јавнобележничких
места (чл. 15 ЗЈБ), именује јавне бележнике (чл. 27 ЗЈБ) и врши надзор
(заједно са надлежним судом и Комором) над овом делатношћу (чл. 13
ЗЈБ). Сходно томе, можемо рећи да је њихова независност релативно кон
тролисана.
Треће, постоје разлике у погледу одређивања броја чланова профе
сије. Адвокатска делатност је устројена на начин да свако ко жели може
да постане њен члан, уколико испуни законом предвиђене услове. У но
тарској делатности то није случај. Кандидат може добити лиценцу за оба
вљање нотарског посла уколико испуњава законом предвиђене услове,
након расписаног конкурса, именовања од стране министра и уколико
већ није достигнут њихов максималан број. Наиме, Комора расписује кон
курс на основу одлуке Министарства правде (чл. 28 ЗЈБ). Имајући у виду
да Министарство врши директан надзор над Комором и да број јавних
бележника одређује министар према мишљењу Коморе (чл. 15 ЗЈБ), сле
ди да Комора (постојећи јавни бележници) може услед одређеног облика
утицаја на министра одложити конкурс, тј. не допустити улазак нових
играча и тако, бар за извесно време, оставити неиспуњену и ту минимал
ну квоту. Простор за тај утицај произлази из самог закона. Наиме, чланом
15 ЗЈБ дефинисано је да се број јавних бележника одређује тако да свака
јединица локалне самоуправе мора имати барем једног бележника, а уко
лико је та јединица густо насељена или има велику привредну активност
биће потребан један бележник на 25.000 становника. На тај начин одређен
је максималан број нотара (простим дељењем броја становника са 25.000).
Приметимо да је именилац формуле јако висок, те као такав не дозвоља
ва било как ву (већу) промен у у броју чланова ове професије. С друге
стране минималан број јавних бележника неопходан за увођење ове про
фесије био је 100, те у складу са испреплетаношћу Министарства правде
и постојећих (оних у грани) нотара следи јасна импликација о постојању
маневарског простора у вези са одређивањем њиховог текућег броја (тре
нутно је именовано 211 јавних бележника, док је квота одређена на при
ближно 350).20
20
Међутим, то може бити само део објашњења трен утне неисп уњености квоте (и то
онај део који упозорава да јавни бележници који тренутно зарађују висок доходак могу имати
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Четврта разлика се односи на поделу тржишта. У адвокатској делат
ности регулација је успостављена тако да је њеним члановима допуште
но да пружају своје услуге на територији целе земље (чл. 16, ст. 1 ЗА). С
друге стране, подручје делатности нотара јасно је омеђено подручјем
деловања суда на којем је јавни бележник регистровао своју канцеларију.
Они су дужни да своју делатност обављају иск ључиво на том подручју
јер у супротном подлежу дисциплинском поступку. Овакво стање у про
фесији додатно учвршћује чињеница да ресорни министар поседује дис
крециону моћ да према мишљењу које му достави Комора измени број
места у поједином подручју (чл. 15, ст. 3 ЗЈБ). Такође, нотари не само да
не конкуришу једни другима, већ се законом подстиче и њихова сарадња
путем могућности коришћења заједничких канцеларија и поделе трошко
ва (чл. 55, ст. 2 ЗЈБ). Сходно овоме, док адвокати могу конкурисати једни
другима у различитим деловима земље (пракса је показала да је то чест
случај) нотари су стриктно поделили тржиште. Другим речима, грађани
мог у бирати адвокате, али немају слободу избора нотара (грађанин из
Лознице који продаје стан у истом месту може ангажовати адвоката са
седиштем у Беог раду, али услугу јавног бележника мора прибавити од
оног задуженог за Лозницу).
Пета разлика се тиче конк уренције ценама. Адвокати нап лаћују
своје услуге према Тарифи21, којом су утврђене доња (50% износа пропи
саног тарифом за конк ретн у услуг у) и горња (пет пута већ и износ од
прописаног) граница износа наплате за адвокатске услуге (члан 4 Тарифе).
Унутар овог интервала постоји могућност ценовне конкуренције. У оквиру
нотарске професије цене услуга су одређене Јавнобележничком тарифом,
коју одређује министар правде, на основу мишљења Јавнобележничке
коморе (чл. 135 ЗЈБ). Ова тарифа је одређена тако да не доп уш та било
какву конкуренцију ценама, јер је за сваку услугу коју нотар обезбеђује
тачно одређен износ који мора да наплати (не постоји било какав простор
за договор са клијентом око висине цене).22 Другим речима, на тржишту
нотарских услуга не постоји конкуренција ценама за дати квалитет и
vice versa, јер су и једна и друга категорија строго прописане.
Имајући у виду све наведене карактеристике адвокатуре и нотаријата
могло би се закључити да је реч о професијама које не би требало да буду
међусобно супротстављене. Адвокати су по увођењу нотара у домаћи прав
ни систем требали да наставе са обављањем сопствених послова, док би
нотари растеретили судове. Где се онда појавио проблем и зашто је обу
подстицаја да пруже отпор уласку нових чланова у исте јед ин ице локалне самоу п раве).
Други део произлази из структ уре и нивоа екск лузивности делок руга послова јавних беле
жника, с обзиром да потенцијални кандидати перципирају околности одређених локалних
самоу п рава (структ уру становништва, степен привредне активности и сл.) на начин да им
се не исп лати да уложе ресурсе у исп уњавање предуслова за обављање ове делатности.
21
[Тарифа о наг радама и нак надама трошкова за рад адвоката. Службени гласник РС,
121/2012; 99/2020; и 37/2021].
22
[Јавнобележничка тарифа. Службени гласник 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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става рада адвоката трајала од 17. септембра 2014. године до 26. јануара
2015. године? Одговор се може пронаћи у обиму екск лузивних послова
додељених нотарима.
Протест адвоката због начина увођења
нотаријата
Домаћи законодавац је у првобитној верзији Закона о јавном бележни
штву из 2011. године дефинисао уговоре који морају имати форму јавно
бележничког записа. То су били: уговор о доживотном издржавању, рас
подели имовине, имовинским односима између супружника и ванбрачних
партнера, промету непокретности пословно неспособних лица. Проблем
се отворио оног момента када се законодавац одлучио на измену члана
82 ЗЈБ, тако што израз „пословно неспособна лица” у потпуности брише
из закона.23 На тај начин су јавни бележници постали надлежни за цело
купни промет непокретностима свих лица, с обзиром да је Уговор о про
мету непокретности морао бити састављен у форми јавнобележничког
записа. То је практично значило да уколико купац и продавац одређене
непокретности ангажују адвоката при састављању уговора, тај уговор
неће производити правно дејство (ништав је).
Адвокати су дато решење Закона о јавном бележништву смат рали
неприхватљивим. Они су (како то често бива) разлоге протеста поводом
овог питања покушали да прикажу као залагање за унапређење јавног
интереса. Тако су навели да је дошло до губитка слободе избора прили
ком сачињавања ових типова уговора, те да је грађанима и адвокатури
одузета пословна способност. Законска решења до увођења ЗЈБ су допу
штала две могућности. Прва од њих је подразумевала да уговорне стране
самостално (по општепознатој и устаљеној форми) саставе уговор који
потом оверавају у суду за шта је потребно платити судску тарифу. Друга
могућност је била да уговорне стране прибаве услуге адвоката за ту на
мену, а затим приступе судској овери. У потоњем случају, трошкови су
увећани за адвокатску тарифу. Са увођењем нотара у домаћи правни систем
ова слобода избора је ишчезла, с обзиром да је законодавац нотарима пренео
овлашћење не само овере ових облика уговора по цени одређеној Јавно
бележничком тарифом, већ и њихово састављање. У Tабели 1 су прика
зани износи тарифа и укупни трошкови за грађане. Приметимо да су oни
(иако се укупан трошак за грађане смањио са увођењем нотара) били
приморани да плате цену коју је ова професија сама одредила. Та цена је
виша од судске тарифе24 која се морала платити уколико појединац није
прибављао услуге адвоката.
[Закон о изменама Закона о јавном бележништву. Службени гласник РС, бр. 19/2013].
[Закон о судским таксама. Службени гласник РС, 28/94; 53/95; 16/97; 34/2001 – др.
закон, 9/2002; 29/2004; 61/2005; 116/2008 – др. закон; 31/2009; 101/2011; 93/2012; и 93/2014;
106/2015; и 95/2018].
23

24
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Табела 1. Поређење укупног трошка за грађане пре и након увођења нотаријата
на примеру Уговора о промету непокретности
Вредност
Тарифа
правног по
Јавних
сла (непо
бележ ника
кретности)
1.500.000
15.000
3.000.000
21.000
6.000.000
30.000
12.000.000
42.000

Укупан трошак
Ук упан трошак
ПДВ за клијента јав Судска Адвокатска
за клијента
(20%) нобележ ничких тарифа тарифа
адвокатских
услуга
услуга
3.000
18.000
16.350
11.250
27.630
4.200
25.200
20.100
16.500
36.600
6.000
36.000
27.600
22.500
50.100
8.400
50.400
39.000
30.000
69.000

Извор: Табела је прорачун аутора на основу Јавнобележничке тарифе (чл. 10 и чл. 21 – Тариф
ни број 1), Закона о судским таксама (Тарифни број 13), Тарифе о наг радама и нак надама
трошкова за рад адвоката (Тарифни број 74).

У немилосрдној борби са јавним бележницима усмереној и ка Ми
нистарству правде25 за наклоност јавности, адвокати су актуелизовали и
питање прихода јавних бележника. Наиме, према првобитној верзији За
кона о јавном бележништву, као једини расход према држави било је пред
виђено нотарско плаћање пореза на додату вредност. Отуда се отворило
питање да ли су само користи од растерећења судова довољна компенза
ција како судовима тако и друштву за прерасподелу прихода од грађана
уместо делимично26 у државну касу, ка фаворизованим нотарским инте
ресима. На пример, у Француској су нотари дужни да 80% својих прихода
уплате у државни буџет, док је 10% пореска обавеза. Питање исплативости
обављања професије додатно појачава чињеница да је њихов максималан
број одређен у складу са правилом – један нотар на 6.700 становника,27 за
разлику од домаћег правила где број становника у формули износи 25.000.
Наравно, оваква компарација има смисла само под претпоставком ceteris
paribus, те је не треба узет и превише озбиљно приликом расп раве о
оправданости висине нето прихода јавних бележника. Међутим, тзв. меко
лобирање може бити моћан инструмент креирања јавног мњења, те је
пласирање (дез)информација о неоправдано високим приходима чланова
нотарске професије, створило одређену дозу нетрпељивости шире јавно
сти и пружило подршку адвокатском протесту.28
25
Преовлађујућ и став Министарства правде у том трен утку верно су одражавале ње
гове акције: игнорисање захтева адвоката, спровођење рек ламних кампања којима се про
паг ирају предности увођења нотаријата, јавн и наступ и његових зван ичн ика у којима је
прок ламована под ршка нотарским привилегијама.
26
Израз „делимично” налази упот ребу услед члана 51 Закона о судским таксама, који
предвиђа да се део прихода судова од нап лаћених такси расподељује за пок ривање нек их
од тек ућ их расхода њиховог функционисања.
27
Висок и Савет за бележ ништво Франц уске (Conseil Superior Du Notar iat).
28
Такође, не треба губити из вида да је послодавац адвоката клијент који је потписи
вањем пуномоћја о заступању обавезао адвоката на извршење одређене услуге. Из овога
произлази да политички ресурс адвоката није само њихова обустава рада (уз улични протест
или конг рес, проп раћен медијски), већ и незадовољство њихових клијената.
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То је довело до две важне измене регулаторних прописа.29 Прво, из
менама је било предвиђено да уместо дотадашњих 100% прихода нотари
убудуће могу задржати 70%, док преосталих 30% представља ad valorem
буџетску таксу.30 Друго, поново је извршено преиначавање члана 82 ЗЈБ,
којим се ексклузивитет нотара у вези са састављањем Уговора о промету
непок ретности у форми јавнобележничког записа ограничава само на
пословно неспособна лица. Међутим, на овом месту законодавац уводи
додатну модификацију, допуњавајући члан 83 ЗЈБ додатним ставом, ко
јим омог ућава да састављање наведеног уговора пословно способних
лица могу вршити и јавни бележници и грађани самостално или уз помоћ
адвоката, при чему такав писмени облик подлеже солемнизацији од стране
јавног бележника.31 Такве новине у законским решењима, за адвокате, по
једностављено речено, нису биле прихватљиве. Иако су адвокати своју
аргументацију о недовољности таквих измена за обустављање протеста
покушали да представе као ону којом се угрожавају интереси грађана,
будући да они који се одлуче да користе адвокатске услуге морају да пла
те и састављање уговора и његову солемнизацију (која износи 60% од
награде из Тарифног броја 1 Јавнобележничке тарифе), они су у суштини
били свесни да рационални купци немају никакав подстицај да и даље
прибављају њихове услуге, с обзиром да јавни бележници могу обезбе
дити обе услуге (састављање уговора и његову оверу) на једном месту у
складу са само једном тарифом – јавнобележничком, која је притом обез
беђивала ниже цене. Протест је био настављен.
Након додатна два месеца преговора између стручних тимова Мини
старства правде и Адвокатске коморе Србије (у међувремену формираних)
коначно је постигнуто решење којим су се стекли услови да комора доне
се одлуку о прекиду обуставе рада.32 Након 130 дана протеста адвоката
29
[Закон о изменама и доп унама Закона о јавном бележ ништву и Закон о изменама и
доп унама Закона о промет у непок ретности. Службени гласник РС, 121/2014].
30
У вези са овом одл уком интересантно је неколико чињеница. Прво, износ средста
ва уплаћених у буџет је предвиђен за финансирање (тек ућ их) расхода судова, што имп ли
цира да одговор на наше питање о довољности компензације судова само на основу њихове
растерећености услед додељивања нек их од њихових активности нотарима, чини се, није
био позитиван. Друго, рег улатор није пон удио никак во образложење властите одл уке, у
смислу зашто је износ таксе био 30%, а не 60% или 10%. Треће, занимљиво је да нотари нису
улож или био какав значајнији приговор увођењу ове мере. Из тога би се могло зак ључити
да су они и даље задовољни зарађеним нето дохотком.
31
Солемн изац ија уговора од стране нотара подразумева оверу потп иса уз додатак
давања сагласности на његову сад рж ин у. То давање сагласности обезбеђује нотару да буде
конт ролор законитости правног промета у сит уацијама када једна особа не може да гаран
тује (не улива поверење) другој стран и уговорн иц и потп ун у закон итост правног посла,
поп ут на пример продаје стана. Солемнизација је скоро исто као јавнобележ ничк и запис,
осим што сада нотар не мора да препише текст, него је довољно да на донети текст од стране
клијента, уколико је он у склад у са важећ им стандардима, стави солемнизацион у клаузул у
која садржи време, место и датум солемнизације, као и основне податке о јавном бележнику
и клијентима и којом се потврђује да су странке у потп уности у сагласности са сад рж ином
исп раве (чл. 93–97 ЗЈБ).
32
Прво је Управни одбор Адвокатске коморе Србије усвојио предлог постигнутог спо
разума између преговарача којим се прих ватању усаглашени текстови измењених закона
[Одлука Адвокатске коморе Србије бр. 15 – 1/2015, од 16. јанаура 2015]. Након тога је на седници
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створене су околности за поновно функционисање правосудног система
земље. Коначни договор супротстављених страна подразумевао је задржа
вање члана 82 Закона о јавном бележништву у његовом изворном облику,
док је члан 83 истог Закона, који је својевремено уводио новог актера на
подручје састављања купопродајног уговора непокретности, у потпуно
сти обрисан.33 На тај начин враћена је на снагу првобитна верзија Закона
о јавном бележништву из 2011. године, према коме је грађанима и адво
катури допуштено сачињавање уговора, док је нотарима дозвољена једи
но њихова солемнизација. Отуда следи да коначно решење није ефикасно
у Паретовом смислу. Утрошени ресурси током трајања надметања група34
представљају меру простора за Парето побољшање, с обзиром да је крај
ње решење формално идентично почетном. Међутим, правна реа лност
тренутно је нешто другачија. Услед различитог тумачења одредби изме
њених закона у складу са постигнутим договором из јануара 2015, поједи
ни јавни бележници састављају Уговоре о промету непокретности. Сто
га је Адвокатска комора Србије упутила допис ресорном Министарству
упозоравајући да су тако сачињени уговори апсолутно ништави, те да је
Министарство дужно да изврши надзор над вршењем јавнобележничке
делатности и отклони неправилности.35 Такав допис представљао је исто
времено и упозорење у могућу нову обуставу рада адвокатуре. Док се то
не деси, околности су такве да се нови играч налази на тржишту, могућ
ности избора су порасле, а цена услуга у зависности од преференција ку
паца може бити нижа.
Бројни су примери околности у којима је политичко задовољавање
интереса једне групе покренуло конт раинтересе, а коначни резултат на
стао као последица успостављене нагодбе која је у односу на гранична
решења ближа максимизацији друштвеног благостања. Они који упрег
ну машту могу се изненадити величином експланаторне моћи изложене
теоријске анализе, посебно Бекеровом аргументацијом. Економисти ни
када не треба да сметну с ума Семјуелсонову сугестију да је најбоља прак
са добра теорија.

Скупш тине Адвокатске коморе Србије донета одл ука о престанк у обуставе рада, што је
формално потврдио и Управни одбор [Одлука Адвокатске коморе Србије бр. 71 –1/2015, од
22. јан уара 2015].
33
[Закон о изменама и доп унама Закона о јавном бележ ништву и Закон о изменама и
доп унама Закона о промет у непок ретности. Службени гласник РС, 6/2015].
34
Када је реч о адвокатима пре свега мислимо на опортунитетне трошкове у виду про
пуштених прихода за време трајања обуставе рада, као и трошкове пок ретања и одржавања
колективне акције (средства утрошена у подношење захтева Уставном суд у за оцен у устав
ности одредби Закона о јавном бележ ништву и пратећ их закона којим се уводи у правни
живот јавнобележничка комора [Одлука Адвокатске коморе Србије, 1027/14, од 29. септембра
2014], праћење оних чланова који су покушали да присуствују рочиштима својих клијената
(„слепи путници”), одржавање дисцип линских поступака, вођења преговора, конг ресних
скупова, протестних шетњи и сл.).
35
[Захтев Адвокатске коморе Србије бр. 249/2015, од 23. фебуара 2015].
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РЕЗИМЕ: Океани покривају 2/3 земљине површине и нуде велику еко
номску, друштвену и културну вредност која тангира животе милијарде
људи. Процене доприноса океана светској економији крећу се од 1,5 до 3
трилиона америчких долара годишње, што је око 3–5% свих економских
активности у свет у. С друге стране, повећана пот ражња за морским ре
сурсима, технолошки напредак у ист раживању океанских ресурса, преко
мерни риболов, климатске промене и ацидификација океана, загађеност,
биодиверзитет и губитак станишта, заједно са неадекватним управљањем
и спровођењем закона међусобно се преп лићу и производе неповратн у
штету по „здравље” океана. У претходно поменутом контексту, последњих
година све више расте пот реба за изу чавањем океанске (плаве) економије
и њених кључних импликација. С тим у вези, примарни циљ рада јесте да
мапира релевантност и везу (интеракцију) између плаве економије и ширег
окружења (прецизније економског развоја), са посебним освртом на ситуа
цију у Европској унији. Концепт плаве економије део је новог таласа еко
номске мисли који наглашава одрж иву упот ребу природних ресурса у
светским океанима, морима и обалним подручјима. Oдржива плава еконо
мија предвиђа такве економске активности као што су озелењавање бро
дарства, обална обновљива енергија, секвестрација угљеника, еколошки
туризам, генетски морски ресурси, одржива аквакултура и развој нових
врста морске хране као нових трендова у деценијама пред нама. У раду се
управо у том контексту анализирају кључни постулати концепта плаве
економије, као и европска искуства и изазови на овом пољу, применом ме
тода теоријске анализе.
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УВОД
Почев од 2010. године „плава економија” постаје концепт који се ши
роко заговара од стране читавог спектра интереса као темељна стратегија
за спас светских океана и воде. Полазећи од чињенице да вода чини 72%
површине земље и 95% планетарне биосфере, иницијатива плаве еконо
мије настоји да промовише глобалну одрживост фокусирајући се на нај
већи појединачни ресурс планете: океане. Попут концепта зелене еконо
мије, плава економија утиче на побољшање добробити људи и социјалне
једнакости док значајно смањује еколошке ризике и еколошку оскудицу,
те подржава принципе ниског нивоа угљеника, ресурсне ефикасности и
социјалне инк лузије [United Nations Environment Prog ramme (UNEP),
2013: 3].
У чланку се управо ист ражују базични постулати овог концепта,
као и европска искуства и перспектива на овом пољу. Рад је структуриран
тако да обухвата три логички повезане целине. У првом делу говори се
о самом концепту плаве економије и зашто је онa важна. У другом делу
акценат је на прегледу одабраног броја научних радова који теоријски и
емпиријски сагледавају повезаност плаве економије и економског развоја.
У последњем делу разматра се економски аспект и изазови одрживог раз
воја и дају препоруке за одређена побољшања у домену плаве економије
за подручје Европске уније.
КОНЦЕПТ ПЛАВЕ ЕКОНОМИЈЕ – ТЕОРИЈСКИ
ФУНДАМЕНТИ
Плава економија улази у дискурс о воденом развоју у многим нацио
налним државама, како на регионалном, тако и на светском нивоу почев
од конференције Рио+20 (Rio+20). Према дефиницији Светске банке плава
економија је „одрживо коришћење океанских ресурса у сврху економског
раста, побољшања егзистенције и креирања радних места, уз очување
здравља океанског екосистема” [What is Blue Economy?].
Одржива плава економија јесте она која је заснована на чистим тех
нологијама, обновљивој енергији и кружним токовима материјала и која
(кроз одговорне, транспарентне, неп ристрасне и инк лузивне процесе)
пружа социјалне и економске користи за садашње и будуће генерације
(укључујући потребе мањина и најугроженијих група у друштву), допри
носећи сигурности хране, искорењивању сиромаштва, егзистенцији, при
ходу, запослености, здрављу, сигурности, равноправности и политичкој
стабилности [WWF, 2015: 4].
Светска банка [World Bank, 2020: 13] дефинисала је седам базичних
циљева за плаву економију и то: 1) Идентификовати јасне политике и
циљеве који комбинују разматрање економских, социјалних, културних
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и еколошких пот реба у океанском подручју; 2) Пружити боље смернице
и јасноћу доносиоцима одлука, као и већу сигурност приватном сектору;
3) Разумети како се морско окружење тренутно експлоатише, пот ребе
различитих активности, како се појављују нове технологије и како се
природа активности мења; 4) Заштитити драгоцене услуге екосистема и
природне ресурсе и боље разумети и управљати кумулативним ефекти
ма различитих морских активности, како на екосистем, тако и једни на
друге; 5) Учинковитије искористити расположиви морски простор, успо
стављајући размат рану равнотежу између конкурентских притисака, и
размотрити како се различите активности могу боље интегрисати у зајед
нички простор на обострану корист; 6) Антиципирати утицаје климат
ских промена на морску средину и 7) Осигурати да се ставови свих оних
који се занимају за морску средину узму у обзир приликом одлучивања
о начину коришћења океанских ресурса.
ПЛАВА ЕКОНОМИЈА КАО ОКВИР ЗА ОДРЖИВИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
У своју структуру концепт плаве економије укључује примарне ци
љеве економског развоја, заштите животне средине и друштвене једна
кости, и по својој природи она је ниско-карбонска, ефикасна и чиста. У
основи концепта плаве економије лежи идеја о оптимизацији природних
морских ресурса унутар еколошких граница, те раздвајање друштвеноекономског развоја од дег радације животне средине [Vijay 2015: 40].
У новије време питање рационалног коришћења морских ресурса у
сврху оптимизације економског развоја све више привлачи пажњу све
већег броја ист раживача, као и креатора политике. Серкир и др. [Sarker
et al. 2018] у својој студији дају свеобухватну анализу потенцијала плавог
раста и његових политичких импликација за друштвено-економски раз
вој на примеру Бангладеша, као једне од аутентичних поморских нација.
Као виталне компоненте плаве економије у Бангладешу идентификовани
су обални и морски ресурси, те обновљиви извори енергије, а висок еко
номски повраћај са потенцијалом за унапређење плавог раста повезан је
и са морском и обалском трговином, те заштитом од природних ката
строфа. Супротно, као главни изазови на путу ка даљој афирмацији кон
цепта плаве економије у помен утој земљи идентификовани су пораст
нивоа мора, екстремни догађаји изазвани климом, загађење и слаба при
мена закона.
Усмен Ескери и др. [Usman Askari et al. 2020] у свом раду анализирају
могућности и истичу препреке повезане са плавом економијом на приме
ру Пакистана. Поменута анализа за нас је интересантна из једног једно
ставног разлога ако се има у виду чињеница да је поморски сегмент један
од темељних фактора економске и војне моћи поменуте нације, с обзиром
да се 95% трговине одвија морима. Осим тога, процењује се да ако се
плави ресурси унутар ове државе адекватно валоризују онда овај сектор
носи са собом потенцијал за генерисање више од милион радних места
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у наредном периоду, те ублажавање проблема тероризма. Као неконвен
ционални изазови који стоје на путу афирмације концепт плаве еконо
мије на примеру Пак истана наводе се: јачање пиратеријских претњи,
трговина људима, загађење мора и велике шансе за ескалацију кријум
чарења. У наредном периоду, истичу аутори, за снажнији развој плаве
економије пот ребно је да влада демонстрира снажнију политичку вољу,
уложи додатне интелектуалне и материјалне ресурсе, реши проблем лоше
инфраструктуре и бирократије унутар система, амортизује регионалну
нестабилност, те подигне ниво координације унутар надлежног мини
старства за ову област.
Битил и др. [Bethel et al. 2021] у свом раду на примеру добро позна
те приобалне и острвске државе Бахами акценат стављају на канале и
механизме путем којих плава економија може допринети динамичнијем
економском развоју поменуте земље, и посебно истичу приобални и мор
ски туризам, аквакултуру на мору, морску биотехнологију и биопроспек
цију. Поменутим сегментима плаве економије треба дати приоритетни
национални значај за економски просперитет и инсистирати на стратешком
и тактичком доношењу одлука путем нумеричког моделовања и опсер
вације океана. У раду поменутих аутора плава економија је препозната
као кључна полуга за ревитализацију економије у постковид ери, а као
кључни изазови и препреке који стоје на том путу истичу се: (А) Плава
неправда – наводи се 10 кључних неправди, и то: 1) одузимање имовине,
расељавање и отимање океана; 2) забринутост око еколошке правде због
загађења и отпада; 3) деградација животне средине и редуковање услуга
екосистема; 4) утицаји на живот малих рибара; 5) изг убљени приступ
морским ресурсима потребним за сигурност хране и благостање; 6) непра
ведна расподела економских користи; 7) друштвени и културни утицаји;
8) маргинализација жена; 9) злоупот ребе људских права и права старо
седелаца и 10) управљачка екск лузивност. С друге стране као препоруке
за отклањање или пак ублажавање поменутих неправди и постизање ал
тернативнијег и социјално-праведнијег плавог (а самим тим и економског)
развоја аутори истичу: 1) Препознати и заштитити ресурсе и просторно
власништво и права приступа њима; 2) Предузети приступ из предостро
жности како би се смањило загађење и осигурало да се еколошки терет
не ставља на маргинализовано становништво; 3) Минимизирати утицаје
развоја на станишта, ресурсе и услуге екосистема; 4) Размотрити и зашти
тити права приступа и средстава за живот малих рибара; 5) Одржавати
и промовисати приступ морским ресурсима пот ребним за прехрамбену
безбедност и благостање; 6) Развити политике и механизме за подстица
ње и обезбеђивање правичне расподеле економских користи; 7) Праћење,
ублажавање и управљање друштвеним и културним утицајима развоја
океана; 8) Препознати, укључити и промовисати једнаку улог у жена у
океанској економији; 9) Препознати и заштитити људска права и права
староседеоца и 10) Развити инк лузивно и партиципативно планирање и
процесе управљања развојем океанских области, и (Б) Опсервација оке
ана – односи се на лимитираност ресурса и капацитета владе Бахама да
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самостално спроводи и одржава ист раживање океана чиме се угрожава
ју безбедност, управљачке перформансе и оперативна ефикасност, а што
се пре свега односи на недостатак квалификованог особља, специјализо
ване опреме и финансијских средстава.
Рус и др. [Roos et al. 2021] у свом раду фокусирају пажњу на потен
цијале одрживог економског развоја приобалних подручја под окриљем
плаве економије региона Балтичког мора у контексту дигиталне транс
формације. Главни налаз огледа се у чињеници да активнија комерција
лизација територијалних ресурса обалних подручја може интензивирати
одрживи економски развој поменутог региона, у првом реду кроз диги
тално вођене иновације. Рецепт је прилично једноставан и гласи: јачање
конкурентности приморских подручја изискује оснаживање дигиталних
процеса унутар сектора плаве економије и стварање комуникационе ин
фраструктуре, при чему се додатни утицај плаве економије на економски
развој валоризује и кроз преливање позитивних ефеката на друге инду
стрије путем смањења трошкова, креирања нових радних места и побољ
шања квалитета производа и услуга у истим. Додатно, дигитална трансфор
мација под окриљем плаве економије пружа значајан допринос и помаже
у смањењу угљеничног отиска, чиме се разрешава конфликт између тре
нутне производње добара и очувања ресурсног потенцијала за будућност,
и на тај начин олакшава реа лизација циљева одрживог развоја.
Филен и др. [Phelan et al. 2020] у свом раду фокусирају пажњу на
приморски екот уризам, као виталне и важне компоненте туристичког
сектора, а самим тим и плаве економије, на примеру приобалног региона
индонежанске провинције Јужни Сулавеси, у Коралном троуглу, као мор
ском подручју које се налази у западном Тихом океану и познато је по свом
високом морском биодиверзитету. Примарно, подвлачи се значајна улога
екот уризма у заједници у смислу заштите екосистема, егзистенцијалне
диверзификације и дистрибуције користи. С тим у вези, главни емпириј
ски налаз јесте тај да приобалне заједнице са оскудним морским ресурси
ма пружају скромне развојне могућности које се очитавају углавном кроз
допуну примарног дохотка и, у извесним случајевима, подупиру сезонске
послове као изворе за живот као што су нпр. риболов и пољопривреда.
Супротно, у удаљеним областима богатим биодиверзитетом, смештај у
породици и културни екотуризам нуди средства за допринос годишњем
приходу заједнице, подстиче понос заједнице и односе и јача одрживо
управљање приобаљем. Како би се реа лизација екотуристичких потен
цијала ставила у функцију динамизације економског развоја и достизања
тзв. светог тројства плаве економије – више социјалне правичности, мање
еколошких ризика и сталне подршке за локалну привреду – три су кључне
полуге и то: управљање отпадом, јачање софистицираности угоститељ
ских вештина и приступ тржишту.
Осим позитивних еколошких, друштвених и економских ефеката,
плава економија може продуковати и негативне ефекте што захтева три
кључне преправке (интервенције), и то [опширније у: Brent et al. 2018]: 1)
Поправка за очување – полазећи од проблема да постоји сукоб између
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циљева инвеститора који трагају за могућностима за стицање профита
и заштите животне средине, решење је следећа поправка: претворити
очување океана у атрактивну прилику за улагање уз јачање односа с јав
ношћу. Реч је о идеји „профитног очувања” која подразумева економски
ефикасна средства за ублажавање климатских промена и очување био
лошке разноврсности (као трж ишних недостатака) без ограничавања
економског раста; 2) Поправка протеина – полазећи од проблема све веће
глобалне потражње за рибљим протеинима и опадања природних рибљих
залиха, решење је следећа поправка: чини се да је аквакултура великих
размера прави оквир за будућност рибарства, с обзиром да је она одго
ворна за скоро половину рибе коју једемо. Има се у виду неспорни тренд
према коме мале рибарске заједнице постају све више маргинализоване
како парадигма плавог раста добија на значају и 3) Поправка енергије/
екстракције – полази се од проблема како без икаквих сукоба са сектором
(индустријом) нафте и гаса унапредити агенду одрживости плавог раста.
Посебно се истиче значај плавих финансија за пот ребе експанзије екс
тракт ивн их инд ус трија на мору (нафт е, гаса и дубокоморских ретк их
минерала).
Интересантан је пример острвске државе Сејшели, која захваљујући
геог рафским предностима остварује огромну економску добит (кроз из
воз, генерисање прихода и огромно запошљавање) управо захваљујући
главним секторима плаве економије какви су рибарство и туризам, а на
шта се у свом раду осврнуо и Синеретни [Senaratne 2020]. Илустрације
ради, сектор туризма учествује са преко 80% у БДП-у земље, уз рибарство
које чини највећ и део остатка, зах ваљујућ и чем у ова најмања афричка
држава постиже највећи БДП по становнику на континенту. Међутим,
прекомерна експлоатација и неодрживе праксе управљања стварају огро
ман притисак на океанске ресурсе, због чега је руководство 2018. године
било принуђено да усвоји Стратешки оквир и мапу пута за плаву еконо
мију Сејшела. Као еколошки и друштвено-економски изазови који угро
жавају даљу афирмацију концепта плаве економије истакнути су мало
бројно становниш тво, велика зависност од спољнот рговинских веза,
економска подложност природним шоковима, те пандемија COVID-19
која је избацила на површину огромну зависност земље од увоза основ
них роба услед уске економске основе, те недовољне развијености капа
цитета за домаћу производњу. Окосницу претходно поменутог стратешког
оквира и мапе пута за плаву економију Сејшела чине стратешке иници
јативе путем којих се постиже сигурност хране, очување природног ка
питала земље, економска диверзификација, те одрживо и инк лузивно
коришћење океанског простора, а чија би реа лизација требала да пружи
и значајан допринос даљем економском развоју земље. Темељни циљеви
оквира су: 1) јачање економске диверзификације и резилијентности у
смислу рањивости на потенцијалне шокове, те ослањање на узак број
проп улзивних сектора; 2) постизање заједничког просперитета путем
запошљавања на висококвалитетним позицијама те креирање нових ло
калних инвестиционих могућности; 3) унапређење сигурности хране и
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свеукупног благостања и 4) очување интегритета екосистема и станишта
кроз јачање отпорности на климатске шокове и одрживо управљање.
У свом раду Рој [Roy 2019] се бави анализом управљања морским
ресурсима у Индијском океану, те изазовима плаве економије и нуђењем
препорука за осигурање одрживог економског развоја у том региону у
претходно поменутом контексту. Анализа која се нуди може бити инте
ресантна из разлога што је Индијски океан у светској океанској подели
трећи океан према величини који покрива површину од преко од 70 ми
лиона км2 којом су обухваћене екстензивне екск лузивне економске зоне
различитих земаља и три велика отворена мора. Посебно се наглашава
вишедимензионалност изазова у смислу конструктивног коришћења мор
ских ресурса региона услед утицаја климатских промена, какви су пораст
нивоа мора, закисељавање океана и екст ремни временски догађаји што
утиче на промену у дистрибуцији водених врста, обарање нивоа економске
продуктивности и промене структуре заједнице услед појачаних миг ра
ција. Као одговор аутор предлаже улагање озбиљних напора и ургентну
акцију у правцу унапређења управљачких перформанси и управљачке
структуре (архитектуре) региона океана посебно у контексту рибарства,
заштите животне средине и утицаја климатских промена. Као изазови
унапређења управљања плавом економијом у Индијском океану истичу
се, између осталог, компликовани регулаторни систем који укључује ве
лики број законских решења, регионалне аранжмане, као и међународне
законе; премда је већина земаља овог простора формулисала сопствене
прописе о рибарству, недостају им одговарајући стандарди, смернице и
механизми за спровођење због ограничених података и капацитета; пре
комерна експлоатација природних морских ресурса као последица све
веће урбанизације, индустријализације и миг рације; безбедност хране
(укључујући и морске плодове) је у опасности услед климатских проме
на што се додатно усложњава чињеницом да је овај регион једно од глав
них подручја глобалног риболова и итекако је богат морским плодовима;
уништавање коралних гребена, услед закисељавања и пораста темпера
туре мора, а који су критични за различите врсте мора и сл. На путу ка
одрживом оквиру управљања плавом економијом Индијског океана за
интересоване стране морају да остваре напредак у три кључна сегмента:
1) сигуран и одржив економски раст, 2) повећана извесност и сигурност
политике и 3) већа друштвена допуштеност да активно делују.
Марија Бедирсеа и др. [Bădîrcea et al. 2021] у свом раду настоје да
идентификују узрочну везу између емисије гасова стаклене баште, плаве
економије и економског раста на бази панела годишњих података за 28
земаља члан ица ЕУ за период 2009–2018. година. На основу добијен их
резултата утврђено је да на дуги рок постоји коинтеграциони однос изме
ђу поменутих величина, док су паралелно идентификоване једносмерне
узрочне везе од емисије гасова стак лене баште ка економском расту у
краткорочном периоду и од привредног раста ка емисији гасова стаклене
баште на дужи рок, што указује на то да је плава економија веома важан
део глобалне економије и да се негативан утицај преко мора и океана
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одражава и на друге сфере привредног живота. Чињеница да плава еко
номија негативно утиче на емисију гасова стаклене баште правда се тиме
што је привредна активност коришћењем мора и океана заснована на екс
плоатацији не само обновљивих извора енергије, већ и тиме што владе
предузимају значајне мере за спречавање ослобађања гасова штетних по
животну средину. У циљу осигурања равнотеже између коришћења обал
них ресурса и максимизације економских и друштвених користи, пред
лаже се имплементација система интегрисаног управљања обалним под
ручјем где очување и развој постају компатибилни циљеви. Битно је да
креатори политике стварају адекватне зелене политике прилагођене сва
кој земљи чланици како би се контролисали претходно поменути утицаји
и одржао ниво економског раста као главне детерминанте за финансијски
развој земље. Очување и раст природног капитала акумулираног у мо
рима и океанима је од суштинског значаја за пружање услуга одрживог
екосистема и за постизање одрживог развоја ЕУ у духу развојних циље
ва које су поставиле УН за 2030.
Полазећи од ограниченог простора и деградације ресурса у приобал
ним подручјима, као посебан сегмент експанзије плаве економије у де
ценији пред нама истичу се зоне приобалних вода. У вези са претходним,
Новаљо и др. [Novaglio et al. 2020] у свом раду издвајају две могуће про
јекције развоја поменутог сегмента плаве економије и акција пот ребних
за постизање одрживијег исхода, и то: 1) класични сценарио – фокус ће
се задржати на економском расту, комодификацији природе, доминацији
приватних над јавним и културним инт ресима и приоритетима интере
са садашњих над будућим генерацијама и 2) одрживији сценарио – дошло
би до неу поредиво боље реа лизације циљева УН у одрживом развоју,
што би довело до инклузивног економског развоја, одрживости животне
средине и правичног и једнаког приступа ресурсима и технологијама међу
корисницима, нацијама и генерацијама. Као кључни логистички и еко
номски изазови одрживог и правичног развоја у истом раду наводе се и
истичу: неадекватна инфраструктура и технологија за подршку новим
секторима унутар приобалних подручја; недовољно разумевање утицаја
на животну средину; неправедни исходи и одсуство планирања и владиног
надзора. Решења за поменуте изазове треба тражити у промени друштве
них вредности, избалансиранијој алокацији средстава за приобалне актив
ности, дугорочном и праведном финансирању активности, транспарент
ности у размени информација између инд устрије и међу нацијама уз
померање фокуса са конкуренције на сарадњу, те прилагођавању међу
народних правних и институционалних механизама којим се постиже
етика дељења по питању користи, одрживо коришћење ресурса и мирно
решавање сукоба.
Потенцијалне везе између плаве економије, одрживог развоја и еко
номског раста препознате су и у Агенди одрживог развоја до 2030. годи
не. Наиме, концепти „плавог раста” и „зелене економије у плавом свету”
се усклађују и подржавају реа лизацију једног од циљева одрживог раз
воја УН – одрж иви циљ 14 који се односи на конзервацију и одрж иво
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коришћење мора и морских ресурса за одрживи развој. Плава економија
је на различите начине повезана са 17 циљева одрживог развоја (SDG),
што је приказано у Табели 1, подржавајући активно на тај начин транзицију ка праведнијој, резилијентнијој, заснованој на знању и просперитетнијој будућности која је у складу са природом.
Табела 1. Веза између развоја плаве економије и циљева одрживог развоја
Потенцијалне позитивне последице
правилног развоја плаве економије
Побољшана средства за живот и
запош љавање;
Инвестирање у предузетништво
Побољшана одрж ива производња
хране;
Побољшана дистрибуција хране
Побољшан квалитет воде;
Појачано финансирање здравствених
услуга;
Побољшана безбедност на рад у
помораца
Побољшање инфраструкт уре знања;
Повећана средства за образовни
сектор;
Развој вештина
Повећана једнака права на економске
ресурсе;
Повећана партиципација у доношењу
одл ука
Повећана средства за приступ чистој
води и санитаријама;
Инвестиције у услуге пружања воде
засноване на природи
Побољшани приступ обновљивој
енергији;
Побољшана база знања за изг радњу
и одржавање инфраструкт уре
Генерисање нових радних места;
Економска диверзификација

Циљеви одрж ивог Потенцијалне негативне после
развоја
дице неправилног развоја плаве
економије
1. Свет без сиро Просторни сукоби;
маштва
Маргинализација
2. Свет без глади Повећан губитак хране;
Штетна комодизација хране
3. Здравље и бла Загађење;
гостање
Слабо прик уп љање прихода на
националном нивоу
4. Квалитетно
образовање

Outsourcing квалификоване
радне снаге;
Неспремност за инвестирање у
локалн у обук у и образовање;
Одлив мозгова
5. Родна равно
Повећана родна разлика у зара
правност
дама;
Пролиферација разлике у при
ходима
6. Чиста вода и
Загађење воде;
санитарни услови Деструкција услуга пружања
воде засноване на природи

7. Приступачна
Наставак подстицања енергије
енергија из чистих засноване на угљеник у;
извора
Расељавање становништва;
Утицаји на животн у средин у
8. Достојанствен Концент рација богатства;
рад и економски Превелико ослањање на кван
раст
титативни раст
Појачана и побољшана инфраструк 9. Инд устрија,
Утицај на животн у средин у;
тура;
иновације и ин
Велика зависност од техноло
Технолошки прог рес
фраструкт ура
гије
Побољшана расподела добити;
10. Смањење не Посао као и обично;
Појачано партиципативни ангаж ман једнакости
Концент рација утицаја
свих заинтересованих страна (стејк
холдера)
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Побољшана упот реба воде;
Градови имају приступ чистој обно
вљивој енергији
Ук идање неефикасних субвенција за
фосилна горива;
Промоција правичније трговине
робом и услугама
Транзиција ка ниско-карбонској
економији;
Отпорност на неизвесну климатску
буд ућност
Побољшано здравље водених и
морских екосистема

11. Одрж иви гра Повећан притисак на изворе
дови и заједнице слатке воде;
Загађење
12. Одрж ива по Неод рж ива производна пракса
трошња и произ Повећана количина отпада
водња
13. Заштита климе Повећан интензитет угљеника;
Дег радација обале која доводи
до климатске рањивости

14. Очување воде Прекомерно искориш ћавање
ног света
водених и морских ресурса;
Дег радација животне средине
Повећана сиг урност воде;
15. Очување жи Нут ритивна загађеност;
Побољшана одрживост прекограничне вота на зем љи
Губитак биодиверзитета
расподеле воде
Побољшано управљање;
16. Мир, правда и Ресурсна конфликтност;
Промоција континенталног мира и
снаж не инстит у Неуспех у примени и спровође
безбедности
ције
њу закона и прописа;
Холандска болест и проклетство
ресурса
Побољшана партнерства између јав 17. Партнерством Недовољна партнерства;
них, приватних и актера грађанског до циљева
Бирок ратска комп лексност
друштва;
Ојачана континентална сарадња

Премда ефекти пандемије изазване вирусом ковид-19 у значајној
мери обликују перформансе плаве економије, укратко речено она је по
реметила у првом реду кључне океанске делатности попут рибарства,
туризма и поморства. У начелу позива се на постпандемијски опоравак
(тзв. build back bluer) који би пре свега требао да се базира на подршци
обнављању екосистема путем, примера ради, садње манг рова, очување
коралних гребена и успостављање заштићених морских подручја. То би
у крајњој инстанци редуковало емисију угљеника и повећало климатску
резилијентност у обалним заједницама, али, исто тако, и креирало нова
радна места у туризму, рибарству и секторима аквакултуре. Од значаја
би било и алоцирање штетних субвенција за риболов од прекомерног ка
мањем, одрживијем рибарству, те јачање система управљања отпадом. У
наредном периоду биће потребна и значајна мобилизација капитала када
су у питању области попут одрживе аквакулт уре, обновљивих извора
енергије на мору и борбе против загађења мора пластиком, што захтева
и снажнију афирмацију концепта плавих финансија.1

1
О претходно поменутом односу између пандемије ковид-19 и плаве економије опшир
није у: [The Economist Group, World Ocean Initiative, 2020].
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ЕВРОПСКА УНИЈА И ПЛАВА ЕКОНОМИЈА – ЕМПИРИЈСКИ
НАЛАЗИ, ПРИОРИТЕТНА ПОДРУЧЈА И ИМПЛИК АЦИЈЕ
ЗА КРЕАТОРЕ ПОЛИТИКЕ
Плава економија представља кључну компоненту одрживог економ
ског развоја и јачања конкурентске позиције Европске уније. Додатни
значај концепта плаве економије за развој Европске уније проистиче из
чињенице да је Европа у суштини поморски континент, те да са собом
носи огроман потенцијал за пружање доприноса „зеленијем” европском
економском опоравку. О геог рафском и секторском аспект у поморске
(плаве) економије Европске уније корисне податке, између осталог, пружа
ЕВРОСТАТ. Према последњим доступним подацима из 2015. године неко
лико држава чланица ЕУ су земље без излаза на море и као такве немају
ниједну поморски регион NUTS2 3, па стога нису укључене у разматрање.
У питању су Чешка, Луксембург, Мађарска, Аустрија и Словачка, док
преостале државе чланице ЕУ имају поморске регионе, чија површина
значајно варира (видети Графикон 1).
Графикон 1. Величина поморских региона, према земљама, 2012. година, (км2)

(1) Чешка, Луксембург, Мађарска, Аустрија и Словачка су земље без излаза на море и нису пред
стављене. Подаци за Хрватску нису доступни. На графикон у су још и Норвешка и Исланд
које нису чланови ЕУ.
(2) Подаци за 2011. годин у.
Извор: [EU ROSTAT, Maritime economy statistics 2015].

Седам држава чланица имају у свом саставу поморске регионе чије
су површ ине веће од сто хиљада квад ратн их километара: Шведска
2

Nomenclat ure of terr itor ial units for statistics.
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(300.000 км2), Француска (252.000 км2), Велика Британија (214.000 км2),
Финска (193.000 км2), Италија (181.000 км2), Шпанија (156.000 км2) и Грчка
(111.000 км2). Међу поменутим државама чланицама неколико њих је ло
цирано на Средоземном мору, што их чини изузетно атрактивним међу
туристима, посебно током летњих месеци. Најмањи поморски регион
смештен је на Малти (316 км2), која је у исто време и најмања држава
чланица ЕУ. Оно што је интересантно за наше истраживање јесте и посто
јање диспаритета у БДП-у између поморских и немаритивних региона.
Наиме, ако се посматра БДП per capita између региона, чини се да помор
ски региони често генеришу већи БДП per capita у поређењу са немари
тимним регионима (то је случај у 13 од 20 наведених држава чланица ЕУ
(видети Табелу 2).
Табела 2. БДП per capita, по земљама, 2005, 2010–2011 (¹) (ЕУР/становнику)
Поморски региони
Немаритивни региони
2005.
2010.
2011.
2005.
2010.
2011.
Белгија
29.695
33.303
34.477
23.815
27.291
28.058
Бугарска
3.014
4.311
4.739
3.013
4.865
5.326
Данска(²)
36.782
41.241
41.468
/
/
/
Немачка
29.665
32.718
33.565
26.720
30.308
31.756
Естонија
9.240
11.906
13.467
5.594
7.310
8.147
Ирска
39.972
35.553
36.435
26.142
21.233
21.642
Грчка
17.664
19.987
18.742
13.359
14.645
14.221
Шпанија
20.555
21.994
21.877
21.494
23.682
23.820
Франц уска
23.448
25.128
25.863
29.619
32.807
33.742
Хрватска
7.984
9.672
9.994
8.169
10.242
10.570
Италија
21.252
22.112
22.388
29.444
30.930
31.405
Кипар (²)
18.412
20.985
21.130
/
/
/
Летонија
7.413
10.598
11.952
3.152
5.211
6.166
Литванија
6.640
9.881
11.260
6.270
8.829
10.094
Малта (²)
12.183
15.372
15.929
/
/
/
Холандија
33.518
37.276
37.683
28.839
32.813
33.441
Пољска
6.078
8.323
8.619
6.442
9.311
9.743
Порт угалија
15.518
17.105
16.977
10.462
12.053
11.869
Рум унија
4.320
6.265
6.674
3.658
5.772
6.127
Словенија
13.589
16.629
16.601
14.483
17.430
17.771
Финска
33.070
36.766
38.271
24.850
27.401
29.420
Шведска
34.038
38.310
41.836
28.713
32.835
36.071
Велика Британија
30.936
28.050
28.384
28.715
25.037
25.572
Норвешка
/
52.452
55.082
/
36.785
39.581
(1) Чешка, Луксембург, Мађарска, Аустрија и Словачка су зем ље без излаза на море и нису
представљене.
(2) Данска, Кипар и Малта су поморска пуд ручја у целини.
Извор: [EU ROSTAT, Maritime economy statistics 2015].
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Евалуација економског утицаја плаве економије
на примеру Европске уније
За анализу перформанси плаве економије, поређење земаља чланица
на основу одређених показатеља развијености плаве економије користи
ћемо економске индикаторе за одређене етаблиране секторе публиковане
од стране Генералне управе за поморство и рибарство [Directorate-General
for Maritime Affairs and Fisheries, 2012]. Економски индикатори публикују
се од 2009. године, док је последња доступна година за нашу анализу 2019,
при чему се шест сектора, са кључним директним доприносом плавој
економији ЕУ, односе на: 1) Приморски туризам; 2) Морске живе ресурсе;
3) Морске неживе ресурсе; 4) Лучке активности; 5) Бродог радњу и по
правку пловила и 6) Поморски транспорт. Различити филтери омогућа
вају прилагођавање података у смислу подсектора, активности, државе
чланице, индикатора и временског периода. Исто тако, треба имати у виду
чињениц у да осим специфичног доп риноса етаблираних сектора они
итекако продукују и мултипликативне ефекте на приходе и радна места
у осталим секторима економије ЕУ, те им стога треба посветити посебну
пажњу.
Као индикаторе за анализу економских перформанси плаве економи
је користићемо следеће индикаторе [European Commission. Blue indicators
online dashboard, 2020]: 1) Додату вредност по трошковима фактора (Value
Added at Factor Cost); 2) Бруто инвес тиц ије (Gross Investment); 3) Нето
инвестиције (Net Investment); 4) Персоналне трошкове (Personnel Costs);
5) Запосленост (Persons Employed) и 6) Промет или укњижену бруто пре
мију (Turnover or Gross Premium Written).
На основу Табелe 3 етаблирани сектори плаве економије ЕУ директно
доприносе запошљавању 4,5 милиона људи и генеришу близу 176 мили
јарди бруто додате вредности (GVA) у 2019. години. Највећи допринос у
отварању радних места посматрано по секторима у 2019. години пружио
је приморски туризам, док је најмање радних места отворено унутар сек
тора океанске енергије. Што се тиче генерисања бруто додате вредности
такође предњачи приморски туризам, а следе га поморски транспорт и
лучке активности, док се упадљиво најмања бруто додата вредност кре
ира унутар сектора океанске енергије и морских неживих ресурса.
Ако се посмат ра индикатор додате вредности по трошковима фак
тора у 2019. години егзистирају значајне разлике међу земљама па тако
најбоље резултате бележе зем ље поп ут Шпаније, Италије, Немачке и
Француске, које скупа генеришу 61,7% бруто додате вредности Европске
уније. С друге стране, када су у питању земље чланице ЕУ најмања бруто
додата вредност генерише се у земљама попут Аустрије, Бугарске, Чешке
Републике, Естоније, Финске, Мађарске, Летоније, Литваније, Бугарске,
Малте, Словачке и Словеније. Ако се посмат ра временски период 2009–
2019. годинe дошло је до пораста генерисане бруто додате вредности у
свим земљама чланицама ЕУ, осим у Бугарској (значајaн пад од 36,5%),
Данској и Грчкој (значајан пад од 39,2%). Највећи пораст генерисања бруто
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додате вредности за поменути период бележи се у Мађарској (110,9%),
Малти (176,9%) и Словачкој (чак 425%), иако на изузетно ниску стартну
основу.
Табела 3. Запосленост и додата вредност по трошковима фактора у плавој еко
номији на нивоу ЕУ-27, по секторима, 2019. година
СЕКТОРИ
ПЛАВЕ ЕКОНОМИЈ Е У ЕУ
Укупна радна места и додата
вредност у плавој економији
Морски живи ресурси
Морски неж иви ресурси
Океанска енергија
Лучке активности
Бродог радња и поп равка
Поморски транспорт
Приморски туризам

ЗАПОСЛЕНОСТ У
ПЛАВОЈ ЕКОНОМИЈ И
(у хиљадама)

ДОД АТА ВРЕДНОСТ ПО
ТРОШКОВИМ А ФАКТОРА
(у милионима евра)

4.471,3

176.578,9

539, 9
11,1
10, 6
384,0
292,0
397,6
2.836

19.426,1
4.242,5
1.843,2
26.480,5
14.653,9
30.046,9
79.885,7

Извор: [Eu ropean Commission. Blue indicators online dashboard, 2020].

Што се тиче индикатора бруто инвестиције у 2019. години највећи
њихов износ бележи се у земљама ЕУ поп ут Белгије, Данске (највећ и
износ), Францускe, Немачкe, Италијe, Холандијe и Шпанијe. За временски
период од 2009. до 2019. године на нивоу ЕУ бележи се пад у вредности бру
то инвестиција од 13,9%, са највећим минусом у земљама попут Аустри
је, Бугарске, Чешке Републике, Француске, Грчке, Италије, Луксембурга,
Холандије, Португалије, Румуније, Словеније (највећи пад, 78,7%). С дру
ге стране, највећи раст у износу бруто инвестиција за период 2009–2019.
године бележи се у земљама попут Белгије (99,1%), Кипра, Данске, Немач
ке, Летоније (87,7%, Литваније, Малте (чак 198,6%), Пољске, Словачке и
Шведске. Земље са значајно највећим уделом у укупном износу бруто
инвестиција на нивоу ЕУ-27 у 2019. години јесу Белгија, Данска (чак
22,8%), Француска, Немачка, Италија, Холандија и Шпанија.
Укупан износ нето инвестиција на нивоу ЕУ-27 у 2019. години дости
же близу 6,5 милијарди евра, при чему је за посматрани период 2009–2019.
година забележен пад од 16,1%. Ако се посматра по појединачним земља
ма у 2019. години највећи удео по питању поменутог показатеља бележи
мали број земаља попут Белгије, Данске, Француске, Немачке (земља са
највећим износом нето инвестиција од скоро 1,2 милијарде евра, што је
скоро петина укупних инвестиција на нивоу ЕУ-27), Италије, Холандије
и Шпаније. За временски период 2009–2019. године раст у укупном из
носу нето инвестиција бележи се у земљама попут Аустрије, Белгије (чак
187,1%), Кипра (174,9%), Данске, Естоније, Финске, Немачке (189,2%), Ма
ђарске (158,0%), Летоније, Литваније, Малте (чак 833,9%), Пољске, Словачке
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(318,3%), Шпаније и Шведске, док је у осталим земљама регистрован пад
у укупном износу нето инвестиција (највећи се бележи у Грчкој од 73,4%).
Према показатељу персоналних трошкова на нивоу ЕУ-27 они изно
се преко 100 милијарди евра, што је за посмат рани период 2009–2019.
година раст од 14,9%. Посмат рано по појединачним земљама у 2019. го
дини највећи износ персоналних трошкова у вези са функционисањем
плаве економије бележи се у земљама попут Белгије, Хрватске, Данске,
Франц уске (близу 17 милијарди евра или 15,7% укупних трошкова на
нивоу ЕУ-27), Немачке (преко 17,5 милијарди евра или 16,4% укупних
трошкова), Грчке, Италије (преко 13 милијарди евра или 12,4% укупних
трошкова), Холандије и Шпаније (преко 20,5 милијарди евра или 19,4%
укупних трошкова). Из претходног се јасно види просторна концент ра
ција као и код нето инвестиција, значајног износа персоналних трошкова,
где само четири земље – Француска, Немачка, Италија и Шпанија, бележе
удео од 63,9% у укупној структури персоналних трошкова унутар плаве
економије ЕУ-27. За временски период 2009–2019. годинe пораст персо
налних трошкова бележе земље попут Аустрије, Белгије, Хрватске, Чешке
Републике (значајан раст од 94,5%), Данске, Естоније, Финске, Француске,
Немачке, Мађарске (значајан раст од 127,4%), Ирске, Летоније, Литвани
је, Луксембурга, Малте, Холандије, Пољске, Португалије, Румуније, Сло
вачке (значајан раст од 181,4%), Словеније, Шпаније и Шведске. С друге
стране, само у четири земље чланице за посмат рани временски период
региструје се смањење у укупном износу персоналних трошкова (Бугар
ска, Кипар, Грчка и Италија), што говори у прилог слабој ефикасности
функционисања плаве економије посматрано по земљама чланицама ЕУ.
Последња два индикатора која ће се анализирати односе се на запо
сленост и промет или укњижену бруто премију у вези са функциониса
њем плаве економије по појединачним земљама чланицама ЕУ за 2019.
годину. Оно што је интересантно јесте да је за посматрани период 2009–
2019. године на нивоу ЕУ-27 забележен раст новокреираних радних места
од свега 0,4%, док је у исто време забележен раст промета од 12,9%. По
смат рано по појединачним земљама, највећи удео у структури запосле
ности плаве економије на нивоу ЕУ бележе Француска (8,3%), Немачка
(12,1%), Грчка (12,9%), Италија (11,8%) и Шпанија (20,6%) – помен уте
земље остварују укупан удео у запoслености у вези с плавом економијом
од чак 65,7%. За посмат рани временски период 2009–2019. године раст у
нивоу запослености унутар плаве економије бележи се у земљама попут
Аустрије, Белгије, Кипра, Чешке Републике (значајан пораст од 41,6%),
Данске (значајан пораст од 40,7%), Немачке, Мађарске (огроман пораст
од 70,4%), Ирске (огроман пораст од 70,3%), Летоније, Литваније, Луксем
бурга, Малте (значајан пораст од 59,3%), Холандије, Пољске, Португалије
(значајан пораст од 53,5%), Словачке (огроман пораст од 81,0%) и Шпаније,
док је у свим осталим земљама забележен пад у броју запослености, са
највећим у Бугарској (-6,5%). Када је реч о показатељу промета највећи
је остварен у 2019. години у земљама попут Белгије, Данске, Француске
(износ од скоро 80 милијарди евра), Немачке (највећи износ промета од

248
чак 133 милијардe евра), Италије и Шпаније (значајан обим промета од
скоро 100 милијарди евра). Најмањи износ промета бележи се унутар
плаве економије Луксембурга од свега 213 милиона евра. За посмат рани
временски период 2009–2019. године раст у износу промета бележи се у
земљама попут Аустрије, Белгије (значајан раст од 43,4%), Хрватске, Ки
пра, Чешке Републике, Данске, Естоније, Финске, Француске, Немачке
(значајан пораст од 61,4%), Мађарске (огроман пораст од 83,9%), Ирске,
Летоније, Литваније (82,3%), Луксембурга (89,8%), Малте (огроман пораст
од чак 160%), Холандије, Пољске, Португалије, Словачке (187,7%), Слове
није, Шпаније и Шведске. С друге стране у малом броју од свега четири
забележен је пад у обиму промета плаве економије, с највећим износом
од 41,1% који је регистрован у Бугарској. Интересантно је и то да само
четири земље, Француска, Немачка, Италија и Шпанија, остварују удео
у укупном промету ЕУ од чак 60,3%, што опет као и код свих претходних
показатеља плаве економије открива значајан просторни образац када је
у питању перформансност плаве економије.
Како би плава економија у ЕУ могла да достигне свој потенцијал
одрживог раста од кључног су значаја следећих пет подручја [више у: Euro
pean union, 2012]:
1. Плава енергија – морске енергије могу подићи потенцијал за повећа
ње ефикасности сакупљања европских енергетских ресурса, мини
мизирати пот ребе за коришћењем земљишта у елект роенергетском
сектору и смањити европски ниво емисије гасова који изазивају ефе
кат „стак лене баште” ;
2. Аквакултура – недостатак расположивог поморског простора за актив
ности аквакултуре, конкуренција на глобалном тржишту и админи
стративна ограничења – посебно у вези са поступцима издавања
дозвола – спадају у растуће изазове. Одржива аквакултура такође
мора размотрити потенцијалне утицаје на залихе домицилне рибе и
квалитет воде;
3. Поморски, обални и крузерски туризам – високо квалитетне воде за
купање и нетакнута обална и морска станишта имају високу рекре
ативну вредност. Ово повећава атрактивност обалних подручја, што
заузврат повећава потенцијал раста активности поп ут нау тичког
туризма и спорта и зеленог туризма као што је посмат рање китова.
Јавне управе мораће да заузму стратешки приступ инвестицијама у
одговарајућу инфраструктуру попут везних капацитета, лучких ка
пацитета и транспорта;
4. Морски минерални ресурси – из морске воде економски је изводљи
во експлоатисати минералне сировине као што су бор или литијум.
Континуирана конкурентност сектора минерала из мора зависи од
приступа финансијама на суштински ризичном тржишту, циљаних
истраживања и развоја техника вађења, те могућности добијања до
звола у међународним водама и снажних мера за избегавање штете
по јединствене екосистеме. Сектор минерала из морске средине овде
ће моћи да се послужи искуствима нафтног и гасног сектора на мору.
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5. Плава биотехнологија – ист раживање биодиверзитета мора од ко
ристи је да се схвати, примера ради, како би се организми који могу
да поднесу екстремне температуре и притисак и расту без светлости
могли користити за развој нових индустријских ензима или фарма
цеутских производа.
Плава економија на нивоу Европске уније –
будући изазови и препоруке за одрживу путању раста
Адек ватна валоризација концепта плаве економије може помоћ и
Европској унији да се постигне и европски опоравак, али и Европски зе
лени договор (усвојен у децембру 2019. године од стране Европске коми
сије). Познато је да је темељни циљ Европског зеленог договора, као јед
ног од најважнијих стратешких нових докумената ЕУ, трансформација
економије која би сада постала конкурентна, модерна и ресурсно ефика
сна, уз постепено смањење емисије гасова стаклене баште и пуну зашти
ту природног капитала. У циљу постизања одрживије, резилијентније и
отпорније европске економије, огроман допринос може пружити несум
њиво са своје стране и плава економија, кроз тзв. транзицију са „плавог
раста” у „одрживу плаву економију”. Нова економска политика Европске
уније у домену плаве економије, подразумевала би следећу трансформа
цију вредносних ланаца [European Commission, 2021]: (1) Постизање ци
љева климатске неут ралности и нултог загађења – то ће се у првом реду
остварити озелењавањем поморског транспорта и лука (кључне за пове
заност и економију европских региона и земаља, а могу се користити и
као енергетска чворишта), декарбонизацијом поморског саобраћаја, те
развојем обновљиве енергије на мору. Када је у питању ЕУ, четвртина
електричне енергије 2050. године могла би да се генерише путем одржи
ве мешавине енергије океана, укључујући плутајуће елект ране на ветар,
топлоту, енергију таласа и плиме и осеке; (2) Пребацивање на циркулар
ну економију и превенирање отпада кроз јачање колективне одговорно
сти када је у питању утицај човека на море – битно је и ремоделирање
стандарда у вези са дизајном риболовне опреме, за рецик лажу бродова и
за разг радњу приобалних платформи и акцијама за смањење загађења
пластиком и микропластиком; (3) Очување и заштита биодиверзитета и
улагање у природу – то се постиже путем обнављања деградираних еко
система, посебно великих површина за мрест рибе и расаднике и под
ручја са највећим потенцијалом за складиштење угљеника, те спречава
ње и смањење природних катастрофа; разматрања акција неопходних за
заштиту осетљивих рибљих врста и станишта; промовисања и подупи
рања локалних партиципативних инцицијатива, какве су локалне раз
војне групе, локалне акционе групе за рибарство итд., које комбин ују
регенерацију морских ресурса са очувањем локалних средстава за живот.
Процењује се да би заштита 30% морског подручја ЕУ преокренула гу
битак биодиверзитета, повећала рибље залихе, допринела ублажавању
климатских утицаја и отпорности и генерисала значајне финансијске и
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друштвене користи, док би утицај риболова на животну средину на морска
станишта био даље минимизиран; (4) Подршка климатској адаптацији и
резилијентности обале – у првом реду битно је јачање зелене инфраструк
туре што помаже очувању биодиверзитета, приморских екосистема и
пејзажа, јачајући одрживи развој туризма и привреде приморских реги
она. Потребан је даљи рад на јачању капацитета за посматрање, моделира
ње и боље предвиђање ефеката екст ремних временских појава (примера
ради поплаве, олујни удари) и регионалног пораста нивоа мора; и (5) Оси
гурати одрживу производњу хране – како би се ублажили притисци на
природне ресурсе за производњу хране, битно је боље коришћење морских
ресурса и избор алтернативних извора хране за људску и сточну попу
лацију. Између осталог, битно је увођење модерних и одрживих марке
тиншких стандарда у вези са морским плодовима, упот ребом алги и
морске траве, те јаче контроле рибарства, како би се пружиле упоредиве
информације пот рошачима и оператерима у ланцу снабдевања о еколо
шкој и друштвеној одрж ивости морске хране и о њеном угљеничном
отиску.
Јачање одрживости економија заснованих на океанским ресурсима
могуће је постићи кроз [United Nations, 2021]:
(1) Побољшање управљања океаном – може се остварити укључива
њем свих заинтересованих страна (тзв. мултисекторско управљање), ре
ализацијом нових пројеката, свеобухватним и интег рисаним морским
просторним планирањем, те повећаном респонзивношћу плаве економи
је на дубље националне пот ребе и аспирације;
(2) Диверзификацију секторске заступљености у плавим економијама
– пот ребна је из разлога добре покривености традиционалних сектора
(рибарство, поморство, туризам) у већини плавих економија, и, истовре
мено, слабе заступљености иновативних сектора – посебно морске биотех
нологије. Јачање удела сектора морске биотехнологије битно је из разло
га њене високе еколошке одрж ивости, њеног потенцијала да осиг ура
запошљавање и економске користи од откривања и развоја нових произ
вода, те њене способности да унапреди родну равноправност кроз обез
беђивање квалификованих послова, укључујући нарочито жене. Остали
недовољно заступљени сектори у структури плаве економије помињу се
и нове и иновативне океанске технологије и инжењерска решења, одржи
ва аквакултура малих размера (укључујући мултит рофичну аквакулту
ру и аквакултуру нижег трофичког нивоа – примера ради узгој морских
алги), као и обновљива енергија океана посебно погодна за мале острвске
државе у развоју, земље у развоју и најмање развијене приобалне земље;
(3) Финансирање и капацитет за транзицију плаве економије – као
принципи одрживог финансирања плаве економије наводе се транспарент
ност и свесност ризика. Постоје две главне актуелне категорије извора
финансирања: 1) подршка реформи управљања морским подручјима и
ресурсима заснованом на екосистему и 2) нови и иновативни извори фи
нансирања какви су: 1. замене дуга за природу (енгл. debt for nature swaps)
– финансијски механизам који омогућава да се делови дуга земље опросте,
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у замен у за обавезе улагања у очување биодиверзитета и предузимање
мера политике животне средине и 2. плаве обвезнице (енгл. blue bonds)
– су инструмент за финансирање океанске економије, могу их издавати
општине, владе, компаније и финансијске институције и у непосредној су
вези са пројектима и имовином океана.
Како би се и на нивоу Европске уније омогућила праведна и инк лу
зивна транзиција од постојећег неодрживог модела океанске економије ка
регенеративном и циркуларном моделу плаве економије који је климатски
неутралан, одржив и продуктиван, од суштинског значаја су следећи те
матски стубови и подручја:3
(1) Плава економија која је у складу (хармонији) са природом – битан
је допринос плаве економије одрживом коришћењу морских добара и
рестау рацији и регенерацији морских екосистема, што се постиже: фор
сирањем економског развоја унутар граница животне средине; смањењем
загађености и другим облицима нарушености морског екосистема, те
сталним посмат рањем, праћењем и дигитализацијом мора и океана.
(2) Развој плаве економије који води ка климатској неутралности
– битан је допринос плаве економије јачању климатске резилијентности
и постизању климатске неут ралности европског континента до 2050. го
дине, што се постиже обезбеђењем нулте и негативне емисије угљеника
а/ подршка иновацијама за унапређење обновљиве енергије океана и б/
подстицање капацитета за секвестрацију угљеника у приобалном и мор
ском окружењу („плави угљеник”) и спречавање продирања угљеника у
атмосферу); наменски вођеним технолошким иновацијама које трансфор
мишу секторе плаве економије у правцу климатске неутралности а/ разви
јање одрживих и исплативих решења за изг радњу, одржавање, поновну
упот ребу и вишеструку упот ребу off-shore платформи; б/ пројектовање
зелених и паметних лука, марина и транспортних веза; в/ омогућавање
нових материјала и технологија за одрживу производњу и управљање жи
вотним циклусом производа и г/ допринос иновативним и одрживим кон
цептима за бродове и рекреативно једрење/; јачањем отпорности обалних
социоекономских и морских еколошких система на климу а/ развијање ре
шења заснованих на природи за побољшање одазива на природне ката
строфе, повећање природног капитала и обнављање екосистема и б/ кван
тификовање утицаја климатских промена (ацидификација, пораст нивоа
мора, деоксигенација, загревање океана и други стресори) на регионалном
нивоу и међу сливовима како би се ојачала отпорност океана и обале.
(3) Успешна плава економија за људе – битан је допринос плаве еко
номије здрављу, благостању и просперитету људи на одржив, резилијен
тан и правичан начин.
(4) Интегрисано и одговорно управљање океаном – битан је допринос
заснован на знању, инклузивном, интегрисаном и одговорном управљању
океаном у процесу конструктивне трансформације ка одрживој плавој
економији.
3

Опширније у: [Hor izon Europe candidate partnership].
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ЗАК ЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Плава економија може се смат рати полугом одрживог развоја, еко
номског раста и друштвене инк лузије. У питању је економија заснована
на сарадњи, резилијентности, могућностима и међузависности. Њен раст
подстакнут је инвестицијама које редукују емисије угљеника и загађење,
повећавају енергетску ефикасност, користе снагу природних ресурса и
предупређују губитак биодиверзитета.
На основу емпиријских налаза до којих се дошло у раду општи је за
кључак да ће океани, обална подручја и морске активности играти пресуд
ну улогу за економску будућност Европске уније, иако су њени потенци
јали на основу прегледа релевантних индикатора још увек недовољно
валоризовани. Наиме, процењује се да етаблирани сектори плаве еконо
мије директно запош љавају близу 4,5 милиона људи и генериш у 176
милијарди евра бруто додате вредности, што је још увек недовољно спрам
њених потенцијала.
За креаторе политике и доносиоце одлука европска плава економи
ја може и мора бити цент рални и чврст стуб који доприноси постизању
идеа ла јаког, одрживог, резилијентног и климатски-неут ралног модела
плаве економије, који препознаје афирмацију так вих пол уга как ве су,
примера ради, обновљиви извори енергије мора, зелена инфраструктура и
еко-туризам, који, сами по себи, отварају нову економску перспективу, те
осигуравају и одређене еколошке добитке. Плава економије може активно
допринети и реа лизацији базичних циљева Европског зеленог договора
кроз: 1) декарбонизацију (смањење емисије гасова узрочника ефекта „ста
клене баште”, загађења ваздуха и воде и подводне буке могуће је постићи
кроз декарбонизацију поморског транспорта и риболова); 2) циркуларну
економију (има се у виду допринос плаве економије сузбијању загађења
од пластике, те рециклажи бродова); 3) биодиверзитет (морска заштићена
подручја резултирају повећањем биодиверзитета и већих рибљих фондо
ва, дориносе ублажавању климатских утицаја, те нуде опције за одрживи
туризам и софистицираније активности попут биотехнологије); 4) климат
ску адаптацију (примера ради, улагање у зелену инфраструктуру везано
за обална подручја и заштита обала од ризика од ерозије и поплава, не
само да нуди користи за развој туризма, већ, исто тако, пружа подршку
очувању пејзажа и биодиверзитета и 5) одржива храна (овде је од пресуд
не важности у првом реду одговоран риболов како би се залихе довеле на
одрживи ниво, одржива аквакултура и нови извори хране и сточне хране,
на пример, из производње алги, те усвајање софистициранијих марке
тиншких стандарда који би пот рошачима пружили транспарентнији из
бор одрживих морских плодова).
Генерална поука рада односи се на констатацију да европске инсти
туције које су одговорне за здравље и сигурност океана морају озбиљно
размот рити одговарајући оквир који омогућава плавој економија да се
несметано развија уз одржавање високих стандарда одрживог развоја у
склад у са визијом ЕУ за друш тво без угљен ика. Како би се адек ватно
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одговорило на претходне изазове, посебан нагласак треба ставити на по
требу за мултисекторским, инклузивним, транспарентним и холистичким
управљањем (јавно-приватни дијалог) како би се интег рисало одрживо
коришћење људских ресурса са заштитом животне средине и социјалном
правдом. Унапређење процеса управљања првенствено треба да се засни
ва на: 1) Ангажовању грађана и океанској писмености, односно укључивању
и оснаживању локалних заједница и 2) Афирмацији поморског просторног
планирања, кога мора бити више што је већа пот ражња за коришћењем
поморског простора, а које кроз јавне консултације помаже спречавању
конфликата између приоритета политике и усклађивању очувања приро
де са економским развојем.
У идентификовању проблема и проналажењу одрживих решења у
смислу одрживости раста и запошљавања у поморској економији, као
кључни инструмент намеће се инволвираност свих актера укључујући
бизнис сектор, ист раживаче, владу и цивилно друштво.
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Summary: The concept of the blue economy is a part of a new wave of economic
thought that emphasizes the sustainable use of nat ural resources in the world’s oceans,
seas and coastal areas. The blue economy, which is dominated by the principle of sustaina
bility, is directly contrasted with the development of another cycle of linear exploitation of
limited planetary resources. In contrast, a sustainable blue economy envisages economic
act iv it ies such as green ing shipping, coa stal renewable energy, carbon sequestrat ion,
eco-tourism, genetic marine resources, sustainable aquacult ure and the development of
new seafood as new trends in the decades ahead. The paper analyzes the key postulates
of the blue economy concept, as well as European experiences and challenges in this field,
using the methods of theoretical analysis. Based on the empirical findings of the paper,
the general conclusion is that the oceans, coastal areas and marine activities will play a
crucial role for the economic and environmental fut ure of the European Union and its
citizens. The European blue economy can and must be a central and solid pillar that contri
butes to the general resilience of society itself. Overall, the European Union has recognized
the importance of the blue economy in generating new jobs and achieving prosperity and
security, but its potential has yet to be unlocked. What is important is that the aff irmation
of the concept of the blue economy takes place in the spirit of the fundamental principles
of the 2020 strategy, according to which growth must be smart (with respect to integration
of cutting edge science-based, innovative solutions and industrial leadership), sustainable
(in economic, social and ecological terms tack ling societ al challenges) and inclusive
(considering the multit ude of coastal, marine and maritime activities and trade-offs bet
ween them). The general lesson is that the European instit utions responsible for ocean
health and safety must seriously consider an appropriate framework that allows the blue
economy to thrive while maintaining high standards of sustainable development in line
with the EU’s vision for a carbon-free society. When it comes to the European Union (and
its members), the development of the sustainable and fair blue economy in the coming period
should take place in accordance with the principles of the European Green Agreement, as
a long-term strategy for sustainable growth, which will require: transformation of value
chains of the blue economy in terms of moving away from linear business models to cir
cular ones, with less resource consumption and waste; int roduction of stricter measures
against marine pollution, coastal waste and plastics; fossil fuel replacement; investing in
biodiversity conservation; restoration and protection of ecosystems; promoting nat urebased solutions and options and incubating marine renewable energy and innovative blue
biotech nology. At the same time, all blue economy sectors have to reduce their climate
and environmental impact and cont ribute to the recovery of marine ecosystems. In achi
eving overarching goals such as reducing greenhouse gas emissions, increasing resource
eff iciency and reducing overall environmental impact, the EU should focus on five pro
mising and innovative sectors, namely: blue energy, aquacult ure, coastal and maritime
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tou r ism, blue biotech nology and seabed mining. To add ress the previous challenges,
special emphasis should be placed on the need for multisectoral, inclusive, transparent
and holistic governance (public-private dialog ue) to integrate the sustainable use of hu
man resources with environmental protection and social justice. Improving governance
processes should primarily be based on: 1. Citizen engagement and ocean literacy, namely,
the involvement and empowerment of local communities and 2. Аffirmation of maritime
spatial planning, with the following advantages: protect the environment through early
identif ication of impact and opportunities for multiple use of space; encourage investment
by creating predictability, transparency and clearer rules; increase cross-border cooperation
between EU count ries to develop energy grids, shipping lanes, pipelines, submarine ca
bles and other activities, but also to develop coherent networks of protected areas; and
reduce conf licts between sectors and create synergies between different activities.
КEYWORDS: blue economy, economic development, ocean sustainability, EU
JEL Classif ication: A10, A12, Q2, Q5
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САЖ ЕТАК: У члан у 11 Нац рта кодификације српског грађанског
права по први пут у домаћем грађанском праву постављенa је одредба о
начелу заштите животне средине. Ово начело конкретизовано је као ак
цесорна грађанскоп равна обавеза свих према свима, објекат заш тићен
јавним интересом и средство ограничавања субјективних права. Питања на
која се одговара у овом раду су да ли је таква, нова грађанскоправна уста
нова правнополитички пот ребна, сврсисходна и усклађена са позитивним
правом. Рeзултати компаративног и правнодогматског увида указују да су
одговори на ова питања позит ивн и. Уочене су и одређене мањкавости
предложене одредбе: изостанак санкц ион исања радњи узд ржавања од
оштећења природе, изостанак прописивања субјективног грађанског еко
лошког права, те њено недефинисано дејство на правне послове и вршење
субјективних права. Имајући у виду да је предложена одредба неодређеног
и бланкетног карактера, ови недостаци мог у се релативизовати ширим
тумачењима и упућивањем на правила јавног и еколошког права, етике и
међугенерацијске солидарности. Ипак, у сврху заок руж ивања буд ућег
грађанскоправног законодавства и интег ралне еколошке заштите, овај рад
предлаже друг у мог ућност у вид у интервенц ије у предложен и текст од
редбе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: заштита животне средине, начело, грађанскоправни
однос, обавеза
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УВОД
У нацрту Грађанског законика Републике Србије1 (у даљем тексту ГЗ),
у члану 11 (рубрум Заштита животне средине) одређено је:
Општа је дужност да се штити, унапређује и оплемењује здрава
животна средина, у складу са уставом, потврђеним међународним угово
рима, законима, начелима еколошке етике и са поштовањем међугене
рацијске солидарности.
Ова одредба кодификације српског грађанског права de lege ferenda
је сврстана у Уводне одредбе Општег дела ГЗ међу класична начела гра
ђанског права, као што су савесност и поштење, аутономија воље, рав
ноп равност, забрана злоу пот ребе права, итд. Рад и се о преседан у, јер
домаће позитивно право и релевантна литература не сврставају животну
средину међу установе грађанског права чак ни када се користе грађан
скоправни механизми њене заштите. Чини се да преовлађује становиште
да еколошке норме системски припадају свету јавног права, јер су доне
сене у сврху испуњавања међународних еколошких стандарда који оба
везују првенствено јавне власти.
Конструисање суптилног еквилибријума између просперитета и
очувања животне средине за садашње и будуће генерације свакако није
предмет регулисања класичних грађанскоправних дисциплина. Зато је
разумљиво да брига о животној средини није тежишно питање у већ пет
наестогодишњем процесу великог спремања у породици српског грађан
ског права. У овом раду се трага за одговорима на два питања: прво, да ли
је предложена одредба нужна, пот ребна или барем корисна; друго, како
садржај те одредбе служи сврси целовите еколошке заштите у поставље
ном правном оквиру.
ДА ЛИ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОРА ИЛИ
БАРЕМ ТРЕБА ДА БУДЕ УСТАНОВА ГРАЂАНСКОГ ПРАВА?
Упоредноправни увид
Правнополитичко оправдање еколошке заштите као грађанскоправ
не установе произлази из нарастајуће глобалне забринутости за животну
средин у и свести да је одржив развој директно условљен одговорним
управљањем природним ресурсима [Bajcetic et al. 2016: 89]. У упоредном
праву се потврдило да су јавноправни механизми недовољни, те да је у
циљу заокружења система еколошке заштите пот ребна „приватизација”
еколошког права. Суштина ове широко распострањене тенденције је
овлашћивање грађанскоправних субјеката на тражење еколошке зашти
те, јер је природа наслеђено добро које припада не само држави, него и
организацијама, појединцима и будућим генерацијама [Аragao et al. 2017:
43–46].
1

[Грађански законик Реп ублике Србије].

259
У системима са дугом традицијом кодификације грађанског права
заштита животне средине није препозната као грађанскоправна устано
ва, а ово питање се препушта посебним еколошким кодификацијама или
систематизацијама. То је сасвим разум љиво када се има у вид у да се
ради о правим споменицима грађанскоправне традиције, који су писани
у време када заштита животне средине није била позната ни као друштве
ни, а поготово не као правни проблем. Тако нпр. француски Грађански
законик (1804)2 садржи свега неколико бланкетних одредби који упућују на
примену еколошких прописа, док у шпанском (1889)3 и немачком (1900)4
Грађанском законику уопште нема одредби које се експлицитно односе
на заштиту животне средине.
С друге стране, нарастање еколошког наратива је евидентно у гра
ђанским законицима који су донесени у новије време. Животна средина
постаје позитивноправни појам који прожима све делове грађанског пра
ва у Грађанском законику Руске Федерације (1994–2011)5, а још више у
Грађанском законику Народне Републике Кине (2021)6. Да се не ради о
нормативним претеривањима правних поредака који не могу да се поди
че узорним правним традицијама, речито демантује нацрт кодификаци
је важећих уговорних правила Европске уније (Draft Common Frame of
Reference) [Study Group et al. 2009]. У овом узорном и ауторитативном
документу, које је сачинила студијска група сачињена од угледних европ
ских теоретичара приватног права, заштита животне средине нашла је
места у модел-правилима VI – 2:209: (рубрум Терети које намеће држава
због еколошких оштећења) и VI – 3:206 (рубрум Одговорност за штету
узроковану опасним материјама или емисијама). Осим тога, у начелу 5
(рубрум Уговори штетни трећим лицима и друштву уопште) ограничава
се аутономија воље грађанскоправних субјеката у сврху заштите живот
не средине [Study Group et al. 2009: 399, 404, 64,65].
Дак ле, заштита животне средине не мора да буде експлицитно на
ведена као установа грађанског права, јер се грађанскоправни механизми
њене заштите могу остварити и упућивањем еколошких норми на одго
варајуће грађанске норме. Међутим, њено прописивање као начела и
установе грађанског права је потребно у сврху истицања немерљиве вред
ности овог општег добра и корисно у сврху хармонизације грађанског и
еколошког права. Зато намеру предлагача да јасно истакне значај заштите
животне средине у грађанскоправним односима свакако треба оправдати
и подржати.

[Грађански законик Реп ублике Франц уске (Civil Code)].
[Грађански законик Краљевине Шпаније, Доступно на: Ministerio de Justicia, Spanish
Civil Code 2016].
4
[Грађански законик СР Немачке (Burgerliches Gesetzbuch)].
5
[Грађански законик Руске Федерације. Видeти чл. 1, ст. 3, 209; ст. 3, 285 и 751].
6
[Грађански законик Народне Реп ублике Кине (Civil Code of the People‘s Republic of
China. Видeти чл. 9, 286, 326, 346, 509, 619, 937, 942, 1229–1235].
2
3
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ДА ЛИ ЈЕ ПРЕДЛОЖЕНА ОДРЕДБА СВРСИСХОДНА
И СИСТЕМСКИ УСКЛАЂЕНА?
Правнодогматски увид
У којој мери садржај одредбе служи сврси
заштите животне средине?
У трагању за одговором на постављено питање, пот ребно је да се
утврде правнодогматска значења овог појма, а затим да се одреди место
овог појма у структури грађанскоправних односа и размот ре последице
оваквог решења са становишта основних концепија еколошког права и
етике.
Смештање разматране одредбе у Уводни део Општег дела ГЗ, у коме
се налази списак начела грађанског права, упућује на зак ључак да пред
лагач етаблира и заштиту животне средине као начело грађанског права,
иако то тако не назива. Да се ради о начелу показује и члан 21 (рубрум
Универзална примена), којим се одређује да се уводне одредбе примењу
ју у свим посебним деловима законика. Тиме се ова одредба издваја од
других: опште правило није довољно одређено за директн у примен у,
него се изражава кроз конкретније норме или пак практично конкретизу
је за попуњавање правних празнина [Vodinelić 2012: 172–175]. Ово опште
правило је ипак изражено као грађанскоправна обавеза, тј. као „општа
дужност да се штити, унапређује и оплемењује здрава животна средина”.
Садржај обавезе није прецизиран, јер у наставку одредба добија бланкет
ни карактер: упућује на устав, потврђене међународне уговоре, законе,
начела еколошке етике и поштовање међугенерацијске солидарности.
Појам животне средине је нашао места и у посебним деловима ГЗ.
Прво, у статусним одредбама, у члану 70 ГЗ заштита животне средине и
живог света је изражена као општи и јавни интерес, јер се експлицитно
наводи као један од циљева оснивања задужбине, поред других делатно
сти у којима: доброчинство може да допринесе људској срећи, ублажа
вању несреће, хуманијем прог ресу и процват у појединаца и њихових
заједница. Поред тога, као други легитимни циљеви су наведени: подсти
цање културе, образовања, верског и духовног живота, науке, уметности,
здравствене заштите, спорта и рек реације, социјалног рада и помоћ и,
стручног рада и оспособљавања за користан рад у друштву.
Друго, у облигационом праву, оштећења животне средине се импли
цитно позиционирају у одштетно право. Тако се у члан у 297 (рубрум
Захтев да се уклони опасност од штете) налази преписана одредба члана
156 важећег Закона о облигационим односима7 која уређује право свако
га да поднесе захтев да се уклони опасност од штете. Потенцијал ове од
редбе за превентиву и репарацију еколошких штета је одавно препознат,
јер даје активну легитимацију свима, тј. представља actio popularis [Rakić7
[Службени лист СФРЈ, 29/78, 39/85, 45/89 – одл ука УСЈ и 57/89; Службени лист СРЈ,
31/93; Службени лист СЦГ, 1/2003 –Уставна повеља; Службени гласник РС, 18/2020].
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-Vodinelić 1989: 865–884; Салма 2009: 34–43]. Међутим, у досадашњој суд
ској пракси готово да нема предмета у коме је ово овлаш ћење свакога
коришћено у еколошким парницама, па је препоручено да се ова одредба
појасни тако што ће се активна легитимација изричито доделити чак и
онима који не спадају у неод ређен и број лица којима прет и опасност
[Radonjić i Stjelja 2018: 16–17].
Треће, у стварном праву, у члану 1911 (рубрум Забрана загађења, одно
сно штетне имисије) обавеза уздржавања од штетних имисија из важећег
члана 5 Закона о основама својинско-правних односа8 је формулисана
као забрана сопственика да обавља „делатност услед које се шире штетни
утицаји на суседне непокретности у виду загађења”. Овде се очигледно
ради о ограничењу вршења субјективног права својине у корист права су
седа да користи своју непокретност без опасности од еколошког оштећења
[Дреновак-Ивановић и др. 2015: 107–109].
На крају, у породичном праву, у члану 2302 (рубрум Васпитавање
детета) наведена је дужност родитеља да „развијају код детета однос по
штовања и чувања животне средине”. Тиме се животна средина истиче
као јавни интерес о коме треба да брину и будуће генерације.
Дак ле, начело заштите, унапређења и оплемењивања животне сре
дине се о општем дел у ГЗ поставља као начело, које се изражава као
обавеза свих, док се у посебним деловима здрава животна средина изра
жава и као јавни интерес, заштићено добро и легитиман разлог за огра
ничење вршења субјективних права.
Да би се потпуније разјаснила грађанскоправна природа еколошке
заштите у наведеним одредбама, пот ребно је да се овај појам јасно ситу
ира у структури грађанскоправних односа. Методолошко полазиште у
овом подухвату је конструкција сваког правног односа у троуглу појмо
ва субјекти – субјективна права и обавезе – објекти [Перић 1976: 74–76].
Тако је и у грађанскоправној теорији: грађанскоправни однос је однос
између субјеката грађанског права, који се регулише нормама грађанског
права, тако што се тим субјектима дају или признају одређена субјектив
на права и обавезе. Једино се разликују схватања у погледу објекта. Прва
разлика је теоријска дилема између традиционалног ужег схватања објек
та као дела материјалне природе у непосредној власти човека [Станковић
1976; Станковић и др. 1995: 103–104] и ширег, који у овај појам укључује
и људске радње и материјалну природу која није у човековој власти. У
овом раду се полази од ширег схватања, у коме се објектом смат ра оно
поводом чега настаје одређени однос. Друга разлика је у природи објек
та: Како се техника уређења грађанскоправних односа своди на доделу
или признавање субјективних грађанских права, није пот ребно правити
разлику између појмова објекта грађанскоправног односа, објекта субјек
тивног права или пак објекта обавезе [Vodinelić 2012: 194–268; Николић
2020: 224–252].
8
[Службени лист СФРЈ, 6/80 и 36/90; Службени лист СРЈ, 29/96; Службени гласник
РС, 115/05].
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Пре свега, радње заштите, унапређивања и оплемењивања животне
средине се не могу смат рати самосталним елементом грађанскоправног
односа, па је зато ова обавеза акцесорне, узг редне природе. Другим ре
чима, она не важи самостално, него само као коректив грађанскоправних
односа, односно начина вршења права и обавеза у том односу. Друго
запажање је и прва конкретна замерка предложеном решењу, јер радње
које прописује предлагач ограничавају се само на давање и чињење (da
re, facere) а не обу хватају уздржавање од еколошки шкодљивих радњи
или пак трпљење одређених природних процеса (non-facere, pati). Ово
би се могло означити као велики пропуст јер су еколошке штете често
узгредна последица одређених грађанскоправних односа, односно начина
вршења субјективних права и обавеза из тих односа.
Прва недоумица у тумачењу предложене одредбе јесте да ли оваква
правнотехничка редакција подразумева важење корелативног субјектив
ног права на здраву животну средину. Наиме, међу цивилистима је субјек
тивно право цент рална категорија грађанског права, па су обавезе често
само последица важења тих права [Vodinelić 2012: 192–193]. Зато се може
спекулисати да ова еколошка обавеза свих имплицира постојање поду
дарног субјективног права свих на здраву животну средину, поготово
што је у јавном праву Србије такво субјективно право већ признато. Као
и обавеза у предложеној одредби ГЗ, такво субјективно право би било
позитивне природе, тј. састојало би се у овлашћењу да се захтева да други
штите, унапређују и оплемењују природу, и било би апсолутног дејства.
Ово би било право-обавеза, јер истовремено овлаш ћује и обавезује
[Vodinelić 2012: 189].
Међутим, убедљивији су они аргументи који указују да размат рана
одредба не имплицира било какво субјективно право на здраву животну
средину. Пре свега, појам субјективно право ту се уопште не помиње.
Друго, постојање грађанских обавеза није нужно у корелацији са посто
јањем субјективног грађанског права, јер обавезе могу да постоје неза
висно од права [Vodinelić 2012: 188]. Треће, јавноправне гаранције права
приватних лица да захтевају од јавних власти здраву животну средину
не имплицирају нужно постојање субјективног грађанског права приват
них лица да то исто захтевају од других приватних лица. На крају, чиње
ница да је узроковање еколошких штета утуживо према правилима гра
ђанског права не мора нужно да води до зак ључка да се ради о кршењу
субјективног права на здраву животну средину, него о класичном гра
ђанском деликту.
У закључку, одговор на питање о имплицираном субјективном праву
у предложеној еколошкој одредби ГЗ је негативан. Ова одредба одређује
само грађанскоправну обавезу позитивне природе и апсолутног дејства
(erga omnes), која није праћена корелативним или кореспондентним гра
ђанским правом. Међутим, та обавеза постаје утужива и принудно извр
шива када дође до повреде или угрожавања животне средине. Tада сви
заинтересовани (у приватном интересу) или пак држава (у јавном инте
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ресу) постају овлашћени да захтевају престанак угрожавања или пак
отк лањање последица еколошке штете (превенција или реституција).
Друга недоумица се односи на одређивање места „животне средине”
у структури грађанскоправних односа, јер то подразумева опредељење
за једну од две супротстављене концепције еколошке заштите. Наиме, за
сада преовлађујуће антропоцентрично виђење, по коме је сврха еколошке
заштите човеков живот и здравље, све више се оспорава као недовољно
и предлаже екоцент рични приступ, према коме се природа поставља не
само као самосталан заштићени објект, него јој се додељује правни субјек
тивитет [Visković 1997: 403; Batrićević i Batanjski 2014: 49–50].
Ако би се узело да предложено решење подржава екоцентрично ста
новиште, животна средина би се уподобила улози титулара субјективног
права на њену „заштиту, унапређивање и оплемењивање”, које дејствује
erga omnes, односно у свим грађанскоправним односима. У прилог том
зак ључку могло би се истакнути више аргумената. Прво, може се узети
да је ограничен правни субјективитет већ признат животињама, па се ана
логијом тај субјективитет може проширити и на друге делове природе.
Друго, активна процесна легитимација организација и државе према јав
ноправним еколошким нормама могла би се посмат рати као функција
заступника животне средине-субјекта ограничене правне и процесне спо
собности. То имплицира прихватање парадокса да субјект права постане
ентитет који нема свест и вољу, чија би права и интересе могли да форму
лишу и заступају надлежни државни органи, организације и појединци.
Треће, признавањем грађанскоправног субјективитета природе би се на
супрот обавезе „заштите, унапређивања и оплемењивања животне сре
дине” поставило корелативно субјективно право, чиме би се заокружио
својеврстан еколошки грађанскоправни однос. На крају, прихватањем
правног субјективитета природе постигла би се свеобухватна правна
заштита природе механизмима заштите дифузних, фрагментарних и ко
лективних интереса: тужбама овлашћеног државног органа, организације
или појединца који припада одређеној заинтересованој групи” [Rakić-Vo
dinelić 1995].
Наведене аргументе лако је побити и извући зак ључак о претежно
ант ропоцент ричној природи предложене одредбе, односно о животној
средини као објекту обавезе, односно заштићеном општем добру у функ
цији опстанка и развоја људске врсте. Прво, аналогија са правним стату
сом животиња исувише је проширена, јер и ту метод регулисања и ставови
о сврси њихове заштите нису јединствени. Друго, заступничка функција
организација и државе у еколошким споровима је пре усмерена на оства
ривање уставних гаранција људског права на здраву животну средину.
Треће, већ је наведено да заокруживање „еколошког” грађанског односа
није нужно, јер обавеза може да постоји и без корелативног субјективног
права. У прилог томе, појам заштите животне средине може се подвести
под теоријску дефиницију објекта као повода, датој на почетку овог дела.
И у литератури се екоцентрични приступ сматра претераним, а предност
се даје умеренијим решењима, према којима здрава животна средина
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треба да буде само средство ограничења вршења субјективних права
[Ракић-Водинелић 1995: 27]. На ово становиште упућују и теоријске екс
пликације овог појма у праву људских права, у којима се животна сре
дина смат ра легитимним циљем ограничавања права или пак објектом
субјективног права у настајању, слично кривичном праву у коме се жи
вотна средина квалификује као објект радње или пак заштићени објекат
[Tanjević i Opačić 2012: 122–124].
Предложена одредба ГЗ прописује широку акцесорну обавезу свих
која важи erga omnes, а појам животне средине ближи је антропоцентрич
ном схватању о природи као објекту обавезе. С друге стране, остављен
је широк простор за екоцент рично додељивање правног субјективитета
природи упућивањем на еколошке норме. Другим речима, предложена
одредба је довољно неодређена да чини кохерентну целину и са оним нор
мама које би афирмисале животну средину као самостални заштићени
објект или као титулара субјективног права. Ова се неодређеност чини
примереном потреби прилагођавања грађанскоправних норми прогресив
ном развоју науке, етике и права о животној средини. Када (или ако) ова
неодређена, акцесорна, апсолутна (erga omnes) негативна обавеза свих
грађанскоправних субјеката ступи на снагу, она ће се зацело афирмисати
као важан еколошки коректив грађанских односа, јер ће их увек подсећа
ти на дужност бриге о природи. Међутим, њена учинковитост зацело ћe
бити ограничена, из следећих разлога. Прво, ова обавеза је само позитив
ног карактера, а изостало је санкционисање негативних радњи узд ржа
вања (non-facere, pati) од утицаја на природна стања и процесе, који су
неизбежна узгредна последица грађанскоправних односа. Друго, насупрот
тежњи предлагача да целовито регулише материју, ова одредба не призна
је било какво субјективно право, па се питање активне процесне легити
мац ије за еколош ку заш тит у не решава потп уно у ГЗ. Треће, она није
довољно информативна, јер не упућује на последице повреде овог јавног
интереса предузимањем правних послова, који би требало да воде њиховој
ништавости. Исто тако, она не говори довољно о ограничавању вршења
субјективних права на начин који може да доведе до узгредног оштећења
природе.
Да ли је предложена одредба усклађена са позитивним правом?
Да би се потпуније схватио садржај обавезе у предложеној одредби,
неизбежно је системско тумачење извора на који се упућује, а то су Устав,
потврђени међународни уговори, закони, начела еколошке етике и међу
генерацијска солидарност.
У Уставу Републике Србије9 (у даљем тексту УС), заштита животне
средине је одређена не само као дужност, него и субјективно право. Тако
је у Делу УС који уређује људска права и слободе, у члану 74 (рубрум
Здрава животна средина) одређено право свакога на здраву животну сре
9

[Службени гласник РС, 98/06].
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дину и на потпуно и благовремено обавештавање о њеном стању (став 1),
одговорност свих, а посебно државе, за њену заштиту (став 2), и дужност
свакога да је чува и побољшава (став 3). Треба приметити да је уставна
дужност изражена нешто другачије: „заштита, чување и побољшавање”
је у предложеној одредби ГЗ изражено као „заштита, унапређивање и
оплемењивање” животне средине. Члан 18, став 1 УС одређује непосред
ну примену овог права, а члан 22, став 1 јемчи судску заштиту у случају
његове повреде или уск раћ ивања. Даље, у ставу 2, члана 83 (рубрум
Слобода предузетништва), којим се прописују гаранције слободе преду
зетништва, животна средина је наведена као један од основа ограничења
ове слободе, поред здравља људи, природних богатстава и државне без
бедности. Слично томе, у члану 88 УС (рубрум Земљиште) одређени су
услови за ограничење слободе коришћења и располагања пољопривред
ним, шумским и градским грађевинским зем љиштем. Ограничење је
легитимно ако је одређено законом како би се отк лонила опасност од
наношења штете животној средини или спречила повреда права и инте
реса других лица. УС уређује и вертикалну поделу надлежности у том
погледу. Надлежност државе је одређена чланом 97, став 1, т. 9, у коме
држава уређује и обезбеђује одрживи развој, систем заштите и унапре
ђења животне средине, заштиту и унапређивање биљног и животињског
света, итд. Надлежност аутономних покрајина уређена је чланом 183, став
2, т. 2., којом се покрајине овлашћују да у складу са законом уређују пи
тања заштите животне средине, а аналогну надлежност имају локалне
самоуправе у складу са чланом 190, став 1, т. 6.
Што се тиче потврђених међународних уговора на који упућује пред
ложена одредба, треба издвојити уговоре људских права, који се непо
средно примењују на основу члана 18, став 2 УС. Иако они не гарантују
здраву животну средину као самостално право, заштита је обезбеђена
посредством гаранција других субјективних права, попут права на живот,
приватност и сл. [Lilić i Drenovak-Ivanović 2014: 92]. Друга важна пове
зница је Конвенција Уједињених нација о доступности информација,
учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у пита
њима животне средине.10 Оно што издваја ову конвенцију из мноштва
међународноправних извора заштите животне средине различитих на
зива и правне обавезности је њена очигледна уставноправна и грађанско
правна релевантност. Њоме се државе обавезују да обезбеде грађанима
права на информације, на учешће у доношењу одлука и на правну зашти
ту када су претходна два права прекршена [Nešić 2010: 7–10; Alavuk 2012:
27–43]. Наиме, право на информације је гарантовано чланом 74, став 1 УС,
а давање могућности правне заштите на информацију и партиципацију
не може да буде правносистемски заокружено без упот ребе механизама
грађанског права.
Предложена одредба упућује и на законе као изворе дужности да се
штити, унапређује и оплемењује животна средина. Будући да су већ обја
10

[Тзв. Архуска конвенција, Службени гласник РС – Међународни уговори, 38/09].
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шњаване правносистемске везе ГЗ са lex superior, закони који сад рже
еколошке норме могу се посматрати и као lex specialis у односу на опште
грађанске норме. Међутим, ова еколошка правила дерогирају само дис
позитивне одредбе Законика, јер члан 17 ГЗ (рубрум Посебни закони)
одређује да „посебан закон не може бити у суп ротности са начелима
Законика и његовим принудним одредбама”. У том смислу, дужност за
штите животне средине може се смат рати начелом које има предност у
односу на посебне еколошке законе, јер се налази у Уводним одредбама
којима се, како је наведено у III делу Образложења, одређују начела гра
ђанског права. С друге стране, неодређеност овог начела и упућивање на
друге изворе, укључујући и еколошке норме, указује на намеру предлагача
да остави широку слободу грађанским судовима да конструишу садржај
овог начела користећи материју колико грађанског, толико и еколошког
права. Овакав приступ зацело оставља могућност да се у парничној прак
си профилише својеврсно еколошко мета-начело које би интег рисало за
сада диспаратна правила грађанског и еколошког права.
Основни еколошки закон у том смислу је Закон о заштити животне
средине11 (у даљем тескту ЗЗЖС), који, за разлику од ГЗ и УС, а у складу
са међународним стандардима људских права, полази од животне среди
не као несамосталног људског права у функцији права на живот. Тако је
у члану 1 као предмет закона наведен „интег рални систем заштите жи
вотне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и
развој у здравој животној средини.” То право имплицира корелативну
обавезу субјеката система заштите а то су према члану 4 Република Срби
ја, аутономне покрајине, локална самоуправа, предузећа, научне и струч
не организације и друге јавне службе, грађани, групе грађана, њихова
удружења, професионалне и друге организације. Даље, у члану 5, став 2
одређена је дужност правних и физичких лица (дакле свих субјеката гра
ђанског права) „да у обављању својих делатности обезбеде рационално
коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите живот
не средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену
прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу
са законом,” а у члан у 8 дужност субјеката система заштите животне
средине да међусобно сарађују и да координисано и усклађено доносе и
спроводе одлуке. У члану 9, став 1, т. 11 као једно од начела овог закона
је истакнуто начело заштите права на здраву животну средину и присту
па правосуђу, које је конкретизовано члановима 107 и 108 овлашћивањем
свакога ко прет рпи еколошку штету, укључујући и државу, да поднесу
захтев за накнаду штете у складу са правилима облигационог права.
За ефикасну еколошку заштиту, посебно је важна системска веза ма
теријалног и процесног закона. У члану 74 Закона о парничном поступку12
допуштена је процесна легитимација сваком физичком лицу у складу са
посебним прописима, у ставу 4 проширена мог ућност њеног стицања
11
[Службени гласник РС, 135/2004; 36/2009; 36/2009 – др. закон; 72/2009 – др. закон;
43/2011 – одл ука УС; 14/2016; 76/2018; 95/2018 – др. закон; и 95/2018 – др. закон].
12
[Службени гласник РС, 72/11; 49/13; 74/13; 55/14; 87/18 и 18/20].
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дискреционом оценом парничног суда „нарочито ако располажу имови
ном на којој се може спровести извршење.” Овакво решење свакако ставља
у неповољнији положај оне који траже еколошку заштиту, јер предложе
на еколошка одредба ГЗ не додељује или не признаје никакво субјектив
но право, него само обавезу. Другим речима, њеним ступањем на снагу
настаје могућност да свако буде тужен за еколошке штете, али не и овла
шћење свакога на еколошку тужбу, које би тако остало условљено одред
бама еколошких закона или дискреционом оценом парничног суда о имо
винском стању тужиоца. На тај начин ова процесна одредба ограничава
активну легитимацију заинтересованим организацијама и појединцима
за заштиту дифузних, фрагментарних и колективних интереса. Ту спада
и животна средина, јер њена заштита увек представља и јавни интерес
или барем превазилази приватне интересе који се редовно штите у пар
ничним поступцима [Rakić-Vodinelić 1989; Palačković 1995: 357–377]. Друга
непогодност за тражиоца еколошке заштите огледа се у непостојању про
цесних правила заштите дифузних, фрагментарних и колективних инте
реса. Наиме, нису прописане парничне олакшице којима би се промовисао
јавни интерес еколошке заштите; тачније, одредбе о посебном поступку
за заштиту колективних интереса првобитно су донесене, али су стављене
ван снаге одлуком Уставног суда и до данас нису донесене нове [Радоњић
2017: 22–25]. Дак ле, може се зак ључити да би важећа парнична правила
подржала предложену еколошку одредбу ГЗ, али да ипак не омогућују
интегралну заштиту. Она условљавају активну легитимацију за популар
ну тужбу посебним законима и имовином, те не предвиђају процесне
олакшице које треба да има странка која тражећи заштиту свог субјек
тивног грађанског права, поступа и у јавном интересу.
Последња упућивања у тексту предложене еколошке одредбе ГЗ од
носе се на начела еколошке етике и на поштовање међугенерацијске со
лидарности. Нема сумње де се ради о правилима формулисаним у међу
народном меком праву, науци и праву о животној средини. Она још нису
пронашла чврсто позитивноправно утемељење и артикулацију, али су
препозната у релевантној литератури као правна начела у настајању, као што
су предострожност, одрживи развој и да загађивач плаћа штету [Brownlie
2003: 275–277]. Ово упућивање не иде у прилог правне сигурности, јер
оставља преширок простор за дискрециону оцену суда. Међутим, оно је
свакако пот ребно због недостатка нау чних сазнања о утицају људских
делатности на природу и због спорости или неодлучности законодавца
да санкционише еколошки штетна понашања. Неодређеност одредбе има
још један квалитет, а то је да поједнако добро функционише у ант ропо
цент ричним и екоцентичним концепцијама еколошке заштите.
Када се сумирају налази о усклађености предложене одредбе ГЗ са
важећим уставним оквиром и о системским везама са другим еколошким
прописима, одмах се намеће закључак да њен бланкетни карактер и упу
ћивање на друге изворе еколошког права оставља широк простор за су
дијску слободу. Иако не погодује правној сигурности, овакво решење је
неопходно за казуистичко разрешавање апорија односа еколошког и гра
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ђанског права, као и за трагање за практичним решењима у једној обла
сти живота у којој мањкају научна сазнања и у којој се приватни и јавни
интереси сукобљавају и преплићу у тој мери да често остављају законо
давца неодлучним. Други утисак је да, због изостанка субјективног гра
ђанског права, предложена одредбa ГЗ не обезбеђује уставне гаранције
субјективног „права свакога на здраву животну средину” из члана 74, став
1 УС, које се иначе непосредно примењују на основу члана 18, став 1, а
судска заштита јемчи на основу члана 22, став 1 УС. Не може се спеку
лисати да је предлагач имао намеру да имплицитно пропише једно такво
субјективно грађанско право, које се за сада може пронаћи у неким зако
нима, као што је то горе цитирана одредба члана 1 ЗЗЖС. Изостанак
одредбе о субјективном грађанском праву има практичну последицу у
виду ограничавања активне легитимације за популарну парничну тужбу
у сврху еколошке заштите. Осим тога, ова одредба није терминолошки
кореспондентна уставној дужности из члана 74, став 3 УС, јер је уставна
дужност заштите, чувања и побољшавања изражена као грађанска оба
веза заштите, унапређивања и оплемењивања природе. Што се тиче од
носа са законима, предложена одредба, коју је предлагач имплицитно
поставио као начело грађанског права, садржајно сe дефинише упућива
њем на друге законе, а истовремено у складу са чланом 17 ГЗ поставља
као lex superior у односу на њих. Ово се може посматрати као својеврсна
конт радикторност општем правилу хијерархије правних норми да виша
правна норма одређује садржај ниже, али и као решење за изградњу једног
мета-правног принципа који би колико-толико помирио диспаратности
еколошког и грађанског права.
ОЦЕНА И ПРЕДЛОЗИ
Када се сумирају упоредноправна, догматска и теоријска сазнања о
еколошкој грађанској одредби de lege ferenda, стиче се повољан утисак
о њеној корисности, сврсисходности и правносистемској усклађености.
Уочене замерке не кваре претерано тај утисак због њеног начелног карак
тера, неодређености њеног садржаја и упућивања на јавноправне и еколо
шке норме. Ипак, у циљу правне сигурности нова грађанскоправна уста
нова могла би да буде прецизирана уношењем следећих измена и допуна.
Прво, одредбе чланова 3 до 21 из Уводних одредби Општег дела,
требало би издвојити као посебну целину која би се звала „Начела” или би
се у рубрум сваке од ових одредби убацила реч „Начело”, Тако нпр. наче
ло савесности и поштења у члану 4, начело аутономије воље у члану 6,
начело равноправности у члану 7, итд. Практична корист од прецизира
ња овог права-обавезе би била трострука.
Прво, тиме би се јасније изразила универзална примењивост ових
одредби, међу њима и заштите животне средине, како је наведено у чла
ну 21 ГЗ. Друго, будуће позитивно право јасно би се повезало са сазна
њима грађанскоп равне теорије о разликама између примене правила
различитог степена општости. Наиме, норме се тумаче, правна начела
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конкретизују, а колизиона правила су другачија: док се сукоб норми ре
шава дерогацијом једне од њих, сукобљена начела се међусобно ублажа
вају сразмерно интересима које изражавају, према метод у практичне
слоге. Ово је нарочито важно за еколошку заштиту, јер је она само један
од интереса који се преплићу или сукобљавају са другим важним интере
сима, као што су слобода, предузетништво, економски развој, итд. У том
смислу, терет предложене дужности грађанскоправних субјеката да у
остваривању својих права уједно „штите, унапређују и оплемењују жи
вотну средину” ублажио би се одмеравањем с другим релевантним ин
тересима.
Друго, прописивањем субјективног грађанског права на здраву жи
вотну средину постигла би се два важна резултата. Прво, у ГЗ би се за
окружила еколошка заштита грађанскоправним механизмима, јер би се
тако експлицитно признала активна легитимација свакога да тражи еко
лошку заштиту, независно од одредби других прописа. Друго, признава
њем таквог субјективног грађанског права потп уније би се остварила
јемства непосредне примене и судске заштите подударног уставног права
из члана 74, став 1 у вези са чланом 18, став 1, и чланом 22, став 1 УС.
Треће, одредбу о дужности заштите требало би употпунити додава
њем радњи нечињења и уздржавања (non-facere, pati), чиме би се ком
плетирао број санкционисаних радњи. Та одредба могла би правнотех
нички да подсећа на одредбу члана 19 ГЗ (рубрум Забрана проузроковања
штете), с тим да би се уместо појма штете као последице увео шири појам
шкођења. Овај појам је поменут у члану 20 (рубрум Забрана злоупотребе
права), а примеренији је природи еколошких оштећења које свакако пре
вазилазе појам грађанске штете [Рашевић 2020: 362]. Поред тога, могла
би се и изменити у делу који одређује позитивне радње, у циљу усклађи
вања са подударном уставном дужности из члана 74, ставова 2 и 3 УС.
Алтернативно, одредба о дужности могла би се у целини изменити,
јер се овде пре ради о ограничавању вршења субјективних грађанских
права легитимним интересом заштите животне средине. У том смислу,
она би остварила сврху и ако би се поставила као забрана злоупот ребе
права, која се према унут рашњој теорији ограничавања субјективног
права означава као привид права [Vodinelić 1997: 298–310; Рашевић 2020:
361–365]. Тај вид злоупот ребе права могао би се подвести под неки од
њених видова који су препознати у грађанскоправној теорији, а 2012. го
дине предложени од стране групе експерата на челу са проф. Водинели
ћем у радном тексту Законика о својини и другим стварним правима,13
као што је шкођење другоме несразмерно више него што се себи користи,
13
[Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Србиje (2012). Зaкoник o свojини и другим ствaрним
прaвимa]. Члан 14 (рубрум Забрана злоупот ребе) гласи: „(1) Имaлaц ствaрнoг прaвa нe врши
прaвo вeћ злoупoтрeбу, aкo шкoди другoмe: 1. сaмo или првeнствeнo дa би му нaшкoдиo, 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 други нaчин кojим
тaкoђe oствaруje интeрeс, 5. изигрaвши њeгoвo oпрaвдaнo пoвeрeњe, кoje je ствoриo, дa нeћe
вршити свoje ствaрнo прaвo, 6. пoступajући противно циљу тoг ... прaвa, 7. пoступajући прoтивнo
друштвeнoм мoрaлу, 8. пoступajући прoтивнo прaвичнoсти, и 9. и у друг им случajeвимa
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или више него што би да се поступа на други начин, или противно мо
ралу, или правичности. Како ови видови злоупот ребе нису нашли места
у члану 20 ГЗ, ова би одредба могла да допуни размат рани члан 11 ГЗ.
На крају, у овом члану или у одговарајућем члану ГЗ који уређује
правне послове, могла би се додати и одредба о принудном карактеру ове
одредбе. Тиме би се појаснило да њено кршење има за последицу ништа
вост правног посла који има за последицу непот ребно или прекомерно
шкођење животној средини.
На овај начин измењена и допуњена одредба би гласила:
Члан 11 (Начело заштите животне средине)
(1) Свако има право на здраву животну средину и на потпуно и благовре
мено обавештавање о њеном стању.
(2) Свако је дужан да штити, чува и да побољшава животну средину
и да се уздржава од поступака којим се може шкодити животној
средини.
Алтернативно:
(2) Забрањено је вршење права којим се неоправдано шкоди животној
средини. Ко тако поступа не ужива правну заштиту, односно одго
вара за последице.
(3) Правни послови којима се неоправдано шкоди животној средини ни
штави су.
ЗАК ЉУЧАК
У кодификацији српског грађанског права de lege ferenda налази се
важна новина. То је прописивање заштите животне средине као начела
грађанског права у општем делу у члану 11, које се изражава као акцесор
на обавеза свих према свима у свим грађанским односима. Ово начело се
универзално примењује у посебним деловима, манифестујући се као јавни
интерес, објекат обавезе и ограничење вршења субјективних права.
Материјални извор ове нове установе грађанског права је свакако
све већа брига за глобални феномен убрзаног пропадања животне средине
и нарастајућа свест о потреби координисаног еколошког деловања у свим
областима друштвеног живота, па тако и у грађанскоправним односима.
Други разлог за њену правнополитичку оправданост је неизбежна приме
на грађанскоправних механизама у остварењу циљева еколошког права,
који се састоје у превенцији и реституцији оштећења природе. Та оправ
даност се потврђује нарастањем еколошког наратива у позитивном праву,
што се потврђује упоредним увидом у савремене кодификације грађанског
права.
злoупoтрeбe. (2) Кo чини злoупoтрeбу у смислу oдрeдби стaвa 1. oвoг члaнa, нe уживa зaштиту,
oднoснo oдгoвaрa зa пoслeдицe тaквoг пoступaњa.”

271
Резултати тумачења одредбе наводе на закључак о њеној сврсисход
ности и правносистемској усклађености са lege lata. Она је бланкетног
карактера, а њена ширина и неодређеност омогућује хармонизацију како
са међународним и домаћим јавноправним оквиром тако и са будућим
правилима еколошког права. С друге стране, уочавају се одређени недо
стаци. Наиме, санкционишу се само позитивне радње а негативне радње
занемарују, иако оне често узрокују еколошка оштећења. Осим тога, ова
одредба не признаје субјективно право на здраву животну средину, чиме
се проблематизује њена усклађеност са уставним гаранцијама подударног
људског права, као и активна легитимација за еколошку заштиту свих
заинтересованих субјеката. На крају, она не говори ништа о дејству на
правне послове и на вршење субјективних права на начине који могу да
доведу до узг редног оштећења природе.
Уочени недостаци се могу минимизирати ширим тумачењима и тра
жењем упоришта за целовиту заштиту природе у јавноправним и еколо
шким нормама или пак у метаправним правилима етике и међугенерациј
ске солидарности. То свакако није довољно добро решење за амбициозни
пројект свеобухватног спремања грађанског права и нужност интег ри
сане еколошке заштите. Зато се предлажу измене и допуне којима би се
прописали субјективно грађанско право на здраву животн у средин у,
обавеза уздржавања од еколошки штетних поступака или ограничење
вршења права на такав начин, те дејство ове установе на еколошки опасне
или шкодљиве правне послове.
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SUMMARY: Article 11 of the draft Serbian Civil Code establishes a precedent, i.e.
the principle of environmental protection. It is manifested as an accessory popular civil duty
erga omnes, a protected public good, and a means of civil rights’ restriction. This paper
investigates whether this new instit ution of civil law is necessary or at least opport une,
purposef ul and harmonized with positive law. The results of comparative and doct rinal
insights indicate that the answers to these questions are aff irmative. However, certain
shortcomings of the proposed provision are fou nd: the lack of a duty to restrain from
environmental harm, the absence of the individual environmental right and the undef ined
impact on civil affairs and on the enjoyment of civil rights. Given the vag ue and blanket
nat ure of the provision, these shortcomings can be remedied by broader interpretations
and references to the rules of public and environmental law, ethics and intergenerational
solidarity. This paper suggests another possibility, i.e. the intervention in the proposed text
of the provision to complete the fut ure civil law legislation and integrated environmental
protection.
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САЖЕТАК: Предмет овог рада је право на старање о детету у смислу
Хашке конвенције о грађанскоп равним аспектима међународне отмице
деце. Oва конвенција право на старање одређује као право на старање о
личности детета, а нарочито право на одређивање места боравка детета.
Постојање овог права процењује сe према праву државе дететовог редовног
боравишта пре одвођења или задржавања и у том погледу у пракси се не
примећују недоу м ице. С друг е стране, иако конвенц ија одређује појам
права на старање, у пракси су присутна различита тумачења надлежних
органа у погледу садржине овог права, односно која овлашћења родитељ
треба да ужива да би се могло смат рати да има право на старање на осно
ву којег може да захтева повратак незаконито одведеног или задржаног
детета према Хашкој конвенцији о грађанскоправним аспектима међуна
родне отмице деце. Ова тумачења су у раду изнета кроз анализу одабраних
одлука иностраних органа, те одлуке домаћег суда донете у поступку за
хитан повратак детета.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Хашка конвенција, отмица деце, право на старање,
незаконито одвођење детета
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УВОД
Незаконита одвођења или задржавања деце од стране једног од ро
дитеља су наша стварност.1 До њих најчешће долази по прекиду зајед
нице живота родитеља или док она још траје, али су партнерски односи
озбиљно нарушени. У ситуацији када је дете незаконито одведено или
задржано у иностранству, његов повратак се под одређеним условима
може захтевати на основу Конвенције о грађанскоправним аспектима
међународне отмице деце. Да би неко лице, најчешће je тo други родитељ,
могло да захтева повратак детета оно по конвенцији најпре мора бити
ималац права на старање о детету у време његовог одвођења или задр
жавања. Конвенција одређује појам права на старање и према праву које
државе ће поступајући орган ценити постојање права на старање.
КОНВЕНЦИЈА О ГРАЂАНСКОПРАВНИМ АСПЕКТИМА
МЕЂУНАРОДНЕ ОТМИЦЕ ДЕЦЕ
Конвенција о грађанскоп равним аспектима међународне отмице
деце (Хашка конвенција – ХК) je мултилатерални међународни уговор.
На снагу је ступила 1. децембра 1983. године и актуелно има 101 страну
уговорницу.2
Хашка конвенција има два циља. Први је да се обезбеди што хитни
ји повратак незаконито одведене или задржане деце у некој од држава
уговорница, а други да се обезбеди да се права на старање и виђање са
дететом по закону једне од држава уговорница стварно поштују у другој
држави уговорници (чл. 1 ХК). Статистички подаци Хашке конференције
за међународно приватно право показују да у пракси превладава први циљ.3
Одвођење или задржавање детета сматраће се незаконитим у смислу
Хашке конвенције онда када је њиме повређено заједничко или самостал
но право на старање које има лице, инстит уција или било које друго
тело по закону државе дететовог редовног боравишта пре одвођења или
задржавања, а које право се у време одвођења или задржавања оствари
вало или би се остваривало да није дошло до одвођења или задржавања
(чл. 3 ст. 1 ХК).4 Основи стицања права на старање које конвенција при
1
Рад се надовезује на истраживања вршена у оквиру писања докторске дисертације Прав
ни положај детета у ситуацијама његовог незаконитог одвођења у зем љи и иностранству
која је одбрањена на Правном факултет у Универзитета у Новом Сад у октобра 2021. године.
2
[HCCH].
3
Подаци из студије спроведене за 2008. годину показују да је у 60 од 81 тадашње држа
ве уговорнице поднето 1.961 захтев за повратак детета и 360 захтева за виђање детета [Lowe
2011: 5], док подаци студије спроведене за 2015. годин у показују да је у 76 од 93 тадашње
државе уговорнице поднето 2.270 захтева за повратак детета и 382 захтева за виђање детета
[Lowe and Stephens 2017: 3].
4
Управо околност да се ово право није стварно остваривало у време одвођења или за
државања по конвенцији може бити разлог да надлеж ни судски или управни орган одбије
да налож и повратак детета (чл. 13, ст. 1, тач. а ХК). Разлик у између одредби члана 3, став 1,
тачка б и члана 13, став 1, тачка а Перез-Вера (Perez-Vera) објаш њава тиме да конвенц ија
почива на прећутној претпоставци да је лице које има право на старање о детет у оствари
вало ово своје право. У склад у са овом претпоставком и одредбом члана 3, став 1, тачка б
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знаје су закон, судска или управна одлука, те споразум који има правно
дејство по закону државе дететовог редовног боравишта пре одвођења
или задржавања (чл. 3, ст. 2 ХК).
Враћањем незаконито одведеног или задржаног детета у земљу ње
говог редовног боравишта, Хашка конвенција настоји да омогући да ме
риторну одлуку о вршењу родитељског права над дететом донесе надле
жни орган те земље и да спречи да лице које је незаконито одвело или
зад ржало дет е бира сис тем који ће одл уч иват и о конк ретном случају
[Perez-Vera 1981: 429]. У складу са изнетим, одлука коју донесе судски
или управни орган државе уговорнице у којој је дете незаконито одведе
но или зад ржано у поступк у по Хашкој конвенцији неће се смат рати
мериторном о било ком питању у вези са правом на старање (чл. 19 ХК),
нити ће органи те државе након добијања обавештења о незаконитом
одвођењу или задржавању доносити мериторну одлуку о праву на стара
ње све док се не утврди да се дете неће вратити на основу ове конвенције
или ако у разумном року после обавештења захтев за повратак детета не
буде поднет (чл. 16 ХК).
Ипак, иако је један од циљева Хашке конвенције хитан повратак
незаконито одведеног или задржаног детета, она истовремено прописује
разлоге због којих поступајући орган може да одбије захтев за повратак
детета (чл. 12, 13 и 20 ХК). За ове одредбе могло би се рећи да представља
ју основе за обарање претпоставке да је у најбољем интересу детета да
буде враћено у државу свог редовног боравишта пре одвођења или задр
жавања [Ponjavić i Vlašković 2014: 46]. У пракси су се показале као одредбе
које међу поступајућим кадром изазивају највише недоумица и предста
вљају плодно тло за различита тумачења.
ПРАВО НА СТАРАЊЕ У СМИСЛУ ХАШКЕ КОНВЕНЦИЈЕ
Право на старање по конвенцији обу хвата права која се односе на
старање о личности детета, а нарочито право на одређивање места борав
ка детета (чл. 5, тач. а ХК). Основ стицања овог права, како је већ речено,
може бити закон, судска или управна одлука, те споразум који има прав
но дејство по закону државе дететовог редовног боравишта пре одвођења
или задржавања (чл. 3, ст. 2 ХК). Постојање права на старање надлежни
орган процењује према праву државе дететовог редовног боравишта пре
одвођења или задржавања (чл. 3, ст. 1 тач. а ХК), при чему је у одлуци
британског суда Re P. (A Child) (Abduction: Acquiscence) (2004) EWCA Civ
971, Incadat reference HC/E/UKe 591 образложено да је суд дужан да тер
мину право на старање дâ аутономно и смислено тумачење, да утврди
права родитеља према закону државе дететовог редовног боравишта и
подносилац захтева треба да достави само прелиминарне доказе да је остваривао своје право
на старање, док са друге стране, на родитељу који се противи повратк у детета леж и терет
доказивања да род итељ-подносилац захтева није заиста остваривао право на старање у
време одвођења или задржавања детета у сврху активирања изузетка прописаног одредбом
члана 13, став 1, тачка а Хашке конвенције [Perez-Vera 1981: 448–449].
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да након тога размот ри да ли та права представљају право на старање у
смислу конвенције.5
У ту сврху, судски или управни органи који спроводе поступак за хи
тан повратак детета могу директно да примене право и судске или управ
не одлуке државе дететовог редовног боравишта, без спровођења посебног
поступка за доказивање тог права или за признање стране одлуке (чл. 14
ХК). Осим тога, значајна је и улога централних извршних органа држава
уговорница који могу непосредно или путем посредника предузимати све
потребне мере за пружање општих информација о важећем праву односне
државе у вези са применом Хашке конвенције (чл. 7, ст. 2 тач. е ХК).6
У пракси нема недоумица да се постојање права на старање подно
сиоца захтева процењује спрам права државе дететовог редовног бора
вишта пре одвођења или задржавања. Тако је у одлуци француског суда
Cass Civ 1ere, 14 mars 2012, No de pourvoi 11-17.011, Incadat reference HC/E/FR
1156, постојање права на старање оца, подносиоца захтева, процењивано
спрам права Чилеа, као државе редовног боравишта деце пре него што
их је мајка задржала у Француској. Деца су рођена у Француској 2003. и
2004. године, а са родитељима су се преселила у Чиле 2006. године. Зајед
ница живота родитеља је прекинута 2008. године, одлука о старању над
децом после тога није донета, а мајка је са децом отпутовала у Француску
у јуну 2010. године по основу одлуке чилеанског суда којом јој је дозвоље
но да напусти територију те земље са њима на период од 15 дана. Пошто
се по истеку тог периода није вратила у Чиле, отац је покренуо поступак
по Хашкој конвенцији. Нижестепени судови су његов захтев одбили.
Врховни суд је поступак вратио на поновно суђење уз образложење да по
чилеанском праву, у одсуству одлуке о праву на старање као у конкретном
случају, за излазак детета из државе је потребна сагласност оба родитеља, а
пропуштање мајке да се са децом врати у року одређеном судском одлуком
представља њихово незаконито задржавање у смислу Хашке конвенције.7
Оно у погледу чега у пракси постоје различита схватања, а од великог
је значаја, је да ли право вета једног родитеља на промену пребивалишта
детета представља право на старање које овлашћује тог родитеља да зах
тева повратак детета по Хашкој конвенцији. Под правом вета се подра
5
Тако је аус тријски суд у одл уц и 10b176/09b Oberster Ger ichtshof, Incad at reference
HC/E/AT 1045 којом је решавао о захтеву за повратак близанаца из Аустрије у Франц уску
ценио постојање права на старање оца, подносиоца захтева, према праву Франц уске, као
зем ље редовног боравишта деце пре одвођења од стране мајке. Утврдио је да у конк ретном
случају родитељи по Грађанском законик у Франц уске заједничк и врше родитељско право,
јер је очинство утврђено у рок у од годин у дана од рођења деце.
6
Користећ и се овом мог ућнош ћу, суд на Исланд у се, пре доношења одл уке M. v. K.
20/06/2000 Iceland Supreme Cou rt, Incadat reference HC/E/IS 363, обратио Цент ралном извр
шном орган у Шпаније, зем ље из које је дете одведено, ради пружања информација о сад р
жини и природи права на старање по праву Шпаније. По добијању података о релевантном
праву, зак ључио је да отац има право на старање у смислу одредаба Хашке конвенције и да
је ово право актима мајке повређено.
7
Више у: [Oberlandesger icht Nurnberg (Nuremberg Higher Regional Cou rt) 7 UF 660/17,
05 July 2017, Incadat reference HC/E/DE 1409, A.G.O.s/Restitucion Internacional, Incadat reference
HC/E/PY 1488].
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зумева право једног родитеља да други родитељ не може без његове
сагласности или одлуке суда да пресели дете из земље.
Имајући у виду садржину одредбе члана 5 тачка а Хашке конвенције
која одређује појам права на старање за потребе конвенције, конкретно да
ово право укључује права која се односе на старање о личности детета,
а поготово право на одређивање дететовог места боравка, делује да је
право вета једног родитеља на одлуку другог родитеља да пресели дете
у иностранство потребно сматрати правом на старање о детету у смислу
Хашке конвенције. На овом схватању је заснована одлука америчког суда
A.J. v. F.J. (2005) (CSIH) 36, 2005 1 S.C. 428, Incadat reference HC/E/US 803
у којој је постојање права на старање процењивано са аспекта шкотског
права, као права државе редовног боравишта деце пре одвођења. Посту
пак се тицао захтева за повратак двојице дечака узраста од 12 и 14 година
у време другостепеног поступка. После развода брака родитеља, они су
поверени оцу на старање, а мајци је додељено право виђања са њима.
Мајка се редовно виђала са млађим сином. Са старијим није успевала да
оствари виђања, јер је боловао од аутизма. У септембру 2003. године де
чаци су одведени у САД од стране оца без сагласности мајке, која је одмах
иницирала поступак за њихов повратак. Процењујућ и права која има
мајка, поступајућ и суд је нашао да је за одвођење детета са територије
Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске по праву
Шкотске, неопходна сагласност другог родитеља ако се он редовно виђао
са дететом. У складу са тим, закључио је да мајка у конкретном случају као
ималац права вета има и право на старање за потребе Хашке конвенције,
а које право је одвођењем деце повређено.8
Како произлази, давањем сагласности родитељ с правом вета омогућа
ва промену места боравка детета, односно стављањем вета спречава да до
те промене дође, из чега произлази колики утицај родитељ са овим правом
има на одређивање места боравка детета, па се никако не може сматрати да
он не ужива заштиту по Хашкој конвенцији [Џелетовић 2021: 161]. Стога се
чини неприхватљивим становиште изражено у одлуци, такође, америчког
суда Fawcett v. Mc Roberts 326 F. 3d 491 (4th Cir. Va. 2003), Incadat reference
HC/E/USf 494. Конкретно се радило о одвођењу седмогодишњег дечака у
САД од стране оца, којем је био поверен на старање након развода брака
родитеља. Према шкотском праву, које је и у овом случају било релевантно
као право државе дететовог редовног боравишта пре одвођења, мајци је
било додељено право виђања са дететом и право вета на његово одвођење
из Шкотске. Захтев мајке за повратак детета у Шкотску је у првом степену
усвојен. Ову одлуку је амерички другостепени суд укинуо и предмет вра
тио на поновно суђење уз образложење да право вета мајке не значи да
она има право на старање које је овлашћује да захтева повратак детета.9
8
Више у: [Furnes v. Reeves 362 F. 3d 702 (11th Cir. 2004), Incadat reference HC/E/USf 578,
Case no. LB-2015-76479, Incadat reference HC/E/NO 1400 и Re D. (A Child) (Abduction: Rights
of Custody) (2006) UKHL 51, Incadat reference HC/E/UKe 880].
9
Више у: [Croll v. Croll 229 F. 3d 133 (2d Cir. September 20, 2000 cert. den. Oct. 9, 2001),
Incadat reference HC/E/USf 313].
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РЕПУБЛИК А СРБИЈА КАО ДРЖ АВА УГОВОРНИЦА
ХАШКЕ КОНВЕНЦИЈЕ
Хашка конвенција је у Реп ублици Србији по основу сукцесије на
снази од 27. априла 1992. године.10 Иако је конвенција у нашој земљи на
снази више од 29 година, посебан закон који би уредио поступак домаћих
органа по захтевима који су поднети на основу ње још није донет.
У одсуству посебног закона, поступке по Хашкој конвенцији судови
тренутно спроводе у складу са Информацијом Министарства правде за
спровођење Хашке конвенције са израженим мишљењем о начину посту
пања судова у примени те конвенције. Према овој Информацији поступ
ци се спроводе као ванпарнични, двостраначки поступци, уз поштовање
начела контрадикторности и хитности. У њима поступа судија оспособљен
за поступање у породичним споровима. Рок за правноснажно окончање
поступка је шест недеља. Одлука се доноси у форми решења које садржи
налог за повратак, предају детета у року од три дана од дана достављања
решења. Против решења је дозвољена жалба о којој одлучује Виши суд
[Николић 2011: 83].
Поступци за хитан повратак детета у Републици Србији су малоброј
ни.11 Управо то што су ретки, те одсуство посебног закона, чине донек ле
разумљивим недоумице и непознанице које у домаћој пракси уочавамо.
ПРИМЕНА ХАШКЕ КОНВЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У складу са одредбама Хашке конвенције, приликом одлучивања о
захтевима за повратак детета домаћи судови примењују инострано право,
односно право државе у којој је дете имало редовно боравиште пре одво
ђења или задржавања. Са аспекта права те државе домаћи судови проце
њују да ли је одвођење или задржавање детета незаконито, јер представља
повреду права на старање неког лица, а које право се остваривало или би
се остваривало да до одвођења или задржавања није дошло.12
У наставк у рада изнећемо пример поступка вођеног пред Првим
основним судом у Београду за повратак четворо деце у Црну Гору. Битне
чињенице конкретног случаја су да су деца пре одвођења имала редовно
боравиште у Црној Гори. Након развода брака родитеља 2018. године, суд
ском одлуком су поверена на самостално вршење родитељског права оцу.
Мајка се у почетку виђала са њима, али су ови контакти прекинути када
је она прек ршајно одговарала због вербалног насиља према једном од
њих. Мајка је настојала да односе са децом обнови, одлазила је у школу
коју су они похађали, на њихове ваннаставне активности, покушавала
[HCCH].
Нашој зем љи је 2008. поднето 11 захтева за повратак детета [Lowe 2011: 11], а 2015.
године 9 захтева за повратак детета [Lowe, Stephens 2017: Annex 1, II].
12
С друге стране када је дете одведено из Србије у друг у државу уговорниц у Хашке
конвенције, органи те државе примењују релевантно материјално право Србије, па Ковачек
Станић оправдано указује да је од изузетне важ ности да инострани органи правилно при
мене домаће породично право по којем је одвођење или зад ржавање незаконито увек када
изостане договор родитеља о промени пребивалишта детета [Ковачек Станић 2012: 75, 84].
10
11
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преко родитеља бившег супруга да сазна информације о њима. Њиховом
издржавању је доприносила у складу са могућностима. Родитељско пра
во јој није ограничено, нити га је лишена.13 Сва деца су школског узраста
и у јуну 2019. године их је отац без сагласности мајке довео у Републику
Србију, са намером да ту остану да живе. Мајка је за одвођење деце сазна
ла у школи коју су она похађала у Црној Гори и у септембру исте године
је поднела захтев за њихов повратак у ту земљу. Такође је пред црногор
ским судом покренула поступак да се измени ранија одлука о вршењу
родитељског права и да се деца њој повере на старање. Овај поступак
није завршен до окончања поступка по Хашкој конвенцији. У поступку
који је вођен пред домаћим судом захтев мајке је у првом степену одбијен
решењем Првог основног суда у Беог раду 3 Р4.3/19 од 19. октобра 2020.
године. Одредбе Хашке конвенције на којима је суд засновао своју одлуку
су одредбе чланова 1, 3, 12 и 13. У одлуци наводи више разлога за одбијање
захтева, на првом месту да мајка нема право на старање, којем разлогу ћемо,
у складу са темом којом се бавимо у овом раду, посветити нашу пажњу.14
Будући да је пре одвођења деце држава њиховог редовног боравишта
била Црна Гора, домаћи суд је постојање права мајке на старање по Ха
шкој конвенцији (чл. 3 и 5 тач. а) требао да цени управо са аспекта права
Црне Горе.15 Породични закон Црне Горе (ПЗЦГ) познаје заједничко (чл.
76) и самостално (чл. 78) вршење родитељског права. Када родитељи ро
дитељско право врше заједнички, заједнички и споразумно врше роди
тељска права и дужности (следом тога заједнички и споразумно одлучују
и о промени пребивалишта детета). С друге стране, по одредби члана 79
став 3 Породичног закона Црне Горе када је дете поверено на самостал
но вршење родитељског права једном родитељу, други родитељ, који не
врши родитељско право, има право и дужност да издржава дете, да са
дететом одржава личне односе и да о питањима која битно утичу на жи
вот детета одлучује заједнички и споразумно са родитељем који врши
родитељско право. Породичним законом Црне Горе су примера ради
наведена питања за која се смат ра да битно утичу на живот детета и то
образовање детета, предузимање већих медицинских захвата над дететом,
промена пребивалишта детета и располагање имовином детета велике
вредности (чл. 79, ст. 4). Овде можемо да приметимо да је регулатива По
родичног закона Црне Горе у погледу права и дужности родитеља који
не врши родитељско право идентична рег улативи Породичног закона
Првостепени суд ове чињенице утврђује из налаза и стручног мишљења надлежног
црногорског органа старатељства који наводи да мајци „родитељска права нису суспендо
вана”. Претпостављамо да се термин суспендована односи на ограничење, односно лишење
родитељског права, као инстит уте које познаје Породични закон Црне Горе.
14
Као разлоге за доношење одбијајуће одл уке суд још наводи и да су се деца прила
годила новој средини (чл. 12 ХК), да мајка није стварно остваривала право на старање у
време одвођења деце (чл. 13, ст. 1 тач. а ХК), да постоји озбиљна опасност да би повратак
дец у излож ио псих ичкој трау ми или их на други начин довео у неповољан положај (чл. 13,
ст. 1 тач. б ХК) и да се деца суп ротстављају повратк у (чл. 13, ст. 2 ХК).
15
Решење не садржи податке о материјалном праву на основу којег је суд ценио посто
јање права на старање мајке.
13
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Републике Србије.16 Такође, оба закона су прописивањем права родитеља
којем дете није поверено на старање да са другим родитељем одлучује о
битним питањима установила на тај начин прелаз од потпуно самосталног
вршења родитељског права ка заједничком вршењу родитељског права
[Ковачек Станић 2006: 275–276].
Дак ле, и по црногорском, као уосталом и по домаћем породичном
праву, за сваку промену пребивалишта детета потребна je сагласност оба
родитеља, када су они живи и када ниједном од њих није ограничено
родитељско право (чл. 85 и 86 ПЗЦГ), односно ниједан од њих није лишен
родитељског права (чл. 87–91 ПЗЦГ), при чему је ирелевантно да ли ро
дитељско право врше заједнички или један од њих самостално. До огра
ничења родитељског права по црногорском Породичном закону долази
онда када родитељ несавесно врши права или дужности према детету и
њиме се родитељу може одузети вршење једног или више права и дужно
сти према детету, осим дужности да издржава дете (чл. 85, ст. 1 и 2), док до
лишења родитељског права долази онда када родитељ злоупот ребљава
родитељска права или грубо занемарује родитељске дужности (чл. 87).
Полазећ и од наведене рег улативе породичног права Црне Горе, а
имајући у виду битне чињенице предметног поступка, да су се родитељи
развели током 2018. године, да су деца након развода брака родитеља по
верена оцу на самостално вршење родитељског права, да мајци родитељ
ско право није ограничено, већ да је имала право и дужност да се виђа
са децом, да их издржава и да са њиховим оцем заједнички и споразумно
одлучује о питању промене њиховог пребивалишта, произлази да је мајка
ималац права на старање у смислу Хашке конвенције.
Право на старање Хашка конвенција одређује као право које обухва
та права која се односе на старање о личности детета, а нарочито право
на одређивање места боравка детета (чл. 5, тач. а), при чему се у пракси
истиче да је овом термину нужно дати аутономно и смислено тумачење.
Сагласно наведеном нужно је смат рати да и родитељ којем дете није по
верено на самостално вршење родитељског права, али који има право и
дужност да са другим родитељем који се стара о детету одлучује о про
мени пребивалишта детета, ужива право на старање у смислу Хашке кон
венције и овлашћен је да поднесе захтев за повратак детета.17 У конкрет
ном случају суд изводи зак ључак да мајка није ималац права на старање
16
Одредбом члана 78, став 3 Породичног закона Републике Србије прописано је да ро
дитељ који не врши родитељско право има право и дужност да издржава дете, да са дететом
одржава личне односе и да о питањима која битно утич у на живот детета одл уч ује зајед
ничк и и споразумно са родитељем који врши родитељско право. Одредбом става 4 истог
члана прописано је и да се питањима која битно утич у на живот детета нарочито смат рају
образовање детета, предузимање већ их медицинских захвата над дететом, промена преби
валишта детета и располагање имовином детета велике вредности.
17
Тако је у одл уци суда на Новом Зеланд у Secretary for Justice v. A. ex parte B, Incadat
reference HC/E/NZ 535 изнет зак ључак да је мајка, подносилац захтева за повратак двоје
деце, ималац права на старање у смислу Хашке конвенције, јер је за промену пребивалишта
деце била неоп ходна њена сагласност. Деца су иначе поверена на самостално вршење ро
дитељског права оцу, а мајка је имала право да одржава личне односе са њима и да заједно
са оцем одл уч ује о промени њиховог пребивалишта.
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на основу тога што су деца поверена оцу на самостално вршење роди
тељског права, што се чини неприхватљивим са аспекта свега претходно
изнетог. Да је мајка имала само право да са децом одржава личне односе,
не и да са њиховим оцем одлучује о промени њиховог пребивалишта, не
би била овлашћена да захтева повратак деце, већ само да по Хашкој кон
венцији иницира поступак за склапање споразума за организовање или
обезбеђење ефикасног остваривања права на виђање (чл. 21 ХК). Пошто
је њена сагласност била пот ребна за промену пребивалишта деце, про
излази да она ужива право на старање у смислу Хашке конвенције.
ЗАК ЉУЧАК
Незакон ито одвођење или зад ржавање детета у иностранству под
одређен им условима може да доведе до пок ретања пос тупка за њег ов
хитан повратак по Хашкој конвенцији. Један од услова прописаних кон
венцијом за пок ретање поступка је да је подносилац захтева у време
одвођења или задржавања детета имао право на старање о детету. Хашка
конвенција одређује појам права на старање и да се његово постојање
цени према праву државе дететовог редовног боравишта пре одвођења
или задржавања. У погледу тога које право је релевантно за процену по
стојања права на старање у пракси се не уочавају недоумице. Тешкоће су
присутне приликом одређивања која овлашћења родитељ, подносилац
захтева, треба да ужива да би се могло сматрати да има право на старање
у смислу Хашке конвенције. С тим у вези у раду је изнет зак ључак да и
онај родитељ који не живи са дететом, али има право вета на његово пресе
љење у иностранство, односно његова сагласност је потребна за промену
пребивалишта детета, има право на старање које га овлашћује да захтева
повратак детета у складу са Хашком конвенцијом.
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SUMMARY: This paper focuses on the rights of custody under the Hague Conven
tion on the Civil Aspects of International Child Abduction. Article 5 of the Convention
stipulates that rights of custody for the purposes of this Convention shall include rights
relating to the care of the person for the child and, in particular, the right to determine
the child’s place of residence. The existence of this right is assessed according to the law
of the state in which the child was habit ually resident before the removal or retention and
in this regard no doubts are observed in practice. On the other hand, although article 5 of
the Convention gives def inition of the rights of custody, application of this provision is
accompanied by different interpretations. Judicial and administrative author ities have
doubts which rights parent must possess in order to be protected by the Convention. The
paper concludes that it should be considered that a parent who does not live with the child, but
has the right of veto over the child’s international relocation or his/her consent is required
to change the child’s residence, has the rights of custody and can apply for the prompt
ret urn of a child under the Hag ue Convention on the Civil Aspects of International Child
Abduction.
KEYWORDS: Hag ue Convention on the Civil Aspects of International Child Ab
duction, rights of custody, wrongf ul child’s removal
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САЖЕТАК: У раду су изнети резултати ист раживања у коме је уче
ствовало 29 студената завршних година Природно-математичког (смер
Геог рафија), Правног и Медицинског фак ултета Универзитета у Новом
Саду. У три фокус групе је разговарано о томе како студенти доживљава
ју старије особе, које су им прве асоцијације везане за старост. Тражени
су и одговори на питање да ли су они свесни карактеристика трећег жи
вотног доба, односно каква су њихова лична искуства са онима који имају
више година, али и размишљања девојака и младића о сопственом старе
њу и себи као старом лицу. Одговори студената указују да већина њих има
романтичну слику о сопственој старости и истовремено више негативних
стереотипа и предрасуда о старијима из окружења којима су ретко подр
шка. Отуда је важно деловати ка разумевању између млађих и старијих у
друштву које је старо, као што су Војводина и цела Србија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: студенти, старост, старији, ставови, Војводина

УВОД
Становништво АП Војводина спада у изразито старе поп улације.
Старење становништва је интензивирано у 21. веку. Главни узрок је низак
и опадајући ниво фертилитета као и све мањи број живорођене деце. Тако
је у 2020. години забележен најмањи број живорођених од 1947, године која
је прва била доступна за податке Војводине [РЗС 2008: 66–67; РЗС 2020:

288
54–56; РЗС 2021: 1]. Према проценама Републичког завода за статистику
средином 2020. године било је 370 хиљада лица старих 65 и више година
или 20% укупног становништва. Број лица старијих од 65 година био је
већи од броја млађих од 20 година. Коефицијенат зависности старијег
становништва, што је однос између укупног броја старијих особа (старо
сти 65 и више) на 100 лица радног узраста (од 20 до 64), износио је 33. Исте
године, просечна старост становништва достигла је 43 године.1 Имајући
у виду да је Војводина емиг рационо подручје, подвлачимо да је стварна
старосна структура још неповољнија јер процене Републичког завода за
статистику не укључују спољне миг рације.
Средином века АП Војводина биће малобројнија и демографски ста
рија него 2020. То добро илуструје налаз очекиваног сценарија који је
заснован на резултатима пројекција под условом да се наставе трендови
компоненти популационе динамике у складу са актуелним емпиријским
налазима и теоријским увидима о вредности коефицијента зависности
старијег становништва која ће износити 54 у 2050. години [Nikitović 2019:
67, 69]. Пројекције становништва су рађене на основу садашње дефиници
је према којој је особа која има 65 и више година старо лице. Отворено је
питање да ли ће концепт везан за године када се нека особа сматра старом
бити измењен у деценијама које следе. Већ дуго и континуирано, демогра
фи који се баве старењем становништва залажу се за промену дефини
ције старе особе у смислу померања границе ка дубљој старости [Gierveld
2001: 105–106; Ogawa 2004: 124; Falkingham 2016: 3], имајући у виду тренд
повећања очекиваног трајања живота и виталности у вишим годинама.
Треба подсетити да се до краја 1980-их старом особом смат рала она која
има 60 и више година.
Старење становништва је убедљиво издвојено као највећи популаци
они изазов Србије и битна истраживачка тема од стране интервјуисаних
српских демографа [Rašević 2013: 47]. Такође, у истраживању које је спро
вела Међународна унија за проучавање становништва о ставовима својих
чланова, утврђен је висок ниво сагласности у демог рафској заједници да
је популационо старење најзначајнији демог рафски проблем светске по
пулације и најзначајнија тема за проучавање у наредним деценијама [Van
Dalen and Henkens 2012: 369]. Висок ниво консензуса по овом питању
резултат је, пре свега, уочавања макро последица старења становништва
различите природе. Од промене колективног система вредности и психо
логије, преко нових односа међу генерацијама, отварања родног питања
у старом друштву, другачијих услова живота, рада и становања, до пове
ћаних захтева за здравственом и социјалном заштитом, притисака на пен
зионе фондове и изазова који се постављају пред тржиште рада и економију
уопште [Рашевић 2009: 94]. Многи изазови се постављају и пред поједин
ца у условима све дужег живљења и везани су за цео животни цик лус.
Активно старење је теоријски и политички оријентисан концепт који
је, чини се, до сада најбољи одговор на изазове који се постављају пред
1
Процена о броју лица по старости у 2020. години добијена је за пот ребе овог рада од
Реп убличког завода за статистик у (на упит).
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државу и појединца у условима демог рафског старења и све дужег жи
вота, јер задовољава и социјалне пот ребе и индивидуа лне аспирације
[Avramov and Maskova 2003: 23]. Реч активно се односи на континуирано
учешће старијих у социјалним, економским, културним, духовним и гра
ђанским активностима друштва, а не само задржавање њихове радне спо
собности и физичке покретљивости, имајући у виду фундаменталне људске
вредности и права као што су здравље, економска независност, сигурност
и учешће у друштвеним активностима [WHO 2002: 12]. Концепт је засно
ван на сузбијању ризика различите природе на микро- и макро-нивоу у
циљу омогућавања бољег квалитета живота у трећем животном добу и
већег доприноса старијих економској и социјалној добробити друштва у
складу са потребама, жељама и могућностима старог лица. Сличне, мада
садржински уже, постављене су теорије здравог старења, успешног ста
рења и продуктивног старења.
Индекс активног старења је аналитички инструмент за евалуацију
спровођења мултидимензионалног концепта активног старења. Он је
композитног типа и садржи 22 индикатора из четири сфере: запосленост;
учешће у заједници; независно, здраво и безбедно живљење; капацитет
за активно старење који је комбинација индивидуа лних карактеристика
и фактора средине. Његова вредност у Европи износила је око трећине
потенцијалног максимума и кретала се у распону од 28 до 47 [UNECE
2019: 7]. Према последњим доступним подацима, који се односе на 2014.
годину, вредност овог индекса у Србији процењена је на 29 од 100 [UNE
CE 2016: 2]. Наведене вредности индекса указују да постоји јасан простор
зa ефикасније спровођење концепта активног старења у многим земљама,
укључ ујућ и и Србију. Индекс није процењен на рег ионалном нивоу у
Србији.
Успешна реализација концепта активног старења тражи напор држа
ве и појединца, то јест заједничку одговорност у низу сфера и одређене
предуслове. Први предуслов је промена многобројних стереотипа, пред
расуда и погрешних уверења везаних за старење и старост. Битно је под
вући да перцепција старења не прати развој биологије старења у модерној
култури [Qliquet and Avramov 2018: 246]. Здрав живот, доживотно учење,
преузимање активне улоге у животу и личне одговорности за сопствено
битисање су неки од важних императива који се постављају пред јединку
у савремено доба. Отуда је битно укључити размишљање о трећем и че
твртом животном добу у индивидуални систем вредности, циљеве, страте
гије и понашања. Оба наведена предуслова су важна за међугенерацијско
разумевање, солидарност и трансфер. То је старо етичко питање, основа
здравих односа и база кохезије сваке заједнице.
ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
Анкета о генерацијама и роду се спроводи у индустријским земљама
под окриљем Економске комисије Уједињених нација за Европу од 2000.
године. Ист раж ивање је обимно, сад рж и преко 500 обавезних питања
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везаних за десетак тема, и лонгитудиналног је карактера; исти испитаници
старости 18–49 година на почетку анкете остају у фокусу у три таласа са
размаком од три године. Једна од тема анкете је међугенерацијско разуме
вање, солидарност и трансфер. Подаци су доступни до микро-нивоа [Galjak
2019: 114]. Битна предност овог истраживања је добијање нових увида у
појединачне теме, али и могућност њиховог сагледавања у широј перспек
тиви путем укрштања различитих података и уочавања трендова. Међутим,
анкета у Србији, за разлику од преко двадесет држава у свету, није реали
зована. Европско друштвено истраживање које је по први пут спроведено
у Србији 2018. године није укључило питање о односу међу генерацијама.
Отуда ћемо дати преглед налаза истраживања релевантних за однос младих
према старењу и старима реализованих на малом узорку. У фокусу су нам
ист раживања која су спроведена у Србији, верујући да је за ово питање
битан економски и социокултурни контекст у коме су реа лизована.
Истраживачи се слажу да се ставови о старима рано формирају током
живота и да је битно испитивање ставова деце према старима и њихових
промена током одрастања због бољег разумевања механизама настанка
[Ћировић 2013: 27–28]. Отуда представљамо налазе истраживачког тима
Института за педагошка истраживања из Београда у коме је учествовало
145 деце оба пола (64 деце са 10 година и 81 дете са 14 година). У истражи
вању су примењени различити инструменти за мерење ставова о стари
ма. Подаци студије указују да током одрастања ставови према старијима
постају негативнији, што ист раживачи објашњавају когнитивно-развој
ним променама које доводе до диференциранијих ставова, суочавањем
адолесцената са сопственим старењем и смртношћу. Утврђено је и да
деца и адолесценти који живе на селу имају негативније ставове о стари
ма и у том смислу аутори подвлаче да се налаз може објаснити нижим
економским статусом породице на селу у односу на градску породицу
[Ћировић и др. 2012: 9–12].
Постојање реа лне слике о предностима и недостацима младих, сре
довечних и старијих људи је важно за успостављање међугенерацијског
разумевања. Њено формирање подразумева и последично размишљање
о различитим пот ребама у појединим животним фазама појединца и на
чинима да им се изађе у сусрет у социјалним контактима, породици и
друштву. Отуда су посебно важни налази добијени у ист раживању које
је обухватило преко четири стотине испитаника узраста од 10 до 20 го
дина. Основни циљ истраживања био је да утврди ставове младих према
пот ребама популације старих у различитим контекстима као што су по
родица, здравствени и образовни систем и системи социјалне заштите и
културне подршке. Подаци показују да постоји распрострањено неразу
мевање младих према различитим потребама старијих, посебно у добној
групи испитаника 13–17 година у оквиру које чак 67% анкетираних сма
тра да су оне мање важне у односу на пот ребе других старосних група и
у довољној мери задовољене од стране друштва [Марић 2012: 13].
У закључку емпиријског истраживања о доминацији негативних ста
вова младих према старима, аутори наглашавају да су они у складу са
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подацима претходних релевантних студија [Ћировић и др. 2012: 10]. У том
смислу истичемо приказ студија о релацији младих према старима у нашој
средини [Марић 2017: 59–74], синтезу налаза истраживања спроведених у
различитим популацијама о природи и развоју дечијих ставова према ста
рима и старењу спроведених у периоду од четири деценије [Ћировић 2013:
27–47], као и навођење представа о старима у савременом друштву, укљу
чујући и оне које припадају генерацији младих [Миланков 2011: 49–64].
Новија теоријска разматрања напетост између младих и старих објашња
вају се борбом за ресурсе [Камерер 2013: 67] или културном условљеношћу
[Немањић 2013: 5] или се, пак, конфликт на релацији млади–стари види
као политичка конструкција која треба да скрене пажњу са структуралних
препрека достизању опште прихваћених вредности [Љубичић 2013: 25].
Спроведено је и једно специфично истраживање квалитативног типа
о старењу и старости у беог радској популацији. Интервјуисано је осам
жена и седам мушкараца старих између 29 и 92 године. Старији испита
ници су поделили са ауторком своја размишљања и размишљања других
старих особа из окружења, а млађи испитаници су износили своје ставо
ве и ставове своје генерације према старијима. Анализа разговора је,
између осталог, показала постојање дубоко укорењених представа о ста
рости међу младима, које не одговарају стварности. На пример, да је страх
од смрти веома присутан код старих жена и мушкараца и да су они оку
пирани њиме. Но, интервјуисани најстарији испитаници у овом ист ра
живању не само да се не боје смрти, већ смрт доживљавају као смирење.
Или, мада се стари људи често карактеришу као себични и превише кри
тични, испитаници средњих година и они старији смат рају да се с годи
нама мењају особине личности, да су се они сами променили, но промене
су различите од појединца до појединца [Komatina 2003: 155–156]. Наве
ден налаз указује и на хетерогеност групе старих.
На крају изнетог прегледа литерат уре истичемо да однос младих
према старијима није честа ист раживачка тема. То је утврдио и Нелсон
2002. године објашњавајући ову констатацију да су предрасуде и стерео
типи према старима прихватљивији за друштво, у поређењу са негативним
ставовима везаним за пол и расу [према Cliquet 2010: 164]. Истовремено,
представљена емпиријска ист раживања која су спроведена у Србији ни
су била репрезентативног типа. Но, аутори који су их реа лизовали то су
чинили из угла различитих нау чних дисциплина што омогућава да се
добије шири увид. Такође, нису отворила тем у ставова младих према
сопственом старењу. Паралелна проучавања односа старијих према мла
дима у нашој средини, колико нам је познато, нису спроведена. И ова
ист раживачка тема је важна да би се одговорило на низ питања битних
за међугенерацијско разумевање.
ЦИЉ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања био је да утврди размишљања студената о старо
сти и старијим особама, укључујући и сопствено старење. У том смислу
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разговарано је са студентима три различита факултета Универзитета у
Новом Саду. Фокусгрупним истраживањем су обухваћени студенти При
родно-математичког факултета (смер Геог рафија), Правног факултета и
Медицинског факултета. Студенти геог рафије су изабрани за разговор,
пошто програм студија обухвата феномен старења становништва и пита
ња популационе политике. Будући правници су укључени у ист ражива
ње јер се током студија сусрећу са питањима људских права и положаја
старијих у друштву, а студенти Медицинског факултета због суочавања
са изазовима старења и старости у оквиру различитих предмета на пре
давањима и вежбама. Сви они стечена знања примењиваће у свом свако
дневном раду, а понеко и при дефинисању релевантног стратешког и за
конског оквира.
Изабран је фокусгрупни истраживачки метод за прикупљање циља
них опсервација студената. Најваж нија предност овог квалитативног
метода је што учесници током разговора образлажу и бране, а не износе
само своје ставове. Битна особина метода је да се анализа резултата раз
говора доминантно базира на сагледавању вербалних исказа, али узима
у обзир и невербалне изразе учесника фокус групе [Đurić 2005: 5–6]. Реа
лизоване су три фокус групе на сваком од изабраних факултета са студен
тима завршних година који су се сами пријавили да учествују у разгово
ру на тем у старења и старости. Укупно је учествовало 29 учесника, 9
студената оба пола Природно-математичког факултета (смер Географија)
и по 10 студената оба пола Правног и Медицинског факултета. Истражи
вање је реа лизовано током новембра месеца 2018. године. Време трајања
разговора по фокус групи било је уједначено, износило је око 60 минута.
Разговори су снимани да би се направио транскрипт дискусије о чему су
учесници групе унапред обавештени.
Разговору у свакој фокус групи је претходило кратко представљање
модератора, аутора ист раживања и овога рада, непосредног циља разго
вора и понашања у фокус групи. Затим је вођена усредсређена дискусија
на основу пет унапред припремљених питања у складу са циљем ист ра
живања. Разговарано је о томе како студенти доживљавају старије особе,
које су им прве асоцијације везане за старост, те да се добију одговори
на питање да ли су они свесни карактеристика трећег животног доба,
односно да се забележе њихова лична искуства са онима који имају више
година, али и размишљања девојака и младића о сопственом старењу и
себи као старом лицу. Дискусије у малим групама су протек ле у доброј
атмосфери која је омогућавала отворену размену мишљења уз уважава
ње различитих ставова. Зак ључак је да су студенти били више у соци
јалној интеракцији једни са другима него са модератором разговора.
АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
СА ДИСКУСИЈОМ
Приказаћемо синт езу налаза добијен их у све три фок ус групе по
питањима. Поред тога навеш ћемо нека од забележених размиш љања
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студенткиња и студената у оквиру сваке теме. Изабрали смо карактери
стичне одговоре који одсликавају већинско или издвојено мишљење, или
су пак, посебно утицали на разговор у групи. Поднаслови овог поглавља
рада одговарају питањима која су постављена у фокусгрупном истражи
вању. Питања су, како је већ истакнуто, била унапред дефинисана у складу
са истраживачким циљем. Добијени налази су дискутовани са различитих
аспеката од теоријских размишљања и емпиријских налаза, до препору
ка и прог рама о бољем међугенерацијском разумевању који се намећу за
спровођење.
Карактеристике које одређују да је особа стара
Највећи број учесника у ист раживању старом особом смат рају ону
која има 60 и више година или 65 и више година. „Универзално мерило су
године. Све остало је субјективно и варијабилно” изјавио је студент Прав
ног факултета. У две од три одржане фокус групе, у разговору са студен
тима Медицинског и Правног факултета, наведен је пример поп звезде
Мадоне као редак изузетак од правила да године дефинишу стару особу.
Међутим поред година, студенти су навели да стару особу одређује
и физичка неактивност, лоше здравствено стање, пасивност, недостатак
креативности, традиционални ставови, као и неприхватање модерних
технологија. Издвојио се само један одговор на постављено питање. На
име, студенткиња Правног факултета навела је да је „мудрост основна
особина старости”.
Неколико учесника у истраживању сложило се да је битна финансиј
ска ситуација појединца јер смат рају да сиромаштво додаје године био
лошкој старости, док их добро материјално стање смањује. У том смислу
је подвучено како недостатак материјалних средстава, који обележава
старост већине људи у Србији, чини да су они у лошијем физичком и
психичком стању од својих вршњака у развијеним земљама.
Прва асоцијација везана за старост и старе људе
Слабост, немоћ, понижење, чекање пензије, гласачка машина, страх
од смрти и смрт су биле најчешће прве асоцијације везане за старост уче
сника у фокусгрупном истраживању. Поред доминантно негативних, забе
лежена је и асоцијација другачије, личне, природе. „Мило лице моје баке”
и „Моја бака и мој деда” су одговориле студенткиње Природно-математич
ког факултета (смер Геог рафија), односно студенткиња Правног факул
тета на ово питање. Код не малог броја студената прве су асоцијације на
старост седа коса и боре на лицу. Дужи спонтани разговор у фокус група
ма вођен је око асоцијације да су стари људи понижени и да су гласачка
машина.
Будући лекари бурно су образлагали став о недостојанственој ста
рости. Они је везују за Србију и начин функционисања пензионог и здрав
ственог система. Свесни су да се пензиони фонд пуни зарадама запослених

294
и, верују, задуживањем државе. Истовремено су им познати сви проблеми
остваривања здравствене заштите у Србији, поготово за старије суграђане.
У том смислу наводимо неке од изјава: „Пензионери живе од милостиње
у виду пензије и то лоше живе” и „Како пензионер да плати дијагностику
у приватној пракси од своје мале пензије”.
У све три фокус групе су дискутовани утицаји старосне структуре
поп улације на резултат избора у Србији, али и побед у Доналда Трампа
у Сједињеним Америчким Државама и издвајање Велике Британије из
Европске уније. Подвучена је одговорност старијих који гласају на избо
рима имајући у виду своје потребе, а не потребе млађих. Чак је разматра
но да ли људи после одређених година треба да имају право гласа, пого
тово исту вредност гласа као они о чијој будућности се одлучује. „Верујте
професорка, већ дуго став већине твитераша је да старија генерација не
може да одлучује о будућности оних којих раде или нас младих”, изјавио
је у том контексту студент Природно-математичког факултета (смер Гео
графија).
Предности и ограничења трећег животног доба
Конзистентно одговорима на прва два питања, учесници у истражи
вању су пре свега наводили ограничења оних који имају између 65 и 74
године везана за лоше здравље и смањену физичку снагу. С друге стране,
велико искуство и довољно времена за задовољење својих пот реба као и
за породични живот су најчешће истицане предности трећег животног
доба. Студент Медицинског факултета је изјавио да је највећа предност
старијих људи „слобода од притисака различите врсте као што су рад,
учење и издржавање породице”. Један учесник, будући правник, комен
таришући изјаве других да су искуство и слободно време предност гене
рације старих, подвукао је да они то не мог у да искористе јер су „без
енергије и дементни”. Неколико студената је банализовало предности у
старости наводећи да старији седе у градском превозу „тако што са задо
вољством дижу све нас у аутобусу”, имају попусте при куповини и чак
не могу да добију затворску казну за озбиљан прекршај.
Одговори студената на питања везана за факторе који одређују ста
ру особу, прве асоцијације везане за старост као и њихово виђење о пред
ностима и ограничењима трећег животног доба указују на раширеност
предрасуда и стереотипа различите природе. Доминација изложене пер
цепције старења и старијих није очекивана, обзиром на избор учесника
ист раживања за које се претпостављало да ће ова питања размат рати из
другачије перспективе у односу на своје вршњаке. Испитаници старе
људе најчешће доживљавају као мање вредне у односу на остале старосне
групе, пре свега због физичке слабости и болести. Неки од наведених
одговора потврдили су већ изложене теоријске концепте о порек лу нега
тивних ставова о старијима услед суочавања младих са могућношћу (из
весношћу) сопствене смрти (не малом броју студената страх од смрти или
смрт била је прва асоцијација на старост) и/или пак међугенерацијске борбе
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за ресурсе (испољено у дискусији око резултата избора и права гласа на
изборима). Образовани млади уопште не размиш љају да су старији хе
терогена група. Такође, треба посебно истаћи да је забележена нека врста
отпора према старијима код појединих учесника у ист раживању.
Помоћ старијима у окружењу и помоћ од старијих
Велики број стереотипа и предрасуда који је забележен у одговорима
на претходна питања потиче од не тако честих контаката младих са ста
ријима у окружењу. У разговору су само два учесника навела пружање
помоћи старијима који им нису чланови породице: комшиници приликом
исељења, односно повремено станодавки око одласка у продавницу. Из
нета су, међутим, искуства њихових другова чија је жеља да помогну ста
ријима погрешно схваћена. Студенткиња Медицинског факултета је чак
изјавила да има једног старог комшију, „али деда је супер, здравији је од
мене, ради башту по цео дан испред зграде”. Помоћ од старијих из окру
жења не траже, али верују да би је добили када би то био у питању неки
уобичајен вид подршке. Наведени одговори указују на потребу за спрово
ђењем акција у Србији у оквиру којих особе различитих генерација по
мажу једни другима при чему би могла бити од користи искуства других
земаља [UN ECE 2008: 10, 12, 13]. Но, студент Правног фак ултета је у
фокус групи рекао да не воли бабу и деду, али да често дискутује са адво
катом који има 74 године („он је правна енциклопедија”) и да му ти разго
вори много значе. Када је реч о баби и деди, добија се утисак да они више
помажу младима (кување ручка и давање новца за летовање, изласке или
куповин у гардеробе), него што су њима млади под ршка. Изузетак су
студенти чији старији чланови породице живе на селу и њима помажу у
пољским и физичким радовима током распуста.
Виђење себе као старије особе
Најдужа дискусија у све три фокус групе односила се на размишљање
учесника у ист раживању о сопственој старости. Супротно одговорима
на претходна питања, студенти доминантно имају романтичну слику о
себи као старим људима. Они виде себе као здраве и покретне старе људе,
очуване личности, окружене породицом и/или правом особом поред себе
у сопственој кући и материјално ситуиране. Девојке су посебно истицале
да ће тежити да буду лепе и сређене баке, а младићи желе да буду „шме
кери” у старости. Ово је позитиван налаз ист раживања, ако указује да
садашња генерација младих размишља о сопственој старости и укључује
га у своје циљеве и планове. Студенткиња Природно-математичког факул
тета (смер Географија) једина је истакла да није размишљала о старости,
„јер је то тако далеко”.
Дискусија је дуго трајала пре свега због спонтано отвореног разгово
ра о заснивању породице и деци као и о демографским проблемима Срби
је. Дискутовано је да ли су брак и родитељство битни животни циљеви,
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када је најбоље време за рађање, о жељеном броју деце, да ли је боље има
ти сопствену децу или их усвојити, као и о предностима и недостацима
живота у заједници са родитељима. Аргументовано је разговарано о сва
ком од наведених питања. Навешћемо две дијаметрално супротне изјаве
о заснивању породице. Студенткиња Медицинског факултета изјавила
је да „планира да живи сама”, док студент Правног факултета „жели да
има породицу са три сина Милоша, Пет ра и Светислава”. Утисак ист ра
живача је да су млади информисани о демографским проблемима земље,
али да истовремено не виде своју улогу у њиховом ублажавању. Сличан
налаз је регистрован у најновијој емпиријској студији репрезентативног
типа о младима у Србији [Popadić et al. 2019: 3, 38, 70].
ЗАК ЉУЧАК
У друштву које је старо, из демографске перспективе, и које ће и даље
популационо старити, политички одговор је неопходан. Циљ деловања
државе, региона и јединица локалне самоуправе у овом смислу је да се с
једне стране ублаже макро последице феномена старења становништва,
а са друге стране да задовоље пот ребе све већег броја старијих људи. То
претпоставља реа лизацију концепта активног старења и успостављање
новог социјалног уговора међу старосним групама.
Студенти завршних година Природно-математичког (смер Географи
ја), Правног и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду има
ју тежње везане за пут ка сопственој старости. Отуда можемо оправдано
претпоставити да ће их укључити у своје животне стратегије, што је
битно у условима све дужег индивидуа лног битисања. Међутим, већина
испитаника исказала је више негативних стереотипа и предрасуда о ста
рости и старијима. Они старије најчешће одређују као хомогену групу са
спектром снижених способности и вредности. Истовремено, испитаници
су ретко подршка старима у свом окружењу.
Изложени резултати фокусгрупног ист раживања подвлаче колико
је важно изучавати однос између популација различите старости у нас,
а још више указују колико је битно деловати у правцу њихове социјалне
кохезије како у регионалном (покрајинском) оквиру, у Војводини, тако и
у целој Србији. Отуда основа јавних политика на свим нивоима треба да
буде међугенерацијска солидарност и трансфер који почива на разумева
њу између млађих и старијих у модерном „старом” друштву.
ЗАХВАЛНИЦА
Рад је настао у оквиру пројекта Одељења за друштвене науке Матице
српске „Насеља и становништво Војводине: Старење становништва Вој
водине и међугенерацијска солидарност и трансфер”.
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SUMM ARY: The paper presents the findings of a study that included 29 graduate
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of the University of Novi Sad. Three focus groups discussed the students’ perception of
elderly people and their first associations with old age. They were also asked whether they
were aware of the life characteristics when it comes to the Third age and to explore their
personal experiences with the elderly, as well as the young men and women’s thoughts of
their own ageing and of themselves as old people. The students’ responses indicated that
most of them had romantic visions of their own old age and, at the same time, multiple
negative stereotypes and prejudices about the elderly people around them, whom they
rarely supported. It is, therefore, important to promote understanding between youth and
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САЖЕТАК: На основу увида у персонална досијеа Косте П. Маној
ловића (1890–1949) и остал у релевантн у арх ивску грађу, депонован у у
Архиву Србије и Архиву Југославије, у раду се проблемски и из интерди
сциплинарне перспективе сагледава питање почетака сложене професио
налне каријере овог композитора, организатора музичког живота, музичког
извођача, писца и педагога. Полазећи од посебности везаних за каријеру
у области музике, анализира се изузетно важна и деликатна фаза преласка
из етапе школовање у прве професионалне активности. Циљеви рада су
да се изнесу нова сазнања о 1) процесу развоја каријере Косте Манојлови
ћа као професионалног музичара, посебно се фокусирајући на прелаз из
прве у друг у етап у каријере, односно са школовања на професионални
рад, 2) сличностима и разликама у начину изг радње професионалне кари
јере музичара пре стотину година и данас и 3) детаљима из живота и рада
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Косте Манојловића доступним из кореспонденције која до сада није била
предмет нау чних размат рања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: музички педагог, каријера, кореспонденција, запо
шљавање музичара

УВОД
Крајем августа 1919. године Коста П. Манојловић (1890–1949) из Окс
форда шаље писмо Милоју Милојевићу (1884–1946), свом наставнику и
својеврсном ментору, извештавајући га о најразноврснијим темама: новим
композицијама, промишљањима на тему националних елемената у умет
ничкој музици, плановима за будуће композиције, али и изазовима са ко
јима се сусреће, нарочито у вези са стипендијом која је истекла и планови
ма за буд ућност. Ово, ист раживачима српске музике до сада непознато,
писмо које је Манојловић упутио Милојевићу (налази се у Архиву Југосла
вије), део је њихове редовне кореспонденције; један њен део, на основу
четири Манојловићева писма из Оксфорда, размотрила је Верица Грмуша.1
Међут им, пето писмо2 се разл ик ује од претходн их по Манојловићевој
забринутости у вези са наставком његовог професионалног пута у Београду.
И заиста, та прелазна фаза у сваком животу, моменат када се школовање
завршава, када се тражи и проналази прво запослење, једна је од кључних
етапа у развоју каријере, а нарочито у развоју каријере уметника – музи
чара/музичког педагога. Самим тим, валери неспокојства због неизве
сности, којима су редови Косте Манојловића обојени, не представљају
изненађење.
Садржај и карактер овог Манојловићевог текста насталог у време
када будући композитор, педагог, ист раживач и организатор музичког
живота, још увек не поседује формално признање о завршетку студија,
у послератним данима налази се далеко од отаџбине, у дуговима, опхрван
тешкоћама и бригама, подстак ло је да се споменуто писмо сагледа упра
во из угла изг радње професионалне каријере једног музичара. Занимало
нас је да ли је овај процес пре нешто више од стотину година био сличан
данашњем – или се од њега (и по чему) разликовао – какав удео предузет
нички приступ има у професионалном развоју музичара, и, нарочито, које
су карактеристике прве „степенице” професионалне каријере, која обухва
та деликатну етапу преласка из фазе школовања у фазу рада. Имајући то
у виду дефинисали смо циљ ове студије: да проблемски и из интерди
сцип линарне перспективе, полазећ и од Манојловићевог необјављеног
писма Милојевићу, као и других архивских докумената повезаних са овом
1
У чланк у о „оксфордским годинама” Косте Манојловића Верица Грм уша анализира
четири писма која је Манојловић упутио Милојевићу из Оксфорда. Писмо о којем је овде
реч не припада наведеном корпусу; реч је, дак ле, о петом писму које досад није било познато
српској нау чној јавности [Grmuša 2017].
2
Хронолошки гледано, реч је о последњем писму које је, колико нам је познато, Маној
ловић упутио Милојевићу: прво је написано 3. октобра 1917, друго – 21. новембра 1918, треће
– 23. фебруара 1919, а четврто – 17. марта 1919. године. Пето писмо, о којем је овде реч, дати
рано је 24. авг уста 1919. године.
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темом, анализирамо постојећа и изнесемо нова научна сазнања о 1) проце
су развоја каријере професионалног музичара, посебно се фокусирајући
на прелаз из прве у другу етапу каријере, односно са школовања на про
фесионални рад, 2) сличностима и разликама у начину изградње профе
сионалне каријере музичара пре стотину година и данас и 3) детаљима
из живота и рада Косте Манојловића.
Премда питања изградње, развојних етапа и динамике развоја кари
јере у научни фокус улазе у другој половини 19. века (прво из перспекти
ве социологије),3 да би се дисциплина додатно развила у првој половини
20. века,4 а тек од седамдесетих година 20. века ист раживања каријере
артик улиш у се као самостална нау чно-ист раж ивачка област, нау чни
доприноси који се односе на развој каријере музичара, односно уметни
ка извођача, почињу да се јављају током последње две деценије 20. века
[Delhvi et al. 2016: 4]. Па и тада, најчешће разматрана проблематика одно
си се на теме везане за музичара у савременом добу, у којем су констант
не промене, економска нестабилност, флуктуације у друштву, политици,
технологији и многим другим областима довеле до значајних заокрета и
у вези са професионалним ангажманима музичара. Посебна пажња обра
ћа се на фазе у развоју каријере, почетак каријере, транзиције, каријерно
вођење и то често у институционалним или националним дискурсима
[Видети: Mant urzewska 1990; Thornton et al. 2008; Ploumis-Devick 1984;
Burnard 2013; Conway 2008; Bennett 2012; Bennett et al. 2012; Kassner 2009;
Abramo et al. 2014].5 Број радова посвећених каријерама музичара у про
шлости прктично је незнатан [Star r 2004; Weber 2004], тако да ова студи
ја истовремено оригинално доприноси историјској контекстуа лизацији
наведених тема у српском националном оквиру.
Као што је већ споменуто, интердисциплинарнa ист раживања у чи
јем се фокусу налазе теме везане за развој и изг радњу професионалне
каријере подразумевају социолошке, психолошке, културно-историјске,
политиколошке, ант рополошке, етнолошке, технолошке и многе друге
методолошке парадигме. Уколико се, пак, проучавају каријере уметника,
тачније, музичара и/или музичких педагога, научно-истраживачки посту
пак обухватиће и музиколошке, музичко-педагошке, музичко-социоло
шке, музичко-психолошке односно остале сродне полазне претпоставке,
а – уколико то истраживачка област захтева – и историографски приступ
који неретко укључује и архивски рад. Укратко, међу главним разликама
3
Ране доприносе дали су Диркем (Emile Durkheim) и Вебер (Max Weber). С тим у вези:
[Greenhaus et al. 2006: 346].
4
У области социологије од значаја је рад Еверета Хјуза (Everett Hughes), док је у психоло
гији кључне прилоге дао Френк Парсонс (Frank Parsons) [Видети: Greenhaus et al. 2006: 346].
5
У времену 21. века од значаја је и термин управљање каријером или каријерно вођење,
које не мора важити за појединце, већ за инстит уције посвећене усмеравању каријере. Уста
нова/е организује или поверава појединц у/има процес током кога „плански и организовано,
прати, оцењује, распоређује, усмерава и развија запослене и њихове потенцијале”, настојећи
да операционализује знања, вештине и способности запослених „у циљу остваривања орга
низационих и индивид уа лних интереса” [Кулић 2005: 293]. Овакав организациони приступ
омог ућава персонални развој каријере, чији су бенефити усмерени ка појединц у, али и ин
стит уцији.
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између каријере уметника и „обичног” посла „од девет до пет” је осећај
„заробљености” односно слободе, осећај да се „не уклапају”, да прогресија
у каријери не иде поступно, већ често скоковито и да су често пот ребни
алтернативни путеви у изг радњи каријере [Taylor et al. 2012: 68].
ТЕРМИНОЛОШКЕ ОДРЕДНИЦЕ.
ЕТАПЕ У РАЗВОЈУ КАРИЈЕРЕ
У овој студији каријеру разумемо као напредовање у служби, звању,
успешан биланс целоживотне човекове активности остварен током рад
них и друштвених ангажмана, али и породичног живота. Појам каријерa
(од латинских појмова carrus – превозно средство, или via carraria – пут,
коловоз или пут којим се неко креће) имплицира повезаност са животним
путем и персоналним развојем, али се суштински, највише везује за уче
ње и запослење. Иако се често (и неосновано) поистовећују, постоји ди
стинкција између каријере и професије – ово друго је занимање, за које
су пот ребне одређене вештине и знања. Трећи термин који треба имати
у виду јесте посао, тј. запослење, односно позиција коју одређена компа
нија, институција, односно правно лице и сл. даје појединцу за одговара
јућу новчану накнаду. Дакле, у систему концентричних кругова каријера
је најшири појам, потом следи професија, док занимање припада најужем
кругу. Другим речима, каријера подразумева професију/професије, као
и сва занимања и различите пословне ангажмане које особа обавља током
свог радног века.
Као полифункционална, променљива и динамична професионална де
латност, каријера подразумева лично образовање, улогу и положај у друштву,
породици и слободно време. Истраживачи су сагласни да траје готово целога
живота и да уједињује „индивидуалне и организацијске интересе и потребе”
[Лојић 2009: 172], односно „дугорочну перспективу уз дугорочни развој
и одређена је од стране појединца” [Ћамиловић и Вујић 2007: 112].
Каријера у области уметности знатно се разликује од „стандардне
каријере”. Као што је познато, често се комплетна каријера уметника или
макар један њен део, не одвија „под окриљем” сталног запослења. Другим
речима, не постоји фиксно радно време: уметничка активност одвија се
у најразноврснијим периодима и трајањима; уместо редовне плате умет
ници примају хонораре; не постоје бенефиције попут плаћеног боловања,
одсуства, годишњег одмора и сл.; уметници понекад добијају одређено
професионално звање, али то није обавезно. Уместо сталног запослења,
стабилности редовних прихода и (жељене) узлазне линије у првим фазама
каријере, животни пут уметника карактеришу успони и падови [Taylor
et al. 2012: 67–68], дугот рајан формативни процес, висок значај креатив
ности, самоизражавање и самопотврђивање кроз уметност, разноврсност
професионалне активности, али и неизвесност, нагли преокрети у кари
јери, финансијска несигурност и сл.
Аутори који се баве овом тематиком разликују одређене фазе у раз
воју каријере и приступају им на различите начине. Тако, на пример, Гулд
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(Gould) и Кац (Katz) разлик ују по три фазе у каријери. Код Гулда су то
(1) почетна етапа (када је особа млађа од 30 година), (2) етапа стабилиза
ције (31–44. године) и (3) фаза одржавања (преко 45 година), док Кац сматра
да је први – период оријентације (који траје краће од две године), за њим
следи развојна фаза (траје од две до десет година), док трећи период он
означава као плато (преко десет година у развоју каријере) [Bedeian et al.
1991: 155].
С друге стране, посебно је утицајна подела на четири етапе коју је
сачинио Доналд Сапер (Donald E. Super), усвојена и у овом тексту. У првом
раздобљу, времену истраживања (младост и почетак треће деценије жи
вота), особе се образују, преиспит ују и припремају за каријеру. Током
друге фазе успостављања каријере (касне двадесете до средњих или по
зних тридесетих), особа се запошљава и све успешније доприноси својој
струци. Следи одржавање каријере (трећа фаза, која обухвата касне три
десете и ране четрдесете године), када се достижу највиши потенцијали,
док четврт у етапу чини касна каријера у којој се развој наставља или
долази до стагнације па и извесног опадања због губитка интересовања
[Greenhaus et al. 2006: 498]. Током прве фазе најзначанију улогу предста
вља образовни систем који ће допринeти каснијем креирању каријере,
али и способност селектовања процеса образовања (образовне установе,
наставни прог рами, перманентно усавршавање). За музичаре ово је пе
риод формирања и равоја уметничке личности који, према ист ражива
њима Мантуржевске (Maria Manturzewska), достиже врхунац између 18.
и 20. године, када уметник дефинише сопствене вредности, свесно за
њима трага за узорима и, у идеа лном случају, укључује се у уметничку
заједницу [Manturzewska 1990: 134]. У каријери музичара, прелазак са сту
дија на посао ретко се одвија као транзиција „из школе на стално запосле
ње”, и веома често су потребне разноврсне стратегије које подразумевају
алтернативне, често разноврсне путеве који нису увек очекивани [Burnard
2013: 241; Taylor et al. 2012: 68]. Наредна етапа је најкреативнији период
професионалног развоја, али и најосетљивијe и најзначајније раздобље
породичног живота. Трећа фаза траје наредних десетак година, а на ка
ријеру у овом периоду утичу и промене у породици, свест о пролазности
живота, побољшање финансијске ситуације и промена економских, безбе
доносних и других прилика у окружењу [Hall 1986: 37]. Последњи, четврти
период, карактерише ce, како је и поменуто, као касна каријера.
Фазе које је идентификовао Сапер подржао је кроз свој рад и Дани
јел Левинсон (Daniel Levinson). Ослањајући се на „животну структуру”
личности, породицу, афилијације, каријеру и заједницу, Левинсон је по
себну пажњу обраћао на прелазе: рани прелаз (ка зрелости) између 17. и
22. године, прелаз из двадесетих у тридесете, прелаз у средовечно доба,
између чет рдесете и педесете године и још један прелаз између 50. и 55.
године [Greenhaus et al. 2006: 498]. Поред тога, у Левинсоновим истражи
вањима пажња је посвећена „водећим фигурама” које помажу у транзици
оним етапама каријере тако што усмеравају, одобравају, саветују и веру
ју у своје „штићенике”. То могу бити наставници, ментори, критичари,
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па чак и мецене (спонзори) који су веома важни у изг радњи друштвених
мрежа од значаја за стварање нових могућности, развој и промене у профе
сионалним идентитетима који учествују у каријери једне особе [Greenhaus
et al. 2006: 78].
Поједини ист раживачи узимају у обзир историјске прилике које су
утицале на развој каријере, кључне компоненте током изг радње једне
каријере и начине помоћу којих се развој каријере може интег рисати у
ширу академску и друштвену заједницу [Webb et al. 2014]. У том контек
сту сагледавамо и каријеру Косте Манојловића, „романтичара-идеалисте”,
како га Властимир Перичић лепо назива [Перичић 1989], која се одвија
ла у турбулентним годинама, обухватајући, између осталог, и два светска
рата. Почев од прве етапе, његова каријера била је бурна: одвијала се у
време Великог рата, када је Манојловић прекинуо школовање у Минхену,
прик ључио се српској војсци (1914–1917) и наставио/завршио студије у
Енглеској (1919). Успостављање и одржавање каријере одвијали су се у
међуратном период у, добу радикалних промена на политичкој карти
Европе, које је обухватило стварање нових држава, а међу њима је била
и Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевина Југославија.
Без обзира на унут рашњу хетерогеност нове државе, у њој су остварени
неки од врхунских домета српске културне историје, пре свега захваљу
јући европеизацији и модернизацији. Сва ова догађања консеквентно су се
одразила и на каријеру истакнутог композитора, диригента, организатора
музичког живота, музичког педагога, оснивача и првог ректора Музичке
академије у Београду. Последња фаза Манојловићеве каријере обухвати
ла је и Други светски рат (као и године које су му претходиле) и већ 1946.
године Манојловић је, у својој 56. години, пензионисан.6
С обзиром на чињеницу да је један део Манојловићеве и Милојеви
ћеве кореспонденције у вези са каријером Косте Манојловића непознат
јавности, фокус ће бити управо на период из којег ова преписка и датира.
Тако ћемо показати да се стратегије у развоју каријере које је Манојловић
користио, заправо, не разликују много од савремених, уз уважавање тех
ничко-технолошких несличности.
ПРЕЛАЗАК КОСТЕ МАНОЈЛОВИЋА СА ШКОЛОВАЊА
НА ПЕДАГОШКИ РАД
У настојањима свеобухватнијег сагледавања персоналне каријере
Косте П. Манојловића, освртање на степене мотивације, као примарне
покретачке снаге појединца, јесте неминовно. Адекватан степен мотиви
саности, иницираће појединца, односно, изазваће његово прик ладно по
нашање, које ће бити одржавано и усмеравано ка постављеном циљу. Али,
каријера и њени циљеви, свеобухватнији су од мотивације и подразуме
вају свест о сопственом таленту, способностима, мотивима, потребама, ста
вовима и вредностима. Обим свести о наведеном иницираће, у великој
6

О овоме је, износећ и бројне детаље, писала Ивана Медић [Medić 2017].
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мери, напредак или стагнацију у развоју будуће каријере, али и креативну
пот ребу да се изг ради нешто ново. Личне карактеристике али и, како је
већ споменуто, социјална средина, организација, економске, политичке,
безбедоносне и друге прилике, фактори су који додатно утичу и допри
носе развоју каријере. Током планирања и развоја каријере, перманентно
ce врши идентификацијa личних вредности, вештина и способности, као
кључних елемената који ће доприносити формирању високог нивоа само
поуздања. С тим у вези Ранко Лојић исправно запажа: „Неопходно је бити
свестан својих предности, али и мана, како би се предности ојачале, а мане
временом отк лониле” [Лојић 2009: 172].
Контекстуа лизације ради, у наставку дајемо сажети увид у биог ра
фију Косте Манојловића на основу архивских докумената, до 1920. годи
не, имајући посебно у виду наставнике са којима је он у првој фази своје
каријере радио и процес образовања. Ово је посебно значајно када се на
уму има предузетничк и приступ каријери музичара, а Манојловићев
живот и делатност такав приступ изврсно илуструју. Наиме, како то и
истиче Дејвид Катлер (David Cutler) у утицајној књизи о музичком преду
зетништву под насловом The Savvy Musician, бављење музиком првенстве
но се тиче људи (а тек онда музике, бизниса, новца, талента итд.) са којима
треба изградити квалитетне, дуготрајне и поуздане мреже. Учење код по
знатих музичара, како Катлер наводи „прилика је да се створе драгоцене
везе” [Cutler 2009: 144]; сарадња, подржавање колега и подршка коју они
пружају, колегијалност и хармонични односи спадају у кључне аспекте
предузетничког начина размишљања везаног за каријеру. Када је о проце
су образовања реч, научна истраживања показала су да квалитет образова
ња директно утиче на процес транзиције са школовања на професионални
рад и да особе са добрим образовањем имају више успеха у овој епизоди
каријере, чак и у условима променљивог социјалног контекста [Schoon
et al. 2001].
У периоду образовања веома је значајна фигура наставника: реч је
о јединственој личности, одговарајућих музичких и уметничких компе
тенција и личне културе. Зато се управо тада развија однос „ментора и
студента” који представља једну од суштински важних релација у кари
јери музичара. Однос између ментора и студента (уколико студент има
среће), како Мантуржевска исправно запажа, не фокусира се само на тех
ничку страну образовања студента, већ тежи ка развоју читаве личности.
Између осталог, ментор студента упућује на литературу, и то не само на
ону која се тиче музике, „ослања се на сопствено професионално и непро
фесионално искуство и заједно са студентом проучава музичку литера
туру, откривајући лепоте света музике” [Manturzewska 1990: 134]. Осим
тога, управо је ментор тај који студента уводи у професионалне кругове
и помаже му да се позиционира на професионалној сцени, у националним
или интернационалним оквирима.
Коста Манојловић имао је срећу да му је на Богословији Светог Саве
у Београду, на којој је испит зрелости положио школске 1909/1910. године
са врлодобрим успехом [АЈ-66-669-1127], музичку наставу водио Стеван
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Стојановић Мокрањац. Млади питомац активно је партиципирао у свим
музичким дешавањима ове институције: био је члан богословског хора
и Мокрањцу је помагао у раду са тим истим ансамблом, што значи да је
значајна диригентска искуства стекао релативно рано. У прилозима за
сопствену биог рафију истакао је да је „Мокрањац утицао не само на ње
гово музичко образовање, већ и на понашање и став који је касније зау
зимао у своме животу” [Pavlović 1989: 26]. Већ тада се заинтересовао и
за композиторски рад.7
Манојловић је 1911. музичко образовање стицао и у Српској музич
кој школи у Беог раду.8 Имао је прилике да прати наставу из хармоније
код Стевана Стојановића Мокрањца, док је код Стевана Христића учио
инструментацију. Науку о хармонији предавао му је Милоје Милојевић,
а клавир Даница Крстић. Контакти са овим наставницима обезбедили су
Манојловићу важну мрежу узора и сарадника која ће обележити даљи
развој његове каријере. За ово истраживање од посебног је значаја однос
који је будући оксфордски студент већ тада успоставио са не много ста
ријим, али по музичкој спреми знатно богатијим, Милојевићем, који се
управо тада у Београд вратио са својих студија у Минхену [Pavlović 1989].
Наредне године Манојловић покушава да студије музике настави у
Москви, али, након два месеца проведена у овом граду, одлази у Минхен,
где септембра 1912. године, започиње студије музике на Краљевској бавар
ској музичкој академији. Почетак Првог балканског рата за Косту Маној
ловића, као и остале стипендисте, подразумевао је повратак у Србију,
али ће се он, у јесен 1913. године поново вратити у Минхен. Наставу из
предмета Хармонија и Контрапункт похађао је на минхенској Краљевској
баварској музичкој академији, а предавања из музикологије на Филозоф
ском факултету.9 Почетак Првог светског рата прекинуо је Манојловићеве
7
Компоновао је прве сплетове песама и поједине песме из Лит ургије, а био је и члан
Првог београдског певачког друштва. Тадашњи ректор београдске Богословије Стеван Весе
линовић, брат књижевника Јанка Веселиновића, предлож ио је Светом арх ијерејском сино
ду Српске православне црк ве да Косту Манојловића, као стипендисту, пошаље на студије
музике у Москву.
8
Први радни ангаж ман, односно прва педагошка иск уства, Коста Манојловић стиче
у Ћупријској приватној гимназији као наставник музике и у овој установи службује до јану
ара 1911. године [АЈ-69-15-38].
9
У то време компон ује песме за глас и клавир, световне и духовне композиције за
мушки, женски и мешовити хор. Ha студијама у Минхен у провео је две године, тачније од
1912. до 1914. године, када се услед објаве рата вратио у Србију [АЈ-69-15-38]. Како се наводи
у извештају, у Минхену је „композицују, контрапункт, фугу и инструментацију учио код проф.
др Рихарда Мајера Гшраја” [АЈ-66-669-1127], наставу клавира код професора Фрид риха
Клозеа, а код професора Швакерата био је у II хорској класи. Након нап уштања академије
1914. године, Манојловић је распоређен у Краг ујевац на војн у дуж ност ратног болничара
[АС, МП, Г-183/VIII/66]. У Скопљу, септембра 1914. године ступа у Прву ђачку чету и у војсци
остаје две и по године, све до 21. марта 1917. године. На основу решења начелника штаба
Врховне команде (14. март 1917. године, ађутантски бр. 37.205), стављен је на располагање
председнику Министарског савета. Тада је из Солуна послат на Крф, а одатле у Енглеску на
Оксфордски универзитет ради продужења студија [АЈ-69-15-38]. Стваралачки композиторски
имп улс није га нап уштао ни у ратним условима као болничара, а касније ни као болесника
од пегавог тифуса. Са српском војском повлачио се преко Призрена, Струге, Елбасана и Ва
лоне, а касније је стигао на острво Крф.
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студије музике на Минхенској музичкој академији; након свих тешкоћа
и језовит ос ти рата, он ће студ ије нас тавит и у Енглеској. Послат је на
Оксфордски универзитет ради продужења студија и „ради помоћи над
лежним у раду на националној ствари” [АЈ-69-15-38]. Као што је добро
познато, у Енглеској наставља интензивно да компонује, а његове ком
позиције штампају се у Паризу, Лондону и Бечу код Edition Slave. Дипло
мирао је 1919. године са кантатом за баритон соло, два мешовита хора и
велики оркестар на текст 136. псалма „На рекама Вавилонским”.
Ако се у обзир узме да је за сваког појединца, који намерава динамично
да управља својом каријером, неопходно да анализира и утврди личне
потенцијале и интересовања, да буде свестан персоналних особина, по
тенцијала, вредности, интересовања, својих слабости, животних и кари
јерних аспирација [према: Бахтијаревић-Шибер 1999: 869], а све у насто
јањима да утврди координате подручја развоја каријере, не изненађује да
је, боравећи у Оксфорду, Коста Манојловић планирао своје запослење у
Беог раду. Већ крајем 1917. године у једном од писама Милоју Милојеви
ћу спомињао је да очекује да ће након завршних испита (очекивао их је
у јуну 1918. године) добити сертификат са којим ће моћи „да пот ражи
посао у Србији” [Grmuša 2017: 173].
У овим годинама некадашњи Мокрањчев ђак фокусирао се на запо
слења која су у том момент у његове каријере била реа лна, имајућ и у
вид у претходна искуства, вештине, знања и систем вредности, што је
веома битно за прелаз са школовања на рад. Реч је о раду у образовним
и уметничким институцијама: Богословији Светог Саве, Музичкој шко
ли у Беог рад у и Другој беог радској гимназији, односно Беог радском
певачком друштву.10
Као што ће се видети, процес транзиције није био једноставан и
праволинијски; обухватио је широку друштвену мрежу, не само Маној
ловићевих пријатеља и покровитеља, већ и других личности, са којима
оксфордски дип ломац није био у непосредном контакт у („пријатељи
пријатеља”), личности релевантних за активности на пољу музике у тим
годинама. Свакако, процес умрежавања, који може да обезбеди инфор
мације, утицај, усмеравање и подршку у развоју каријере Манојловић је
одлично разумео, будући да је активно одржавао контакте и ангажовао се
у професионалним и друштвеним активностима (сходно могућностима),
и у време одсуства из Београда. Савремена истраживања такође су показа
ла да је промишљено коришћење стратегија умрежавања значајно допри
носило инвидидуа лним успесима у каријери [Greenhaus et al. 2006: 147].
Писмо које 15. јула 1919. године из Оксфорда Коста Манојловић пише
министру просвете и вера молећи га за „постављење по личној компози
торовој жељи” у Богословију Светог Саве у Беог раду, потврђује проак
тиван став младог композитора. Имајући у виду временска ограничења,
10
Касније ће Манојловић, захваљујући – између осталог – и искуству стеченом на Бо
гословији Светог Саве, постати наставник на Православно-богословском фак ултет у у Бео
град у, где ће се педаг ош ким радом бавит и гот ово децен ију и по (од 1923. до 1937. год ине)
[Више о томе у: Perković and Mandić 2019].
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министру се обратио са молбом да му „што хитније одреди постављење”,
јер му стипендија, коју је до тада примао од Министарства иностраних
дела, истиче 1. августа 1919. године11 [АЈ-69-15-38].
Као што је познато, појединац (често), у почетној фази, није у стању
да објект ивно процењује своје способности, корисно је укључ ивање
стручног саветодавног лица, јер је непристрасна прогноза могућности
појединца, кључни фактор за прелазак на следећи корак [према: Беркић
1990: 90]. Манојловић стечене компетенције самосвесно предочава мини
стру просвете и вера, након што је студије музике продужио на Оксфорд
ском универзитету.12 Први испит за Тhе Degree of Bachelor of Music поло
жио је 27. новембра 1917. године, а други и последњи из музичке теорије
и композиције, Trinity Term – 11. јуна 1919. године. „Након положеног другог
11
У делу текста писма, моли министра просвете и вера да му, ако буде потребно, дозво
ли останак у Енглеској најд уже до новембра те 1919. године [АЈ-69-15-38].
12
Писмо написано 31. јан уара 1919. године насловљено је на Министарство просвете
и вера. Манојловић чини грешку, не знајућ и да су ова два министарства подељена, али се
деликатност писма огледа у мог ућности детаљног увида у ниво испитних захтева. „Пошто
може бити, да у нас није познато уређење музичк их студија на Оксфордском универзитет у,
част ми је учинити извод из Стат ута Универзитета у Оксфорд у уколико се он односи на
музичке студије:
1) Кандидат за “Тhе Degree of Bachelor of Music”, пре но што буде имао право да узме ди
плом у, дужан је да положи следеће испите и у следећем ред у као и да компон ује једн у
музичку композицију, која треба да буде примљена од стране испитне Комисије. Први
испит за “Тhе Degree of Bachelor of Music” састоји се из: Науке о хармонији и четворогла
сног контрапункта. Усмено: сваки кандидат мора да покаже елементарно знање о музици.
2) Други испит за “Тhе Deg ree of Bachelor of Music” састоји се из: Нау ке о хармонији и
петогласног конт рап ункта; оригиналне композиције рач унајућ и четворогласну фуг у;
Музичке историје; Инструментац ије и крит ичке анал изе оркестарске композиц ије
коју испитна комисија одреди за тај испит (ја сам имао Missa Solemnis op. 123 oд Л.
ван Бетовена, а и Symphonic Poem “Fif ine at the fair od G. Bantock-a”) [енг. композитор
Granville Ransome Bantock (1868–1946) прим. аут.]. Све се ово ради писмено пред Ко
мисијом – свак и кандидат на своме месту нађе штампана питања и дате теме које је
дужан израдити седећ и за столом – и сви су кандидати дуж ни да, свак и дати задатак
или одређено испитно питање, посебно за свак и горњи предмет, израде у рок у од три
сата. Ови испити трају два дана. Ни један кандидат не може да се јави за други испит,
ако није положио први, нити да поднесе своју музичку композицију, ако није положио
друг и исп ит. Музичка композиц ија може да буде: петогласни хор, песма или дуе т,
вокални квартет без пратње и петогласна хорска композиција. Пратња за петогласни
хор, песму или дует и петогласну хорску фуг у мора да буде, у најмању руку, за обичан
гудачки оркестар, а уз то се могу додати и остали инструменти, што се оставља на избор
кандидат у. Композиција треба да траје отп рилике до двадесет мин ута. Ако кандидат
жели да своју композицију ради разг ранатије у облик у – као што сам ја чинио – мора
зато да траж и дозвол у од Комисије. Композиција мора да покаже не само техничк у
лакоћу у хармонији и конт рапункт у, већ и знање музичке форме и тематског развитка.
Ни јeдна композиција неће задовољити ако буде без икак вих формалистичк их прин
ципа (извори из “Excepta e Stat utis Universitatis Oxoniensis стр. 182, 184, 186, 188–190”).
Kaндидат који, по положеном другом испит у поднесе своју композицију на оцен у и
преглед испитној комисији, и истом не задовољи комисију, неће добити “Тhе Degree” све
донде, док ле у своме новом рад у, не задовољи савремене погледе испитне Комисије.
Овим се иде на то да кандидати увек буд у на висини савремених музичк их погледа и
да свака њихова креација буде израз музичког живота свога доба. Овог момента ми је
стигао извештај инспектора Министарства просвете у Лондону Драгутина Суботића, о
томе, да ће ми Конвокација оксфордског универзитета подарити “Тhе Degree of Bachelor
of Music”, дванаестог идућег месеца, што у прилог у прилажем [АЈ-66-669-1127].
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дела испита, не пре, сходно оксфордским правилима, да би доказао своју
музичку зрелост и способност за самосталан музички рад, поднео сам за
’Тhе Degree of Bachelor of Music’ своју композицију На рекама Вавилон
ским (“By the Waters of Babylon”) за баритон соло, два мешовита хора и
велики оркестар. Према правилима универзитета ја не могу знати резулта
те и узети дегри ако мој рад испитна комисија прими, у најбољем случају,
пре половине идућег терма” [АЈ-66-669-1127].
Као резултат ових настојања (и неких других, о којима ће у настав
ку бити више речи), министровом одлуком бр. 5.360 од 22. октобра 1919.
године [АЈ-66-669-1127], Коста Манојловић постављен је за привременог
учитеља музике у Богословији Светог Саве. За наставника музичке тео
рије у беог радској Музичкој школи13 постављен је 15. новембра 1919.
године, а за привременог учитеља Друге београдске гимназије (М.П. С.Н.
бр. 13.439) – 30. октобра 1920. године [АС, Г-183, ф. VIII/66]. У Богосло
вији је предавао црквено певање у VIII и IX разреду, два часа недељно и
хорско певање, шест часова недељно [АЈ-69-23-46]. Заједно са јеромона
хом Дамаскином Грданичким проверавао је знање из црквеног певања на
матурским испитима зрелости у Богословији Светог Саве [АЈ-69-23-46].
Као што је познато, усмеравање каријере подразумева свест о соп
ственом таленту, способностима, мотивима, потребама, ставовима и вред
ностима и обухвата већи ареа л од мотивационих циљева. Тако се фор
мира свест која ће покренути или успорити развој будуће каријере. Кре
ативно даровите особе теже ка достизању савршенствa, уз тежње да „са
моактуа лизују своје потенцијале, као и да задовоље жељу за интелекту
алном новином” [Максић 2006: 54]. Cтручњаци који проу чавају развој
каријере, истичу да упечатљива биог рафија (lat. Curriculum Vitae), није
она са импресивном листом титула које говоре о напредовању, већ она,
која је богата и која садржи различите врсте пословних активности, укљу
чујући и оне које нису везане за посао. У том контексту, прва биог рафи
ја коју Коста Манојловић са двадесет и осам година из Оксфорда пише
министру вера, указује на ниво самопоуздања који он у том тренутку
поседује.14 Лако се уочава да Манојловић реа лно анализира и утврђује
могуће опције развоја персоналне каријере. Активан однос и лични ан
гажмани који се очекују од њега по повратку у Србију, омогућавају му,
да са њеним управљањем започне у Енглеској пред крај студија. Нивоу
самопоуздања доприносе и интензивна професионална активност у Енгле
ској, позитивне критике о његовом раду, омогућавају му додатно само
процењивање личних способности, вештине, знања и интересовање уз
утврђивање сопствених предности, ограничења и начина за њихово пре
вазилажење.
13
Музичка школа у Беог раду је 31. јануара 1921. године издала уверење у коме се наво
ди, да је Коста П. Манојловић постављен за наставника Теорије музике у Музичкој школи
у Беог рад у 15. новембра 1919. године. Уверење је издао сек ретар Јован Зорко, а потписао га
је директор школе Петар Ј. Крстић [AJ-66-669-1127].
14
Друг у биог рафију је написао након именовања за наставника музике у Богословији
Светог Саве у Беог рад у.
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Као што је на почетку рада истакнуто, у Манојловићевом преласку
са школовања на рад, посебну улогу имао је Милоје Милојевић. Без чврстих
контаката између ове двојице композитора, тешко да би Манојловићеви
дописи министарству уродили плодом. Редовна преписка са својим не
кадашњим наставником, Манојловићу помаже да чињенично процени
могућности које му се пружају, користећи се доступним информацијама
о догађајима и акт уелним професионалним приликама у Беог рад у. У
погледу значаја менторске подршке за транзицију са школовања на про
фесионални рад музичара, ситуација се није променила ни након једног
века: и данас, како су показала истраживања студената музике и музича
ра који негују портфолио каријеру у Великој Британији „процес транзи
ције од студентског ка професионалном животу много је лакши уз подр
шку ментора, снажну мрежу колега и разноврсне могућности за наступе”
[Middleton and Middleton 2017: 5]. И заиста, све ове елементе пратимо и
у Манојловићевој каријери.
Почетак Манојловићевог писма Милојевићу у жовијалном тону добро
илуструје жељу младог композитора да буде у току са најновијим деша
вањима у отаџбини: (део писма написаног Милоју Милојевићу 24. августа
1919. године).
Драги мој Милоје,
Шта сте се ућутали, ко да сте пропали у нирвану. Ја таман оче
кивах „тазе” вести о животу музичком тамо, кад оно као да је све про
пало у једном perdendosi у тој беог радској прашини. Дуне ваљда кад
год поветарац са Авале и растера те заг ушљиве облаке, и осети се
живот и свежина као негда у времена стара. [AJ-69-15–38].

У наставку писма, Манојловић пише о сопственом уметничком раду,
задржавајући непосредан и говорни начин изражавања:
Што се мене тиче, за чудо, да сам био ‘плодан’ у ово последње
време, не знам што то треба да значи. Израдих два хора мешов. – као
што вам јавих – и уколко их претурам бивам и све више задовољнији
њима. Др Walker-ovoje мишљење да су најбољи од мојих досадашњих
радова, да су врло тешки но врло ефектни, нарочито први од њих. По
кушао сам да стилизујем – уколко ја то могу – национализам у њима.
Сад да ли је у њима исти нек други суде. А да има црно, густих линија
сиг урно је, само колко су оне савршене опет други нек суде о томе.
Прошле недеље израдих једну енглеску песму „Молитва” за соло кла
вир. Објавих рат свим клавирским ставовима и копрцам се по диркама
ко Муса по ледини. Драмски је акценат [повезао?] мање више целу песму
једним мотивом састављеним од имена једног пријатеља... Повелика је
– 5 страна и једва да се курталисах и оставих да се одмара вечним ми
ром у прашуми моје собе. Иначе бих волео да довршим мој квинтет,
али још не знам да ли ћу и кад почети – можда кад врста инспирације
дође (иде јесен, ваљда ће и она походити наше дворе) [AJ-69-15-38].

Истраживања каријера светски познатих музичара реализована кра
јем прве деценије 21. века показала су да су у периоду преласка са шко
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ловања на рад особине пресудне за будуће успехе у каријери „посвећеност,
одлучност, уверење да појединац може да се истакне, прилагодљивост,
способност динамичког учења... (посебно из грешака), реа лна процена
сопствених способности извођења и онога што се очекује у професионал
ном раду, веровање у себе, друштвене вештине пот ребне за професио
нални успех, као вештине суочавања са притисцима музичке професије,
односно транзиције у каријери” [Middleton еt al. 2017: 7]. Из наставка
Манојловићевог писма, може се приметити да ни 1919. године особине
музичара у етапи транзиције „из школе на посао” нису биле знатно друга
чије. Сасвим је очигледно да се млади композитор у Оксфорду суочавао
са великим притиском и да је био веома одлучан и истрајан у својим на
мерама везаним за запослење.
Писах вам да су ми одузели стипендију и да писах молбу тра
жећи богословију. Прво тражих да ме поставе и дозволе да останем
и примим дег ри, па да се вратим у новембру, па како су моји у врло
тешким материјалним околностима, то бих одмах дошао, само без
маријаша у истој... Зато тражих постављење па да се кренем. Преко
инспектората послах молбу још пре месец дана па до сада нема ништа.
Молим и вас видите шта је и реците г. др Бетковићу да је стање посве
критично, јер ево 20-ти је прошао, а ја клавир не платих – јер сам
шворц. Нека пошаљу постављење па да се кренем одмах, не желим
да останем и узмем дег ри, мог у ми га и послати. Сад Бога вам и по
души вам реците коме треба, јер без постављења не смем да се кренем
кад знам какве ме материјалне прилике очекују. Свестан сам свих те
шкоћа, јер почети живот са бедном платом наставника музике и имати
породицу од пет душа није лако [AJ-69-15-38].

Maнојловић објективно процењује своје мог ућности појединца, и
још у статусу студента, размишља о преласку на следећи корак. Његови
ставови у вези са Београдским певачким друштвом одражавају реалистич
ност и социјалну интелигенцију.
Како стоје ствари са Београдским певачким друштвом? Ја сам им
одговорио раније да се примам кад се вратим, а од њих нисам после
ништа добио. Можда су променили и одлуку – можда је и боље за њих.
Чујем да је Христић сад тамо. Ја верујем да сте све начелне и многе по
гледе измењали и сложили се и да идете руку под руку сада; то би била
срећа. Ја сам онај који бејах и пре то је довољно. Знате шта ме интере
сује, па ми баците коју мрвицу о нашем музичком животу. Ја чекам
постављење па да кренем, зато убрзајте исто. Библиотеку сам своју
послао још пре два месеца по једној великој пошиљци књига за цркву,
па још не знам да ли су стигле. Не знам како ћу добавити ноте из Мин
хена... Мистритовић вас поздравља и извињава се што је лењ на писму,
цени вас и поштује и жали што у своје време није примио за вас имао
је много. То је довољно да знате. Ја мислим да је он уз нас за убудуће.
Поздравите Вука, Воју, Коњовића, Христића и све остале који
хоће да приме поздраве једног смртника као и они што су.
Вас и ваше грли и воли увек ваш Коста [АЈ-69-15-38].
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Још једном, Коста Манојловић се из Оксфорда Милојевићу јавља
paзгледницом 29. августа 1919. године, путем које га обавештава да ће му
се диплома доделити 16. октобра 1919. године „...ма и у одсуству, ако дотле
постављење дође” [АЈ-69-15-38].

Прилог 1. Оксфордска разгледница упућена Милоју Милојевићу
29. авг уста 1919. године [АЈ-69-15-38]

Менторска подршка Милојевића није изостала. Одмах по добијању
Манојловићевог писма (подсећамо, писмо је писано у Оксфорду 24. августа
1919. године), он 12. септембра 1919. године (заведено под бројем бр. 195),
користећи приватно познанство, пише Божидару Јоксимовићу. У неслу
жбеном обраћању моли га да, користећи се својом позицијом у Министар
ству просвете, код министра просвете протежира питање положаја Косте
Манојловића у Оксфорду:
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Драги Божо,
Ево Вам и мојих писама од Косте па покажите их министру, оно
што се односи на Косту, па ми их сачувајте. Ево писах и акт који г.
Ректор потписа. Дак ле, закуцао сам и други ексер без одборисања,
јер само тако ће ствар да се сврши. Известите депешом у Лондон и
пошаљите што више пара. Ваш Милоје [АЈ-69-15-38].

Као тадашњи професор у Беог раду и члан Одбора за културну про
паганду у Паризу, Милојевић се поставља у улогу модератора, који јасно
утврђује и усмерава развој Манојловићеве каријере. Њему видљив, крат
корочни циљ, огледао се у настојањима да се Манојловићев боравак у
Енглеској максимално финансијски обезбеди, и да му финансијска подр
шка омог ући достојанствен завршетак студија и повратак у отаџбину.
Но, у њиховим односима много су упечатљивији дугорочни (шири) ци
љеви које Милојевић операционализује пројектовањем блиске и даље
Манојловићеве будућности. Милојевић дефинише временски конкретнe
кораке, уз свест о најважнијим циљевима које жели да постигне, а то је
да се интелектуа лни ресурси које Манојловић поседује ставе у службу
достизања високо позиционираних националних циљева. „Као слободан
уметник веома високе вредности као пропагатор за нашу црквено-му
зичку културу у Енглеској својим хорским концертима, који су изазвали
ванредно признање Енглеске штампе, стручњака и публике, заслужује
нарочиту и сваку потпору”, пише он [АЈ-69-15-38]. Доиста, Милоје Мило
јевић у сваком тренутку поседује јасну свест о препрекама и проблемима
који се потенцијално могу јавити, али му лично искуство и друштвени
положај, омогућавају да располаже средствима и алтернативним реше
њима. У контексту наведеног посебно је упечатљиво писмо које у том
тренутку пише министру вера (наведено у целости).
Господину Министру вера Беог рад
Част ми је молити Господина Министра да ме изволи извинити
што му се овом молбом обраћам. Али пошто је у питању један млад
Србин уметник који је и нашој богословији и нашој уметности преко
пот ребан, то сам дозволио себи да његово питање покренем код над
леж них чиниоца и како би се оно могло повољно решити. Тиче се
Косте Манојловића, композитора и свршеног ученика београдске бо
гословије Св. Саве у Беог раду и Музичког конзерваторија у Оксфор
ду. Манојловић је по свршеном испиту морао да остане у Оксфорду
ради очекивања пријема његовог дег ри-а о свршеним музичким сту
дијама, како то прописују правила поменутог универзитета. Међутим,
њему је одмах по свршеним испитима одузета стипендија, мада он и
као слободан уметник веома високе вредности као пропагатор за нашу
црквено-музичку културу у Енглеској својим хорским концертима,
који су изазвали ванредно признање Енглеске штампе, стручњака и
публике, заслужује нарочиту и сваку потпору. Он је тражио и службу
у Богословији и његова је молба пог решно била упућена Министар
ству просвете. О својим недаћама писао ми је и молио ме је да и ја са
своје стране учиним да му се служба у Богословији да – а он је у тој
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школи неопходно пот ребан – да би могао, као чиновник добити пут
ни трошак и вратити се у отаџбину где га осим уметничких дужности
чекају и дуж ности према многоч ланој породици која је остала без
оца, јер га је непријатељ за време окупације убио.
Сазнао сам да неуказни чиновници кад се поставе за време њи
ховог боравка на страни не добију попутнину. Према томе ни Маној
ловићу не би било поможено све кад би и службу добио, у питању
поп утнине. Сазнао сам међутим, да при сваком министарству има
једна буџетска партија одређена за помоћ стипендистима на страни.
Пошто је Манојловић био стипендиста и пошто је он не само велики
уметник него и велики Србин који је високу културну дужност своју
разумео боље од многих, то сам ја имао слободу решити се да Вас,
Господине Министре замолим да изволите наредити да се из те бу
џетске партије, преко српско-хрватско-словеначког посланства у Лон
дону, Кости Манојловићу исплати најмање 500 француских франака
како би он могао поћи на пут и бити у отаџбини од користи. Ако буде
прин уђен остати под околностима у којима је сада у Енглеској, тај
млади и заслужни уметник ће се разочарати па ће то врло штетно ути
цати на њега лично и на наш уметнички развој у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца. Молећи поново господина Министра да ме изво
ли извинити што узимам слободу овом молбом му се обратити сло
бодан сам напомен ути да су писма која ми је Манојловић писао од
моје стране преко господина Јована Зорка предата ректору богосло
вије господину Драгосаву Ковачевићу и у нади да ће ова моја престав
ка урадити плодом, част ми је молити господина Министра да изволи
примити уверење о мом особитом поштовању [АЈ-69-15-38].

Као што је већ споменуто, каријерни циљеви које је Манојловић у
фази преласка са школовања на рад поставио (педагошки рад, музичко-извођачка делатност, непосредно по повратку у Београд) били су заиста
и остварени. Његова настојања била су реалистична, истовремено довољно
изазовна и достижна, што је у фази транзиције изузетно битно – разуме
се да неостваривање постављених професионалних циљева може бити
снажан ударац егу и озбиљно нарушити самопоуздање. На основу наведе
ног, јасно је да у одређивању професионалних циљева млади композитор
није занемарио личне животне циљеве: будући да је каријера један од
аспеката укупног живота и идентитета, у који спада и материјални по
ложај породице.
ЗАК ЉУЧАК
Пошавши од кореспонденције везане за развој каријере Косте П. Ма
нојловића у важном тренутку српске музичке историје, користећи интер
дисциплинарну визуру, указано је на важне аспекте првих фаза развоја
професионалне каријере музичара. Конкретно, највише пажње поклоњено
је преласку са школовања на посао, који је, у случају оксфордског диплом
ца, био замршен, не само због животних околности композитора, недавно
завршеног Првог светског рата, временских ограничења, већ и због знат
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них разлика у образовним системима између Велике Британије и тек
успостављене Краљевине СХС. Кључни фактори: психолошке особине,
образовање, друштвено умрежавање, подршка ментора, предузетнички
дух, флексибилност и реалистичност – наводимо само неке од њих – иден
тификовани су у доступним презентованим архивским документима,
анализирани из перспективе развоја каријере и контекстуа лизовани у
датом оквиру. Манојловићева каријера већ од самих почетака показала
је своје полифункционалне, променљиве и динамичне стране, али и изве
сне константе, међу којима се истиче његова изразита склоност ка наци
оналној традицији. Размотрена кореспонденција недвосмислено сведочи
и о томе колико је Манојловић био предузетнички оријентисан, свестан
околности, ситуација, реа лних пот реба и могућности.

Прилог 2. Прва страница петог Манојловићевог писма упућеног Милоју
Милојевићу из Оксфорда 24. авг уста 1919. године [АЈ-69-15-38]
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Без обзира на значајне разлике између данашњег времена обележеног
рапидним технолошким променама, спајањем дигиталних технологија
са готово свим сферама живота и рада, новим начинима комуникације и
многобројним глобалним феноменима, и периода у којем је „романтичар
идеа листа” Манојловић градио сопствену каријеру, неки од најважнијих
аспеката везаних за развој каријере професионалног музичара нису се
променили. И у новије време, све већи број музичара има „двоструку
улогу уметника и предузетника” у културним оквирима обележеним као
„сет процеса, производа и чинилаца укључених у обликовање, стварање
и расподелу културних и уметничких добара и услуга” [Balzarin and Cal
cagno 2016: 2–3]. Велики значај имају: ослањање на личне капацитете,
музички таленат, креативност, флексибилност, реа листичност и добру
процену сопствених потенцијала. Нарочито су у том контексту од ва
жности квалитет образовања, предузимљивост, умрежавање и одржава
ње квалитетне везе са ментором. Управо захваљујући тим стратегијама,
свесним изборима у вези са инвестицијама на које је био спреман да би
остварио циљеве у каријери, Коста П. Манојловић остварио је задате
професионалне циљеве у турбулентном и изазовном периоду преласка
са школовања на посао.
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SUMM ARY: Pursuant to the insight into the personal files of Kosta P. Manojlović
(1890–1949) and other relevant archival mater ials, deposited in the Archives of Serbia
and the Archives of Yugoslavia, the paper examines the issue of the beginnings of the
complex professional career of this composer, music life organizer, music performer,
writer and pedagog ue. Starting from the peculiarities related to the career in the field of
music, an ext remely important and delicate phase of the transition from the stage of edu
cation to the first professional activities has been analysed. Beginning with the corre
spondence connected with the career development of Kosta P. Manojlović at a signif icant
moment in Serbian music history and using an interdisciplinary approach, the important
aspects of the first development phases of the musician’s professional career have been
pointed out. In particular, most attention has been paid to the transition from education
to work, which, in the case of the Oxford graduate, was complicated, not only because of
the composer’s life circumstances, the World War I which had ended recently, time con
straints, but also because of signif icant differences in education systems between the UK
and the newly established Kingdom of SCS. From the very beginning, Manojlović’s career
has shown its multif unctional, changeable, and dynamic sides, but also certain constants,
among which his distinct inclination towards the national tradition stands out. Regardless
of the signif icant differences in the relation between the present time, characterised by
rapid tech nological changes, merging of digital tech nologies with almost all spheres of
life and work, new ways of communication and numerous global phenomena, and the
period in which an “idealist romantic” Manojlović built his own career, some of the most
important aspects related to the career development of a professional musician have not
changed. Reliance on personal capacities, musical talent, creativity, flexibility, realism
and a good assessment of one’s own potentials, but also on the quality of education, en
trepreneurship, networking and maintaining a quality relationship with the mentor have
been noticed as ext remely signif icant.
KEYWORDS: musician’s/music pedagogue’s professional career building, transition
from education to employment, correspondence between Kosta Manojlović and Miloje
Milojević, career development strategies, employment of musicians
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САЖЕТАК: Након стицања независности и територијалног проши
рења Кнежевине Србије (1878), део становништва старих селио се у нове
округе, нарочито Топлички. Овај миграциони покрет истражен је с аспекта
насељавања. У раду је посвећена пажња исељавању из три стара округа
– Крушевачког, Рудничког и Ужичког, у периоду од 1878. године до почетка
20. века. Анализом архивске грађе утврђене су размере, мотиви и фреквент
ност исељавања по годинама из ова три округа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: исељавање, аграрна пренасељеност, Крушевачк и
округ, Руднички округ, Топлички округ, Ужички округ

УВОД
Током већег дела 19. века, становништво Србије увећавало се и ви
соким природним прираштајем и масовним досељавањима. У последњој
декади 19. века, увећање становништва Србије потицало је иск ључиво
од природног прираштаја јер је механички у том периоду био негативан.
На исељавање из Србије у историографији је већ скренута пажња [Јагодић
2009: 297; Љушић 1990: 80–85, 88]. Иако је појава исељавања констато
вана, она није испитана. Негативном механичком прираштају целе земље
претходило је пресељавање становништва након ослобођења (1878) из по
јединих старих у нове округе [Попис људства 1884, 1889: XL]. Миграциони
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покрет из старих према ослобођеним окрузима, а нарочито Топличком,
који је по броју досељеника и важности за одбрану Србије од упада Арба
наса који су уследили након ослобођења био најзначајнији, испитиван је
с аспекта досељавања. Циљ овог рада је да се ист раже исељавања из за
падних и југозападних крајева Србије у периоду од стицања независности
и ослобођења четири округа до почетка 20. века.
ИЗВОРИ И МЕТОДОЛОГИЈА
Ист раживање је мотивисао проналазак предмета у 40. реду XXXI
фасцикулације за 1902. годину у грађи Шумарског одељења Министарства
народне привреде. Поменути предмет чине допис Шумарског одељења
начелствима Крушевачког, Рудничког и Ужичког округа Шбр 6.565 од
15. марта 1902. године и одговори на питања из реченог дописа [Архив
Србије (даље: АС), Министарство народне привреде Шумарско одељење
(даље: МНП–Ш), 1902, ф. XXXI, Р. 40].1 Од наведених начелстава тражен
је извештај са подацима о броју одсељених породица и становника из на
сеља у њиховој надлежности након 1878. године, годинама старости исе
љеника, узроцима и месту одсељавања.
Одговоре на питања из дописа Шбр 6.565 пружали су општински
судови и кметови. Овај рад заснован је управо на подацима добијеним из
одговора општинских судова и кметова, који су статистички анализирани.
Добијени подаци су, због начина на који је допис Шумарског одељења
доспео до општинских судова, као и због недостатка евиденције о одсе
љавању, неуједначени и непоуздани. Допис Шумарског одељења није
послат општинама у оригиналу, већ је до њих стигао препис – прво окру
жног, а затим среског начелника. У преписима је могло изостати неко од
питања, због чега највероватније нису у свим извештајима изложени исти
подаци. Тражени подаци могли су изостати и због тога што нису били
познати подносиоцима извештаја. Општинским чиновницима је 1899.
године наређено да воде евиденције одсељених.2 Подаци о одсељенима
пре 1899. године непоуздани су јер су изнети на основу сећања кметова,
њихових сарадника или познаника. И подаци о одсељавању након 1899.
године могу бити непоуздани, јер општински чиновници нису увек рев
носно извршавали своје дужности, али су свакако знатно поузданији.
Проблем у праћењу одсељених представљало је и прекрајање општина,
односно промена њихових граница због издвајања нових или спајања
мањих. Суд Рибашевачке општине, на пример, није имао потпуну еви
денцију одсељених због тога што је до 1890. године поменута општина
била део Карановске (обе општине налазиле су се у Ужичком срезу и
округу).
Дат уми у рад у писани су по грегоријанском календару.
Ужички кмет није био у могућности да достави податке о одсељенима пре 1899. године.
Као оправдање за недостатак свог извештаја подсетио је чиновнике Шумарског одељења да је
1899. наређено вођење евиденције о одсељеним лицима [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40].
1
2
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Када се извештаји општинских судова користе као извори, поред
тога што нису потпуни и поуздани, треба имати на уму да их нису увек
ни достављали сви судови или да нису сви сачувани. Изнети зак ључци
засновани су на анализи података за 51 општину, односно за 210 села и
вароши Крушевачког, Рудничког и Ужичког округа. Поменуте округе
1902. године чинила је 131 општина. Изложени резултати одраз су стања
у 38,93% општина анализираног подручја [Површина и становништво
1902, 1905: 16–21]. Упркос недостатку података о исељеницима из свих
општина, након анализе доступних било је мог уће увидети одређене
миг рационе и економске феномене у окрузима западне и југозападне
Србије у последњој четвртини 19. века.
УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У СРБИЈИ
КРАЈЕМ 19. ВЕК А
Мотивација за тражење података о исељавању из Крушевачког, Руд
ничког и Ужичког округа није објашњена у самом допису Шумарског
одељења, нити у другим документима који припадају анализираном пред
мету. Према траженим подацима, може се претпоставити да су чиновници
Шумарског одељења били посебно забринути због исељавања из западних
и југозападних округа. Исељавање из старих округа након ослобођења 1878.
уочили су и савременици овог процеса. Крушевачки и Ужички округ били
су међу осам из којих је забележено исељавање у периоду између два по
писа становништва, 1874. и 1884. године (Табела 1) [Попис људства 1884,
1889: XL]. Из Крушевачког округа иселио се процентуа лно највећи број
становника у посматраном периоду, 5,05%, док је Ужички по уделу одсе
љених био шести.
Табела 1. Број и удео [%] одсељених становника из осам округа у којима је ме
ханички прираштај био негативан у периоду од 1875. до 1884. године
Округ
Алексиначк и
Јагодински
Књажевачк и
Крајински
Крушевачк и
Пожаревачк и
Ужичк и
Укупно/Просечно

Број одсељених 1875–1884.
1.454
1.525
1.349
1.487
3.893
753
2.257
14.764

Удео одсељених 1875–1884.3
2,52
2,16
2,14
1,99
5,05
0,47
1,97
2,48

Извор: [Попис људства 1874. 1879, 1–153; Попис људства 1884. 1889, XL].

3
Удео одсељених рач унат је у односу на број становника по попису вршеном 1874.
године.
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Изнету претпоставку, да су исељавања из Крушевачког, Рудничког
и Ужичког округа посебно бринула чиновнике Шумарског одељења, ни
је могуће потврдити поређењем механичког кретања становништва по
окрузима у периоду од 1878. до 1902. године због недостатка података по
требних за њихово одређивање. Подаци о досељавању и исељавању у овом
периоду су оскудни. У недостатку прецизнијих података, миг рациони
трендови могу се посмат рати кроз миг рациони салдо, збирно, за више
округа, и у периоду од 1895. до 1905. (Табела 2). Миг рациони салдо у пе
риодима од 1895. до 1900. и од 1900. до 1905. године је могуће одредити
коришћењем формуле за предвиђање броја становника за одређени пе
риод: P2=P1+(N-M)+(I-E), у којој је Р2 број становника на крају одређеног
периода, Р1 број становника на почетку периода, N број рођених, M број
умрлих, I број имиг раната, а E број емиг раната.
Пописи становништва из 1890, 1895, 1900. и 1905. године пружају
податке о броју становника на почетк у и на крају одређених периода:
1890–1895, 1895–1900. и 1900–1905. године [Попис становништва 1890:
пети део, 1893: 88–89; Попис становништва 1895: први део, 1898: 674;
Попис становништва 1900: први део, 1903: 746; Попис становништва
1905, 1906: 122–125]. Број становника у наведеним пописима изложен
је по општинама, срезовима и окрузима, те је податке мог уће искори
стити за детаљнија ист раж ивања. Подаци о броју рођених и умрлих у
приближ ном период у објављивани су у Статистичким годишњацима
Србије, међутим иск ључиво по окрузима и почев од 1893. године [Кретање становништва 1901, 1904: 151, 169; Кретање становништва 1902,
1905: 150, 168; Кретање становништва 1903, 1906: 150, 168; Кретање
становништва 1904, 1906: 155, 173; Кретање становништва 1905, 1907:
145, 164; Покрет становништва 1893, 1895: 68, 74; Покрет становни
штва 1894–1895, 1898: 101–102, 114–115; Покрет становништва 1896–
1897, 1900: 111–112, 125–126; Покрет становништва 1898–1899, 1902:
119–120, 133–134; Покрет становништва 1900, 1904: 115, 133]. Због тога
што нема података о броју рођених и умрлих по окрузима од 1890. до
1893. године, миг рациони салдо округа за период од 1890. до 1895. не
може се утврдити.
Измене у границама округа у периоду од 1895. до 1905. године онемо
гућавају рачунање миг рационих салда за поједине округе у периодима
од 1895. до 1900. и од 1900. до 1905. године. Законом о административној
подели из 1890. године, Србија је била подељена на петнаест округа: Ва
љевски, Врањски, Крагујевачки, Крајински, Крушевачки, Моравски, Пи
ротски, Подрињски, Под унавски, Пожаревачк и, Рудничк и, Тимочк и,
Топлички, Ужички и Црноречки. Подела округа из 1890. била је основа
за територијално–административне промене које су следиле. У периоду
од 1895. до 1905. године, границе округа мењане су четири пута: 1896,
1899, 1900. и 1902. године. Структура југоисточних и источних округа
знатно је измењена 1896. године. Нови Нишки округ створен је од срезо
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ва Крушевачког, Тимочког и Топличког округа, а новом Тимочком округу
додати су срезови Црноречког. Власотиначки срез премештен је из Пи
ротског у Врањски округ, док је Моравички срез премештен из Ужичког
у Руднички округ 1899. године. Подунавски округ подељен је 1900. го
дине на два мања – Беог радски и Смедеревски. Срезови за обнављање
Чачанског округа издвојени су из Рудничког, којем је смањен обим 1902.
године [Административно-територијалне промене у НР Србији од 1834–
1954. године, 1955: 25–30]. Како је немогуће ускладити промене граница
округа са бројем рођених и умрлих по окрузима, уместо за поједине,
миграциона салда морају бити приказана збирно за више округа. Мигра
циони салдо рачунат је збирно за: 1) Врањски и Пиротски, 2) Крушевачки,
Нишки, Тимочки, Топлички и Црноречки, 3) Беог радски и Смедеревски
и 4) Руднички, Чачански и Ужички округ.
Добијени резултати нису могли бити изложени према статистичким
рејонима предложеним у публикацији Stanovništ vo Narodne Republike
Srbije od 1834–1953. [1953: 16–20]. За израчунавање вредности миграционих
салда према статистичким рејонима потребно је знати вредности елеме
ната који чине миг рациони салдо и по окрузима и срезовима. Бројеви
рођених и умрлих у срезовима нису познати, због чега мигарциони салдо
статистичких рејона није могуће израчунати.
У периодима од 1895. до 1900. и од 1900. до 1905. године механички
прираштај Србије био је негативан. Једини окрузи који су, збирно гледано,
били изузеци и са позитивним механичким прираштајем у целом посма
траном периоду били су подунавски – Беог радски и Смедеревски округ.
То је у краћем периоду био случај и са Ваљевским округом, у којем је ме
ханички прираштај био позитиван између 1895. и 1900. године. У периоду
од 1895. до 1900. године био је позитиван и збир механичких прирашта
ја Крушевачког, Нишког, Тимочког, Топличког и Црноречког округа. У
наредном петогодишњем периоду, од 1900. до 1905. године, и из ових окру
га исељавање је надјачало усељавање и миграциони салдо био је, збирно
посмат рано, негативан. Позитиван механичк и прираштај источних и
југоисточних крајева од 1895. до 1900. могуће је да је потицао и само од
једног округа – Топличког. Наиме, слободни поседи у Топличком округу
привлачили су велики број насељеника. С друге стране, изненађује раз
мера исељавања из Моравског округа у периоду од 1895. до 1900. године.
Највећи број становника, њих 14.947, иселио се из округа који је обухва
тао плодн у долин у Велике Мораве. Анализом предмета отк ривеног у
грађи Шумарског одељења Министарства народне привреде могу се при
ближније утврдити размере и мотиви исељавања само за Крушевачки,
Руднички и Ужички округ.
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Табела 2. Миг рациони салдо округа Србије у периоду од 1895. до 1905. године
изражен у апсолутном броју одсељених лица и уделу одсељених из округа [%]
Округ
Ваљевски
Врањски и Пиротски
Краг ујевачк и
Крајински
Крушевачк и, Нишки, Тимочк и,
Топ личк и и Црноречк и
Моравски
Подрињски
Под унавски / Беог радски и
Смедеревски
Пожаревачк и
Рудничк и, Чачански и Ужичк и
Укупан миг рациони салдо

Број
досељених/
одсељених
1895–1900.
576
-1.873
-1.952
-1.295

Удео
досељених/
одсељених
1895–1900.
0,47
0,65
1,31
1,38

Број
досељених/
одсељених
1900–1905.
-609
-3.682
-1.535
-2.037

Удео
досељених/
одсељених
1900–1905.4
0,46
1,19
0,95
2,07

14.072

2,88

-6.984

1,3

-14.947
-2.108

8,57
1,11

-544
-1.816

0,32
0,89

10.575

3,73

8.827

2,77

-2.883
-4.413
-4.248

1,32
1,44
0,87

-4.923
-4.425
-17.7285

2,13
1,35
0,79

Извор: [Кретање становништва 1901, 1904: 151, 169; Кретање становништва 1902, 1905:
150, 168; Кретање становништва 1903, 1906: 150, 168; Кретање становништва 1904, 1906:
155, 173; Кретање становништва 1905, 1907: 145, 164; Покрет становништва 1893, 1895:
68, 74; Покрет становништва 1894–1895, 1898: 101–102, 114–115; Покрет становништва
1896–1897, 1900: 111–112, 125–126; Покрет становништва 1898–1899, 1902: 119–120, 133–134;
Покрет становништва 1900, 1904: 115, 133; Попис становништва 1895: први део, 1898: 674;
Попис становништва 1900: први део, 1903: 746; Претходни ресултати пописа становништва
1905, 1906: 122–125].

АНАЛИЗА ИСЕЉАВАЊА ИЗ КРУШЕВАЧКОГ,
РУДНИЧКОГ И УЖИЧКОГ ОКРУГА
У периоду од 1878. до 1901. године из 51 општине западних и југо
западних округа, односно из 210 села и вароши које су им припадале,
одселило се 8.213 становника. На основу информација о њиховим исеља
вањима утврђене су размере исељавања из насеља наведених у извешта
јима, узроци и периоди са највећом фреквентношћу исељавања и места
у која су се одсељена лица селила.
Анализа размера исељавања извршена је поређењем броја одсељених
и становника затечених при попису 1874. године у одговарајућим насе
љима. Како у попису из 1874. нису пронађени подаци о броју становника
за деветнаест села, анализом је обухваћено 191 насеље. Из села и вароши
4
Удео одсељених у период у од 1895. до 1900. добијен је поређењем са бројем станов
ника 1895, а удео исељених у периоду од 1900. до 1905. поређењем са бројем становника 1900.
године.
5
Овде изложен резултат разликује се од резултата истраживања М. Јагодића. Миг ра
циони салдо за период од 1900. до 1905. године код Јагодића износи -18.446 [2009: 297].
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за које је то било могуће утврдити, у просеку се одселило 7,53% становни
ка [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XIII, Р. 40; Поп ис људства 1874, 1879: 1–153].
Из највећег броја села и вароши одселило се мање од 5% становника. Што
је проценат одсељених био већи од 5%, то је било мање насеља из којих
се толики удео становника исељавао.
Табела 3. Проценат одсељених становника [%] из појединих насеља Крушевач
ког, Рудничког и Ужичког округа у периоду од 1878. до 1901. године
Проценат одсељених
1–4,99
5–9,99
10–19,9
20–29,99
30–39,99
40–49,99
50–59,99
70–79,99

Број села и вароши из којих се одселио одређени удео
становника
107
27
32
10
8
2
2
3

Извор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XIII, Р. 40; Попис људства 1874, 1879: 1–153]

Закључци о узроцима одсељавања заснивају се на извештајима за 46
општина, који су обухватили 7.095 становника. У извештајима преоста
лих пет општина узроци одсељавања нису наведени. Узроке одсељавања
сваки кмет записао је на свој начин, али се они, према суштини, могу
разврстати у следећих седам категорија: 1) пресељења код члана породице
и при призећивању, 2) након купопродаје имања, 3) деобе, 4) недостатка
обрадиве земље, 5) побољшања пословања, 6) пресељења службеника због
посла и 7) судске продаје имања.
Табела 4. Узроц и одсељавања становн иш тва из Крушевачког, Рудн ичког и
Ужичког округа у периоду од 1878. до 1901. године
Узрок одсељавања
Код члана породице
Купоп родаја имања
Након деобе
Недостатак обрадиве зем ље
Побољшање пословања
Служба
Судска продаја имања

Број одсељених становника
58
94
22
6.634
196
39
52

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

Пресељења код члана породице и при призећивању сврстана су у по
себну категорију узрока пресељења. Прави мотив ових пресељења не може
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се утврдити, већ је познат само начин на који су обављена. У извештајима
су забележена 24 призећивања, пресељења двојице очева код синова и јед
ног код ћерке и пресељење удовице код рођака. Наведена пресељења оче
ва на имања која су њихова деца засновала и удовице код рођака могуће је
да су била мотивисана очекивањем побољшања материјалног статуса пре
сељених лица или потребом да им се помогне у обављању свакодневних
послова. Пресељене очеве и удовицу пратило је још деветоро укућана чији
узраст и брачно стање нису познати из извештаја. Недостатак или недово
љан квалитет обрадиве земље, немогућност да заснују сопствено имање
или очекивање побољшања материјалног статуса вероватни су мотиви
призећивања. Ожењени мушкарци на имања својих супруга повели су
двадесет и једног укућана непознатог узраста и брачног стања.
При састављању извештаја, поједини кметови су при навођењу узрока
исељавања истицали да су се одређене породице селиле на нова, купљена
имања.6 За куповину новог имања, ако се дословно тумаче извештаји, опре
делило се или је имало могућности 1,32% одсељених. Током 19. века, до
1891. године, имања су могла бити стечена или проширена крчењем шуме
или захватањем општинске утрине. Пракса додељивања права крчевине или
захватања званично је окончана доношењем Закона о шумама 1891. године
[Зборник закона и уредаба XLVII 1892: 348–391]. Забрана дељења општинске
или државне земље приватним лицима била је реакција на исцрпљивање
земљишног фонда и раст вредности земље. Вредност земље расла је од сре
дине 19. века. Крчевине и утрине смањивале су се током 19. века, те се сма
њивала и могућност стицања или проширења имања крчењем и захватањем
и земља је била на све већој цени [Миљковић-Катић 2014: 85]. Смањивање
општинског земљишног фонда, посебно утрина, потврђују жалбе становни
штва широм Србије на недостатак испуста за напасање стоке које се јављају
од 1880-их [АС, Министарство народне привреде Земљорадничко одељење,
1885, нефасцикулисана грађа, 1886, ф. III, Р. 2, 1886. нефасцикулисана грађа].
Ипак, куповина рентабилног имања није била свима достижна, те су сеља
ци, упркос забрани, присвајали општинску и државну земљу [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.
XIII, Р. 10; 1899, ф. XVII, Р. 134; 1900, ф. XXV, Р. 60]. Пракса крчења и
захватања, упркос забрани, доказ је недостатка капитала, немогућности
заснивања нових имања и исплативог бављења земљорадњом, али и не
могућности да се процес крчења и захватања заустави и његовог прећут
ног прихватања. У таквим околностима не чуди да су кметови посебно
издвајали одсељена лица која су имала могућност да ново имање купе.
Судећи по анализираним извештајима о исељавању, некретнине су
стицане куповином и пре и након доношења Закона о шумама.7 Од 22
6
За породице које су обу хваћене купопродајом имања као узроком исељавања навође
на је продаја имања (8), својевољан (10) или одлазак на друго имање (3). За једног домаћ ина,
записано је да се одселио „као богат човек због веће имовине и личне сиг урности”.
7
Опш тински судови имал и су обавезу слања извеш таја о купоп родаји делова или
цел их имања Стат истичком одељењу Мин истарства народне привреде. Због пропадања
грађе помен утог одељења, не мог у се назрети размере промета нек ретнина. Наиме, сач у
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купопродаје поменуте у извештајима, једанаест су се десиле пре, а седам
након 1891. године. За преостале четири купопродаје године нису наве
дене. Мали удео имања стечених куповином вероватно је одраз чињени
це и да су одсељене породице стварале нове домове махом у ослобођеним
крајевима. У ослобођеним окрузима требало је да имања за досељене
породице буду предмет купопродаје, али под повољнијим условима. До
сељеници су у четири округа првенствено добијали имања одсељених
муслимана. Према Закону о уређењу аграрних односа из 1880. године, на
сељеници су имања имали откупити директно од власника и исплатити
у року од пет година. Кашњење исплата одсељеним муслиманима могло
је бити повод за уплитање Великих сила у односе Србије и Османског
царства. Да би се тако нешто избегло, Краљевина Србија је склопила аграр
ни зајам 1882. године и исплатила целокупан износ договорен за откуп
имања одсељених муслимана, а купци тих имања постали су дужници
државе. Насељеници нису били ажурни у исплаћивању аграрног зајма
држави, што додатно сведочи о њиховој неликвидности [Николић-Стојан
чевић 1985: 76, 78, 97–118]. Ослобађање релативно ненасељеног простора
пружило је прилику да се вишак сеоског становништва из старих крајева
тамо и пресели, сходно могућностима земљишног фонда, његове вели
чине и квалитета, и да сељаци стекну нова имања без њима недостижних
улагања.
У извештајима је забележено да су се четири породице, које су бро
јале 22 члана, преселиле након деоба задруга. Током 19. века, савреме
ници су истицали задруге као карактеристику организације српског по
родичног живота која полако замире. Ипак, просечан број породица по
домаћинству при првом попису становништва из 1834. године није пре
лазио два, што указује да задруге већ у првој трећини 19. века нису имале
значајан удео међу домаћинствима. Просечни бројеви породица у дома
ћинствима каснијих пописа становништва, из 1866, 1884. и 1900. године,
који такође нису прелазили два, потврђују малобројност задруга. Савре
меници су повезивали задруге са брдско-планинским областима у којима
је доминантна пољопривредна грана било сточарство. Како се пољопри
вреда Србије током прве две трећине 19. века преоријентисала са доминант
ног сточарства на доминантно ратарство, а статистика указује на ранији
распад задруга, за узроцима и појаве и распада задруга требало би још
трагати [Вулетић 2012: 233–234, 237; Миљковић-Катић 2014: 320].
Пресељења због побољшања пословања била су пресељења занатли
ја и трговаца. Недовољно развијено пословање или проста жеља за ње
говим побољшањем, као и започињање изучавања заната подстакло је 26
младића и 47 ожењених занатлија и трговаца на пресељење. Како су мате
ријална сигурност и статус били предуслови за заснивање породица међу
појединцима ових занимања, претпостављамо да се 26 младића селила
вана су само три предмета на ову тем у. У званичним статистичк им публикацијама, поп ут
Статистике Краљевине Србије и Статистичких годишњака Краљевине Србије, промет
нек ретнина није обрађиван [АС, Министарство народне привреде Статистичко одељење,
ф. XIII, Р. 1; ф. XIII, Р. 2; ф. XIII, Р. 3].
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ради изу чавања заната или пок ретања пословања уопште, иако то није
изричито наглашено у извештајима.
За 6.643 становника, разлог пресељења може се свести на недостатак
обрадиве земље или поседовање имања са земљиштем недовољно ква
литетним за рентабилну обраду.8 То је најзначајнији узрок одсељавања
међу поменутим категоријама, будући да је заједнички за 93,5% одсеље
них становника. Одсељавања због недостатка или недовољног квалитета
обрадиве земље указују на аграрну пренасељеност. Аграрна пренасеље
ност јавља се при неповољној размери становника и обрадивих површина,
односно приноса ратарских култура и сточних производа, на шта утичу
број становника, квантитет и квалитет обрадивих површина и интензив
ност пољопривредне производње.
Рељеф простора који су обухватали западни и југозападни окрузи
претежно је планински [Зеремски 1984: 9–22]. Према закону вертикалне
зоналности, могућности земљишта обрнуто су пропорционалне повећању
надморске висине. Смањење прод уктивности потиче и од рељефа и од
геолошко-педолошких карактеристика земљишта. Планинска земљишта
Србије су ниске продуктивности, сврстана у ниже бонитетне класе од V
до VIII. У питању су претежно скелетоидна земљишта, погодна за шуме
и екстензивне пашњаке, али постоје и изузеци. Алувијална земљишта дуж
водотокова погодна су за земљорадњу, међутим обухватају малу површи
ну. На територији западних и југозападних округа Србије 19. века, алу
вијална земљишта налазе се у долинама Западне Мораве и Ибра. Остала
земљишта брдско-планинских подручја захтевају ширу примену агро
техничких мера како би се земља исплативо упот ребила у земљорадњи,
што је за српског сељака, који се у 19. веку земљорадњом бавио екстензив
но, било недостижно [Петровић 1994: 303–308]. Самим тим, приноси ратар
ских култура по становнику били су недовољни. Довољне приносе није
било могуће постићи не само због недовољних агротехничких мера спрам
неквалитетног земљишта, већ и због недовољно засејаних површина.
Критичном границом површине под житарицама по становнику 1985.
године сматрана су 0,22 хектара [Finci 1985: 206]. Према попису пољопри
вредних површина, 1900. године житарицама је било засејано 0,37 хектара по становнику.9 Услови који су узети у обзир 1985. године су услови
интензивније пољопривреде у односу на пољопривреду 19. века, са при
меном механизације и мелиорације земљишта ђубрењем и наводњавањем.
Самим тим и приноси су били већи. Принос житарица 1900. и 1984, када
је обављен попис пољопривредних површина најближи години изношења
закључка о 0,22 хектара као критичној површини под житарицама по ста
8
Овде су обу х ваћене одсељене сељачке пород ице за које је као узрок одсељавања
наведено сиромаштво, недовољна величина имања или квалитет зем љишта.
9
Попис обрадивих површина из 1900. узет је за поређење јер се површине у њему по
писане једине мог у упоредити са бројем становника према попису извршеним исте године.
Размера је утврђена поређењем површина засејаних кук урузом, пшеницом, раж и, јечмом,
овсом, спелтом, просом и хељдом према попису пољоп ривредних површина из 1900. годи
не са бројем становника према попису становника 1900. године [Попис становништва 1900:
први део, 1903: 746; Статистика зем љорадње и жетвеног приноса 1900, 1903: 72–73].
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новнику, упоређен је у Табели 5. Просечан принос житарица 1984. године
износио је 3.068 килог рама по хектару, док је 1900. године био пет и по
пута мањи и износио је 564 килог рама по хектару. Стога, површине за
сејане житарицама 1900. године требале су бити пет и по пута веће него
што су биле 1984. год ине. Површ ина од једног хектара по становн ик у
може се сматрати критичном границом површине под житарицама крајем
19. и почетком 20. века. Ипак, 1900. године житарицама је било засејано
0,37 хектара по становнику, што је чинило мање од половине процењене
критичне површине.
Табела 5. Принос житарица по засејаном хектару [kg/ha] 1900. и 1984. године
Култ ура
Кук уруз
Пшеница
Раж
Јечам
Овас
Просечно

1900.
1.012
714
484
152
456
564

1984.
5.004
4.067
1.546
3.096
1.627
3.068

Извор: [Пољопривреда 1985: 256–257; Статистика зем љорадње 1900, 1903: 72–73, 212–213].

Резултати Табеле 5 засновани су на просечном приносу житарица целе
Србије. Потребно је имати у виду да просек чини принос постигнут и на
високопродуктивном и на нископродуктивном земљишту. На земљиштима
ниже продуктивности, односно нижих бонитетних класа, каква су и земљи
шта западних и јужних округа, приноси су нижи и пре може доћи до аграр
не пренасељености. Све то указује да је аграрна пренасељеност у великој
мери утицала на исељавање становништва јужних и западних области.
Процене површина под житарицама по становник у у период у од
1889. до 1902. године (Табела 6) указују да у овом периоду у целој Срби
ји није сејана површина која је представљала егзистенцијални минимум.
Процена размера површина засејаних житарицама по становнику извр
шена је поређењем површина засејаних кукурузом, пшеницом, ражи, јеч
мом, овсом, спелтом, просом и хељдом према пописима пољопривредних
површина из 1889, 1893, 1897, 1900, 1901. и 1902. године, са бројем или
проценом броја становника у одговарајућим годинама. Како пописи станов
ника нису вршени истих година као и пописи пољопривредних површина,
са изузетком 1900. године, број становника пот ребан за поређење изра
чунат је коришћењем резултата пописа становника који су вршени пре
или након пописа пољопривредних површина: 1884, 1890, 1895, 1900. и
1905. године, и њихове аритметичке средине. У овом случају, постојала је
могућност да се резултати изложе према статистичким рејонима [Попис
обрађене земље 1889, 1894: 2–175; Попис обрађене земље 1893, 1897: 98–192;
Попис обрађене земље 1897, 1900: 13–362; Статистика земљорадње 1900,
1903: 4–74; Статистика земљорадње 1901, 1904: 4–76; Статистика земљо
радње 1902, 1906: 4–80; Stanovništ vo NR Srbije 1834–1953, 1953: 19].
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Највећа процењена површина под житарицама по становнику засе
јана 1893. године у Млавском рејону, тј. Пожаревачком округу, износила је
0,7 хектара. Млавски рејон био је област која је при сваком попису пољо
привредних површина, са изузетком оног из 1889. године, имала највеће
процењене површине под житарицама по становнику. Супротно Млавском
рејону стајали су Ужички рејон, тј. Ужички округ, и Ибарски рејон, који
је обухватао делове Чачанског и Рудничког округа. Ужички и Ибарски
рејон су при сваком попису пољопривредних површина имали најмање
процењених површина под житарицама по становнику: од 0,14 хектара
до 0,3 хектара. Расински рејон, који је обухватао Крушевачки округ, 1897,
1900. и 1901. године био је трећи са најмањом процењеном површином под
житарицама по становнику. У поређењу са осталим рејонима, Расински
рејон је најбоље стајао 1889. године када су у њему процењене површине
под житарицама по становнику биле девете по величини. Међутим, 1889.
година била је уједно година у којој је Расински рејон имао најмање про
цењене површине под житарицама по становнику у односу на процене
извршене према другим пописима пољопривредних површина.
Табела 6. Процена размера површина засејаних житарицама по становнику [ha/
становник] у периоду од 1889. до 1902. године
1889.

1893.

1897.

1900.

1901.

1902.

Просечно

Ибарски

Рејон

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

Извор: [Попис обрађене зем ље 1889, 1894: 2–175; Попис обрађене зем ље 1893, 1897: 98–192;
Попис обрађене зем ље 1897, 1900: 13–362; Статистика зем љорадње 1900, 1903: 4–74; Ста
тистика зем љорадње 1901, 1904: 4–76; Статистика зем љорадње 1902, 1906: 4–80; Stanov
ništ vo NR Srbije 1834–1953, 1953: 19].
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Шеста категорија мотива пресељавања је пресељавање чиновника
или војника због службе. Положаји чиновника нису били стални, већ су
они били премештани по потребама службе. Између 1878. и 1901. године
из западних и југозападних округа премештена су укупно осамнаестори
ца чиновника и војника, од чега су четрнаесторица биле нежење (77,78%).
Као што је то био случај са занатлијама и трговцима, и службеници су
чекали стицање материјалне сиг урности и стат уса како би засновали
породице. У извештају о исељеницима Трстеничког среза Крушевачког
округа за шест лица забележено је да су се „По извештају општинских
власти [...] иселила ради упражњавања својих заната и т. д. ... А неки по
служби”. Притом, ни за једног од шесторице одсељених није напоменуто
занимање. Њихови мотиви нису узети у обзир при анализи узрока одсе
љавања. Ипак, у истом извештају, за две сељачке породице забележено је
да су се одселиле „због земље.”, те су рачунати међу одсељене због недо
статка обрадиве или недовољног квалитета земље.
Међу сељацима, који су бројали 1.121 међу одсељеним лицима име
нованим као „домаћинима”, њих 52 били су неожењени. Удео неожењених
међу одсељеним сељацима био је 4,64%. Када се упореде удели неоже
њених занатлија и трговаца (35,62%), службеника и војника (77,78%) и
сељака (4,64%) међу укупно одсељеним лицима ових занимања, стиче се
закључак да је сеоско имање било тешко одржавати без брачног партнера
који је био скоро неопходан при пресељењу, док су се занатлије, трговци,
службеници и војници почетници вероватно селили како би стекли мате
ријалну сигурност и статус пре заснивања породице. У извештајима Го
довичке (Пожешки срез, Ужички округ) и Плешке (Жупски срез, Круше
вачки округ) општине, забележена су пресељења тројице нежења, међутим,
без напомена њихових занимања, које се није могло утврдити ни на основу
наведених мотива у извештају њихових пресељења.
Пропис о судском поступку предвиђао је заштиту сељачких поро
дица од заплене имања за дуг забраном задуживања и судске наплате на
део имања неопходан за одржање домаћинства. Као земљораднички ми
ним ум прописана су 1861. године два дана орања, плуг и пар волова
[Зборник закона и уредаба XIV 1862: 32]. Иако одредба о заштити земљо
радничког минимума није била суспендована, очигледно није била дослед
но спровођена. У извештајима је забележено девет одсељавања због суд
ских продаја имања, вероватно целокупних, и то једног имања због дуга,
два због пореза, једног због пореза и дуга и пет због „кривице”.
Подносиоцима извештаја, са изузетком њих тројице, била су позната
места у која су се породице из њихових општина одселиле. Проблем при
анализи места пресељења представља пет извештаја у којима су имена
насеља навођена без напомињања среза или округа у којима су се нала
зили. Због учесталости одређених ојконима не може се закључити у које
округе су се преселиле породице наведене у поменутих пет извештаја.
Према анализи места одсељавања која су несумњиво позната, највише
становника преселило се у Топлички округ. Удео одсељених у Топлички
округ чинио је 67,67% укупно одсељених становника. Могуће је да је њи
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хов удео и већи, јер међу ојконимима који су уписани без напомене среза
или округа има насеља која су могла бити у Топличком округу.
Табела 7. Број становника који су се одселили из Крушевачког, Рудничког и
Ужичког округа у периоду од 1878. до 1901. године у места за која се не може
одредити којим окрузима су припадала
Име насеља

Број одсељених
становника

Ок рузи којима су могла припадати наведена насеља

Вича

37

Рудничк и, Топ личк и

Врбовац

28

Врањски, Нишки, Смедеревски, Тимочк и, Топ личк и

Губеревац

2

Беог радски, Врањски, Краг ујевачк и

Дубница

21

Врањски, Моравски, Ужичк и

Кал уд ра

36

Моравски, Рудничк и, Топ личк и

Каменица

7

Ваљевски, Врањски, Краг ујевачк и, Нишки, Подрињски,
Рудничк и, Топ личк и, Ужичк и

Коњуша

85

Краг ујевачк и, Подрињски

Криваја

41

Подрињски, Топ личк и

Лазаревац

20

Беог радски, Крушевачк и, Топ личк и

Лубница

9

Тимочк и, Топ личк и

Мачковац

56

Крушевачк и, Топ личк и

Нови крајеви

9

/

1

Краг ујевачк и, Пожаревачк и, Топ личк и

Пет ровац
Рача

102

Краг ујевачк и, Топ личк и, Ужичк и

5

Београдски, Ваљевски, Врањски, Крајински, Крушевачки,
Моравски, Подрињски, Рудничк и, Тимочк и

Стубал

22

Врањски, Крушевачк и, Тимочк и, Топ личк и

Суви До

110

Ваљевски, Нишки, Топ личк и

Слатина

Трнава

3

Тулари

244

Краг ујевачк и, Моравски, Рудничк и, Ужичк и
Ваљевски, Врањски, Топ личк и

Ук упно

838

/

Извор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40; Попис становништва 1900: први део, 1903: 756–771].

Остали ослобођени окрузи – Врањски, Нишки и Пиротски, привукли
су мањи удео одсељених становника (1,41%). Ка старим окрузима, без
Крушевачког, Рудничког и Ужичког, упутило се 8,84% становника. Унутар
Крушевачког, Рудничког и Ужичког округа селило се 11,23% становника.
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Графикон 1. Окрузи и државе у које су се исељавали становници из Крушевач
ког, Рудничког и Ужичког округа у периоду од 1878. до 1901. године

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

Анализа година у којима су исељавања извршена спроведена је на
основу извештаја 39 општина, који су обухватили 4.754 исељеника. Пре
осталих дванаест извештаја није садржало године исељавања. Највећи
број становника одселио се у периоду од 1878. до 1880. Током ове три
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године Србија је стек ла независност и територијално проширење и из
вршено је разг раничење са дотадашњим сувереном. Само ослобађање
нових крајева подстакло је 25,09% становника на пресељење током 1878.
и 1879. године. У години у којој се највише породица и становника одсе
лило из западних и југозападних округа, 1880, Кнежевина је донела Закон
о аграрним односима, којим је досељеницима у ослобођене крајеве омо
гућен откуп имања на рате. Повољни услови за заснивање новог имања
мотивисали су још 30,1% становника на пресељење 1880. године. Током
преосталих 22 године одселило се преосталих 44,82% становника.
Графикон 2. Године исељавања становништва из Крушевачког, Рудничког и
Ужичког округа у периоду од 1878. до 1901. године

Извор: [АС, МНП–Ш, 1902, ф. XXXI, Р. 40].
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ЗАК ЉУЧАК
Током већег дела 19. века, Србија је била земља досељавања. Пред сам
крај века, у његовој последњој деценији, процес миграција се преокренуо
и становништво је почело да се исељава. Процесу исељавања из Србије
претходио је процес унутрашњих миграција. Унутрашње миграције под
стак ло је ослобођење четири округа – Врањског, Нишког, Пиротског и
Топличког, у којима је заснивање имања било олакшано доношењем За
кона о уређењу аграрних односа (1880) и склапањем аграрног зајма (1882).
Значајну струју досељеника једног од ослобођених округа – Топличког,
чинило је становништво Крушевачког, Рудничког и Ужичког округа.
Исељавање из поменутих округа приметили су и савременици овог про
цеса, који су желели и да га ист раже. Кроз анкету Шумарског одељења
Мин ис тарс тва народне привреде 1902. год ине исп итал и су кол ико се
становника иселило из поменута три округа у периоду од ослобођења до
године спровођења анкете, када и где су се одселили и шта их је моти
висало на пресељење. На основу питања из анкете настали су извештаји
о исељавањима из Крушевачког, Рудничког и Ужичког округа. У архив
ској грађи сачувани су извештаји за 51 општину. Крушевачки, Руднички
и Ужички округ чинила је 131 општина 1902. године, тако да извештаји
приказују стање у мање од половине анализираног подручја.
Из насеља на које се извештаји односе одселило се у просеку 7,53%
становника. Њихова пресељења већином су била мотивисана недостатком
или недовољним квалитетом обрадиве земље. Аграрна пренасељеност мо
тивисала је 93,5% пресељених становника. Анализа пољопривредних повр
шина пописаних 1889, 1893, 1897, 1900, 1901. и 1902. године и њихово поре
ђење са бројем становника, показала је да површине под житарицама у целој
Србији вероватно нису задовољавале егзистенцијалне потребе. У Руднич
ком и Ужичком округу површине под житарицама по становнику биле су
најмање, а Крушевачки округ неретко их је следио. Слабом роду житарица
вероватно је доприносило и земљиште непогодно за земљорадњу. Стога
не чуди да су исељеници најчешће тражили прилику да заснују нова има
ња. Аграрну пренасељеност, али и неликвидност српских сељака, потвр
ђују и места и године најчешћих пресељења. Ослобађање четири округа и
разграничење подстакло је 25,09% укупно пресељених током 1878. и 1879.
године. Доношење Закона о уређењу аграрних односа 1880. године, који је
олакшавао заснивање имања, подстакло је још 30,1% укупно пресељених.
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SUMM ARY: Serbia had been an immig rant nation for the better part of the 19th
cent ury. It is only in the very last decade that the trend had been reversed. The shift to
emig ration had been preceded by a process of var ious internal mig rations. They were
encouraged by the liberation of the four districts – Vranje, Niš, Pirot and Toplic – in which
the acquiring new properties was substantially encouraged by the Agrarian Law (1880)
and through agrarian loans (1882). A signif icant portion of the migrants coming from one
of the liberated districts, Toplica, had come from the Kruševac District. Emigration from
the Kruševac dist rict, just like in the case of Rudnik and Užice, was noticed by comtem
poraries and subjected to inquiry. The Ministry of National Economy conducted a poll in
1902, testing how many residents had moved out from the mentioned three districts in the
period between the liberation and the poll. The questions referred to their whereabouts,
motivations and general chronology. The result of the inquest were reports detailing emi
gration from the Kruševac, Rudnik and Užice dist ricts. Within the archives reports for a
tot al of 51 municipalities were preserved. The Kruševac, Rudnik and Užice dist ricts
were composed out of 131 municipalities in total, so the preserved information encom
passes a little under a half of the analyzed area. In total ca. 7.5 percent of the population
had moved out of the relevant settlements. They were primarily motivated by the lack of
land that can be cultivated (or at the very least, of insuff icient quality). Agrarian overpo
pulation had been the principle motif for around 93.5 percent of the emigrants. It has been
shown, relying on the agricult ural data from the 1889, 1893, 1897, 1900, 1901 and 1902
census (for the entirety of Serbia), crops did not fulf ill even the most basic needs of the
population. Crop yield per resident in the Rudnik and Užice dist rict was the lowest of all
and the sit uation was seldom dissimilar in the Kruševac district. The unsatisfactory agri
cult ural output when it came to crops was likely impacted by unfavorable terrain. The
refore, it is hardly any wonder the emig rants had mostly been look ing for new lands.
Overpopulation was likewise conf irmed by the specif ic dates and choice of settlement of
the most frequent cases of migration. The liberation of the four dist ricts and the demar
cation had enticed a total of 25,09% of the total emig rants throughout 1878 and 1879.
Subsequently, the Agrar ian Relations Law additionally facilit ated a tot al of 30,1% of
emigrants in 1880.
KEYWORDS: emig ration, agrar ian overpopulation, Kruševac Dist rict, Rudnik
Dist rict, Toplica Dist rict, Užice Dist rict
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У ТРАГАЊУ ЗА ИСТОРИЈОМ
HOMO ACADEMICUS-А
(Михаел Антоловић, Чедомир Попов: интелектуална биографија,
Матица српска, Нови Сад 2021; 307 стр.)

Историја историог рафије посед ује дуг у
традицију у развојним историографским кул
турама. У Немачкој су на крају 19. и у првој
половини 20. века настала дела захваљујући
којима је начињен значајан помак у њеном
разумевању. Слична је ситуација и у осталим
велик им историог рафијама, на првом месту
у Сједињеним Америчким Државама, Уједи
њеном Краљевству и Француској. Од Георга
фон Белова, Фридриха Мајнекеа, Карла Лам
прехта, Џорџа П. Гуча и Едуарда Фуетера до
бројн их савремен их историчара, мног и су
покушали, или покушавају, да утисну лични

печат у сагледавању прош лости сопственог
позива.
Такође, међу српским историчарима није
реткост да се у свакој генерацији појаве по
јединци који су писали о својим претходни
цима. Уколико се спомен у Драгољуб М. Па
вловић, Јован Б. Јовановић, Никола Радојчић,
Сима Ћирковић, Раде Михаљч ић, Анд реј
Митровић, Радован Самарџић, Бранко Петра
новић, Милорад Екмечић, Василије Ђ. Кре
стић, Мирослав Јовановић, Ђорђе Станковић,
Љубод раг Димић, Коста Николић, Пред раг
Ј. Марковић, Борис Милосављевић и многи
други, увиђа се да је српска историог рафија,
већ од свога конституисања у нау чну дисци
плину, на прелазу из 19. у 20. век, посвећива
ла одређену пажњу историји историографије/
историјског мишљења. Додуше, у непостоја
њу велике синтезе, мон ументална Енцик ло
педија српске историографије и даље пред
став ља најр еф ер ентн ију пол азну тачк у у
ист раж ивањима.
Свакако, и радови проф. др Михаела Ан
толовића представљају најновије продоре на
пољу историје историографије и теорије исто
рије. Овај аутор недавно је у издању Матице
српске, крајем 2021. године, објавио и биогра
фију о Чедомиру Попову, утицајном истори
чару, писцу вол уминозних синтеза, јавном
интелектуа лцу који је оставио трајан траг не
само у српској историог рафији већ и читавој
култ ури.
Иако је Матица српска пре више од пола
деценије објавила Споменицу академику Че
домиру Попову, нису сва поља Поповљевог
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обимом великог опуса била подједнако обра
ђена. Као свестрана личност, Чедомир По
пов је наставио да инт ригира и инспирише
јавност и током прве деценије после смрти.
Како би се пружио што свеобухватнији увид
у живот и дело овог историчара, биог рафски
приступ теми наметн уо се као најцелисход
нији. С обзиром да у српској историографији,
изузев радова Николе Радојчића, Радована
Самарџића и Бориса Милосављевића, не по
стоји систематска пракса писања биог рафи
ја српских историчара, Михаел Антоловић
је, суштински, пред собом имао пионирски
посао.
Свестан да је немог уће начинити студију
апсол утно усвајајућ и и примењујућ и један
(страни) истраживачки модел, аутор се одлу
чио да фок ус усмери на историог рафски и
инстит уционални оквир Поповљевог инте
лектуа лног деловања. Као резултат тога у 10
поглавља представљен је не само приватни
живот и породично порек ло, већ и каријера
овог историчара и академика. Поред увода
и десет поглавља, дело садржи и прилоге (би
блиографија радова Чедомира Попова и његов
Curriculum vitae), списак извора и литерат у
ре, сажетак на енглеском језик у те именски
и геог рафски регистар.
Поред заним љивих детаља из најраније
фазе личног живота, Михаел Антоловић је
успешно представио друштвени и образовни
контекст формативних година Чедомира По
пова након Другог светског рата. У трајном
обликовању Попова као историчара, истак
нута је и улога његовог ментора, стручњака
за француско-српске односе, Петра И. Попо
вића (1899–1987). Као битан фактор у Попо
вљевој нау чној афирмацији препозната је и
повољна пол ит ичка конјункт ура у којој се
наш ла Југославија од педесетих година 20.
века. Наиме, управо је та позиција између два
супротстављена блока омогућила Попову да
у својству историчара из социјалистичке Ју
гославије проведе одређено време у Фран
цуској бавећи се не само српско-француским
односима, већ и проу чавајући тада најсавре
мен ија дела франц уске историог рафије од
Пјера Рен увена до пок рета окуп љеног око
часописа Анали.
Чедомир Попов познат је домаћој читалач
кој и стручној публици по обимним синте
зама из опште историје Европе и света. При
падајућ и једној традицији чији је зачетник
био Драгољуб М. Павловић, Попов је заједно

са својим сарадницима и колегама (Андрејом
Мит ровићем, Милорадом Екмечићем, Дра
гољубом Живојиновићем и Михаи лом Вој
вод ићем) доп ринео да се опш та историја
сагледа у другачијим оквирима. Својим уџ
бен иц има историје ова генерац ија дала је
вел ик и доп ринос конс тит уис ању Опш те
историје новог века као академске дисципли
не. Њихови уџбеници (поготово Поповљева
Грађанска Европа и Од Версаја до Данцига,
уз Мит ровићево Време нетрпељивих и Жи
војиновићев Успон Европе) и даље су дела
која нису добила одговарајући замену на срп
ским универзитетима. Поред научног и инте
лектуално ангажованог рада, Попов је знатан
део своје каријере провео и као члан Матице
српске, лексиког раф и енц ик лопед ис та. И
том аспект у Михаел Антоловић посветио је
посебно поглавље. Анализирајући целокупан
рад у Матици, аутор је зак ључио да је Попов
својим идејама дао немерљив допринос раз
воју српске лексиког рафије уређив ањ ем
Српског биографског речника и Српске енци
клопедије.
Ист раж ујућ и разл ич ите интелект уа лне
слојеве Поповљеве научне мисли, Антоловић
је, као једн у од битних компоненти, истакао
и марксизам. Ипак, као изданак генерације
историчара коју су образовал и предратн и
„буржоарски” професори, Попов је у својим
радовима комбиновао традиције политичке
историог рафије – усмерене на догађаје, лич
ности, државе и међународне односе – са марк
систичк им приступом. Веома важан аспект
у Антоловићевој анал изи опуса Чедом ира
Попова представља и уочавање утицаја дру
гих друштвених наука на формирање Попо
вљевог особеног теоријско-методолош ког
становишта. У том погледу стереотипно ми
шљење о Попову као ригидном марксисти,
Антоловићева анализа ревидира и мења по
казујућ и како су на Попова вел ик и утицај
имали и Макс Вебер и други тзв. „буржоаски”
аутори који су се противили марксистичком
ред укционизму у нау ци.
Битан елемент у обликовању Попова као
нетипичног марксистичког историчара било
је његове деловање у оквирима тзв. „војво
ђанске историог рафије” (која се развијала на
територији САП Војводине од шездесет их
до деведесетих година 20. века). Однос Чедо
мира Попова и покрајинских структура, Ан
толовић је представио као сложен и неретко
противречан. И поред чињенице да није при
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падао партијским историчарима НОБ-а, те да
је трпео критике појединих утицајних кому
нистичк их функционера и колега, Попов је
успео да стекне пуну институционалну афир
мац ију пријемом у Војвођанску академ ију
нау ка и уметности (касније огранак САН У)
и активним радом у Матици српској.
Друштвена и политичка криза у Војводини
била је део опште кризе југословенске држа
ве која је постала вид љива од 1980. године.
Описујућ и став према променама које су се
догодиле, Антоловић зак ључује да се Попов
суочавао и са све дубљом кризом југословен
ског поретка у који не само да је веровао, већ
је и личним напорима на пољу нау ке теж ио
да изврши интегративни утицај. Ипак, бројни
Поповљеви пок ушаји да се превазиђе паро
хијални приступ прошлости Југославије оста
ли су без трајног резултата. Поред тога, као
главну интелектуалну нит током распада Ју
гославије, Антоловић је препознао преп ли
тање оптимизма и песимизма у погледу будућ
ности југословенских народа. Прод убљива
њем кризе, распадом зем ље, ратом и падом
ком унизма, Попова су нап уштали оптими
стичк и тонови остављајућ и место песими
стичној визији света, а самим тим и југосло
венског простора.
Чедомир Попов у јавности је био препознат
и кроз призму под рш ке влас ти Слободана
Милошевић а. Овом спец ифичном односу
такође је посвећена паж ња. Као најбитнији
узрок промилошевићевских симпатија и по
дршке наглашено је Поповљево разумевање
Милошевића као идејног следбен ика срп
ских левичарских традиција насталих током
претходна два века. Уз то, Милошевићева по
литика била је симбол краја аутономашких
структ ура у које Попов никада није имао
поверења због страха од дезинтег рације срп
ског простора. Упркос чињеници да је Попов
током позне каријере показивао снажне скло

ности ка одбрани националних интереса срп
ског народа, у овој студији он није био пред
стављен као националиста. Зап раво, Попов
је и након слома ком унизма остао на својим
марксистичким позицијама, а оштрица њего
ве критике била је усмерена према новом ме
ђународном поретк у под хегеменојим САД.
На крају може се поставити питање – која
је вредност књиге Михаела Антоловића? Не
би требало изгубити из вида да студија Чедо
мир Попов: интелектуа лна биографија није
хагиографија главног јунака. Наиме, Антоло
вић није представио протагонисту у иск љу
чиво афирмативном светлу буд ућ и да није
само указао на ограничења у његовим исто
риографским концепцијама, већ су и критике
које су Попову упућ ивали савременици (од
Саве Даутовића, Радоша Љушића, Јове Баки
ћа и осталих) наш ле простора у овој књизи.
С обзиром да се српска историог рафија (уз
неколико изузетака) није систематски посве
ћивала паж њу биог рафијама својих најзна
чајнијих представника, Антоловићево дело
је на врло квалитетан начин афирмисало ово
поље ист раживања. Оно није ни анегдотски
опис биографских цртица из Поповљевог жи
вота, нити је пуко хронолошко праћење на
учних достигн ућа, него је пок ушај да се је
дан историчар разу ме у времен у и простору
као scholarly persona. Такође, Антоловић је
успео не само да пронађе дубоке контин уи
тете у нашој историог рафској мисли, већ је
и препознао значај Чедомира Попова за да
нашњу нау к у. Поред савременика на нивоу
Југославије, Попов је повезан и са европским
историог рафским токовима Антоловићевим
зналачк им познавањем домаће и иностране
продукције. На крају, овим делом се одговори
ло и на изазовне речи Штефана Цвајга које су
дате на почетку књиге: „Ако историја има не
ког смисла, онда је тај смисао у томе да упо
знамо своје заблуде и да их превладамо”.
Петар С. Ћурчић
Инстит ут за европске студије
petar.pero.curcic@gmail.com
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