
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

“НАРОДНА СЛОГА“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Београд, 30.09.2021.г. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 11 став 1. тачка 1, а у вези са чланом 3 став 3. Статута удружења 

грађана “Народна слога“, усвојеног на оснивачкој скупштини Удружења 

26.02.2019.године, Управни одбор Удружења је 30.09.2021.године донео  

 

 

О Д Л У К У 

О усвајању Програма Удружења грађана “Народна слога“ 

 

 

1. Усваја се Програм Удружења грађана “Народна слога“ (у даљем тексту 

Удружење), који је саставни део ове одлуке. 

2. Програм из тачке 1 ове одлуке представља стратешки оквир за рад Удружења на 

остваривању дефинисаних циљева у области развоја демократије у Републици 

Србији, са општим циљем унапређења квалитета живота и услова рада грађана. 

3. Програм из тачке 1 ове одлуке садржи начела организације и деловања 

Удружења и садржаје активности у свим сферама јавног живота, у којима ће се 

реализовати општи и посебни циљеви, утврђени Статутом и Програмом 

Удружења. 

4. Програм из тачке 1 ове одлуке представља опште смернице за активности 

Удружења у остваривању циљева које заступа, промовише и за чију се 

реализацију бори. 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана њеног доношења. 

6. Одлуку поставити на званични сајт Удружења. 

 

 

 

 

У Београду, 30.09.2021.године                                               председник Управног одбора 

                                                                                                            Миодраг Вукмировић 
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УВОДНИ ДЕО 

А  Опште напомене о Програму 

 

Бројне чињенице показују да наше друштво из политичких, економских, 

социјалних и моралних криза и проблема излази много спорије и теже него што то 

већина грађана очекује. Све те нагомилане кризе и проблеми нису настали недавно, они 

су права метастаза дугогодишњег процеса социјалног и моралног стагнирања нашег 

друштва. Оцена је да они нису последица острашћених политичких борби, нити 

великих идеолошких разлика, већ су, с једне стране, последица мегаломанских 

интереса појединаца и интересних група из структура власти, њихове жудње за што 

већом влашћу и похлепе за привилегијама које она може да им донесе. С друге стране, 

то је изразито негативан утицај спољног фактора, на који су политичке елите наше 

земље често остајале без адекватних реакција, или га прећутно прихватале као 

наметнуто решење 

По мишљењу Удружења доминантни разлози због којих се промене одвијају и 

споро и тешко нису наши лоши закони, прописи или стратешка документа органа 

власти, већ поражавајућа недисциплина, неодговорност и слабости, које су попримиле 

системска обележја и карактерише их: 

 

1. Деградирање стручних знања и система вредности, партијско запошљавање, 

корупција и организовани криминал. 

2. Култ личности (вође) на свим нивоима власти, уз значајно слабљење 

ауторитета државних институција и енормно јачање политичке моћи 

појединаца под партијском заштитом на очиглед целокупне јавности. Тиме се 

ствара друштво које нема поверења у своје институције, у коме чак ни грађани 

не верују једни другима, у коме је све мање емпатије и солидарности. 

3. Изостанак одговорности лица на свим, а посебно на кључним позицијама, у 

свим сферама државног апарата, што је уско повезано и са запостављањем 

компетенција, стручних знања, одговорности и моралних вредности лица која 

одлучују о најважнијим питањима од интереса за грађане и државу, 

укључујући у то и њену спољну политику. 

4. Недостатак квалитетног, благовременог и ефикасног извештавања о раду и 

редовних контрола рада државних органа и институција од стране надлежних 

служби, посебно од стране грађана. Тиме изостаје могућност њиховог утицаја 

на власт, како би она заиста постала слуга грађана, а не њихов господар, чиме 

се значајно поспешује све опаснији развој криминала и корупције и у друштву 

и на свим нивоима власти. 

5. Руководећа лица државних органа и институција на свим нивоима власти, као 

и руководећа лица јавних предузећа и установа на свим нивоима 

организовања, за свој рад доминантно и мимо законских прописа, одговарају 

партијама - странкама које су их поставиле на те функције, а не грађанима који 

плаћају њихов рад. Велики број тих лица прихватио је значајан и моћан утицај 

страног фактора на свој рад, тиме и губљење сопствене самосталности у 

одлучивању. 

 Са друге стране они “изграђују“ ореол недодирљивости, некажњивости, 

несменљивости и у пракси спроводе паролу “ко није са нама тај је 

непријатељ државе“, што доводи до све отворенијих подела и конфликата 

у друштву, који прете да постану озбиљни сукоби, 
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 све израженија синергија некомпетентности, бахатости и похлепе лица на 

свим нивоима власти, 

 врх режима ставио је све функције државе и њене институције под своју 

апсолутну контролу и утицај, тако да се не може ништа без њих, нити се 

може против њих. За њих не важе ни Устав ни закони, они државу и 

грађане сматрају својом својином са којом могу да раде све, а да за то 

ником не полажу рачуне,  

 актуелни режим се боји и бежи од квалитетних људи, другачијег 

мишљења, истине, тешких одлука и сучељавања са равноправним и 

јаким, али зато воли своје медије, ботове, “контролоре избора и 

протеста”, своје “говорнике - мегафоне” у Скупштини и јавним дебатама, 

и плач над својом судбином.   

6. Процеси клијентелизма и политизације врло битних позиција у државном 

апарату елиминисали су из њега највећи број стручних, компетентних и 

одговорних кадрова, а на њихова места доведени су нестручни, некомпетентни 

и неодговорни кадрови, чиме је створено незадовољство код великог броја 

грађана, осећај безнађа и страха, несигурности и неповерења, као и 

неспремности за мењање таквог стања. 

 Они убеђују грађане да није истина оно што грађани виде и осећају, већ 

да је истина оно што им они кажу, да грађани нису никад боље живели 

али да то не виде, да је ово “златно” доба Србије која је европски лидер у 

економском преображају и сл. 

7. Најзначајније области јавног живота, као што су образовање, здравство и 

култура, систематски су доведене на маргине друштвених активности. 

8. Све већи број младих, школованих и стручних људи напушта нашу земљу, уз 

присуство све негативнијих демографских кретања у земљи. 

9. Неслободни медији (од локалних до републичких) и неслободни избори на 

свим нивоима бирања органа власти. 

10. Финансијска недисципина, која се огледа у недомаћинском управљању 

буџетским средствима на свим нивоима, неконтролисаном задуживању мимо 

законских овлашћења и буџетских правила, трошењу финансијских средстава 

ван усвојених планова и без контроле надлежних органа, уз формалне 

ревизорске контроле. 

 

Наведене карактеристике се системски граде и надограђују већ тридесетак 

година, онемогућују потребне промене и доводе до све већег стагнирања у развоју наше 

земље, за које још нико није одговарао. Стиче се утисак да се грађани “успешно” 

навикавају на такво стање. 

 

Удружење сматра: 

 Да је општа деградација система вредности (вредносних критеријума) у 

свим сферама јавног живота условила слаб и неодговоран рад лица у 

органима и институцијама власти и погодовала успостављању погубне 

негативне селекције, која не дозвољава жељени развој демократије у 

нашем друштву, 

 да постојећи систем и вођење непродуктивних политика предуго остају 

непроменљиви, само се ротирају партије - странке на власти, њихови 

лидери мењају једни друге на јавним функцијама и сви покушавају да 

истим, давно опробаним и неуспешним методама, остваре боље резултате 

од претходника на власти, 
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 да је успостављањем негативне селекције и потискивањем општих 

вредносних критеријума наша земља доведена у ситуацију да на челна 

места у структурама државне и локалне власти и јавним  

предузећима - установама долазе лица са таквим радним, моралним и 

породичним карактеристикама са којима, у нормалним околностима, 

никада не би могла бити ни кандидати за та места. Нажалост, таква лица 

превише дуго одлучују о судбини грађана и наше државе. Резултати 

таквих промашаја за већину грађана су добро видљиви, али и њихова 

корист за појединце на власти и оне који су уз власт, 

 да се врло вешто врши скретање пажње јавности са озбиљних животних 

тема и проблема свакодневним засипањем најразличитијим дезинформа-

цијама, аферама, еуфоријским наговештајима, негирањем истине њеним 

доказивањем и “демантима очигледног“, све у циљу промовисања 

владајућих елита и маргинализовања свих других који им не припадају, 

или их јавно не подржавају, 

 да је премало простора и услова да би се могло изнети и другачије 

виђење о ономе шта се нашој земљи дешавало и шта јој се дешава, 

односно, процена шта јој се може десити на унутрашњем и спољном 

плану.  

 

Из наведених разлога Удружење је, као посебан циљ свог деловања, јасно 

поставило промовисање нових вредносних критеријума у свим сферама јавног живота, 

чиме би се суштински променио постојећи вредносни и политички систем и 

спровела системска ревитализација демократских институција у нашој земљи. На 

тај начин би се створили потребни услови да она може убрзаним корацима постати 

модерна, уређена и развијена држава, са хуманим, солидарним и просперитетним 

друштвом. 

Нема никакве дилеме да наша земља има најзначајније основне елементе, 

односно ресурсе који су потребни за такве кораке. Пре свега, има стручне, вредне и 

креативне људе; веома повољан индекс људског капитала (образованост и здравље 

лица млађих од 18 година); дијаспору која може да помогне својој матици држави; има 

изванредна природна богатства; повољан географски положај; пребогату историју из 

које се може много научити; располаже респектабилним девизним резервама и у земљи 

се налазе значајна средства штедње (динарске и девизне) грађана. Све има, осим јасно и 

прецизно дефинисаног пута којим би на најбољи начин могла да споји наведене 

квалитете и искористи их за свој преображај и ревитализацију, као ни личност  која ће 

моћи да уједини народ и програм око кога ће се ујединити. И уместо да се по 

економским показатељима и демократском развоју приближава Холандији, Белгији или 

Словенији, она тавори у друштву Молдавије, Албаније и Украјине. 

Наше друштво се више од два века налази пред истом идеолошко - 

политичком дилемом:који модел изабрати као основу за изградњу државне и 

друштвене заједнице? Да ли се одлучити за традиционалистичко - конзервативни или за 

модернистичко - европски модел? Између ова два, међусобно дијаметрално 

супротстављена модела, још увек није пронађен адекватан одговор, па зато ни процес 

изградње наше државе, друштва и привреде није ни приближно завршен.  Расправе које 

се о томе воде одувек више личе на сукобе непомирљивих табора, него на политичке 

дискусије чланова једног истог друштва и људи који деле заједничку будућност. Оно 

што је у томе заиста парадоксално је чињеница да је процес стварања модерне државе 

Србија започела међу првима у овом делу света, а данас је једна од ретких земаља која 
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још увек нема јасно дефинисане државне границе, са бројним отвореним питањима са 

суседима, која често прерасту у озбиљне сукобе и сл. 

При томе треба имати у виду веома неповољне чињенице које говоре да се 

процес изградње наше државе и модернизација друштва одвијао, и још увек се одвија, 

на простору на коме се укрштају супротстављени интереси великих сила, што 

балканским државама пре даје карактеристике објеката ширих међународних 

политичких процеса него самосталних субјеката који у њима учествују. Уз то, много 

више енергије наше друштво трошило је у борбама за свој егистенцијални опстанак 

(ратови, санкције), него у борбама за своју модернизацију и еманципацију.  Свему томе 

треба додати неспремност, неодлучност, несналажљивост и одсуство политичке воље 

кључних политичких актера на јавној сцени у нашој земљи да постигну базични 

консензус о заједничким вредностима и циљевима којима тежи наше друштво и да те 

вредности онда ставе изнад својих страначких и личних анимозитета. Уместо тога, све 

се свело на хиперпродукције лажи и обмана којима неселективно бомбардују и трују 

јавни простор наше земље, са увек истим циљем - рушење постојећег режима и 

преузимање власти, али увек без јасне визије и плана за будућност. Зато ни нема 

суштинских друштвених и политичких реформи, нити јасног модела изградње наше 

државе. 

“Гледајући у звезде многи су упали у најобичније уличне шахте” 

 

Овим Програмом Удружење жели да представи грађанима своје виђење пута 

за реализацију темељних, суштинских и радикалних промена, које су неопходне да би 

наша земља сигурно и успешно кренула ка жељеном нивоу развоја. Без правих и 

коренитих промена нема развоја, све друге промене су већ више пута виђене и 

представљале су само пропале покушаје “шминкерисања и фризирања“ онога што се 

тиме никако није могло поправити. 

Садржај Програма требао би да поврати веру и оптимизам у могућност 

значајно бољег живота у нашој земљи, развије вољу и спремност и ојача самопоуздање 

и мотивацију код свих који су их изгубили, увери их да постоје боља решења и 

стручнији људи који та решења могу успешно реализовати на одговоран, посвећен, 

културан и високо - цивилизован начин, на добробит свих грађана и државе. За таква 

решења нису потребни “историјски догађаји“, нити чекање на “чудотворце“ и “нове“ 

личности, ни добијање сагласност великих сила. Решења су међу нама, нашој земљи је 

само потребно да најбољи међу нашим грађанима дођу на најодговорнија места, да они 

буду нова снага и, пре свега, усправни, честити, поносни људи који ће донети и 

доследно спроводити нову државну политику. 

Из бројних разлога то није лако урадити, али нема превише времена за 

чекање. Стање у нашој земљи тешко је одрживо на дуже време и не сме се чекати неки 

експлозивни моменат, који може покренути ланчану реакцију и ослобађање огромне 

количине (неконтролисане), често негативне, енергије. Све веће разлике у стандарду 

живота, опасне политичке поделе, неслога и завађеност у друштву озбиљно слуте на то. 

Тешко је са сигурношћу предвидети последице такве реакције.   

Удружење очекује да ће квалитет и реалност мера изнетих у Програму 

омогућити да се удруже грађани који желе да у преображај своје земље уложе себе, 

који верују да ће заједничким ангажовањем на програмским мерама допринети 

остваривању високо постављених програмских циљава и који су спремни да преузму 

одговорност за њен преображај, стављајући у први план бригу за будуће генерације и 

потомство, а не бригу за следеће изборне резултате. Исто тако, Удружење очекује да ће 

Програм окупити и оне грађане који желе само да подрже идеје изнете у њему, који 
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верују у његову успешну реализацију и на тај начин својом подршком указују поверење 

члановима Удружења. 

Сва досадашња искуства показују да друштвени напредак настаје тамо где 

постоје и где се поштују различитости у мишљењима, што доприноси богатству идеја и 

могућих решења проблема. Једнобразност доноси устајалост и учмалост, зато је добро 

само оно јединство које не искључује разноврсност мишљења, ставова и погледа. 

Сучељавање идеја је израз слободе, плашити се тога је озбиљна слабост и израз 

политичке фрустрације.  

Удружење ће чинити све да значајно промовише грађане који прихватају 

такве ставове, који имају жељу, вољу, знања и мудрости, одважност и енергију, да у 

таквим активностима учествују и чији доминантни кодекс понашања није парола 

“ћутање је злато“.  

Својим програмским деловањем Удружење се против никога не бори, никога 

не напада и не руши, оно жели да активно учествује у откривању свих слабости и 

пропуста који се дешавају у раду органа и институција власти на свим нивоима 

организовања и да на њих јавно указује користећи искључиво истину и знање, да 

помаже у проналажењу најбољих мера за њихово отклањање и, по могућности, 

учествује у одлучивању о њиховим применама, а све у циљу општег бољитка за грађане 

и државу. Да коначно почнемо стратешки да радимо на томе да нам буде боље и 

напустимо досадашња погрешна размишљања - само да не буде горе. Да се ослободимо 

свих оних паликућа, који су нам се представљали као ватрогасци и свих оних рушитеља 

законитости, који су се самопрокламовали за миротворце. Да своје мишљење о јавним 

питањима могу слободно да изнесу сви који имају знања о томе и да им није потребна 

храброст да то јавно кажу. Да нам политички живот буде спонтан, а не контролисан. Да 

нестане тоталне доминације партијског понашања и одлучивања, које убија морал и 

мотивацију за било какве промене. Да се што више грађана активно укључи у 

одлучивања о животним питањима, почевши од Месних заједница па до највиших 

државних органа и да на тај начин локалну и државну политику прилагоде својим 

потребама. Да постанемо препознатљиви као земља памети, знања, иновација и рада, а 

не као земља јефтине радне снаге. То је једина благотворна терапија за дугогодишњу 

болест која је захватила нашу земљу и зове се “хроничнана неодговорност и 

пандемијска корупција“.  

Удружење заступа став да је наведене промене тешко остварити без 

ангажовања младих људи, њихове младалачке енергије, храбрости и  креативности 

идеја, које у споју са стручним искуствима и провереним знањима сигурно могу 

обезбедити успешан опоравак и развој наше земље. Актуелно стање показује да је због 

дуготрајне и дубоке кризе у нашој земљи веома мали број младих људи заинтересован 

за активно учешће у променама, те да је потребно уложити доста рада како би се млади 

људи активно укључили у друштвени живот. Тек када млади људи пожеле да учествују 

у променама и мењању стања у Србији, уместо што мењају државу боравка, када 

пожеле да доведу свет себи уместо што себе воде у свет, када одлуче да иза себе оставе 

нешто по чему ће их памтити они који долазе после њих, тек тада ће се покренути 

очекивани талас промена стања на боље. 

Својим Програмом Удружење најпре даје одговоре на већи број питања 

зашто смо дошли у такво стање, а затим предлаже шта би требало и како променити 

за опште добро свих грађана и будућих нараштаја наше земље. 
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Б  Начела на којима је заснована унутрашња организациона структура и 

деловање Удружења 

 

1. Тимски рад  

 Верујемо да се једино организованим, планским и координираним 

заједничким радом на свим нивоима организовања Удружења и у свим 

органима – телима Удружења могу остварити постављени циљеви, 

 не желимо лидерство, већ тимски рад на свим нивоима. Највиши степен 

уважавања пружамо организационим деловима Удружења на нивоу 

општина - градова, 

 стварамо тимове у којима су сви заинтересовани за остваривање високо 

постављених циљева, 

 изграђујемо такве односе у којима верујемо једни другима, верујемо у оно 

што заједно радимо и у тај рад уносимо лични ентузијазам и креативност, 

 поштујемо донете одлуке, своја статутарна и програмска документа.      

 

2. Одговорност 

 Инсистирамо на одговорности сваког појединца у органима и телима 

Удружења на свим нивоима организовања. Основ личне одговорности су 

остварени резултати, које оцењују пре свега чланови у организационим 

деловима Удружења на нивоу општина - градова, 

 уместо апстрактне одговорности тражимо конкретну одговорност.  

Успешност сваког појединца ценимо на основу његових резултата, а не на 

основу његових намера. У случају да се због неодговорног рада 

руководства, што оцењује база Удружења, не реализује оно што Удружење 

јавно промовише, не прихватају се оправдања и објашњења, већ се 

комплетно руководство Удружења повлачи са функција у Удружењу и 

свих функција на јавној сцени, 

 чинимо све да у Удружењу не буде повлашћених, несменљивих и 

недодирљивих, 

 тражимо висок ниво културе свих чланова у органима и телима Удружења 

у унутрашњем и јавном комуницирању, 

 идемо у сусрет решавању проблема у организацији и деловању Удружења, 

а не њиховом минимизирању или заобилажењу, са увек јасним циљем 

унапређења резултата Удружења. 

        

3. Солидарност и хуманост 

 Све активности Удружења морају бити засноване на најбољим намерама за 

наше грађане и државу, без жеља и подстицања за индивидуалним 

користима, 

 уважавамо и поштујемо достојанство сваког појединца, без обзира да ли се 

слажемо или не са његовим јавно изнетим ставовима. Од свих чланова у 

органима и телима Удружења захтевамо висок ниво толеранције и 

солидарности у раду и понашању, 

 критикујемо сопствене грешке и пропусте и подржавамо напоре сваког 

појединца за њихово ефикасно елиминисање. 
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4.  Отвореност 

 Желимо да говоримо оно што мислимо, а да радимо оно што се 

договоримо, 

- тражимо да се дешавања и појаве називају правим именом и да се о томе 

говори само истина, без обзира да ли она некоме одговара или не. Хоћемо 

јаке доказе и благе речи, 

 сви чланови у органима и телима Удружења раде јавно и морају бити 

спремни да одговарају пред јавношћу, посебно за јавно изречене податке, 

оцене, намере и ставове, 

 иста права и обавезе важе за све чланове органа и тела Удружења. 

 

5. Изузетност и конкурентност 

 Чинимо све да најбољи међу нама буду на најодговорнијим местима, 

 инсистирамо на здравој конкуренцији и каријерном напредовању, при чему 

су доминантни предлози чланова у организационим деловима Удружења 

на нивоу општина - градова, 

 верујемо да без посвећености и иницијативе сваког појединца нема успеха 

у раду Удружења, 

 постављамо изазовне, али достижне циљеве и не одустајемо пред 

тешкоћама, 

 не дозвољавамо недомаћинско понашање према ономе чиме располажемо.  

     

6. Интегритет и упорност 

 Чврсто верујемо у оно што заступамо, промовишемо и за чију се 

реализацију боримо, 

 служимо се само истином и чињеницама, а не гласинама и дезинформа-

цијама, 

 хоћемо да чујемо мишљења других на јавној сцени и уважавамо право на 

различитост, 

 не дозвољавамо дискриминацију ни по једној основи. 

 

В  Циљеви које заступа, промовише и за чију се реализацију бори Удружење 

 

Општи циљеви 

 

1. Активно ангажовање у изградњи Србије као слободне, независне, демократске и 

суверене државе, у којој грађани слободно бирају и смењују власт и у којој изабрана 

власт никоме ван наше земље ништа не дугује, већ само својим грађанима. 

 

2. Активно ангажовање у развоју Србије као модерно уређене, политички стабилне и 

свеобухватно развијене државе, у којој институције функционишу независно од тога 

која је партија - странка на власти и које ефикасно штите своје грађане и јавне 

интересе државе. 

 

3. Активно ангажовање на стварању социјално одговорног система, са потпуним 

поштовањем људских и мањинских права и слобода, у коме сваки грађанин ужива 

све специфичности у погледу идентитета, културе, језика, писма, вере, традиције и 

обичаја, а своју земљу доживљава као добро место за живот и рад. 
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4. Активно ангажовање на очувању територијалног интегритета и суверенитета наше 

земље, очувању и јачању националног идентитета нашег народа. 

 

Посебни циљеви и најбитнији задаци за реализацију тих циљева 

 

1. Допринос развоју демократског уређења власти. 

 Уместо постојећег система “чврсто спојених“ грана власти радити на 

успостављању система уставне поделе власти и приоритетном обезбеђењу 

независности судске власти, 

 захтевати повиновање Уставу и законима од свих који су на власти. Радити на 

изградњи механизма корективе између органа власти на свим нивоима 

организовања и ревитализацији система грађанске контроле власти као, 

условно речено, четврте гране власти, 

 радити на промени изборног закона истварању услова за слободне и поштене 

изборе. Долазак или одлазак са власти више не сме бити борба “на живот или 

смрт“. 

 

2. Допринос развоју слобода и права грађана, као највиших вредности које је држава 

дужна да обезбеди, штити и гарантује. 

 Радити на успостављању неприкосновене владавине права и правне 

сигурности грађана и њиховој заштити од злоупотребе или селективне 

примене закона, кроз инсистирања на Уставом и законима прописаном раду 

Тужилаштва, Полиције и Судова, 

 радити на стварању услова који ће омогућити грађанима слободан приступ 

информацијама од јавног значаја (друштво без тајни), 

 радити на промовисању истине о томе да друштво у коме није обезбеђено 

поштовање слобода и права грађана, у коме није обезбеђена подела власти и у 

коме власт не поштује Устав и законе, суштински ни нема државу већ 

“имитацију од државе”. 

 

3. Допринос стварању услова за функционисање институција и органа државе у 

искључивом интересу грађана. 

 Радити на развоју регулативних, нормативних и културно - когнитивних 

елемената институција и органа, ради стварања услова у којима грађани могу 

деловати у садејству са институцијама и органима своје државе на изградњи 

система, да тако поврате поверење у њих и доследно поштују њихове 

препоруке -захтеве, а не да их те институције и органи силом “утерују“ у 

систем, 

 инсистирати на отворености и јавности у раду институција и органа државе, 

на њиховој одговорности и одговорности свих лица која обављају јавне 

функције. Одговорност мора бити са минималним степеном толеранције, 

 радити на потпуној професионализацији институција и органа, јавних 

предузећа и установа на свим нивоима организовања, са прецизно 

дефинисаним местима и референтним условима за лица која се бирају на 

основу изборних резултата. За сва остала места пријем лица искључиво путем 

јавних конкурса. 

 

4. Допринос приоритетној реформи јавне управе у сервис за услуге грађана. 

 Уместо досадашњих бројних реорганизација (које су почињале без 

спроведених анализа стања и јасних платформи шта и како се жели постићи) 
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радити на спровођењу темељних реформи, којима се мора обезбедити да јавна 

управа заиста буде сервис грађана, у потпуности оријентисана квалитетном и 

ефикасном задовољењу њихових интереса и потреба, 

 радити на стварању механизама којима се може поуздано пратити рад јавне 

управе и задовољство грађана њеним радом, те се на основу тога могу 

предузимати адекватне мере према одговорним лицима, 

 инсистирати на томе да за челне људе у органима јавне управе, на свим 

нивоима, основни захтеви буду стручност, компетентност и одговорност 

према грађанима, а не као до сада лојалност према партији - странци која их 

је поставила. Инсистирати на кривичној одговорности лица која су једно 

обећавала у изборној кампањи, а друго радила на изабраним функцијама. 

 

5. Допринос суштинским променама постојећег система вредности и промени 

политичког система. 

 Борити се за што хитније елиминисање негативне селекције, која је главни 

узрок стагнације наше земље, јер је управо она довела до партократије, 

корупције, клијентелизма, недодирљивости и охолости појединаца, њиховог 

енормног богаћења наспрам сиромашења све већег броја грађана, потпуног 

изокретања критеријума вредности, медијске узурпације, све опаснијих 

подела у друштву, честих репресија режима, екстремних националистичких 

идеологија, све бројнијих одлазака грађана ван Србије, апатије и страха код 

оних који остају итд., 

 борити се за стварање услова да најбољи међу нама, укључујући и оне који су 

тренутно ван Србије, дођу на најодговорнија места, почев од Месне заједнице 

и општине, преко града и округа, па до Покрајине и Републике, затим, од 

јавних предузећа и јавних установа на локалном па до републичког нивоа. 

Тиме би се елиминисао вишегодишњи погубни принцип “склони најбоље, да 

владају најлошији“. Једини начин за то је јавни конкурс и јавност у раду 

конкурсних тела, 

 борити се за промену политичког система, кроз промену изборног система, 

реформе медијског сектора и политичких институција, са основним циљем да 

грађани добију одлучујући утицај на политичке одлуке у нашој земљи, 

 инсистирати да рад свих изабраних лица стално вреднују грађани и да они 

директно одлучују о дужини мандата изабраних лица, без обзира на условно 

трајање мандата. На тај начин изабрана лица ће “полагати рачун“ својим 

грађанима, који су их на та места бирали и у највећем делу и финансирали 

(плате из буџета). Да власт служи грађанима и од њих се, условно речено, 

боји а не обрнуто и да уместо апстрактне одговорности заживи конкретна 

одговорност на јавној сцени, 

 борити се за стварање услова у којима би рад институција и органа власти био 

заштићен од свих врста притисака и незаконитог утицаја партија - странака, 

интересних група и међународног фактора. 

 

6. Допринос повратку друштвеног дијалога у јавни живот. 

 Инсистирати на стварању услова и обавеза да се о свим битним питањима 

води друштвени дијалог (разговор, консултације, расправе и сл.) на свим 

нивоима одлучивања, уз поштовање високе културе дијалога на јавној сцени, 

 инсистирати да се у друштвене дијалоге укључе све заинтересоване и 

меродавне структуре, почев од опозиционих организација, академске 

заједнице, струковних организација, синдиката, црквених заједница, 
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представника дијаспоре, невладиних организација које имају позитиван однос 

према нашој држави и нашем народу, медија, заинтересованих грађана итд., 

 инсистирати да место за најзначајније дијалоге буду скупштине на свим 

нивоима организовања. 

 радити на томе да се референдум, народна иницијатива и петиција грађана 

уздигну до нивоа који обезбеђује ефикасну грађанску контролу власти. 

Велики број грађана је егзистенцијално угрожен и излаз тражи у разним 

“аранжманима“ са актуелном влашћу, те није спреман да се индивидуално 

бори за свој бољи положај и преузимање ризика такве борбе. 

 

7. Допринос борби за очување националних вредности, које произилазе из Устава и 

наслеђа нашег народа и борба за остваривање националних интереса наше земље. 

 Инсистирати да се у дефинисању националних вредности и националних 

интереса укључе све заинтересоване и меродавне структуре у Србији и из 

дијаспоре, 

 инсистирати на томе да се што више ускладе и координирају унутрашња и 

спољна политика наше земље, 

 борити се против сваке могућности присвајања суверенитета грађана, 

првенствено од стране политичких организација, 

 инсистирати на заштити права националних мањина и етничких група у 

нашој земљи. 

 

8. Допринос промени популационе политике. 

 Борити се за то да брига за породицу и породичне вредности постане 

приоритет унутрашње политике наше земље, 

 инсистирати на мерама против демографске регресије (о њој говоре подаци о 

наталитету и фертилитету, просечном животном веку, одласку младих људи 

из наше земље, асоцијализацији и сл.) кроз пакете мера за подршку породици, 

од олакшица и накнада до кредита и субвенција. Без ефикасне примене тих 

мера  полако ћемо нестајати као народ, 

 борити се за промену опште атмосфере (правна држава, рад институција, 

позитивна селекција кадрова, правда, економски развој и стандард) у земљи и 

стварање перспективе, како би што већи број младих људи остао у нашој 

земљи. Једино се тако може зауставити погубна пракса “лакше је променити 

земљу, него се борити за промене у њој“. 

 

9. Допринос унапређењу бриге за Србе који живе ван територије наше земље. 

 Инсистирати на успостављању што бољих добросуседских односа и 

билатералне сарадње са земљама у региону, али без прихватања лоших 

компромиса и сталне дефанзиве (Србија се мора понашати као прави, 

позитиван лидер у региону), 

 инсистирати на обезбеђивању што квалитетнијег положаја националних 

мањина и етничких група из земаља у региону које сада живе у Србији, 

 инсистирати на што чвршћем повезивању са званичним организацијама 

наших грађана у земљама региона и земљама широм света, 

 инсистирати да се сва спорна питања о положају и правима Срба у региону 

одмах решавају кроз међудржавне разговоре, а затим и уз коришћење 

дозвољених дипломатских мера и захтевање помоћи од стране међународних 

институција, 
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 инсистирати да се у Скупштини Републике Србије обезбеди један број 

посланичких мандата (предлог је да то буде 10 мандата) за наше грађане из 

дијаспоре. 

 

10. Допринос одговорном управљању националним ресурсима наше земље и 

ревитализацији привреде. 

 Инсистирати на кривичној одговорности свих који злоупотребом јавних 

функција грубо нарушавају националне ресурсе наше земље, који се 

недомаћински понашају према повереној имовини, користе је за личне 

потребе или стицање личне добити. Законом спречити све врсте бенефита и 

бројних материјалних привилегија за лица на јавним функцијама и 

руководећим местима, како би и она равноправно делила судбину са својим 

народом, 

 инсистирати на увођењу законске обавезе редовног праћења и контроле 

имовног стања свих лица на руководећим местима од локалне самоуправе до 

државног врха и у свим јавним предузећима - установама.  

О резултатима контроле и предузетим мерама редовно обавештавати 

јавност, 

 инсистирати на припреми научних пројеката којима би се испитале 

оправданости и изнашле могућности да се за потребе грађана ефикасније 

користе национални ресурси наше земље, које сада “великодушно“ 

уступамо странцима. Сагледати могућности да се део, тако отуђених 

ресурса, врати у власништво наше земље, 

 борити се да се што пре спроведе стручна, професионална и темељна 

реформа у свим јавним предузећима и установама, да на њихова чела дође 

најстручнији менаџмент и да она постану прави пример којим путем иде 

наша земља или да нестану са јавне сцене.  

 

11. Допринос реформи судства, борби против корупције и организованог криминала. 

 Инсистирати на приоритетном успостављању функционисања правне 

државе кроз доследну примену уставних и законских одредби у раду 

Судства, Тужилаштва и Министарства унутрашњих послова, 

 инсистирати на успостављању нове организационе структуре органа за 

борбу против корупције (постојећа посебна одељења виших јавних 

тужилаштава, организационе јединице МУП за сузбијање корупције, 

посебна одељења виших судова, Агенција за борбу против корупције, 

локални антикорупцијски тимови) ради прецизног регулисања њихове 

надлежности, хијерархијске устројености и одговорности, да би се могли 

значајно унапредити ефекти рада ових органа, 

 инсистирати на спречавању политичких утицаја на рад органа за борбу 

против корупције, 

 инсистирати на јавности у раду институција и органа власти, јавних 

предузећа и установа, када је реч о одлукама битним за располагање јавном 

имовином и личној одговорности оних који доносе одлуке, 

 инсистирати на што већем учешћу јавности (грађани, синдикати, струковна 

удружења, медији, невладине организације, приватни сектор) у праћењу 

трошења буџетских средстава на свим нивоима, 

 инсистирати на ефикасном испитивању политички “осетљивих“ предмета и 

упознавању јавности са резултатима истраге, 
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 захтевати да се у “Закон о испитивању порекла имовине” угради кривично 

дело “незаконито богаћење“ (иако то кривично дело постоји у Конвенцији 

ОУН о корупцији, коју је ратификовала и наша земља), 

 инсистирати на обавезама министарстава да у поступцима припреме 

законских предлога из своје надлежности утврђују и ризике од корупције, 

како би се спречило доношење закона по вољи разних интересних група и 

тајкуна, 

 инсистирати да фокус борбе против корупције буде на нивоу града  и 

општине. 

 

12. Допринос борби за очување и унапређење животне средине. 

 Инсистирати да се грађанима и свим заинтересованим субјектима омогући 

коришћење права на доступност информација, које су битне за политику 

очувања и унапређења животне средине, 

 инсистирати да се грађанима и заинтересованим субјектима омогући 

активно учешће у припреми законске регулативе, планова и програма који 

се односе на очување и унапређење животне средине, 

 инсистирати на оснивању регионалних центара, који би били одговорни за 

очување и унапређење животне средине у региону (то је обавеза по 

Архуској конвенцији ОУН коју је ратификовала и наша земља), 

 борити се за повећање и наменско коришћење буџетских средстава која се 

издвајају за ову област, 

 радити на припреми научних пројеката за испитивање оправданости и 

целисходности обновљивих извора енергије, пре свега воде и ветра. Основ 

оцене оправданости и целисходности је однос економија - енергетика - 

екологија - ефикасност - едукација. Спречити изградњу енергетских објеката 

на местима, где би својим радом нарушавали еколошки систем и здравље 

људи, без обзира на економске рачунице, 

 борити се за то да свим водним ресурсима управља држава, да се спречи 

прекомерно уништавање шуме, да у свим насељеним местима најмање 15% 

територије буду зелене површине, да се обезбеди чист ваздух и здрава вода 

у свим насељеним местима.  Имати у виду чињеницу да је свет крајем 

августа 2019.године потрошио све природне ресурсе за ту годину, те да ће 

нам већ 2030.године бити потребна “још једна планета“ за нормалан живот, 

 борити се за ефикасну реализацију “Стратегије управљања отпадом“, кроз 

бољу превенцију настајања отпада (годишње више од 60 милиона тона), 

смањење утицаја опасних карактеристика отпада, сврсисходан третман 

отпада (рециклирати више од 50% отпада), безбедан транспорт отпада, 

ефикасан рад постројења за третман отпада (уместо постојећих 2170 

депонија смећа), стручну контролу делатности управљања отпадом и 

квалитетно образовање у вези управљања отпадом. Без тога ће нас ускоро 

затрпати смеће. 

 

13. Допринос унапређењу социјалне политике. 

 Инсистирати на заустављању вишегодишњег одумирања заштитне и 

социјалне функције државе и на спречавању доношења законске регулативе 

из области социјалне политике у складу са вољом центара моћи (тј. 

капитала), 
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 инсистирати на укидању праксе да држава штеди на најсиромашнијима и 

онима којима је помоћ најпотребнија, 

 инсистирати на сталном социјалном дијалогу државе, послодаваца и 

синдиката, како би се онемогућило доношење закона и прописа из области 

радног права без претходне јавне расправе и сагласности синдиката, 

 инсистирати на припреми новог Закона о раду, јер су постојећим Законом о 

раду потпуно девастирана радна права, њиме држава максимално повлађује 

послодавцима и штити интересе капитала а не радника, чиме је показала 

колико је политика изнад закона и правног система земље. Србија не сме 

постати колонија јефтине радне снаге у којој се недовољно цене знање и 

искуство, 

 захтевати да износи минималне загарантоване плате, социјалне помоћи и 

пензије не буду мањи од износа минималне потрошачке корпе, 

 инсистирати на успостављању универзалног социјалног осигурања и 

бесплатне основне здравствене заштите за све грађане, за реформу фонда 

ПиО и доношење закона о социјалном предузетништву. 

 

14. Допринос унапређењу родне равноправности и заштити тзв. осетљивих група. 

 Инсистирати на јачању толеранције, спречавању насиља и дискриминације 

над децом, женама, особама са посебним потребама, особама са 

инвалидитетом и сензибилизацији јавности по овим питањима, 

 инсистирати на ангажовању и сарадњи свих релевантних актера у постизању 

приступачности свих простора и доступности услуга свима на адекватан 

начин, 

 инсистирати на промоцији и реализацији програма и мера које обухватају 

унапређење права мањина и етничких група, инклузији маргинализованих 

група, бољем положају жена и старих лица у сеоским срединама, промоцији 

међугенерацијске солидарности и активног старења, 

 инсистирати на промоцији и подршци рада институција које се боре против 

дискриминације и нетолеранције, без обзира на њихове узроке и на 

ојачавању механизама међуинституционалне координације, 

 инсистирати на повећању толеранције код младих и смањењу вршњачког 

насиља, борби против дискриминације у медијима, говора мржње, верских и 

националних екстремизама, 

 инсистирати на припреми пројеката за збрињавање и заштиту незапослених, 

социјално и здравствено искључених, бескућника и материјално угрожених 

лица, 

 захтевати измене постојећег Закона о правима бораца, војних и цивилних 

инвалида рата и чланова породица погинулих и умрлих бораца - инвалида 

рата, у смислу његовог усклађивања са Законом о забрани дискриминације, 

Породичним законом, Законом о финансијској помоћи породици са децом и 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом. Тиме би се обезбедило поштовање уставних начела правне 

сигурности, начела једнакости и забране дискриминаторског поступања 

према овим категоријама лица. 

 

15. Општи приоритети развоја наше земље у предстојећем периоду требају бити 

здравство, образовање и култура.  
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Посебне приоритете у развоју земље требају имати област демографске политике и 

област очувања и заштите животне средине. 

Развој осталих области јавног живота усклађивати са могућностима државе. 

II 
 

СТАВОВИ УДРУЖЕЊА О БИТНИМ ПИТАЊИМИА ИЗ САДРЖАЈА  ЈАВНОГ 

ЖИВОТА И МЕРЕ КОЈЕ ЗАСТУПА, ПРОМОВИШЕ  И ЗА ЧИЈУ СЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ БОРИ УДРУЖЕЊЕ РАДИ  УНАПРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ 

ЖИВОТА 

 

 1) 
 

ЕКОНОМИЈА И ПРИВРЕДА 

 
  Ставови Удружења о стању у економском и привредном систему Србије 

 

Уместо да су надлежне државне институције и органи квалитетно и благовремено 

анализирали економску стварност Србије (узроке спорог економског развоја, узроке 

сиромаштва великог броја грађана, неједнакости, правне несигурности и сл.), да су 

вршили анализу регионалних економских кретања и посебно наших искустава у 

економском развоју земље и на основу тога дефинисали реалну економску политику 

Србије (активну развојну политику), они су покушали да копирају политике развијених 

европских држава, слушајући беспоговорно међународне економске и финансијске 

институције, преписујући стране законе и прописе, уважавајући мишљења страних 

саветника и гласноговорника.  

Тако је наша држава “добијала“ економску политику без визије свог 

економског развоја, без компатибилних стратегија економског развоја и без реалних 

мера њихове реализације. 

На тај начин је тихо “убијана“ привреда наше земље и на погрешним 

премисама грађена нека нова економска политика, ако се то уопште и може назвати 

политиком. 

И то траје већ две деценије. 

 

По мишљењу Удружења основне карактеристике економске политике Србије 

у том периоду су: 

a) Уништење домаћег банкарског сектора и потпуна доминација страног 

финансијског капитала, чији је основни интерес стварање што већег профита, а 

не развој привреде наше земље. 

 Народна банка Србије не кредитира привредни развој земље (чак је 

2012.године избрисан члан из Закона о НБС којим је то до те године било 

могуће), па се од скоро 300 милијарди динара, колико износи просечан 

динарски фонд НБС, за потребе привреде ангажује свега око 2-3 

милијарде динара, 

 такође, НБС не врши ни примарну емисију новца за потребе развоја 

привреде наше земље (одрекла се своје емисионе политике), већ све више  

постаје државна мењачница. 

Зато се привреда све више задужује код страних банака и то им враћа уз високе 

камате. 
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b) Непоштовање основног буџетског принципа “колико прихода - толико расхода” 

(уравнотежени буџет) и планирање већих расхода него прихода, чиме се унапред 

ствара нужност задуживања буџета без плана извора враћања дуга и плана 

намене позајмљених средстава, често под неповољним условима и роковима 

враћања. 

c) Распродаја домаћих природних ресурса и пљачкашка приватизација привредних 

субјеката, без увида грађана у начин њиховог отуђења и трошења финансијских 

средстава која су се по тим основама сливала (или су бар требала да се слију) у 

државну касу. 

 Србија је јединствен пример у европским оквирима да држава склапа 

јавно - приватна партнерства, а затим их проглашава тајним, 

 уз све то, наша земља нема развојну политику засновану на науци и 

искуствима, већ засновану на наметнутој идеологији “све приватизуј, 

продај и препусти тржишту“. 

d) Потпуни ослонац на стране инвеститоре, у ком циљу држава прво плански 

“убија“ своју индустрију да би на њено место дошли страни инвеститори, па им 

додељује велике субвенције и за њихове потребе одрађује многе 

инфраструктурне радове (добијају све “на готово“), ослобађа их многих 

пореских обавеза које имају према држави, дозвољава им примену “прљаве“ 

технологије, не реагује на непоштовање бројних права радника у компанијама 

страних инвеститора итд. Једном речју, држава примењује политику 

“инвестиције у стране инвестиције“, што никад не може бити темељ економског 

развоја земље, већ само додатак њеном економском развоју. У периоду 2006.-

2020.године наша држава је за стране инвеститоре издвојила око 750 милиона 

евра, док је за домаће инвеститоре - предузетнике издвојила око 50 милиона 

евра. 

 Више је разлога зашто су ниске домаће инвестиције, између осталих то 

су:  

 Недовољна акумулација из претходног периода због нижих профита 

или агресивне расподеле дивиденди, 

 Тренутна презадуженост и отежани приступ новим изворима 

финансирања, што се, пре свега, односи на мала и средња домаћа 

предузећа, 

 Страх од диверзификације и недостатак инвестиционих идеја, 

 Нереално очекиване високе стопе приноса од сваке нове инвестиције 

и брзи повраћај инвестиције, 

 Можда најважнији разлог представља лош привредни амбијент који 

многе домаће инвеститоре не чини спокојним да инвестирају у својој 

земљи. 

e) Неадекватно функционисање надлежних државних институција, што је, између 

осталог, омогућило да се годишње из наше привреде “исисава“ 4-5 милијарди 

евра, најчешће путем трансферних цена робе, наводним консултантским 

услугама, енормним каматним стопама које наплаћују стране банке у нашој 

земљи, нереалним стопама амортизације, неплаћањем бројних обавеза страних 

компанија нашој држави и сл.  

f) Преплављеност домаћег тржишта страном робом (робним капиталом), чиме се у 

великој мери обесмишљава домаћа производња и јача процес дерегулације 

тржишта од стране државе. 
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g) Нефункционисање правне државе и несигурност привредног амбијента су једни 

од разлога опасног јачања организованог криминала и развоја корупције, који су 

земљу из реалне економије врло брзо увели у тзв. спекулативну економију. 

 Прецењен курс динара, што погодује стимулацији увоза, а дестимулише 

домаћу производњу. 

h) Све веће задуживање државе код ино - банака, углавном ради обезбеђивања 

вештачког раста БДП (првенствено кроз велике инфраструктурне радове, које 

искључиво “осмишљава“ државни врх), рефинансирања јавног дуга , покривања 

буџетских расхода, покривања платног дефицита и одржавања прецењеног курса 

динара.  

 Потпуно је погрешна политика узимања страних кредита за финансирање 

оних делова инфраструктурних радова у којима могу да се користе 

домаће компоненте или да их изводе домаће фирме, 

 ангажовање кредита за горе наведене потребе доводи до све већег раста 

јавног дуга, који је крајем 2020.године званично износио више од 27 

милијарди евра (по незваничним проценама и много више од тог износа), 

односно, око 58% БДП.  Иако по важећем закону висина јавног дуга не би 

смела да пређе износ од 45% БДП, нико се не обазире на ту законску 

регулативу, нити за то сноси било какву одговорност, 

 све то доводи и до раста спољнотрговинског дефицита, који је 

2020.године достигао износ од близу 6 милијарди евра, 

 чудне промене у методологији израчунавања БДП (од 01.01.2017.год.) 

довеле су до погрешне слике о степену економског развоја наше земље. 

Просечан раст БДП у протеклих осам година је недовољан да уђемо у 

горњу половину развијених европских земаља, а не да будемо на 

њиховом врху (политичке манипулације власти). 

i) Потпуно је уништен систем контроле платног промета (СДК) у нашој земљи, 

који је био доказано функционалан и успешан, па су сада све финансијске 

одлуке у рукама оних који су на високим позицијама власти а не у рукама 

струке, што је, поред осталог, довело до непланског и незаконитог трошења 

буџетских средстава на свим нивоима. 

 По извештају Државне ревизорске институције само је у протеклих 10 

година на тај начин незаконито потрошено око 59 милијарди евра, а за то 

(још увек) нико није одговарао, 

 елиминисањем СДК су, поред платног промета, озбиљно поремећени и 

порески и статистички систем наше земље, чиме су у великој мери ти 

сегменти дошли под велики утицај страних банака. 

j) У условима где се све своди на пуку борбу за робу и тржиште, када се велики 

број грађана наше земље бори за голу егзистенцију, при чему привреда све мање 

служи људима а људи све више њој, човек више није субјекат већ објекат 

друштвених процеса.  

 Као такав он је све мање заинтересован за активније учешће у 

друштвеном животу, све мање размишља о променама, све је мање 

спреман да се жртвује за опште интересе и социјалну кохезију. 

Зато све већи број младих људи решења тражи у напуштању наше земље. 

k) Дошло је и до радикалне промене улоге интелектуалаца у нашем друштву, који 

су некад заузимали кључна места у свим областима јавног живота.  

Сада су њихова места заузели квази - интелектуалци, лица без потребних 

људских квалитета и стручних референци, која су спремна да спроведу све оно 

што од њих траже партије и утицајни страни фактори. 
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 Универзалне и хришћанске вредности су им све мање важне, за њих не 

постоји објективна истина јер им је интерес једина истина, губе свест о 

сопственом идентитету а јачају процес дубоке индивидуализације, ништа 

сем новца и материјалних добара за њих нема (у)потребну вредност. 

“Врховни Бог им је постао новац, а главни храмови су им постале берзе“ 

l) Посебну пажњу заслужује анализа правног положаја радних људи у нашој 

земљи, посебно након усвајања измена и допуна Закона о раду (2014.год.).  

 Не улазећи превише у терминолошке нејасноће (чл.5  Закона дефинише 

да је запослени лице у радном односу, а не дефинише лица која раде ван 

радног односа), Удружење сматра да је пре свега угрожен положај лица 

која раде на одређено време, на привремено - повременим пословима и 

лица која раде на сезонским пословима, 

 рад на одређено време је дефинисан наведеним Законом (чл.37) и може се 

применити само онда када постоји привремено повећање обима посла, 

али  не дуже од 24 месеца (36 месеци код новооснованог послодавца). 

Али, и поред тога у нашој земљи је скоро трећина запослених у тој врсти 

радног односа.  

Такав радни однос не штити права запослених већ погодује 

послодавцима, јер може добро да им послужи као средство уцене и 

принуде над запосленима, може да их отпусти и пре истека уговорног 

рока  без икаквих последица, може да на њихово место прими друго лице 

након истека уговорног рока итд., 

 запослени на привремено - повременим пословима немају право на 

синдикално организовање, на колективни уговор, на штрајк, на отказни 

поступак, на плаћање прековременог рада и сл., тако да се може 

закључити да привремено - повремени послови нису радни однос, већ 

само вешта симулација радног односа у погледу права запослених.  

Да ли је заиста могуће да то постоји у 21.веку и да на то адекватно не 

реагује држава?, 

 у најлошијем правном положају су лица која раде на сезонским 

пословима, по незваничним подацима њих је око 120 000 у нашој земљи 

само на пословима грађевинарства, угоститељства и туризма. За свој рад 

они добијају зараду која је често пута мања од минималне зараде 

предвиђене Законима и ако раде дуже од уобичајеног радног времена, 

немају право нерадни дан у седмици, на плаћено боловање, додатак за 

дневну исхрану, плаћени превоз итд., 

 наведени правни положаји радних људи у нашој земљи су један од 

одговора на питање зашто они имају по неколико пута мање зараде 

(накнаде) од радних људи у државама из којих долазе компаније у нашу 

земљу. По званично објављеним подацима просечна цена једног радног 

сата у Данској је 42 Е, Шведској 37 Е, Француској 35 Е, Немачкој 33 Е, 

Пољској  9 Е, Румунији 6 Е,  Србији 2,6 Е. 

m)  “Corona“ криза нам је донела неколико нових трендова које треба добро 

анализирати и у потребном делу уважити.  

Прво, национални економски интереси добијају на значају и све важнија 

тема постаје економска безбедност земље, док глобалне перспективе тренутно 

одлазе у други план. 

Друго, принцип самодовољности се показао веома корисним, јер су боље 

пролазиле земље које су имале стратешке сировине у свом власништву. 



23 
 

Треће, боље резултате су остваривале владе земаља које су у том периоду 

суверено одлучивале. 

 

Као закључак се може констатовати да је уместо примењиваног двадесето-

годишњег концепта неолибералне економије и привреде, који у суштини представља 

само “намерна лутања“ у тражењу правих економских и привредних решења, потребно 

градити нову структуру економије и систем тржишне привреде, заснованих 

првенствено на домаћим инвестицијама, на принципима приватног власништва, 

правној сигурности капитала, здравој и јакој конкуренцији, ефикасним регулаторним и 

корективним мерама државе, одговорном управљању јавним финансијама, развијеној 

економској демократији, елиминисању политичко - бирократске мафије и јачању 

извозног сектора. 

Да би се могао градити такав систем потребно је јачање монетарног 

суверенитета земље, затим, индустријска (производна) стратегија развоја са тежиштем 

на малим и средњим предузећима, јавно власништво над свим кључним ресурсима 

земље, јавно власништво у области финансија и контрола банака, укидање тешких мера 

штедње, промене у инвестиционој политици и политици јавних субвенција, промене 

односа државе према јавним предузећима, реформа образовног система ради подизање 

стручности радне снаге и запослених у државним институцијама. Осим тога, потребно 

је да инструменти за остваривање социјалног права буду у рукама државе, потребно је 

успостављање новог начина расподела зарада у јавном сектору и тзв. зелена стратегија 

развоја (зелена индустријска политика, која ће у потребној мери чувати природну 

околину). 

Једино би на тај начин досадашња државна идеологија “да сви подједнако 

немамо“ могла бити успешно замењена новом идеологијом “да сви имамо довољно“. 

Једино би тако Србија престала да буде колонија јефтине радне снаге у којој је 

дозвољена распродаја природних ресурса, у којој се мирно посматра одлив мозгова и 

стручне радне снаге. Једино би се тако “спасили“ странаца да нас више не уче како се 

обрађује земља, гаји стока, производи струја, граде путеви, мостови и сл., а да нам то 

добро наплаћују. 

Једино би се на тај начин зауставила пракса, која се за већину наших грађана 

показала као врло лоша, а која се може исказати реченицом “док у јавном сектору расту 

плате, дотле у приватном сектору расту порези и дажбине“. 

 

Може ли наша земља све то ? 
1. Осим онога што наша земља и наши грађани имају за такве квалитативне промене 

(делимично наведено у уводном делу Програма Удружења), потребно је да држава 

има руководство које ће бити чврсто опредељено и одлучно да крене тим путем и 

истраје на њему. Још увек га нема. 

 То руководство би требало да развој економије наше земље заснива на 

економским правилима и принципима, а не на политичким комбина-

торикама, што је погубна устаљена пракса у нашој земљи, 

 ако све покуша само - биће доста тешко спровести све предвиђене мере и 

одупрети се свакојаким притисцима међународне заједнице, ако нађе 

квалитетне партнере у економским савезима и удружењима - биће лакше 

спровести их. 

2. Новца у домаћем власништву, пре свега штедњи, за почетак има у задовољавајућој 

мери (без додатних великих страних кредита, а насупрот томе сваки грађанин је већ 

задужен са око 4000 евра у јавном дугу наше земље), те је само потребно да 
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руководство државе тај домаћи новац наменски и по реалним приоритетима, уз уз 

одговарајућу каматну политику, употреби за преображај Србије.  

 Генерално, тренутно је око 4,7 милијарди евра заробљено у пословним 

банкама у земљи, око 12,4 милијарди евра је орочено у комерцијалним 

банкама, у сивој и црној зони се налази 1,5 - 2 милијарде евра, из 

дијаспоре је годишње стизало (пре “Corona”  епидемије) око 3,5 

милијарди евра, ефикаснијим радом пореске управе и инспекцијских 

служби могло би се наплатити (од привилегованих и заштићених) око 1,5 

милијарди евра више него сада, укидањем бројних бенефита и 

привилегија лицима на свим нивоима руковођења и значајно одговор-

нијом бригом према државној имовини уштеделе би се још стотине 

милиона евра.  

 Један од значајнијих извора би могла бити и имовина стечена на 

незаконит начин, која би се одузимала по Закону о одузимању имовине 

проистекле из кривичног дела и Закону о утврђивању порекла имовине. 

 Међутим, државно руководство се још увек не односи домаћински према 

овим изворима средстава и стратешки важним питањима, нити се од њега 

то ултимативно захтева, већ се углавном одлучују за скупа инострана 

задуживања, уз неповољне услове и рокове враћања. 

3. Веома је значајно да се грађани редовно и истинито информишу о економским 

показатељима развоја наше земље, да буду упознати са битним елементима 

финансијске конструкције значајних инфраструктурних објеката које држава, или 

јединица локалне самоуправе, планира да гради и плаћа њиховим новцем, да знају 

имовинску карту оних који су у органима власти на свим нивоима, да буду 

информисани о кредитној задужености државе и начинима употребе подигнутих 

кредита, дугорочној визији економског развоја земље и политици државе према 

инвеститорима. Нажалост, тога у нашој земљи одавно нема. 

И поред свега наведеног, наша земља има повољне услове да направи 

велики привредни скок и зато се не сме одустати од таквих могућности. Уосталом, 

ни то што су сви досадашњи покушаји да се пронађе лек против карцинома били 

неуспешни никако не значи да треба одустати од трагања за тим леком.   

 
 Мере за развој економског и привредног система  које заступа, промовише и за 

чију се реализацију бори Удружење 

 

1. Ради бољег искоришћавања свих потенцијала наше земље и њеног успешнијег 

позиционирања на глобалној економској сцени, окупити представнике власти, 

представнике академске и пословне заједнице и заинтересоване представнике 

цивилног друштва, у циљу дефинисања најефикаснијег пута за подизање 

привредног раста наше земље, подизање конкурентности њене привреде и општег 

напретка друштва, кроз повезивање индустријских, научних, истраживачких и 

иновативних снага и ресурса. Да наша земља коначно добије економску политику 

засновану на знању и иновацијама. 

 

2. Мере на стварању амбијента који би омогућио развој конкурентске тржишне 

привреде уместо постојеће монополске привреде. 

 Одредити стратешке привредне гране које су од посебног интереса за 

развој наше земље и останак младих у њој, уз обавезну царинску заштиту 

производа из тих привредних грана.  
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Без обзира на раније потписане царинске обавезе Србије могуће је 

тражити изузетке, као што то раде многе уређене државе штитећи своју 

привредну егзистенцију, 

 захтевати значајно већа буџетска издвајања за област образовања, науке и 

технолошког развоја као основи за економски и привредни развој земље, 

 захтевати хитну операционализацију активности којима се успоставља 

сигуран и ефикасан правни систем, ствара квалитетна и оперативна 

пословна администрација и обезбеђују фер услови за све учеснике 

тржишне утакмице, 

 инсистирати на стручној провери бројних спорних инфраструктурних 

пројеката, сакривених договора и политичких дилова у избору 

стратешких партнера супротно Закону о јавним набавкама, на упознавању 

јавности са резултатима, предузетим мерама према одговорним лицима и 

елиминисању таквог поступања, 

 инсистирати на комплетној ревизији свих уговора и анекса уговора, 

којима су приватизовани или дати у вишегодишњи закуп - концесије 

привредни објекти, као и оних докумената којима су склопљени послови 

изградње инфраструктурних објеката или доделе јавних радова у нашој 

земљи, без обзира да ли су склопљени са страним или домаћим правним - 

физичким лицима. Ревизијом се морају спречити даље штетне последице 

по интересе земље, буџет и економску стабилност земље и омогућити да 

грађани сазнају где и како се трошио њихов новац, без обзира на степен 

тајности који је “наметнут“ над тим уговорима, што је иначе постала 

“тешка болест” наше економије, 

 захтевати да се уради целовита анализа о досадашњим државним 

субвенцијама страним инвеститорима и ефектима такве економске 

политике, са анализом упознати све пореске обвезнике у нашој земљи, 

 захтевати да се мерама државне помоћи доминантно форсирају домаћа 

предузећа (мала и средња), предузетници и занатлије, који заједно чине 

98% од укупног броја привредних субјеката (391506) у нашој земљи, а 

учествују у остваривању БДП са свега 32 %. За добијање наведене 

државне помоћи прописати јасну и прецизну процедуру, којом се морају 

еломинисати политички критеријуми у додељивању исте, 

 потребна финансијска средстава за наведене задатке би се обезбедила 

променом политике државног субвенционисања страних инвеститора (на 

годишњем нивоу 50-70 милиона евра), укидањем “узалудних“ радних 

места (и свих бенефита која она носе) у јавним предузећима намењених 

збрињавању партијских кадрова (200-250 милиона евра), укидањем 

досадашње државне политике према дуговима и финансијској помоћи 

јавним предузећима (150-200 милиона евра, било је примера где је тај 

износ прелазио милијарду евра), спречавањем незаконитог извоза 

домаћим монополским фирмама и нелегалног изношења новца (600-800 

милиона евра), заустављањем сиве и црне економије и увођењем у 

регуларне токове (1,5-2 милијарде евра), опорезивањем добити 

комерцијалних банака (30-50 милиона евра), повећањем износа рудне 

ренте за све стране фирме које у нашој земљи раде у области енергетике и 

рударства, као и доследном применом Закона о утврђивању порекла 

имовине, 

 инсистирати на хитном прекиду успостављене праксе да држава подиже 

кредите од страних поверилаца и то, најчешће, само по одлуци коју 
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доноси “неко у врху“ државе. Одлуку о таквим кредитима мора да донесе 

Скупштина Р.Србије, уз обавезу надлежних државних органа да 

Скупштини у дефинисаном року доставе детаљан извештај о утрошку 

повучених кредита. 

 

3. Мере за децентрализацију привредног система. 

 Захтевати да фокус привредног развоја буде на Топличком, Пчињском, 

Јабланичком, Пиротском и Нишавском округу. У наведеним окрузима 

одредити стотињак сеоских насеља која би била иницијални 

“гравитациони центри“ развоја, којима би држава пружала сву потребну 

помоћ за подстицај насељавања, привредни и општи развој. 

 

4. Мере за промену инвестиционе политике. 

Све мере требају бити усмерене ка бржем развоју продуктивније производње. 

 Инсистирати на активностима којима би се мењао однос страних и 

домаћих инвестиција, са садашњег односа 65% : 35% у корист страних 

инвестиција до односа 70% : 30% у корист домаћих инвестиција 

(државних и приватних), 

 захтевати да наведено повећање домаћих инвестиција не сме бити вођено 

политичким ауторитетима, већ стручним циклусним инвестиционим 

плановима, чија би се реализација карактерисала јавношћу, извесношћу и 

контролом. 

Реализацијом инвестиционих планова морао би се повећавати укупан износ 

инвестиција са садашњег нивоа 18,3%  буџета до најмање25% буџета, што 

би имплицитно требало да доведе и до раста БДП од око 7% на годишњем 

нивоу, 

 захтевати да приоритети домаћих инвестиција у наредним периоду буду 

области производње медицинске опреме, индустрије лекова, индустрије 

за производњу пољопривредне опреме и базни инфраструктурни 

пројекти, као што су водоводна мрежа, канализација и пречишћавање 

отпадних вода, топлификација, управљање отпадом и уређење обалних 

појасева. При томе се добар део инвестиционих средстава мора плански 

одвајати за унапређење одржавања већ постојећих објекта, 

 инсистирати да се за инвестирање (било страно, домаће или мешовито) у 

велике инфраструктурне пројекте прво спроведе адекватна стручна 

расправа и чује мишљење грађана, након чега би се доносиле одлуке које 

ће то уважити.  У том циљу формирати државни Институт за развој, 

преко кога би пролазили сви развојни пројекти, а комплетан процес 

реализације таквих пројеката постао апсолутно јаван и доступан стручној 

јавности и грађанима на стални увид. 

 

5. Мере за промену политике субвенционисања у привреди. 

 Захтевати хитно напуштање досадашње политике субвенционисања 

страних предузећа, којом су се суштински само покривали губици у 

платном билансу државе и којом су порески обвезници наше земље 

финансирали богате власнике страног капитала, 

 захтевати да се задржи субвенционисање страних предузећа само у оним 

областима у којима тренутно наша земља нема потребне ресурсе и 

адекватно тржиште, пре свега у области тзв. напредне технологије, уз 

доследно поштовање законских регулатива које обавезују да укупни 
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износ појединачне државне субвенције не може бити већи од 50% износа 

појединачне стране инвестиције, 

 инсистирати да се значајно повећа број и износ државних субвенција 

домаћим предузећима, предузетницима и занатлијама, пре свега у 

стратешки важним секторима, као што су развој малих и средњих 

производних предузећа, индустрија, грађевинарство и енергетика, уз 

обезбеђену јавност, надзор и контролу. Стопа домаћих инвестиција мора 

бити виша од 5% БДП. 

 инсистирати да се изнађу могућности да наши грађани у дијаспори могу 

много више да инвестирају у својој земљи, досадашња искоришћеност 

такве могућности је изузетно слаба, а разлози поражавајући. 

Институционално и законски регулисати економске односе са 

дијаспором. 

 

6. Мере којима се реализују олакшице за ефикасније функционисању привреде. 

Оне обухватају бројне активности којима би се приоритетно скинуле “мафијашке 

хоботнице“ са леђа предузетника и занатлија. 

 Захтевати смањење постојећих пореских оптерећења са садашњих 61,5% 

на 50% у односу на висину нето зарада. Очигледно је да држава узима 

превише од, пре свега, запослених грађана, за пуњење државног буџета 

који је у задњих седам година повећан за око 50%, док је у истом периоду 

БДП порастао за око 17 %, 

 захтевати промену пореског система и Закона о порезу на доходак 

грађана, са циљем да се уведе прогресивна пореска стопа, пореско 

ослобађање одређених категорија становништва (вишедетне породице), 

олакшице за грађане са малим и нередовним примањима, повећање 

неопорезивог цензуса, равномерно третирање свих облика прихода 

(зараде, привремени и повремени послови, уговори о делу, ауторски 

ангажмани и сл.), повраћај преплаћеног пореског износа итд., 

 инсистирати на целовитој реформи дохотка како би се смањиле разлике у 

апсолутним износима (данас наша земља има најнеравномернији однос 

дохотка у Европи).  Неједнакост у дохоцима се претвара у неједнакост у 

могућностима, што није добра пракса. Празнина која би у буџету настала 

реализацијом ових мера би се могла попунити увођењем прогресивног 

опорезивања, успостављањем пореске политике која неће заобилазити 

лица блиска режиму и која предводе монополистичко пословање, 

значајнијим опорезивањем изношенја девиза из наше земље у тзв. 

”офшор дестинације“ (предлог 20%) и успостављањем потпуне владавине 

права, 

 инсистирати на приоритетном формирању Српске развојне банке, која 

неће бити профитно већ развојно - регионално оријентисана, уз уважава-

ње свих погубних искустава у ранијим пословањима сличних банака,  

 захтевати завршетак судског поступка стечаја четири незаконито укинуте, 

али не и правно “угашене” домаће банке, са циљем обнове њиховог рада 

и стварања конкуренције постојећем страном монополском банкарском 

сектору, 

 ниво фискалног дефицита се мора довести у прихватљиве границе (по 

његовом износу у односу на БДП наша земља је већ дуго у врху Европе, 

што је негативан показатељ економских кретања). 
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7. Мере за развој иновативног и динамичног јавног сектора. 

 Инсистирати на примени активности којима се улога државе више не 

своди само на регулативну и корективну функцију, већ на планско 

улагање државе у стратешки важна и исплатива истраживања, пре свега у 

области климатских промена, биотехнологије, вештачке интелигенције и 

зелене индустрије. Назначене активности би се реализовале кроз 

различите облике јавно - приватног партнерства, 

 захтевати операционализацију посебне пореске политике за ИТ сектор, 

који представља велики потенцијал наше земље, стимулисању његовог 

здравог конкурентског развоја, повезивању са другим областима 

привреде и умањењу бирократских процедура у раду. Наведеним мерама 

би држава престала да буде доминантни коректор тржишта, већ би 

постајала све значајнији креатор тржишта, чиме би се враћало поверење 

грађана у мере које предузима држава. 

 

8. Мере за сузбијање “сиве“ и елиминисање “црне“ економије. 

 Захтевати реализацију  активности на (тешком) увођењу ових економија у 

редовне токове, пре свега тзв.режимских предузећа и предузећа у 

власништву тзв.режимских бизнисмена, као и разноразне државне 

донације - дотације пројектима од “посебног“ значаја обавијених велом 

највећих тајни, 

 спречити да послове, за које тендере расписује држава, добијају скоро 

увек исте фирме, са јавно познатим утицајима представника политичких 

елита на исходе тендера, 

 спречити реализацију отписа или незаконитог пролонгирања дугова по 

основи пореза, које држава спроводи према “јаким“ фирмама (приватним 

и државним), док се претходно не утврди конкретна одговорност свих 

надлежних лица укључених у те процесе. У реализацији ових активности 

професионалну одговорност тражити од инспекцијских служби, полиције, 

тужилаштва и судства, 

 израдити софтвере који ће заменити коришћење фискалних каса и 

олакшати контролу прихода. Од фискализације не могу бити изузети ни 

адвокати ни таксисти, што је данашња пракса. 

Неуспешност државе да наведене економије уведе у редовне токове 

кошта грађане 120-150 милиона евра на месечном нивоу. 

 

9. Мере за промену политике фиксног девизног курса. 

 Инсистирати на заустављању вештачког оснаживања динара, којим 

значајно опада конкурентност домаће привреде, поспешује се увоз а 

смањује извоз и ствара трговински дефицит, 

 инсистирати на депресијацији динара до нивоа који уважава степен и 

карактеристике развоја наше земље. У тој ситуацији би држава морала да 

припреми одговарајући програм помоћи грађанима који су задужени 

кредитима индексираним у еврима, 

 захтевати да износ минималне зараде не сме бити мањи од износа 

минималне потрошачке корпе, а износ гарантоване зараде не мањи од 

износа просечне потрошачке корпе, 

 захтевати да се раст плата у јавном сектору усклађује са растом БДП и 

растом плата у приватном сектору, а не обрнуто. Недопустиво је да плате 

у приватном сектору, који доминантно ствара новац, буду око 30% мање 
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од плата у јавном сектору, који доминантно троши новац. Такође, 

недопустиво је да још увек у јавном сектору није урађен платни разрез. 

 

10. Мере за реформу јавних предузећа. 

 Захтевати операционализацију активности којима се уводи ред у велика 

јавна предузећа, која у дужем временском периоду представљају 

“парадржавни буџет“ за специјална партијско - страначка намиривања. 

Она представљају државу у држави, у њихов рад се нико не меша сем 

партије - странке којима су припала при “подели плена“ након изборних 

победа, 

 захтевати престанак праксе да држава вештачки одржава у животу 

предузећа која годинама лоше послују због слабе пословне и кадровске 

политике, чиме би се из јавних предузећа изместила и досадашња лоша 

социјална политика, 

 суштинске активностису обезбеђење квалитетног руководећег кадра 

(менаџмента), који би се врло ефикасно пронашао путем јавних конкурса, 

затим, увођење корпоративног (тржишног) пословања и управљања у 

предузећима и ослобађање предузећа од технолошких вишкова у 

администрацији. 

 

11. Мере на развоју рударства и енергетике, као главних потенцијала развоја наше 

земље. 

 Инсистирати на активностима којима се мења институционални и 

законски оквир и којима се обезбеђује да ове две гране функционишу у 

интересу наше земље, а не страних компанија. У том смислу повећати 

рудне ренте за компаније које се баве експлоатацијом или истраживањем 

руда у нашој земљи, тако да се за угаљ повећа са садашњих 3% на 6%, за 

руде метала са 5% на 10% , а за нафту и гас са садашњих 7% на 14%, па 

би просечна стопа рудне ренте била 10%. Просечна стопа рудне ренте у 

Румунији је 12%, Словенији 18%, у Русији 22%, 

 инсистирати да тежиште буде на рударству, које сигурним корацима све 

више пропада. Тренутно у нашој земљи постоје 254 експлоатациона поља 

и 107 поља на којима се врше (углавном страна) испитивања, то значи по 

једно поље на 215 квадратних километара територије, такав потенцијал 

поседује врло мали број земаља у свету, 

 захтевати промену кадровске политике за предузећа у наведених 

областима, тако да се уместо досадашњег постављања партијског кадра у 

руководеће структуре предузећа, бира менаџмент предузећа искључиво 

путем јавних конкурса, 

 захтевати израду стручних пројеката за комерцијално поступање са 

огромном количином неискоришћеног рударског отпада, чија је вредност 

процењена на око 720 милиона евра и рекултивизацију десетина хиљада 

хектара некултивисаног и деградираног земљишта итд. 

 

12. Мере на побољшању правног положаја радних људи у нашој земљи. 

 Инсистирати да сви запослени морају бити у радном односу, без обзира 

на облик радног односа, са свим правима, обавезама и одговорношћу које 

су дефинисане законима. У том циљу стручно ојачати инспекције рада, са 

значајно већим овлашћењима, јасним надлежностима и потребним 
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материјалним средствима за рад, како би могле ефикасније да прекидају 

процесе рада, изричу мандатне казне, приводе послодавце итд., 

 инсистирати на увођењу квоте за запошљавање на одређено време, тако 

да број лица која раде у том радном односу не може прећи 10% од 

укупног броја запослених у привредном субјекту. Ограничити трајање 

таквог радног односа на годину дана.  

 

Наведеним мерама раст привреде би био доминантно заснован на домаћим 

приватним инвестицијама, које почивају на добром пословном амбијенту, развијеним и 

оперативно - ефикасним државним институцијама, одсуству корупције, инвестирању у 

науку и технологију, као и на задовољству радног човека. 

Оне би омогућиле бржи раст плата и пензија грађана у нашој земљи у 

односу на досадашњи степен раста и повећале њихову реалну куповну моћ. 

Од 2012. год. до 2020.год. кумулативни раст БДП у нашој земљи био је 16,5%, односно, 

1,84% на годишњем нивоу. У наведеном период просечан БДП по глави становника 

мерен паритетом куповне моћи био је 12% нижи од просека региона, просечна плата је 

порасла за 41% (достигла је 43% просека ЕУ), док су у истом периоду трошкови које 

грађани плаћају из својих плата и пензија порасли за око 70%, укључујући у то и раст 

инфлације. 

Подаци које о томе износе представници власти су само добар политички 

маркетинг (“економски тигар Европе”), који се увек интензивира у предизборним 

временима. 

 

2) 
 

ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО 

Ставови Удружења о стању пољопривреде и села 

 

Већ дуги низ година наша земља нема стабилну, континуирану и дугорочну 

политику развоја пољопривреде и села, јер је прећутно прихватила да јој други намећу 

услове за развој сопствене пољопривреде, прописују стандарде производње, дефинишу 

законску регулативу, чак и да јој одређују количине за производњу и извоз и слично. 

По мишљењу Удружења последице таквог односа државе према пољопривреди 

и селу одавно су добиле системски карактер, видљиве су на сваком кораку и, између 

осталог, огледају се у: 

a) Ниској продуктивности и слабо организованој производњи, што директно 

доводи до неадекватних зарада пољопривредника. Пољопривредник у нашој 

земљи на једном хектару површине ствара просечну вредност од око 1100 евра, 

док пољопривредник у Холандији на истој површини ствара вредност од око 17 

000 евра. 

b) Доминацији пољопривредних сировина и полупроизвода у извозним артиклима, 

уместо да то буду финални пољопривредни производи, што је последица 

неразвијене прерађивачке индустрије. 

c) Непостојању Националне стратегије развоја са јасним правцима усмеравања 

пољопривредне производње, као и врло спором трансферу знања од високо-

школских установа до надлежних институција и субјеката пољопривредне 

производње. 

d) Лошој дистрибуцији производа, што резултира неравномерним зарадама у 

процесима производње, прераде и дистрибуције (накупци, прекупци…), увек на 
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штету непосредних произвођача који више не желе да раде “у корист своје 

штете“. 

e) Све слабијој заштитној функцији државе, пре свега у заштити домаће 

пољопривреде од тајкунско -монополистичких утицаја и непостојећој царинској 

заштити домаће пољопривредне производње, што директно слаби њене 

потенцијале. 

 Посебно негативан утицај имају одлуке државе да странцима продаје, или 

им издаје на вишегодишње рокове, стратешке пољопривредне ресурсе, 

као што су земља, воде, шуме и сл. 

f) Непоштовању законске регулативе о висини буџетских издвајања за 

пољопривреду, тако да аграрни буџет од 1996.године није био на прописаном 

нивоу од 5% , иако се свака власт изјашњава да је “пољопривреда развојна 

шанса наше земље“.  Ни једна власт није обезбедила довољно новца за развој 

пољопривреде и села, њихова предизборна обећања углавном остају заробљена 

у канџама моћних и богатих појединаца, који намећу монопол увоза и 

производње.  

 Уз све то, нису успостављена потребна правила и стандарди производње, 

нити се власт стара о поштовању постојећих, па се ствара утисак да су 

пољопривредници најчешће препуштени сами себи. 

Све у свему, недовољна помоћ и државе и јединица локалне самоуправе. 

g) Неприлагођавању пољопривредника новом предузетничком моделу рада и 

условима слободног тржишта, са врло слабим степеном индивидуалне едукације 

и стручне помоћи надлежних институција и органа. 

h) Застарелој механизацији за рад (просек пољопривредних машина и прикључних 

средстава је преко 30 година), недовољној примени агротехничких мера, малим 

површинама које се наводњавају (свега 1,5% од укупних површина) и слабој 

заштити од елементарних непогода. 

 “Допринос“  томе дала је држава допуштањем да нестану све домаће 

фабрике које су се бавиле производњом пољопривредних машина и 

прикључних средстава. 

i) Недовољном броју великих, специјализованих задруга, које би биле извозно 

оријентисане и могле да извозе финалне пољопривредне производе (уз потребну 

помоћ државе).    

 Уместо да држава и јединице локалне самоуправе помажу настанак и 

развој таквих задруга, оне су се задовољавале пружањем помоћи у 

формирању малих задруга, које окупљају неколико домаћина и произведу 

“шлепер“ робе недељно. 

j) Томе што је социјална заштита лица на селу недовољна, што је пореска 

политика према пољопривредницима неадекватна, што нема одговарајућих 

удружења пољопривредника која би их успешно представљала пред државним и 

пословним органима и што је недовољно подстицаја за пензионо - инвалидско 

осигурање пољопривредника и чланова њихових породичних домаћинстава, 

 Уз све то, инфраструктура за живот на селу, посебно млађих људи, је 

веома неразвијена и не омогућује задовољење њихових бројних потреба и 

интереса. 

k) Све напред наведено доводи до појачане миграције из села ка градовима, услед 

чега је у последње две деценије дошло до гашења више од 60000 породичних 

домаћинстава и нестајања скоро 1200 сеоских насеља, доминантно у 

пограничним регионима наше земље, при чему је просечна старост сеоског 

становништва (42% становника наше земље) већ прешла 62 године. 
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 Осим наведених проблема, наша земља је једина која је у 

претприступном периоду уласка у ЕУ прихватила обавезу да своје 

пољопривредно земљиште продаје страним лицима и издаје у закуп 

страним фирмама. И то најчешће чини мимо предвиђене законске 

процедуре, без уважавања мишљења стручних лица, без јавних 

лицитација, без регулисања статуса и власништва над пољопривредним 

земљиштем које су користиле домаће пољопривредне задруге и 

предузећа. Све у свему, скоро увек се ти поступци одвијају на незаконит 

начин и далеко од очију јавности. 

Када се све ово има у виду може се закључити да је да пољопривреда у нашој 

земљи, још од почетка деведесетих година прошлог века, системски гурана да иде 

“лошим путем“ и да се проблеми у пољопривреди и развоју села не могу решити у 

кратким роковима. За њихово успешно решавање потребне су темељне реконфигу-

рације законодавног, институционалног и финансијског оквира националне пољопри-

вредне и руралне политике. 
 

Мере за развој пољопривреде и села које заступа, промовише и за чију се 

реализацију се бори Удружење 

 

1. Мере за прихватање новог концепта развоја пољопривреде и села. 

 Инсистирати на стратешком ставу да је развој пољопривреде узрочно - 

последично везан са развојем села, по моделу “да село буде огледало 

друштва“ и да без упоредног, усаглашеног и координираног развоја и 

једног и другог нема развоја ни једног ни другог, 

 захтевати да улагања у развој пољопривреде и села буду приоритет у 

развоју привредних грана наше земље у наредном периоду ( најмање два 

циклуса по 7 година), а посвећеност повећању извоза пољопривредних 

производа (не “голих“сировина, већ заокруженог производног циклуса 

“од њиве до трпезе“) најзначајнија стратешка активност у том периоду, 

 захтевати да доминантна улагања буду у областима за која постоје добре 

основе, али која су у дужем времену запостављена, као што су 

сточарство, производња органске хране, рибарство и пчеларство, област 

микологије, пољопривредно - прерађивачки објекти и објекти за 

наводњавање, 

 захтевати рационалнију правно - својинску заштиту, техничко уређење и 

рејонизацију обрадивог и шумског земљишта, уз добровољно 

укрупњавање поседа где је то могуће. Обрадиво и шумско земљиште 

морају постати природно добро националног значаја, а не јефтина роба на 

неуређеном домаћем и неправедном међународном тржишту, 

 таква промена односа државе према развоју пољопривреде и села (нова 

концепција пољопривреде) требала би да доведе до постепеног раста 

годишње пољопривредне производње са садашњих  4-5 милијарди евра 

на најмање 20-25 милијарди евра (на крају првог циклуса од 7 година), јер 

наша земља има све услове за то. Осим великог повећање примарне 

производње то би захтевало и значајно подизање искоришћености 

капацитета за прераду пољопривредних производа, које је тренутно на 

нивоу испод 30%. Тиме би наша земља престала да буде проста 

сировинска база, односно пољопривредна колонија. 
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2. Мере за повећање буџетских издвајања за развој пољопривреде и села. 

 За развој пољопривреде и села годишња издвајања из буџета повећати на 

10% и то на свим нивоима територијалне организације. У ситуацијама 

када је то потребно ангажовати и кредитна средства, како би се обезбедио 

потребан обим средстава за субвенционисање и подстицај производње, 

напустио погубни концепт “боље да Србија увози него да производи“ 

(који пуни џепове увозничком лобију) и увео нови концепт “боље да 

Србија производи и извози, него да се трује и гладује”.  

Значајан део потребних средстава би се обезбедио успешнијом борбом 

против корупције, успостављањем владавине права, повећањем степена 

инвестиција и побољшањем квалитета образовања, што би на годишњем 

нивоу износило око 2% БДП (900-950 милиона евра), 

 формирати Фонд за развој сеоске инфраструктуре, Национални гарантни 

фонд (за осигурање минималних цена основних пољопривредних 

производа) и Аграрну развојну банку, чија функционисања морају бити 

под сталним стручним надзором и контролом, 

 формирати “зелене регионалне зоне“ за откуп, складиштење, прераду, 

дистрибуцију и продају пољопривредних производа, по моделима у 

Холандији и Мађарској (заокружен циклус). 

 

3. Мере за бољи развој пољопривредног задругарства. Удруживање на селу је 

закон доброг живота на коме се темељи сваколики напредак села 

 Захтевати да у формирању и функционисању задруга сву потребну помоћ 

пружају држава и локална самоуправа, а не да их после формирања 

“пусте низ воду“. То се пре свега односи на обезбеђивање извесности и 

правне сигурности у функционисању задруга, помоћ у обезбеђивању 

повољних кредита и начина њихове отплате, увођењу пореских 

олакшица, пружању логистичке подршке процесу производње и заштите, 

проналажењу тржишта или осигурању откупа производње, транспорту 

или ускладиштењу производа, заштити од нелојалне конкуренције и 

пружању помоћи у поштовању уговора са увезаним компанијама 

(наплати производа), 

 тежиште у формирању стратешког, пре свега извозно оријентисаног 

система задруга, треба бити на већим, специјализованим задругама, које 

би покривале територије неколико округа и које би могле да извозе 

финалне пољопривредне производе, пре свега здраву храну. Процене су 

да ће здрава храна у наредних неколико година на светском нивоу 

поскупити преко четрдесет пута.  Горе наведене врсте помоћи потребно 

је пружати и индивидуалним пољопривредним произвођачима, који су 

ван задружних организација, 

 инсистирати на планском ангажовању државе и локалних самоуправа у 

области едукације и стручне помоћи пољопривредницима, где би 

значајну улогу имали пољопривредни факултети (4), високе пољоприв-

редне школе (2) и средње пољопривредне школе (29), затим Институти 

који се баве облашћу пољопривреде, локалне институције које имају 

пољопривредне саветодавне и стручне службе, као и академијски одбор 

за село САНУ. Циљ ове врсте помоћи је што бржи трансфер знања и 

коначна реализација идеје преласка на пољопривреду засновану на 

знању. 
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4. Мере за повећање субвенција домаћој пољопривреди и мере за заштиту од 

стране конкуренције 

У многим економски развијенијим земљама од наше земље држава штити 

свој аграрни сектор од спољне конкуренције, најчешће царинама које се крећу и 

до 40% на увоз пољопривредне робе, без обзира на захтеве тржишне привреде.    

Такође, у тим државама је врло висок ниво субвенција које оне дају својим 

пољопривредницима, примера ради, субвенција за пољопривредно земљиште у 

државама ЕУ је 500-900 евра по хектару. 

 Инсистирати на забрани или ограничењу, уз обавезно увођење царинског 

оптерећења, увоза пољопривредних производа и робе која се производи и 

нашој земљи. То нам омогућују многи међународни документи, као што 

су Лисабонски споразум, Општи споразум о трговини и Споразум Србије 

са ЕУ.  Са друге стране, настојати да се изврши брендирање што већег 

броја наших финалних производа, уз потребну помоћ надлежних органа и 

институција, 

 инсистирати на повећању износа субвенција, које даје наша држава, са 

садашњег нивоа 4500-5000 динара по хектару најмање до нивоа 20 000 

динара по хектару, на повећању максимума пољопривредног земљишта 

које се субвенционише са садашње површине 20 хектара на 50 хектара, а 

број сточних грла за које се дају субвенције смањити са садашњих 30 на 

15 грла, 

 омогућити пољопривредницима куповину механизације уз субвенци-

онисање 25-40%  њене вредности, куповину горива без износа акциза, 

куповину семена, ђубрива и заштитне опреме без износа ПДВ, 

 вратити царинске заштите за део пољопривредних производа, које је 

наша земља укинула, према земљама ЕУ по Споразуму из 2013.год. 

 

5. Мере за енергичније спровођење програма заштите од увозничког лобија, агро - 

тајкуна и великих накупаца (прекупаца) 

 Спречити да увознички лоби и даље суверено влада пољопривредом 

наше земље и да под паролом слободне конкуренције увози пољоприв-

редне производе без потребне контроле и селекције, чиме остварује 

велике профите без много улагања и директно угрожава раст БДП. На тај 

начин он представља монополску омчу око врата развоју и опстанку 

домаће пољопривреде, 

 спречити да велики накупци (прекупци) и откупљивачи диктирају 

откупне цене пољопривредних производа, диктирају количине које смеју 

да се извозе, присилно гасе конкурентне домаће произвођаче, форсирају 

реекспорт робе и не дозвољавају успостављање прекинутог репродук-

тивног ланца “од њиве и штале до трпезе“, 

 заштитити средњи слој пољопривредника који је данас на мети агро - 

тајкуна, чија је намера да купе све квалитетне обрадиве површине у 

нашој земљи .  Пољопривредници су, не тако давно, могли да од прихода 

са својих 5-10 хектара таквих површина саграде и опреме кућу, школују 

децу, купе механизацију, оду на одмор, купе ауто итд., потребно је 

учинити све да им се вратити таква могућност. 

 

6. Мере за ефикаснију заштиту природних ресурса 

 Спречити даље продаје природних ресурса и покренути поступке провере 

до сада спроведених приватизација и давања у закуп водних објеката, 



35 
 

земљишта, шума, пољопривредних комбината и задруга, у циљу 

сагледавања могућности за повратак истих у посед државе, 

 забранити изградњу малих ХЕ у заштићеним зонама и уклонити до сада 

изграђене на тим просторима (од укупно изграђених 122 МХЕ у 

заштићеним зонама је изграђено или је у поступку изградње њих 68), 

 спречити даље претварање државног пољопривредног земљишта у 

грађевинско или индустријско земљиште, при чему наша земља на тај 

начин годишње губи око 25 000 хектара пољопривредног земљишта. 

Радити на стручним пројектима о могућим начинима - моделима 

ефикасног коришћења око 485 000 хектара државног пољопривредног 

земљишта, од којег се скоро половина годинама слабо или никако не 

обрађује. 

Као један од најекономичнијих модела би могао бити “Гајење и обрада 

индустријске конопље“, али је због бројних контроверзи око ове биљке 

неопходно спровести стручне расправе и тек након тога дефинисати став 

према њеном гајењу на овим просторима, 

 формирати Банку за чување домаћег оригиналног пољопривредног 

семена, што би био најефикаснији начин заштите од евентуално 

наметнутих ГМО. 

 

7. Мере за потпунију заштиту од елементарних непогода 

 Учинити одговорним државне и органе јединица локалне самоуправе за 

припрему и спровођење превентивних мера заштите пољопривредних 

површина и животиња од елементарних непогода и отклањање евенту-

алних последица, као и за заштиту од негативних ефеката пољопривредне 

производње на животну средину. Мере контроле и санкција за непреду-

зимање прописаних активности су основ успешне реализације овог 

садржаја.  Износ просечне годишње штете у задњих 10 година коју 

претрпи пољопривреда од елементарних непогода је 120-150 милиона 

евра, држава од тог износа надокнађује мање од 10 %, 

 радити на промовисању редовног осигурања пољопривредне имовине, 

коју данас плаћа свега 8% пољопривредних домаћинстава. 

 

8. Мере за квалитетнију социјалну политику на селу 

 Уводити суштинске промене у социјалну политику на селу, превасходно 

у погледу остваривања права на пензију, права на трудничко и 

породиљско боловање, права на дечији додатак, права у случајевима 

повреда на раду и пружања помоћи младим људима који желе да се врате 

да живе и раде на селу, 

 популациона политика на селу морала би да се темељи на одговарајућој 

економској, аграрној, регионално - развојној и културној политици која 

ће младе задржати у селу, 

 селима у неразвијеним брдско - планинским и пограничним подручјима 

умањити стопе ПДВ за 50%. 

 

9. Мере за обнављање домаће производње пољопривредне механизације 

 Сагледати могућности обнављања домаће производње пољопривредних 

машина  и прикључака, уважавајући чињеницу да је укупна вредност 

пољопривредних возила,машина и прикључака, који су тренутно у 
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употреби, процењена на око 11 милијарди евра и које је у највећем обиму 

потребно заменити у наредних неколико година, 

 сагледати могућност изградње одређеног броја индустријских објеката у 

сеоским срединама, или дисперзије погодних делова постојећих 

индустријских објеката из градова у села, по примеру Словеније, 

 у саставу Националног тима за препород (боље речено спашавање) села 

треба бити најмање 25% лица која раде на селу. Сада их нема у тиму. 

Наведеним мерама би се прекинуло свакојако уцењивање, искоришћавање и 

дезинформисање наших пољопривредника, чиме би они престали да “раде у корист 

своје штете“. Мере би омогућиле да пољопривредници и њихове породице могу 

квалитетно да живе од свог рада на селу, да поново оживи наше село, као место 

повољно и за живот и за рад, а да нам укупни приходи од пољопривреде буду у складу 

са природним ресурсима којима наша земља располаже. 

 

3) 
 

ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА 

Ставови Удружења о стању образовања и науке у нашој земљи 

 

Образовање је универзално људско право, које у највећој мери утиче на обим и 

квалитет јавног добрасваке земље. Испуњавањем својих основних функција оно ствара 

друштво знањакоје обезбеђује будућност и појединца и друштва у целини.   

Имајући у виду да се свет у технолошком смислу све брже мења то захтева 

адекватне одговоре свих сегмената друштва, пре свих система образовања и науке. Он 

би требао да одлучујуће доприноси оспособљавању најмлађих чланова друштва 

(ученици и студенти) за самостално доношење најбољих одлука, развој њиховог анали-

тичког и критичког мишљења, неговање креативности, инвентивности и истраживачког 

духа, поштовање солидарности и толеранције, љубав према својој земљи и народу, 

слободно и демократско размишљање и све друго што им је неопходно да постану 

квалитетни и успешни грађани. 

Државе које су прихватиле наведене захтеве и одлучиле се да приоритетно 

улажу у свој образовни систем и научно - истраживачку делатност данас су у врху 

економски најразвијенијих земаља света. Много је таквих примера. 

 

1. Образовни систем 

Он у нашој земљи испуњава само елементарне образовне, васпитне и културне 

функције. О томе говоре чињенице да из образовних установа у нашој земљи излазе 

ученици и студенти који нису довољно оспособљени да у пракси на најбољи начин 

употребе научено, са недовољном способношћу аналитичког и критичког мишљења, 

малим могућностима за интердисциплинарно повезивање знања и чињеница, без 

довољно развијене креативности и истраживачког духа, са незадовољавајућим нивоом 

комуникационих вештина и неспремношћу за тимски рад.  Уместо да се оспособљавају 

да постану вешти креатори  личне и заједничке будућности, они и даље остају само 

пасивни конзументи сувопарних знања. Последице тога су њихова изражена подлож-

ност манипулацијама и неспремност за изазове, проблеме и адаптацију у савременим 

условима. 
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По мишљењу Удружења образовни систем се налази у таквом стању из 

следећих разлога: 

a) Реформе образовног система су већ деценијама доминантно усмерене ка 

процесима управљања, руковођења и контроле, а никад не на кључни проблем - 

квалитет образовања.  

 На тај начин  су се, са једне стране, само увећавала дискрециона права 

оних који су на челу система и образовних институција, а са друге стране, 

битно умањивала аутономија образовних установа и образовног кадра, 

 тако су створени једни од највећих проблема образовног система - 

прекомерна централизованост и ригидност система, чије су последице све 

већа зависност образовног кадра од воље руководиоца институција, 

његова пасивизација, апатија и чести страх од било каквих одступања, од 

импровизација и слободе у раду, што неминовно доводи до слабије 

заинтересованости младих за ову професију и до општег пада квалитета 

процеса образовања, 

 са друге стране, актуелни “грађански систем образовања“ (заживео након 

2000.год.) промовише образовање у доминантној функцији економије, 

демократског развоја земље и подршке њеној европској интеграцији, 

маргинализујући потпуно националну образовну политику. 

b) Све присутнија и све отворенија политизација образовног система, кроз 

партијско - страначке трговине и нагодбе, где се стручност и честитост замењују 

лојалношћу и подобношћу.  

 И уместо да власт води енергичну борбу против необразовања, незнања, 

некомпетентности, обмана и примитивизма, она све више води борбу 

против оних који на то указују и који се томе противе. 

c) Нарушена је аутономија образовних установа, јер им држава не обезбеђује 

оптималне услове за креативан рад запослених и сузбија сваки покушај 

остваривања законски предвиђене аутономију ових установа. Неуважавање 

аутономије високообразовних установа је један од разлога искључења наше 

земље из “Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању“ 

године 2018. 

d) Све веће развлашћење институција одговорних за образовни систем, пре свега 

Националног просветног савета, Националног савета за високо образовање, 

Националног савета за средњошколско образовање и образовање одраслих и 

Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.  

Рад наведених институција није у духу савремених схватања децентрализације  

и деконцентрације моћи одлучивања, 

 све израженији проблеми са приватним школством, које све мање 

производи кадрове за тржиште, а све више за државне структуре, уместо 

да је ситуација потпуно обрнута. 

e) Од свих “достигнућа“ у актуелним реорганизацијама образовног система можесе 

издвојити мењање уџбеника сваке године, које грађане кошта око 60 - 80 

милиона евра, а углавном (око 65%) се штампају у иностранству, затим, увођење 

дигитализације и дигиталних дневника, дуално образовање, једносменска 

настава и, оно што је посебно погубно, несхватљива поплава лажних диплома 

без адекватне реакције државе. 

 По одредбама важећег Закона о уџбеницима једини овлашћени аутор 

уџбеника је држава, на начин да преко својих тела и органа прописује 

циљеве, програме и садржаје уџбеника, расписује конкурсе за писце 

уџбеника, врши прегледе и одобрава (или неодобрава) уџбенике. Спорно 
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је ко су издавачи уџбеника, посебно уџбеника из тзв. идентитетског 

пакета. Евидентна је доминација страних издавачких кућа, 

 општа либерализација тржишта издавача уџбеника (око 70 издавача) није 

донела ни квалитетније ни јефтиније уџбенике, али је довела до лоше 

праксе да наставнички колективи у договору са Саветима родитеља врше 

избор уџбеника, 

 лица са сумњивим дипломама заузимају све више и одговорније функције 

у свим јавним областима. 

f) Наша земља је по многим индикаторима образовања на зачељу Европе, поред 

осталих, то су чињенице да око 17% популације нема завршену основну школу, 

21% има завршену само основну школу, 49% има завршену само средњу школу, 

док факултетско образовање има око 11% популације. Такође, око трећине 

петнаестогодишњака је функционално неписмено (резултати ПИСА тестова), 

неадекватно образовање одраслих лица (однос потреба тржишта и образовне 

структуре) и лица са посебним потребама  и сл. 

 Без обзира на наведену констатацију, држава редовно усваја нове 

Стратегије образовања и васпитања иако ни претходне нису остварене, 

нити је вршена анализа разлога који су доводили до њихове неуспешне 

реализације, није било објашњења о одговорности за такве пропусте, 

нити су изведене поуке и задаци за даљи период, 

 тако је и “Стратегија развоја образовања и васпитања до 2030.год.“ 

документ без довољно идентитетске самосвести (у наведеном документу 

се спомиње само на 3 места) и стваралачке виталности, без јасне визије у 

области националних и идентитетских предмета, уз занемаривање 

критичког и аналитичког мишљења и  видну универзализацију западно - 

европског образовног модела.  

g) Буџетска издвајања за образовање и науку су недовољна и не омогућују 

квалитетније помаке у раду образовних и научноистраживачких установа, 

развоју иновационих делатности, бризи за научне таленте, успешнијем 

повезивању образовања и науке са привредом, укључивању капацитета научне 

дијаспоре и смањењу “одлива мозгова“ из земље. 

 Забрињавајућа је незаинтересованост Владе за чињеницу да београдски 

Универзитет испада са листе 500 најбољих светских универзитета, осим 

ако разлог не лежи у томе што велики број чланова Владе има сумњиве 

или доказано фалсификоване дипломе са бројних приватних 

“егзотичних” високообразовних установа у нашој земљи. 

h) Све израженији тренд одласка младих људи из наше земље, међу којима је све 

више оних са високим образовањем. 

 Тако је током 2019.године из наше земље отишло око 32 000 младих 

људи, међу којима је око 6500 лица са факултетском дипломом и око 17 

000 лица са дипломом средње школе. Њихово образовање коштало је 

нашу државу око 150 милиона евра. 

i) У кризним ситуацијама (пример епидемије “Corona“) дозвољавају се двоструки 

критеријуми за рад образовних институција и осталих области јавног живота. 

Конкретно, забрањују се практични садржаји физичког вежбања и музичког 

образовања у образовним институцијама, док се у исто време дозвољавају јавне 

спортске и музичке манифестације. 
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2. Научно - истраживачка делатност 

Без обзира што одредбе Закона о научно - истраживачкој делатности и Закона о 

иновационој делатности важе више од 15 година, наша држава још увек нема јасну 

концепцију како резултате наведених делатности употребити за побољшање општег 

стања у друштву. Зато се још увек налазимо у ситуацији да више пута прокламована 

потреба јаког повезивања науке и привреде у пракси не постоји. 

Спајање ресора просвете и науке није довело до промене ситуације, осим што 

су наука и технолошки развој још више изгубили од своје препознатљивости, а научна 

јавност се још више отуђила од друштвене стварности у земљи.  

По мишљењу Удружења разлози који су довели до таквог стања у научно - 

истраживачкој делатности су: 

a) Све Стратегије које су доношене у циљу реализације законских садржаја 

научно-истраживачке и иновативне делатности нису имале реално разрађене 

механизме за реализацију, већ само списак добрих жеља, које су остајале мртво 

слово на папиру. 

 Одговорни доносиоци одлука и они који су требали бити одговорни за 

њихову реализацију, скоро по правилу, нису били из научне, а још мање 

из иновативне бранше. Доминирају политичко - страначки интереси. 

b) Постављање одговорнијих задатака пред научну јавност углавном се сводило се 

на одговорније писање научних радова и њихово објављивање у међународним 

часописима, што је био добар начин за правдање новчаних средстава које је 

држава уложила у научно - истраживачку делатност (на годишњем нивоу око 

120-130 милиона евра). 

c) Без обзира што се ради о значајним финансијским средствима које је држава 

одвајала за ову област, никада нису урађене детаљне анализе ефеката тих 

улагања, нити је установљен допринос наше науке привредном развоју земље. 

Очигледно је да то нико и не тражи. 

 Зато нема прецизних показатеља о оствареним резултатима и утицају 

научних радова на привреду наше земље, о томе колико су наука и 

технолошке иновације присутне у привреди, какав је однос основних 

научних истраживања према истраживањима у области технолошког 

развоја, каква је доступност наших научних резултата домаћој јавности, 

каква је сарадња факултета и научних института са привредом и сл. 

 

Закључак је да образовање и наука, заједно са здравством и културом, морају 

постати један од развојних приоритета наше земље, као што је то случај у свим 

развијеним земљама света. Већа улагања у образовање и науку, као и у едукацију 

одраслих, се не смеју посматрати као пука потрошња, већ као најзначајнија инвестиција 

и улагање у дугорочни развој наше земље, који води ка привредном расту и општем 

напретку друштва у целини. 

Да би се то остварило потребно је успостављање новог вредносног система у 

коме ће, са једне стране, запослени у образовним и научним институцијама бити 

признати, цењени, поштовани и адекватно плаћени, а са друге стране, у коме ће знање 

постати врхунски критеријум вредновања у нашој земљи. 
 

Мере за развој образовања и науке које заступа, промовише и за чију 

сереализацију бори Удружење 

 

1. Мере за деполитизацију образовних и научних установа 
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 Инсистирати на спречавању концентрације моћи одлучивањау образов-

ним и научним установама у рукама владајућих партија - странака, што је 

и довело до огромне политизације у тим установама и спречавања 

њиховог даљег развоја. Доследним поштовањем законске регулативе и 

обезбеђивањем јавности у раду осигурати да на руководећа места у 

образовним и научним установама уместо партијско - страначких 

послушника долазе најстручнији кадрови, 

 на тај начин онемогућити партијама - странкама да наведеним установама 

намећу своја кадровска решења, натурају им своје одлуке мимо воље 

колектива и условљавају њихов рад финансијском подршком ван 

усвојених критеријума. 

 

2. Мере за побољшање материјално - финансијског стања у образовно - научном 

систему 

 Свој однос према образовању и науци држава ће показати тиме што ће у 

сваком повећању плата у јавном сектору највећи проценат бити издвајан 

за области образовања и науке, здравства и културе.н Регулисати Законом 

о буџету да буџетска годишња издвајања за образовање не буду  испод 

6%, а за науку не испод 2%, 

 захтевати прописивање много већег ангажовања јединица локалне 

самоуправе на помоћи у побољшању и одржавању радног простора које 

користе образовно - научне установе, њиховом осавремењавању 

материјално - техничким средствима, стварању потребног нивоа 

безбедности и заштите на раду за запослене у образовним и научним 

установама и кориснике њихових услуга, промоцији ових установа и 

унапређењу ваннаставних садржаја. 

 

3. Мере за ангажовање лица која могу успешно реализовати процесе промена 

 Да би се успешно реализовале промене у образовно - научном систему 

неопходно је на нивоу образовних и научних установа, јединица локалне 

самоуправе и државном нивоу окупити лица која поседују потребна 

знања о процесу осмишљавања и реализације промена и пружити им сву 

помоћ у том процесу. 

Таква лица би била кључни покретачи успешног спровођења процеса 

промена. 

 

4. Мере за повратак аутономије образовних и научних установа 

 Инсистирати на елиминисању праксе да владајуће партије - странке све 

образовне и научне установе стављају под своју контролу и утицај, чиме 

су, између осталог, многе надлежности из области управљања, руково-

ђења и контроле пренете на министра просвете, науке и технолошког 

развоја, што је потпуно супротно принципима децентрали-зације и 

деконцентрације моћи одлучивања.  То једовело и до минимизирања 

утицаја државних институција надлежних за образовање и науку, а 

прекомерног јачања улоге директора образовних и научних установа, 

 омогућити флексибилнију организацију рада образовних и научних 

установа у складу са условима на њиховим микро локацијама, пре свега у 

погледу просторне организације, распореда наставе, груписања у настави, 

облика наставе, технолошких иновација, ваннаставних садржаја и сл., 
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 остварити сталне контакте између оних који осмишљавају стратешке 

документе и “практичара“ на терену, првенствено ради размене тачних 

информација, укључујући и контакте са ученицима - студентима и 

родитељима. Када се тако ствари ускладе онда ће све бити много 

успешније. 

 

5. Мере за повећање значаја предшколских установа 

 ахтевати измену постојећих регулатива које дефинишу рад и 

организацију ових установа, како би се створили услови да оне постану 

најзначајнији сегмент у образовном систему, 

 то, пре свега, подразумева доношење националних стандарда квалитета 

за предшколске установе, усвајање националног програмског оквира за 

њих и стандарда образовања запослених у њима, као и регулисање 

надлежности јединица локалне самоуправе у овој области. 

 

6. Мере за побољшање основног и средњег образовања 

 Прилагодити “фински модел“ образовања у основним школама 

могућностима наше земље, са тежиштем на повећању броја тзв. 

интердисциплинарних часова за практичну примену знања у реалним 

условима, на континуираном упознавању са едукативном и позитивном 

страном технологије, стицању ИТ знања од првог разреда основне школе, 

упознавању са основама безбедности у саобраћају, медијском писме-

ношћу, сузбијању насиља над младим људима и упознавањем са 

одредбама општег бонтона, 

 захтевати већу одговорност наставног кадра за квалитет рада, омогућити 

му већу аутономију у раду, што више га растеретити административних 

обавеза и унапредити систем његовог стручног усавршавања, награђи-

вања и напредовања.       

Наставни кадар би требао бити “ментор - тренер“ који кроз дијалог учи 

ученике како да размишљају, 

 увести јасне стандарде квалитета (од стања просторија и метода 

оцењивања до уџбеника и ваннаставног рада) и спроводити сталну 

ревизију васпитно - образовно - културног програма, ради његовог 

осавремењавања и усклађивања са актуелизованим школским програми-

ма и облицима наставе. Истовремено, увести обавезу прописивања 

Кодекса понашања за запослене у школама и све који долазе у школске 

просторије, 

 број ученика у одељењима ускладити са европским стандардима (18-20 

ученика), 

 сагледати могућности увођења просветних саветника у школама, ради 

пружања стручне помоћи и подршке наставном кадру, ученицима, 

родитељима и руководствима школа, 

 дефинисати начине и критеријуме праћења талентованих ученика у току 

њиховог школовања.  Приступ бази тих података могу имати само лица 

која су за то овлашћена од стране надлежног Министарства, 

 обавезати јединице локалне самоуправе на усаглашавање средњег образо-

вања са потребама тржишта рада и све израженијих процеса аутомати-

зације на њиховој територији и територији округа. 
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Покренути поступке анализе сврсисходности постојања одређених 

образовних смерова у средњим школама у складу са потребама привреде 

и трендовима њеног развоја, 

 имајући у виду да је држава прописала да основно образовање буде 

обавезно, њена обавеза је да обезбеди бесплатне уџбенике за све основце.  

Једна од могућности за то је израда наставних база које би биле доступне 

на интернету и из којих би просветни радници, у договору са ученицима, 

бирали оно што ће се обрађивати на часу у складу са циљевима 

постављеним наставним програмом, 

 изменама Закона о уџбеницима регулисати политику израде и издавања 

уџбеника, којима се треба елиминисати потпуно препуштање ових 

делатности “слободном тржишту“. 

 

7. Мере за побољшање високог образовања 

 Инсистирати на удаљењу из система високог образовања свих за које се 

тврди да су умешани у неетичке радње стицања диплома и титула. 

Дефинисати критеријуме за проверу радова научних радника, везаних за 

процес високог образовања. Њихово вредновање ускладити са степеном 

доприноса тих радова процесу високог образовања, 

 престати са политиком “што више студената - то више пара“, већ 

финансирање из буџета усмерити на онај број студената који је 

функционално потребан држави и корисницима високообразовног кадра, 

 интензивирати мере на интеграцији функција у областима стратешког 

планирања, доношења студијских програма, политике уписа студената, 

запошљавању наставног кадра, избору у звања наставног кадра, извођењу 

наставе и спровођењу испита, издавању и верификацији диплома, 

 развити систем за ефикасно праћење потреба тржишта ради благовре-

меног усклађивања политике уписа студената са истим, 

 нормативно регулисати поступак запошљавања лица са завршеним 

приватним факултетима у државне структуре, уважавајући чињеницу да 

би приватни факултети доминантно требали да школују лица за потребе 

тржишта, 

 имајући у виду да постојање 5 државних Универзитета превазилази 

реалне потребе (и могућности) наше земље, спровести стручну расправу 

о формирању јединственог Универзитета за целу територију наше земље, 

са потребним бројем дислоцираних факултета. У склопу наведене 

расправе извршити процене о броју факултета који објективно требају 

нашој земљи (нпр. тренутно постоји 17 економских факултета), 

 унапредити истраживачки рад на студијама и оспособљавати студенте за 

развој иновација и предузетништва, 

 инсистирати на независном и професионалном раду Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета у приватним вишим и високим 

образовним установама. 

 

8. Унапређење сегмента оцењивања ученика и студената (бољи однос између 

сумативног и формативног оцењивања), затим, сегмента процене и вредновања 

рада просветних радника и вредновања просветних установа, процене и 

вредновања руководиоца образовних установа (педагошко лидерство), као и 

вредновање образовног система у целини.  Тиме би требало да се просветни 
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радници више подстичу и стимулишу за развој своје праксе и преузимање веће 

личне одговорности. 

 

9. Мере за развој креативне индустрије 

 Подизати значај тзв. креативне индустрије у погледу свеобухватније 

подршке креативном и иновативном раду младих људи у областима 

образовања, науке, истраживања, уметности и културе. По званичним 

подацима на крају 2019.године у нашој земљи је у тзв. креативној 

индустрији радило око 95000 људи и учествовало у остварењу годишњег 

буџета са 8%. 

 

10. Мере за побољшање научно - истраживачке делатности и иновативног рада 

 Повећати број истраживачко - развојних центара, што је омогућено 

Законом о иновационој делатности из 2005.године, уз обједињавање и 

доступност опреме за њихов рад. Нажалост, ни једна јединица локалне 

самоуправе у нашој земљи  још увек то није искористила, 

 допунама законске регулативе обавезати научне истраживаче да дају 

конкретан допринос развоју нашег друштва, кроз научно - истраживачки 

рад на нивоу локалне самоуправе. Модалитет таквог рада дефинисати 

актима надлежног Министарства. Суштина је да се свакој јединици 

локалне самоуправе “додели“ један број научних истраживача (укупно их 

је око 11500 у нашој земљи) и то на период од годину дана. У том 

периоду они би имали обавезу да помогну развој конкретне локалне 

самоуправе кроз активну сарадњу са њеном привредном структуром, али 

и са другим субјектима друштвеног развоја локалне самоуправе. 

Вредновање њиховог рада би зависило од оствареног степена помоћи 

развоју конкретне области у јединици локалне самоуправе, 

 повећати вредност патената и технолошких решења у укупном 

вредновању научно - истраживачког рада кроз њихов мерљиви допринос 

развоју земље, 

 развој иновација и њихова верификација на тржишту је предуслов 

технолошког развоја наше земље и зато је потребна радикална промена 

односа према иновацијама, тј. њиховој директној или индиректној 

примени у привреди (да наша наука што пре пружи конкретне помоћи 

развоју наше привреде), 

 промовисање домаће науке и њених резултата и приближавање научно - 

истраживачког рада домаћој јавности. 

 

11. Увести судску заштиту за све учеснике конкурса за пријем у образовне и научне 

установе, као и испитивање законитости спровођења целокупног тока конкурсног 

поступка.  

 

4) 
 

ЗДРАВСТВО 

 

Ставови Удружења о стању здравства у нашој земљи 

 

Лоше стање у здравству није новост, јер његова стагнација траје више од 

двадесет година. 
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Епидемија “Corona“ је на најдиректнији начин потврдила колико је 

здравствени систем урушен, колико је потцењен његов значај и у какав су друштвени 

статус доведени здравствени радници. Она је показала колика је спрега између 

економије и здравља - прво што је поклекло у епидемији је управо економија. То је 

најбољи доказ тврдњи да иза сваког грађанина треба да стоји стабилан здравствени 

систем. 

Вишегодишњи аргумент “сиромашна, недовољно развијена земља“ не може 

стално служити као објашњење за бројне слабости у здравственом систему, пре свега за 

лошу искористљивост и усмереност средстава која држава улаже у здравствени систем, 

јер је чињеница да по висини процента уложеног БДП наша земља улаже у здравство 

највише од свих земаља у региону.  

Зато се узроци таквог стања морају тражити у другим разлозима и на 

унутрашњем и на спољном плану. 

 

По мишљењу Удружења разлози лошег стања у здравственом систему су: 

 

a) Кадрирање се доминантно заснива на принципу партократије, што доводи до 

лошег управљања у здравственим установама, нетранспарентности и 

неодговорности у доношењу одлука, до јачања корупције, све веће 

безидејности у прилагођавању савременим тржишним условима, лоше 

атмосфере у колективима, одлива кадра и пада поверења грађана у 

здравствени систем своје земље. 

b) Све тежа финансијска одрживост система, која се манифестује кроз слабо 

финансијско планирање и управљање, мале плате здравствених радника, 

лошу контролу и надзор, недомаћинско пословање и непознавање стања у 

установама.  

 Сваке године Министарство здравља на волшебан начин “изгуби“ око 

20% свог буџета, што за задњих десет година износи око 6 милијарди 

евра. У тај износ нису урачунате две транше од по 400 милиона евра 

које је европска инвестициона банка дала нашој земљи за развој 

здравства 2001. и 2011. године, за које још увек није званично 

утврђено  где и како су утрошене. 

c) Веома изражен недостатак квалификованог кадра, као последица 

вишегодишњег обустављања пријема нових здравствених радника, лошег 

планирања у кадровској политици, слабе повезаности са образовним 

институцијама које школују здравствене раднике, неповољне старосне 

структуре, незадовољства каријерним напредовањем, незадовољства платом и 

друштвеним статусом, ограничених материјалних и просторних услова за рад 

и све већег одлива кадра у иностране земље. 

d) Непостојање поузданог система мерења резултата рада и ефикасних контрола 

рада, тако да се ствара атмосфера да плата не зависи од резултата рада. 

 Са друге стране, то доприноси бујању корупције и слабим мерама на 

њеном спречавању. Законско дефинисање висине дозвољеног поклона 

не иде у прилог борби против корупције у здравственом систему. 

e) Неуједначена оптерећеност здравствених радника, као последица разних 

привилегија, слабе организације рада и непрецизираних радних обавеза.  

Значајан утицај има и чињеница да раст неких обољења прати опадање броја 

лекара специјалиста за те болести. 

f) Вишегодишња непроменљивост у организацији рада здравствене установе и 

недовољна материјална подршка уведеним променама.  
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 Прави пример је увођење изабраног лекара, који би требао да решава 

70%-80% проблема пацијената, али се због недостатка неопходних 

средстава за такав рад и слабе организације, он брзо претворио у 

“скретничара“ ка лекарима - специјалистима. 

g) Вишегодишње и систематско уништавање државне стоматолошке службе, 

која је некада била примарни вид стоматолошке здравствене заштите.  

 Све је прешло у приватне воде, а цене приватних услуга су за већину 

наших грађана превисоке и недоступне. Запостављена је стоматолошка 

превентива у предшколским установама, основним и средњим 

школама. Последица таквог стања у стоматолошкој заштити је 

поражавајућа - свега 8,4% одраслих грађана има здраве зубе. 

h) Слабо укључивање приватног сектора у секундарни и терцијарни ниво 

заштите и изостанак приватно -јавног партнерства у тим нивоима заштите, 

док је, без дилеме, општи квалитет услуга у приватним здравственим 

установама примарног нивоа заштите виши него у државним, али и значајно 

скупљи. 

i) Мали ниво превентиве у односу на куративне услуге (лечење).  

То су и највећи разлози због којих се наша земља налази у европском врху по 

смртности од малигних болести, а у светском врху по смртности од кардио - 

васкуларних болести, што је 54,5% становништва гојазно, око 35%  су 

активни пушачи, око 10% редовно конзумира алкохол, а око 45% 

становништва је физички неактивно. 

j) Велики број законских и подзаконских аката, који представља озбиљан 

проблем и за пацијенте и за здравствене раднике и води све већој 

бирократизацији здравственог система (административна преорганизованост). 

k) Недовољна координацја између РФЗО и здравствених установа, као и између 

самих здравствених установа. Слаба примена и ефикасност интегрисаног 

здравственог информационог система. 

l) Спора набавка и поправка средстава и опреме по важећем Закону о јавним 

набавкама. Интересантно је да се одредбе наведеног закона углавном поштују 

када се ради о мањим износима финансијских средстава, док су све 

израженија одступања што се ради о већим износима финансијских средстава. 

m) Чињеница да домаће фирме све мање производе оно што је потребно за 

заштитну здравствену опрему и лекове, у највећем броју те фирме су продате 

или угашене, па сада све више зависимо од туђе воље. Проблеми које је 

изазвала епидемија “Corona“ су најбољи пример томе. 

n) Законски неуређена област поступања са фармацеутским отпадом, што 

представља све озбиљнији проблем у области заштите животне средине и 

екологије. 

 

Наведене карактеристике могу бити закључак о томе шта све треба мењати у 

здравственом систему и за шта се треба припремати, јер ћемо без тога изгубити борбу 

за здравије становништво и без “рата“ са неким новим епидемијама. 

Решавање горућих проблема у здравственом систему се зато намеће као 

императив, из разлога што би продужетак садашњег стања неминовно водио у тешку 

ерозију квалитета здравствене заштите, уз драстично смањење здравственог кадра као 

највреднијег ресурса у систему.     

„Здравље није све, али, без здравља све је ништа” 
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Мере за развој здравственог система које заступа, промовише и за чију се 

реализацију бори Удружење 

 

1. Мере за побољшање материјално - финансијског стања у здравству. 

 Захтевати да се у сваком повећању плата у јавном сектору највећи 

проценат  издвајаза области образовања и науке, здравства и културе и да 

раст плата запослених у здравственим установама буде адекватан значају 

здравствених радника у јавном животу наше земље, стимулативан за 

њихов квалитетнији и одговорнији рад, стручно усавршавање и 

заинтересованост младих за ту професију. 

Актуелна епидемија “Corona “ указала је шта грађани наше земље очекују 

од здравствених радника и, сходно томе, какав би требао бити њихов 

друштвени статус, 

 инсистирати на томе да се опремање здравствених установа потребном 

опремом и средствима, изградња нових и модернизација постојећих 

здравствених установа  усклади са економским могућностима земље и 

ставом медицинске струке по том питању. Циљ је да здравствене 

установе постану огледало јединица локалне самоуправе у правом смислу 

тих речи, 

 могући начин обезбеђивања потребних финансијских средстава назначен 

је у целини II-a Програма Удружења. 
 

2. Мере за елиминисање партократије из здравственог система. 
 Доследним поштовањем законске регулативе и обезбеђивањем јавности у 

раду спречити да се на руководећа места у здравственим установама 

постављају лица по партијској подобности, без потребних стручних 

референци и без јавно изнетих планова (визија) рада, 

 у току реализације јавних конкурса за та места обезбедити и сагледавање 

организацијских, менаџерских, комуникацијских и лидерских способ-

ности, као и склоности кандидата за тимски рад. Било је превише примера 

шта се деси када лош кадар, најчешће искључивим договором партије - 

странке на власти “преко ноћи“ запоседне челне функције. 
 

3. Мере за јачање рада и утицаја синдиката здравствених радника и здравствених 

комора. 

 Радити на стварању услова да синдикати и здравствене коморе буду 

искључиво у функцији решавања статусних и стручних питања 

запослених, пре свега у њиховом каријерном напредовању, 
 иницирати мере на заједничком раду Здравственог савета Србије, Одбора 

за здравље и породицу, Етичког одбора, републичких стручних комисија 

и Агенција у области здравства и њиховој сарадњи са синдикатима у 

унапређењу здравственог система, 

 обезбедити повезаност Министарства здравља са медицинским 

образовним институцијама и јединицама локалне самоуправе око усагла-

шавања потреба и могућности школовања здравственог кадра. 
 

4. Мере за дефинисање параметара којима би се мерио квалитет и резултат рада 
 Захтевати да стручни представници здравствених установа и институција 

наведених у претходној тачки дефинишу јасне параметре и критеријуме, 

по којима ће се ефикасно мерити квалитет и резултат рада здравствених 
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радника.  Добијени подаци требају бити основ за промене зарада 

здравствених радника и кадрирање у здравственим установама, било да то 

буде узлазном или силазном линијом, 

 дефинисање јасних параметара и критеријума је кључна претпоставка за 

ефикасно и сврсисходно спровођење инспекција, надзора и контроле у 

здравственом систему, пре свега у сузбијању и елиминисању корупције и 

криминалних радњи, 
 иницирати смањење немидицинског кадра (тренутно чини око 30% 

запослених у здравству) на рачун повећања недостајућег медицинског 

кадра. 
 

5. Мере за увођење комбинованог финансирања здравственог система. Износ за 

пружене здравствене услуге који плаћају корисници државних здравствених 

институција је недовољан за ефикасно функционисање здравственог система. 

Износ који за пружене здравствене услуге плаћају корисници приватних 

здравствених институција је значајно виши (представља око 40% укупних 

трошкова за здравство), најчешће је недоступан већем броју грађана и са врло 

спорном рефундацијом трошкова. 
 Радити на моделу комбиновања јавног (тзв. Бизмарков модел - кроз 

доприносе запослених и послодаваца) и приватног финансирања (кроз 

уговоре са приватним пружаоцима услуга), у циљу дефинисања цена свих 

услуга које реализују приватни пружаоци услуга и износа које за те 

услуге рефундира РФЗО. 
 

6. Мере за развој превенције и употребе иновативних лекова 
 Радити на повећању промоције здравог начина живота, са тежиштем на 

превентивним садржајима очувања здравља предшколске деце и ученика 

у основним и средњим школама. Циљ такве политике је да се пацијент не 

посматра као конзумент лекова и трајни клијент фармацеутске 

индустрије,  захтевати повећање ефикасности примарне заштите и 

функције изабраног лекара, са могућношћу да изабрани лекар буде и из 

приватног сектора, 
 захтевати поједностављење процедуре за рефундацију иновативних 

лекова и повећању стопе рефундације нових иновативних лекова, 
 инсистирати на формирању стручних тимова у надлежним републичким 

органима, који би континуирано радили на благовременој процени 

могућих ризика и опасности по здравље у предстојећем периоду, са 

конкретним предлозима мера превенције и заштите, 

 инсистирати на оживљавању стоматолошке заштите у државној пракси, 

са широким дијапазоном услуга, укључујући у то и рад стоматолошке 

службе у предшколским и школским установама. 
 

7. Мере за спровођење процеса децентрализације у функцијама здравственог система. 

Тренутно недефинисан став о процесима децентрализације и централизације на 

нивоу републике, покрајине и јединице локалне самоуправе ствара озбиљне 

организационе, кадровске, финансијске и материјалне проблеме.  Тако се дешава да 

неке јединице локалне самоуправе имају оно што им не треба у здравственој 

заштити, а друге управо то немају, али то није присутно управљачком систему. 
 Захтевати спровођење стручне расправе свих надлежних субјеката, 

обавезно укључујући и синдикате, да би се донела најцелисходнија 
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одлука о томе које садржаје имати централизовано на нивоу републике и 

покрајине, а које децентрализовати на ниво јединице локалне самоуправе. 

Законском регулативом усагласити надлежности, обавезе и одговорност. 
 

8. Мере за јачање надлежности државе у обезбеђивању здравственог суверенитета. 

Суверенитет не значи само способност супротстављања спољним утицајима и 

самосталног доношења одлука у интересу грађана, већ и способност државе да у 

ситуацијама непредвиђених природних катастрофа самостално омогући опстанак 

својих грађана и да у тим ситуацијама судбину земље не препусти ћудима 

глобалног “предаторског“ тржишта. 
 Инсистирати на дефинисању делатности на државном нивоу, које су 

неопходне за сигурну здравствену заштиту у кризним ситуацијама и 

сходно томе предузети хитне мере за успостављање производње основних 

лекова, медицинске опреме и заштитних средстава, односно 

благовремену јавну набавку истих и државни надзор над њима. 

Успостављане наведене производње и набавка наведених медицинских 

средстава би требала у овом тренутку бити приоритет над изградњом 

спортских стадиона, аутопутева, аеродрома и сличних пројеката, 
 инсистирати на формирању базе података за све врсте болести које су 

карактеристичне за поједине регионе у нашој земљи, као и података о 

степену загађености животног простора (земља, ваздух, вода). Наведене 

базе требају бити доступне широј јавности. 
 

9. Мере за побољшање система јавних набавки. 

 Радити на поједностављењу и бољој оперативности система јавних 

набавки у здравству, пре свега у набавци и оправци ургентне медицинске 

опреме и средстава,  
 назначеним променама спречити да се више не понављају ситуације да у 

здравственим установама нема елементарних средстава за одржавање 

заједничке хигијене, или да у болницама нема довољно постељине, 

покривача, пешкира, пиџама, папуча и сл. 
 

10. Мере за увођење обавезног здравственог осигурања 

 Захтевати да сви грађани имају обавезну и бесплатну примарну 

здравствену заштиту, без обзира да ли су у радном односу или не и без 

обзира на њихов тренутни статус, 
 радити на прецизном дефинисању садржаја који таква заштита обухвата, 
 радити на моделу потпуне независности РФЗО у располагању 

финансијским (између 2 и 3 милијарде евра) и материјалним средствима, 

како се не би догодило да се средства фонда користе за друге намене. 
 

11. Мере за интеграцију информационих система свих здравствених установа 

(државних и приватних). 
 

Добар пример спроведених реформи у здравству су скандинавске земље.  

Суштинске карактеристике су успостављање свеобухватне примарне здравствене 

заштите кроз локалне здравствене центре (врло сличне нашим Домовима здравља), 

затим, ефикасна промоција здравља на свим нивоима и за све узрасте, доминантна 

улога Националног института за здравље (без формирања тзв. ад -хок тела) и висок 

ниво поверења грађана у здравствени систем.  
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5) 
 

КУЛТУРА 

Ставови Удружења о стању културе у нашој земљи 

 

Све оно што се догађало у нашој земљи, почевши од последње деценије 

прошлог века, остављало је тешке материјалне последице по наше друштво, али је 

најтеже последице стварало у културолошком (духовном) развоју друштва.   

На опоравак и развој културе се чека више од двадесет година и не предузима 

се много по том питању, као да је култура нешто самоникло па ће се само и опоравити. 

У том периоду она није била у фокусу ни једне владајуће елите, оне нису показивале 

заинтересованост ни за функционисање институција културе, ни за положај радника у 

култури. Да ли ће недавно усвојена Стратегија развоја културе направити помак у 

развоју постојећих модела културе у нашој земљи (етно - национални, либерално - 

предузетнички и независни), или бар неком од њих, остаје тек да се види. 

Дугогодишњој стагнацији у области културе посебно је допринело развијање 

послушности владајућих елита према земљама које су наметале нови светски поредак и 

прећутно прихватање одговорности за све лоше што се дешавало у региону. 

Континуирано наметање прихватања одговорности и кривице, стално условљавање 

наше земље разним поступцима и уступцима, као и форсирање “нових“ вредносних 

стандарда и критеријума, стварало је осећај инфериорности код грађана, доводило до 

опадања њиховог самопоштовања и самопоуздања, лаког напуштања традиционалних 

вредности и запостављања своје културне баштине. И уместо да се, уз прихватање 

савремених културолошких достигнућа на светској сцени, поносимо својим културним 

наслеђем, све су израженије тенденције да се њега одрекнемо. 

У таквим околностима је врло брзо успостављена негативна селекција у свим 

областима јавног живота, која је погубно утицала на развој наше земље. Донела је нове 

критеријуме вредности којима се врло суптилно промовисало материјално наспрам 

духовног, послушност наспрам знања, себичност и бахатост наспрам заједништва и 

толеранције, лицемерје и бескрупулозност наспрам поштења, полтронство уместо 

критике, неодговорност уместо одговорности, једном речју стваран је изузетно лош 

спој елитизма и примитивизма. 

Све је то неминовно водило ка стагнацији државног суверенитета наше земље, 

њеног културног, социјалног и политичког идентитета, при чему су владајуће елите 

вешто користиле “националну фасаду” за непримерено напуштање националних 

интереса наше земље. 

Свакако да доминантан разлог стагнације у развоју културе није хроничан 

недостатак финансијских средстава, већ је то мањак културне свести и одговорности 

лица која чине владајуће елите (то нису националне елите) и њихова небрига за стање 

културе у нашој земљи. Све манифестације њене стагнације су само разни облици 

испољавања те небриге. 

Уз то треба додати и чињеницу да је развој културе у тесној вези са степеном 

слободе у нашем друштву, првенствено са слободним развојем личности, слободом 

мисли, слободом мишљења и изражавања, слободом медија и слободом окупљања и 

изражавања. Уважавајући констатацију “да је слобода кисеоник културе, а да је степен 

развоја културе мера присуства слободе“ и имајући у виду да је у нашој земљи  дошло 

до значајне стагнације у развоју културе, може се закључити да је дошло до озбиљне 

стагнације у поштовању и остваривању назначених слобода. 
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По мишљењу Удружења на стагнацију у развоју културе у нашој земљи утичу: 

 

a) Политизација културе, која се огледа у чињеници да креирање културне 

политике и руковођење институцијама културе раде лица лојална партији - 

странци а не култури, са често недовољним референцама, способношћу и 

посвећеношћу за рад на тим пословима. 

 Таква лица, у правом смислу, одлучују о садржајима културног живота и 

степену медијских слобода у нашој земљи. 

b) Слаба повезаност културе са образовањем, иако су то два лица исте духовне 

делатности.  

 Довољно је погледати број часова из области културе, њихов садржај и 

значај који им се придаје у предшколским установама, основним и 

средњим школама, а ефекти тога се виде у малом броју младих људи који 

учествују у активностима културе, као и понашању једног броја младих 

људи у јавном простору (без елементарног бонтона). 

c) Несразмерна развијеност објеката културе на територији наше земље, 

недостатак адекватних објеката за неке од делатности културе и слаба опремље-

ност објеката.  

 Посебан проблем представља обезбеђење услова за функционисање 

Центара (Домова) за културу на нивоу јединица локалне самоуправе и у 

сеоским срединама и стварање повољног амбијента за културно 

стваралаштво. 

d) Све израженија пропаганда на социјалним мрежама у циљу утицаја на 

обликовање опажања грађана и усмеравања њиховог понашања и реаговања у 

интересу пропагатора. 

 Наметнут је декадентни систем вредности, где су незаслужено стечени 

друштвени положај и углед постали основни показатељи нечије снаге и 

моћи. Исто тако, бројни формални визуелни “маркери” (брендирана 

гардероба, фризура, тетоважа, накит, аутомобил, мобилни телефон и сл.) 

све више симболизују социјални статус грађана, пре свега младе 

популације. 

e) Све веће контроле и утицај политичке власти на рад медија, непоштовање 

Стратегије развоја медија и коришћење медија за убеђивање грађана да “није 

тачно оно што виде“ већ оно што им се каже  “да треба да виде“. Очигледно је да 

тиме медији не служе интересима грађана већ интересима политичких елита на 

власти. 

 Део медија се користи за стварање и подстицај опасних подела у нашем 

друштву, стигматизацију и дехуманизацију противника на јавној сцени, 

ублажавање своје или увеличавање туђе одговорности, поплаву шунда, 

кича, примитивизма и насиља.  Нема адекватног реаговања надлежних 

институција и органа на такве појаве. 

f) У мери у којој опада општи ниво читалачке културе у нашој земљи расте 

популарност тзв. таблоидних медија и њихов утицај на обликовање јавног 

мњења. 

 Филмови и ТВ серије, које субвенционише држава, недовољно су у 

функцији промоције истине о српској култури, 

 све више се инсистира на шоу бизнису, ријалити програмима, комерци-

јализованим манифестацијама, перформансима и сличним садржајима 

тзв. профитабилне културе, чиме се форсира забава уместо уметности. 



51 
 

g) Недовољно одговорности у заштити непокретног, покретног и нематеријалног 

културног наслеђа. Посебно се то истиче за територију Косова и Метохије. 

h) Све израженије напуштање културе дијалога на јавној сцени, све је мање бирања 

речи, уважавања и поштовања других, толеранције, разумевања и солидарности, 

док је с друге стране све чешћа појава различитих облика екстремизма на јавној 

сцени. Култура тиме губи своју еманципаторску улогу. 

i) Недовољно разумевања за унапређење права националних мањина и етничких 

група, које живе у нашој земљи, у заштити и неговању сопственог културног 

идентитета.  Слабе и касне реакције државе на угрожавања културног иденти-

тета припадника српског народа који живи у земљама региона. 

j) Проблем недовољног финансирања  културе, који ће бити изражен све док се за 

културу не буде издвајало најмање 2% буџетских средстава (2019.године за 

културу и информисање издвојено 0,73% државног буџета). 

 Такав однос према култури и информисању довео је до озбиљног 

губљења националног идентитета и јачања неолибералног културног 

империјализма у нашој земљи. То итекако погодује и развоју политичког 

конзервативизма, који је веома неотпоран на деловање радикалних, 

екстремних и агресивних популиста, 

 недовољно је политичке воље да се изнађу адекватни модели за 

решавање овог проблема, или бар његово ублажавање. 

 

У закључку се може истаћи да култура, заједно са образовањем и здравством, 

мора бити приоритет развоја нашег друштва. Само образовани, здрави и културно 

просвећени грађани могу покренути и остварити свеколики развој наше земље, само 

они могу преусмерити земљу са пута регреса на пут прогреса. Да легитимација Србије 

у свету буде наша национална култура прожета светским културним кретањима, а не 

кич копија дехуманизоване антикултуре неолиберализма. При томе, Удружење жели да 

промовише културу која неће бити доминантно усмерена само на историјски идентитет 

нашег народа и свих националних мањина које живе у Србији, већ ка ономе што им 

може бити најбољи пут у будућност. Истовремено, културна политика треба да 

обухвати све просторе на којима живи српски народ. Свој однос према култури 

Удружење исказује потпуним уважавањем старогрчке синтагме: “Ако Атина остане 

без обућара - ићи ће боса, ако остане без кројача - ићи ће гола, али ако остане без 

културе - Атине више неће бити“ и историјске чињенице “да је пропадање сваке 

цивилизације почело гашењем њене културе“.                         

Мере за развој културе које заступа, промовише и за чију се реализацију  бори 

Удружење 

 

1. Мере за јачање одговорности државе, покрајине и јединице локалне самоуправе  

према очувању културног наслеђа и развоју културног стваралаштва 

 Инсистирати на изменама законске регулативе којима би се обезбедила 

потребна помоћ државе и покрајине јединици локалне самоуправе у 

очувању културног наслеђа и развоју културног стваралаштва, како ове 

области културе не би биле препуштене самосналажењу на локалном 

терену. 

Наведеним изменама би се прецизно дефинисале обавезе и поступања 

јединица локалне самоуправе у стварању услова за рад и контролисање 

рада локалних установа културе (2686 библиотека, 106 Центара -Домова 

културе, 104 архивске установе, 97 позоришта итд.), 
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 захтевати заједнички рад струковних удружења у делатностима културе, 

надлежних и повезаних државних органа и невладиног сектора на 

оснивању државног Института културног стваралаштва, који би био 

кровна организација за све садржаје културног стваралаштва у нашој 

земљи. 

 

2. Мере за промене кадровске и управљачке политике у области културе 

 Захтевати хитну деполитизацију у области културе и ослобађање 

установа културе од утицаја политичке власти. Иако област културе није 

у приоритету ни једне партије - странке док се боре за власт, пракса је 

показала да су по доласку на власт оне итекако заинтересоване за 

остваривање контроле над радом установа културе, 

 захтевати да се креирање културолошке политике и управљање 

установама културе омогући само лицима која поседују потребне 

референце и стручни кредибилитет, која поседују знања из савремених 

облика организовања културних садржаја и која могу да презентују 

стручној јавности своју визију рада установе. Таква лица се морају 

бирати искључиво јавним конкурсима. 

 

3. Мере за унапређење система финансирања у области културе 

Мора се уважити чињеница да у нашој земљи тренутно постоји велики број 

установа културе које имају статус буџетских корисника и да оне представљају 

велики притисак на државни, покрајински и локални буџет. Са друге стране, 

нема довољно јавне свести и политичке воље да се уведу принципи економичног 

пословања установа културе, нити да се приступи променама постојећег система 

њиховог финансирања. 

 Захтевати да се законски регулише обавеза државе, покрајине и јединице 

локалне самоуправе за издвајање најмање 2% свог буџета за 

финансирање у области културе.Без тог износа нема развоја културе. 

Не сме се дозволити да обезбеђење минималног износа финансијских 

средстава, потребних за стабилно функционисање уметничких удружења, 

културних друштва, музеја, позоришта, медијских кућа и сличних 

институција, зависи искључиво од воље политичке елите на власти, 

 инсистирати на усаглашавању ставова струковних удружења из области 

културе, ресорно надлежног и повезаних министарстава, невладиног 

сектора и заинтересованих лица из приватног сектора у дефинисању 

новог модела финансирања у области културе, који ће сем финансирања 

из буџета, обухватити и: 

a) стварање повољних услова за ангажовање приватног сектора у 

финансирању области културе (донатори, спонзори, добротвори и 

сл.), 

b) стимулисање јавних предузећа - установа да део својих добити 

улажу у области културе (пре свих осигуравајућа друштва, 

државна лутрија, царина и сл.), 

c) стварање амбијента за развој задужбинарства, завештања, 

заоставштине, легата и сл. 

Суштина таквог модела финансирања је у томе да се област 

културе не препусти потпуно тржишту, уз поштовање принципа 

“да се држава не понаша рестриктивно, а култура комотно“. 
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4. Мере за унапређење заштите непокретног, покретног и нематеријалног 

културног наслеђа 

 Инсистирати да се установама културе које су надлежне за заштиту и 

очување непокретног културног наслеђа (2572 културна добра), 

покретног културног наслеђа (149 објеката) и нематеријалног културног 

наслеђа (49 елемената) обезбеде потребна финансијска средства по горе 

наведеном моделу, изврши попуна потребним стручним кадром и заживи 

координација са надлежним органима државе, покрајине и јединице 

локалне самоуправе, 

 захтевати да се изменом законске регулативе наведене установе културе 

учине најодговорнијим за очување и неговање обележја етничких 

идентитета у нашој земљи, пре свега обичаја, традиције, вере, језика и 

писма, уз потпуно уважавање савремених научних и технолошких 

напредака, иновација и инвенција које условљавају нове стилове живота 

и начине комуникације међу грађанима, 

 захтевати да се у буџетима (свих нивоа) намењеним култури планира 

апропријација за куповину културних дела у земљи и иностранству. 

Сагледати могућности за повратак покретних ствари од значаја за 

културу која су отуђена у поступцима приватизације. У том смислу 

покренути и поступак промене садашње намене тзв. Куће цвећа. 

 

5. Мере за побољшање доступности културних садржаја 

Имајући у виду ниво животног стандарда грађана у нашој земљи, не чуди 

податак да за садржаје културе и рекреације грађанин просечно издваја 4,2% 

свог породичног (личног) буџета, али забрињава констатација која се повремено 

чула са највиших нивоа власти да “култура није за свакога“. 

 Захтевати да се развија таква културна политика која ће омогућити 

доступност садржаја културе свим заинтересованим грађанима наше 

земље, било у својству активног учесника или у својству конзумента. То 

се првенствено односи на организованији и стимулисанији развој 

аматеризма и волунтаризма у установама културе, враћање функција 

Домовима - Центрима за културу у сеоским срединама и веће садржаје 

културног стваралаштва у ваннаставном раду образовних установа, 

 инсистирати да сви учесници на јавној сцени (од државног врха до 

локалних медија) раде на развијању културе дијалога у свим областима 

јавног живота, како би дијалог постао начин преиспитивања истине и 

доласка до најбољих решења, заснован на принципу “битније је шта 

чујете од других, него шта им ви кажете“. Да буде пожељна критика и 

прихватљива сатира, карикатура, цртеж, песма и сл., који никога не 

вређају, а указују на неке лоше појаве у нашем друштву, 

 посебно место заузима захтев да све јавне личности морају испољити 

максимално поштовање и уважавање грађана приликом јавног обраћања 

њима. 

 

6. Мере за квалитетније присуство садржаја културе у образовним установама. 

Не постоји званичан садржај културне политике за децу и омладину, нити има 

конкретних покушаја да се то надомести, као де се чека да потпуно заживи 

недавно усвојена Стратегија развоја културе и да то она реши 

 Инсистирати на томе да школе постану место раног сусрета деце и 

омладине са организованим приступом упознавању и изучавању 
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материјалних и духовних садржаја културе, укључујући у то и садржаје 

општег бонтона, 

 у том смислу је неопходно успоставити тесну сарадњу између 

Министарстава културе, образовања, туризма, заштите животне средине, 

спорта и омладине, како би се на најбољи начин сагледале могућности 

повећања фонда наставних часова за најзначајније садржаје културе, 

начини организовања посета локалним установама културе, локалним и 

републичким местима историјског значаја и дефинисали критеријуми за 

вредновање ваннаставног рада у области културе, 

 све то треба да допринесе бољем познавању националне историје и 

културе, јачању националног поноса и љубави према својој нацији и 

поштовању других нација - народа - националних мањина - етничких 

заједница и група у нашој земљи, затим, већем залагању за национални 

просперитет и у крајњем помогне учвршћивању националног идентитета 

и јачања националне свести младих људи, ради успешне хомогенизације 

нације и развоја савремене државе.  

 

7. Мере за очување културних разноликости у нашој земљи 

 Заједнички радити са свим учесницима јавног живота у нашој земљи на 

промовисању чињенице да су културне разноликости посебно богатство 

наше земље, да оно треба да повезује све грађане који живе у нашој 

земљи и помогне у достизању боље интелектуалне, моралне, емотивне и 

духовне егзистенције свих њих. 

 

8. Мере за очување српског културног простора 

Оне не представљају никакве покушаје “омеђивања“ тог простора, већ бригу и 

помоћ да српски народ који на њему живи очува и развија свој културни 

идентитет. 

 Захтевати веће планско, благовремено и континуирано ангажовање 

државе на пружању помоћи српском народу који живи на простору 

Косова и Метохије и у земљама региона у заштити и очувању његовог 

културног наслеђа, унапређивању и промоцији културног стваралаштва и 

очувању његовог културног идентитета. Степен остваривања културног 

идентитета мора бити редовно на дневном реду највиших органа власти у 

нашој земљи.  

Такво ангажовање државе подразумева потпуно поштовање суверенитета 

и правног поретка сваке државе, 

 захтевати интензивнију и садржајнију сарадњу државе са државама у 

региону у областикултуре и заједничком достизању европских стандарда 

у међународној културној сарадњи. 

 

9. Мере за развој слободе медија и објективног информисања грађана. 

Без радикалних мера у даљем развоју медија потврдиће се песимистичка оцена 

“да медији неће помоћи да се по земљи прошире знање и истина, већ ће само 

омогућити да се неистине и глупости даље чују“ 

 Власт често саопштава да је наша земља „европски првак у слободи 

медија“, опозиција стално износи оцене да је по том питању стање 

алармантно, надлежне међународне институције годинама упозоравају на 

бројне пропусте у тој области, струковна удружења и НВО константно 

указују на злоупотребе закона у медијској сфери и тежак материјално - 
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професионални положај новинара, грађани су подељени у мишљењима 

око слободе медија и објективности информисања. 

Која год оцена се узме као меродавна, свакако је закључак да без 

медијске слободе нема слободног друштва, 

 инсистирати на независности медија од структура власти кроз доследност 

у поштовању законске регулативе и ефикасном реаговању надлежних 

органа (пре свих РЕМ и Савет за штампу) у случајевима непоштовања 

исте, 

 инсистирати на поштовању стандарда новинарске професије и стварању 

потребних услова који ће омогућити њихов безбедан и сигуран рад. 

Захтевати испитивање разлога који су довели до затварања једног броја 

независних медија, 

 захтевати елиминисање агресивне пропаганде у одбрани владајућих елита 

и етикетирању њихових политичких противника, као и у нападима на 

структуре власти. Од посебног значаја су активности надлежних органа и 

институција у спречавању свих облика екстремизма на јавној сцени. 

Речник који се користи на јавној сцени мора бити прилагођен савременом 

културолошком развоју и ослобођен свих нецивилизацијских премиса, 

изменама нормативне регулативе такву обавезу треба наметнути свим 

институцијама и органима који су надлежни за квалитет јавне сцене, 

 захтевати увођење оштре пореске и казнене политике према свим 

медијима који пропагирају насиље, шунд, кич и неморал, како би се стало 

на пут општој пропаганди “културе ружноће“. Са друге стране, захтевати 

да се медијским пројектима, које субвенционише држава, у значајно већој 

мери промовише српска култура и негује национални културолошки 

идентитет, као посебан сегмент културе који се зове “култура сећања“, 

 радити са свим заинтересованим субјектима и надлежним државним 

органима на новом моделу финансирања медија, који ће омогућити јавно 

праћење токова новца издвојеног из буџета (државе, покрајине и јединице 

локалне самоуправе) за медије. 

Актуелно пројектно финансирање медија претворило се у ефикасно 

средство којим власт контролише и утиче на рад већег броја медија. 

 

10. Мере за сузбијање негативне пропаганде на друштвеним мрежама 

 Друштвене мреже, део медија и невладиних организација све 

интензивније се користе за  тзв. “преумљавање“ младих људи наметањем 

новог система вредности, који потцењује значај породице и заједништва, 

минимизира духовне и традиционалне вредности, а промовише “нове“ 

универзалне вредности, не уважава прошлост и њене поуке, не дозвољава 

да се тражи истина већ да се добијена истина конзумира, намеће осећај 

потребе да се “неко други“ брине о младима јер домаће институције то не 

раде, шири нетрпељивост према свима који другачије мисле итд.,   

 нема дилеме да је циљ такве пропаганде мотивисање младих људи (пре 

свега високообразованих) да одлазе из наше земље, а да они који остају 

буду или незаинтересовани за све што се дешава у њој, или буду спремни 

и за екстремне реакције.  

 Све то указује на прелазак културе из сфере слабог у сферу моћног 

утицаја на свест младих људи. 

 

11. Мере за заштиту најугроженијих категорија у области културе 
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 Поучени свим оним што је проузроковала епидемија “Corona“ и у 

области културе, потребно је формирати посебан Фонд за социјалну 

помоћ најугроженијим категоријама у установама културе и лицима која 

се самостално баве радом у култури, како би им се у ванредним 

приликама обезбедила минимална социјална сигурност. 

Док од владајућих елта стално слушамо приче о изградњи јединства и слоге у 

нашој држави, обнови и заштити културног и духовног идентитета, тешко је отети се 

утиску да наше друштво у томе озбиљно стагнира, изморено многобројним поделама и 

конфликтима, те да се још увек не назире почетак његовог активног деловања у своју 

корист. 

За то време онима који не поштују нашу културу и нашу историју - добро иде. 

Само уколико млади људи у нашој земљи постану права морална, политичка и 

национална авангарда, која своју пројекцију будућности заснива на знању, 

просветитељству и националној одговорности, наша нада може бити већа од оправдане 

стрепње. 

 

6) 

 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Ставови Удружења о социјалној политици у нашој земљи 
 

Наша земља је крајем двадесетог и почетком двадесет првог века била суочена 

са двоструким изазовом: с једне стране, сопственом транзицијом, редукцијом државних 

капацитета и повећаним степеном социјалне угрожености грађана и, с друге стране, 

неизбежним глобалним тенденцијама и процесима.  

У том времену она је доживела озбиљну економску и социјалну стагнацију и 

велики застој у развоју демократије и људских права. Изолација, санкције, 

хиперинфлација, ратови и брзоплето прихватање туђих модела за сопствени развој, 

довели су до пада БДП, раста незапослености, смањења плата и пензија, распада 

домаће привреде и тржишта, великог броја расељених и избеглих лица. Све је то 

проузроковало и пораст сиромаштва већег броја грађана и енормно богаћење 

малобројне, повлашћене и заштићене категорије грађана, који су своје богатство 

стицали захваљујући, пре свега, криминалу, корупцији и везама са структурама 

политичке власти.  

Колико су наше друштво и држава успешни у борби против сиромаштва, 

незапослености, неједнакости, проблема у здравству, образовању, култури, стамбеној 

политици, пензионом систему и слично, зависи од квалитета социјалног модела 

(социјалне политике) који постоји у нашој земљи и од одлучности власти да решава ове 

проблеме.  

Такође, велико је питање да ли власт успева да обезбеди довољно 

финансијских, материјалних и кадровских потенцијала да би испунила све обавезе, које 

су јој законима у тој области дефинисане. 

 

По мишљењу Удружења разлози недовољног квалитета и слабе успешности социјалне 

политике су: 

 

a) Држава покушава да подстакне привредне активности кроз субвенционисање 

запошљавања (доминантно страним инвеститорима) и ниске стопе 

корпоративних пореза, док су индивидуалне стопе пореза и даље задржане на 
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врло високом нивоу (61,5% на нето зараде, односно 37% на бруто зараде) и 

највише погађају грађане са нижим примањима. 

b) Износи пореза на зараде, ПДВ и акцизе су исти за све и знатно више оптерећују 

грађане са нижим примањима. 

c) Од 2010.године држава није донела Стратегију за смањивање сиромаштва (скоро 

1,8 милиона грађана живи у ризику од сиромаштва), нити Закон о социјалном 

предузетништву, више од шест година јој је требало да усвоји Акциони план за 

поглавље 19 “Социјална политика и запошљавање“, не предузима потребне мере 

за поштовање „Европске социјалне повеље“ коју је ратификовала 2011.године, 

као ни за поштовање препорука европског Комитета за социјална права. 

 Уместо да држава ради на успостављању новог система социјалне 

заштите који би обезбедио да свака особа, којој је то потребно,оствари 

право на социјалну помоћ, она ради на бројним изменама и допунама 

закона, којима свакако не намерава да повећа обухват и адекватност 

социјалних давања. Очигледно је да су јој и постојећи корисници 

социјалне помоћи (године 2020. било их је око 230 000) превелики терет 

за буџет. 

d) Дуго се суштински не мења Закон о раду, који није заштитио права радника већ 

интересе послодаваца и представља повлађивање од стране власти, пре свега, 

страним послодавцима.  

 Актуелним законом радник се све више третира као роба, чиме је 

изгубљен хумани и солидарни однос државе према радницима и умањено 

њихово достојанство. Он је чак омогућио вршење кривичних дела према 

радницима, која су кажњива по Кривичном законику наше земље (члан 

163-кривична дела против права по основу рада), а за која ни један 

послодавац није одговарао.  Њиме се систематски занемарују радна права 

запослених и њихова правна заштита и, што је још теже, све чешће 

дозвољава буквално нестајање права радника (пример за то је најновији 

“изум“ који се зове “Уговор о раду по позиву“), 

 наведени Закон не регулише многа питања која би требао да регулише, 

као да су у њему намерно остављене бројне “рупе“ да их послодавац 

искористи када му то затреба. Посебно се то односи на законске одредбе 

о дисциплинској одговорности и отказном поступку, 

 чињеница да се тако губи година за годином за наше раднике и  да то не 

изазива озбиљније реакције ни синдиката, организација цивилног 

друштва, удружења и асоцијација из области социјалне политике, али ни 

једне партије - странке. 

e) Споро решавање проблема незапослености младих људи, која не ствара само 

економске већ и посредно друге бројне последице, пре свега демографске. 

f) Најсиромашнијим грађанима уједно је и најтеже да остваре своја социјална 

права, добију потребну помоћ и укључе се у токове развоја друштва. Њима нису 

доступне основне информације о социјалним правима, а бирократске процедуре 

их још више удаљују од помоћи која им је намењена, па често од ње и одустају. 

g) Наша земља је у европском врху по степену друштвене неједнакости, ризику од 

сиромаштва и просечној старости грађана. 

 Скоро 0,5 милиона грађана нема примања којима може да задовољи 

егзистенцијалне животне потребе, а близу 1,8 милиона живи у 

релативном сиромаштву (примања нижа од 60% медијалног дохотка), 

скоро 230 000 грађана прима новчану социјалну помоћ, која износи око 

9000 динара месечно и то укупно 9 месеци у години дана, што је 
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својеврстан облик дискриминације коју држава свесно врши према 

својим грађанима, 

 укупан број запослених на крају 2020.године био је око 2,25 милиона, док 

је број пензионера био око 1,7 милиона, што је веома неповољан однос 

1,3 : 1. 

Новац који је држава одузела од пензионера у четворогодишњем периоду 

није им још увек враћен, просечно по пензионеру то износи 9 месечних 

пензија. 

h) Висина минималне зараде (не минимални доходак, који се погрешно тумачи у 

корист послодаваца) износи 84% од минималне потрошачке корпе, односно, 

43% од просечне потрошачкекорпе.  Висина просечне зараде износи 165% 

минималне потрошачке корпе, односно, 85% од просечне потрошачке корпе. 

 Посебно је угрожено око 1,2 милиона пензионера, чија су примања нижа 

од минималне потрошачке корпе. Горе наведени подаци се односе на 

месец јануар 2021.године. 

i) Здравствени систем је усмерен првенствено ка радно активним грађанима, док 

образовни систем недовољно обухвата маргинализоване друштвене групе. 

j) На пензиони фонд одлази велики део финансијских средстава који се издваја за 

социјалну политику. Због наслеђених проблема, непромењеног начина 

управљања тим средствима и задржавања традиционалног модела пензијског 

осигурања, фонд је у сталном дефициту који се за сада покрива из буџета.  

Тренутно је око 220 000 грађана старијих од 65 година ван радног односа и без 

икакве пензије. 

k) Слаб социјални дијалог оних који су заинтересовани за бољу социјалну заштиту 

и оних који су за њу ресорно задужени, пре свега слаб утицај синдиката и 

невладиног сектора у социјалном дијалогу и изостанак активне подршке од 

стране грађана, тако да је омогућено доношење одлука којима држава и даље 

штеди на најсиромашнијим и на онима којима је помоћ најпотребнија. 

l) Неефикасна стамбена политика у подршци младим лицима и социјално 

угроженим грађанима. 

m) Непоштовање законске регулативе на нивоу јединица локалне самоуправе у 

систему социјалне заштите, које се првенствено односи на обезбеђење услуга 

Центара за социјални рад и пружање једнократне материјалне помоћи, као и на 

решавање социјалних питања лица која живе у сеоским срединама, старачким 

домаћинствима и домаћинствима са израженим социјалним ризицима. 

n) Грађани који су одани партији - странци на власти лакше остварују своја 

социјална права и принадлежности. Све док политички моћници буду држали и 

социјалну “касу“ извесно је да ће велики део најугроженијих слојева нашег 

друштва гласати за њих.                                                                                  

 После ћутања у деценијском посртању и стагнацији развоја наше земље, 

све чешће се чују захтеви грађана “да желе да живе као сав нормалан 

свет“ уређеним, сигурним и човека достојним животом.  Свакако да мере 

за економски развој земље јесу нужан, али не и довољанпредуслов за 

достизање таквог квалитета живота.  

 

Као закључак се може констатовати да некритичка примена слободе тржишта 

доводи до озбиљног негирања демократије, које се огледа у све израженијем 

социјалном раслојавању нашег друштва и губљењу његове економске независности. 

Све то води ка постепеном губљењу и политичких и грађанских права и слобода. 

У борби за социјалну правду кључну улогу треба имати држава (државни органи), која 
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демократији мора дати социјални карактер. Без тога ће се развијати ситуација у којој је 

наш радни човек све више само “додатак“ машини којом другима ствара богатство, а 

себи сиромаштво, ситуација у којој су све мање шансе за адекватну социјалну бригу и 

помоћ онима којима је то неопходно. 
 

Мере за развој социјалне политике које заступа, промовише и за чију се 

реализацију бори Удружење 

 

1. Мере за јачање институционалног апарата који ће моћи да спроведе оно што се 

планира у области социјалне политике 

 Инсистирати на попуни установа социјалне заштите потребним стручним 

кадром и прецизном одвајању надлежности и одговорности установа на 

републичком, покрајинском и нивоу јединице локалне самоуправе у 

спровођењу социјалне политике, 

 инсистирати да се избор лица за руководећа места у установама 

социјалне заштите спроводи искључиво путем јавних конкурса, 

 захтевати координисани рад инспекцијских служби социјалне заштите и 

одговорност контролисаних субјеката за затечено стање, 

 захтевати повезивање филијала и испостава Националне службе за 

запошљавање са свим јавним предузећима - установама, заинтересованим 

приватним сектором и образовним установама у зони своје надлежности, 

са првенственим циљем смањења одлива високо образованих и стручно 

квалификованих младих људи. 

 

2. Мере за измену пореске политике у циљу боље заштите социјално угрожених 

грађана 

 Захтевати смањење пореза на зараде (са садашњих 10% на 5%) за све 

грађане чије су зараде ниже од медијалне зараде, 

 захтевати увођење пореских олакшица за породице са више издржаваних 

пунолетних чланова, 

 захтевати увођење прогресивног система опорезивања који ће обухватити 

све грађане чије су зараде дупло веће од просечне зараде. На тај начин би 

се обезбедио део потребних финансијских средстава за реализацију 

напред наведених мера, 

 радити на припреми модела по коме би грађани, са зарадама нижим од 

минималне потрошачке корпе, били ослобођени плаћања ПДВ и акциза 

на робу која чини састав минималне потрошачке корпе. 

 

3. Мере за усклађивање новчане социјалне помоћи 

 Инсистирати да износи минималне зараде и новчане социјалне помоћи не 

могу бити нижи од износа минималне потрошачке корпе, 

 инсистирати да пензионерима, чије су пензије ниже од износа минималне 

потрошачке корпе, држава надокнађује ту разлику. Потребна финансијска 

средства за реализацију напред наведених мера би се обезбедила, с једне 

стране, темељним реформама јавног сектора, којима би се укинула сва 

радна места отворена за удомљавање “својих“ партијских чланова.   

С друге стране, јасном пореском политиком према страним фирмама и 

банкама, које из наше земље износе “неокрњен“ профит, а у земљи 
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остављају само онолико колико је потребно да се одржи процес 

производње, односно пословни циклус. 

 

4. Мере за побољшање нормативне регулативе у области политике запошљавања 

 Инсистирати на изради новог Закона о раду који неће бити само 

формално усаглашавање са стандардима ЕУ (иначе, у њој су стандарди 

радничких права много виши него у нашој земљи). Новим Законом се 

морају обезбедити бољи услови (сигурност, безбедност, достојанство и 

синдикално организовање) пре свега за раднике класично запослене у 

приватним предузећима, затим раднике који су ангажовани преко задруга 

и агенција, ангажоване на привременим и повременим пословима, 

ангажоване по уговору о делу, самозапослена лица и мале предузетнике, 

 он мора да прекине досадашњу праксу доношења закона у корист 

инвеститора и лобиста (када се политика поставља изнад закона), као и 

максимизацију профита на рачун права радника. У изради новог Закона, 

поред послодаваца и државе, морају учествовати и синдикати, струковна 

удружења, организације цивилног друштва, политичке организације и 

заинтересована јавност, 

 инсистирати на изради Закона о социјалном предузетништву којим би се 

омогућили бољи услови за радно ангажовање лица са посебним 

потребама, лица ометена у развоју, са инвалидитетом, из социјално 

угрожених друштвених група, као и незапослених жена. 

 

5. Мере за побољшање нормативне регулативе у области социјалног осигурања 

(пензијско и инвалидско, здравствено и осигурање у случају незапослености) 

 Инсистирати на стварању система универзалног социјалног осигурања за 

све грађане наше земље, 

 захтевати измену законске регулативе којом ће се обезбедити да 

уплатиоци Фонда ПиО буду и власници средстава Фонда, а не да то као 

до сада буде држава, која средствима Фонда располаже по указаним 

потребама. На тај начин би се створили и услови да се средства Фонда 

могу легалним, комерцијалним поступцима значајно оплодити у интересу 

уплатиоца Фонда, 

 инсистирати на покретању поступка за повраћај новчаног износа пензија, 

који је незаконито одузет пензионерима у периоду 2014.-2018.године, 

 захтевати измену законске регулативе којом ће се обезбедити новчана 

социјална помоћ за све грађане старије од 65 година који нису остварили 

право на пензију. То подразумева и релаксацију имовинских услова који 

се узимају у обзир приликом одлучивања о праву на новчану социјалну 

помоћ старачких домаћинстава у сеоским насељима, 

 инсистирати да се размотри могућност укидања бенефицираног радног 

стажа за сва лица, сем за лица која раде у непосредној рударској 

производњи, 

 радити на припреми нормативне регулативе за младе који напуштају 

објекте социјалне заштите (социјалне домове, прихватилишта, 

хранитељске породице и сл.) , ради унапређења мониторинга над 

њиховим даљим понашањем, њихове евалуације и пружања услуга, јер се 

ради о лицима која углавном припадају социјално и економски 

угроженим друштвеним категоријама, 
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 захтевати измену Закона о финансијској подршци породице са децом, 

првенствено у циљу побољшања популационе политике и социјалне 

инклузије, 

 захтевати законско регулисање појма и обухват категорије становништва 

“социјално угрожени”, као и обавеза локалне самоуправе у решавању 

њихових проблема (нпр. социјални станови). 

Напред наведеним изменама би се, поред осталог, омогућило:                                                                                               

a) да финансијску накнаду за време трудничког и породиљског 

одсуства, поред жена у редовном радном односу, добијају и жене 

које раде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим 

пословима, жене - пољопривреднице и жене које имају статус 

предузетница, те да износ те накнаде не буде нижи од минималне 

зараде, 

a) да накнаду за негу детета редовно добијају социјално угрожене 

породице, породице са особама са посебним потребама и особама 

ометеним у развоју, као и породице са особама са инвалидитетом. 

Наведене накнаде би требале да се обезбеде и за све такве 

породице које живе на територији Косова и Метохије, 

b) да се из услова за стицање права на дечији додатак уклоне услови 

да породица нема некретнину која превазилази минимум 

стандарда (односи се на број просторија), односно, два хектара 

пољопривредног земљишта по члану породице (за породице које 

живе у сеоским насељима), 

 инсистирати на друштвеном вредновању и унапређивању волонтерског 

рада лица која пружају хуманитарну помоћ старачким домаћинствима, 

болесним грађанима који немају помоћ породице, инвалидима ратова који 

немају социјалну помоћ, социјално угроженим категоријама лица и сл., 

 захтевати да надлежни државни органи остваре пун надзор над 

законитошћу у раду и финансијском пословању бројних удружења која 

нису искључиви буџетски корисници. 

 

6. Мере за развој социјалног дијалога између власника капитала, рада и државе: 

Социјални дијалог у нашој земљи не функционише ни на једном нивоу, од 

предузећа на локалном нивоу па до републичког нивоа, јер, између осталог, у нашој 

земљи не постоји развијена култура дијалога. 

 Инсистирати да се ни једно законско решење или нормативна одлука не 

може донети без претходне сагласности синдиката и социјално - 

економског савета, првенствено у доношењу закона и одлука по хитном 

поступку које се тичу услова рада, безбедности на раду, сигурности 

радног односа, радних права и сл., 

 постојећи социјални дијалог не даје потребне резултате, јер не успева да 

каналише конфликте социјалног партнерства ка добрим решењима 

консензусом а не прегласавањем, где би се уважавала снага аргумената а 

не аргументи снаге, силе и моћи. Тако се он већ дуго времена свео на 

“љубазно неразумевање“ од стране државе (Владе) која поштује све 

формалне процедуре дијалога са синдикатима, а суштински преговара 

само са послодавцима. 

 

7. Мере за увођење социјалних карата 
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На увођење социјалних карата се чека скоро 30 година, Влада је 2017.године 

донела одлуку о њиховом увођењу, законски предлог је припремљен 

2019.године, али још није усвојен. Надлежно Министарство саопштава да би 

циљ доношења таквог закона био успостављање јединствене  и централизоване 

евиденције, ради ефикаснијег остваривања права и услуга социјалне заштите, 

као и праведнија расподела социјалне помоћи, 

 међутим, наведени законски предлог не предвиђа прикупљање и обраду 

података о општој популацији, већ само о оним лицима која користе или 

су користила услуге социјалне заштите, што значи да намера власти није 

повећање обухвата и адекватности социјалних давања, па би наведени 

законски предлог у том смислу требало изменити. Социјалним картама би 

се требало омогућити лакше детектовање и пружање помоћи 

најсиромашнијим слојевима друштва, што наводи и на закључак да власт 

наше земље не жели озваничење броја сиромашних, 

 инсистирати да се социјалне карте израде и за држављане Србије - 

учеснике ратова од 1991.године ради ефикаснијег остваривања права која 

их (или њихове породице) по важећем Закону следују, 

 инсистирати да се нормативно регулишу мере за спречавање могуће 

злоупотребе података корисника социјалних карата и базе података. 

 

8. Мере за ефикаснију борбу против насиља 

 Инсистирати на изменама одредби Кривичног законика и Закона о 

забрани дискриминације у смислу пооштравања мера према 

извршиоцима и подстрекачима вербалног и физичког насиља над женама, 

децом, старим особама, особама ометеним у развоју, особама са 

посебним потребама, особама са инвалидитетом и особама из социјално 

маргинализованих друштвених група, 

 захтевати да се нормативно регулише обавеза координисаног и 

континуираног учешћа у борби (превентива, препознавање, заштита) 

против таквих врста насиља за све надлежне структуре, од локалног до 

републичког нивоа, почевши од органа правосуђа и полиције, преко 

образовних, здравствених и установа културе, до установа социјалне 

заштите и медија. 

 

9. Мере на побољшању социјалног рада у образовним установама 

 Захтевати да се у оквиру стручне службе у предшколским установама, 

основним и средњим школамауведе радно место “социјални радник“, 

који би имао статус стручног сарадника.  
 

7) 
 

ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ 

 

Ставови Удружења о правосудном систему наше земље 

 

              Кроз функционисање правосуђа, као једног од стубова државне власти, може се 

сагледати права природа државног уређења и политичког режима и оценити 

ефикасност државе у сфери заштите интереса грађана, њихових права и слобода и 

њихове правне сигурности. 



63 
 

Све промене и сви покушаји реформи у правосудном систему у задње две 

деценије спроведене су уз објашњења политичких елита да ће баш то допринети 

унапређењу ефикасности правне заштите грађана,  бржој доступности правде и 

сигурнијем пословном амбијенту.  

 

Спровођене без јасних циљева, стручних критеријума и примерених 

методолошких поступака, оне су биле неуспешне, по мишљењу Удружења њихове 

последице се огледају у актуелним карактеристикама правосудног Система: 

 

a) Неефикасност система. 

По броју представки пред Европским судом за људска права наша земља је на 

првом месту у Европи (једна на 727 становника), обзиром да је највећи број њих решен 

на штету државе то јој је стварало и ствараће велике финансијске трошкове, 

 велики број нерешених предмета, међу којима има и предмета са 

деценијским “стажом“, што у значајној мери указује на велику 

преоптерећеност правосудног система, 

 много хапшених и притвараних, а мало осуђених, па и ту држава сноси 

велике финансијске трошкове, које не надокнађују одговорни  за таква 

поступања, већ увек грађани наше земље, 

 доста нерешених предмета који носе епитете “великих криминалних 

дела“ и “афера“, на чије се решавање чека годинама, све док их не 

прекрије вео заборава, 

 надлежни правосудни органи никада нису испитали тачност јавно 

изношених података о енормно високим ценама које наша држава плаћа 

за бројне инфраструктурне радове, нити је у вези са тим обавештавана 

јавност.  

Тако на пример, невероватно делују подаци да је цена километар ауто - 

пута у нашој земљи 2,5-3 пута већа од следеће највеће цене истог таквог 

ауто - пута у региону. Како је то могуће и  поред постојања Државне 

ревизорске институције, чији је законски задатак контрола пословања 

сваког буџетског корисника? 

Такође, правосудни органи никада нису испитали ситуације у којима је 

било могуће (и још увек је могуће) да једне исте приватне компаније 

стално добијају послове у државним институцијама, предузећима и 

установама, мимо важећег закона о јавним набавкама, нити су испитали 

начине екстремног и брзог богаћења људи, њихове везе са мафијом, 

криминалним пословима и сл. 

 

b) Неправичност у судском одлучивању. 

 Европски суд за људска права је у мериторно окончаним поступцима, по 

жалбама на одлуке наших судова, утврдио да је у скоро 30% одлука 

наших судова повређено људско право на правично суђење, 
 неједнак третман појединаца пред законом и селективна примена закона, 

што се доминантно односи на заштићеност и недодирљивост лица у 

структурама власти, на лица блиска њима и “моћнике“ на јавној сцени. 

Такав однос правосудних органа према “повлашћеним“ категоријама 

грађана оставља тешке последице на сигурност и задовољство грађана и 

њихово поверење у државне институције и ствара утисак да правосудни 

систем не постоји, 
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 изостанак потребних мера државе у борби против све израженијег 

хулиганства на јавним местима, које се најчешће испољава у деловању 

екстремних навијачких група, иза којих се често крију криминалне групе 

и појединци. 
Иста констатација важи и за неуспешне покушаје државе у елиминисању 

све присутнијег неморала и вербалног насиља у медијима и средствима 

информисања, 

 још се није десио случај да надлежни Суд обори закон који је донела 

законодавна власт или закон који је потписао Председник државе. 

Генерално, није било ни примера завршеног судског поступка према 

лицима која су била најодговорнија за економско пропадање наше земље 

од октобарских промена 2000.године, која су својим чињењем или 

нечињењем омогућила раст организованог криминала, учествовала у 

разним криминалним и корупцијским аферама, стицала енормна 

богатства и сл. 
 

c) Велики трошкови у функционисању система. 

 Буџетски издаци су велики за државу, а судски поступци и услуге веома 

скупи за грађане, 
 због неадекватне територијалне размештености судова и тужилаштава, 

као и неадекватног броја стручних лица у судској и тужилачкој мрежи, 

значајно су увећани текући трошкови функционисања система (дневнице, 

путни трошкови, накнаде одвојеног живота и сл.), 
 прећутна пракса да се привилегованим појединцима и фирмама отписују 

(опраштају) велике суме дуговања, 

 недомаћинско управљање установама правосудног система и злоупотребе 

положаја зарад личних интереса, без утврђивања одговорности и 

предузимања адекватних мера према одговорним лицима, 

 значајна финансијска средства држава издваја за надокнаде физичким и 

правним лицима која су уложила жалбе на донете пресуде судских или 

одлуке државних органа и добила судски спор. 
 

d) Правосудни систем је недовољно уређен. 

 Томе умногоме доприноси пречеста промена законске регулативе и то 

најчешће по хитном поступку, без јавне и стручне расправе и без учешћа 

цивилног сектора. Тако је, на пример, само у последњих пет година 9 

пута мењан Закон о уређењу судова, 8 пута Закон о судијама и 5 пута 

Закон о Јавном тужилаштву, 

 мрежа правосудних органа на нижим нивоима је драстично мењана, што 

има значајног утицаја на оптерећеност и ефикасност лица у правосудном 

систему. Примера ради, број Основних Судова је са 138 прво смањен на 

34 па затим повећан на 66, док је број Прекршајних Судова смањен са 173 

на 45, 

 не постоје јасни критеријуми по којима би се ценили резултати рада лица 

у правосудном систему, који би морали бити један од параметара за 

њихово каријерно напредовање или професионалну стагнацију. Такође, 

још није заживео систем хијерархијског надзора и одговорности у 

правосуђу, па се справом постављају питања “ко контролише правосуђе“ 

и “како доћи до потребне одговорности у правосуђу“. 
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e) Правосудни систем није отпоран на политичке утицаје. 
 Скупштина Р.Србије има превелики утицај на избор лица за функције у 

судству и тужилаштву, а постојећа Уставна и законска решења су 

омогућила да партија - странка , која има већину у Скупштини Р.Србије, 

може остварити доминантан утицај на избор тих лица, 
 општа је појава да лица на највишим државним функцијама јавно 

коментаришу судске процесе и судске одлуке и да на тај начин врше 

недозвољени притисак на правосудне органе. Иста констатација се може 

рећи и за један број прорежимских медија, 
 без обзира што се у нашем правосудном систему примењује тужилачка 

истрага дешава се све чешће да државни јавни тужилац ћути, а да 

Председник државе, Председник Владе или неки од министара јавно 

износе податке из судског поступка, које ни по једном важећем закону не 

би смели да износе док се поступак не заврши, 
 јавна је тајна да лица из врхова власти на свим нивоима имају велики 

утицај на доношење судских одлука у политички или (и) интересно за 

њих значајним предметима. Таква врста неправде изазива највеће 

незадовољство код грађана наше земље и горки осећај губитка слободе, а 

са друге стране указује да је правосудни систем наше земље далеко од 

независности и самосталности у свом раду. 
 

„Слобода се садржи у раздвајању власти, а апсолутизам у концентрацији власти“ 

 

f) Правосудни систем нема потребно поверење грађана. 
 Степен уверења грађана у независност система је врло низак, док је 

степен перцепције корупције у систему изузетно висок (одмах иза 

политичких организација и здравства). Корупција у правосуђу има 

системска и социјална обележја, а томе доприноси и велика затвореност 

система за антикоруптивне мере. 
Где је мање права и правне сигурности ту је више корупције и обрнуто, 

 велики број грађана није задовољан радом судских извршитеља и 
високим ценама услуга јавних бележника. 
 

Горе наведеним карактеристикама правосудног система мора се додати и 

изостајање реакција Уставног суда у ситуацијама које спадају у његову надлежност и у 

којима се отворено не поштују уставне одредбе, па се један број грађана справом пита 

“да ли је Уставни суд правосудна институција или део извршне власти ?“ 

Један од највећих проблема је неуспешност система у борби против корупције 

(по најновијим терминолошким изменама то више није “борба против корупције“ већ 

“спречавање корупције“).  

У извештају организације “Transparency International“ наша земља заузима 94. 

место међу 183 земље по индексу перцепције корупције за 2020.годину.  Да се 

недовољно ради у борби против корупције оценило је и надлежно тело Савета Европе 

за борбу против корупције(“GRECO“) и међународна организација “Freedom  House“, а 

слична запажања изнета су у извештају Европске комисије о “напретку Србије ка 

чланству у ЕУ“.  

На све лошије оцене власт се превише не обазире, иако је борба против 

корупције њен декларисани приоритет сваке године. 

Очигледно је да нема снажне политичке воље да се проблем корупције реши на 

делотворан начин, нема снажног одговора тужилаштва и судства на случајеве крупне 
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корупције (“крупних зверки“) - трговину утицајем и прање новца, све се углавном 

своди на ситне корупцијске случајеве - злоупотребу положаја и давање мита.  

Борба се води углавном речима и празним обећањима, што је власт гласнија у борби 

против корупције то су резултати те борбе све скромнији. 

Постојећа организација судства, тужилаштва, правобранилаштва и адвокатуре, 

негативна селекција кадра, мешање извршне и законодавне власти у рад судске власти, 

злоупотребе правосудних органа и узурпације овлашћења од стране носилаца извршне 

власти, све више своде функцију судије и тужиоца на пуког извршиоца налога режима 

на власти. 

То показује да правосудни систем наше земље није аутономан и још увек не 

успева да у потребној мери споји право и правду. 

Идеја спајања права (разума) и правде постоји у нашој земљи од 1805.године у 

начелима Устава устаничке Србије, у којима је записано: “Сваки човек овако говори у 

срцу своме - заповедај ми разумно и твори ми правду, па ћу за тебе у нужди и крв 

пролити“ 

Може се закључити да су политичке власти одувек за правосудне функције 

везивале различита, али увек своја интересна очекивања, не дозвољавајући да 

правосуђе постане уравнотежени инструмент развоја земље који ће неутралисати 

тенденцију концентрације власти и вршити њену контролу кроз обезбеђивање 

владавине права. Како би обезбедиле свој што дужи, несметан, неконтролисан, па 

самим тим и некажњив боравак на власти, оне су правосуђе стављале под апсолутну 

политичку контролу и тиме га потпуно онемогућавале у вршењу судске власти. На тај 

начин су политичке власти избегавале да буду контролисане од стране правосуђа, тако 

што су га оне апсолутно контролисале, чиме је “контролор постао контролисани”. 

Тек када носиоци правосудних функција покажу индивидуалну храброст, решеност, 

спремности и истрајност и сложно стану у заштиту основних правних начела која су 

деценијама изграђивана, када покажу да су лојални својој земљи, одани свом народу, 

Уставу и законима а не властима, тада ће грађани то препознати и бити им велики 

подстрек у борби за успостављање независног правосуђа и владавине права. Све то 

указује да су мере за успостављање независног, стабилног и ефикасног правосудног 

система по степену хитности приоритет над свим приоритетима за успешан развој наше 

земље. 

Мере за унапређење правосудног система које заступа,  промовише  и за чију се 

реализацију бори Удружење 
 

a) Мере за јачање поверења грађана у правосудни систем. 

 Инсистирати на измени регулативе, којом би доминантна улога и 

одговорност у стварању поретка владавине права била де факто дата судству 

и тужилаштву, тако што би се створили услови који би судству и 

тужилаштву омогућили да утичу на садржину законских прописа и што би 

подршку таквом поретку на најбољи начин манифестовали својим 

исправним одлукама, 

 захтевати од тужилаштва, судства и полиције да сва лица на јавним 

функцијама и моћна лица на јавној сцени, која не поштују регулативу, имају 

исти третман пред законом као и сви остали грађани наше земље и да се 

јавност благовремено информише о исходима спроведених поступака према 

истим. Разрешити са дужности одговорна лица у судству и тужилаштву која 

тако не поступе, или не предузму мере из своје надлежности да спрече 

дискриминацију грађана пред законима, 
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 захтевати да се покрену судски поступци према лицима која су била 

најодговорнија за економско уништавање наше земље, за бујање 

организованог криминала и корупције, која су учествовала у криминалним и 

коруптивним активностима, као и према лицима која су злоупотребљавала 

државне ресурсе ради очувања сопствене власти.  

Такође и сва лица која су се енормно обогатила и лица за која постоје 

основане сумње њихове сарадње са мафијашким и криминалним 

организацијама. 

Правосудни систем не може доказати грађанима да поседује интегритет и 

независност уколико не буде у стању да процесуира лица најодговорнија за 

наведене појаве, 

 захтевати спровођење лустрације према лицима најодговорнијим за 

наведене појаве, која би требала да подразумева и њихову јавну осуду, 

забрану обављања јавних функција и послова који имају утицаја на медијску 

сферу,      

 инсистирати на редовном информисању грађана о резултатима борбе против 

високе корупције, високо организованог криминала, хулиганства и 

партократије. Разрешити са дужности одговорна лица у судству и 

тужилаштву која у тим поступцима имају селективан приступ, или не 

предузму мере да такав приступ спрече, 

 инсистирати на увођењу механизма бесплатне правне помоћи на нивоима 

јединица локалне самоуправе, пре свега социјално угроженим грађанима и 

малолетним лицима, 

 захтевати смањење износа судских такси, накнада судским извршитељима и 

јавним бележницима, у складу са платежном моћи грађана. 

 

b) Мере за већу независност (не самосталност већ независност) судства и тужилаштва. 

Политичка зависност судства и тужилаштва као да је постала традиција у 

нашој земљи, па је већ уобичајено да се од судија и тужиоца очекује да буду 

лојални политичкој власти која их бира и да њихов рад буде подложан дневној 

политици. 

 Инсистирати на ефикасној координацији рада надлежних органа полиције, 

тужилаштва и судских органа, што се посебно односи на рад у предметима 

високог значаја, било да се ради о државном или локалном нивоу. 

Ефикасност рада наведених органа треба бити редовна тема заједничких 

анализа надлежних Министарстава, 

 инсистирати да држава штити независност судства и тужилаштва од саме 

себе (државних функционера на свим нивоима) и моћних појединаца - 

група, а не од грађана и медија. У том смислу један од првих корака је обука 

судија и тужилаца у препознавању могућих притисака у свом раду, посебно 

када долазе из политичког окружења и њиховог даљег поступања у таквим 

ситуацијама, 

 захтевати да се изменама нормативне регулативе руковање буџетским 

средствима, опредељеним судству и тужилаштву, преусмери у надлежност 

Високог савета судства (ВСС) и Државног већа тужиоца (ДВТ) и исти учине 

одговорним за ток средстава. 

 

c) Мере за рационализацију броја запослених у правосудном систему. 

 Захтевати да се на основу тачног броја запослених у систему изврши 

усклађивања броја судија, тужиоца и другог стручног особља, са радним 



68 
 

оптерећењем и територијалним распоредом.  Упоредо с тим, потребно је 

извршити процене о потребама повећања броја техничко - стручног особља, 

које би растеретило  судије и тужиоце бројних административних и 

припремних делова посла, 

 захтевати разрешење свих судија и тужилаца који су правоснажно 

осуђивани на временске казне, учинили дела која их чине недостојним 

правосудне делатности, утицали на застаревање предмета кривичног гоњења 

или вршили селективне истраге - гоњења, 

 реализација горе наведених активности је почетни услов за побољшање 

финансијског положаја запослених у правосудном систему. 

 

d) Мере за ефикасније вредновање рада судија и тужиоца. 

У правосудном систему наше земље не постоји модел по коме би се меродавно 

вршило вредновање рада судија и тужиоца, нити по вертикалној хијерархији, нити 

по стручној надлежности. На тај начин изостаје кључни вредносни показатељ за 

каријерно напредовање, стимулацију или стагнирање, а отвара се могућност “неких 

других“ утицаја. 

 Инсистирати на прихватању модела и стандарда вредновања и оцењивања у 

правосудним институцијама које је израдила Венецијанска комисија, уз 

потребну сагласност Синдиката и Струковних удружења судија и тужиоца. 

 

e) Мере за ефикасније спречавање корупције. 

1. унутар правосудног система: 

 инсистирати на изради Стратегије за спречавање свих видова коруптивног 

понашања у правосуђу, 

 у случају доказане корупције лица у правосуђу прописати безусловно 

удаљавање истог из правосуђа. 

2. у свим областима јавног живота: 

 захтевати формирање Националног института за спречавање корупције, који 

би обухватио све органе формиране по Закону за борбу против корупције и 

био одговорни носилац свих активности у тој сфери, 

 захтевати формирање Специјалног тужиоца за спречавање корупције, по 

угледу на Директора дирекције за борбу против корупције у Румунији, који 

би био у саставу наведеног Института и који би требао да се  најефикасније 

супротстави високој корупцији. Не тако давно су се коруптивним 

поступцима продавала наша предузећа и задруге, сада се прешло на продају 

наше земље (воде, њиве, планине, шуме…), 

 захтевати измену одредби у Закону о тајности података и Уредби о начину и 

поступку означавања тајности података, којима би се онемогућило 

означавања тајности на пословним уговорима које надлежни органи наше 

земље склапају са физичким и правним пословним лицима (домаћим и 

страним). Тиме би се створила могућност да грађани тачно знају како и за 

које намене се троши њихов новац (државни буџет). Истим изменама 

регулисати надлежност и поступак у надзору међународних и међудржавних 

споразума, који потписују овлашћени заступници (не представници) наше 

земље. 

 

f) Мере за редефинисање избора лица у ВСС и ДВТ. 

 Инсистирати на изменама уставне и законске регулативе у циљу 

успостављања гаранција о заступљености судија свих специјалности и 
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степена судова у Врховном савету судства и заступљености тужиоца свих 

специјалности и степена тужилаштава у Државном већу тужиоца, 

 захтевати да избор судија и тужиоца у назначеним органима врше 

искључиво судије и тужиоци, чиме би се отклонио доминантни утицај 

Скупштине Р.Србије на њихов избор, што је и препорука Комитета 

министара Савета Европе. Избор лица на правосудним функцијама оставити 

у надлежност Скупштине Р.Србије, уз допуну поступка за обавезном 

безбедносном провером кандидата, 

 захтевати да се поступку избора лица у ВСС и ДВТ гарантује јавност 

поступка. 

 

g) Мере за преиспитивање ефикасности тужилачке истраге. 

У кривичним поступцима, уместо судске, уведена је тужилачка истрага (наметнути 

англосаксонски концепт), која за сада није дала очекиване резултате, те је 

неопходно анализирати ефекте обе врсте истраге и донети оптималну одлуку о 

избору врсте истраге. 

 Инсистирати да се изменама нормативне регулативе омогући окривљеном 

лицу и његовом браниоцу да могу водити своју истрагу, чиме би у правном 

погледу били изједначени са тужиоцем, 

 инсистирати да се изменама нормативне регулативе омогући осумњиченом 

лицу да може поднети правни лек против одлуке јавног тужиоца о 

покретању истраге, 

 инсистирати да се изменама нормативне регулативе врати на снагу ранија 

одлука, која је предвиђала да је за покретање истраге потребна основана 

сумња, а не као сада сумња најнижег степена сазнања, 

 инсистирати на поштовању начела истине као суштинског начела кривичног 

и парничног поступка. 

 

h) Захтевати да се одлуке о решавању статусних питања запослених у правосудном 

систему не могу донети без сагласности Синдиката правосуђа, односно Струковних 

удружења судија и тужиоца. 

 

i) Мере за помоћ жртвама кривичних дела. 

 захтевати да се формира државни Фонд за помоћ лицима над којима су 

извршена кривична дела са тешким последицама, које су у значајној мери 

условиле њихов даљи живот. Средства за Фонд би се прикупљала судском 

наплатом од извршиоца кривичних дела, једним делом од државне лутрије и 

игара на срећу, пореза кладионица, заплењене и одузете робе на царини, 

неисплаћених премија осигурања имовине и лица и сл.  

 

8) 

 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ставови Удружења о функционисању заштите животне средине 

 

Не постоји ништа што тако снажно повезује човека и његове делатности као 

што то чини животна средина. Иако је заштита и очување животне средине одавно 

постало цивилизацијско питање, много више од екологије и политике, оно тек 

почетком овог века све више постаје и питање опстанка човека. 
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Загађена животна средина индиректно значи и чешћа боловања, настајања 

инвалидитета и прераних смрти, она није пожељно место за живот људи, али није у 

колизији са економским напретком.  

Економски трошкови који настају услед загађења животне средине коштају 

Европу сваке године преко 1,6 билиона евра.   Зато је однос друштва према животној 

средини један од најбољих показатеља општег стања у друштву. 

По свему што карактерише однос нашег друштава према животној средини 

може се, без дилеме, закључити да је он неповољан и да не постоји област у којој наша 

земља више заостаје за светом, него што је то област заштите животне средине (ЗЖС). 

Бројни су разлози таквог односа нашег друштва према животној средини и 

стања у коме се она налази, о томе, између осталог, најбоље говори дугогодишње, 

несувисло објашњење владајућих елита: “ми се сада развијамо, па тек кад се развијемо - 

ми ћемо очистити све што треба“. Нема прихватљивих објашњења за игноришући и 

ниподаштавајући став према животној средини, за изостанак планског и континуираног 

рада у њеној заштити, за недостатак превентивних акција које неуспешно замењују 

реаговања тек кад се испоље проблеми, за губитак контролне и казнене функција 

државе у тој области, за слабо подизање еколошке свести која је на дну образовних 

приоритета наше земље, за ненапуштање гледишта да је улагање у ЗЖС само 

непотребан трошак и да има много “пречих“ области од ЗЖС итд. 

 

По мишљењу Удружења део одговора на та питања могу дати следеће 

чињенице: 

a) Министарство за заштиту животне средине има 92 организационе јединице и 

исто толико директора, саветника и разних шефова.  

 Поред толиког броја “стручњака“ оно често формира посебне радне групе, у 

чији састав улазе лица која нешто знају о акутном проблему ЗЖС и нека 

друга лица, које знају сарадници министра, па су најчешћи резултати таквих 

радних група само констатације и евиденције, уз високе финансијске 

трошкове. 

И уместо да прописује захтеве шта која контролисана фирма или појединац 

мора да испуни, да доноси одлуке о њиховом прекиду даљег рада због 

непоштовања закона, да захтева мере кажњавања према загађивачима и 

суспендује лица из Министарства која тако не раде, Министарство се свело 

на улогу посматрача и статистичара, 

 потпуно је иста оцена и за Агенцију за заштиту животе средине, која има 21 

ресорно одељење или групе и тежишно се бави штампањем разноразних 

извештаја о загађивању, сводећи тако своју улога на “издавачку кућу“, 

 очигледно да власт није наменила Министарству и Агенцији значајнију 

улогу у заштити животне средине, пре свега у спровођењу закона које је 

сама прописала, а док год нема јаке правне државе не може се очекивати ни 

повољно еколошко стање, тј. пут ка еколошкој држави. 

b) Један од највећих проблема у области ЗЖС је питање ко и како контролише 

примену прописа у очувању и заштити животне средине, то је питање на коме 

пада читав систем.  

 Оно се првенствено односи на тзв. мониторинг ЗЖС према крупним 

домаћим пословним моћницима и ино - компанијама, које у нашу земљу 

углавном долазе са прљавом технологијом, коју у својим државама не смеју 

да користе. Нажалост, у нашој земљи сви су они заштићени контролама, које 

им “гледају кроз прсте“ и немоћу јединица локалне самоуправе, које су 

уцењене лажним дилемама “или дозволите загађење, или вам привреда 
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стаје“. Дошло се дотле да они који би требало да буду контролисани 

финансирају оне који врше контроле, 

 тако су интереси крупног капитала и режимске политике прећутно и вешто 

стављени изнад интереса заштите животне средине и здравља људи. 

c) Највећи терет решавања еколошких проблема (око 70%) пребачен је 

јединицама локалне самоуправе.  

 Међутим, највећи број јединица локалне самоуправе нема финансијских 

средстава потребних за област ЗЖС, нити има довољно стручног кадра за 

рад у овој области. Само у 6% јединица локалне самоуправе постоје посебне 

организационе јединице за послове ЗЖС, у свим осталим те послове раде 

поједина лица у другим организационим јединицама локалне самоуправе, 

најчешће без икакве међусобне координације активности, 

 инспекцијски надзор у области ЗЖС обављају лица из одељења за различите 

врсте инспекцијских послова, мали је број специјализованих инспектора за 

област ЗЖС (1-2 у 78% јединица локалне самоуправе), 

 у јединицама локалне самоуправе нема правника и адвоката за послове ЗЖС, 

пре свега када се ради о спровођењу законских процедура у великим 

инвестицијама енергетског и рударског сектора, експлоатацији шљунка, 

сечи шуме и сл., где треба заштитити јавни интерес од појединачних, 

 у локалним антикорупцијским плановима нема мера за спречавање 

корупције у области ЗЖС, а само они који не желе да је виде - не виде је. У 

једном броју јединица локалне самоуправе још увек нису формирани 

локални антикорупцјски тимови. 

d) Информисање јавности о стању животне средине и актуелним активностима 

углавном је “инцидентно“ (кад се деси проблем) и врше га најчешће 

носиоци функција власти, а не стручна лица из те области. Извештавање 

највећег броја медија о тој тематици је површно и таблоидно. 

 Такође, у основним и средњим школама нема довољно садржаја о тој 

тематици, нити има компетентних просветних радника за тематику ЗЖС, 

 никада није урађена процена штете на животној средини коју су учиниле 

снаге НАТО савеза употребом осиромашеног уранијума током агресије 

1999.године, као ни дугорочних последица по животну средину од употребе 

наведеног средства. 

e) Наша земља у област ЗЖС издваја 0,3-0,5% свог БДП (око 200 милиона 

евра), док је просек Европе 2% БДП.  

 Нашој земљи ће по проценама бити потребно око 15 милијарди евра да 

област ЗЖС доведе до жељеног нивоа, што би подразумевало сигурне и 

редовне изворе финансирања за ту област у наредних десетак година , а она 

такве изворе још увек нема, 

 уз све то стоји и констатација да наша земља нема план приоритета радова у 

области ЗЖС, а њих је превише, почев од израде неопходне канализационе 

мреже, постројења за пречишћавање воде, уређења депонија и израде 

санитарних депонија, чувања опасног отпада, израде рециклажних центара, 

чишћења водотокова и уређења приобалног појаса, улагања у обновљиве 

изворе енергије, обнове шума и зелених површина, пречишћавања ваздуха у 

индустријским објектима, помоћи пројектима ЗЖС и  едукацији грађана и 

сл. Најчешће о приоритету радова не одлучују грађани, већ искључиво 

органи власти, 

 све ово свакако значи да у област ЗЖС треба улагати значајно више него до 

сада, што подразумева редуковање улагања у неке друге области које не би 
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требало да су приоритетне, али се за такву стратешку промену треба борити 

и изборити, 

 уколико буде политичке воље проблем финансијских средстава се може 

плански решавати, али без промене свести свих друштвених чинилаца у 

односу према природи - мало ће се урадити, 

 може се очекивати да већ почетком 2023.године наша земља плаћа 20% веће 

царинске износе на извоз своје робе у земље ЕУ, јер се та роба производи у 

земљи са прекомерном емисијом штетних гасова (то је званичан став ЕУ). 

f) Не такодавно наша земља је по богатству и квалитету воде проглашена за 

“Плаво срце Европе“. 

 Нажалост, данас је највећи број река енормно затрован отпадима из 

фабричких постројења, канализације, разним врстама смећа, загађеним 

падавинама и загађеним земљиштем.  Узнемирујуће делује процена да ће 

2050.године количина смећа и отпада у нашим водама бити већа од рибљег 

фонда у њима, 

 негативан утицај на живи свет у рекама и природну околину има и изградња 

малих хидроцентрала деривационог типа (одобрено 856, до почетка 

2020.године изграђено 122), са недовољним стручним проценама о 

ефективности и последицама њиховог рада по грађане и околину. По 

досадашњим показатељима се може закључити да оне производе мало 

електричне енергије насупрот еколошкој штети коју проузрокују, 

 непотребно је питање да ли неко од надлежних све то контролише и које 

мере предузима, али је стратешко питање колико ћемо још моћи да 

користимо реке за наше потребе. 

g) Свега 10% отпадних вода се пречишћава, само 21 јединица локалне 

самоуправе има постројења за третман отпадних вода, док све остале 

избацују отпадне воде директно у реке.  Скоро 2,5 милиона наших грађана 

користи септичке јаме, а у сеоским насељима постоји око 200 000 фекалних 

јама. 

h) Некад плодно и здраво земљиште све је загађеније непоштовањем 

агротехничких мера у примени хемијских средстава за заштиту и прихрану 

биљног света, неконтролисаним одлагањем смећа и отпада, скидањем 

површинских слојева (површински копови, каменоломи) и деградацијом тла 

одлагањем пепела и јаловина, непланским сечењем шуме и уништавањем 

зелених површина. Све то доводи до тешких последица по биљни и 

животињски свет на тим просторима. 

i) Од последица прекомерног загађења ваздуха годишње умре око 6000 наших 

грађана, тако трагичан податак би морао да сам по себи буде довољан за 

промену односа нашег друштва према ЗЖС.  Морао би, али нажалост није. 

 Највећи загађивачи ваздуха су делови  сектора производње електричне и 

топлотне енергије, који не примењују прописане мере заштите животне 

средине и користе лош квалитет угља, затим, стационарна сагоревања у 

кућним ложиштима (на чврсто и фосилно гориво) и друмски саобраћај са 

енормним емисијама штетних гасова, 

 томе доприноси и непоштовање прописаних стандарда еколошког рада, 

неадекватна пореска и казнена политика према загађивачима, уз настојање 

владајућих структура да пред јавношћу што више ублаже евидентне 

пропусте и избегну сваку одговорност, што им најчешће успева, 

 не чуди, али забрињава, чињеница да наша земља заједно са БиХ и 

С.Македонијом загађује ваздух више него све остале земље Европе заједно. 
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j) У нашој земљи се рециклира око 5% комуналног отпада, око 12% 

индустријског и око 40% амбалажног отпада, док су те вредности много 

пута веће у већини земаља Европе.  

 У европским земљама рециклажа отпада није само средство за очување 

животне средине, већ и врло значајна привредна грана, која запошљава 

велики број лица и доноси добре зараде, 

 иако се у нашој земљи годишње створи преко 60 милиона тона отпада и 

смећа (преко 90% чини отпад), не постоји организована, планска 

прикупљачка мрежа отпадног материјала, мада већ постоји око 2200 ситних 

фирми које се, свака за себе, баве сакупљањем отпада. Углавном се отпад 

одлаже на регистрованим локалним депонијама (164), које у највећој мери 

не испуњавају основне хигијенске и технолошке услове заштите, или се баца 

по неуређеним, дивљим депонијама и сметлиштима (2170), 

 тренутно постоји  26 регионалних санитарних депонија, 27 рециклажних 

центара и 4 спалионице комуналног отпада, а сви би ти објекти (иако нису 

још завршени) требали да буду само прелазно решење ка коначном решењу 

 термичкој обради отпада, када би тек могли очекивати праве приходе од ове 

активности. 

k) Не постоје уређени простори за складиштење опасног отпада (отпадна уља, 

хемикалије, боје и лакови, акумулатори, делови електронске опреме и сл.), 

већ се он чува на импровизованим просторима (евидентирано 95 локација) 

који не задовољавају елементарне стандарде безбедности. 

 Велики проблем је поступање са медицинским и фармацеутским отпадом, за 

који није нађено решење њиховог безбедног спаљивања или одлагања. 

l) Наша земља се налази у 15% светске територије која је обухваћена већим и 

бржим климатским променама.  

 Климатске промене (глобалне и регионалне) заједно са загађењима ваздуха, 

воде и земљишта, доносе велике проблеме, као што су суше, поплаве, 

пожари, клизишта и нове болести. За све наведено потребно је на време 

предузимати мере прилагођавања и ублажавања, што се не може 

констатовати за нашу земљу (редовно тешке, понекад и катастрофалне, 

последице од поплава, клизишта, суша итд.), нити је за тако нешто било ко 

од надлежних лица одговарао. 

m) У нашој земљи постоји доста недоумица око обновљивих извора енергије, 

првенствено по питању који извори и у којим условима дају обновљиву и 

еколошки чисту енергију. 

 Из тог разлога, као и због високе цене припреме производње и зависности 

производње од природних (непредвидивих) услова, још увек се недовољно 

користе енергетски потенцијали из те области - енергија ветра, соларна 

енергија, енергија био масе и геотермална енергија, 

 нема довољно стручне расправе (представници привреде, технологије, 

јавности и политике) и научних пројеката, којима би се осигурало да земља 

не уђе у стратешку грешку, коју јој смишљено намећу моћне и добро 

организоване групације енергетске мафије, 

 доста тога што тренутно у нашој земљи раде разни ино - инвеститори је по 

питању ЗЖС кривично дело, за које они не одговарају, јер их нико од 

надлежних не контролише и не тражи њихову одговорност. Зато се све 

чешће организују сами грађани да бране свој животни простор. 
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n) Пошто представници власти остају “глуви“ на све приче око ЗЖС, онда и не 

чуди то што нема њихових  реакција на притајене опасности од утицаја 

превелике буке на здравље грађана, наравно, у већим насељеним местима. 

o) Без обзира на све већи значај екологије и заштите животне средине, у нашој 

земљи је још увек недовољан степен едукације грађана из те области, као и 

ниво њиховог информисања о актуелностима везаним за ту област на 

локалном нивоу.  

Државни, покрајински и локални органи не предузимају адекватне мере за 

решавање тих проблема. То су неки од показатеља који указују на њихов 

недовољни допринос развоју екологије и заштите животне средине на 

личном, локалном и државном нивоу. 

 

На све горе наведене факторе најдиректније утиче човек, па је тако и свако 

загађивање (тровање) природе уствари и самотровање човека.  Активности у области 

заштите животне средине годинама у нашој земљи стагнирају, обављају се 

неконзистентно и нетранспарентно, уз неадекватно и недоследно спровођење закона и 

прописа, што више није изузетак већ све више правило. Очигледно је да нема довољно 

политичке воље за ефикасније решавање проблема у овој области. 

По свему што се у овој области дешава у нашој земљи може се закључити да 

је неопходна хитна и темељна промена односа према животној средини и санација 

постојећег стања, док још имамо шансе за опстанак. Без квалитетније организације 

рада, већег издвајања финансијских средстава, бољег планирања активности, 

ефикасније контролне и казнене политике, веће сарадње свих субјеката  и промене 

свести о ЗЖС, нема говора о успеху. 

У том смислу политика даљег развоја наше земље мора бити компромис 

између економског развоја и очувања животне средине, оптимизација односа 

параметара који описују економски (техничко -технолошки) развој и параметара 

екоефикасности (креативна екологија).   

„Животну средину нисмо наследили од прошлих генерација, већ смо је 

позајмили од будућих генерација“ 
 

Мере за промену политике очувања и заштите животне средине које заступа,  

промовише и  за чију се реализацију бори Удружење 

 

1. Мере за промену стратешког опредељења државе 

 Инсистирати на прихватању новог стратешког опредељења државе у 

наредном периоду (најмање десетогодишњем), по коме би једна од 

приоритетних области развоја била заштита животне средине.  

У том смислу неопходно је урадити нова докумената (закон, стратегије) 

којима ће се обезбедити плански, одговоран, системски и континуиран рад у 

овој области. 

У њих спада и израда Просторног плана Р.Србије, који би требао бити 

документ најдугорочније јавне политике наше земље о односу према 

природним ресурсима којима располаже, 

 инсистирати на планској координацији између свих субјеката за усмеренији 

и ефикаснији рад, од државног до локалног нивоа и у свим сферама јавног 

живота, 

 захтевати да ни један уговор са ино - партнерима не може бити тајна за 

грађане, нити да га држава може прихватити без претходне стручне 

расправе, пре свега у садржајима који се тичу ЗЖС. 
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То се односи на давање сагласности ино - партнерима за отварања нових или 

изнајмљивање постојећих фабрика, рудника, железара, спалионица и за 

истраживања налазишта племенитих - ретких метала (злато, литијум) у 

нашој земљи.  

Не треба дозволити озбиљно угрожавање наше природе зарад профита, који 

свакако у највећем делу одлази странцима, зато је потребно да држава 

уложи велике напоре да би се одбранила од девастирајућих технологија које 

намећу светски моћници и глобалне корпорације. 

 

2. Мере за проширење надлежности Министарства за ЗЖС 

 Захтевати измене нормативне регулативе којима би се омогућило да 

Министарство за ЗЖС постане носилац свих активности у области ЗЖС, 

превасходно у функцијама планирања, координације, контроле и надзора, 

 захтевати да Министарство за ЗЖС добије и надлежност над сектором 

“вода“, 

 инсистирати да се на стручним местима у Министарству и Агенцији за ЗЖС 

поставе лица са стручним образовањем из области екологије и ЗЖС, 

одабрана искључиво путем јавног конкурса, 

 у процесу изградње правне и еколошке државе захтевати од Министарства и 

Агенције за ЗЖС доследну примену нормативне регулативе према свим 

контролисаним субјектима, уз координисану сарадњу са тужилаштвом, 

полицијом и судством. 

 

3. Мере за јачање способности јединица локалне самоуправе у области ЗЖС 

 Инсистирати да се у свим локалним самоуправама формирају посебне 

организацијске целине надлежне за послове ЗЖС, укључујући и 

инспекцијске послове, те да се попуна лицима изврши на начин наведен у 

претходној тачки (2), 

 инсистирати да се нормативним актима прецизно дефинише надлежност 

према објектима - загађивачима који се налазе на територији јединице 

локалне самоуправе, а припадају категорији државних предузећа и 

установа, или су ино - компаније са државним уговорима,  

 захтевати да се нормативним актима регулише обавеза праћења стања 

животне средине (мониторинг) у планској сарадњи са осталим надлежним 

субјектима у јединицама локалне самоуправе, као што су Заводи за 

заштиту јавног здравља, комунална предузећа, пољопривредне стручне 

службе, комунална полиција, образовне установе, овлашћене организације 

и сл., 

 захтевати да се информације добијене контролама објеката - загађивача 

размењују са суседним јединицама локалне самоуправе, да се о 

резултатима контрола и предузетим мерама редовно информише јавност. 

Не сме се дозволити да контроле и надзор буду само узалудно гомилање 

података, 

 захтевати значајно веће ангажовање органа локалне самоуправе на развоју 

еко културе грађана, институција, органа и привредних субјеката.  

Један од почетних садржаја може бити уређење потребног броја места за 

одлагање рециклажног материјала (папира, МЕТ паковања и ПЕТ 

амбалаже), подела потребног броја “еко врећа“ грађанима за самостално 

прикупљање рециклажног материјала и склапање уговора привредних 
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субјеката са комуналном службом надлежном за прикупљање рециклажног 

материјала (или са фирмом овлашћеном за те послове). 

 

4. Мере за побољшање финансирања области ЗЖС 

За успостављање нове политике према ЗЖС потребно је улагање значајно 

више финансијских средстава, а за то је неопходно имати сигурне и редовне 

изворе финансирања. 

 Инсистирати да се у наредних 5 година за област ЗЖС издваја најмање 1% 

БДП, с планом да се тај износ у следећих 5 година повећа до 1,5%.  

Обновити Фонд за ЗЖС у који би улазиле све еколошке таксе, рудне ренте, 

наплаћене казне од загађивача, средства добијена од ЕУ за аплициране 

пројекте, донације и дотације. Средства из Фонда се не могу користити за 

намене ван области ЗЖС, као што је то била општа пракса у периоду када 

је постојао “Зелени фонд“, 

 инсистирати на већем издвајању финансијских средстава из буџета 

јединица локалне самоуправе и њиховој активнијој улози у пројектима 

ЗЖС. Потребно је раздвојити буџетска средства намењена за потребе 

комуналних делатности на локалу од потреба за послове ЗЖС. 

Изменом нормативне регулативе предвидети мере за јединице локалне 

самоуправе које запостављају дефинисане обавезе у области ЗЖС. 

 

5. Мере за измену казнене политике 

 Захтевати измену Кривичног законика у циљу оштријих казнених мера 

према свим субјектима (домаћим и страним правним и физичким лицима) 

који својим чињењем или нечињењем тешко угрожавају здравље људи и 

природну средину. У мери у којој ће држава спроводити своје законе и 

праведно кажњавати оне који их не поштују (без икаквих изузетака), у тој 

мери ће се чувати и изграђивати еколошка област и јачати еколошка свест. 

 

6. Мере за квалитетнију заштиту ваздуха од загађења 

Тренутно у нашој земљи скоро 2,5 милиона грађана живи у областима са 

прекомерним загађењем ваздуха, уз чињеницу да има места где се загађеност 

ваздуха још увек не мери (у земљи постоји само 31 мерна станица). 

 Инсистирати на измени и допуни постојеће нормативне регулативе (Закон 

о заштити ваздуха, Стратегија заштите ваздуха и Национални програм за 

смањење емисија загађујућих материја) којима би се успоставили 

институционални, административни и технички капацитети за успешно 

спровођење прописа и одлука надлежних органа у области заштите 

ваздуха. 

a) Наведене измене и допуне се првенствено односе на секторе енергетике 

(производња електричне и топлотне енергије), индустрије и саобраћаја: 

у сектору производње електричне и топлотне енергије 

 забранити рад свих постројења која немају прописану опрему за 

одсумпоравање димних гасова и смањење емисије оксида азота, 

 да држава пружи помоћ јединицама локалне самоуправе за гасификацију 

топлана и уградњу филтера за ПМ честице тамо где се не може извршити 

гасификација, 

 да јединице локалне самоуправе пруже помоћ грађанима у прикључењу 

домаћинстава на топловоде или у термичкој изолацији објеката. Сви 
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стамбени објекти који се буду градили морају имати потврду о високој 

енергетској ефикасности објекта 

b) у сектору индустрије 

 спровести стручну расправу о даљој “судбини” термоелектрана у нашој 

земљи, имајући у виду одредбе документа из Кјота (иако је престао да 

важи 2012.године), одредбе Париског споразума из 2015.године и званичне 

ставове ЕУ о укидању истих до 2025.године. Без обзира на све то, наша 

земља интензивно ради на проширењу постојећих и изградњи нових 

блокова термоелектрана Обреновац и Костолац, 

 забранити рад свих индустријских предузећа која немају прописане 

филтере за пречишћавање ваздуха из радних постројења, 

 да јединице локалне самоуправе пруже помоћ индустријским предузећима 

за прелазак на природни гас као енергент у производњи (тамо где за то 

постоје услови), 

c) у сектору саобраћаја 

 да јединице локалне самоуправе пруже помоћ саобраћајним предузећима 

за набавку средстава за јавни превоз која користе еко прихватљиво 

гориво, 

 да сви надлежни органи врше строге контроле саобраћаја по питању 

емисије издувних гасова, 

 да држава помогне грађанима (одређеним износом субвенције) у 

куповини аутомобила на хибридни или електрични погон, 

 захтевати да подаци мониторинга квалитета ваздуха (на државном и 

локалном нивоу) буду дневно доступни јавности, пре свега ради 

предузимања благовремених мера за заштиту деце и здравствено 

осетљивих категорија грађана, 

 захтевати организоване, планске и редовне активности на пошумљавању 

и озелењавању простора, с циљем да најмање 25% површине наше земље 

буде под шумама и зеленим површинама и да се сваком грађанину у 

насељеном месту обезбеди најмање 15 квадратних метара зеленила, 

 инсистирати на конкретној одговорности надлежних лица у свим 

органима власти за квалитет ваздуха и руководиоца предузећа која не 

предузимају прописане мере за заштиту ваздуха од загађења. 

 

7. Мере за квалитетнију заштиту воде од загађења. 

 Захтевати да држава пружи помоћ јединицама локалне самоуправе у 

изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (по одредбама 

важећег Закона о водама свако насељено место са више од 2000 становника 

треба да има такво постројење), 

 захтевати да јединице локалне самоуправе предузму планске мере на 

изградњи недостајуће канализационе мреже и колектора (тренутно је око 

55% грађана прикључено на канализациону мрежу), 

 захтевати да се доследно примене прописи о обавезном пречишћавању 

отпадних вода од стране свих производних објеката - постројења и строгу 

примену  казнене политике према онима који то не поштују 

 (принцип “загађивач плаћа“), 

 захтевати да јединице локалне самоуправе предузму планске мере на 

санацији или затварању постојећих дивљих депонија и ремедијацији 

земљишта, као и на успостављању прописаног система управљања 
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отпадом. Ово се посебно односи на спречавање бацања отпада и смећа у 

водотокове, захтевати да јединице локалне самоуправе предузму планске 

мере на рехабилитацији водоводне мреже и, тамо где је неопходно, држава 

пружи помоћ у изградњи фабрика воде (око 40% грађана нема квалитетну 

воду за пиће), 

 инсистирати да надлежни државни органи редовно контролишу системе за 

хлађење генератора у термоелектранама, како би се спречило изливање 

топле воде у водо токове, 

 инсистирати да се спроведу стручне јавне расправе о користи и штетности 

малих хидроцентрала, ради доношења најрационалније одлуке државе о 

њиховој изградњи или обустави. 

Битно је имати у виду да све мале ХЕ имају статус повлашћеног 

произвођача, да су само две у власништву државе (Међувршје и Овчар 

Бања), да је њихов могући удео  у енергетском систему наше земље свега 

3-5% и, са друге стране, одлуке споразума у Даласу, које је наша земља 

прихватила. 

Не сме се дозволити њихова изградња на просторима где угрожавају 

природну стабилност и здравље грађана, 

 инсистирати на подизању нивоа управљања водним ресурсима кроз измене 

и допуне нормативне регулативе, којима би се прецизније дефинисала 

надлежност и одговорност свих субјеката у заштити вода. 

 

8. Мере за квалитетнију заштиту земљишта од загађења. 

Нема дилеме да квалитет ваздуха, воде и хране највише зависи од квалитета 

земљишта, отуда и тврдња да се на сваки динар уложен у квалитет земљишта 

враћају три динара. 

 Захтевати да држава заврши планираних 26 регионалних депонија и пружи 

потребну помоћ јединицама локалне самоуправе у изградњи локалних 

депонија, у циљу операционализације процеса прикупљања, сепарације и 

одлагања комуналног, индустријског, амбалажног и грађевинског отпада, 

 захтевати да држава и јединице локалне самоуправе пруже потребну  

помоћ у додатном опремању рециклажних објеката (тренутно их је око 

2200), са циљем да се 2025.године рециклира најмање 25% комуналног и 

50% амбалажног и индустријског отпада, 

 захтевати да држава прецизно дефинише локације за одлагање опасног 

отпада и поступање са истим, то се односи на медицински и фармацеутски 

отпад, електронски и електрични отпад, хемијски отпад, рабљена уља, боје 

и лакове. Посебно је значајно дефинисање поступања са индустријским и 

другим отпадом (око 100 000 тона) “заробљеним“ у фабричким 

постројењима која су годинама званично затворена,  

 захтевати од јединица локалне самоуправе планско извршење рекулти-

вације деградираног земљишта, које је настало површинском експлоатаци-

јом угља, радом каменолома и глиништа, нагомилавањем велике количине 

јаловине и пепела. Циљ је успостављање природних процеса биоценозе 

кроз примену техничких, биотехничких и биолошких мера рекултивације 

земљишта, 

 инсистирати на забрани даље прекатегоризације пољопривредног 

земљишта у грађевинско и индустријско земљиште, или га свести на 

најмању могућу меру, 
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 инсистирати на ангажовању стручних пољопривредних служби у помоћи 

земљорадницима на смањењу употребе хемијског ђубрива и пестицида у 

производњи, а већој употреби компостираног и био ђубрива, 

 инсистирати на ангажовању стручних пољопривредних служби у помоћи 

пољопривредницима који се баве производњом органске хране и стоке, с 

циљем да до 2025.године укупна површина на којој се производи органска 

храна пређе величину од 2% укупне пољопривредне површине наше 

земље. Потребно је да се значајно повећају субвенције државе у овој 

области (сада су 11 500 динара по хектару) и помогне произвођачима у 

проналажењу нових тржишта за извоз производа, 

 захтевати организоване, планске и редовне активности у борби против 

дезертификације и деградације земљишта, пре свега кроз пошумљавање 

простора, изградњу система за наводњавање и кроз уређење приобалног 

појаса. 

 

9. Мере за побољшање прописа о еколошким накнадама, како би се постигао 

корективни карактер истих. 

 Оне се, пре свега, односе на накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине и накнаду за коришћење заштићених подручја, 

 мере би требале да допринесу већој транспарентности прихода и расхода у 

вези са наведеним областима, елиминисању вишеструких накнада на исто 

јавно добро, бољем планирању, извештавању и сарадњи управљача и 

корисника на унапређењу заштите животне средине. 

 

j) Мере за свеобухватнији приступ едукацији грађана из области заштите животне 

средине. 

 Захтевати да надлежна Министарства пронађу модел додатне едукације 

грађана, од ђачког до старачког доба, стимулисања и промовисања 

активности на заштити животне средине, редовног информисања о 

оствареним ефектима, актуелним проблемима и наредним активностима. 

 

k) Инсистирати да надлежни државни органи ураде анализу утицаја на животну 

средину осиромашеног уранијума употребљеног током агресије НАТО савеза на 

нашу земљу 1999.године, са подацима о висини директне и индиректне штете. 

Након тога поднети захтев Међународном суду правде за надокнаду причињене 

штете. 

 

9) 

 
СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

 

Ставови Удружења о функционисању система националне безбедности 

 

Да би се на институционализован и ефикасан начин супротставила безбед-

носним изазовима, ризицима и претњама држава организује систем националне 

безбедности, као функционално повезану целину државних, покрајинских и органа 

локалне самоуправе, који би, делујући у складу са правним поретком наше земље и 

међународним правом, требао да омогући постизање, очување и унапређење 

националне безбедности. 
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При томе се под националном безбедношћу треба посматрати систем који, с 

једне стране, штити суштинске вредности државе (безбедност државе) - суверенитет, 

независност, територијални интегритет и уставни поредак и, с друге стране, интересе 

грађана (индивидуална безбедност) - слободе и права грађана. Овакво посматрање 

националне безбедности значи да је она шири појам од безбедности државе и да је 

прошло време када је жртвовање интереса појединаца (или друштвених група) било 

правдано потребом очувања безбедности државе. 

Систем националне безбедности је изузетно сложен систем, који најуопштеније 

речено, чине институционална (управљачки и извршни органи), нормативна (Устав, 

закони, стратегије, доктрине и сл.) и акциона компонента. Наведене компоненте 

система не би требале да имају само репресивну улогу, већ много израженију 

одвраћајућу (дестимулишућу) улогу према онима који могу да угрозе безбедност 

грађана и државе. 

Осим што би систем националне безбедности требао да, пре свега, успешно 

одбрани нашу земљу од оружаног угрожавања споља, он би требао да се све више 

припрема за ефикасно супротстављање: 

 сепаратизму, затим етничком, верском и идеолошком екстремизму, који 

заједно чине интегралну претњу по безбедност наше земље, 

 побуњеничким оружаним акцијама и оружаној побуни, 

 терористичким дејствима, 

 организованом криминалу, почев од илегалне трговине оружјем и људима, 

преко илегалне производње и трговине наркотицима, па до илегалне 

миграције, привредног и финансијског криминала, корупције и тзв. сајбер 

криминала, 

 обавештајним активностима страних субјеката,  

 елементарним непогодама и техничко - технолошким несрећама, 

 већим епидемијама и пандемијама, 

 генетском инжењерингу, 

 угрожавању животне средине и 

 угрожавању индивидуалне безбедности наших грађана. 

 

Реализацијом наведених циљева систем националне безбедности би, поред 

очувања безбедности грађана и државе, требао да ствара потребне услове и за свеопшти 

развој културног, верског и историјског идентитета свих грађана који живе на 

територији наше земље. Зато је оправдана констатација да су квалитетне институције и 

органи система националне безбедности један од кључних елемената сваког друштва у 

стварању услова за његов свеколики развој.  

Да би могао да оствари наведене циљеве, систем националне безбедности мора 

да врши честе промене у својој организацији и функционисању. Промене се врше под 

директним или (и) индиректним утицајем бројних фактора, као што су, пре свега, воља 

режима на власти, затим стање у ширем и ужем безбедносном амбијенту, општи 

економски, социјални, културолошки, технолошки и други услови, заинтересованост и 

утицај страних субјеката и сл. 

 

Ако се свим тим условима и утицајима дода и стагнација владавине права, 

урушена слобода медија, политизација правосуђа, претварање партијско - страначких 

интереса у јавне интересе кроз процесе партократије и клијентелизма, доминација 

негативне вредносне селекције, опасне политичке и идеолошке поделе и сукоби, раст 

насиља и криминала у свим облицима, тада се за систем националне безбедности наше 

земље по мишљењу Удружења може констатовати следеће: 
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a) Потребне реформе система националне безбедности се одвијају споро и 

неравномерно. 

 Оне се увек суочавају са отпором режима на власти и делова система 

заосталих из бивших режима, као и недостатком одговарајућих норма-

тивних аката, чије је доношење додатно отежано честим законским 

изменама постојеће регулативе, 

 њима се углавном повећавају дискрециона овлашћења високих политич-

ких кадрова у систему и смањује транспарентност одлучивања, пре свега 

у управљању људским ресурсима, што је потпуно супротно начелима 

професионалности, непристрасности и политичке неутралности, 

 иако се домен одбране и безбедности проширује, истовремено се све 

више изузима из правног режима, доношењем аката којима се додатно 

одобравају недозвољена дискрециона поступања челних људи у систему, 

 “реформске промене“ се кроје и прекрајају по мери конкретних лица на 

челним позицијама, а не по препоруци струке, при чему доминира 

критеријум политичке користи. 

b) Органи надзора и демократске контроле система националне безбедности 

и органи контроле унутар самог система су све више пасивни носиоци 

својих улога и под растућим утицајем политике. 

 Функционисање ових органа не обезбеђује могућност грађанима да на 

објективан, непристрасан и професионалан начин буду упознати о томе 

да ли је систем националне безбедности довољно оспособљен, професи-

оналан и неутралан да би њима и држави пружио сигурност, 

 такође, ови органи не упознају грађане са подацима који указују на то да 

ли је тај систем постао претња по њихову безбедност и безбедност државе 

уколико је злоупотребљен неки његов део, да ли има деловања мимо 

закона и да ли долази до превелике концентрације моћи у институцијама 

и органима система. 

Овде су посебно битни подаци који би требали бити доступни јавности о 

евентуално откривеним везама организованог криминала и корупције са 

носиоцима власти у земљи, што тренутно представља највећу опасност по 

безбедност грађана и државе, али тих података углавном нема, или о 

њима јавно говоре они који нису надлежни за то, 

 предвиђени механизми надзора и контроле се не примењују ни по методу, 

ни по садржају, ни по броју (периодима извештавања и планских 

контрола). Ово је посебно изражено према недржавним органима -

службама (бројне приватне агенције) у систему безбедности, који су, 

очигледно, ван сваког система надзора и контроле, 

 врло слаб надзор од стране јавности, пре свега медија, цивилног друштва, 

невладиних организација и удружења и веома слаба међусобна размена 

информација. 

c) Све израженији тренд концентрације моћи у политичкој власти присутан 

је и у систему националне безбедности, где се моћ одлучивања премес-

тила из Владе ка Председнику Републике. 

 Председник Републике усмерава целокупан систем безбедности, што није 

у складу са чланом 112 Устава земље. То је посебно изражено кроз рад 

Савета за националну безбедност и Бироа за координацију служби 

безбедности, где је граница између државе и политичке партије - странке 

готово неприметна, 
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 горе наведена тела су формирана по Закону о основама уређења служби 

безбедности, а не по Уставу земље, а њихов тренутни састав није у складу 

са важећим прописима. 

d) Општи тренд је смањење транспарентности набавки у систему 

националне безбедности. 

 У прилог наведеној констатацији иде чињеница о измени Закона о јавним 

набавкама (члан 21) којом је дата могућност институцијама и органима у 

систему националне безбедности да купују без јавних набавки, без више 

понуда, да се то може урадити тајно итд., 

 све чешћа је пракса да се набавке обављају у тајности и да се не зна 

колико је набавка коштала грађане који пуне државни буџет, 

 нема објашњења зашто се набавке све чешће плаћају из буџетске резерве 

(године 2018. око 12 милијарди динара, године 2019. око 21 милијарда 

динара), а не из редовног одобреног буџетског дела. Такође, нејасно је ко 

доноси одлуке о набавкама, да ли у томе одлучује струка (нпр. Главни 

војно -технички савет и Главни полицијско - технички савет), или је то 

искључиво дискрециона одлука челних (политичких) људи у систему. 

Добро је што имамо доста наоружања и опреме, “злу не требало”, али 

није добро што је све то од бројних произвођача, почевши од домаћих, 

преко руских, америчких, кинеских, немачких, норвешких, израелских и 

ко зна којих још. У таквим ситуацијама систем нема довољно стручних 

мајстора и технолошких средстава за квалитетно одржавање купљеног 

наоружања и опреме, посебно оног које је старије од прописаних 

експлоатационих и временских ресурса, 

 много је питања без одговора о томе како се успева обезбедити новац за 

непланске набавке у систему националне безбедности, а не успева за 

планске набавке у области образовања, здравства и културе. 

e) Све већа политизација је један од главних проблема у систему 

националне безбедности. 

 Она се доминантно манифестује кроз сталну борбу између и унутар 

парија - странака на власти око руководећих места у институцијама и 

органима система, при чему се најчешће не води рачуна о потребним 

стручним референцама за та места, 

 утицај политизације је највидљивији у области управљања људским 

ресурсима, пре свега у све чешћој пракси да се лица примају на радна 

места без објављивања упражњених места и без конкурса, да се 

вредновање посла не врши у складу са прописаном регулативом већ по 

интерним ставовима руководиоца,да се подаци служби злоупотребљавају 

за неке појединачне интересе, као и у вршењу тајног прикупљања 

података и надзору комуницирања мимо законске регулативе, 

 политизација је довела до појаве да кадровску политику у МО и МУП 

често воде неке “специјалне групе”, које врх ових институција формира 

ван званичних систематизација. Њихове одлуке нису у функцији 

инситуционалног јачања Војске и Полиције, али јесу у функцији јачања 

политичких, рођачких, кумовских и земљачких веза. 

У МУП све већи проблем представља запошљавање лица са неадекватним 

школама и факултетима, који немају никаквих додирних тачака са 

облашћу безбедности (средње и више Пољопривредне, Туристичке и 

Тренерске школе, затим Мегатренд, Алфа, Едуконс, Тимс и Фабус 
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факултети), што је довело до озбиљног нарушавања кадровске политике у 

МУП по читавој дубини система.  

Велики број лица са таквим дипломама веома брзо уписује и мастер 

студије безбедности, чиме се покушава сакрити право високошколско 

образовање “подобних” кандидата, а минимизирати значај КПА, ВА, 

Факултета безбедности и Правног факултета,  

 то је довело и до незаконитог формирања одређених пара - структура у 

безбедносном сектору, које политичке елите вешто користе за решавање 

проблема на стадионима, улицама, изборним садржајима и сл., уз богате 

“награде” њиховим члановима.   

На тако озбиљне злоупотребе положаја изостају реакције надлежних лица 

у систему, 

 нескривени утицај руководећих структура на покретање и ток поступака 

према одређеним (заштићеним, повлашћеним, недодирљивим) 

категоријама грађана за дела којима озбиљно угрожавају безбедност 

грађана, државе иимовине или стичу значајну личну корист. Уместо тога, 

успешност рада руководиоци показују збрајањем и промовисањем 

бројних статистичких података о покренутим поступцима, који су 

углавном знатно мањих нивоа опште опасности, 

 утицај политизације доводи до обезвређивања знања и искуства, 

маргинализовања звања и струке, односно, до појаве незадовољства и 

демотивисаности за рад, без обзира што у институцијама и органима 

система највећи број људи своје радне обавезе обавља честито и поштено. 

f) Систем одбране напушта превелики број професионалних лица. 

 По незваничним подацима систем одбране годишње напусти 900-1200 

лица, углавном лица млађих година и дефицитарних специјалности, 

укључујући и мајсторске професије, 

 нема званичних података о разлозима тако бројних одлазака из система 

одбране, али по доступним подацима из вршених анкета главни разлог 

није незадовољство личним примањима, који само убрза одлуку о 

напуштању, већ одређени проблеми унутрашње организације рада, 

игнорисање права и потреба запослених од стране командних структура и 

негативна селекција у вредновању кадра, 

 колико год да су наведени разлози дискутабилни, због њих би се морао 

упалити “црвени аларм“ и детаљно преиспитати сви аспекти одлазака из 

система одбране, након чега би требало донети конкретне мере за хитно 

заустављање таквог тренда, јер само побољшање техничке опремљености 

јединица и повећање личних примања запослених очигледно није 

довољно да заустави такав тренд. 

g) Недовољно регулисано поступање Полиције и Војске у ванредном стању. 

 Постојећа нормативна регулатива недовољно и непрецизно дефинише 

поступке Полиције и Војске у ванредном стању, што доводи до 

преузимања задатака за које нису прописане јасне процедуре, до 

преплитања надлежности и недовољне координације у реализацији 

задатака, до поступања која нису професионална и политички неутрална, 

затим, до изостајања демократске контроле и надзора, запостављања 

уставних права и слобода грађана, значајног нарушавања угледа ових 

институција и поверења грађана у исте. 

h) Нејасноће око служења војног рока. 
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 Као што је 2011.године суспендовано служење војног рока без претходне 

стручне и јавне расправе, тако се и сада „необавезно“ прича о могућности 

укидања те суспензије. 

Уз неселективну и  нетранспарентну куповину оружја и маркетиншке 

војне вежбе, актуелизација приче о обавезном служењу војног рока 

свакако да не доприноси поверењу грађана у своју Војску.  

 

Превише је то озбиљно питање да би се о њему на такав начин доносиле 

одлуке, а да при томе надлежни органи нису грађанима дали одговоре на битна питања, 

као што су: 

1. зашто није заживео концепт “активне резерве“ који је законски дефинисан још 

2007.године?  

2. зашто је запостављена “цивилна заштита“ као посебна форма обуке 

становништва? 

3. које су то безбедносне процене које указују да је нашој земљи угрожена 

безбедност? 

4. колико би нашу земљу коштало поновно увођење редовног војног рока, да ли је 

за то урађена студија изводљивости и колико је времена потребно за 

квалитетне припреме враћања служења редовног  војног рока? 

5. шта је проузроковало озбиљне застоје у професионализацији Војске и да ли би 

војници на служењу редовног војног рока могли да адекватно надокнаде одлив 

професионалних војника? 

6. каква је реална мотивисаност младих људи за служење редовног војног рока и 

како правна ограничења (приговор савести, двојно држављанство) могу 

утицати на величину регрутног контигента? 

7. да ли се убрзаним техничким опремањем Војске може надокнадити 

дугогодишње запостављање кадровске политике у њој? 

8. зашто држава купује наоружање и опрему од различитих иностраних 

произвођача, чиме значајно усложава процесе обучавања на тим средствима и 

техничко одржавање истих? 

9. зашто се све више новца из државног буџета издваја за потребе система 

одбране (2020.године скоро 2% БДП) у ситуацији изражених приоритетних 

потреба у другим областима јавног живота? 

10. зашто се погони војне индустрије (тренутно их има 9) не обједине у 

јединствену привредну корпорацију на нивоу државе, чиме би се могле 

оптимално објединити могућности и потребе истраживања, пројектовања, 

производње и продаје њихових производа? 

 у недавно усвојеној Стратегији националне безбедности предвиђена је 

имплементација концепта “тоталне одбране“, која је само теоретски 

могућа без увођења служења редовног војног рока, 

 прокламована неутралност (државна, а не војна) тешко може бити 

остварљива у пракси без функционисања служења редовног војног рока, 

 тренутно у Европи 40 држава има своје оружане снаге, од чега 14 држава 

има систем служења редовног војног рока (ни једна у региону). 

Све напред наведене чињенице би требале да допринесу ставу да је, пре 

доношења одлуке о увођењу или потпуном укидању служења редовног 

војног рока, потребно о томе спровести темељне стручне и јавне 

расправе.  
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i) Споро решавање стратегијских проблема Војске за ангажовање у првој и 

трећој мисији. 

 У ширем појасу дуж границе наше земље нема јединица Војске. Тако на 

пример, у појасу ширине око 80 км од границе са Бугарском, 70 км од 

границе са Румунијом или 60 км од границе са Хрватском нема ни једне 

јединице наше Војске. 

 Уколико би се и донела одлука за формирање неколико јединица ранга 

батаљона, проблем би била попуна људством, између осталог, због 

разлога наведених у ставу  „f“ ове тематске целине Програма. 

Неприхватљива варијанта би била прерасподела људства из постојећих 

јединица, 

 недостају најмање две ескадриле транспортних хеликоптера, пре свега за 

потребе Специјалне бригаде и учешће у трећој мисији (помоћ цивилним 

структурама у супротстављању претњама безбедности). Недостатак 

хеликоптера је много значајнији проблем од недостатка борбених авиона, 

 озбиљно је доведена у питање попуна Војске резервним саставом.  

Од 2011.године он се “истопио“ за око 270 000 људи. С друге стране, 

концепт “активне резерве“ не функционише због “ћутања“ надлежних и 

слабе економске ситуације у нашој земљи, па је зато и велико питање 

техничког стања борбених средстава у постојећим територијалним 

јединицама (бригадама). 

 

j) Недовољно рада на успостављању концепта “Полиција у заједници“. 

 Наведени концепт би требао бити један од најважнијих приоритета у 

реформи Полиције, али се није много одмакло од почетка. Досадашња 

искуства указују да је то углавном једносмеран процес - од грађана ка 

Полицији, да сем Полиције опште надлежности нема учешћа осталих 

структура Полиције, да је сарадња и координација учесника недовољна и 

неприлагођена  променљивим условима и околностима обављања 

полицијских послова, 

 изражена је преоптерећеност полицијских службеника другим пословима 

који нису у директној вези са њиховом основном делатношћу, затим, 

недовољан је број полицијских службеника и мтс као и њихово 

неадекватно ангажовање, неустаљеност полицијских службеника на 

безбедносним секторима (патролна и позорничка делатност у реонима за 

које су надлежни), недовољна развијеност добре аналитичке службе и 

квалитетних аналитичких информација и сл.  

Мере за побољшање система националне безбедности које заступа,  промовише  и  

за чију се  реализацију бори Удружење 

 

1. Мере за брже прилагођавање система националне безбедности новим 

безбедносним претњама. 

 Инсистирати да државни органи надлежни за систем националне 

безбедности, поред припрема елемената система за супротстављање 

оружаним облицима угрожавања земље, предузимају планске и 

координиране активности на припреми елемената система за успешне 

одговоре нетрадиционалним, неоружаним облицима угрожавања 

безбедности грађана и државе. 
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Под тим облицима се, пре свега, подразумевају организовани криминал (у 

свим високо организованим појавним облицима), велике епидемије и 

пандемије, елементарне непогоде и техничко - технолошке несреће, 

опаснија угрожавања животне средине и угрожавање људских права и 

слобода, што све заједно усмерава на све већи значај система Цивилне 

заштите, чије је функционисање тренутно далеко од потребног, 

 инсистирати да се елементи система припремају за овакве задатке кроз 

реализовање заједничких едукација, заједничких увежбавања и вежби, 

ефикаснију координацију активности унутар система и сарадњу са 

надлежним државним, покрајинским и локалним органима. 

Уместо скупих парада, медијских промоција и приказа појединачних 

способности, реализовати заједничка увежбавања елемената система у 

подршци органима власти у супротстављању наведеним облицима 

угрожавања безбедности, као и сталне активности на превентивном 

спречавању истих. 

Наведене активности и садржаји у њима не би представљали “звецкање 

оружјем” и провокацију зе ниједну државу у региону. 

 

2. Мере за смањење утицаја политизације на функционисање система националне 

безбедности. 

Овим мерама би требало обезбедити да систем функционише по 

принципима професионалности, непристрасности и политичке 

неутралности и покаже решеност државе да безбедносне претње сведе на 

најмању меру. 

 Захтевати да се на кључна места у БИА и оперативној структури 

полиције, по читавој дубини, постављају лица која су доказани 

професионалци у свом послу и чије је каријерно напредовање резултат 

остварених успеха у раду. 

Лица на командним дужностима у Војсци и кључним дужностима у 

Полицији морају успешно проћи све претходне нивое командовања, у 

трајању не краћем од половине законског времена предвиђеног за 

унапређење у виши чин - звање, 

 допуном законске регулативе спречити утицај партија - странака у 

управљању људским ресурсима, афирмисати улогу и значај кадровских 

савета у свим деловима система, 

 инсистирати на већем утицају Агенције за борбу против корупције у 

спречавању утицаја лица из извршне власти на ток поступака који 

покрећу и воде елементи система безбедности, укључујући и правосудни 

систем, против оних који угрожавају безбедност грађана и државе, 

 инсистирати да се јавности омогући приступ информацијама од јавног 

значаја за све ситуације у којима се тиме не угрожава оперативни рад 

елемената система. 

Допуном законске регулативе спречити да надлежна лица у систему при 

томе не злоупотребљавају категорију “тајност“, 

 захтевати да се сагледају могућности за прелазак Јединице за заштиту 

сведока из састава МУП-а  у састав правосудног система. 

 

3. Мере за јачање повезаности спољне политике и националне безбедности. 

Суштина је да се пронађе најбољи однос између спољне политике 

(дипломатије) и националне безбедности у настојању наше државе да оствари и 
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заштити виталне интересе, базирајући своју активност на коришћењу средстава 

дозвољених међународним правом у мирнодопским условима. Инсистирати на 

томе да сва лица у структурама власти доследно поштују и на најбољи начин 

представљају нашу земљу у свим међународним контактимаи свим субјектима 

међународних односа, кроз искрену жељу за изградњу и очување мира, 

пријатељства и мирољубиве коегзистенције. Од посебног значаја је квалитет 

лица за рад у сектору дипломатије (детаљније у поглављу  II – s Програма 

Удружења). 

 

4. Мере за квалитетнији надзор и контролу система националне безбедности. 

 Захтевати потпуну реализацију задатака, које у надзору и контроли имају 

парламентарни одбори, судска власт и независне државне институције, 

кроз њихову доследну примену постојећих механизама надзора и 

контроле.  

Кроз допуну законске регулативе омогућити Одбору за контролу служби 

безбедности редован надзор над радом полиције и недржавног сектора 

безбедности (бројне приватне агенције), 

 захтевати доследно поштовање принципа демократске контроле система, 

првенствено у циљу обавештености јавности (грађана, медија, заинтере-

сованих институција) о битним активностима у систему, као што су 

трошење буџетских средстава, ефекти борбе против организованог 

криминала, мере за заштиту људских права и слобода и сл., 

 инсистирати на спречавању утицаја елемената система на поступање 

тужилаштава и судова  у заштити права грађана, 

 инсистирати на спровђењу потпуне провере лица која се налазе на 

руководећим местима у МУП по читавој дубини, почевши од валидности 

завршеног образовног нивоа, преко безбедносне провере, до провере 

порекла имовине. 

 

5. Мере за побољшање транспарентности у набавкама за потребе система 

националне безбедности. 

Систем националне безбедности је међу највећим потрошачима новца 

пореских обвезника (између 8,6 и 9,3% државног буџета), па су и набавке за 

потребе система, на начин којим се сада реализују, међу највећим ризицима од 

корупције. 

 Захтевати да се пре сваке велике набавке спроведу стручне расправе 

(унутар елемената система) о потребама, приоритетима и финансијским 

показатељима реализације и да донете одлуке не могу имати највиши 

степен тајности. 

Одавно за стране државе није никаква тајна шта и колико имају 

одбрамбено - безбедносне снаге наше земље, па нема разлога да то буде 

тајна и за њене грађане. 

Изменом законске регулативе обезбедити да коначну одлуку о набавкама 

великих вредности морају донети надлежни скупштински одбори, 

 захтевати од свих државних органа надзора и контроле и органа 

унутрашње контроле у елементима система потпуну одговорност у 

праћењу трошења буџетских средстава (програмско буџетирање) за 

реализацију набавки и обавештавању јавности о предузетим мерама. 
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6. Мере за јачање политике државне неутралности (војна неутралност постоји 

само у ратним ситуацијама). 

Наша земља се одлучила за приступ ЕУ и тиме је прихватила заједничку 

безбедносну и одбрамбену политику ЕУ. Имајући у виду да се ЕУ ослања на 

НАТО безбедносне снаге јер нема (још увек) сопствене оперативне снаге, може 

се закључити да ни једна земља ЕУ која је у НАТО савезу (тренутно 21) не би 

признала неутралност наше земље. 

Питање државне неутралности детаљније је обрађено у поглављу II – p 

Програма Удружења. 

 Захтевати да се спроведу јавне и стручне расправе о односу наше земље 

према војно - политичким савезима и концепту неутралности. Након тога 

упознати ширу јавност са свим релевантним показатељима за одлучивање 

и расписати референдум за изјашњавање грађана. 

Сходно одлуци грађана и у складу са економско - социјалном 

развијеношћу, демографским потенцијалом наше земље и усвојеном 

ставу државе о моделу попуне Војске, приступити димензионисању  и 

опремању Војске, као и њеном нормативно - организационом уређењу, 

 захтевати да надлежни државни органи предузимају потребне 

дипломатске мере и мере на плану унутрашње политике, којима би се 

обезбедило да се наша земља не увуче у сукобе великих сила, односно, 

обезбеди очување регионалног мира и стабилности, 

 инсистирати да надлежни државни органи обезбеде јачање снага одбране 

наше земље у складу са расположивим могућностима, са циљем 

достизања нивоа потребног за одвраћање од евентуалних намера спољног 

оружаног угрожавања безбедности наше земље. 

 

7. Мере за побољшање правног уређења система националне безбедности: 

 Инсистирати на допуни уставних надлежности Скупштине Р.Србије, у 

циљу прописивања њене надлежности за усвајање Стратегије националне 

безбедности. Наведена Стратегија је усвојена 2009., односно,  2019. 

године, иако Скупштина нема прописану надлежност за то, 

 инсистирати на правном регулисању области тајног прикупљања 

података и надзора комуникација, 

 инсистирати на детаљној провери поступка увођења система за “паметни 

надзор“ у Београду и другим градовима, првенствено на усаглашености 

“Процене утицаја наведеног система на права грађана“ са законском 

регулативом, 

 захтевати да се системи надзора приоритетно постављају на просторима 

где бораве деца и млади, као што су то вртићи, школе, игралишта, 

паркови и сл., 

 инсистирати на правном регулисању недржавног сектора безбедности 

(агенције за обезбеђење, детективске агенције, компаније за консалтинг 

услуге у сектору безбедности и сл.), у коме је ангажовано око 30 000 лица 

са оружјем и по величини представља трећу наоружану структуру у нашој 

земљи. 

У послове правног регулисања ове тематике неопходно је координисано 

укључити све надлежне субјекте, почев од МУП-а, преко Пореске управе 

и Инспектората рада, па до образовних и здравствених институција, 

 инсистирати на допунама постојеће законске регулативе о ванредном 

стању, у циљу прецизнијег дефинисања поступања елемената система 
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националне безбедности у ванредном стању,  обезбеђења њиховог 

професионалног, политички неутралног  и ефикасног поступања, као и 

квалитетног демократског надзора елемената система током трајања 

ванредног стања. 

У ванредном стању, које је проглашено марта 2020.године, показали су се 

бројни недостаци недовољно прецизне регулативе, 

 инсистирати на допуни Стратегије националне безбедности у делу где се 

наводе облици угрожавања безбедности наше земље, тако што би им се 

додао и високо - технолошки криминал (сајбер криминал). 

Овај облик угрожавања безбедности наше земље мора бити у жижи 

интересовања система националне безбедности због велике експанзије 

броја корисника интернета и штета - последица које могу настати као 

резултат сајбер напада, посебно у доба великих епидемија и пандемија.  

 Од посебног значаја је обученост, опремљеност и одлучност Посебног 

тужилаштва за борбу против високо - технолошког криминала и 

Специјалног одељења МУП-а за исту намену. 

 

8. Дефинисање става државе према служењу војног рока и попуни јединица 

Војске људством. 

 Захтевати да се спроведу јавне и стручне расправе о овом питању, 

имајући у виду искуства наше земље и других земаља у свету са 

служењем и укидањем служења редовног војног рока, искуства са 

професионалним и комбинованим системима попуне у миру и са 

начинима попуне ратних јединица. 

Осим искустава, свакако се морају уважити економске, демографске и 

социјалне могућности наше земље, карактеристике безбедносног 

окружења и претходно усвојени став државе по питању неутралности 

или, евентуално, припадности одређеном војно - политичком савезу, 

 поред наведеног, од великог значаја је и објективна процена односа 

младих људи према евентуалној обавези редовног служења војног рока, 

као и односа свих грађана према евентуалном позиву за попуну резервног 

састава Војске (ратна Војска). И једна и друга процена је отежана лошим 

односом државе према припадницима одбрамбено - безбедносних снага у 

ратним дешавањима 1991.-1999.године и испољеном небригом за њих 

након ратног периода. 

Након тога би требало упознати јавност са свим релевантним 

показатељима за све прихватљиве варијанте попуне мирнодопске и ратне 

Војске и расписати референдум, на коме би се грађани изјаснили о томе. 

 

9. Мере за боље вредновање резултата рада у систему националне безбедности. 

 Имајући у виду да резултати рада у овом систему нису егзактно мерљиви 

и да се постојећа регулатива о њиховом вредновању различито тумачи и 

примењује, потребно је раздвојити вредновање посла од вредновања 

резултата рада на следећи начин: 

a) да се прво документима организације и систематизације у сваком 

елементу система пропише вредновање посла за постојећа формацијска 

места, са свим елементима која регулишу специфичност тог формациј-

ског места, 
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b) након тога да се документима, којима је регулисано управљање људским 

ресурсима у свакомелементу система, пропише  вредновање индиви-

дуалног рада за конкретно формацијско место. 

 

 10) 

 
ДРЖАВНА УПРАВА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Ставови Удружења о организацији и функционисању државне управе  и локалне 

самоуправе 
 

Карактеристике општег друштвеног и привредног развоја наше земље, уз 

значајан обим државне интервенције и све већу нормативну регулативу, указују на 

околност да се социјална регулација у вођењу јавних послова не може више посматрати 

као маргинална делатност у односу на остале друштвене процесе. 

Социјална регулација коју спроводи државна управа (поред органа државне 

управе ту спадају јавне службе и органи јединица локалне самоуправе) све више 

постаје један од основних друштвених процеса и чини важну претпоставку економске 

ефикасности, социјалне сигурности, културног развоја и општег друштвеног напретка, 

у условима развоја индустријског и урбанизованог друштва. 

Требало би да се државна управа све више јавља као иницијатор и координатор 

друштвено неопходних и корисних послова , а да атрибути власти, иако нису сасвим 

нестали (државна управа припада делу извршне власти), више не представљају основну 

садржину управне активности државе. То би подразумевало да државна управа своју 

функцију не остварује као инструмент власти, већ првенствено као регулатор 

друштвених процеса.  

Опште циљеве развоја друштва државна управа треба да реализује 

остваривањем јавних интереса, тј. оних интереса који стоје изнад појединачних (личних 

или групних) интереса, кроз неутралисање негативних ефеката неизвесности која 

произилази из могућег нелегитимног понашања грађана у друштвеној интеракцији, али 

не кроз успостављање доминације државне управе над грађанима применом 

ауторитативних средстава и метода власти. 

Може се закључити да би основна социјална функција и друштвена улога 

државне управе требале бити помоћ општем развоју друштва и пружање јавних услуга 

својим грађанима. Уосталом, у експозеу председнице Владе Р.Србије 28.06.2017.године 

изнето је: “Један од приоритета Владе је државна управа, која треба да прерасте из 

чистог регулатора у сервис грађана, посвећена стварању услова за привредни раст и 

друштвени развој“. 

 

a) По мишљењу Удружења опште карактеристике ситуације по тим питањимау 

Србији су: 

 Након периода административног социјализма државну управу у Србији 

је током осамдесетих година прошлог века одликовала неефикасност, 

непредвидивост и нетранспарентност, строга централизација и “пирами-

дална“ организација, у којој су се одлуке, дужности и задаци доносили на 

врху државе. Већина државних службеника је била слабо посвећена 

реализацији организационих циљева, јер је веза између рада и 

награђивања за рад била врло слаба.  

Свеопшта политизација из социјалистичког периода, у коме су се 

идеолошка и политичка подобност кадрова вредновале много више од 
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њихових стручних знања и вештина, само се наставила и у задњој 

деценији прошлог века. 

Последица таквог наслеђа је неефикасан, нефлексибилан, гломазан и 

грађанима слабо одговоран државни апарат, чија је управна функција 

доминантно била служење актуелним властима, 

 актери октобарских промена 2000.године су захтевали, барем деклара-

тивно, свеукупну демократизацију друштва, укључујући у то и економске 

промене и отварање привреде ка тржишту.  

У том светлу, као алтернатива постојећем моделу државне управе, јавио 

се модел познат као “ново јавно управљање“ (неw публиц манагмент), у 

коме јавни органи и институције усвајају менаџерску праксу и понашања 

карактеристична за приватни сектор.  

По наведеном моделу почело је осмишљавање тока  и динамике реформе 

државне управе, које је и формално отпочело усвајањем “Стратегије 

реформе државне управе“ (2004.год.). 

Суштина предвиђене реформе биле су мере рационализације државне 

управе, како би се смањила јавна потрошња, елиминисала политизација 

управе и поспешила њена професионализација. 

Након шеснаест година од почетка реформе државне управе може се 

закључити да је свим реформским потезима само “загребан врх леденог 

брега“ овог проблема, 

 наведена констатација је заснована на чињеници да организационе 

промене државне управе нису рађене на основу научних принципа о 

организацији савремене управе, функционалних анализа и експертских 

приступа овом питању, већ су оне увек биле резултат политичке поделе 

плена и изражавале су потребу актуелних власти да се политички 

контролишу управни ресори. 

Нису уважаване чињенице да обим, карактер и природа савремених 

управних послова неминовно захтевају стварање оптималне, координи-

сане екстерне (макроорганизација) и интерне (микроорга-низација) 

организационе структуре, које ће омогућити најбоље функцио-нисање 

управног система, 

 као да су актуелне власти остајале “глуве“ на сазнања да савремени развој 

друштва и државе, савремена наука и технолошки развој, глобално 

друштво и нова економско - социјална кретања отварају и многобројне 

проблеме организације управног система, који није затворен и статичан 

процес, већ све отворенији и динамичнији, те да је потребно пронаћи нове 

организационе облике државне управе који ће највише одговарати 

савременом друштву и одговорној држави, 

 процес регионализације је започет 2009.године, али није одмакао даље од 

доношења законске регулативе, иако је Србија земља са највећим 

регионалним разликама у Европи када су у питању износи месечних 

зарада у најразвијенијим и најнеразвијенијим деловима Србије.  

b) По мишљењу Удружења карактеристике тренутног стања државне управе 

(посебно ће се анализирати стање у органима јединица локалне самоуправе) у 

Србији су: 

 Државна управа неминовно пролази кроз процес трансформације, 

генерички изражен синтагмом “реформа државне управе“. У том процесу 

се споро и непотпуно спроводе захтеви постављени бројним стратешким 

документима, који би требало да обезбеде већу правну сигурност, бољу 
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партиципативност, одговорност, ефикасност и делотворност државне 

управе.  

Појаве које прате овај процес су све веће усложњавање организационог 

окружења, пораст броја функција, комплексност релација и активности 

које се у њему одвијају, као и промена природе управног деловања које 

би требало да се све више оријентише ка грађанима, 

 узимајући у обзир да је држава организовани систем, државна управа у 

Србији функционише упркос томе што је неадекватно организована и још 

увек не представља заокружен функционални систем. Последице тога се 

осећају у пословању привреде, свакодневном животу грађана и 

настојањима да се Србија што боље позиционира у међународном 

окружењу, 

 потребно је истаћи да је током последњих година држава успоставила 

амбициозни стратешки оквир, са јасно дефинисаним циљевима и 

активностима, кроз бројна планска документа закључно са “Стратегијом 

реформе јавне управе у периоду 2018.-2020.год.“ Али, исто тако се мора 

истаћи да реформа државне управе свакако није само усвајање бројних 

закона и прописа, већ и њихово доследно спровођење, што очигледно још 

увек није заживело, 

 један од озбиљних проблема је и запошљавање у државној управи, које се 

годинама уназад користи као социјална категорија за политички подобне, 

за рођаке, пријатеље и сл.  

Тако је Србија дошла до односа да на 2,6 запослених у приватном сектору 

долази 1 запослен у државном сектору, што је тешко одрживо у дужем 

периоду. По проценама, у структури државне управе и локалне 

самоуправе, од највишег до најнижег нивоа организовања, постоји око 

200 000 запослених лица која су оперативно непотребна и која наше 

грађане коштају између 1,8-2 милијарде евра на годишњем нивоу. 

Међутим, ипак су највећи проблем у функционисању државне управе 

кадрови без потребних знања и искустава, често са сумњивим дипломама, 

али увек уз благослов владајућих структура, 

 оно што у великој мери утиче на изградњу и функционисање државне 

управе је политичка нестабилност државе, у којој се (скоро) сваке године 

одржавају изборне кампање, због којих је мање времена и места за 

бављење другим значајнијим темама. Иста констатација се може навести 

и за територијалне проблеме државе (КиМ, границе према Хрватској и 

БиХ), који су годинама у фокусу њеног деловања, али без адекватних 

решења, 

 у Србији није створена повољна атмосфера у којој ће бити препозната 

неопходност промена у државној управи на добробит грађана. Исто тако, 

ни у самој структури државне управе не постоји суштинско разумевање 

важности њене реформе, очигледно је да њено постојеће стање у великој 

мери одговара актуелним властима.  

Зато много и не чуди реалност да уместо декларисане професионали-

зације државне управе све више јача њена политизација, 

 многи закони и прописи се доносе уз искључивање јавности и свих 

заинтересованих актера из тог процеса, скоро 60% тих докумената се 

доноси по тзв. хитном поступку. Због честе неусклађености докумената 

са финансијским плановима отежано је праћење њихове реализације, па 
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се и бројне активности одрађују на формалном нивоу, како би се само 

приказао позитиван резултат, 

 нема довољно анализа које треба да покажу ефекате примене докумената 

текуће политике, те остаје нејасно на основу чега се даје предност неким 

решењима уместо другим, потенцијално бољим. Ово посебно има 

негативне ефекте у ситуацијама (честим) када се, због изборних резултата 

или одлука надлежних лица, мењају лица на челним местима у структури 

државне управе. Најчешће то подразумева и одлазак једног дела кадра са 

својих места, а долазак новог кадра, по избору новог руководиоца.  

Потпуна политизација је и одлучивање о “новим“ функцијама лица која 

одлазе са дотадашњих места, 

 нема дилеме да управљачка функција у хијерархијској организацији као 

што је то државна управа припада руководиоцима органа и 

организацијских јединица. Исто тако, нема дилеме да је успостављање 

државничко - службеничког система, заснованог на стручним способ-

ностима, слабо реализовано и да је основни узрок тога све израженија 

политизација и централизација (централизација и у процесу одлучивања 

и у територијалној размештености), 

 управо се због изражене политизације и централизације не примењује 

дефинисани законски поступак избора руководиоца у органима и 

организацијским јединицама државне управе. Озбиљна одступања се 

огледају и у великим дискреционим овлашћењима руководиоца, јаким 

политичким утицајима “са стране“, избегавању расписивања конкурса за 

пријем кроз постављање великог броја руководиоца у статус “вршилац 

дужности“ (на крају 2020.год. су од укупно 347 руководећих места у 

државној управи на 256 места била лица у статусу ВД) дуже од рока 

прописаног Законом, затим, у недефинисању граница овлашћења 

руководиоца чиме се поставља и питање њихове објективне 

одговорности и сл., 

 организациони циљеви су често двосмислени и нејасно се преносе по 

дубини структуре државне управе. Одсуство подударности циљева 

унутар органа  и организационих јединица државне управе се одсликава у 

ограниченој примени стратешког планирања и управљања према 

циљевима и задацима, што посредно утиче на успешно управљање 

људским ресурсима, радну мотивацију лица и њихов укупни учинак. 

Недовољно је развијена управљачка самосталност руководиоца, пре свега 

у погледу распоређивања буџетских средстава и осмишљавању интерних 

политика успешног рада, 

 не постоји јединствена евиденција органа и других субјеката у структури 

државне управе, нема ни јединствене евиденције запослених у њој, многи 

послови и задаци нису стандардизовани. 

Не постоји јасна типологија организационих облика у структури државне 

управе, нити су дефинисани прецизни критеријуми које типове 

организационих форми и када користити, односно, када мењати или 

укидати поједине организационе јединице у државној управи. 

Нејасан је критеријум по коме неке организационе јединице у државној 

управи имају правну независност и функционишу независно од Владе 

Р.Србије, 

 осим што се не зна тачан број запослених у државној управи, још увек 

нема платних разреда за запослене, не зна се који су радни профили 
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актуелно потребни, те постоји и низ проблема око извештавања, праћења, 

оцењивања и предузимања неопходних мера ради подизања ефикасности 

и квалитета пружања услуга, 

 оно што је у томе посебно спорно је чињеница да за највиша места у 

органима државне управе нису предвиђене потребне референце које 

требају испуњавати лица - кандидати за та места, нити постоји оквир 

потребних знања, вештина и компетенција, а пракса показује каква су све 

чудна решења тада могућа. Са друге стране, лица на тим местима имају 

велике привилегије и уживају бројне бенефите, што свакако указује на 

вулгаризацију вредносних критеријума и неефикасност система, 

 често се за одређене пропусте у функционисању државне управе користи 

објашњење да се ради о недостатку капацитета, што је очигледан алиби, 

јер се управо стално говори о потреби рационализације државне управе 

(смањењу броја запослених). Али, тачно је да у одређеним секторима 

државне управе дуже време ради недовољан број људи, док истовремено 

у другим секторима ради њих превише, 

 од најзначајнијих процеса, који су предвиђени досадашњим реформама 

државне управе, недовољно је урађено у њеној децентрализацији, 

професионализацији и деполитизацији, рационализацији, координацији 

активности, јачању контролних механизама и њеној модернизацији. 

Посебно се истиче проблем унутрашње контроле (надзора) која није 

довољно уређена, како на “доле“, тако и на “горе“, у којој нема 

адекватних индикатора за мерење учинка руководиоца, а постојећа 

процедура оцењивања лица је у значајној мери формализована. 

Ови проблеми су присутни и поред постојања бројних контролних 

механизама, почевши од Управног суда, преко Управног инспектората, 

па до независних регулаторних тела 

 

Као закључак се може навести да је фокус досадашњих реформи државне 

управе био на активностима које првенствено служе за пропагандне сврхе, без 

стратешког и координисаног приступа реформи. Превише је у томе било 

популистичког приступа на оним активностима са којима су грађани у директном 

контакту и које су лако препознатљиве. 

 

c) По мишљењу Удружења карактеристике тренутног стања у органима 

јединица локалне самоуправе (у даљем тексту ОЈЛС) у Србији су: 

 Предвиђене реформе државне управе, укључујући у то и ОЈЛС, требале 

су да обезбеде већу одговорност локалних администрација према 

грађанима, увођење механизама за осигуравање већег учешћа грађана у 

креирању политике и одлучивању на локалном нивоу, повећање 

транспарентности рада локалне администрације  и функционера у 

извршавању јавних задужења и послова, побољшање поштовања права 

маргинализованих и рањивих група и, на крају, да доведу до пораста 

поверења грађана у своју локалну администрацију. 

На основу праћења стања може се закључити да у већем броју јединица 

локалне самоуправе планирани садржаји нису реализовани, 

 такође, ни принципи на којима су требале бити засноване предвиђене 

реформе у ОЈЛС, нису заживели у пракси. То сеодноси на принцип 

повећања одговорности ОЈЛС према грађанима, затим на принцип 

побољшања транспарентности у раду ОЈЛС ка грађанима и централној 
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власти, на принцип стварања предуслова за активније учешће грађана у 

процесима формулисања, усвајања и спровођења локалних политика, на 

принцип елиминисања дискриминације грађана од стране ОЈЛС и на 

принцип повећања ефикасности рада ОЈЛС. То је и разлог што око 40% 

грађана изражава незадовољство квалитетом услуга које пружају ОЈЛС, 

 предвиђене реформе у ОЈЛС се одвијају спорадично и недовољно брзо, 

што је последица централизације (политичке, административне и 

фискалне) државе, финансијске и организационе неефикасности јединица 

локалне самоуправе и неуједначеног регионалног развоја.  

Још једна отежавајућа околност је чињеница да је локална власт у Србији 

једностепена, што значи да не постоји додатни степен између ње и 

централне власти, то свакако нису показали садашњи управни окрузи, 

 по броју становника и површини територије коју заузимају јединице 

локалне самоуправе Р.Србије су међу највећим у Европи, што ствара 

додатне проблеме у њиховом функционисању.  

Са друге стране, величине јединица локалне самоуправе у Р.Србији су 

веома различите, а све имају сличне задатке, што само по себи намеће 

закључак да немају једнаке могућности за реализацију тих задатака и да 

се неминовно сусрећу са великим финансијским и кадровским 

проблемима, 

 не постоји прецизна подела послова за ниво ОЈЛС, већ је она део 

политичког процеса и мења се у зависности од конкретног политичког 

контекста. Другим речима, постоји велики утицај политичких 

организација на рад локалне администрације, који се манифестује кроз 

јачање партократије, гомилање функција, сукобе интереса, утицај 

“повезаних лица“ и коруптивне радње, при чему све то остаје ван 

законског надзора и адекватних санкција. 

Потребно је истаћи да је чланом 193 Устава Р.Србије дефинисана заштита 

ОЈЛС од било чијег уплитања у подручја њене одговорности, односно 

онемогућавања вршења њених надлежности, што надлежни органи у 

јединицама локалне самоуправе у пракси веома ретко користе за своју 

заштиту, 

 један од већих проблема је израда годишњих буџета јединица локалне 

самоуправе. Проблеми настају јер нису успостављене јасне везе између 

ангажованих ресурса и очекиваних резултата, приоритетни послови се 

одређују без учешћа грађана и других заинтересованих субјеката, 

промењен је начин расподеле пореза на зараде и расподела трансфера, 

планирају се послови за које нису обезбеђена неопходна финансијска 

средства (несигурни извори финансирања), процес трошења буџетских 

средстава није транспарентан и доступан на увид грађанима, буџетски 

извештаји су нередовни, формални и  без мера за пропусте према 

одговорним лицима. 

Наведене констатације се у великој мери односе и на јавна предузећа (ЈП) и 

јавне установе (ЈУ) чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, о чему је било речи 

у делу II - а Програма Удружења. 
Стиче се утисак да се финансирање на нивоу јединица локалне самоуправе првенствено 

користи да би се обезбедила што већа подршка бирача за политичке организације на 

власти, 

 непрецизно дефинисани уговорни односи између ЈЛС и ЈП - ЈУ, која 

обављају јавне послове - услуге за које је надлежна ЈЛС, често су пример 
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неефикасности и негативног утицаја партија - странака на рад ЈП - ЈУ, 

чиме се отежава реаговање на потребе грађана, онемогућавају 

иницијативе за оптимизацију ефикасности пословања, не дозвољавају 

тржишне конкуренције и стварају услови за коруптивне радње,  

 у склопу напред наведеног проблема су и проблеми доношења одлука о 

јавним набавкама на територији јединице локалне самоуправе и 

управљања имовином у њеном власништву. Ови проблеми, заједно са 

политизацијом и “ћутањем“ надлежних институција, су највећи 

узрочници раста криминала и корупције на локалном нивоу и спречавања 

ефикасне борбе против тих пошасти. 

Бројни су проблеми који прате управљање имовином ЈЛС, од тога да 

често нема ажурних спискова пословног простора у власништву ЈЛС, 

преко података о неискоришћеном грађевинском и пољопривредном 

земљишту, па до података о  приходима од наведених портфолија, 

 нема напретка у области редовног истраживања задовољства корисника 

услуга пруженим услугама од стране ОЈЛС, чиме изостаје адекватно и 

благовремено реаговање на пропусте у раду ОЈЛС и омогућује негативан 

селективни приступ пословима, уз покушаје правдања разним недоста-

цима у ресурсима.  

Стиче се утисак да челни људи у ОЈЛС нису посебно ни заинтересовани 

за унапређење наведене активности, 

 најчешће нико није надлежан да мери квалитет услуга које се пружају 

грађанима, нити да се бави сагледавањем чињеница које говоре какве 

услуге и на ком нивоу квалитета треба пружати грађанима, затим, како 

направити добар баланс између економичности и квалитета, како 

приближити грађанима органе - установе које за њих требају да реализују 

послове за које их они плаћају, како раздвојити и ефикасно реализовати 

надлежности града и градских општина и сл., 

 у организационим целинама локалних самоуправа није заживео тимски 

рад, нити се успешно примењују процесне функције управљања, пре 

свега функције планирања, координације, контроле и анализе. Углавном 

се значајне одлуке доносе у уском кругу “на врху“, што је посебно 

уочљиво у “ноћним смењивањима“ руководиоца у ЈП и ЈУ на нивоу 

јединице локалне самоуправе. 

О привилегијама и бенефитима, а често и недомаћинском понашању, 

лица на руководећим местима у ОЈЛС, ЈП и ЈУ довољно је рећи да она 

тиме свакако “не деле судбину свог народа“ који их за то плаћа, 

 не зна се критеријум по коме се формирају бројна стална и привремена 

тела на нивоу ОЈЛС, нити је јасно дефинисан делокруг њиховог посла, а 

оно што је најспорније су недефинисане квалификације лица за чланство 

у тим телима. 

Тако се дешава да у највећем броју јединица локалне самоуправе нема 

ресорних целина за заштиту животне средине, за пољопривреду и село, за 

израду пројеката развоја јединице локалне самоуправе и сл. Када 

одговорна лица кажу да те наведене послове раде сви, то уствари значи да 

за те послове не одговара нико. 

 

Као закључак може се навести чињеница да је реформа ОЈЛС дуг процес и да 

представља битан услов за успешно спровођење реформских принципа у свим 

областима на локалном нивоу. Нажалост, највеће напоре ОЈЛС улажу на уверавању 
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грађана да органи јединица локалне самоуправе доследно поштују и спроводе законе и 

прописе, уместо да ти напори буду усмерени на успостављању и реализацији развојних 

циљева јединице локалне самоуправе. 

Зато се и процеси реформи ОЈЛС спроводе споро и непотпуно и још увек нису 

омогућили да ОЈЛС постану истински сервис грађана, способан да њима и привреди 

пружи потребан ниво и квалитет услуга. 

 

d) По мишљењу Удружења процес регионализације практично није ни започет, а 

законска регулатива којом се регионализација дефинише има следеће 

карактеристике: 

 Уставом Р.Србије из 2006.год. није предвиђена регионализација, нити је 

нека од актуелних партија - странака одлучније заступала концепт 

регионализације, 

 решења која су заступљена у “Закону о равномерном регионалном 

развоју” (2009.год.) и његовим изменама превише личе на решења након 

Устава 1974.год. и само потврђују регионалне разлике  (и границе) из тог 

времена, 

 не зна се да ли је реч о формалној, статистичкој регионализацији или о 

процесу федерализације наше земље, 

 регионализација није планирана у складу са јасним, демократски и јавно 

дефинисаним политичким и економским циљевима, примењена начела су 

исувише формална, 

 попуштања пред захтевима представника националних мањина у погледу 

броја (тренутно 5) и граница евентуалних региона само су допринела 

дестабилаизацији политичких прилика у земљи, 

 због неспровођења јавне расправе и стручних дебата о овој тематици 

грађани су значајно ускраћени за објективну слику о самом процесу и 

значају регионализације. 

 
Мере за побољшање организације и функционисања државне управе и локалне 

самоуправе  које заступа, промовише и за чију се реализацију бори Удружење 

 

1. Државна управа 

 

1.1. Најзначајнији циљеви предвиђених мера су: 

 Реорганизација државне управе по принципу стручности кадрова и 

њихове способности за рад у органима државне управе,  

 јачање њене независности од актуелних политичких интереса и потреба 

партија 

 странака на власти, партијске припадности и воље појединаца у врховима 

власти, а са друге стране, јачање њене самосталности у раду и зависности 

искључиво од правила струке, 

 стварање услова да државна управа постане сервис грађана који ће 

гарантовати спровођење њихове вољепреко професионалних, високо 

оперативних и модернизованих служби, лишених сваког политичког или 

идеолошког утицаја, 

 реформа у опхођењу службеника државне управе према грађанима. 

 

1.2. Конкретне мере: 
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 Усагласити Пословник о раду Владе са “Законом о државној управи“ у 

погледу дефинисања и спровођења јавних расправа приликом измена, 

допуна и израде закона.  

       Ово се пре свега односи на повећање учешћа грађана у тим процесима у 

циљу прикупљања мишљења јавности о садржајима закона који су у 

скупштинској процедури, 

 на основу “Закона о планском систему“ потребно је да Влада учини 

доступним јавности одговарајућа интерна документа, у електронској 

форми, која уређују мониторинг и евалуацију у спровођењу програма и 

пројеката које спроводи Влада.  

       Тиме би се омогућила ефикаснија анализа и квалитетније мерење ефеката 

јавних политика чији је предлагач Влада, 

 изменити Пословник Скупштине Р.Србије тако да се јасно дефинише 

обавеза скупштинских одбора да заинтересованим  представницима 

цивилног друштва и стручне јавности омогуће присуство седницама и 

учешће у раду одбора, 

 усвојити етички кодекс којим се утврђују стандарди интегритета и 

правила понашања посланика.  

       Овај документ треба бити од кључне важности за подизање нивоа њихове 

политичке одговорности, културе понашања на јавној сцени и поверења 

јавности у њихов рад, 

 на интернет презентацији Владе објављивати планове јавних набавки, 

позиве за подношење тендерске документације и закључене уговоре. 

       На веб сајтовима Министарстава објављивати податке из Информатора о 

њиховом раду, из годишњег извештаја о раду, податке о јавним набавкама 

из њихове надлежности, финансијске планове и извештаје, 

 обезбедити адекватан правни оквир за увођење “отворених података“ из 

свакодневног функционисања државне управе, 

 на основу “Закона о управној инспекцији“ обезбедити њен ефикасан 

надзор над спровођењем закона и прописа у поступцима органа државне 

управе,што би била једна од мера за спречавање процеса бирократизације 

државног апарата, 

 инсистирати на значајним изменама изборног система, којима би се 

грађанима омогућила потпуна слобода избора, верно представљање 

њихове истинске воље и избор стручних, способних, одговорних и 

поштених представника грађана. 

Промене изборног система обухватају и законско регулисање изборног 

права, које би постало обавезно за све пунолетне грађане са бирачким 

правом, промене у изборном цензусу за коалиције и доношење новог 

закона о финансирању политичких странака, 

 у склопу наведених промена изборног система су и законске промене, 

којима би Скупштина Р.Србије  бирала Председника Републике. 

       Такође, наведеним законским променама Скупштина Р.Србије би имала 

онолико посланика колико има општина на територији Р.Србије и имала 

би Веће дијаспоре (предлог да то Веће има 10 лица), 

 законски регулисати запошљавање у државној управи, тако да се сви 

државни службеници (члан 84 “Закона о државној управи“) могу 

запослити искључиво путем јавних конкурса. Тиме се, поред осталог, 

морају смањити партијски утицаји, непотизам, протежирање, корупција и 

сл.  
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       Покренути анализу о броју запослених у органима државне управе, с 

циљем да се број запослених сведе на оптимално потребан број, 

 законски регулисати могући број функционера (члан 88 истог Закона) у 

органима државне управе, при чему укинути сва места помоћника 

министра, државних секретара и места саветника министра. 

Функционерима максимално ограничити бенефите које користе - добијају 

за своја функционерска места. 

Законски ограничити могући број функција за сва лица у државној 

управи, тако да ни једно лице не може обављати више од две функције 

док се налази (запослен, постављен, изабран) у државним органима, 

подразумевајући као прву место на коме је запослен, односно, функцију 

на којој је постављен или изабран. 

Законски регулисати обавезу формирања базе података о материјалном 

статусу и финансијским примањима свих лица на руководећим местима у 

органима државне управе, 

 обезбедити највиши степен отворености и јавности у раду државне 

управе, што се, пре свега, постиже спречавањем монополске контроле над 

средствима јавног информисања, онемогућавањем медијске блокаде 

политичких противника и спречавањем прикривања злоупотреба јавних 

овлашћења, сукоба интереса, узурпација и пљачки државне имовине, 

 покренути анализу оправданости могуће територијалне децентрализације 

органа државне управе, којом би један број тих органа могао бити 

размештен у још неколико градова наше земље. 

Истовремено припремити и јавну расправу о процесу и значају 

регионализације (укјључујући и укидање аутономних покрајина), након 

чега би грађане требало детаљно упознати са разлозима “за и против” 

регионализације, како би имали потребне чињенице за одлучивање на 

референдуму о том питању, 

 инсистирати на доследном поштовању уставне (чл.55) и законске 

регулативе (Закон о државним службеницима - чл.5, Закон о судијама - 

чл.30, Закон о јавном тужилаштву - чл.49, Закон о полицији - чл.169 и 

Закон о Војсци), којима се на више начина ограничавају државни 

службеници у активном бављењу политиком. 

На тај начин би се државни службеници “држали” даље од политичких 

активности, пре свега због специфичности и значаја послова које 

обављају и чињенице да су својом јавном службом свакако већ укључени 

у друштвени развој земље. 

 

2. Локална самоуправа 

 

2.1. Најзначајнији циљеви предвиђених мера: 

 Већи утицај грађана на рад ОЈЛС и ефикасније задовољење својих потреба и 

интереса, 

 прецизно одвајање државних органа и њихових надлежности од ОЈЛС и 

њихових надлежности, како би грађани брже, јефтиније и ефикасније 

остваривали своје локалне интересе кроз ОЈЛС које сами бирају, контролишу и 

финансирају, 

 прецизно дефинисање оквира и врста делатности ОЈЛС, како би они преузели 

само онај круг послова који је неопходан да би грађани могли успешно да 
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решавају своје локалне проблеме и чије решавање грађани требају да 

финансирају, 

јефтинија и оперативнија локална самоуправа као истински сервис грађана, при 

чему државна управа задржава само контролну функцију. 

 

Конкретне мере: 

 Сви ОЈЛС, који  у опису свог посла имају пружање услуга грађанима, требају на 

свом веб сајту, или на други могући начин, поставити јасна објашњења за 

грађане, у којима су образложени начини остваривања права грађана на њихове 

услуге и начини подношења жалби уколико нису задовољни радом тих органа, 

 напред наведени органи требају увести процедуре за мерење задовољства 

грађана пруженим услугама, нпр. путем периодичног  истраживања јавног 

мњења или путем “онлајн“ анкета и сл., ради отклањања пропуста и 

унапређивања свог рада. 

Ово се у потпуности односи и на Јавна предузећа и Јавне установе, чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе, јер су они рачуне о свом раду до сада 

полагали углавном политичким партијама - странкама које су их “добиле“ у 

подели изборних успеха, 

 обезбедити потпуну транспарентност трошења локалног буџета, буџета јавних 

предузећа и установа, поступака јавних набавки, свих уговора које склапа 

јединица локалне самоуправе, као и годишњих извештаја о раду ОЈЛС, ЈП и ЈУ. 

То је могуће реализовати тако што ће се, са једне стране, наведени садржаји 

редовно постављати на веб сајтовима ОЈЛС, ЈП и ЈУ (или бити истакнути на 

видним местима у објектима ОЈЛС) и бити стално доступни грађанима и другим 

заинтересованим физичким и правним лицима, а са друге стране, наведене 

садржаје ће редовно контролисати надлежне буџетске инспекције и о томе 

благовремено обавештавати јавност, 

 омогућити да се грађани на време изјашњавају и одлучују о пројектима који ће 

се финансирати из локалног буџета (тзв. партиципативно буџетирање). 

Изјашњавање се може спроводити путем анкетних листића и путем званичног 

сајта ОЈЛС, у тачно дефинисаном периоду трајања изјашњавања (нпр. 7 дана), 

 интензивирати дообучавање надлежних лица у ОЈЛС за програмско буџетирање, 

пре свега за инвестиционо, капитално и кредитно финансирање пројеката, чиме 

би се требао боље стимулисати приватни сектор, регулисати цене јавних услуга 

и дефинисати мере социјалне заштите на територији ЈЛС, 

 ОЈЛС који у опису посла имају пружање услуга грађанима, требају на свом веб 

сајту, или на видном месту у просторијама органа, истаћи име, презиме и 

контакт особе задужене за поступања по захтевима грађана и заинтересованих 

физичких и правних лица приступу информацијама од јавног значаја.  

Поред тога, потребно је да ОЈЛС стално раде на унапређивању информисаности 

грађана о свим битним питањима локалног карактера, 

 планирати и реализовати редовне периодичне састанке локалне извршне власти 

са представницима локалне опозиције, заинтересованим представницима 

цивилног друштва, представницима синдиката из свих области јавног живота, 

представницима синдиката у ЈП и ЈУ и представницима удружења предузет-

ника, занатлија и пољопривредних задруга (самосталних пољопривредника). 

Планирати и реализовати радне обиласке месних заједница, ЈП и ЈУ од стране 

локалне извршне и законодавне власти. 

Обезбедити могућност састанака локалне извршне власти са заинтересованим 

грађанима по њиховом захтеву, 
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 предузимати мере на сталном унапређивању управљања људским ресурсима у 

ОЈЛС, кроз континуирано стручно усавршавање запослених, унапређивање 

система селекције запослених, успостављање поузданог система мерења 

њихових радних учинака (личних и колективних) и на основу тога предузимање 

адекватних мера, унапређивање систематизације и описа радних места и 

програма развоја капацитета органа, доношење локалне стратегије развоја 

људских ресурса и сл. 

Нема дилеме да сви послови ОЈЛС пресудно зависе од људи који обављају те 

послове, њихових квалификација, стручних компетенција, мотивације, 

организације рада  и поделе улога, те да успешно управљање људским 

ресурсима представља пресудан фактор за остваривање сваког циља ОЈЛС, 

 сагледати могућности за додатно стручно усавршавање (краћа курсирања, 

семинари, предавања и сл.) лица на самом почетку њиховог рада у ОЈЛС, по 

питањима која су се у пракси показала потребним за усавршавање, 

 у складу са напред наведеном мером су и мере за елиминисање партијског 

запошљавања, непотизма, протежирања заштићених и недодирљивих, затим, 

мере за увођење конкретне одговорности према лицима на руководећим местима 

у ОЈЛС, ЈП и ЈУ за неостварене резултате у раду, мере за спречавање 

недомаћинског понашања према повереној јавној имовини и сл., 

 запошљавање лица у ОЈЛС, ЈП и ЈУ вршити искључиво путем јавних конкурса, 

са правом на судску заштиту учесника конкурса. 

Места на која се именују - постављају лица по основу резултата на локалним 

политичким  изборима могу бити само: градоначелник (председник општине), 

заменик градоначелника (председника општине), одборници скупштине града 

(општине), чланови градског већа (општинског) и председници месних 

заједница. 

Укинути сва места помоћника и саветника у ОЈЛС, а уместо њих формирати 

стручни тим (групу) за планирање развоја града (општине) и припрему развојних 

пројеката, 

 максимално ограничити привилегије, бенефите и делове буџета за 

репрезентативне трошкове за сва лица на руководећим местима у ОЈЛС, ЈП и ЈУ, 

као и број функција (максимално још једну додатну функцију) које могу 

обављати за време док се налазе на тим местима. 

Израдити базу података о материјалном статусу и финансијским примањима 

свих лица на руководећим местима у ОЈЛС, ЈП и ЈУ, 

 радити на развоју приватно - јавног партнерства, пре свега у областима паркинг 

сервиса, пијаца, пословног простора, одржавања јавних површина, сакупљања и 

депоновања отпада, пречишћавања отпадних вода и управљања портфолијама 

имовине ЈЛС.  Све наведено треба да прати квалитетна правна, економска, 

финансијска, еколошка и технолошка анализа, као и врхунско спровођење 

тендера за избор партнера, 

 утврдити критеријуме за мониторинг и евалуацију успешности ОЈЛС и других 

надлежних органа - институција на локалном нивоу у борби за сузбијање 

корупције, а резултате учинити доступним јавности. 

Предузимати конкретне мере одговорности према надлежним лицима у ОЈЛС за 

слаб рад у реализацији овог стратешког задатка на локалном нивоу, 

 предузети потребне мере за обезбеђивање што стабилнијег финансирања на 

локалном нивоу, ради дугорочнијег планирања развоја јединице локалне 

самоуправе 

У том смислу увести јасна правила поделе пореских прихода (порези на доходак 
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и имовину) између града и градских општина, смањити део пореза из 

надлежности јединице локалне самоуправе за предузетнике и занатлије, као и 

пореску основицу за станове и пословни простор, 

 извршити потпуно ажурирање евиденције о имовини која је у власништву 

јединице локалне самоуправе, начину њеног коришћења и наплате прихода ако 

је иста издата другом лицу. 

Ово је посебно важно за грађевинско земљиште и пословни простор, који су у 

власништву јединице локалне самоуправе. 

Извршити попис објеката који су напуштени од стране државних фирми и 

напуштених објеката који су у власништву Министарства одбране, те преко 

надлежних државних органа захтевати решавање њихове даље судбине у 

интересу јединице локалне самоуправе, 

 развој локалне самоуправе планирати (развојни пројекти) искључиво на основу 

ажурних података о расположивим и утицајним природним ресурсима на њеној 

територији, демографском, економском и технолошком потенцијалу територије. 

Наведене податке редовно усаглашавати са надлежним образовним установама 

на територији, 

 интензивирати подршку ОЈЛС радном ангажовању маргинализованих и теже 

запошљивих лица, њиховом бољем информисању и укључивању у јавни живот, 

 значајне промене изборног система на локалном нивоу, које би, поред промена 

изборног система на републичком нивоу, обухватиле директан избор 

градоначелника (председника општине) и одговорност градског већа 

(општинског) за свој рад директно градоначелнику (председнику општине). 

Успостављањем персонализованог већинског изборног система (гласање за 

личност, а не за изборну листу) обезбедило би се да градоначелник (председник 

општине) много више брине за интересе грађана него за интерес страначке 

централе, односно, организације - удружења које га је предложило за то место, а 

добио би и значајно већу аутономију у свом раду у односу на њих (и мањи 

утицај републичког нивоа власти на власт локалног нивоа). 

Исто тако, тиме би се омогућило да лица која су изабрана за места 

градоначелника (председника општине) буду квалитетни кандидати за виса 

места на републичком нивоу, искључиво на основу својих резултата рада (то би 

било право каријерно напредовање и позитивна селекција). 

 

Наведене мере требале би да омогуће бржи и квалитетнији развој ЈЛС, који би 

водио ка: 

 непосреднијем и ефикаснијем утицају грађана на квалитет рада ОЈЛС, 

 значајнијим капиталним инвестицијама и обезбеђивању више средстава за 

привредне, социјалне, културне, еколошке и спортске пројекте на нивоу ЈЛС у 

интересу грађана, 

 обезбеђивању бољих комуналних услуга грађанима, 

 вишим приходима за буџет ЈЛС и смањењу буџетских расхода, 

 бољим условима за развој предузетништва и занатства, бржем целокупном 

развоју ЈЛС, а тиме и већем стандарду свих грађана на територији ЈЛС. 
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11) 

 
ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ И ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА  

 

Ставови Удружења о демографским проблемима и                                      

популационој  политици наше земље 
 

На простору наше земље велики демографски проблеми су присутни више 

деценија, док се за тренутну демографску ситуацију може рећи да је “стабилно 

неповољна“ 

Статистички подаци који одсликавају најзначајније карактеристике неповољне 

демографске ситуације у нашој земљи :  
1. Према званичним подацима Републичког завода за статистику укупан број 

становника на дан 01.01.2020.год. је 6 950 753 и по први пут у протеклих пет 

деценија је испод 7 милиона.  

 Уколико би се наставио такав тренд процењује се да би 2050.год. у Србији 

живело око 5 790 000 становника, што би био пад за 17% у односу на 

тренутни број становника. 
2. Број живорођених је већ неколико година испод 65 000 (године 2019. био је 

64 407) и значајно је мањи него било које године у прошлом веку, 

укључујући и ратне године. 

Број умрлих је годинама изнад броја 100 000 (године 2019. био је 101 406). 

 На тај начин је просечан број умрлих за око 40% већи од просечног броја 

живорођених, што резултира негативним природним прираштајем, који у 

задњих 10 година износи просечно минус 36 500 на годишњем нивоу 

(године 2019. био је  -37102), односно -5,3 промила, 
 тај  „колапс популације“ је иначе карактеристичан за све балканске земље, 

тренутно је доминантан у Бугарској са негативним природним прираштајем 

од  -22,4 промила. 
3. Старосна структура је веома неповољна због повећаног броја старијих 

становника (преко 65 година старости) и истовременог смањења броја 

младих становника (од 15 до 30 година старости). 

 Почетком 2020.год. сваки пети становник наше земље (20,2%) био је старији 

од 65 година, а тек сваки седми (14,4%) био је млађи од 15 година. Број 

старијих становника је за 463 220 већи од броја младих становника, 

просечна старост становништва је 43,4 године, по чему је наша земља шеста 

у Европи. 
4. Велики демографски проблем представља и стање у пограничном простору 

наше земље. 

По попису из 2011.год. у 46 општина и градова који се налазе у овом 

простору живи око 1,52 милиона становника, али са врло слабом 

насељеношћу (просечно 51 становник на квадратном километру, док је у 

осталим деловима земље просечна насељеност 93 становника на квадратном 

километру) и израженом концентрацијом становништва у неколико већих и 

регионалних насеља. 

 Најинтензивније смањење броја становника имају места у пограничном 

простору према Бугарској, док једино општине Прешево и Тутин бележе 

повећање броја становника, 
 осим што су места у пограничном простору економски слабије развијена и 

са вишом стопом незапослености, у њима је најизраженији тренд 
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демографског старења, највиша стопа морталитета и највећи миграциони 

трендови, 
 потребно је истаћи и чињеницу да је држава уочила проблеме овог простора 

и представила их у бројним документима и плановима, али, није 

прихватљиво то што су проблеми приказивани тзв.дескриптивном методом, 

што нису засновани на детаљним и конкретним демографским анализама и 

што нису препознате различитости и специфичности сваког подручја, па су 

и предвиђена решења универзална и стандардизована, што им у старту не 

даје озбиљније шансе за успешну реализацију, 
наведене констатације за погранична насеља се у највећој мери односе и на сеоска 

насеља, која све више постају заједнице старачких домаћинстава  (обрађено у целини II  

- b Програма Удружења) 
 

a) По мишљењу Удружења најзначајнији демографски проблеми су: 
1. Опадање фертилитета, који тренутно износи 1,4 док је за просто обнављање 

становништва  потребно 2,1 што значи да је тренутно стање за 32% мање од 

потреба просте репродукције. 

 Упечатљив показатељ овог проблема је чињеница да данас 85% жена 

старости 20-24 године не рађа децу, односно, 62% жена старости 25-29 

година и 36% жена старости 30-34 године не рађа децу, њих 14% уопште не 

роди дете, док је просечна старост мајке при рођењу првог детета данас 28,7 

година. 

Иако је од 2007.год. присутан тренд благог повећања фертилитета (године 

2019. износио је 1,52) он је још увек далеко од довољног за просту замену 

генерација, 

 мада је наша земља одавно суочена са проблемом недовољног рађања деце, 

држава није успела да путем својих институција значајније утиче на 

формирање социјалне свести о жељеном броју деце, нити је својим 

механизмима у континуитету омогућила да прихватљива животна опција 

буде рађање двоје и више деце, 

 с друге стране, све је агресивнији јавни наступ разних организација, које 

путем различитих форми контаката са јавношћу, минимизирају улогу 

породице у нашем друштву и промовишу вредности које нису у духу 

традиције, културе и вере нашег народа. 
2. Исељавање из земље је у сталном порасту, при чему је све више жена у 

фертилитетном добу и младих високообразованих људи међу онима који 

напуштају нашу земљу, од којих је тешко очекивати да се ускоро врате 

уколико су тамо започели своје радне каријере. 
 Интересантно је да су 1970.године демографи прогнозирали да ће 2020. 

године у Србији живети око 17 милиона становника. Уместо тог броја данас 

у Србији живи око 6,9 милиона становника и још око 4,4 милиона њених 

грађана у 159 држава широм света, 
 по проценама годишње се из наше земље исели просечно 45 000 - 50 000 

грађана због различитих разлога, који чине један “зачарани круг“ у коме је 

тешко закључити шта су узроци, а шта поводи, 
 без обзира на проблем “зачараног круга“ може се истаћи следеће : 

Нису економски проблеми (запосленост, стандард) у земљи доминантан 

разлог толиког исељавања грађана, тако да се само финансијским мерама 

овај проблем не може ни решити. Основни разлог исељавања грађана је 

општа системска “клима“ (атмосфера) која је створена у земљи, а коју 
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карактеришу недовољно функционисање институција правне државе, 

недовољан степен развоја демократије, доминација негативне селекције 

кадра и напуштање позитивних вредносних критеријума, неуспешне 

реформе система образовања, губљење културног идентитета, слабо 

супротстављање корупцији и организованом криминалу, доминација 

партократије и несигурни услови за формирање породице и потомства.  

Зато се често чују реченице “лакше је променити земљу, него систем у њој“ 

и „”звозимо сопствену будућност, одлазе млади, остају стари“, које само 

потврђују тезу да је регион Балкана постао “село у глобализованом свету, из 

кога многи желе да оду“. 

3. Пораст просечне старости приликом склапања првог брака (младожења 34,5 

а невеста 31,3 године), пораст просечне старости приликом рађања првог 

детета (28,7 година), већи број разведених него склопљених бракова (године 

2019. за око 9%), велики број брачних парова без деце (око 650 000 парова) и 

велики број абортуса (на једно рађање просечно 2,7 абортуса). 
4. Раст морталитета, који је посебно карактеристичан за претходних двадесет 

година. Фактори који доминантно утичу на повећање смртности су:  
 пушење;  по процени СЗО у нашој земљи је на крају 2019.године било 2,8 

милиона пушача (око 35 % укупног становништва), при чему од последица 

пушења годишње умре просечно око 15 000 становника. Проблеми које 

накнадно изазива пушење су посебно изражени код лица млађих од 15 

година, 

 алкохолизам;  око 250 000 становника наше земље спада у категорију 

алкохоличара и око 450 000 становника умерено пије, док посебан проблем 

представља чињеница да се око 40% лица млађих од 18 година опија бар 

једном годишње, 

 неадекватна исхрана;  што подразумева да је она неуравнотежена, нутритив-

но недовољна, енергетски неадекватна и градивно непотпуна, а као 

последица тога је 58% становника са прекомерном телесном масом међу 

којима је и 27% гојазних, што је посебно уочљиво и проблематично код лица 

млађих од 15 година, 

 недовољна физичка активност; посебан проблем представља чињеница да је 

око 75% лица млађих од 15 година физички неактивно, док код одраслих 

лица тај проценат износи око 45%. Заборавља се стара изрека која упозорава 

на то да “физичка активност може заменити многе лекове, али да ни један 

лек не може заменити физичку активност“, 

 лоша здравствена култура;  свега 3,5% - 7% здравствених прегледа  је 

превентивно током једне године, 
 низак стандард и споран степен незапослености;  просечна цена радног часа 

у нашој земљи је 15-20 пута нижа од просечне цене радног часа у земљама 

западне Европе, просечна нето зарада у септембру 2020.године је износила 

510 евра, док је медијална зарада износила нешто мање од 400 евра.  

Споран је степен незапослености због измењене методологије њеног 

израчунавања, по којој је за протеклих 5 година незапосленост смањена са 

26,1% на 7,3% (тренутно је незапослено око 230 000 радно способних 

становника), 

 повећан број старијег становништва; о томе су подаци наведени у почетном 

делу ове области, 
 негативан утицај актуелне епидемије “Corona“; пре свега због великог броја 

заражених са нејасним последицама заражавања и великог броја смртно 
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страдалих, као и индиректних утицаја епидемије на лошији медицински 

третман осталих оболелих лица, пре свега хроничних болесника. 

Такође, може се са сигурношћу проценити да ће у 2021.години бити мање 

рађања него у претходним годинама због економске неизвесности изазване 

епидемијом и значајно мањег броја склопљених бракова (близу 50% мање). 
 

Сви горе наведени проблеми, поред осталих, значајно утичу на опадање 

наталитета и раст морталитета, тако да наша земља у протеклих десет година има 

негативан природни прираштај од просечно 36 500 лица годишње. 

Ако се томе дода податак да се из наше земље годишње исели око 45 000-50 

000 лица, може се закључити да она сваке године “изгуби“ 81 500-86 500 становника. 

Потребно је имати у виду и чињеницу да све то веома негативно утиче и на 

тржиште рада, на коме се убрзано смањује број радно способног становништва и на 

коме је свеизраженији недостатак различитих радних профила. 

Наведени подаци недвосмислено указују на тешку “демографску регресију“ 

која дуго траје и којој држава још увек не придаје потребну пажњу за њено 

заустављање и смањење негативних утицаја.  

 

b) По мишљењу Удружења најзначајније карактеристике популационе политике су: 
 

1. На проблеме демографског развоја и неадекватне популационе политике у 

нашој земљи указивали су демографи још средином прошлог века и залагали 

се за утврђивање стратешког приступа државе у области популационе 

политике. 
 Нажалост, први конкретни документ из ове области усвојила је Влада 

Србије тек 2008.године, под називом “Стратегија подстицања рађања“, али 

је његова примена одложена због суочавања са светском економском кризом 

и никад није заживела у пракси, 

 пуних осам година је требало да прође да би се приступило формирању тела 

надлежних за припрему и спровођење нове популационе политике, тзв. 

експанзивне (пронаталистичке) популационе политике, која подразумева 

увођење конкретних мера за стимулацију бржег раста броја становника и 

постизање задовољавајућег нивоа његове репродукције. 

2. Тако је Савет за популациону политику формиран 2016.године, а током 

2018. године донета су два кључна документа популационе политике 

“Стратегија подстицања рађања“ и “Закон о финансијској подршци 

породицама са децом“. 
 Основни циљ наведених докумената је достизање стационарног 

становништва, тј. становништва у коме ће следећа генерација бити исте 

величине као претходна (заустављање негативног природног прираштаја). 
3. Иако многе предвиђене мере нису реализоване због проблема које је 

изазвала епидемија “Corona“, па је тешко дати оцену њихове успешности, 

може се констатовати следеће:                                                                            
 у документима доминирају мере са новчаним улагањима, а не мере за 

побољшање општег квалитета живота породица и осигурања права жена у 

сфери рада, што упозорава на реалност да ће се таквим мерама тешко 

решавати бројни демографски проблеми, 
 без обзира што Устав Србије гарантује посебну заштиту трудницама и 

породиљама, наведеним документима угрожен је један број њихових права, 

посебно за одређене категорије жена, 
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 нема казнених мера за правне субјекте и лица која не обезбеде остваривање 

прописаних права на финансијску подршку породици са децом, 
 подређеност популационе политике социјалној политици доводи до 

изостајања њених жељених ефеката, односно, поистовећивање мера 

социјалне политике са мерама популационе политике углавном служи у 

дневнополитичке сврхе, 
 од велике важности је да популациона политика државе буде допуњена 

мерама јединица локалне самоуправе, јер оне могу на најбољи начин 

препознати потребе својих суграђана и у оквиру својих овлашћења 

активирати одређене механизме, којима се те потребе могу задовољити на 

најбољи начин. 

Осим у једном делу Војводине, то није урађено на већем простору наше 

земље. 
 

Нема дилеме да економски, социјални, културни и политички проблеми утичу 

на демографски развој и популациону политику наше земље. Али, исто тако, нема 

дилеме да се овде ради о њиховој узрочно -последичној вези, па се са сигурношћу може 

тврдити да су демографски проблеми извор горе назначених проблема, боље речено, 

они су проблем свих проблема. 

При томе утицај економских проблема није доминантан, већ су доминантнији 

утицаји проблема у сфери знања и свести које утичу на ставове, погледе, уверења, вољу 

и слично, као и проблеми неповољне друштвене “климе“  створене у земљи. 

Али, мора се имати у виду и чињеница да реализација многих мера популационе 

политике захтева ангажовање значајних финансијских средстава, што значи и њихову 

пренамену са неких тренутно мање приоритетних државних задатака. Ако се то не 

уради онда ћемо убрзо доћи у ситуацију у којој наша Војска својим савременим 

наоружањем неће имати кога да чува, у којој неће имати ко да се вози новим ауто - 

путевима, неће имати ко да игра на новоизграђеним стадионима или да полеће са нових 

аеродрома. 

Из свега наведеног може се закључити да је нова популациона политика 

велика потреба и захтев времена у коме живе наши грађани и да је за реализацију 

циљева популационе политике посебно важно ангажовање свих институција државе, 

цивилног сектора и заинтересованих грађана, како би се што пре мењала системска 

решења која су довела до значајних демографских проблема.  

При томе се мора посебно истаћи чињеница да је временски чинилац у 

популационој политици изузетно битан, јер, са једне стране, постизање позитивних 

ефеката и ублажавање демографских поремећаја изискује време, док са друге стране, 

свако одлагање промена погоршава демографску основу и повећава снагу њене 

инерције. 

Зато је рад на демографском развоју један од приоритетних друштвених 

задатака и у садашњости и будућности. 

 

Мере за побољшање демографског развоја и популационе политике које заступа, 

промовише и за које се бори Удружење 

 

Демографски проблеми се могу предупредити, или ублажити, само добро 

осмишљеном популационом политиком, која подразумева системске мере деловања на 

демографске процесе, ради њиховог ефикаснијег регулисања и усклађивања са бројним 

друштвеним циљевима наше земље. 
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Рађање деце не би смело да погоршава (бар не значајно) економски положај 

породице, што би значило да држава мора преузети на себе део трошкова рађања деце, 

њиховог издржавања и школовања.            

У ситуацији крупних поремећаја у демографском развоју, када питање 

отворене депопулације и интензивног процеса старења становништва није само питање 

одрживости демографског, већ и општег друштвеног развоја садашњих и будућих 

генерација, улога државе мора бити доминантна. 

 

1. Мере за ублажавање економске цене родитељства, кроз: 

 повећање износа дечијег додатка са садашњих 3090,61 динар на најмање 

6000 динара, увођење прогресивног дечијег додатка у зависности од броја 

деце и укидање предвиђених цензуса за остваривање права на дечији 

додатак, 

 опорезивање дохотка родитеља ускладити са бројем деце, по принципу 

“више деце - мањи износ пореза“, 

 афирмативну политику цена производа за децу, тако да држава регресира 

продавцима разлику до реалне тржишне цене производа, 

 обезбеђивање накнаде зараде до њеног пуног износа из средстава буџета 

(државног и локалног) у случајевима привремене спречености трудница 

за рад због проблема у трудноћи, 

 обезбеђивање накнаде зараде до њеног пуног износа из средстава буџета 

(државног и локалног) породиљама за време трајања породиљског 

одсуства,  

 стварање услова да ни једна породиља, без обзира да ли је или није у 

радном односу и без обзира на дужину радног стажа, не прима накнаде у 

износу мањем од минималног дохотка и то у трајању од једне године, 

 бесплатан боравак у предшколској години у предшколским установама, 

за децу чији родитељи имају зараде ниже од минималног дохотка, тако да 

јединица локалне самоуправе рефундира те трошкове, 

 обезбеђивање бесплатних уџбеника за основно  и средње образовање 

деци чији родитељи имају зараде ниже од минималног дохотка, тако да 

јединица локалне самоуправе рефундира те трошкове, 

 предузимање мера на нивоу јединица локалне самоуправе за подстицање 

запошљавања младих незапослених родитеља и за повећање износа који 

држава издваја за помоћ младим брачним паровима у решавању 

стамбеног питања. 

 

2. Мере за усклађивање рада и родитељства, кроз: 

 омогућавање родитељских одсустава за оба родитеља у тачно 

дефинисаним ситуацијама, 

 омогућавање флексибилног радног времена за мајке са децом до десет 

година старости детета, 

 онемогућавање послодавцима да спроводе дискриминацију жена које 

желе да рађају децу и мајки које имају децу до десет година старости,   

 сагледавање могућности рада предшколских установа у две смене и 

бесплатног продуженог  боравка деце у основним школама (од првог до 

четвртог разреда), 
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 стварање породично - пријатељског окружења, квалитетног усагла-

шавања пословних активности и породичних обавеза (поучан пример за 

то је компанија “Металац а.д.“ Г.Милановац). 

 

3. Мере за промоцију популационе политике, кроз: 

 промовисање законских решења која се тичу усклађивања рада и 

родитељства, 

 развој мреже саветовалишта за родитеље, 

 оснивање саветовалишта за репродуктивно здравље младих на нивоу 

региона, 

 промоцију репродуктивног здравља адолесцената на нивоу јединица 

локалне самоуправе, 

 промоцију борбе против неплодности и борбе за здраво материнство, 

  промоција значаја породице и породичних вредности својствених нашој 

традицији, култури и вери. 

 

4. Мере у образовном систему, кроз: 

 обогаћивање планова и програма основних и средњих школа садржајима 

повезаним са очувањем здравља и значајем породице, 

 информативно упознавање са савременом контрацепцијом и контролом 

полно преносивих болести. 

 

5. Мере за смањење проблема неплодности жена 

Од укупно 1 476 105 брачних парова на почетку 2020.године, 649 673 брачних 

парова је било без деце.  При томе се око 310 000 брачних парова бори са 

проблемом неплодности. То значи да је скоро сваки пети брачни пар у нашој 

земљи принуђен на вантелесну оплодњу. 

Наведени проблеми се могу решавати кроз: 

 повећање броја бесплатних покушаја вантелесне оплодње које финансира 

држава (у 5 државних и 11 приватних клиника се може обавити око 4500 

процеса годишње). 

 сагледавање могућности да јединице локалних самоуправа финансирају 

још један до два поступка вантелесне оплодње, 

 бесплатне епидуралне анестезије у свим болницама, 

 промовисање активности Националног центра за вантелесну оплодњу, 

који је формирало Министарство здравља у сарадњи са компанијом 

“Нектар“ и Удружењем “Шанса за родитељство“. 

 

6. Мере за смањење исељавања и побољшање повратка у нашу земљу. 

Током 2019.године из наше земље је отишло око 32 000 младих људи, међу 

којима је око 20% високо образованих и око 55% лица са завршеном средњом 

школом, укључујући у тај проценат и лица са занатским квалификацијама. Само 

образовање овог броја лица коштало је нашу земљу око 150 милиона евра. 

По ономе што наша држава предузима да задржи своје младе таленте (из 

свих области) рангирана је на 134.месту. Уз све то, бројне анкете показују да 

скоро 80% младих људи изражава намеру да оде из наше земље.  

До сада су државне мере за смањење исељавања тежишно биле 

фокусиране на лица која раде у здравственом систему наше земље, углавном 

кроз повећања њихових зарада и побољшање инфраструктурних услова за рад. 



110 
 

Зато је преко потребно хитно, континуирано и координирано реаговање 

државе, којим би се:  

 тежишне мере усмериле на изградњу правне државе и развој демократије 

у нашој земљи, 

 променио вредносни систем, тако да се упоредо елиминишу негативна 

кадровска селекција, партократија, непотизам и клијентелизам, а 

успостављају вредносни критеријуми засновани на знању, стручности, 

поштењу и резултатима рада, 

 повећао привредни раст на ниво изнад 5% годишње, при чему би држава 

највећу помоћ и подршку пружала развоју приватног сектора, без чијег 

развоја нема озбиљнијег привредног раста.  

Подршка и помоћ би се огледала, пре свега, у смањењу пореза и бројних 

парафискалних намета, помоћи у изласку на инострана тржишта и 

наплати потраживања, пореским олакшицама за случајеве запошљавања 

лица којима је то прво запослење и лица која су повратници из дијаспоре, 

 помогао почетак сопствених бизниса заинтересованих младих лица, кроз 

одређене подстицајне мере државе и јединица локалне самоуправе, 

пружање помоћи од стране пословно - техничких инкубатора и научно - 

технолошких паркова и сл., 

 гарантовала права запослених у оба сектора, од обавеза плаћања 

прековременог рада, редовних плата и уплата доприноса, па до пружања 

потребне правне заштите. Циљ је да запослени у нашој земљи не буду 

најјефтинија радна снага у региону, да њихове зараде постану економска 

а не социјална категорија, 

 дала предност инвеститорима из дијаспоре у односу на стране директне 

инвестиције, уз успостављање и одржавање редовних контаката са 

заинтересованим лицима у дијаспори, 

 усклађивао систем образовања и преквалификација са реалним потребама 

тржишта.  

Треба имати у виду сазнање да се људски капитал следећих генерација 

може градити искључиво кроз стратешка улагања у систем образовања, 

здравства, културе и екологије. Само квалификованије, образованије, 

здравије и културније становништво може зауставити ове негативне 

трендове у нашој земљи, 

 обезбедио већи утицај свих органа, институција и тела на нивоу наше 

земље и на нивоу јединица локалне самоуправе, чија је надлежност везана 

(повезана) за проблематику исељавања из наше земље и повратка у њу.  

При томе је много важнија акциона способност и координација деловања 

ових субјеката, него њихов све већи број (лоша пракса је “кад имаш 

проблем, а не знаш да га решиш, формирај експертски тим“). 

 

7. Мере за успешније решавање стамбеног проблема младих брачних парова, кроз: 

 обезбеђивање повољних (субвенционисаних) стамбених кредита за младе 

брачне парове, што би реализовала држава у сарадњи са јединицама 

локалне самоуправе, 

 сагледавање могућности за најповољније кредите младим брачним 

паровима, који желе да свој стамбени проблем реше у руралним 

подручјима наше земље, 

 сагледавање могућности смањења кредитних стамбених рата породицама 

у којима је дошло до повећања броја деце. 
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8. Мере пореских олакшица за младе брачне парове. 

 

 Осим пореских олакшица наведених у претходним мерама, омогућавање 

и субвенционисања комуналних услуга за младе брачне парове. 

 

9. Мере за подстицање развоја потенцијалних средишњих насеља, кроз: 

 усмеравање унутрашњих миграција ка тим насељима, пре свега путем 

инфраструктурног повезивања са таквим насељима и субвенционисање 

оснивања производних и услужних објеката у њима. 

 

10. Мере за јачање популационе политике у јединицама локалне самоуправе, кроз : 

 формирање фондова за спровођење популационе политике у јединицама 

локалне самоуправе и успостављање ефикасног надзора над радом 

бројних локалних органа и тела у спровођењу популационе политике, 

 значајније ангажовање јединица локалне самоуправе у помоћи за 

запошљавање родитеља деце са посебним потребама, 

 значајније ангажовање јединица локалне самоуправе у развоју 

пољопривредних газдинстава и економском јачању индивидуалних 

пољопривредних произвођача. 

 

11. Мере за унапређење планирања породице. 

 Оствариване постављених циљева у области повећања наталитета могуће 

је само уз истовремен и координиран рад свих државних органа и 

непрекидну промоцију знања о породици, као природној и основној 

ћелији нашег друштва и значајном чиниоцу за успостављање одређеног 

система вредности у њему. 

Без обзира колико се чинило да је индивидуализам (егоизам) нашег 

грађанина важан узрок ниског друштвеног наталитета, мора се имати у 

виду чињеница да колективно уређене норме веома брзо надјачавају 

рационалност индивидуе, 

 из тог разлога је неопходан континуирани рад на промоцији вредности 

породице и стицању (проширивању) знања као основног елемента свести, 

која може пресудно утицати на филозофију живљења. 

При томе остаје неприкосновено право сваког појединца да слободно 

одлучује о породици и рађању. 

 

12. Изменом законске регулативе обезбедити активно ангажовање надлежних 

државних органа и институција у решавању проблема несталих (незаконито 

усвојених, продатих, остављених и сл.) новорођених беба у нашим породилиш-

тима и предузимању адекватних мера према одговорним лицима за настанак и 

нерешавање наведеног проблема. 

Према подацима неколико удружења родитеља, која се баве овим 

проблемом, у нашој земљи је од 1950.год. до 2020.године нестало око 200 000 

новорођених беба, а да за то нико није одговарао. 

Уколико се сада дефинишу и почну примењивати најбоље мере за 

решавање демографских проблема, први њихови значајнији ефекти могу се 

очекивати за 15-20 година. Али, ако се то сада не уради, врло брзо ћемо се сви 

заједно чудити “шта нас је то снашло“. 
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Није далеко од истине прича да српски народ може доживети судбину 

народа који су некада живели на овим просторима и затим нестали. Процене 

засноване на садашњем кретању природног прираштаја становништва наше 

земље указују на то да би се могло десити да, за неких стотину година, на овом 

простору остану само “енклаве Срба”, чији ће потомци бити расути по белом 

свету. 

Може се закључити да нам је преко потребна осмишљена и 

координисана демографска револуција, јер припаднице лепшег пола неће рађати 

децу због “спашавања нације”, већ је много важније стварање позитивних 

друштвених норми о популарности рађања деце и услова за њихов останак у 

нашој земљи. 
 

 12) 

 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Ставови Удружења о значају и функционисању физичке културе 

 

Током целе историје , а нарочито у неколико последњих деценија, човек се 

сусреће са великим животним изазовима. Путеви економског, технолошког, 

политичког, социјалног, културног и општег друштвеног напретка напајају га надом, а 

истовремено и немиром. С једне стране, обећавају му бољи живот и указују на нове 

могућности достизања среће, али, с друге стране, прете му новим болестима, 

разочарењима и супротностима. 

У таквим временима физичко васпитање, рекреација и спорт (једном речју 

физичка култура) су се врло брзо развијали, како у погледу друштвених група које се 

њима баве, тако и у својој географској распрострањености. Будући да истовремено кроз 

физички напор, такмичење, игру и социјалну делатност физичко васпитање, рекреација 

и спорт задовољавају бројне потребе и наклоности човека, савремена цивилизација 

придаје им све већи значај и даје посебно место. 

Наведени садржаји физичке културе данас постају суштински елементи за 

психофизичко уравнотежење и побољшање - одржавање здравственог стања људи, који 

су све више угрожени индустријализацијом, урбанизацијом, механизацијом и 

асоцијализацијом. 

Научно је доказано и у свету опште прихваћено мишљење да су физичко 

васпитање, рекреација и спорт веома корисни за квалитетан развој личности, 

одржавање доброг здравља, бржи опоравак после болести, побољшање физичких 

квалитета, повећање личног задовљства, боље и ефикасније коришћење слободног 

времена и побољшање квалитета живота, чиме доприносе стварању јачег и радно 

способнијег друштва. 

Неке терминолошке неусаглашености 

 

1. Уважавајући Сократову изреку “ако хоћеш да разговарамо, прво морамо да се 

договоримо о појмовима које ћемо користити“, потребно је да се отклоне неке 

терминолошке неусаглашености око појмова који се у нашој земљи користе у 

области физичке културе. 

 Између првог и другог светског рата у нашој земљи се користио термин 

телесна култура, од другог светског рата до 1968. године термин 

фискултура, када је уведен термин физичка култура. 
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Почетком овог века, под утицајем Запада, тај термин је замењен 

термином спорт, тако да се сада највиша правна документа из области 

физичке културе зову “Закон о спорту“ и “Стратегија развоја спорта“, док 

највиши државни орган и државна установа из области физичке културе 

носе назив “Министарство за омладину и спорт“ и “Факултет за спорт и 

физичко васпитање“, 

 на овај начин држава је свесно занемарила друга два елемента физичке 

културе, то су рекреација и физичко васпитање, а определила се да 

развија много ужу област - област спорта (она даје највеће могућности 

приватизације, бизниса, донаторства, спонзорства, зарада), која никако не 

може бити синоним за физичку културу 

 

2. Физичка култура представља део опште културе друштва и појединца којом се 

негује физичко вежбање, са основним циљем одржавања и унапређења физичких 

способности човека на нивоу општег здравља и животних потреба.  

Обухвата три елемента: физичко васпитање, физичку рекреацију и спорт. 

 Физичко васпитање представља процес усвајања моторичких вештина, 

знања и вредности, којима млади људи обогаћују своје био - психо - 

социјалне диспозиције.  

Обухвата физичко вежбање у школама (предшколским установама, 

основним и средњим школама), доминантно кроз предмет који се данас 

зове физичко и здравствено васпитање, као и физичко вежбање на 

факултетима (неким), 

 физичко вежбање је осмишљен, плански и систематски организован и 

стручно вођен процес, који има за циљ развој и довођење физичких, 

здравствених, социјалних, моралних, интелектуалних и културних 

способности младих људи на задати ниво. У њему не доминира 

такмичарски карактер, већ игра и забава, оно није посвећено само једној 

спортској дисциплини, није селективна активност већ тежи укључивању 

што већег броја лица и сл. По много чему је физичко вежбање другачије и 

много шире од спорта, па је често коришћени назив “школски спорт“ 

неправилан, док би правилан назив био “физичко вежбање у школама и 

школски спорт“, тј. “физичко вежбање на универзитетима и 

универзитетски спорт“. 

 Физичка рекреација представља спонтани израз људске жеље да 

задовољи своју потребу за физичким активностима у слободном времену, 

али на добровољан начин и по сопственом избору, у сврху разоноде, 

забаве и очувања здравља. Она не захтева посебну опрему и објекте, не 

одузима много времена, нити су године живота пресудне за бављење 

физичком рекреацијом. 

 Спорт подразумева такмичење, велику конкуренцију и селекцију у којој 

се тежи искључивању других, затим, подразумева значајне емоционалне 

реакције, изражен утицај мотива и амбиција, не баш велику пажњу о 

личности, са честим ризицима од повреда итд.  Селективност у спорту 

подразумева да се њиме не могу сви бавити, већ само они који су 

изузетно физички способни, здрави и надарени. 

Обухвата врхунски (професионални) и аматерски спорт. 

Врхунски спорт већ одавно није друштвена, већ привредна делатност, у 

којој су обрт новца и зарада основа без које он не може да постоји. 
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3. Физичка активност је свако телесно кретање произведено скелетним мишићима и 

које резултира калоријском потрошњом. 

 

a) По мишљењу Удружења карактеристике елемената физичке културе у 

нашој земљи су: 

 

Физичко васпитање 
 

1.1. Физичко вежбање у предшколским установама 

 Нису јасно дефинисани задаци васпитачима по узрасним групама деце у 

области физичког вежбања, 

 недовољно су заступљене организационе форме физичког вежбања, 

доминирају игре и то без руковођења од стране васпитача, док се 

јутарње вежбање, телесно - рекреативна пауза, телесно -ритмичка 

активност , шетње и излети много мање примењују, 

 недовољно је разрађен Програм предшколског физичког вежбања за 

најстарију узрасну групу, првенствено у деловима где се дефинишу 

очекивани когнитивни, афективни и психомоторни домени, 

 не прате се и не процењују морфолошке карактеристике деце  и изостају 

потребне реакције на уочена одступања (дефинисано Протоколом 

интернационалног биолошког програма), 

 не обезбеђује се минимум 20 минута физичког вежбања дневно за време 

боравка у предшколској установи, 

 просторије у којима се изводи физичко вежбање најчешће немају ни 

минимум опреме и реквизита за ову намену, спољни терени су врло 

неуредни и неприпремљени за физичко вежбање са децом тог узраста. 

 

1.2. Физичко вежбање и спорт у основним и средњим школама 

 Хроничан проблем је недостатак адекватних просторија и терена за 

реализацију физичког вежбања, уз то је присутан недостатак жеље и 

идеја надлежних лица да се у таквим условима што квалитетније 

организује физичко вежбање, 

 у постојећим просторијама и на теренима нема адекватне опреме и 

реквизита за реализацију физичког вежбања, а и тамо где их има 

углавном доминирају спортске игре - фудбал и кошарка. У таквим 

условима је веома спорна примена здравствено - хигијенских и 

безбедносних мера током реализације физичког вежбања и школских 

спортских такмичења, 

 честа је пракса да се просторије за физичко вежбање комерцијално 

издају на коришћење трећим лицима у вечерњим терминима и током 

викенда, што је објашњење зашто у многим школама нема спортских 

секција и школских спортских друштава, нити организованих спортских 

ваннаставних активности. Истовремено, родитељи плаћају месечне 

чланарине разним “школицама“ спорта да би им деца имала где да 

вежбају, што би јединице локалне самоуправе требале да им обезбеде, 

 спортска такмичења унутар школа и на нивоу јединица локалне 

самоуправе ретко се организују и немају превелику подршку од стране 

просветних радника, родитеља, надлежних структура локалне власти и 

медија, 
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 садржаји физичког вежбања и школског спорта за време распуста се 

ретко планирају и реализују, 

 у већем броју школа се не може обезбедити захтев да часове физичког 

вежбања са ученицима  1.-4. разреда реализују квалификовани 

наставници из те области, нити је решено ко реализује садржаје из дела 

здравствено васпитање за ученике 5.-8. разреда, 

 наставници физичког вежбања који показују жељу и вољу да унапреде 

реализацију садржаја физичког вежбања не наилазе на подршку 

управних школских органа, што је посебно изражено у мањим 

насељеним местима, 

 није се много одмакло у унапређивању доприноса физичког вежбања и 

школског спорта смањењу деформитета локомоторног система деце и 

њихове прекомерне гојазности у том узрасту. 

 

1.3. Физичко вежбање и спорт на факултетима 

 Поражавајући податак је да се физичким вежбањем и спортом бави 

веома мали број студената (испод 10 %). Неки од разлога су укидање 

часова физичког вежбања на факултетима, мало просторија и терена за 

самосталну реализацију садржаја физичког вежбања и рекреације, као и 

неусклађеност термина за коришћење постојећих објеката и терена, 

 велики број студената није упознат са битним активностима на 

факултету, која су везана за рекреацију и спорт, 

 недовољна сарадња факултета са Министарством омладине и спорта и 

дугогодишње “нејасноће“ око финансирања спорта на факултетима. 

 

Физичка рекреација 
 

 У времену смо када се физичке активности све више потискују из свакодневног 

живота код куће, на послу и у слободном времену, па не чуди научна 

констатација да недовољна физичка активност спада у десет водећих узрока 

болести, неспособности и смрти. 

Оснивач епидемиологије физичких активности проф. Јеррy Моррис каже: “Ми 

смо генерација у којој већина становништва мора свесно да физички вежба како 

би уопште била здрава“, 

 све то указује на чињеницу да наша држава има много разлога да брине о 

физичкој рекреацији својих грађана и предузима мере за њено побољшање, 

 ржавни и локални органи власти мало раде на медијској пропаганди проблема 

недовољне физичке рекреације наших грађана (од ученика основних школа до 

најстарије популације) и могућим решењима, 

 нема конкретних активности државних и локалних органа на изградњи или 

адаптацији мањих типских објеката - терена на отвореном, који би се могли 

користити за физичку рекреацију и који би били изграђени уз школе или у 

оквиру стамбеног насеља, 

 актуелна пореска политика не предвиђа пореске олакшице за изградњу или 

адаптирање спортских објеката и терена и за њихово опремање потребним 

реквизитима и опремом, 

 слаба је активност јединица локалне самоуправе на изради, уређивању и 

одржавању рекреационих површина и места за физичку рекреацију, 
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 недовољне су субвенције које државни и локални органи власти издвајају за 

субвенције програма и организација које реализују физичку рекреацију деце и 

одраслих грађана, 

 нема стручног кадра на нивоу јединица локалне самоуправе који би надгледали 

и усмеравали реализације садржаје физичке рекреације, 

 потпуно су изостале иницијативе за осмишљавање садржаје физичке рекреације 

у току радног времена за запослене у јавним институцијама, предузећима и 

установама, без обзира да ли се ти садржаји реализују у оквиру просторних 

радних капацитета или у наменским спортским објектима - теренима и без 

обзира на време трајања.Ова констатација је доминантна у приватном сектору, 

 врло мало пажње државни и локални органи власти посвећују физичкој 

рекреацији особа са инвалидитетом (деце и одраслих лица), иако се процењује 

да такве особе чине око 8% становништва наше земље и што постоји доста 

субјеката, на свим нивоима, у чији делокруг надлежности спада та активност. 

 

Спорт 
 

1.4. Опште карактеристике 

 Све више се уводи бизнис функција у врхунски спорт, пре свега кроз 

имплементацију менаџмента и маркетинг стратегија, чиме је врхунски 

спорт и у нашој земљи добио пословну димензију, 

 доносе се закони и прописи који уређују ову област, без утицаја грађана 

којима ти закони и прописи треба да служе и чију реализацију они 

доминантно и финансирају, 

 као модел финансирања уведен је принцип “награда за резултате 

(успех)“, тако да су спортски радници (већина) брзо уочили да нема 

разлога да се баве великим обухватом деце и одраслих грађана. Уместо 

масовног физичког вежбања и рекреације прешло се на рану селекцију 

спортских талената, а медији су се успешно постарали да се сви остали 

усмере на посматрање спортских сусрета и навијање. Тако је брига 

стручних лица о правилном одрастању и развоју личности замењена 

бригом о висини професионалних уговора, односно, аматеризам је 

замењен професионализмом, 

 велики проблем представља и лоша селекција међу стручњацима, која за 

собом повлачи и негативну селекцију међу такмичарима, запоставља се 

рад са млађим категоријама, многи спортски клубови су на рубу 

егзистенције, велики број младих спортиста одлази ван наше земље на 

прву понуду, па не чуди што нам у многим спортовима резултати 

квалитативно опадају, 

 незаслужено се од стране људи у врховима државне и локалне власти 

форсирају спортови који то не заслужују, а запостављају се спортови који 

по свим резултатима заслужују много већу пажњу, 

 управљање бројним спортским објектима дато је, по политичким 

одлукама, лицима без довољно компетенција и стручности за таква радна 

места, па ти објекти  најчешће не доносе приходе, већ стварају губитке 

који се покривају новцем грађана. 

Иста констатација важи и за управљање спортским клубовима. 

Оно што је посебно лоше је то што руководства многих спортских 

клубова и спортских објеката о свом раду никоме (државним или 
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локалним органима власти) не полажу рачуне, сем евентуално политичкој 

организацији која их је кандидовала (поставила) на та места, 

 недовољна је сарадња и комуникација државних и локалних органа 

власти у области стварања услова за развој спорта, при чему се превише 

фаворизује град Београд, 

 бројни су сумњиви уговори и трансакције са јавним предузећима и 

установама за финансирање (спонзорство) различитих државних и 

локалних “спортских пројеката“, при чему су јавна тајна новчани износи 

који се дају и како се троше, што нико од надлежних ни не контролише 

(процењује се да се ради о просечно 60-100 милиона евра на годишњем 

нивоу), 

 споран је и назив Министарства за омладину и спорт, јер се везивањем 

омладине за спорт занемарује чињеница да млади (старости 15-30 година) 

представљају око 16% укупног становништва наше земље, док се од тог 

процента младих људи такмичарским (професионалним) спортом бави 

свега око 10 %  и још око 35%  аматерским спортом. Објективно је 

питање ко је онда надлежан за 55% младих људи који се не баве спортом 

 

1.5. Спорт и политика 

 Владајуће структуре у нашој земљи виде спорт као свог таоца и своју 

привилегију, а не као друштвено корисну активност. Зато је све већи 

утицај политике на спорт, који постаје један од добрих “алата“ за све 

већу економску моћ и профитерство појединаца (група), а све мање оно 

због чега треба да постоји, 

 због таквих појединаца (група), који у спорту виде само лични интерес, у 

нашој земљи се на спорт гледа као на једну изоловану област у којој није 

дозвољено “мешање“ других, 

 спортски савези и држава имају све мање утицаја на квалитет спорта, а 

са друге стране држава издваја значајна финансијска средства, која су 

иначе намењена спорту, за одређене квазидржавне клубове (фактички 

приватизоване, као што су то Партизан и Ц.Звезда), у којима је све мање 

извора домаћих квалитетних спортиста и ти клубови све више постају 

легија странаца, 

 никада у нашој земљи није било толико хулиганства, никад толико 

криминала сакривеног иза спорта и толико злоупотребе спорта за 

стицање јефтиних политичких поена, а са друге стране, никад мање 

одговорних за такво стање. 

Неприхватљива је констатација да се држава (структуре на власти) не 

може обрачунати са хулиганством на спортским теренима и око њих. 

Права констатација је да за тако нешто држава (структуре на власти) 

нема ни интреса ни политичке воље. 

 

1.6. Спорт и здравље 

 Када се има у виду чињеница да се спортом (професионалним и 

аматерским) у нашој земљи бави укупно око 10% становништва, онда се 

може закључити да тај проценат спортски активног становништва не 

утиче значајно на опште здравље становништва у нашој земљи, 

 исто тако, не може се прихватити тумачење да активно бављење 

спортом позитивно утиче на здравље тих људи, јер се спортом могу 

бавити само потпуно здрави људи и, уз све то, он “тражи“ употребу 
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бројних дозвољених и недозвољених средстава за постизање што бољих 

спортских резултата, 

 без обзира на значај спорта, државни и локални органи власти у бризи о 

здрављу морају већу пажњу посветити здравим људима, јер је њих све 

мање у односу на болесне, а у развијеним друштвима лечење болесних 

(највећег процента болести) и није више тако велики проблем. При томе 

треба имати у виду чињеницу да се лечењем болесних не повећава број 

здравих људи, 

 политика државних и локалних органа власти не би требала да буде 

тежишно усмерена на област спорта, већ на стварању услова који ће 

омогућити да што већи број људи буде физички активан (мимо спорта). 

 

  

1.7.  Спорт и култура 

 Требало би да су ове две сфере јавног живота у нашој земљи чврсто 

повезане и да заједнички доприносе правилном организовању и 

коришћењу слободног времена грађана, развоју комуникација и сарадње 

међу њима, прихватању и унапређењу колективног (тимског) рада, 

неговању солидарности и толеранције, ублажавању агресивног и 

насилничког понашања и сл., 

 нажалост, спорт је све више окренут достизању врхунских резултата и 

добрим зарадама, тако да је аспект културе све више (свесно) занемарен. 

 

1.8. Спорт и насиље 

 Посматрано са социолошког становишта насиље, као раширен феномен 

и проблем савременог друштва, јавља се готово у свим његовим јавним 

сферама, док су специфична тежина и консеквенце његовог испољавања 

различите, собзиром на циљеве и мотиве деловања, 

 насиље у спорту у нашој земљи се најчешће јавља као израз заосталости 

и примитивизма у деловању одређених елемената антикултуре, као 

форма њихове лажне социјалне промоције и лажних заштитника 

националног идентитета, при чему се спорт претвара у својеврсну “оазу“ 

и погодан амбијент окупљања, организовања и хомогенизације тих 

елемената и релативно погодан оквир њихове заштите, 

 иако је наша држава још 2013.године донела “Националну стратегију за 

борбу против недоличног понашања на спортским приредбама“ врло 

мало је урађено на њеној реализацији, посебно на примени санкција у 

случајевима тешког насилничког понашањана спортским теренима или 

сукобима насилничких група ван спортских терена.  

Тиме је држава показала и немоћ и нехтење да се енергично ухвати у 

коштац са овим озбиљним проблемом и створила све већу сумњу 

грађана у повезаност неких представника власти са таквим групама, 

односно, коришћење таквих група за одређене политичке потребе ван 

спортских терена. 

 

1.9.  Спорт и приватизација 

 Нема стварне политичке воље ни праве привредне климе за прелаз из 

“свачије и ничије“ у “нечије“ форму управљања спортским клубом (за 

сада доминантно фудбалским клубовима). То би значило претварање 
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садашњих спортских клубова, организованих као удружења грађана, у 

спортска привредна друштва, 

 нејасно је зашто наша држава упорно наставља са дељењем народног 

новца онима који не знају да управљају спортским клубовима, у 

ситуацијама када је тај новац преко потребан другим областима јавног 

живота, 

 као објашњење зашто још увек нема приватизације у спорту 

представници власти се позивају на поштовање Устава наше земље 

(чл.55 - право на слободу удруживања), Закон о спорту (чл.31 - нема 

спортског клуба чији је оснивач или власник држава), Закон о 

удружењима (чл.36 - удружење је правно лице које стиче средства и 

својину), Закон о приватизацији (предмет приватизације може бити само 

државна, а не приватна својина).  

Уз све то, још није дефинисана ни законска формула власништва над 

приватизованим клубом, без чега би се могло десити да се спортски 

објекти брзо претворе у тржне центре, ресторане, хале, стамбене 

просторе итд. 

Да има политичке воље наведени правни проблеми би се могли брзо и 

успешно решити, пример је начин на који је то урадила Шпанија, 

 док се то не деси, остаће и даље политичари у управама спортских 

клубова, наставиће се ненаменско коришћење новца којим се 

финансирају клубови, сиви токови новца, намештања резултата, велики 

порески дугови клубова и њихова дуговања према својим запосленим и 

играчима, шуровање са криминалцима и хулиганима, гласачко 

уцењивање запослених, изостанак надзора и контроле итд. 

 У таквој ситуацији је питање је ко би улагао свој новац у куповину 

нечега што је толико нерентабилно. 

 

1.10.   Спорт и допинг 

 Постојећа Антидопинг агенција Србије нема довољно капацитета да 

обезбеди редовност антидопинг контрола лица која се баве 

професионалним и аматерским спортом (око 750 000 лица). Ово се 

посебно односи на лица која се баве аматерским спортом (око 500 000 

лица), за која нема никаквих системских решења у спречавању 

коришћења недозвољених средстава. 

 

b) По мишљењу Удружења карактеристике улоге јединица  локалне 

самоуправе у области физичке културе су: 

 

 Стање у области физичке културе у јединицама локалне самоуправе би 

требало да се огледа у томе колико та јединица брине о својим грађанима у 

стварању услова да се што већи број њих бави неким од елемената физичке 

културе, а не само у томе колико је развијен професионални спорт. Постојећа 

законска регулатива дефинисала је надлежности јединица локалне самоуправе 

у области физичког вежбања, рекреације и спорта, као и надлежности бројних 

локалних органа формираних управо за област физичке културе, 

 и поред тога, многе јединице локалне самоуправе нису урадиле оно што је 

требало и могло да се уради у побољшању материјалне базе за физичко 

вежбање деце предшколског и школског узраста, промоцији и подршци 

школских спортских такмичења, подршци ваннаставних активности деце у 
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области рекреације и стимулацији наставника физичке културе који се 

посебно истичу у иницијативности и креативности реализације наведених 

садржаја. 

Многе јединице локалне самоуправе нису  урадиле оно што је требало и 

могло да се уради у стварању услова за физичку рекреацију, пре свега у 

изградњи, одржавању и адаптацији спортских терена и објеката за те намене и 

набавци опреме за њих, 

 тежишно ангажовање јединица локалне самоуправе у области физичке 

културе је спорт, при чему још није дугорочно решен проблем финансирања 

спортских клубова и програма у гранама спорта на локалном нивоу. То значи 

да непостоје јасно дефинисани критеријуми за расподелу буџетских средстава 

за те намене и  јасно дефинисани носиоци тих активности на локалном нивоу, 

иако је Закон о спорту (чл.137) дефинисао потребе, интересе и приоритете 

грађана у области спорта које финансирају јединице локалне самоуправе, 

 сарадња између јединица локалне самоуправе и њихова сарадња са 

надлежним државним органима у области физичке културе није на потребном 

нивоу, углавном је протоколарна, промотивна и церемонијална. 

 

Може се закључити да све више расте потреба за физичким активностима, 

које представљају значајан фактор у јачању здравља наших грађана, правилном и 

садржајном одмору, забави и рекреацији, чиме су оне и значајан алат за обезбеђивање 

радне и сваке друге способности грађана.  

Све је више књига, аудио - визуелних снимака, текстова и изјава у којима се 

говори о великом значају физичких активности у свакодневном животу наших грађана, 

без обзира на њихове године, пол, степен образовања, радно ангажовање, здравствено 

стање, материјалне могућности, место живљења и сл.  

С друге стране, у нашој земљи је мали број стручних и компетентних лица која 

се баве тематиком здравог живота са аспекта утицаја физичких активности на здрав 

живот, пре свега у превентивном смислу. Али, и када се појаве таква лица, која су 

спремна да своје знање поделе са грађанима, тешко могу да пронађу начин да допру до 

шире јавности. 

Нажалост, постоји доста лица која сматрају да су садржаји физичке културе 

право и обавеза искључиво спортиста и ученика, односно, да одрасли грађани требају 

да се пасивизирају и посвете само послу и стварању материјалних добара, а не очувању 

и унапређењу свог духовног и физичког здравља. 

Погрешна је политика државних и локалних органа власти у области физичке 

културе, којом се суштина њиховог деловања своди на обезбеђивање услова за 

финансирање спорта и великих спортских такмичења, уместо на стварању базних 

услова за функционисање система физичког васпитања и физичке рекреације. 

Док се таква политика не измени не може се говорити о остваривању циљева физичке 

културе у нашој земљи и поштовању старе изреке “у здравом телу здрав дух.” 
 

 

 Мере за побољшање политике физичке културе које заступа,  промовише и за 

чију  се реализацију бори Удружење  

 

1. Створити услове за примену добре праксе из В.Британије  “вежбање на лекарски 

рецепт“, по коме здравствени фонд преузима део трошкова вежбања пацијената у 

фитнес клубовима, у која се упућују пацијенти са кардио проблемима. Услов је да 

фитнес клуб има званичну сертификацију за такве активности. 
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2. Створити услове за примену добре праксе из Немачке где здравствени фонд враћа 

део уплаћеног здравственог доприноса грађанима, који у току године нису 

користили услуге здравственог система на терет фонда. 

3. Допуном “Закона о локалној самоуправи“ прецизирати њене обавезе 

(надлежности су регулисане) у области физичког вежбања и физичке рекреације 

које је дужна да реализује, као и мере према одговорним лицима за случајеве 

нереализације прецизираних обавеза. 

 Ово се, пре свега, односи на њихове обавезе у стварању и одржавању 

адекватних просторних и материјалних услова за безбедно и квалитетно 

физичко вежбање деце и ученика, рекреацију одраслих и аматерски 

спорт. 

У склопу тога, јасно прецизирати да ни једна одлука из наведених 

области не може бити донета без учешћа заинтересованих грађана и 

стручних лица из тих области у поступку доношења одлуке, као и обавезу 

јединице локалне самоуправе у надзору и контроли финансијског 

пословања спортских организација и клубова на њеној територији, 

упознавању грађана са затеченим стањем и предузетим мерама, 

 у спортским садржајима тежишно ангажовање би требало бити на 

стварању услова за  развој индивидуалних спортова, као што су атлетика, 

пливање, борилачки спортови и гимнастика, 

 у органима јединице локалне самоуправе морају постојати лица (лице) 

задужена за област физичке активности лица са посебним потребама и 

лица са инвалидитетом. 

4. Донети нови “Закон о приватизацији у спорту“ по моделу којим је то урадила 

Шпанија. 

Суштина је трансформација спортских клубова из статуса удружења грађана у 

акционарска друштва, при чему ни једно лице не може бити власник 100% акција. 

 Законским решењима обезбедити потпуну јавност у спонзорисању 

спортских клубова од стране јавних предузећа. 

5. Допуном “Закона о предшколском васпитању и образовању“ (глава ИИИ - 

Програм предшколског васпитања и образовања) прецизирати обавезе 

предшколских установа у области физичког вежбања деце која су корисници 

њихових услуга. 

При томе се мора обезбедити да деца дневно имају 60 минута физичког вежбања и 

да се континуирано упознају са његовим значајем.  

6. Изменама законске регулативе омогућити да спортски објекти добију и статус 

установа комуналног значаја, чиме ће ти објекти плаћати комуналне услуге као 

приватна лица, а не као привредни субјекти, што би им обезбедило бројне 

олакшице при плаћању тзв. инфо услуга (режијски трошкови).  На тај начин би и 

цене услуга које они пружају грађанима биле приступачније заинтересованим 

грађанима. 

7. Изменама законских пописа регулисати да деца старости до 10 година не 

учествују на спортским такмичењима, због великих физичких и менталних напора 

и емотивних реаговања, које изазивају спортска такмичења у том узрасном добу.  

Садржаји физичког вежбања и физичке рекреације су довољни да деца у том 

узрасном добу могу квалитетно да трагају за обликом спорта којим би се, 

евентуално, касније бавила и такмичила се. 

8. У постојећим условима (недостатак простора и адекватне опреме за физичке 

активности деце) јединице локалне самоуправе требају пружити подршку 

оснивању и раду тзв. школица спорта, првенствено због њиховог значаја у 
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правилном физичком, социјалном, менталном и емотивном развоју деце.  

У наведеним школицама могу радити само едукована и лиценцирана лица за ту 

активност. 

 Поред наведеног, јединице локалне самоуправе би требало да окупе лица 

стручна за област физичке културе која су тренутно незапослена (као и 

пензионисани наставници и  професори физичке културе), затим, лица 

која су спортски радници (актуелни и бивши) и лица која су  бивши 

спортисти, а који желе да се волонтерски ангажују у садржајима 

физичког вежбања деце, рекреације одраслих и развоја аматерског 

спорта. 

9. Директоре основних и средњих школа учинити одговорним за повећање обима 

физичких активности ученика у ваннаставном времену.  

 То се, пре свега, односи на стварање услова за формирање и рад 

спортских секција, организацију спортских такмичења, неке облике 

наставе у природи, увођење дана спорта, медијску промоцију тих 

активности и појединаца и сл., 

 школске фискултурне сале и школски спортски терени на отвореном 

простору морају се првенствено користити за садржаје физичког вежбања 

ученика и њихова спортска такмичења, а не за комерцијална издавања 

трећим лицима.  

10. Вратити предмет физичког вежбања на факултете, кроз опцију да то студентима 

буде изборни предмет. 

11. Допунама законске регулативе обавезати Владу, надлежна министарства и 

Спортски савез Србије на доследну реализацију “Националне стратегије за борбу 

против насилничког понашања на спортским приредбама“, те да се о ефектима те 

борбе расправља на заседању Скупштине Р.Србије најмање једном у 6 месеци. 

 Изменама Кривичног законика (глава XXXИ - Кривична дела против 

јавног реда и мира, чл.344) значајно пооштрити казнене мере за учиниоце 

ових дела на (у) спортским објектима. 

 

13) 
 

ДИЈАСПОРА И СРБИ У РЕГИОНУ 

Ставови Удружења о односу наше земље према дијаспори                                              

и положају Срба у региону 

 Опште напомене 
 

1. Питање дијаспоре и питање Срба у региону су једна од најзначајнијих 

државних и националних питања Србије, на којима она има обавезу (чл. 

13 Устава Р.Србије) да активно и континуирано ради у циљу очувања и 

јачања односа матичне државе и дијаспоре, односно, матичне државе и 

Срба у региону. 

Конкретније речено да, са једне стране,штити права и интересе својих 

држављана у иностранству, ствара услове за развијање и унапређење 

односа Срба који живе у иностранству са својом матичном државом и на 

тај начин води систематску, организовану и заједничку акцију државе, 

дијаспоре и Срба у региону на побољшању општег угледа наше земље. 

Са друге стране, да се много боље искористе капацитети дијаспоре и 

Срба у региону у подстицању економског и привредног развоја наше 
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земље, јачању њеног научног, технолошког, образовног, културног и 

спортског потенцијала. Да се добије већа подршка дијаспоре и Срба у 

региону у интегративним процесима наше земље, афирмисању политике 

добросуседских односа и регионалне сарадње. 

 

2. Појмовно одређење дијаспоре и Срба у региону дато је у “Закону о 

дијаспори и Србима у региону“ (2009.год.). По наведеном закону 

дијаспору чине сви држављани Р.Србије који живе у иностранству, затим, 

припадници српског народа који су се иселили из Р.Србије и њихови 

потомци.  

Срби у региону су сви припадници српског народа који сада живе у 

земљама региона: Словенији, Хрватској, БиХ, Црној Гори, С.Македонији, 

Албанији, Румунији и Мађарској. 

По одредбама наведеног закона нема припадника српског народа који 

живе на територији Бугарске, иако је она држава која припада овом 

региону. 

 

3. Правни извори на основу којих је уређена ова тематика су бројни, како на 

унутрашњем плану (Устав; Закон о дијаспори и Србима у региону; 

Национална стратегија развоја односа матичне државе, дијаспоре и Срба 

у региону итд.), тако и на међународном плану (Конвенција за заштиту 

људских права и основних слобода, Конвенција о заштити и унапређењу 

разноликости културних израза итд.). 

 

Питањима дијаспоре и Срба у региону баве се скупштински одбор за дијаспору 

и Србе у региону, затим, Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону (Управа 

је у саставу МСП), дипломатско -конзуларна представништва наше земље и бројне 

локалне канцеларије за дијаспору. 

 

4. Сходно “Закону о дијаспори и Србима у региону“ постоје Скупштина 

дијаспоре и Срба у региону (са 45 чланова), Савет за дијаспору и Савет за 

односе са Србима у региону. О ефектима њиховог постојања најбоље 

говори чињеница да се наведени органи нису састајали већ шест година. 

Још увек је нејасан статус Савеза Срба из региона, основаног 

2015.године, у смислу питања да ли су га основали грађани, политичка 

странка или приватно физичко лице, док новац за своју промоцију и рад 

уредно добија из буџета наше државе. 

5. Сви наведени органи би требали да покрену и учине ефикаснијим бројне 

процесе, као што су: 

 решавање питања држављанства, имовинских, људских и мањинских 

права, уставно и законско дефинисање и поштовање правног положаја 

Срба у региону, 

 укључивање дијаспоре у привредни и друштвени развој наше земље, 

 омогућавање дијаспори да има своје представнике у Скупштини 

Р.Србије, 

 олакшано коришћење права гласања на изборима у нашој земљи за све 

држављане Србије који живе у иностранству и сл. 

Осим што су урађена бројна “папирната“ решења, издата многа јавна 

саопштења о потреби решавања ових питања и одржани многобројни састанци на 

лепим дестинацијама, практична реализација наведених процеса није одмакла даље од 
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свог почетка, а за све то су најодговорнији представници власти у нашој земљи. 

 

Карактеристике дијаспоре 

 

1. Наша земља има бројну и значајну дијаспору, коју по процени чини око 4 

милиона лица, што би значило да само по тој основи скоро једна трећина (око 7 

милиона живи у Србији и око 1,7 милиона живи у државама региона) Срба и 

осталих држављана Србије живи далеко ван граница Србије. Бројни су разлози 

њиховог одлазака из наше земље у земље широм света, о чему је детаљније 

написано у целини „II - к“ Програма Удружења.  

2. Као почетак стварања дијаспоре рачуна се 1690.година и прва велика сеоба 

Срба. 

Интересантно је да се у неколико последњих година ради о све млађим и 

образованијим лицима, тако да је данас просечна старост лица у дијаспори око 

34,5 година, док је у Србији просечна старост становништва значајно већа и 

износи 43,4 године. 

3. Припадници дијаспоре су углавном добро интегрисани у друштва земаља 

пријема, али су недовољно заступљени у институцијама власти тих земаља, што 

се не би могло рећи и за албанску, хрватску или бошњачку дијаспору. 

Иако заузимају значајне позиције у привредном, културном, образовном, 

научном и другим сегментима живота и рада, ту позицију не прати политичко 

представљање дијаспоре у институцијама власти, како на централном, тако и на 

локалном нивоу у земљама пријема. 

4. Дијаспора је најбоље организована у оквиру црквено - школских заједница, док 

су други облици њеног организовања значајно мање заступљени. Српска 

православна црква има своје парохије у свим већим срединама где живе Срби и 

успешно чува националну културу, веру, језик, обичаје и традицију нашег 

народа. Зато Србија треба знатно више да помаже СПЦ у обављању њене верске 

и културно - образовне улоге у дијаспори. 

5. Нема сумње да је дијаспора велики, али за сада недовољно искоришћен, људски, 

економски и политички потенцијал. Сарадња са матичном државом је испод 

потреба и дијаспоре и матичне државе и далеко испод могућности које би та 

сарадња могла да доноси за јачање односа и просперитета обеју страна.  

Структура, програм активности и начини сарадње нису прилагођени савременим 

токовима и не одговарају потребама ни дијаспоре ни матичне државе. 

 Наша земља би желела да дијаспора уложи што више свог новца у Србију 

(стиже просечно 3,5-4 милијарде долара годишње, од чега око 95% у 

дознакама за личну потрошњу), док дијаспора тражи да Србија прво 

постане уређена, моћна и јака држава, која ће са њима радити 

транспарентно и по законима. 

У тренутним околностима то је тешко изводљиво из више разлога, пре 

свега, јер је дијаспора изгубила поверење у матичну државу због 

непоштовања договора, неиспуњених обећања, слабе информисаности о 

потребама Србије, бројних подела, раскола, корупција и превара које се у 

Србији већ дуже време дешавају.  

 Један од разлога је и нејасан циљ који Србија има у сарадњи са 

дијаспором, а не треба занемарити ни негативан утицај подељености у 

дијаспори по политичким и идеолошким линијама, који је присутан у 

неким од српских заједница. 
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 Конкретне активности представника власти у нашој земљи на решавању 

ових проблема су недовољне и, за сада, без потребних ефеката. 

 

Карактеристике положаја Срба у региону 

 

Опште напомене  

 Престанком постојања СФРЈ, па затим СРЈ и на крају државне заједнице 

Србија и Црна Гора, делови српског националног бића претварани су од 

конститутивног народа у националне мањине или етничке групе унутар 

бивших југословенских република. Несхватљиво је да у актуелном 

уставно - правном систему Црне Горе не постоје Срби и да још увек 

немају дефинисан статус, што свакако није случајно, 

 у државама насталим у бившим југословенским републикама српском 

народу (њих око 590 000 живи у 8 држава региона, сем у Бугарској) нису 

омогућена основна људска и мањинска права и слободе, која су 

гарантована међународним стандардима, као што су слобода кретања, 

слобода запошљавања, имовинска и стамбена права, право на наставу на 

матерњем језику, право на стаж и пензију, проналажење несталих лица у 

ратном периоду и сл., 

 свакако да је наша земља трајно заинтересована да се српска национална 

заједница у свакој држави региона слободно развија и да у пракси ужива 

сва индивидуална и колективна права. Политика добросуседства и 

отвореност за равноправну сарадњу са свим државама у региону 

представља оквир у којем се српска национална заједница може потпуно 

исказати као конститутивни фактор и мост повезивања у билатералним 

односима. 

Нажалост, све је то у стварности далеко од прокламованог и са 

тенденцијом даљег погоршања по припаднике српског народа. 

Мере које предузимају представници власти у нашој земљи за 

побољшање положаја Срба у региону су недовољне, несистематичне и 

без континуитета, тако да не доводе до очекиваних промена. 

 

1. Словенија 

 Срби су најбројнија мањинска национална заједница у Словенији, 

званично их је око 23 500, незванично око 60 000. Али, и поред тога, они 

немају статус националне мањине, већ статус етничке заједнице (групе), 

на коју се не примењује “Оквирна конвенција Савета Европе за заштиту 

мањина“, 

 статус националне мањине имају италијанска, мађарска и ромска 

заједница и по наведеној конвенцији имају право на своје националне 

симболе, образовање на свом језику, представнике у органима власти, 

одређени број медија на свом језику итд., 

 Срби немају ни једно од тих права, напротив, многи потези словеначких 

власти указују на опасност од процеса асимилације српског народа, 

 поред тога, још увек не постоји билатерални споразум између Словеније 

и Србије о заштити националних мањина и етничких група, а тиме нема 

ни међувладине мешовите комисије за мањине, као основног механизма 

за решавање питања националне заједнице, 
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 све се то дешава у држави која је чланица ЕУ и која се јавно поноси 

организацијом и функционисањем својих демократских институција. 

 

2. Хрватска 

 Пре сто педесет година на територији данашње Хрватске живело је око 2 

640 000 Срба, пре непуних тридесет година у њој је живело око 582 000 

Срба, данас у Хрватској живи око 186 000 Срба. За мање од два века 

“нестало“ је скоро 2,5 милиона Срба који су живели на територији 

Хрватске, 

 након систематског етничког чишћења и протеривања Срба из Хрватске 

током ратног периода 1991. -1995.године број Срба је смањен за око две 

трећине. При томе је уништен велики број насеља у којима су Срби 

чинили већину, а етничка структура Хрватске додатно је измењена 

организованим насељавањем Хрвата из држава у региону, углавном на 

имовини прогнаних и избеглих  Срба, 

 упоредо с тим одвија се и процес постепене асимилације Срба, пре свега 

у областима које нису биле захваћене ратним дејствима, 

 Уставом Хрватске из 1991.године Срби су изгубили конститутивност, 

уместо које су добили статус националне мањине, са одређеним правима 

у складу са стандардима УН, која нису никад заживела у пракси. Након 

2004.године учињени су одређени кораци (под притиском међународних 

институција) у решавању проблема српске националне заједнице, као што 

су потписивање Споразума о узајамном поштовању права националних 

мањина, формирање међудржавног одбора, гарантовање три заступничка 

места у хрватском Сабору, бољи приступ у медијима, бољи услови за 

одржавање веза са Србијом и сл., 

 међутим, без обзира на учињене кораке, Срби су и даље неадекватно 

заступљени у органима власти и институцијама државе на свим нивоима, 

нису им обезбеђени услови за наставу на српском језику и употребу 

ћириличног писма, отежано им је слободно исповедање вероисповести и 

остваривање права на радни стаж и пензију, немају гаранцију личне и 

имовинске безбедности, врло тешко остварују право на  повратак 

бесправно одузете имовине, као и решавање судбине 1689 несталих Срба 

у ратном периоду (без обзира на потписане Декларације о несталим 

особама из 2014.године и лондонску Декларацију из 2018.год.), 

 процес повратка избеглих и прогнаних Срба у Хрватску одвија се веома 

споро и уз бројне тешкоће, услед разних опструкција од стране локалног 

до централног нивоа власти, бројних инцидената и нарушене безбедности 

лица и имовине, 

 још увек је веома отежана интеграција српске националне заједнице у 

хрватско друштво због дугогодишње, драстичне етничке дистанце коју 

према Србима исказује већински хрватски народ, толерантан према свима 

осталима осим према Србима и православцима. 

 

3. Босна и Херцеговина 

 Пре сто педесет година на територији данашње БиХ Срби су чинили 

преко 95% њеног становништва, пре педесет година чинили су 37% 

становништва, а пре десет година око 30%, 

 током ратног периода 1991.-1995.године велики број Срба (око 430 000) 

је прогнан и/или је избегао са подручја под контролом бошњачке Владе 
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БиХ и хрватског већа обране, услед чега данас свега 48 500 Срба живи на 

подручју федерације БиХ и чине 2,55% укупног становништва 

федерације БиХ. 

У Републици Српској Срби чине 81,6%  њеног укупног становништва, 

док их је у Брчко Дистрикту 34,8%, 

 иако је Уставом БиХ из 1995.године (анекс 4 Дејтонског мировног 

споразума), као и Уставом БиХ из 2009.године, загарантовано начело 

конститутивности за сва три народа на читавој територији БиХ, Срби су у 

федерацији БиХ изложени бројним видовима дискриминације, без права 

и на папиру и у пракси. 

Њихово учешће у државној управи на свим нивоима власти у федерацији 

БиХ готово је симболично, запошљавање у државним установама и 

службама права је реткост, немају могућност школовања на матерњем 

језику, приступ медијима им је изузетно ограничен, културне 

манифестације потпуно маргинализоване, повратак на своја огњишта и 

повратак имовине готово су немогући, процес решавања судбине 1450 

несталих Срба у ратном периоду одвија се уз велике опструкције и 

потешкоће, 

 Срби у федерацији БиХ од такве конститутивности суштински немају 

ништа, што се најдиректније огледа у чињеници да они практично не 

бирају своје представнике у српском Клубу (17 чланова) Дома народа 

Парламента федерације БиХ, не бирају ни потпредседника федерације 

БиХ, нити своје министре, све то  “у име њих“ раде најјаче бошњачке и 

хрватске политичке странке. Овим странкама то омогућује важећи 

изборни закон, јер Срба бројчано нема довољно у 5 од 10 кантона 

федерације БиХ да би уопште могли да пређу изборни цензус. 

4. Црна Гора 

 Почевши од 2006.године, када је Црна Гора стекла независност, положај 

српског народа у тој држави почео је да се убрзано погоршава под 

притиском организоване десрбизације и форсиране црногоризације, које 

је држава спроводила у свим областима друштвеног живота. 

Иако су у преамбули Устава Црне Горе (2007.год.) Срби поменути 

непосредно иза Црногораца у склопу набрајања народа, положај српског 

народа ни тада ни данас није правно регулисан, што представља извор 

бројних проблема и спорова, не само у односима са државним властима, 

већ и унутар саме српске националне заједнице, 

 то значи да Срби, који сада чине око 29% укупног становништва Црне 

Горе (око 180 000), званично немају статус ни конститутивног народа, ни 

националне мањине, ни етничке групе, што је јединствен случај у Европи. 

А пре сто педесет година Срби су чинили 98% становништва које је 

живело на територији данашње Црне Горе, 

 такође, не постоји народ у Европи чија су се права тако брутално и 

несметано газила, као што је то био случај са Србима у Црној Гори за 

време владавине режима Мила Ђукановића. Пуних 15 година се 

спроводила политика масовног и систематског рушења елементарних 

права Срба, на удару државе непрестано су се налазили српски језик и 

СПЦ, а све то под наводном потребом заштите Црне Горе од српске 

хегемоније и доминације, 

 Срба није било на руководећим местима у државним органима и 

службама, просвети, здравству правосуђу, дипломатско - конзуларним 
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представништвима итд., нису ни приближно равномерно били 

заступљени у државним органима и службама (свега 4,76% запослених су 

били Срби), 

 у школским програмима и државним медијима Срби су се третирали као 

рушилачки, реметилачки фактор, који је искључиви кривац за све лоше 

што се дешавало на Балкану. Српски језик је био сврстан у категорију 

језика ИИ реда, потпуно је ограничена његова званична употреба, а 

ћирилично писмо скоро протерано из употребе. Српска национална 

заједница није добијала финансијска средства од црногорске државе за 

неговање свог просветно - културног идентитета, 

 од 2015.године посебно је СПЦ била изложена нападима сваке врсте од 

стране режима Мила Ђукановића, који су кулминирали усвајањем Закона 

о слободи вероисповести, као драстичним примером законског НЕправа.  

Наведени закон је био директно усмерен против СПЦ и њених верника 

под геслом “Црна Гора никад неће бити слободна док се не ослободи 

туторства СПЦ“, што је само другачије објашњење за покушај 

идентитетског геноцида над Србима, 

 Срби у Црној Гори не траже за себе ништа више од онога што имају 

други народи у Црној Гори, нити пристају да имају мање права од њих, 

не прихватају стварање “етнички чисте државе“ и не одустају од свог 

традиционалног, историјског, културног и националног идентитета. Не 

одустају, без обзира на насиље, принуде и грубе покушаје етничког, 

лингвистичког и верског инжињеринга, којима су од 2006. до 2020. 

године били непрекидно изложени. 

Таква стварност, заједно са историјским идентитетом српског народа у 

Црној Гори, захтевају изузетно промишљено и пажљиво поступање 

политичких структура Србије према развоју ситуације у Црној Гори. 

 

5. Северна Македонија 

 Она се одмах након осамостаљења, а посебно након агресије НАТО на 

СРЈ, суочила се са великим проблемом регулисања статуса албанске 

националне заједнице, која чини 25,17% њеног укупног становништва. 

Оквирни споразум из 2001.године (тзв. Охридски споразум) осигурао је 

Албанцима статус конститутивног народа, а самим тим и пуну заштиту 

њихових права (и привилегија) у односу на све остале немакедонске 

националне заједнице, укључујући и српску, 

 уставним одредбама Срби (око 36 000) су у Северној Македонији добили 

статус националне мањине и могућност образовања на матерњем језику, 

али је то у пракси веома слабо заживело. Српски језик је у званичној 

употреби само у три општине, док су српски језик и култура званично 

изборни предмети у основним школама у две општине, мада се и у њима 

слабо користи због недостатка образовног кадра, уџбеника, школских 

просторија и слично, али се у задње време све више говори о могућности 

да српски језик буде изборни језик у свим основним и средњим школама 

на територији С.Македоније, 

 томе треба додати и нерегулисане односе између СПЦ и македонске 

православне цркве, уз битну напомену да је македонска православна 

црква добила аутономију (1959.год.) управо од СПЦ, а да се од СПЦ 

потпуно одвојила без њене сагласности (1967.год.).  
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Нажалост, тај међусобни однос се најбоље види у чињеници да СПЦ 

данас већи део своје службе обавља по приватним објектима, 

 собзиром на малу бројчану заступљеност у укупном становништву 

Северне Македоније, Срба има веома мало у државним органима, 

предузећима и локалним институцијама, њихова присутност у медијима 

је симболична, прекинуте су медијске комуникације са матичном 

државом, док је помоћ македонске државе пројектима за очување 

идентитета Срба изузетно слаба.  

 

6. Албанија 

 Положај Срба у Албанији није се побољшао ни после доношења Закона о 

мањинама (усвојила га Скупштина Албаније 2017.год.). Њиме су Срби 

добили статус националне мањине и право да се изјашњавају као Срби, 

после вишегодишње асимилације, којом је само од 2000.године преко 100 

000 припадника српске националне заједнице у Албанији насилно 

променило своју националну опредељеност, 

 законом је само формално регулисан њихов статус, али у стварности 

српски идентитет наставља да се брише и нестаје. По незваничним 

проценама данас у Албанији живи око 30 000 Срба, 

 Срби немају могућност образовања на матерњем језику, немају право на 

информисање на матерњем језику, забрањена им је употреба традицио-

налних српских презимена и имена, укинуте су легалне могућности 

одржавања контаката са Србијом, ограничено им је право на слободу 

вероисповести, забрањена су им било каква већа окупљања, обустављени 

су процеси за враћање имовине која им је одузета итд., 

 једном речју, Срби у Албанији су једна од најобесправљенијих мањина у 

Европи и прети им потпуни нестанак, на чему се плански и у 

континуитету ради још од 1928.године (краљ Ахмед Зогу). 

 

7. Бугарска 

 Од 1984.године Бугарска не признаје постојање националних мањина на 

својој територији, већ заступа став да постоји јединствена бугарска 

нација, али са различитим етничким пореклом. 

Зато је тешко доћи до тачног броја Срба који живе у Бугарској, по 

званичним подацима то је 569 лица, по незваничним проценама то је око 

20 000 лица, која претежно живе у Видинском крају и местима дуж 

границе са Србијом, 

 интересантно је да се задњих година полако повећава број Срба у 

Бугарској путем пословне емиграције, уметника који траже боље услове 

за свој рад, спортиста на привременом раду, угоститељских радника и сл. 

Истовремено се увећава број јавних наступа званичника Бугарске у коме 

они на директан начин потцењују и прекрајају историју српског народа и 

изражавају отворене претензије према деловима српских територија, 

 из горе наведеног разлога не може се говорити о правима која по међуна-

родним конвенцијама припадају припадницима небугарских национал-

них заједница.  

У Бугарској постоји Удружење за српско - бугарске односе, које са 

скромним могућностима ради на очувању и јачању националног, верског, 

културног и духовног идентитета српског народа у Бугарској. 
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8. Положај Срба у Румунији и Мађарској је задовољавајући, заснован је на 

политици реципроцитета, у складу са међународним конвенцијама, национал-

ним законима  и билатералним споразумима за унапређење њиховог положаја и 

очување језичког, културног и верског идентитета. 

Имајући у виду наведене чињенице о положају Срба у државама региона, мора 

се поставити логично питање : зашто су Срби доведени у такав положај ? 

 

По мишљењу Удружења неки од најзначајнијих разлога за то су: 

 

a) Реализација пројеката Запада и Ватикана о стварању етнички “чистих“, малих и 

економски зависних држава на Балкану, које, наводно, једино на тај начин могу 

бити стабилне државе.  

Пројекат Ватикана, у чијој реализацији је од завршетка Првог светског рата 

доминантна улога хрватске католичке цркве, има вишевековно трајање, док је 

пројекат Запада актуелизован крајем седамдесетих година прошлог века.  

 Уз то се одвија и процес елиминисања утицаја Русије у балканским 

државама и процес маргинализовања православља (под видом екумени-

зације), при чему су за највећу брану таквим намерама проглашени 

искључиво Срби. 

b) Три велике историјске неистине на којима државе региона заснивају свој однос 

према Србима, то су наводна велико - српска хегемонија, велико - српска 

агресија и велико - српска политика. 

 О каквом се велико - српском хегемонизму ради најбоље говоре 

историјске чињенице по којима је са територије данашње Хрватске 

нестало скоро 2,5 милиона Срба, затим, да Муслимани и Хрвати на 

простору БиХ данас чине више од две трећине њеног становништва, да на 

територији КиМ тренутно живи мање од 6% Срба, да су Македонци и 

Словенци могућност школовања на свом језику добили управо за време 

наводног велико - српског хегемонизма, да је за време његовог 

„деловања“ Албанац (Синан Хасани) био председник СФРЈ иако су 

Албанци тада чинили мање од 7% становништва СФРЈ итд. 

Ако су то опасности од велико - српског хегемонизма онда се од њега 

морају чувати једино Срби.  

c) Довршетак процеса фрагментације српског народа на овим просторима, започет 

разбијањем Југославије, у циљу спречавања наводне хегемоније и доминације 

Срба у државама насталим од република у бившој Југославији, вешто 

подгрејаван сталном србофобијом, мрзитељством и страхом од наводних велико 

 српских претензија.  

 Истовремено је са територија тих држава и са територије КиМ, у периоду 

1991.год.-2011.године, прогнано и избегло на територију Србије 687 948 

лица српске националности. 

d) Грубо фалсификовање историје, кроз минимизирање, омаловажавање и 

скривање истине о злочинима над Србима, односно, проглашавање Срба 

искључивим кривцима за све ратне сукобе, страдања и разарања, без потребе 

доказивања њихове чињеничне одговорности. 

e) Одузимање имовине лицима српске националности, српским предузећима и 

СПЦ, што би, наводно, допринело бољој друштвеној кохезији и миру у тим 

државама.  

Уз то је, свакако, одавно присутна и територијална претензија према неким 

деловима територије Србије. 
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f) Стварање и одржавање атмосфере сталних претњи и опасности од могућих 

сукоба држава у региону са Србијом, које одговара државним елитама (и у тим 

државама и у Србији) за успешно скретање пажње са актуелних проблема 

унутар своје земље. 

g) Ту је и веома опасна премиса овдашњег аутошовинизма, присутна и у делу 

невладиног сектора у Србији, заснована на пароли “свако да чисти искључиво у 

свом дворишту“, што у пракси значи “не о српским жртвама, већ само о српским 

злочинима“. 

Наводни разлог за такав приступ је очување регионалног мира и стабилности. 

h) У Србији постоји један видљив политички и медијски несклад између оног што 

формално заговара званична државна политика када су у питању односи у 

региону и начина на који о тим односима извештавају медији, блиски режиму на 

власти.  

 Док на међународном плану власт шаље добре поруке у прилог 

регионалној стабилности и помирењу, дотле се на унутрашњем 

медијском плану одвија супротан процес.  

Он се карактерише честим говором мржње, подстицањем међунацио-

налне нетрпељивости, репродуковањем националистичких стереотипова, 

ревизијом прошлости, наговештавањем непрестане опасности и 

“звецкањем“ оружјем и слично. 

Стиче се утисак да су та два процеса вешто координисана, 

 све то има озбиљне последице по стабилност у региону и положај Срба у 

државама региона. 

Мере за унапређење сарадње са дијаспором и побољшање  положаја Срба у 

регионu  које заступа, промовише и за чију се реализацију  бори Удружење 

 

1. За унапређење сарадње са дијаспором 

a) Израда Програма за могуће ангажовање дијаспоре у привредној, научно - 

технолошкој, просветној и културној области. 

 Програм треба да садржи јасне и прецизне циљеве државе у сарадњи са 

дијаспором, конкретне пројекте у којима би се могла ангажовати 

дијаспора и прецизне услове за њено ангажовање, 

 програм треба да обезбеди равнотежу између стратешких и регионалних 

потреба наше земље, 

 на тај начин финансијски потенцијал дијаспоре може бити добра помоћ 

финансијској стабилности наше државе у њеном економском развоју, док 

се дугорочно посматрано то може третирати и као алтернатива одлагању 

уласка у ЕУ. 

b) Развити Програм за ефикасно информисање дијаспоре о потребама наше 

земље, промоцију инвестиција из дијаспоре и мапирање тих инвестиција у 

националној бази података. 

c) Увести олакшице за инвеститоре из дијаспоре и за повратнике из дијаспоре у 

нашу земљу. 

 Омогућити им бесплатан трансфер новца, елиминисати двострука 

опорезивања и бројне дажбине и таксе, омогућити ефикасан трансфер 

пензија и сл., 

 спречити локалне тајкуне и моћнике да у пословима сарадње са 

дијаспором надјачају прописе државе. 
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d) Сагледати могућност формирања Банке дијаспоре и увођења обвезница за 

дијаспору. 

e) Интензивирати развој локалних инфраструктурних пројеката интересантних 

за ангажовање дијаспоре. 

 У том смислу унапредити рад локалних канцеларија за дијаспору, а тамо 

где их нема учинити одговорним конкретно тело локалне власти, 

 могућити ефикасно повезивање удружења у дијаспори са јединицама 

локалне самоуправе у нашој земљи, 

 стимулисати долазак или отварање “компанија шанси“ из дијаспоре 

(фирме у развоју). 

f) Унапредити заједнички рад државе и дијаспоре на лобирању у земљама пријема. 

 То се првенствено односи за пријем наше земље у одређене међународне 

организације и/или њихов бољи однос према нашој земљи, ефикаснији 

развој добросуседских односа у региону, непризнавање независности 

КиМ или повлачење његовог признања (независност КиМ су признале 

све земље у којима је наша дијаспора најбројнија). 

g) Применити мере којима ће се заинтересованим лицима у дијаспори омогућити 

лакше добијање двојног држављанства (држављанства Р.Србије), остваривање 

бирачког права у нашој земљи, утицај на рад Скупштине дијаспоре и 

информисаност о битним одлукама свих тела која се баве питањем дијаспоре. 

h) Предузети мере на превазилажењу свих досадашњих институционалних 

слабости и пропуста у сарадњи са дијаспором, од органа на највишем државном 

нивоу, преко дипломатско - конзуларних тела, до јединица локалне самоуправе. 

 Ово се, пре свега, односи на рад Скупштине дијаспоре, Савета за 

дијаспору и скупштинског одбора за дијаспору, 

 покренути иницијативу да се један број мандата (10) у Скупштини 

Р.Србије определи за представнике дијаспоре. 

i) Сагледати све могућности за конкретне видове планске помоћи Р.Србије 

организацијама, удружењима, културно - просветним друштвима, црквено - 

просветним заједницама и другим облицима акционог окупљања наших 

држављана у дијаспори. 

 

2. За побољшање положаја Срба у региону 

a) Израдити Национални програм за помоћ Србима у региону, који треба да 

представља један од најзначајнијих стратешких аката наше државе за јачање 

српског јединства и очување националног и културног идентитета Срба у 

региону. 

 Програм треба да дефинише могућности државе у пружању помоћи 

Србима у региону у ефикаснијем решавању њихових имовинских 

проблема, стамбених проблема, признавању и повезивању радног стажа, 

обезбеђивању права на пензију, правичном суђењу пред судовима за 

ратне злочине, проналажењу Срба несталих у задњим ратовима итд., 

 програм треба да дефинише и конкретне облике помоћи државе у 

очувању и развијању националног и културног идентитета Срба у 

региону. 

b) Важну улогу у спречавању асимилације Срба у региону и обезбеђивању права на 

коришћење језика, писма, обичаја, традиције, слободу вероисповести, 

доступност медија и штампе на матерњем језику, могућност организовања 

културних манифестација, двојно држављанство итд., у државама региона имају 
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национални савети, културно - просветна друштва, СПЦ и други облици 

организовања и удруживања Срба у региону. 

 Зато држава треба транспарентно да подстиче формирање таквих 

организација и, у складу са могућностима, логистички и финансијски 

помаже њихов рад, 

 свакако да је пре свега потребна пуна нормализација односа између 

Србије и тих држава. 

c) Мир и стабилност у региону су један од најважнијих спољнополитичких 

приоритета наше земље. 

 Његова имплементација је најуспешнија кроз развијање привредне 

сарадње и заједничке инфраструктурне, енергетске, културне, научне и 

спортске пројекте, 

 ти пројекти требају постати најбољи “мостови“ између држава у региону 

и начини брже нормализације њихових односа. 

d) Без обзира на дефинисани приоритет очувања мира у региону, наша земља не би 

требала да, зарад тога, остаје нема на груба непоштовања права и слобода Срба у 

државама региона, на одузимање или уништавање имовине државе Србије у 

државама региона, приватне имовине, имовине  СПЦ и предузећа из Србије. 

 На свако инцидентно понашање наша држава мора одмах упутити 

званичан дипломатски протест држави у којој се то десило, као и свим 

надлежним међународним институцијама и захтевати хитно решавање у 

складу са међународним прописима. 

Без обзира што се такви захтеви наше државе често игноришу од стране 

надлежних међународних институција, од њих не треба одустајати већ их 

упорно понављати све док се не добије потребна реакција наведених 

институција.  

При томе је неопходно да се добро процене сви аспекти инцидента и 

опасности да се “прихвати“ нешто што може да представља намерну 

провокацију наше државе, 

 на свако медијско оптуживање Србије о недоказаној кривици Србије и 

српског народа, држава мора реаговати јавним демаршем, сагласно 

Бечкој конвенцији о дипломатским односима, 

 координисано деловање свих надлежних државних органа у таквим 

ситуацијама треба да покаже Србима у региону да матична држава врло 

одговорно брине о њиховом положају и предузима све расположиве мере 

за побољшање истог. 

e) Инсистирати на уставном и законском дефинисању правног положаја Срба у 

државама региона, у складу са међународним конвенцијама и другим актима 

која дефинишу тематику положаја националних заједница, посебно мањинских. 

 У настојањима наше државе да се правилно регулише правни положај 

Срба у државама региона примењивати принцип реципроцитета, 

 за све усаглашене поступке инсистирати на потписивању међудржавних 

билатералних споразума. 

f) Унапредити реализацију пројекта “Србија за Србе из региона“, који је одобрен 

2012.године. 

 Добар показатељ његове користи је податак да је године 2021. буџетом 

предвиђено ангажовање 74 милиона динара за 80 стипендија у српским 

заједницама које постоје у државама региона, на основу којих ће исто 

толико наших младих људи доћи у Србију на основне, мастер и 

докторске студије. 
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g) Заједничким деловањем надлежних органа наше земље пружити помоћ Србима 

у региону у ефикаснијем проналажењу радних места у државама пријема, 

првенствено у фирмама из Србије које у тим земљама функционишу, затим, у 

обезбеђивању бесплатних књига и уџбеника на српском језику, у организацији 

културно - просветних манифестација, бољој сарадњи СПЦ са осталим верским 

заједницама у тим државама, лакшем поступку за добијање српског пасоша итд. 

h) Заједничким деловањем надлежних институција - органа наше земље радити на 

конституисању српског сећања као делу нашег идентитета, али и као опомени за 

будућност, да би се успешно сачували као народ. 

 Обележити стратишта, побројати жртве по имену и презимену, 

информисати младе генерације о томе, да нам се не би поновиле ужасне 

лекције из историје коју нисмо научили и коју многи данас настоје да 

фалсификују, наравно, на штету српског народа, 

 и поред свега што се данас дешава у свету, региону и нашој земљи, сви 

заједно (и народ српски и институције - органи државе) смо дужни да 

истрајемо у вери, нади, љубави и настојањима да очувамо јединство и 

опстанак српског народа. 

 

 
 

III 
 

СРБИЈА И ПРОБЛЕМ СПОЉНИХ МИГРАЦИЈА 

 

Ставови Удружења о савременим миграцијама 

 

a) Опште напомене о савременим миграцијама у свету 

 

1. Проблем миграција изазива интересовање светске јавности већ дуги низ година, у 

центар пажње долази за време велике мигрантске кризе 2015.године.  

 Она по свом обиму, изазовима и ризицима које са собом носи, те 

политичким, економским, социјалним и безбедносним последицама, као и 

последицама у примени међународних стандарда у области заштите 

људских права и слобода, свакако представља једну од најважнијих 

глобалних и регионалних криза у свету након ИИ светског рата, 

 иако представља један од највећих глобалних проблема, за сада ни 

међународне организације ни светски лидери за њу немају адекватна 

решења, а неке земље чак и иступају из међународних споразума о 

решавању овог проблема (пр. САД, Мађарска, Аустрија, Пољска). 

2. Питања везана за миграције обрађена су у бројним међународним документима, 

почевши од Универзалне декларације о људским правима (1948.год.) и Женевске 

конвенције о статусу избеглица (1951.год.), преко Конвенције ОУН о правима 

миграната (2003.год.), па до Даблинског споразума (2013.год.) и Маракешког 

уговора (2018.год.) итд 

3.  Наведеним документима дефинисан је садржај миграција, чије непознавање 

ствара велике проблеме у регулисању правног статуса миграната и на основу тога 

конкретног поступања државних органа према њима: 

 мигранти су лица (емигранти и имигранти) која се из једног подручја 

(једне државе) премештају у друга удаљена подручја (другу државу), 

најчешће у већим групама и то услед економских, образовних или 



135 
 

породичних разлога. У државама у које долазе за њих важе унутрашњи 

закони те државе. Ова лица немају препреке да се врате у своја подручја 

(државу), 

 избеглице су лица која беже из своје државе услед ратних сукоба или 

прогона по било којој основи. У држави у коју дођу за њих важе и норме из 

међународног права и закони те државе. Уколико у неку државу желе да 

уђу на легалан, регуларан начин, не може им се забранити улазак у ту 

државу.  

Ако у државу уђу на легалан, регуларан начин, та држава мора да им 

обезбеди привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту, правну 

помоћ, одећу и обућу и доступност потребних информација. Мора да им 

гарантује право на живот, забрану мучења, забрану дискриминације и 

колективне депортације. Због опасности којој би били изложени забрањено 

их је присилно враћати у своје матичне државе, 

 расељена лица су лица која се премештају из једног да друго подручје 

унутар своје земље, а разлози су угрожавање њихове личне и имовинске 

безбедности. 

 

4. Када се говори о проблему миграција доминантно се мисли на проблем избеглица 

(тј. избегличких криза), терминолошки је неисправно то поистоветити са 

проблемом миграната, јер су мигранти много шири појам.  

Тако на пример, крајем 2020.године у свету је било око 79,5 милиона миграната, 

од којих је око 26,4 милиона избеглица. При томе је 67% избеглица из држава 

Блиског и Средњег Истока, који у највећем проценту траже спас у земљама 

западне Европе. 

 

b) Узроци савремених избегличких криза 

 

1. Често се као узроци избегличких криза наводе и објашњавају бројни проблеми у 

економској, политичкој, социјалној, верској и безбедносној сфери државе. Сви ти 

проблеми могу бити смо повод за покретање избегличких криза, али су узроци 

њиховог настанка много дубљи и скривени од јавности. 

По мишљењу Удружења доминантни узроци настајања избегличких криза (често 

и егзодуса) у државама Блиског и Средњег Истока  су интереси великих сила на 

тим просторима. 

 Интереси се огледају у стицању профита великих сила коришћењем 

природних богатстава тих држава, рудних налазишта, јефтине радне снаге, 

ширењу „свог“ тржишта робе и индустрије, коришћењу повољног 

геостратешког положаја, елиминисању или умањењу утицаја других сила 

на тим просторима, 

 иако су интересовања великих сила за те просторе испољена још почетком 

19.века (долазак Француске у Алжир 1830.год.), праве борбе за своје 

интересе на тим просторима Запад је почео након 1991.године и распада 

СССР. Тада су САД остале једина супер сила која је одлучивала о 

питањима рата и мира у целом свету, 

 Запад (САД и водеће земље НАТО савеза) је од тада настојао да спречава 

све покушаје осамостаљења појединих, интересно значајних, држава на 

тим просторима и њиховог сувереног управљања властитим ресурсима. 

Све под изговором заштите демократије и борбе за људска права, уз вешту 

примену двоструких стандарда, грубо се мешао у унутрашња питања тих 
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држава, спречавао или мењао изборну вољу грађана, помагао или стварао 

противнике дотадашњих власти, изазивао међусобне сукобе и ратове у 

државама, стварао хаос у њима и доводио “своје“ изабранике на власт да 

створени хаос среде, 

 у сређивању насталог стања Запад је ангажовао своје компаније, фирме и 

појединце, који у томе остварују енормне профите. Зато и процес 

сређивања стања траје годинама и деценијама, 

 тако је крајем 2010.године почело и “арапско пролеће“, које је у једном 

броју држава врло брзо прерасло у грађанске ратове, од којих неки још 

увек трају. Интересантно је да су се они десили само у оним државама које 

нису хтеле да мирно прихвате неоколонијалне захтеве Западаних сила, док 

су остале државе биле поштеђене таквих сукоба, 

 треба уважити и чињенице да је тим сукобима и ратовима свакако 

допринело оправдано, нагомилано незадовољство тамошњег становниш-

тва, проузроковано сиромаштвом, криминалом и корупцијом владајућих 

режима, непоштовањем људских права и слобода и њиховом великом 

обесправљеношћу.  

Међутим, ипак се сви ти догађаји морају посматрати као последица 

дуготрајне тежње Запада да под своју контролу стави све интересне сфере 

бившег СССР и трајно промени баланс снага на тим просторима у своју 

корист. 

Као најзначајнија последица тих сукоба и ратова су таласи избеглица 

(избегличке кризе) из држава захваћених сукобима и ратовима, који се 

неће зауставити све док се у тим државама не среди ситуација, односно, 

све док светске силе не напусте те просторе. 

 

2. Да се сви ти процеси након 2015.године не дешавају ни спонтано, ни случајно, 

указује документ СТ/ЕСА-206, који је 29.03.2001.године донео Сектор за 

становништво одељења за економска и социјална питања ОУН. 

 Суштина наведеног документа се налази у ставу да је, због лоше 

демографске ситуације у највећем броју европских држава, за очување 

жељеног стандарда Европи потребно 600 000- 900 000 усељеника на 

годишњем нивоу.  

Услови за њихов улазак у европске државе требало би да се припреме у 

периоду 2015.-2020.године, а да затим у периоду 2020.- 2050.године у њих 

уђе 18-27 милиона лица, доминантно из држава Блиског и Средњег Истока, 

тако да укупан број припадника муслиманске вере у Европи 2050.године 

пређе 10% њеног становништва, 

 бројни догађаји од 2010.године, потписани уговори и споразуми, управо 

показују да се садржаји овог документа углавном реализују у духу његове 

наведене суштине, уз уважавање чињенице да је епидемија “Цорона“ 

изменила временску сатницу реализације. 

 

c) Карактеристике савремених избегличких криза 

 

1. Поред бројних изазова, ризика и последица, савремене миграције (од 

2015.године) су отвориле једну велику дилему: да ли вредности на којима је до 

тада почивало међународно право и даље представљају суштински основ за 

заштиту људских права и слобода, пре свега угрожених имиграната и избеглих 

лица? 
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 Очигледно да је принцип заштите људских права и слобода имиграната и 

избеглих лица постао секундарно питање у односу на питање заштите 

сопствених државних граница, до те мере да данас многе државе иницирају 

политику која је директно супротстављена стандардима међународног 

права, а своје отелотворење добија кроз државна законска акта. 

2. Све је израженија повезаност савремених миграција са организованим 

криминалом, тако да је кријумчарење имиграната и избеглих лица, продаја жена 

и деце, илегално усвајање деце, трговина људским органима, радно 

експлоатисање и слично, постало једно од најуноснијих видова транснационал-

ног организованог криминала. 

 Са друге стране, савремена миграција је утицала и на раст корупције код 

државних служби и администрације на свим нивоима (заобилажење 

редовног поступка за пријављивање, добијање статуса, докумената и сл.). 

3. Савремене миграције су често повезане са међународним тероризмом, у смислу 

повећања броја избеглих лица које беже од деловања терористичких 

организација у својим земљама, односно, укључивању једног броја активних и 

бивших терориста или учесника оружаних сукоба у мигрантске “колоне“ и 

њиховог каснијег учешћа у терористичким акцијама у циљаним државама. 

4. Избегла лица беже из својих матичних држава због свега хаотичног, опасног и 

трагичног што се у њима дешава. 

 Чињеница је да је у свим тим државама доминантна муслиманска 

вероисповест, а да избегла лица не желе да своја уточишта траже у 

стабилним, развијеним и богатим државама, у којима је такође доминантна 

муслиманска вероисповест, већ уточишта траже искључиво у државама 

Европе, где ни у једној од циљних држава није доминантна муслиманска 

вероисповест, 

 интересантно је да ни једна од стабилних, развијених и богатих муслиман-

ских држава света није потписала ни један међународни документ о 

решавању миграционих питања. 

5. Савремене миграције изазивају све озбиљније расправе, конфронтације и поделе 

у националним политичким структурама и доводе до тешких потреса у 

структурама међународних организација (пример је ЕУ). 

 Оне неизоставно утичу на економску, социјалну, културну и безбедносну 

стабилност друштва, доводе до дестабилизације постојећих националних 

тржишта рада, у неким државама изазивају демографску нестабилност на 

локалном нивоу, где су узрок честог нарушавања реда и мира и сукоба на 

верској и етничкој основи. 

6. Најразвијеније државе неолибералног капитализма користе избегличке кризе да 

селектују део потребног радног кадра, који би код њих радио за ниске плате и 

тиме снизио плате осталим запосленим у тим земљама, што би у крајњем 

допринело остварењу већих профита власника капитала. 

 За такву селекцију био им је довољан први милион избеглих лица (2015.-

2016.године), све остале после тога они не желе да приме, 

- као потврда констатацији “да глобализација значи слободу кретања за 

све, осим за људе“ говори и чињеница да је од 2015.године у свету 

подигнуто 75 нових “међудржавних“ зидова као савремени стандард у 

међународним односима, који треба да штите слободу и безбедност тих 

држава од избеглих лица. 

7. За решавање избегличке кризе Запад (пре свих Немачка) припрема Стратегију, 

која је веома слична већ дуго присутној Стратегији “Изазивање и управљање 
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кризама“. Стратегија се припрема због неуспешне примене “Агенде за 

миграције“, коју је 2015.године усвојила ЕУ. 

Одредбе Стратегије које су значајне за државе Балкана: 

 простор Балкана сматрају зоном традиционалног неоисламизма и турских 

интереса. Усељавањем избеглих лица муслиманске вероисповести на тај 

простор у наредних 20-30 година, по њиховој процени, требало би да 

ислам постане доминантан на Балкану, а утицај православља (и Русије) 

буде маргинализован на том простору, 

 исламизацијом Балкана створиће се “тампон зона“ за заустављање даљег 

ширења ислама ка Централној и Западној Европи, 

 усељавањем пројектованог броја избеглих лица муслиманске вероиспо-

вести на простор Балкана створиће се повољна “демографска маса“ за 

учешће у ратним сукобима на страни Запада, који могу да уследе на 

истоку Европе и Евроазије, 

 у Стратегији се максимално декларишу права имиграната и избеглих 

лица и инсистира на њиховој што већој јавној промоцији. Иза тога стоји 

намера да Запад на тај начин добије морално оправдање и јавну подршку 

(јер наводно штити њихова права) за притиске које врши, као и за оне 

који тек следе, на државе Балкана, 

 предвиђа се и значајна финансијска помоћ земљама Западног Балкана  и 

Грчкој за израду капацитета за смештај већег броја избеглих лица, чиме 

би тај простор требао да постане нека врста “резервата за мигранте“, 

 прећутно се подржавају мере које спроводе неке државе за своју  заштиту 

од избеглих лица на националним границама (Мађарска, Словенија, 

Хрватска, Аустрија), 

 не спомиње се могућност ангажовања НАТО снага у смиривању 

изворишта избегличке кризе и прекиду ратова у тим просторима (Блиски 

и Средњи Исток), нити да се евентуалном употребом поморских снага 

НАТО спречи долазак избеглих лица у Европу. Све се (за сада) препушта 

локалним властима. 

 

d)  Србија и избегличке кризе 

 

Кретање великог броја избеглих лица (више од милион лица) преко територије 

Србије, тзв. западно -балканском рутом, довео је тај проблем у центар пажње јавности 

Србије (до појаве епидемије “Corona“). 

Изазови са којима се суочава Србија у том контексту су другачије природе од 

оних са којима се суочавају поједине државе чланице ЕУ, не само зато што Србија није 

чланица ЕУ, већ првенствено због чињенице да она није држава крајњег одредишта 

избеглих лица. 

 Нашавши се у тим новим изазовима показало се да Србија нема 

одговарајући институционални и нормативни оквир, нити политички 

одговор, на низ сложених питања у области миграција, као што су: систем 

азила, поступања у случајевима нерегуларних улазака, управљање 

границама, примена Споразума о реадмисији, борба против трговине 

људима и шверца миграната, поступања у ситуацијама масовног прилива 

избеглих лица итд., 

 исто тако, питања миграција се не препознају као једно од значајних 

питања у јединицама локалне самоуправе, нити се она налазе у њиховим 
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Плановима развоја, па се највећи део мера по тим питањима реализује од 

случаја до случаја и без икаквог учешћа грађана у припреми одговора, 
 веома су ретке активности, организоване од стране органа локалне 

самоуправе, на интеракцији избеглих лица са локалним становништвом.  

Тамо где се то реализује углавном су носиоци  добровољне, волонтерске 

организације (упознавање са културом, историјом, законима и сл.), 
 могућност било какве интеграције избеглих лица се процењује као 

прихватљива једино ако би она подразумевала останак само ограниченог 

броја тих лица и уколико би се одвијала на начин који подразумева 

њихово прилагођавање и ненаметање другачијих вредности и обичаја у 

локалној средини, 

 укључивање деце - избеглих лица у локалне основне школе до сада је 

било релативно добро, мада још увек у школама не постоје методска 

упутства за рад са децом - избеглим лицима.  
По питању укључивања деце - избеглих лица у школе не обављају се 

потребне консултације са школским особљем и родитељима локалних 

ученика, 
 већина грађана Србије је благонаклона према избеглим лицима и за сада 

их не третира као опасност. Разуме их, јер је наша држава примила око 

630 000 лица, која су током задње деценије прошлог и у првој деценији 

овог века, прогна или избегла из република бивше СФРЈ и са територије 

КиМ на територију централне Србије. 

Наравно, има и грађана који се организују у групе - удружења и 

протестују због присуства избеглих лица са простора Блиског и Средњег 

Истока, јавно их етикетирају као опасне и кроз дезинформације 

фабрикују разне разлоге због којих су избегла лица непожељна у Србији, 

уз изазивање спорадичних инцидентних сукоба са њима, 

 ширењу дезинформација доприноси и чињеница да на државном и на 

локалном нивоу још није успостављен систем, који би наше грађане 

правовремено, потпуно и објективно информисао о свим битним 

питањима која се тичу миграција (и добрих и лоших карактеристика). 

 

По мишљењу Удружења карактеристике односа наше државе према 

избегличким кризама су: 
 

1. Творци јавних политика и доносиоци одлука у Србији нису посматрали 

избегличке кризе као ситуације које захтевају суштинско уређење миграционе 

политике, пре свега решавање правног статуса и положаја свих категорија 

миграната који у Србији бораве у регуларном, а посебно у нерегуларном 

поступку. 
 Уместо покретања “института привремене заштите“ (предвиђено 

Законом о управљању миграцијама), они усвајају документа у складу са 

Поглављем 24 о придруживању Србије ЕУ, која најчешће нису у складу 

са реалним стањем и проценама могућег развоја ситуације на терену и 

доносе ад хоц одлуке неусаглашене са постојећим унутрашњим 

законским оквиром у области миграција и азила. 
 

2. Све то показује да још увек нема јасне мигрантске политике наше државе, нити 

се може проценити време њеног усвајања. 
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 Разлози су, пре свега, невољност владајуће елите да за Србију пронађе 

најбоља решења проблема везаних за миграције (пре свега везаних за 

избеглице), као и лош однос доносиоца и извршиоца одлука према 

конкретним одлукама везаним за миграције.  
За анализу је одакле такав став владајуће елите према овом питању, 

односно, колики и какав је утицај западних сила и светских моћника на 

дефинисање става наше државе према избеглицама, али је очигледно да 

он постоји у значајном обиму, 

 остаје и питање да ли држава не предузима потребне мере у том правцу 

да би се проблемом избегличких криза што више бавили грађани, 

уместо да се баве, за њих, важним животним питањима? 
 

3. Иако је одговор Србије на избегличке кризе био у основи хуман и успешан, 

поставља се питање да ли ће и у наредном периоду, с обзиром на новонастале 

спољно - политичке околности, досадашњи институционални одговор Србије 

према избеглим лицима остати исти или ће бити промењен. 
 При томе треба имати у виду и претпоставку да ће доћи до јачања 

антимиграцијског дискурса међу чланицама ЕУ, чија је политика према 

овом питању тренутно нејединствена, осим става да свака од њих 

“пружа и узима“ само онолико колико процени да може одговарати 

њеним интересима, 

 зато је веома значајно питање да ли ће наша држава своју политику 

према избеглим лицима и даље усаглашавати са ЕУ, или ће у новим 

околностима тражити другачији приступ овом питању и рационално 

мењати устројство своје институционалне структуре која се бави тим 

питањем? 
 

4. Наша држава није обезбедила доследну примену постојеће законске регулативе 

и међународних аката, који се односе на област миграција, као једини начин 

успешне заштите државе и њених грађана. 
 Питање је да ли на тај начин она прећутно дозвољава нека незаконита 

поступања, којима омогућује одређеним лицима енормне зараде у 

мигрантским “пословима“ (превоз, документа и сл.)? 
 

5. Постала је нормална пракса да се документа о мигрантским питањима, која са 

другим државама или међународним организацијама потписују овлашћени 

заступници Србије, обавијају велом тајне и да домаћа јавност о томе нема 

званичне информације. 

На тај начин све то постаје погодан извор дезинформација и гласина, које 

служе за манипулације истином, ширење сензационализма и разних теорија 

“завера“, 
 да ли је то још један доказ тврдњи да наша држава нема јасну миграциону 

политику, или то служи политичкој мобилизацији одређеног дела 

бирачког тела, или је то (највероватније) и једно и друго? 
 

6. Не постоји адекватно организован систем информисања јавности о свим 

значајним питањима везаним за избегличке кризе.  

На тај начин грађани остају без званичног одговора о информацијама, или 

дезинформацијама,  као што су: 
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 да ли је од свих држава на избегличкој рути само Србија вршила 

званично евидентирање избеглих лица, што јој сада ствара велике 

проблеме у спровођењу потписаног Споразума о реадмисији лица? 

 да ли се планира да се у Србији трајно насели више десетина хиљада 

избеглих лица и ко то планира? 
 колика су издвајања буџетских средстава за решавање проблема избеглих 

лица, а колике су донације међународне заједнице Србији? 
 колико је одобрених азила избеглим лицима у Србији? 

 колики је проценат учешћа избеглих лица у кривичним делима 

почињеним на територији Србије? 
 

7. Србија нема дефинисано поступање у ситуацијама када ни једна држава ЕУ не 

жели да прими више од прихваћеног (или дефинисаног) броја избеглих лица, а 

Србија не може да их трајно прими без њиховог израженог пристанка. 
 Нема процена колико може да прими избеглих лица у ситуацијама 

масовних избегличких таласа и да их адекватно збрине до решења 

њиховог статуса, као ни процена о њиховом могућем утицају на 

економском, социјалном и општем друштвеном плану, 
 тренутно Србија има 19 Прихватних центара и Центара за азил, у којима 

борави око 6000 избеглих лица, док је око 1000 њих ван наведених 

Центара. 

Све наведено указује на закључак да наша држава није адекватно 

припремила одговор на проблеме које ствара избегличка криза. 

 

Мере за ефикасније решавање проблема у избегличким кризама у Србији  које 

заступа, промовише и за чију се реализацију бори Удружење 

 

1. Дефинисање - регулисање правног оквира за усвајање миграционе политике 

наше земље. 

 При томе се требају уважити све специфичности наше земље, 

карактеристике њеног уставно - правног поретка, институционални и 

административни капацитети, економски и социјални фактори. 

У процесу припреме миграционе политике требају се спровести стручне 

јавне расправе о њеним битним садржајима и створити услови да се о њој 

чује став грађана наше земље, сви садржаји миграционе политике и 

документа која из њих проистичу требају бити потпуно међусобно 

усклађени, како би се избегло постојање празнина и контрадикторних 

решења у практичној реализацији, 

 генерални став наше земље према избеглим лицима, који би требао бити 

јасно назначен у мигрантској политици, је спремност државе да им пружи 

сву потребну помоћ и гарантује сва права предвиђена међународним 

документима и нашим законодавством, али да не прихвата њихов останак 

у нашој земљи дуже од времена неопходног за решавање њиховог 

статуса. 

 

2. Посебан значај у мигрантској политици требају имати мере наше земље на 

спречавању изненађења у случајевима масовних прилива избеглих лица и мере 

којима се не дозвољава да наша земља постане жртва таквих избегличких криза. 

 За то је неопходно предвидети мере за стручно, благовремено и 

континуирано праћење и анализу миграционе ситуације у ширем 
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региону, мере за стручне и реалне процене сопствених снага и 

могућности, те на основу тога јасно и благовремено дефинисање мера на 

спречавању било каквог  изненађења, 

 то подразумева и пооштравање граничних контрола (границе наше земље 

су међу најслабије контролисаним у региону), спречавање неконтроли-

саног и противзаконитог уласка избеглих лица у нашу земљу, као и 

квалитетније безбедносне провере и процене тих лица. 

 

3. На основу праћења ситуације и њене анализе, благовремено покренути 

„институт привремене заштите“, којим би се значајно допринело ефикасном (у 

рационалном року), систематском и законском регулисању статуса и права 

избеглих лица, подизању азилних капацитета наше земље, планском ангажо-

вању безбедносног, здравственог и социјалног система, интеграцији избеглих 

лица и слично. 

 За све то је потребно благовремено дефинисати прецизне индикаторе, на 

основу којих надлежни државни и локални органи могу правовремено 

проценити ризике и опасности од евентуалних избегличких таласа, 

проценити и припремити потребне снаге и средства за прихват избеглих 

лица, јасно раздвојити надлежности на свим нивоима, организовати 

међусобну сарадњу и помоћ и сл. 

4. Предузети мере на промени постојеће државне институционалне структуре која 

се бави питањем миграција и азила, јер се у претходном периоду показало да она 

није била организована на најадекватнији начин. 

 Доминантну улогу треба вратити Комесаријату за избеглице и мигранте, 

а не да доминантну улогу преузимају разне ад хоц формиране Комисије и 

Радне групе, 

 од изузетног значаја су и мере на успостављању ефикасне координације 

свих учесника који се баве питањем миграција и азила. 

 

5. Дефинисати механизме за надокнаду евентуалних штета грађанима наше земље 

насталу услед поступака избеглих лица. 

 За ту намену се може формирати посебан Фонд за исплату штета, или се 

уговорно споразумети са осигуравајућим друштвима. 

 

6. Успоставити званичне (на државном и локалним нивоима) изворе информација, 

које би грађанима наше земље биле лако доступне, правовремене, потпуне и 

објективне, а тичу се избеглих лица. 

 То ће допринети спречавању ширења дезинформација и гласина, 

спречавању вређања и омаловажавања избеглих лица по расној, верској и 

етничкој основи, а нарочито спречавању ширења ксенофобије и расизма. 
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IV 

 

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА 

Ставови Удружења о Европској унији и питањима приступања или  

неприступања Србије Европској унији 

1. Опште напомене  

 Питања “Србија и Европска унија“, “Србија и војно - политички савези“ и 

“Решавање питања Косова и Метохије“ се не могу у потпуности и 

квалитетно сагледати уколико се посматрају као одвојени, независни 

процеси, већ искључиво као узрочно - последични процеси, што у значајној 

мери и отежава њихово успешно решавање, 

 због дуготрајних и све израженијих подела у друштву, затим, недостатка 

консензуса око спољно -политичког позиционирања Србије, непостојања 

јасно дефинисане спољно - политичке стратегије, изостанка квалитетне 

јавне расправе о наведеним питањима, амбивалентних ставова домаћих 

политичких елита о наведеним питањима, непотпуног и површног информи-

сања јавности о њима, не чуди што су сазнања грађана о овим питањима 

врло конфузна и често контрадикторна, 

 да би се повољно, по Србију, решила наведена питања, преко су потребне и 

воља и снага како би се покренула јавна расправа о будућности Србије, а не 

да се о томе упорно “гласно ћути“.  

То подразумева да се све националне институције, заинтересоване грађанске 

организације, удружења и појединци од ауторитета огласе о овим питањима, 

јавно кажу како виде будућност Србије и предложе пут којим Србија треба 

да ка њој иде. Било би најбоље када би се по тим питањима остварио 

национални консензус, 

 било би веома лоше да се донесе (чини се да је већ донета) одлука о овим, 

стратешки важним питањима, без претходно спроведене јавне расправе.  

Тек након тога могу се уобличити и предложити одлуке, а грађани би на 

референдумима одлучили да ли у ЕУ или не, односно, да ли у неки од војно 

политичких савеза или не, 

 поштујући Устав Р.Србије и Резолуцију 1244 СБ УН, о решавању статуса 

КиМ се не може спроводити никакав референдум. 

 

 

2. Мишљење Удружења о досадашњем путу Србије у приступању Европској    

унији: 
 

 Прошло је више од 20 година од када су се представници власти (а не 

грађани) определили за пут Србије у ЕУ, као “пут који нема алтернативу“. 

Више од 7 година Србија је у приступним преговорима и за то време је 

успела да затвори само два поглавља, док су неке државе за то време 

завршавале комплетан процес свог приступања ЕУ. То недвосмислено 

говори о односу ЕУ према том питању, као и о односу владајућих  елита 

наше земље према истом,  

 нема прецизних одговора, од оних који би требали да их редовно дају 

грађанима, на питања где је данас Србија на том путу - да ли је ближе или 
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даље од ЕУ, затим, чиме је процес приступања условљен, које су грешке на 

том путу направљене, шта још Србија треба да уради, да ли ЕУ заиста жели 

Србију у свом чланству, има ли довољно воље и ентузијазма за промене које 

се од Србије захтевају, какво је расположење грађана за приступ ЕУ и 

слична значајна питања, 

 поред изостанка одговора на наведена питања, велики проблем представља и 

потпуни изостанак прецизних одговора на два кључна питања, која су 

актуелна од почетка приступних преговора :  које су предности уласка 

Србије у ЕУ, односно, које су лоше стране њеног неуласка у ЕУ и, као друго 

питање, које су алтернативе Србији у случају неуласка у ЕУ?, 

 јасан став 22 државе чланице ЕУ о неопходности решавања питања КиМ на 

начин признања његове независности од стране Србије покушава да се 

ублажи разним дипломатским саопштењима тих држава, мада је у задње 

време све отворенији захтев водећих земаља ЕУ према Србији да управо то 

учини, 

 уз све наведено, треба имати у виду и чињеницу да приступање ЕУ, још од 

2009.године, више није егзактан и прецизан процес, са јасно утврђеним 

правилима и критеријумима, као што нас је о томе ЕУ годинама уверавала. 

 

Сада је то процес са потпуно арбитарним низом одлука, у коме судбина 

кандидата за приступање ЕУ зависи искључиво од политичке воље утицајних чланица 

те организације. Потврду овој констатацији даје и предлог неколицине челника 

утицајних чланица ЕУ о тзв.реверзибилности процеса проширења, која предвиђа 

могућност да се статус кандидата за приступање ЕУ може одузети на основу процене 

да кандидат није спреман за испуњавање политичких захтева, другачије речено, ако 

није спреман за испуњавање политичких уцена. 

Блажа форма је могућност “замрзавања“ процеса приступања, укључујући и 

ускраћивање средстава из приступних фондова и враћање комплетног процеса на 

почетни ниво, уз објашњење да је чланство у ЕУ сувише захтевно да би представљало 

сигурносну мрежу за нестабилне државе, 

 све је више показатеља да унутар саме ЕУ постоји очигледан “замор“ од 

сталног проширивања, посебно када се суочила са озбиљним проблемима 

око односа према избегличким кризама и епидемији “Цорона“. Наведена 

епидемија оголила је многе контрадикторности на којима почива ЕУ, као 

што су неефикасност неолибералне идеологије, урушавање социјалне 

политике, нефункционисање заједничке солидарности, несклад у односима 

према Русији и Кини итд., 

 нејасна је и актуелна реформа њеног проширења, у смислу дилема да ли 

проширење ЕУ треба да постане “двофазни процес“ (прво придруживање 

заједничком тржишту, па тек након тога пуноправно чланство), или да се 

уведе правило “истовременог отварања и затварања свих поглавља“. 

Тешко је проценити како ће се одвијати отворени сукоб ЕУ и САД око 

доминантног утицаја у Европи, као и борба Немачке и Француске за 

лидерску позицију у самој ЕУ, 

 зато је логично питање да ли таква ЕУ заиста желии у којој мери да настави 

процес свог проширења, имајући у виду и све израженији пораст и утицај 

суверенистичких и десничарских снага, нарочито у њеним чланицама које су 

до скоро биле изразито проевропски опредељене. 
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На основу онога што практично чине владајуће елите Србије може се 

закључити да оне процес приступања ЕУ прихватају као некакву “нужну муку“ коју 

морају одрађивати, али коју желе да пролонгирају што је дуже могуће. Такође, такав 

став владајућих елита ствара утисак да оне не желе да им се неко ауторитативан и 

компетентан (ЕУ) “меша и надзире” послове које воде у нашој земљи. 

На јавној сцени Србије све је присутнија амбивалентност владајућих елита, од 

тога да нам је ЕУ највећи могући пријатељ, па до тога да нас ЕУ највише уцењује и 

обмањује. 

Такође, нејасно је да ли владајуће елите желе да наша земља уђе у ЕУ због 

финансијских користи коју могу имати и држава и они, или због демократских 

вредности које ЕУ заговара. 

И када владајуће елите убеђује грађане да пут у ЕУ “за Србију нема 

алтернативу“ оне не мисле на грађане Србије, већ првенствено на себе као заступнике 

тих грађана у чије име ће се задуживати и у чије име ће одлучивати коме и колико ће од 

тог новца распоредити. 

Имајући у виду, са једне стране, оно што се дешава унутар ЕУ и, са друге 

стране, конкретна поступања државе према процесу приступању ЕУ, извесно је да 

чланство Србије у ЕУ није реално очекивати у некој ближој будућности. 

По студији Европске иницијативе за стабилност (ЕСИ) не пре 2030.године, са 

опасношћу од понављања судбине Турске “да се никад не придружи ЕУ“. 

 Наведене процене још више добијају на веродостојности када се има у виду 

да од 2020.године органи ЕУ користе следеће актуелне параметре (смештене 

у тзв.кластере)за оцену „здравља“ кандидата за приступање ЕУ: независност 

правосуђа, успешност у спречавању корупције у јавном сектору, парламен-

тарна контрола служби безбедности, слобода медија и однос према 

тзв.рањивим друштвеним групама. 

 У оквиру разматрања питања о приступању Србије Европској унији пажњу 

заслужује и тзв. “мини Шенген“, популарни назив за Декларацију потписану 

10.10.2019.године у Новом Саду. 

Декларацију су прихватиле Србија, Албанија и Северна Македонија, а након 

Вашингтонског споразума прихватило ју је и тзв. Косово. Нису је 

прихватиле Црна Гора и БиХ, због наводног страха од могуће доминације 

Србије.  

Основне карактеристике Декларације: 

 

a) Јавно је представљена као регионална иницијатива, чији је прокламовани 

циљ реализација четири европске слободе, а то су кретање људи, капитала, 

роба и услуга (тзв. западнобалканска верзија јединственог тржишта). 

Шта је њена суштинска карактеристика показаће време. 

b) Иницијатива може бити корисна, пре свега у економској сфери, али су њени 

домети у садашњим околностима крајње дискутабилни, из разлога што је 

нејасно како ће се договорити политичке елите држава око будуће сарадње, 

када између њих нема поверења и постоје велика неслагања око многих 

билатералних питања. Процене су да неће бити значајнијих проблема у 

усаглашавању око мање битних питања, као што су признанавања стручних 

образовања, преласци граница без досадашњих процедура, међусобне 

хуманитарне помоћи у ситуацијама природних несрећа И слично. 

c) Велико питање је да ли Споразум представља пристанак ових држава на 

чланство “II реда“, уместо чланства у ЕУ и да ли је то алтернатива за њихов 

неулазак у ЕУ. 
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d) Нема одговора на питања о будућем односу држава према избегличким 

кризама, о односу према ЦЕФТА споразуму и према Иницијативи о 

регионалној економ-ској области (МАП - РЕА). Нејасно је којим 

механизмима ће се обезбедити поштовање одредби овог Споразума, када се 

то није могло обезбедити са ЦЕФТА споразумом (који је Србији доносио 

годишњи трговински суфицит 1,4-2 милијарде евра). 

e) Иницијатива је погодна за подизање оптимизма и медијску експлоатацију на 

домаћој политичкој сцени, као и за показивање Бриселу да државе Западног 

Балкана и даље теже укључивању у евроинтеграције. 

f) Ни око ове иницијативе грађани Србије и заинтересоване организације нису 

имали прилику да изнесу своје мишљење, нити су чули њене могуће ефекте 

и последице у политичко - безбедносној сфери. 

3.   Ставови Удружења о могућим разлозима за приступање и за неприступање 

Европској унији: 

 

 Генерални став Удружења је да коначну одлуку о приступању или 

неприступању Србије Европској унији требају да донесу грађани на 

референдуму, јер је то сувише значајно питање да би о њему одлуку 

доносила само владајућа елита Србије. 

Уосталом, према члану 203 Устава Р.Србије референдум је обавезан, поред 

осталих случајева, у случају измене делова Устава који се односе на уређење 

власти у Србији. 

Управо би се то и десило уласком Србије у ЕУ, јер би тада Србија вршење 

дела својих суверених права пренела институцијама ЕУ. 

Такође, приликом отварања преговора о приступању Србије Европској унији 

(21.01.2014.године) Влада Србије се обавезала на одржавање наведеног 

референдума, 

 референдум би се могао одржати по окончању процеса преговора са ЕУ, 

конкретно, у периоду између потписивања Уговора о приступању и његовог 

потврђивања у Скупштини Р.Србије.  

Период до самог референдума би се требао искористити за што потпуније и 

веродостојније информисање грађана Србије  о свим разлозима, ефектима и 

последицама уласка, односно, не уласка Србије у ЕУ, како би након тога 

имали јасну ситуацију за доношење исправне одлуке и како референдум не 

би био средство манипулације вољом грађана, 

 период информисања и едукације грађана по овом питању требао би да траје 

најмање 6 месеци, уз максимално коришћење јавних медијских сервиса и 

стручно - компетентних лица.  

 

a) По процени Удружења кључни разлози за приступање Србије Европској унији 

су: 

 Законска регулатива  ЕУ, коју морају примењивати чланице, представља 

висок домет цивилизацијске и правне развијености, пре свега у односу 

према владавини права и заштити слобода појединца, 

 чланство у ЕУ омогућује квалитетан трансфер знања и интегрисаност у 

научни простор Европе, првенствено високо - технолошки, што би свакако 

доприносило општем националном потенцијалу и напретку Србије, 
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 чланство у ЕУ обезбеђује успешан развој слободног тржишта роба и услуга, 

како за фирме тако и за појединце, по мишљењу многих то је данас једна од 

најбољих економских интеграција у свету. 

Укупна трговинска размена Србије са ЕУ (68% од укупне трговинске 

размене Србије), учешће инвестиција из чланица ЕУ у Србији (80% од 

укупних износа страних инвестиција у Србији), проценат извоза Србије у 

чланице ЕУ (71% од укупног извоза Србије) и просечан износ годишње 

финансијске помоћи коју ЕУ пружа Србији (250-270 милиона евра) говоре у 

прилог наведеној констатацији, 

 принцип тржишног привређивања и пословања погађа неуспешне фирме и 

непропулзивне секторе, који морају да уступе места успешним, уз тражење 

адекватних решења за настали вишак радне снаге, 

 чланство у ЕУ би допринело јачању регионалне безбедности и безбедности 

Србије, првенствено из разлога што је много боље да све државе на Балкану 

буду у једној заједничкој организацији, са јасним безбедносним правилима, 

него да свака од њих има могућност да самостално “кроји“ локалне прилике 

и неприлике, 

 чланство у ЕУ захтева и значајно већу ефикасност државних и локалних 

институција и уводи знатно виши ниво стандарда рада и понашања у свим 

областима јавног живота, 

 чланство у ЕУ утиче и на квалитативне промене понашања друштва у 

целини, пре свега у смислу веће бриге за људе, бољем односу према заштити 

и чувању природне средине, тимском раду, солидарности, борби против 

криминала и корупције, сузбијању насиља и дискриминације. 

 

b)  По процени Удружења кључни разлози за неприступање Европској унији су: 

 ЕУ је прерасла у елитистички, бирократски пројекат, који све више служи 

интересима моћних и великих. Њиме се реализује идеја стварања 

наднационалне државе, у којој мале државе (нације) све више губе своје 

националне идентитете и део свог суверенитета, 

 уз помоћ НАТО (пре свега САД) ЕУ све отвореније “циља“ ка Истоку и 

новим изворима сировина и енергената, изражавајући при томе решеност да 

се тај циљ мора остварити по сваку цену, у интересу водећих држава НАТО 

И ЕУ. 

Уосталом, најбоље о томе сведоче речи једног од главних стратега спољне 

политике САД Збигњева Бжежинског : “ЕУ је најважнији мостобран САД ка 

простору Евроазије“, 

 сигурно би непосредан услов за приступање Србије Европској унији било 

испуњење захтева за њен улазак у НАТО савез, мада се тренутно тај захтев 

јавно демантује баш од оних који ће нам захтев уручити.  

Нема дилеме да су НАТО и ЕУ “две стране исте медаље“, 

све израженија намера бриселске администрације за централизацијом 

управљања свиме и свима у Европи. Многобројним законима и прописима 

она вешто усмерава, ограничава и по потреби кочи самостални економски 

развој мање развијених држава, доводећи их све више у финансијску, а тиме 

и сваку другу зависност од институција ЕУ, што свакако није у складу са 

националним интересима и потребама тих држава. 

То указује на чињеницу да тиме те државе само привидно задржавају своју 

сувереност, 
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 утицајне чланице ЕУ развијају стратегију “инфраструктура и економија 

богатих региона“, по којој је њихов циљ економски развој само оних 

региона на европском континенту који су њима од посебне важности, или су 

исти излобирани у бриселској администрацији. У остале регионе, или 

појединачне државе, улагаће само онолико колико им је неопходно да то 

могу сигурно и богато да “наплате“ кад за то дође време. 

Тако је, на пример, од уласка у ЕУ просечан годишњи одлив профита из 

Чешке 7,6%, Мађарске 7,1% Пољске 4,7% итд., 

 све више доминира “трговачка логика“ моралног релативизма, чија је 

суштина да новац све одређује, укључујући и одређивање правца и ритма 

друштвених промена (новац може све). 

 С друге стране, све већи број људских вредности се своди на меру новца, 

односно, развој конзумеристичког нагона и хедонистичке културе, што 

најчешће води у моралну девијацију и деградацију људских вредности. 

Развој конзумеристичког духа и хедонистичке културе захтева од грађана и 

државе све више и више финансијских средстава, више него што омогућује 

њихов стандард и степен развијености државе, што у крајњем доводи до 

нових финансијских задужења, а то је и циљ европских моћника, 

 све израженија нетолеранција према традиционалним верским вредностима 

и све присутније духовно раслојавање, као пут у изградњи неког новог 

наднационалног хуманизма, у чијем је центру “Европљанин“ као потрошач, 

као особа која верује медијима, која безпоговорно слуша државу јер му све 

обезбеђује, која тежи прилагођавању а не променама, за коју нема државних 

граница и која доследно поштује универзални принцип “јединство у 

различитости“, 

 актуелна нефункционалност  и неефикасност механизама ЕУ, која се пре 

свега огледа у структуралној кризи принципа на којима сама почива, 

немогућност договора око важних питања и изостанак утицаја да се 

договорено спроведе у дело. 

 

4. Закључци Удружења по питању приступања или неприступања Србије 

Европској унији: 

 

a) Од почетка преговора за приступање Европској унији изостаје њен 

очекивани утицај на разговоре  БГ - ПР, на развој демократије и политичку 

стабилност у Србији,  јачање улоге институција државе, заустављање 

корупције и организованог криминала, поштовање људских права и слобода, 

развој независне судске власти, слободе медија и говора. 
 

b) Услед економске кризе и унутрашњих проблема Европска унија се окренула 

себи и препустила овај регион тзв. стабилократама у државама региона. 

 Стабилократе су то вешто искористиле да остваре превласт својих 

партија над државним органима и централизују моћ у извршној власти, 

урушавајући тако демократске институције, владавину права, људска 

права и медијске слободе, 

 иако ЕУ одлично зна за бројне проблеме у функционисању демократ-

ских тековина у Србији, она о томе Србији упућује само процедуралне 

критике и препоруке и тиме показује да јој је уместо развоја и 

просперитета Србије најбитније да њена власт не ствара проблеме 

никоме ван граница Србије. 
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Не може се са сигурношћу тврдити чиме је власт Србије то 

“заслужила”. 

На тај начин главне државе ЕУ прећутно подржавају политичке лидере 

који “заробљавају“ своју државу. 

 

c) Од завршетка НАТО агресије на СРЈ главне државе ЕУ континуирано 

условљавају и уцењују Србију (В.Кристофер : “Условима које треба Србија 

да испуни никад нема краја“), односећи се према њој са много непоштовања 

и неуважавања, као ни према једном другом кандидату. 

 Уз то, “тихо“ чине све на даљем распарчавању Србије и фрагментацији 

српског националног корпуса, да би у задње време почели чак и да 

јавно осуђују сарадњу Србије са државама са којима она то жели. 

d) Европска интеграција Србије је толико успорена да се може говорити и о 

“тапкању у месту“, нарочито када се има у виду да се у ЕУ не улази отвара-

њем, већ затварањем поглавља. 

 Владајуће елите Србије се превише не узбуђују око чињенице да више 

од годину дана није отворено ни једно поглавље у процесу 

евроинтеграција и да ће кашњење почетка дијалога власти и опозиције 

још више успорити тај процес, 

 терминолошке нејасноће појма “европске вредности које промовише 

ЕУ“ су посебно актуелне након избијања мигрантске кризе и епидемије 

“Цорона“. 

e) Подршка грађана Србије европској интеграцији стално опада и тренутно је 

око 50%. 

 Главни разлог опадања подршке је у томе што се владајуће елите 

Србије само формално залажу за чланство у ЕУ, а суштински годинама 

поткопавају јавну подршку приступању ЕУ, тако што шире 

антиевропски дискурс, односно, критикују Европску унију кроз 

провладине медије и истовремено фаворизују проруску (до недавно 

доминантну) и прокинеску (сада доминантну) политику, 

 владајуће елите упорно форсирају наратив да је Србија веома успешна 

у реформама и да је по многим параметрима лидер у региону, али да 

ЕУ не жели да је прими у чланство, што због својих интерних 

проблема, што због КиМ, на чијем признавању од стране Србије 

инсистира баш Европска унија. 

f) По извештајима међународних организација Србија је током 2019.године 

доживела највећи пад демократије за последњих 10 година и забележила 

најнижи ниво демократије још од октобарских промена 2000.године. 

 Када се има то у виду тада ни мало не чуди што Србија током 

2020.године није отворила ни једно поглавље и што за процес 

преговарања Србије и Европске уније многи кажу “Србија се прави као 

да хоће у ЕУ, а ЕУ се прави као да хоће да је прими“. 

 

На основу свега изнетог став Удружења је да Србија не треба да приступи Европској 

унији, а да коначну одлуку о томе требају донети грађани на референдуму. 

Уколико би се донела таква одлука, требало би да: 

 Србија учини све да задржи институционализоване односе са државама 

ЕУ, што би био добар сигнал потенцијалним инвеститорима о 

дугорочној стабилности Србије, 



150 
 

 остане придружени члан Европске уније на основу Споразума о 

стабилизацији и придруживању, 

 прихвата и примењује сва достигнућа и стандарде који чине додатни 

квалитет ЕУ и тиме покаже да јој ЕУ није циљ већ средство за бољу 

организованост, рад и живот, 

 предузме све мере на отклањању недостатака и слабости наведених у 

Извештајима ЕУ, пре свега у реформи правосуђа, деполитизацији 

државне администрације, унапређењу слободе говора и медија, 

унапређивању стандарда у јавној комуникацији међу људима 

(елиминисати цивилизацијску регресију), борби против корупције и 

успостављању корисног дијалога власти и опозиције око побољшања 

изборних услова, 

 уведе бројне промене у свом тржишном систему привређивања и 

континуирано прати промене у развијеним тржишним привредама 

Европе и света, 

 одржава добре политичке, економске, културне и друге везе са 

државама ЕУ, Руском федерацијом, Кином, САД, Турском и другим 

државама и организацијама са којима имамо, или можемо да имамо, 

интересну сарадњу. За остваривање таквих циљева потребно је да наша 

држава ангажује своје најспособније дипломате и лица од 

међународног угледа, укључујући и државно лобирање за интересе 

земље,  

 квалитетно прати глобална ситуација у Европи и великим силама и 

процењује њен евентуални утицај на Србију, како би се на најбољи 

начин припремили параметри за дефинисање јасне спољне политике 

државе, у склопу које је и начин обезбеђења финансијске стабилности 

земље. 

V 

 

СРБИЈА И ВОЈНО – ПОЛИТИЧКИ САВЕЗИ 

 
У савременом времену је веома тешко да било која  држава може успешно 

очувати своју безбедност и изградити међународну позицију уколико није у неком од 

постојећих облика колективне безбедности, или има међународно признат статус 

неутралне државе. 

Са тог становишта се Србији намећу три стратешка питања: 

- да ли задржати концепт неутралности, 

- да ли приступити НАТО савезу, 

- да ли приступити ОДКБ? 

 

1. Србија и питање неутралности 

 

1.1 Опште напомене 

 

У међународно - правној регулативи званично не постоји појам “војна 

неутралност“ већ постоји појам „неутрална држава“, који у наведеној регулативи 

има дефинисана политичка, правна и међународна обележја. 
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У Србији се појам војне неутралности спомиње у Резолуцији Скупштине Р.Србије 

из децембра 2007.године. Том Резолуцијом је проглашена неутралност у односу 

на постојеће војно - политичке савезе, док су друге обавезе Србије везане за такву 

одлуку остале недефинисане.  

Осим у Резолуцији, војна неутралност Србије се не спомиње ни у једном другом 

нормативном документу, сем у Стратегији националне безбедности Србије, 

усвојеној крајем 2019.године.  

Наведена Стратегија би требала да донесе три значајне промене у прокламованој 

војној неутралности: 

 смањење ентузијазма на изградњи кооперативне безбедности у оквиру 

Програма “Партнерство за мир“ и намера да се ефикасније балансира 

однос Србије са НАТО и ОДКБ, 

 померање фокуса политике одбране са учествовања у механизмима 

кооперативне безбедности ка све јачем ослањању на сопствене снаге, 

 промовисање модела тзв .тоталне одбране, који се своди на све већу улогу 

и обавезе државних и локалних органа, правних субјеката и грађана у 

будућем систему одбране. 

 

1.2. Ставови Удружења о неутралности Србије: 

 

a) Начин на који је у горе наведеној Стратегији прокламована војна 

неутралност Србије не доноси јој ни привремену, ни сталну, ни 

међународно признату државну неутралност.  

 Србија има самопроглашену војну неутралност, која јој не пружа 

никакве гаранције, не даје никакво право, не успоставља никакве 

обавезе било којих држава, међународних организација и савеза 

према Србији и обратно. 

 

b) Иако Резолуција 1244 СБ УН и горе наведена Стратегија искључују 

могућност учлањења или придруживања Србије у неки од војно - 

политичких савеза, ипак се закључују (и јавно и тајно) многи уговори, 

договори, планови и аранжмани Србије са назначеним савезима. 

При томе су ти садржаји годинама значајно доминантнији са НАТО 

савезом. 

 Ова констатација указује на то да је за владајуће елите Србије њена 

војна неутралност врло лако променљива и прилагодљива категорија. 

 

c) Само стручна и темељна расправа може дати одговор на дилему да ли је 

оваква неутралност Србије дугорочно одржива и да ли је њен постојећи 

концепт превазиђен, уважавајући пре свега савремена геополитичка 

кретања, процес светске глобализације и асиметричне претње миру. 

 Удружење сматра да је постојећи концепт неутралности Србије 

превазиђен и да он де даје никакве гаранције да ће Србија бити 

безбедна. Једина гаран-ција је да Србију нико неће бранити уколико 

буде нападнута. 

 

d) Док се не дефинишу одговори на назначена питања потребно је  наставити 

са јачањем одбрамбено - безбедносног сектора до нивоа потребног за 

одвраћање од намера оних који би евентуално угрозили безбедност Србије 

и довољног за ефикасну одбрану у случајевима њеног угрожавања. 
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 Да би дошла до тог нивоа Србија треба спровести низ мера и 

активности на нормативном, организационом и функционалном 

уређењу свог одбрамбено - безбедносног сектора. То пре свега значи 

стварање прецизно димензиониране, опремљене и обучене Војске, 

Полиције и Цивилне заштите, што увек зависи од економских 

могућности државе и њене политике. 

Тек када достигне економску самоодрживост Србија ће моћи да 

говори о својој неутралности. 

 

1.3   Мере које по питању државне неутралности предлаже Удружење: 

 Постојеће одредбе Резолуције 1244 СБ УН и Стратегије националне 

безбедности Србије преточити у законски акт (донети Закон о 

државној неутралности) и на тај начин на међународном плану 

обзнанити јасну политичку и одбрамбену оријентацију Србије - 

државну неутралност. 

У Скупштини Р.Србије извршити ратификацију В хашке Конвенције 

о неутралности, 

 уколико се након дефинисања свог спољно - политичког пута Србија 

одлучи за државну неутралност, тражити признање државне 

неутралности од војно - политичких савеза, светских сила и држава у 

региону, а користећи универзално право народа на самоопредељење, 

у коме је садржано и право на неутралност, захтевати од ГС УН да 

она призна и гарантује државну неутралност Србије, 

 извршити допуну Кривичног законика Србије у глави 28 “Кривична 

дела против уставног уређења и безбедности Србије“, на начин да сви 

они који без референдумске одлуке грађана прихвате чланство Србије 

у било ком војно - политичком савезу морају за то кривично да 

одговарају. 

Тиме би се, са једне стране, обезбедило веће поштовање воље грађана 

и умањио страни утицај на значајне одлуке органа власти, а са друге 

стране, показало би се благовремено препознавање негативног 

процеса са којим ће се Србија вероватно срести у наредном периоду, 

 посвећено радити на јачању међународне безбедности, пре свега у 

региону, у духу општих принципа међународног права.  

Војна неутралност, односно, државна неутралност, никако не значи 

потпуну изолацију државе, пасивност или дистанцирање од 

одбрамбено - безбедносне сарадње. Уосталом, Србија тренутно има 

представнике у неколико мировних мисија ОУН и ЕУ, 

 учинити све да се број и садржај вежбовних активности, које Србија 

реализује са НАТО савезом и са ОДКБ, доведе у што сразмернији 

однос, доследно поштујући прокламовани принцип војне 

неутралности Србије, 

 имајући у виду да је европски простор у интересном смислу подељен 

између великих сила, да се ЕУ у потпуности (још увек) ослања на 

НАТО савез и да простор Западног Балкана сматра за регион свог 

глобалног приоритета, потребно је предузети промишљене 

дипломатско - политичке мере да се Србија не увуче у њихове сукобе 

и не дође у сличну ситуацију као Крим, Донбас или Придњестровље, 



153 
 

 припремити и спровести стручне и темељне расправе о даљем 

спољно - политичком путу Србије , ради припреме свих потребних 

параметара за њено јасно дефинисање. 

 

 

 

2.  Србија и НАТО савез 

 

        2.1 Опште напомене 

Још од 2000.године једно од најкомплекснијих питања за владајуће елите 

Србије је да ли ући у НАТО савез. Иако је до 2007.године можда било дилеме 

око тог питања, доношењем Резолуције Скупштине Р.Србије  под називом 

“Заштита суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка 

Р.Србије“ и проглашењем војне неутралности, наведена дилема је требала 

бити отклоњена, али није. 

Нису спорни садржаји војне сарадње Србије са НАТО савезом и ОДКБ, без 

обзира што су изражено несразмерни, јер они спадају у домен активне 

међународне војне сарадње и нигде у свету нису показатељ неутралности 

државе. Такође, нису спорне ни набавке наоружања и војне опреме које 

Србија реализује од држава чланица наведених савеза, јер спадају у домен 

техничко - технолошке сарадње између држава и условљене су економским 

могућностима Србије. 

 

По мишљењу Удружења спорно је: 

 што је Србија дала и омогућила НАТО савезу више него што би то 

урадила да је чланица тог савеза. 

То се, пре свега, односи на прихватање бројних саветника, 

реформатора и инструктора из НАТО савеза, који од 2002.године 

усмеравају реформе и рад бројних институција у Србији, намећући 

им тзв. НАТО стандарде и процедуре, 

 што им је омогућено да одлучујуће утичу на кадровску политику у 

најзначајнијим институцијама Србије, по критеријумима које они 

намећу, 

 што је припадницима НАТО савеза дозвољен потпуно слободан 

транзит кроз Србију и коришћење њене инфраструктуре по њиховој 

потреби, без икаквих обавеза према држави Србији за време 

коришћења исте, 

 што им је гарантован дипломатски имунитет на територији Србије, 

чиме су пред органима Србије ослобођени сваке одговорности за оно 

што учине на њеној територији а што је противно њеним законима, 

 што од грађана Србије стално траже да забораве све оно што им је 

НАТО савез урадио у задњој деценији прошлог века и буду захвални 

за све што им је НАТО савез великодушно “опростио“. 

 

Услед очигледне незаинтересованости ЕУ за своје даље проширивање, НАТО 

интеграције су малтене замениле причу о европским интеграцијама Србије, при чему 

водеће државе НАТО савеза врше константни, тихи притисак на Србију да смањи војну 

и спољно - политичку сарадњу са Русијом и Кином. Процене су да ће се тај притисак 
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интензивирати након што су завршени председнички избори у САД и парламентарни 

избори у Немачкој. 

У том смислу је реално очекивати још израженији вазални однос водећих 

држава Европе према САД, а тиме и већине осталих европских држава, као и наставак 

процеса слабљења њихових суверенистичких политика. 

Став Удружења је да би се по питању уласка или неуласка Србије у НАТО 

савез требала спровести јавна расправа, на којој би учествовали сви меродавни државни 

органи, институције, заинтересовани представници невладиног сектора и појединци са 

стручним ауторитетима, након чега би се грађани упознали са свим битним 

чињеницама везаним за ово питање, како би на референдуму могли да донесу исправну 

одлуку. 

 

2.2 По мишљењу Удружења разлози за улазак Србије у НАТО савез су: 

 

a) Улазак у систем колективне безбедности, који је по питању одбране 

својих чланица свакако најуспешнији систем до сада , чиме би Србија 

значајно повећала своју општу безбедност и ојачала полуге безбедносне 

политике. 

b) Стицање савезника међу најмоћнијим државама западног света, чиме би 

се избегла могућност директне конфронтације или сукоба са њима. 

 Чланством у НАТО савезу и учешћем у мисијама НАТО савеза 

Србија би ојачала свој политички кредибилитет и међународну 

позицију, пре свега код тих најмоћнијих држава света, 

 безбедност Срба и њихове имовине, имовине српске државе и 

имовине СПЦ на КиМ доминантно зависи од држава чланица 

НАТО савеза, тј.мисије КФОР. 

c) ласком у НАТО савез Србија би послала јасан сигнал међународним 

инвеститорима о безбедности и стабилности државе, што је од 

доминантног значаја за њихова евентуална већа улагања у Србији. 

 бог система колективне безбедности кредитни ризик Србије био 

би смањен, чиме би кредитирање грађана и привреде било 

повољније. 

d) Придруживање заједници западног друштва која, барем декларативно, 

штити, негује и развија демократске вредности, пре свега владавину 

права и заштиту људских слобода. 

e) Убрзање реформе сектора одбране и безбедности, првенствено у 

погледу селективне модернизације, специјализације и подизања 

ефикасности одређених делова Војске, Полиције и Цивилне заштите, 

као и квалитетнија цивилна контрола наведеног сектора.  

Ти процеси би Србију коштали мање уколико би била чланица НАТО 

савеза, него када би своје одбрамбено - безбедносне капацитете сама 

развијала. 

 Побољшање војне и безбедносне сарадње са државама у региону, 

имајући у виду да су све државе (сем БиХ) већ у НАТО савезу. 

f) Одлуком о уласку у НАТО савез Србија би коначно дефинисала свој 

спољно - политички пут и избегла евентуалну изолацију, у коју би могло 

да је доведе регионално окружење. 

g) Побољшање општих економских услова у Србији, првенствено са 

аспекта сигурности својине, поштовања уговорних обавеза, веће 
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независности и ефикасности правосудног система, смањења корупције и 

организованог криминала, трговинске отворености и сл. 

 Добра прилика за даљи развој капацитета наменске индустрије и 

могућа корист од Трансатлантског трговинског и инвестиционог 

споразума (ТТИП). 

 

2.3. По мишљењу Удружења разлози за неулазак Србије у НАТО савез су: 

 

a) По активностима које НАТО савез реализује од 1991.године на светском 

плану нема сумње да је он постао глобална, милитаристичка, 

корпоративна организација, која доминантно служи империјалним 

интересима САД. 

 САД ће за одржавање своје глобалне надмоћи употребљавати сва 

могућа средства, укључујући и војна. 

Са једне стране, амерички интервенционизам и стратегија 

експанзије ка Истоку преставља највећу претњу миру и 

безбедности у свету, а са друге стране, управо кључне чланице 

НАТО савеза упорно опструирају ОУН, која је једини легитимни 

механизам међународног  деловања и самопрокламовано 

преузимају њену миротворну улогу у регионима који су за њих 

интересно значајни. 

b) У интересно значајним регионима НАТО савез изазива кризе и сукобе, 

условљене никад доказаним разлозима и управља токовима створених 

криза - сукоба. 

 Циљ је увек исти, а то је успостављање пуне контроле над 

природним ресурсима и стратешки важним просторима и 

очување доминације најмоћнијих.  

 При томе се интерес једне државе (САД) представља као 

универзални проблем очувања демократије и људских права, а 

све људске жртве и материјална разарања настала борбама за 

очување њених интереса она покушава да се сведе у категорију 

“колатералне штете“. Народе који живе у, за њу, интересно 

значајним државама користе као инструмент за остваривање 

њених интереса. 

Пример је агресија НАТО на СРЈ 1999.године.  

c) Све ратне операције које је НАТО савез извео без одобрења СБ УН, 

укључујући и агресију на СРЈ 1999.године, представљају ратне злочине 

за које је предвиђена одговорност пред међународним кривичним 

судом и која временом не може застарити. 

 Државе које су примане у НАТО савез нису примљене у савез 

да оне не би више ратовале, већ управо супротно, да би оне 

ратовале за НАТО савез на просторима где постоје интереси 

водећих сила савеза, односно, интереси мултинационалних 

компанија, великих корпорација и “заслужних појединаца“ са 

Запада.  

Показала се тачном тврдња да “где НАТО дође да успостави 

мир - ту мира дуго неће бити“, 

Пример је стање на КиМ након агресије НАТО на СРЈ 

1999.године. 
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d) Захтеви водећих сила НАТО савеза за увођењем све софистицираније 

опреме и наоружања у армије осталих чланица савеза, са 

образложењем да се то чини због потребе за интероперабилношћу 

армија, неминовно доводи до потребе за све већим војним буџетима у 

тим државама.  

 Са друге стране, то је добар “мамац“ за разне облике корупције 

и високоорганизованог криминала у одбрамбено - безбедносним 

секторима тих држава, 

 суштина је у “тихом“ преузимању најважнијих полуга управља-

ња одбрамбено - безбедносним секторима у свим државама - 

чланицама савеза од стране водећих држава савеза. 

e) Улазак Србије у НАТО савез негативно би утицао на њен укупни 

однос са Русијом, која би тиме значајно изгубила утицај на простору 

Балкана. 

Било би т по први пут у историји да Србија буде члан неке војно - 

политичке организације која није пријатељски настројена према 

Русији. 

f) Током 2019. и 2020.године показали су се бројни проблеми у 

дефинисању даљег функционисања и проширивања НАТО савеза, у 

односима САД са ЕУ, у односима САД са Турском, неусаглашени 

ставови унутар самог савеза о односима према Русији, Кини, Ирану и 

сиријској кризи, као и озбиљни унутрашњи проблеми САД. 

 Из тих разлога многи кажу да је обележавање седамдесето-

годишњице НАТО савеза децембра 2019.године у Лондону 

уместо прославе више личило на “помен“ НАТО-у, 

 треба имати у виду и чињеницу да НАТО савез не прима у 

чланство државе које имају нерегулисане (спорне) спољне 

границе, што је случај са нашом државом. 

g) Најважнији разлог за неулазак Србије у НАТО савез је чињеница да би 

Србија уласком у тај савез признала легитимитет агресије коју је 

НАТО савез извршио на СРЈ 1999.године, чиме би погазила сећање на 

све хероје и невине жртве те агресије и предала забораву храбри отпор 

који је народ Србије тада пружио агресору. 

 На тај начин би се НАТО савезу опростило све оно што је 

учинио и што још увек чини да у потпуности одвоји Косово и 

Метохију од Србије. 

    

 

2.4   Закључак о односу Србије и НАТО савеза 

 

Односи Србије и НАТО савеза су у много чему специфични и резултат су 

историјских околности, тешких и трагичних догађаја из не тако давне прошлости, као и 

многих отворених питања која немају јавни одговор. 

Без обзира на све то, став Србије према овом савезу не би требао да се темељи 

на емоцијама грађана према савезу, на њиховом повређеном поносу, озлојеђености и 

болу нанетом током 1991.-2008.године.  

Уместо тога, став грађана Србије према овом савезу би требао да се заснива, са 

једне стране, на принципима слободе, самосталности, самоопредељења и очувања 

националних интереса Србије, не заборављајући при томе све оно што је НАТО савез 
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урадио на овим просторима од 1991.године до 2008.године, а што је било противно 

интересима Србије. 

Са друге стране, ово питање се мора сагледавати у склопу решавања статуса 

КиМ и односа НАТО савеза према безбедности Срба на том простору. 

На основу свега наведеног став Удружења је да Србија не треба да улази у 

НАТО савез. 

 

3. Србија и ОДКБ 

  

3.1.   Опште напомене 

 

ОДКБ представља војно - политички савез који је практично заживео 

крајем 2002.године, за који је јавност Србије много мање обавештена у односу 

на ниво информација које су јој присутне о НАТО савезу. 

Углавном се однос Србије према ОДКБ сагледава кроз призму укупних 

односа Србије са Русијом (Руском федерацијом) као водећом државом овог 

савеза, с обзиром да су односи Србије са осталим чланицама савеза развијени 

у мањој мери, мада је Србија од 2013.године у статусу “посматрача“ при овом 

савезу. 

 Однос Србије и Русије је добио на значају маја 2013.године, када је 

усвојена Декларација о стратешком партнерству Русије и Србије, 

односно, априла 2018.године, када је Русија усвојила најновију 

Стратегију за Балкан.  

У овом документу је Балкан означен као један од епицентара 

међународних дешавања, од кога Русија не сме одустати, а Србија 

назначена као кључни савезник на Балкану,  

 истиче се потреба јачања утицаја Русије на овим просторима, пре свега 

кроз већа улагања у привредну, културну и образовну сарадњу и боље 

медијско представљање у државама региона, 

 циљ постављен Стратегијом је да Русија буде “средство регионалне 

стабилности на Балкану“, без које се не могу решавати битна 

геополитичка питања овог простора. 

Међутим, имајући у виду проблеме са којима се суочава Русија, пре свега 

украјинску кризу и заоштравање стања у Белорусији, затим, економске 

санкције које су јој уведене од стране Запада, све опасније приближавање 

НАТО савеза њеним границама и све озбиљније унутрашње проблеме у 

Русији, питање је да ли Русија може остварити прокламовани циљ. 

Мишљење Удружења је да владајуће елите у Србији воде неискрену 

политику према Русији, за јавност се односи двеју држава покушавају 

представити у најбољем могућем светлу, док се мимо јавности многе 

ствари раде по захтевима Запада, све док негде Србији озбиљно не 

“зашкрипи“. Тада се од Русије очекује да Србији пружи потребну помоћ, 

пре свега у решавању питања КиМ, очувању Републике Српске и 

обезбеђивању енергетске стабилности Србије. 

Зато многи тај однос називају “велико пријатељство са мало поверења“. 

 

3.2.    По мишљењу Удружења разлози за улазак Србије у ОДКБ су: 
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a) Историја добрих билатералних односа, међусобне сарадње и помоћи, пре 

свега у критичним тренуцима стварања српске државе. 

Србија никада није била у сукобу ни са једном чланицом ОДКБ. 

b) Уласком у ОДКБ ојачала би политичко - дипломатска подршка Русије 

(стална чланица СБ УН) очувању територијалне целовитости Србије и 

њеној борби против прихватања независности тзв. Косова. 

c) Улазак у ОДКБ би представљао јак сигнал државним и приватним 

компанијама из Русије и осталих држава чланица ОДКБ да појачају 

постојеће и покрену нове инвестиције у привреду Србије.  

 Србија би добила могућност извоза на тржиште, које броји преко 

250 милиона становника, односно, близу две милијарде становника 

ако се рачунају државе у статусу посматрача и потенцијалних 

чланица ОДКБ. 

d) Имајући у виду да је највећи проценат сложенијег наоружања и опреме 

Војске Србије руског порекла и да су сва обнављања њихових ресурса 

везана за руске технолошке капацитете, уласком у ОДКБ Србија би имала 

значајно боље услове за техничко одржавање постојећег и набавку новог 

наоружања и опреме. 

e) Уласком у ОДКБ Србија би добила јаке савезнике, познато је да НАТО 

савез никад у својој историји није војно “ударио“ по неком ко је могао да 

му узврати, или иза кога је стајао респектабилни савезник.  

 

3.3.   По мишљењу Удружења разлози за неулазак Србије у ОДКБ су: 

 

a)  Непостојање непосредне копнене везе са државама чланицама ОДКБ.  

Државе које би представљале такву могућност (Румунија и Бугарска) су 

постале чланице НАТО савеза, тако да би коришћење њихове копнене и 

ваздушне територије било сигурно забрањено за транспорт војних 

ефектива ОДКБ ка Србији или из ње, што би у великој мери отежавало 

снабдевање Србије у кризним периодима. 

b)    Уласком Србије у Програм “Партнерство за мир“ она је прихватила војне 

стандарде и процедуре НАТО, које се користе у организацији и 

оперативном раду Војске и Полиције Србије и нису компатибилне са 

стандардима и процедурама које се користе у одбрамбено - безбедносним 

снагама држава чланица ОДКБ.  

 Ова чињеница би у одређеним ситуацијама представљала значајан 

проблем у планирању, организовању и реализацији заједничких 

активности ОДКБ. 

c) Уласком Србије у ОДКБ озбиљно би се закомпликовала геостратешка 

позиција у којој би се нашла  Србија - окружена чланицама НАТО савеза.  

 Без обзира што НАТО савез званично заговара политику мира и 

стално истиче да нема намеру никог да напада, пракса је показала 

његово другачије понашање, тако да је тешко веровати да би 

НАТО савез мирно прихватио чињеницу да му у “недрима“ буде 

држава чланица ОДКБ. 

 

3.4.    Закључак о односу Србије и ОДКБ 

 

Узимајући у обзир прокламовану војну неутралност Србије може се закључити 

да је њено изразито приближавање једном војно - политичком савезу, односно, учешће 
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у својству посматрача у другом војно - политичком савезу, свакако недоследно и 

непринципијелно. 

 С друге стране, све је очигледнија намера владајућих елита Србије да се за 

главног савезника Србије промовише Кина, а не Русија, чиме желе да покажу 

Западу да могу без помоћи и подршке Русије. При томе владајуће елите 

заборављају да Кина може бити само партнер Србији, пре свега економски, 

али не и савезник, јер на овом простору Кина нема реалне полуге моћи да 

учини нешто “велико“ за Србију, нити се Кина превише ангажује у нешто што 

је много не дотиче, 

 такође, из највиших државних органа Србије, а посебно из организација 

невладиног сектора, све чешће се чују спекулације о великој умешаности 

Русије у унутрашња питања Србије због незадовољства њеном спољном 

политиком, о потреби коначног одвајања историјско - културних од 

политичко - војних веза двеју држава и напуштању руског пута у демократију 

заснованог на етничко - националној основи. 

Све то би могло да значи да се владајуће елите Србије прећутно саглашавају 

са тиме да је будућност Србије искључиво у НАТО савезу. 

 

На основу свега наведеног став Удружења је да Србија не треба да улази у 

ОДКБ. 

 

Општи закључак о односу Србије према војно - политичким савезима 

 Србија тренутно нема разлога, а било би и веома ризично да то сада чини, да 

се конфронтира ни са НАТО савезом, ни са ОДКБ. Зато је најприхватљивија 

актуелна позиција њене државне (војне) неутралности, за коју би требала 

тражити међународно признање од свих меродавних чинилаца, 

 у времену када је изражен сукоб САД, НАТО и ЕУ с једне стране и Русије (са 

делом ОДКБ) с друге стране, најоптималнији избор Србије био би 

задржавање статуса у Програму “Партнерство за мир“ и статуса посматрача 

у ОДКБ, као и наставак сарадње са обе стране.  

При томе неопходно је да се степен сарадње Србије са НАТО савезом и са 

ОДКБ што више уравнотежи, 

 улазак у неки од војно - политичких савеза није питање “бити или не бити“, 

како се то често наглашава, већ питање конкретних процена, стратегијско - 

безбедносних прорачуна  и постизања максималног консензуса на 

националном политичком нивоу, као и потребне подршке јавног мњења у 

држави. Зато ово питање још увек није на политичком дневном реду у 

Србији, али се требају благовремено и високо -стручно припремати 

параметри за његово решавање, 

 у циљу што квалитетнијег дефинисања спољно - политичког пута Србије 

неопходно је реализовати више јавних расправа о тој тематици, при чему 

интерес Србије, а не Запада или Истока, увек треба бити доминантан за 

коначну одлуку и најпоузданији генератор њене неутралности, сарадње или 

чланства у неком од савеза. 

Коначну одлуку о томе могу донети само грађани Србије на референдуму. 

 VI 
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СРБИЈА И РЕШАВАЊЕ  ПИТАЊА  КОСОВА И МЕТОХИЈЕ  
 

Опште напомене 

 

Проблеми које Србија има са својом јужном покрајином су вишедеценијски и 

имају тежак, сложен и мултидимензионални карактер. Решавање тако комплексних 

проблема није могуће применом мера само из једне области јавног живота, већ 

искључиво планским, рационално одабраним и координисаним мерама из свих 

меродавних области, почевши од дипломатије и спољне политике, преко економије, 

образовања, здравства, културе, па до социјалне политике, одбране и безбедности, 

заштите људских права и слобода. Свака од наведених области треба да има одређену 

улогу у решавању питања КиМ, уколико Србија жели да то питање реши на начин који 

је за њу прихватљив. 

Нажалост, историја односа Србије и њене јужне покрајине показује да су се 

међусобни проблеми увек покушавали решити применом само једне једине области, а 

то је примена силе. Тиме се није решио ни један проблем, већ су само продубљивани 

постојећи и стварани нови проблеми, погоршавали се међуетнички и међуверски 

односи, развијао се све опаснији говор мржње, долазило до све жешћих и трагичнијих 

сукоба и умешаности све већег броја међународних фактора, што је у правом смислу 

“експлодирало“ у периоду 1996.-1999.године. 

Двадесет две године након агресије НАТО савеза, тринаест година након 

проглашења независности тзв.Косова и десет година од почетка преговора БГ и ПР, 

косовски чвор је и даље чврсто завезан, са тешком проценом даљег тока решавања. 

 

1. Битне карактеристике које су по мишљењу Удружења утицале на односе  

Србије и њене јужне покрајине: 

 

a) Простор Балкана је више пута интересно дељен између светских сила, односно, 

између војно -политичких савеза, због њихових геостратешких, политичких, 

економских и војних интереса на том простору.  

 У задњој “подели“ САД су заокружиле своју интересну зону на Балкану 

уласком Црне Горе и С.Македоније у НАТО савез и намером да то исто 

ураде Србија и тзв.Косово. У назначеној “подели“ Хрватска је у 

интересној зони Немачке, а БиХ у интересној зони Турске. 

Русија се не одриче својих интереса на овом простору, ослањајући се 

пре свега на свој однос са Србијом и Р.Српском, 

 тзв. Косово је једна од најскупљих америчких инвестиција у свету, 

почевши од улагања у стварање терористичке ОВК (опремање, 

наоружавање и обука) у периоду 1996.-1998.год., преко извршења 

агресије на СРЈ, наоружавања и обучавања војно - безбедносних 

структура тзв. Косова, до улагања у развој државних институција и 

привредних објеката на територији тзв. Косова. 

Укупна улагања САД у периоду 2000. - 2020.године у пројекат 

„независно Косово“ се процењују на 40-45 милијарди долара (на петом 

месту по висини трошкова које су имале САД у операцијама широм 

света). 

Нема дилеме да је за САД тзв. Косово стратешки полигон за 

демонстрацију геополитичке експанзије ка Истоку и да га оне неће 

напустити док не остваре своје интересе,  
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 за остварење интереса на овом простору водеће силе Запада су 

осмислиле и подржале реализацију сценарија одвајања Ц.Горе од 

државне заједнице Србија и Црна Гора, као и сценарио одвајања КиМ од 

Србије. Након одговора (2010.год.) Међународног суда правде о правној 

ваљаности Декларације којом је једнострано проглашена независност 

тзв. Косова, за водеће силе Запада питање КиМ је дефинитивно решено 

и за њих Резолуција 1244 СБ УН више нема правну ваљаност, нити је од 

тада уопште спомињу, 

 водеће силе Запада отворено подржавају све активности тзв. Косова на 

путу ка његовом устоличењу у ОУН и упоредо са тим предузимају 

различите врсте притисака и уцена ка представницима власти Србије, 

како би Србија што пре признала независност тзв. Косова. 

Од држава које воде такву политику према Србији нереално је 

очекивати да буду коректне и конструктивне у решавању питања КиМ, 

док представници власти Србије упорно баш то чине, не уважавајући 

чињеницу да је наша земља само објекат, а не субјекат, у односима 

водећих сила на овом простору. 

b) Начини реаговања КФОР, НАТО и ЕУ на поступке одређених институција тзв. 

Косова, када су ти поступци били у супротности са међународним правом и 

потписаним споразумима, недвосмислено говоре за шта се те организације 

залажу и кога подржавају. 

 У тим ситуацијама изостају и адекватна реаговања представника власти 

Србије, првенствено када се ради о злочинима, неделима и криминалу 

према Србима на КиМ, њиховој имовини, имовини СПЦ, имовини 

државе Србије и српских предузећа на КиМ, 

 уместо адекватних реакција представника власти, надлежних органа и 

институција државе Србије, стално се попушта, чине уступци, узмиче се 

или се благо оглашава, наводно, све у намери да својим реакцијама не 

би нарушили мир и безбедност на КиМ и у региону (које одавно тамо 

нема за становнике неалбанске националности), 

 таква неадекватна реаговања представника власти Србије, њених органа 

и институција допринела су да се од јуна 1999.године до закључно са 

2020.годином са простора КиМ протера око 150 000 Срба, етнички 

очисти 312 насеља, убије 1106, рани 962 и киднапује 349 Срба, а да за 

највећи број тих злочина никад нико не одговара, 

 невероватно делују подаци да су по попису из 1455.год., који је урадила 

Турска (Османлијско царство), на територији КиМ тада живеле 13 942 

српске породице, 46 албанских породица (0,33%) и 145 породица 

осталих народности (Власи, Бугари, Грци, укупно 1,03%). Ови подаци се 

налазе у документу “Дефтер за Вукову област“, који се чува у 

Историјском архиву у Истамбулу. 

 По попису из 2011.год., који је урадила Косовска агенција за статистику, 

на територији КиМ живи 1 739 825 становника, од којих је 126 338 Срба 

(7,2%). 

 За 556 година са КиМ је нестало 91,47% Срба ! 

c) Од 2000.године у Србији је формиран већи број различитих државних органа и 

тела, са задатком обезбеђивања услова за повратак Срба на КиМ. У тим 

органима и телима су радиле стотине људи, на располагању су им биле  

милијарде динара, које су грађани Србије одвајали за успешнији повратак Срба 

на КиМ. 
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 На КиМ се вратио веома мали број Срба (око 7200) и изграђен је мали 

број наменских објеката за њихове потребе, тако да се не зна за које 

намене је утрошен толики новац грађана Србије, нити је неко због тога 

одговарао, или бар положио рачуне о трошењу новца грађана Србије. 

d) Пропуштене су бројне прилике да се проблеми на КиМ зауставе пре него што 

дође до њихове ескалације и трагичних последица, нису искоришћена 

овлашћења које Србија има по Резолуцији 1244 СБ УН, по свом Уставу и 

међународном праву. Као да представници власти Србије желе да на тај начин 

изазову сажаљење Запада и “пробуде савест“ косовских Албанаца да тако 

нешто више не чине, како би се сачувао мир на КиМ.  

 Уместо очувања мира косовски Албанци не поштују договоре са 

српском страном, постају све агресивнији, све више прете и уцењују, 

неделима показују колико су опасан фактор на чије се деловање мора 

рачунати, јер се зна који спонзори стоје иза њих, 

 уз све то, дошло је и до значајног јачања албанског фактора у 

С.Македонији, Ц.Гори и грчкој области Епир, који се огледа у расту 

његовог демографског, политичког и криминогеног значаја. 

e) У преговорима БГ и ПР српска страна нема јасну преговарачку платформу, са 

дефинисаним циљевима и моделима реализације, барем јавност Србије за њу 

не зна.  

 Не зна да ли Србија на КиМ жели право за српску државу (територију) 

или право за српски народ који живи на КиМ, затим, шта су за Србију 

“црвене линије“ и “компромисно решење“ у преговарачком процесу, да 

ли постоји и какав је програм повратка Срба на КиМ, ко формира 

преговарачки тим и коме је он заиста одговоран за свој рад итд., 

 гласне пароле представника српских власти о одсудној одбрани 

суверенитета Србије на КиМ постепено су замењене изјавама о потреби 

праведног и рационалног решења косовског проблема, уз уважавање 

“реалности“ на терену.  

Тако је и чувена парола “И Европа и Косово“ замењена реченицом “ЕУ 

је стратешки циљ Србије, а по питању КиМ треба да дамо најмање што 

морамо и изгубимо најмање што можемо“. 

Зато се у јавности често може чути констатација “Србија зна шта неће, 

али не зна шта хоће“. 

f) План за решавање питања КиМ садржан је у Резолуцији 1244 СБ УН, Уставу 

Србије и Резолуцији Скупштине Србије од 12.01.2013.године, али се 

представници власти Србије све ређе позивају на наведена акта, нити о њима 

јавно говоре, као да их не уважавају и потцењују. 

 Ко потцењује своју а прецењује противничку позицију, ко преувеличава 

значај силе и моћи а умањује значај истине и морала, ко више држи до 

противничког а не до свог става, тај не добија ништа друго сем пораза. 

g) У Скупштини Србије дуго времена нема расправе о решавању питања КиМ, 

нема ни извештаја преговарачког тима о току преговора, иако му је обавеза 

извештавања прецизно дефинисана посебном Резолуцијом Скупштине Србије 

(2013.год.). 

 Такође, нема ни редовног, квалитетног и објективног информисања 

јавности Србије о току преговора, барем у оном делу који би грађани 

требали да знају, што је једно од уставних начела Србије. Стиче се 

утисак да се воде тајни преговори, што погодује најразличитијим 

манипулацијама истином, стварању неповерења, неизвесности и страха 
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код грађана, појавама разних облика екстремизама у држави, што 

свакако не доприноси успешном решењу овог питања, 

 појави наведених констатација доприноси и изостанак јавне расправе о 

питању КиМ, у којој би требало да учествују све меродавне државне 

институције и органи, представници странака и удружења, 

представници академске заједнице, верских заједница, НВО, медија, 

заинтересовани појединци са стручним ауторитетима и заинтересовани 

грађани. Јавна расправа би требала да резултира националним 

консензусом о овом питању, 

 међутим, уместо националног консензуса све је израженија подељеност 

јавног мњења око могућег решења питања КиМ, чиме све више слаби 

акционо јединство Србије око једног од најважнијих проблема и 

озбиљно доводи у питање могућност очувања целовитости државе, 

 зато се све више чини да се однос државе према питању КиМ 

формулише на основу дневног истраживања јавног мњења и на основу 

онога што би било добро да чује неки од високих званичника који 

долази у посету нашој земљи. 

h) Није било примера у историји да све време након завршетка рата (22 године) 

неко јавно ради на томе да за себе одузме део државе у којој живи, са све 

народом и имовином на тој територији, као што је то случај са косовским 

Албанцима, који пошто - пото хоће да одузму део Србије - Косово и Метохију. 

 Све то време циљ им је апсолутно исти и зато не мењају ни 

преговарачку политику, ни спољну политику, нити дозвољавају да она 

зависи од имена која спроводе ту политику, нити мењају свог 

генералног спонзора, 

 нажалост, ни преговарачка политика Србије се не мења и поред 

очигледне чињенице да не остварује очекиване резултате и чињенице да 

су се промениле одређене околности на КиМ, у региону, Европи и 

светској позорници. 

i) Неспорно је да међународни формат досадашњих преговора не одговара 

Србији, из разлога што је  на страни преговарачког тима тзв. Косова увек један 

представник ЕУ, али искључиво из оних држава које су признале његову 

независност. Све активније се у преговарачки процес укључују САД, зна се 

чије ставове оне подржавају и да не одступају од своје стратегије “Изазивање и 

управљање кризама“. 

 У преговорима нема представника из држава које би подржале ставове 

Србије, или биле барем неутралне, па је нејасно зашто Србија не тражи 

промену постојећег формата преговора, 

 историјске чињенице опомињу Србију да је увек било неуспеха када ју 

је у преговорима заступао само један човек, без обзира колико он био 

стручан и способан, а то јој се управо дешава од 2013.године. 

j) Лош утисак на већи део јавности Србије оставља континуирано плашење 

грађана изјавама представника власти о могућим катастрофама, које ће 

задесити Србију, уколико брзо не реши косовски проблем. 

Уместо да својим изјавама утичу на стварање позитивне мобилизације српске 

јавности у решавању питања КиМ, они изазивају дефетизам, нихилизам, 

малодушност и апатију грађана, као да их припремају да што мирније прихвате 

евентуални губитак КиМ. 

k) Не уважава се историјска поука да Србија проблеме са својом јужном 

покрајином никад није трајно решила употребом силе, посебно од времена када 
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су косовски Албанци постали већинскa национална мањина на КиМ, који јавно 

не прихвата Србију као своју државу. 

 Не уважава се чињеница да решењу проблема не доприноси 

непримерена, увредљива, потцењивачка и запаљива реторика са обе 

стране, као ни упорно форсирање само једне истине, којом се сва 

одговорност за проблеме покушава пребацити на другу страну, 

 трошећи енергију на такве садржаје мало се пажње посвећује 

изналажењу могућности за обезбеђивање права и слобода свих грађана 

који живе на КиМ, успостављање већег међусобног уважавања, 

развијање поверења у институције Србије и тзв. Косова, омогућавање 

слободе кретања, сарадњу у што више сфера јавног живота и 

задовољавање што већег броја потреба грађана. Остаје и даље велико 

питање да ли ће и ко ће први покренути такве активности, за почетак 

макар као идеје, 

 тек када се покрену такве активности могуће је очекивати да ће се наћи 

обострано прихватљиво решење за заједнички живот Срба и косовских 

Албанаца на КиМ, 

 на заједнички живот их не могу приморати ни Запад ни Исток, на то их 

могу усмерити само њихове политичке елите, наравно, уколико прво 

оне то прихвате као модел свога рада на решавању овог питања. 

Очигледно је да тако нешто треба још стрпљиво чекати. 

l) На северу КиМ створена је једна врста “правног вакума“, јер је то простор 

изван контроле званичних институција и Србије и тзв. Косова, док се снаге 

КФОР ангажују само у ситуацијама погоршане безбедносне ситуације на том 

простору.  

 То је искоришћено за развој “црне економије“, организованог 

криминала и мафијашких послова, што је довело до енормног богаћења 

једног врло малог броја грађана, који су на основу своје финансијске 

моћи фактички преузимали све већи број полуга власти на простору 

севера КиМ. Они се питају за све, они о свему одлучују, ширећи око 

себе страх, недодирљивост, властољубље и свемоћ, објашњавајући то 

великом борбом за очување српских интереса, чиме су успели да спрече 

било какав организовани отпор и супротстављање грађана таквој 

“политици“, а успоставе привидно политичко јединство српског народа. 

Реаговање званичних органа Србије на оваква понашања „свепитајућих“ 

на северу КиМ је формално и без утицаја на њих, 

 све то максимално користе политичке елите тзв. Косова за криминогено 

етикетирање Срба на северу КиМ, чиме се додатно отежава и онако 

тешка преговарачка позиција Србије. Истовремено то користе за 

правдање активности органа тзв. Косова, које ти органи предузимају на 

северу КиМ, мимо потписаних споразума и одредби међународног 

права, 

 бавећи се доминантно севером КиМ представници власти Србије 

недовољно пажње посвећују проблемима Срба који живе јужно од реке 

Ибар, који представљају око 2/3 укупног броја српског становништва на 

КиМ. Ту запостављеност и препуштеност никоме они наводе као један 

од најважнијих разлога својих одлазака са КиМ. 

m) Некако не чуди то што се Запад толико окомио на Србију да јој одузме један 

део територије, јер то и није нешто ново и неочекивано. 
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 Чуди и брине то што су се поједини политичари, аналитичари, научни 

радници, академски грађани и руководиоци националних институција у 

Србији толико понизили да расправу о одузимања дела територије своје 

државе прихватају као нешто нормално и уобичајено, а сви добро знају 

да питање територијалног интегритета државе нигде у свету не подлеже 

никаквим расправама. Све је очигледније да за њих Резолуција 1244 СБ 

УН више није само формалност, већ озбиљна сметња и препрека, 

 уз све то, нуде грађанима да на референдуму сами одлуче о свом 

самоуништењу, самопонижењу и самопорицању , заборављајући при 

томе уставне одредбе које прецизирају питања за која се може 

расписати референдум у Србији. 

n) Све је очигледније да ЕУ не може (или не жели) да реши питање КиМ , иако је 

њена мисија на КиМ најбројнија, најдужа и најскупља мисија у њеној историји. 

 Чини се да то и одговара ЕУ, јер је то, са једне стране, добро оправдање 

за заустављени процес проширивања ЕУ, а са друге стране, актуелност 

тог питања још увек не обавезује ЕУ на бројне одговоре међународној 

заједници за очигледан неуспех своје мисије на КиМ, где ни један већи 

проблем није успешно решен, нити је остварен видљивији напредак у 

решавању основних питања, 

 предлог коначног решења питања КиМ још увек не саопштавају ни 

САД, њихов интерес је дугорочно управљање изазваном кризом на овом 

простору, наравно, у смеру који њима одговара, тако да је тешко 

очекивати да се то питање може решити без њихове доминантне улоге, 

 Русија се не укључује активно у процес решавања питања КиМ, јер 

Србија од ње тако нешто званично није ни затражила. Подршка 

грађанима Србије је традиционална, али, чини се да и Русији одговара 

овакво стање на простору КиМ, које на известан начин, барем 

привремено, зауставља даље ширење НАТО ка Истоку. 

o) По опробаној Стратегији Запада “Изазивање и управљање кризама“ на 

простору КиМ се стално стварају нови проблеми, како би се од очију албанског 

народа који живи на КиМ склонили велики проблеми у реализацији главног 

пројекта “Независност Косова“, као што су: интензивиран процес повлачења 

признања независности тзв. Косова од стране држава које су његову 

независност раније признале, недостатак демократских капацитета код 

косовских Албанаца за успешно управљање свеобухватним државним 

развојем, унутрашњи политички сукоби међу косовским Албанцима и 

нестабилна политичка ситуација (ни једна Влада од 2008.године није испунила 

свој пун мандат), изузетно тешка економска ситуација, све неповољнија 

демографска ситуација, раст криминала и корупције итд. 

 Истовремено, Запад обећава Србији бројне “подстицаје“ и подршку 

уколико она призна независност КиМ, као што је убрзани улазак у ЕУ, 

подршке страних донатора и сигурно формирање нових аутономних 

округа за Србе на КиМ. 

p) Српска заједница на КиМ је веома несложна и озбиљно разједињена. 

Пошто су Срби пружали отпор демонтирању српских институцијана КиМ они 

су осмишљеним методама владајућих елита Србије стављени под контролу 

једног броја људи (“одабрани” Срби на КиМ), који су прихватили апсолутну 

послушност тој елити, али уз остваривање добре личне користи.  
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У тешкој борби за очување националних интереса на КиМ такав 

егзибиционизам српских локалних лидера је апсолутно непотребан и веома 

штетан, а тиме су Срби на КиМ остали без своје стварне политичке елите. 

q) Веровање да ће неко други решити питање КиМ на начин који би за Србију био 

прихватљив је државничка утопија. 

 Никакав развој међународних догађаја и промена односа снага на 

међународној сцени неће битније помоћи Србији у успешној одбрани 

свог територијалног интегритета, уколико она сама не буде убрзано 

радила на јачању свог демократског потенцијала и владавине права, што 

би требало да створи услове за појаву младих, посвећених, образованих, 

културних и национално опредељених људи, који би преговоре о 

питању КиМ водили на другачијим основама у односу на оне које су 

заступале претходне политичке елите у Србији. 

Неко мора да “започне“ мир, као што неко започиње рат. 

2. Ставови Удружења о актуелним опцијама за решење питања КиМ 

 

Међународна заједница је у досадашњем току преговарачког процеса БГ - ПР 

заступала две опције могућег решења питања КиМ: 

 разграничење између Србије и тзв. Косова и 

 признање независности тзв. Косова од стране Србије.  

 

Истовремено, у јавности Србије није било званичних информација о томе коју,  

или које опције заступа преговарачки тим Србије као могуће решење питања КиМ.  

Тако се јавност Србије поделила око могућих решења, додајући горе наведеним 

опцијама и трећу опцију “замрзнути конфликт“.  

Став Удружења је да треба анализирати опцију “замрзнути конфликт“, јер она 

уважава територијални интегритет Србије и опцију “разграничење“, која не одговара 

интересима Србије, али на којој инсистира део међународне заједнице. 

Наравно да опција признања независности тзв. Косова није прихватљива за 

Србију. 

 

2.1.   Опција “разграничење“ (често се чују синоними “корекција граница“ 

и “размена територија“).   

По одредбама међународног права разграничење је могуће само између 

држава, а не унутар једне државе.  

 Зато представници власти тзв. Косова инсистирају да оно прво добије 

статус државе, што се званично решава у СБ и ГС УН. Проблем је у 

томе што та намера не може проћи у СБ УН због могућности употребе 

права вета од стране Русије и Кине , које по овом питању подржавају 

став Србије, 

 из тог разлога ће Западне силе вероватно настојати да претходно 

приморају Србију на прихватање “Правно обавезујућег споразума“ са 

тзв. Косовом, очекујући да након тога Русија и Кина више не би имале 

објективну потребу за коришћењем права вета. 

 

Ова опција нема добрих страна за Србију. 

 

Лоше стране ове опције за Србију су: 
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 Прихватањем ове опције Србија би посредно признала независност тзв. 

Косова и добровољно се одрекла дела своје територије, која би 

највероватније убрзо ушла у пројекат “Велике Албаније“, иако Запад за 

сада нема јединствен став о том пројекту, 

 то би могло да отвори “Пандорину кутију“ и у Србији и у другим 

мултиетничким државама Балкана, доведе до нових етничких и верских 

сукоба и опасног угрожавања регионалног мира и безбедности, 

 вероватне су негативне реакције једног дела јавности у Србији и 

региону, са могућношћу да те реакције добију карактер који је тешко 

контролисати, 

 потпуно је нејасно о којој линији територијалног разграничења се ради, 

да ли се она односи само на простор КиМ или и на део простора југа 

Србије, какав ће бити положај и заштита Срба који живе јужно од реке 

Ибар, како ће се решавати судбина привредних субјеката на северу КиМ 

који су значајни за Србе на КиМ, како ће се обезбедити екстеритори-

јалност над имовином СПЦ јужно од реке Ибар и друга значајна питања. 

Зато што се о овим питањима не расправља тамо где је то законима 

Србије предвиђено, присутне су бројне спекулације и гласине, које 

свакако не доприносе повољном решењу ових питања, 

 тешко је проценити какав би био однос власти тзв. Косова према 

српском народу који би остао да живи јужно од реке Ибар, али, ако је 

ценити по досадашњим искуствима - не чека га ништа добро, 

 прихватањем ове опције вероватно следи брзи улазак тзв. Косова у 

НАТО савез, па режирање што већих проблема на југу Србије, рашко - 

полимској области и Војводини, уз притиске да и Србија уђе у НАТО 

савез како би се ти проблеми што пре решили, уз претходни прекид 

досадашњих веза са Русијом и Р.Српском. 

 

Став Удружења је да Србија не би требала да прихвати опцију “разграничење“ 

 

           2.2.     Опција “замрзнути конфликт“ 

У одредбама међународног права не постоји овај појам, из једноставног 

разлога што између субјеката таквог конфликта активно функционишу бројне 

активности које живот намеће, па је тешко рећи да је он замрзнут. Чини се даје 

исправније рећи “одржавање статуса кво“. 

Без обзира на терминолошку дилему, у међународним односима се одавно 

одомаћио тај појам за однос између Турске и Кипра, Кине и Хонг Конга, Азербејџана и 

Јерменије, В.Британије и Гибралтара и сл. 

 

Добре стране ове опције за Србију су: 

 Могућност да се сачека евентуално боља, уравнотеженија геополитичка 

ситуација у свету и Европи и праведнији став међународне заједнице 

према овом питању, које не би смело да остане преседан у 

међународним односима, 

 “замрзнути конфликт“ значи да је само замрзнуто решавање статуса 

КиМ, док се сва остала питања од значаја за живот и рад грађана могу (и 

требају) активно решавати, 

 до успостављања такве геополитичке ситуације Србија има прилику да 

дефинише своју спољно - политичку оријентацију, стабилизује и ојача 

своје унутрашње стање, побољша своју међународну позицију и углед, 
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 то време Србија може искористити за значајно квалитетнија лобирања 

оних држава и појединаца који имају глобалне утицаје, 

 реално је очекивати да се у Србији и на КиМ појаве нови, млади 

кадрови, који ће о питању КиМ моћи да разговарају без посредовања 

треће стране. 

Лоше стране ове опције за Србију су: 

 Не може се са сигурношћу проценити колико ће времена проћи док се 

не успостави повољнија геополитичка ситуација и како ће се до тада 

одвијати општа ситуација на простору КиМ, имајући у виду чињеницу 

да значај овог простора превазилази регионалне оквире. 

Оно што се са сигурношћу може рећи је да неће брзо  доћи до промена у 

међународним односима који би “ишли на руку“ нашој земљи, да ће се 

до тог тренутка смањивати број Срба који остају да живе на КиМ и да је 

велико питање колико Србија и Срби који живе на КиМ могу издржати 

неповољне сценарије у том времену, 

 реално је очекивати интензивирање различитих облика притисака на 

Србе који живе на КиМ, пре свега од стране екстремних косовских 

Албанаца, с циљем да што већи број њих напусти КиМ. Не може се 

очекивати да међународне снаге и косовска полиција ефикасније 

заштите српски народ и његову имовину од таквих притисака, јер ни до 

сада то нису чиниле, 

 може се са сигурношћу претпоставити да ће се наставити раст 

криминала и корупције на КиМ, уз истовремено опадање поверења 

грађана у међународне институције на КиМ, институције тзв. Косова и 

институције Србије, 

 процењује се да ће доћи до реалног пада економије на КиМ, што ће 

изискивати све већу финансијску помоћ Србије српском народу на КиМ. 

 

Став Удружења је да је опција “замрзнути конфликт“ прихватљива за Србију. 

 

При томе Удружење сматра да није основно питање која је опција за Србију 

боља, већ да је то питање шта Србија жели у решавању косовског проблема. 

Чврсто верујући да је то опстанак српског народа на КиМ, очување 

територијалног интегритета и целовитости Србије и операционализација права 

суверене државе на својој територији и да зато опција “разграничење“ није 

прихватљива, па избор прихватљивог решења треба одложити за боља времена, а то 

предвиђа опција “замрзнути конфликт“. 

 

 

 

 

3. Предлози Удружења за решавање питања КиМ 

 

            3.1. Активности на унутрашњем плану 

Чињенице да српска заједница на КиМ живи у веома тешким околностима, да 

је од јуна 1999.године постала маргинализована, фрагментирана и лако рањива 

заједница, да нема демократски и економски капацитет као ни политичку 

организованост за успешно функционисање у неповољном окружењу, све више 

своде њено постојање на базично преживљавање. 
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Зато јој је неопходна значајно ефикаснија, садржајнија и координисанија помоћ 

Србије. 

a) Покренути дебату у Скупштини Србије и јавну расправу у држави о 

питању КиМ, с циљем постизања националног консензуса око његовог 

решавања.  

Суштина дебата и јавне расправе је да сви у Србији, који су одговорни за 

КиМ и којих се тиче судбина КиМ, морају бити питани о томе, а не да буду 

доведени пред свршени чин одлукама уских кругова у политичким елитама 

или политичких моћника. 

b) По завршетку дебате и јавне расправе израдити Националну платформу о 

решавању питања КиМ, са јасно дефинисаним надлежностима и 

одговорношћу свих који учествују у њеној реализацији. 

 Наведеном платформом јасно саопштити светској и домаћој 

јавности да Србија не признаје независност тзв. Косова и не 

одустаје од њега, да ће предузети све што је у њеној моћи да КиМ 

сачува у свом саставу, било да се ради о статусу КиМ дефинисаном 

Резолуцијом 1244 СБ УН или о статусу КиМ који ће бити 

дефинисан преговарачким процесом БГ - ПР, 

 “црвена линија“ српског преговарачког тима у преговорима БГ - ПР 

мора бити доследно поштовање  Резолуције 1244  СБ УН  и Устава 

Р.Србије, 

 образложити да нема признања независности КиМ због његове 

културне и духовне важности за наше грађане, политичке и 

економске важности и геополитичког значаја за нашу земљу, 

 такође, јасно потврдити да ће Србија учинити све за изградњу КиМ 

као демократске, мултиетничке и мултирелигијске заједнице, у којој 

постоји једнакост пред законима, једнаке могућности и слободе за 

све који у њој живе, 

 ослободити се наметнутих западних формула решења питања КиМ 

и прецизно саопштити да је овде реч о државној територији 

Р.Србије, а не само о заштити Срба и СПЦ. Ко тренутно чини 

већину на њој не мења ту основну чињеницу. 

 Таква Платформа треба бити основа за преговарачку политику 

Србије у даљем процесу преговарања  БГ - ПР. 

c) Формирати потпуно нови преговарачки тим за наставак преговора БГ - ПР. 

При формирању тима уважити чињенице наведене у делу „2 - к“  ове 

целине Програма Удружења. 

 

d) У Националној платформи разрадити и: 

1. Могуће (реалне) начине повратка Срба на КиМ и помоћи које би им 

Србија у томе пружала. 

 Пре свега, за повратак или први долазак предузетника, који би хтели 

да своје производне или услужне објекте отворе у српским 

срединама на КиМ, 

 за долазак лица из дијаспоре која би хтела да инвестирају у српским 

срединама на КиМ. 

2. Помоћ Србије у обнови и развоју насељених места у српским 

срединама на КиМ. 
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 Пре свега, у обнови и изградњи путно - комуналне структуре, са 

конкретним подацима за свако насељено место којем се планира 

пружање помоћи, 

 помоћ у обнови и развоју пољопривредне делатности у српским 

срединама на КиМ, укључујући и могућност комасације, са 

конкретним подацима за свако насељено место, 

 помоћ у обнови и изградњи образовних, здравствених, социјалних, 

културних, туристичких и спортских објеката, са конкретним 

подацима за свако насељено место, 

 помоћ у обнови и изградњи објеката СПЦ у српским срединама на 

КиМ, 

 детаљно разрадити систем надзора и контроле у расподели и 

трошењу финансијских средстава, која Србија додељује српској 

заједници на КиМ. Одустајањем од изградње планираног ауто - пута 

Ниш - Мердаре могу се обезбедити значајна финансијска средства 

за помоћ српској заједници на КиМ. 

3. Пружање правне помоћи Србима на КиМ у поступцима повратка 

њихове имовине, која им је одузета на нелегалан начин. 

4. Могућности побољшања услова за останак младих на КиМ. 

 

e) Поред преговарачког процеса БГ - ПР, који се одвија (званично) под 

покровитељством међународне заједнице, покушати покретање директног 

дијалога између српске и албанске заједнице на КиМ, пре свега у 

областима привреде, културе, науке и спорта. 

f) Редовно, објективно и благовремено информисати грађане Србије о свим 

битним садржајима везаним за питање КиМ, пре свега у функцији 

нормализације односа Србије и њене јужне покрајине. 

У мери у којој је то могуће пренети такав процес информисања и на 

простор КиМ. 

g) У ситуацији да представници власти тзв. Косова одбију све предлоге 

Србије за решавање питања КиМ и остану ултимативно на опцији 

признавања независности, захтевати да тзв. Косово врати Србији новац 

који је она улагала у развој КиМ у периоду 1946.-1998.године (око 3,5 

милијарди $), затим, новац који је Србија дала на име отплате 

међународног дуга тзв. Косова у периоду 1999.-2020.године (око 1,6 

милијарди $), као и надокнаду вредности бесправно одузете приватне 

имовине Срба на КиМ и неостварене добити њеним некоришћењем (око 4 

милијарде $). Укупно око 9 милијарди долара (буџет тзв. Косова за 

2021.год. износи око 2 милијарде долара). 

h) Спровести детаљно истраживање досадашњег трошења финансијских 

средстава, која је од 2000.године Србија издвајала за помоћ Србима и 

српским институцијама на КиМ.  

У случајевима откривања незаконитог рада предузети потребне мере према 

починиоцима и одговорним лицима. 

i) Спровести детаљно испитивање порекла имовине Срба на КиМ који су се 

енормно обогатили од 2000.године, као и са њима повезаних лица која су 

била ангажована у државним органима Србије надлежним за помоћ 

Србима на КиМ. 

j) Сагледати могућности за повратак седишта (или барем једног њеног дела) 

СПЦ у Пећку патријаршију. 
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k) Предузети мере на заустављању политичких сукоба унутар српске 

заједнице на КиМ, не утичући при томе на њихову политичку и идеолошку 

опредељеност или ангажованост. 

l) По одредбама међународног права Србија сада нема правну заснованост да 

КиМ прогласи за привремено окупирану територију, из следећих разлога: 

 војни контигент УН (КФОР) дошао је на КиМ по меродавној одлуци 

СБ УН (Резолуција 1244), заснованој на поглављу ВИИ Повеље УН, 

која има правну и политичку обавезност и као таква је изнад устава 

и локалних прописа, 

 наведеном одлуком одобрено је војно и цивилно присуство снага 

УН на територији КиМ и успостављање привремене админис-

тративне мисије УН (УНМИК) на КиМ, чиме је територија КиМ 

стављена под међународну управу, 

 са одлуком и доласком КФОР и УНМИК на КиМ сагласиле су се 

Скупштина и Влада СРЈ, 

 Кумановским споразумом је, између осталог, прецизирано ко и до 

када мора да напусти простор КиМ, која су ограничења и забране 

ван КиМ (зоне безбедности), као и услови могућег повратка 

договореног броја југословенског и српског војног и полицијског 

особља на КиМ.  

Са свим одредбама сагласиле су се Скупштина и Влада СРЈ, 

 КФОР је одговоран за стање безбедности на читавој територији 

КиМ, а командант КФОР “прва“ личност на КиМ (по дефинисаним 

овлашћењима) и у случају незадовољстава њиховим радом Србија је 

могла да се званично обрати СБ УН, што до сада није урадила, 

 Србија није искористила могућност коју предвиђа Резолуција 1244 

да у року од 3 године (од дана доношења исте) нађе механизам свог 

учешћа и сарадње са привременим институцијама на КиМ, 

 споразум о статусу снага (СОФА) потписао је министар спољних 

послова СРЈ, потврдили су га Скупштина СРЈ и Председник 

Р.Србије. 

 

    3.2. Активности на спољно - политичком плану 

 Зато што представници власти тзв. Косова апсолутно не поштују 

споразуме и договоре потписане са представницима власти Србије и 

међународне заједнице, захтевати безусловни раскид Бриселског 

споразума и враћање преговарачког процеса у надлежност ОУН, 

 због сталног угрожавања безбедности Срба и њихове имовине, 

имовине државе Србије и СПЦ на КиМ, захтевати од ОУН да она 

гарантује безбедност и сигурност Срба и српске имовине на КиМ, 

 захтевати и промену досадашњег формата преговора БГ - ПР, пре 

свега на бази реципроцитета оних који учествују у преговарачком 

процесу (државе које су признале независност тзв. Косова и оне које 

то нису урадиле), уз обавезно учешће Русије уколико у преговорима 

учествују САД, 

 такође, захтевати одобрење повратка тачно дефинисаног броја припадника 

снага одбране и безбедности Србије на КиМ, ради обављања задатака 

предвиђених Резолуцијом 1244 СБ УН. 

 

3.3. Предлог Удружења за модел решења статуса КиМ 
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Без обзира што косовске Албанце занима само пун међународно - правни 

субјекти-витет, Удружење предлаже модел сложене државе под називом “реална 

унија“. 

Неки од примера таквог модела биле су реалне уније Пољске и Литваније (16.-

18.век), Данске и Исланда (19.-20.век) и “Државна заједница Србија и Црна Гора“ 

(функционисала у периоду 2003.-2006.године). 

Овај модел би се у одређеним садржајима прилагодио приликама у Србији и 

КиМ и био би чвршћа веза од конфедерације, “лабаве“ федерације или уговорних 

савеза. 

Карактеристике оваквог модела државе биле би: 

1. “Реалну унију“ би чиниле Србија и КиМ, у њиховим садашњим границама, 

без признања независности КиМ од стране Србије. 

2. У међудржавним односима “реална унија“ би се представља као један 

међудржавни субјекат, под именом СРБИЈА. 

3. Заједничке институције “реалне уније”, са прецизно дефинисаним 

надлежностима, биле би Председник Србије и заједничка војска на спољним 

границама уније и заштићеним зонама на КиМ. 

4. Искључиве надлежности Србије за целу територију уније биле би: 

 спољна политика, уз могућност формирања посебног одељења за КиМ 

у оквиру МСП Србије, 

 одбрана, кроз заједничку војску на границама уније и у заштићеним 

зонама на КиМ, 

 контрола ваздушног простора, 

 уређење права коришћења природних богатстава и јавних добара, 

укључујући инфраструктурне објекте и мреже на КиМ, које чине 

функционалну целину са истоветним објектима и мрежама на 

територији уже Србије, 

 питање држављанства, 

 заштита верског и културног наслеђа, укључујући и гробљанске 

локације, 

 царинска политика, уз могућност формирања посебног одељења за 

КиМ у оквиру Министарства финансија, 

 монетарна политика. 

5. Све остале јавне функције биле би у надлежности чланица уније. 

6. КиМ би имао ограничени међународно - правни субјективитет, који би се 

огледао у следећим карактеристикама: 

 могућност одржавања међународне сарадње из области надлежности 

чланице уније са другим државама, регионима и међународним 

организацијама, уз могућност закључења споразума, али са обавезном 

претходном сагласношћу Владе Србије, 

 могућност директне сарадња са међународним финансијским 

организацијама, 

 Устав КиМ мора бити у сагласности са Уставом уније. 

 

7. Српски народ који живи на територији КиМ би имао додатне гаранције, чију 

би реализацију надгледале институције ОУН које се налазе на територији 

КиМ. Гаранције се огледају у: 



173 
 

 територијалној и персоналној аутономији кроз ЗСО, као и заштити 

права и слобода свих Срба који живе ван ЗСО, 

 културној аутономији, аутономији у здравственој и социјалној 

заштити, финансијској и привредној аутономији, 

 праву на локалну полицију и правосуђе, са могућношћу провере свих 

уговора о покретној и непокретној имовини, отуђеној под притиском 

или насиљем од 10.06.1999.год. и извршеним приватизацијама јавних 

предузећа и установа, 

 праву СПЦ да слободно и аутономно уређује своју организацију и 

обавља активности на КиМ, уз статус заштићених зона за све 

територије на којима се налазе објекти СПЦ. 

8. Заједничким Уставом уније био би регулисан начин на који ће грађани који 

живе на КиМ бити представљени у Скупштини уније, као и начин на који ће 

Срби који живе на КиМ бити представљени у Скупштини КиМ. 

 Заједничким Уставом би се регулисала заступљеност косовских 

Албанаца и у осталим органима и институцијама уније, као и 

заступљеност Срба који живе на КиМ у осталим органима и 

институцијама КиМ, 

 Устав би штитио по највишим стандардима и организационим 

формама појединачна и колективна права Срба на КиМ и косовских 

Албанаца у Србији, гарантовао им безбедност и сигурност на 

територији уније. 

9. Све међусобне обавезе, права и надлежности чланица уније би се регулисале 

“Уговором о реалној унији“, чији би гарант била ОУН. 

 Важност Уговора би била сто година и у том времену ни једна 

чланица уније не може изаћи из ње без сагласности друге чланице. 

 

4. Закључак 

Ни након 13 година од проглашења независности тзв. Косова наша земља нема 

осмишљену стратегију решавања статуса своје јужне покрајине. Власти које су се 

мењале од 2000.год. нису за ту потребу искористиле одредбе Устава Р.Србије које 

дефинишу положај КиМ, нису донеле Закон о суштинској аутономији КиМ, нису 

инсистирале на доследној примени Резолуције 1244 и Бриселског споразума. 

Оне су прећутно скренуле са пута решења које би било у складу са наведеним 

документима и опортунистички прихватале налоге западних сила о постепеном 

повлачењу наше земље из своје јужне покрајине.  

Упркос таквом ставу званичника власти наше земље то није проузроковало 

озбиљније унутрашње политичке нестабилности у земљи.  

Уз помоћ медијских манипулација у Србији и у свету створен је утисак да је 

независност КиМ неповратан процес, у прилог чему, на жалост, иду и бројне чињенице, 

као што су: 

 на основу Резолуције 1244 СБ УН од 1999.године се КиМ налази у 

режиму протектората УН, при чему главну реч у спољним и 

унутрашњим активностима тзв. Косова воде искључиво западне силе, 

 признање независности тзв. Косова од стране најутицајнијих 

западних земаља и билатерална сарадња са њима, стварају утисак већ 

успостављене “независности тзв. државе Косово“, 

 све већи и отворенији притисци западних сила за решавање статуса 

тзв. Косова у ОУН и другим међународним организацијама, 
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 много тога се на КиМ променило на штету Србије и Срба који живе 

на КиМ (од безбедносне ситуације и привредних активности до 

демографских кретања), 

 бројни су покушаји да се код грађана Србије изазову малодушност, 

апатија и губитнички менталитет (“Србија нема више ништа на 

КиМ“, “све је одавно изгубљено на КиМ“, “бранећи КиМ изгубићемо 

све потенцијале“ и сл.), са јасним циљем - прихватање независности 

тзв. Косова. 

Са друге стране, на срећу велике већине грађана Србије, постоје бројни 

показатељи да ситуација са КиМ није “тако црна“, као што су: 

 и даље су на снази међународни правни акти, засновани на Повељи 

ОУН и Хелсиншком завршном акту, којима се гарантује суверенитет 

и територијални интегритет држава, 

 не постоји међународни консензус око решења питања КиМ јер је оно 

део знатно ширег геополитичког надметања Запада и Истока, 

 на КиМ нису успостављени правни оквири једног стабилног 

политичког, привредног, правног и социјалног живота за све 

становнике КиМ. Уместо тога царује криминал, клановска борба, 

корупција, беда и сиромаштво, што је довело и до велике 

депопулације становништва на КиМ, пре свега косовских Албанаца 

(“од доброга нико не бежи“), 

 због свега што се дешава на простору КиМ све већи број косовских 

Албанаца губи поверење у обећања, која су има давале Западне силе 

и власти тзв. Косова, о брзом стварању “раја“ на том простору, 

суочавајући се са чињеницом да је тзв. Косово данас најсиромашнија 

област Европе, 

 КиМ одавно више није “суи генерис“, јер су се појавили или 

активирали слични проблеми, као што су Абхазија и Ј.Осетија, 

Луганска и Доњецка област, Крим, Гренланд, Гибралтар, Фландрија, 

Шкотска итд., 

 велика већина грађана Србије није за то да се тзв. Косову призна 

независност, 

 јавно изречени и више пута поновљени став Светог архијерејског 

Сабора СПЦ о питању КиМ је у складу са ставом велике већине 

грађана Србије, 

 на КиМ, где је зачета и гајена наша верска традиција и развијана 

наша хришћанска култура, где је рођена и сазревала наша историјска 

и државотворна самосвест, се управо сада покушава на сваки начин 

успоставити једна квазидржава, у којој би били затирани трагови 

српске хришћанске цивилизације и кривотворена културна и 

политичка историја Србије. Они који то раде - чине то тобоже у име 

слободе косовских Албанаца, заборављајући при томе да је тај народ 

био слободан једино када је КиМ било слободно, а оно је било 

слободно једино када је било у саставу Србије, што је непобитна 

историјска чињеница. 

Удружење верује да ће све већи број њих схватати да своју слободу могу да 

остваре само у демократској, модерној, развијеној Србији и да им је то једини поуздан 

пут који их води ослобађању од сопствених предрасуда и опасних политичких 

амбиција које сада имају. 
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Пуну предност решавању питања КиМ треба давати темељном, мирном и 

трајном исходу овог проблема, уз потпуно поштовање Резолуције 1244 и  Устава 

Р.Србије.  

Преговарање БГ и ПР, уз учешће међународних посредника и под надзором 

ОУН, треба завршити међународним документом под искључивим окриљем ОУН. 

Све до његовог потписивања требају на КиМ бити присутне цивилне и безбедносне 

мисије ОУН. 

VII 

 

СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ 

 

Опште напомене о спољној политици Србије 

 

Динамичне промене у међународним односима и настојања новог 

позиционирања наше земље на међународној сцени (након октобарских догађаја 

2000.године) захтевали су вођење нове, реалне, уравнотежене и рационално 

осмишљене спољне политике. 

Као и претходне спољне политике наше земље тако је и нова спољна политика 

требала да се утврђује и спроводи у складу са општеприхваћеним начелима, 

правилима и обичајима међународног права, да буде заснована на принципима мирног 

и споразумног решавања међудржавних сукоба, неповредивости међународно 

признатих граница, јачања билатералних и мултилатералних односа, добросуседства и 

регионалне сарадње, те буде формулисана на реалној и рационалној процени окружења 

и сопствених капацитета. 

На тај начин спољну политику наше земље практично би чинила стратегија 

коју, у складу са напред наведеним одредницама и постојећим детерминантама, бира 

држава, да би се у међународним односима на најбољи начин остварили њени 

интереси, односно стратешки циљеви. 

Детерминанте спољне политике наше земље могу се поделити у четири групе: 

 

1. Историјске детерминанте 

- поред осталих, то су нерешена питања проистекла из распада СФРЈ и ратова 

на простору бивших југословенских република, стигматизација наше земље 

због тих ратова и проблем наше земље са својом јужном покрајином КиМ. 

2. Детерминанте међународног окружења 

- Промене у међународним односима, упоредни процеси интеграције и 

фрагментације, преливање унутрашњих сукоба ван државних граница, 

промене безбедносне конфигурације међународног система, нови начини 

сагледавања проблема природних ресурса, енергије, климе, великих 

пандемијских болести, миграција и сиромаштва, 

- политичка глобализација  и слабљење улоге ОУН, а са друге стране јачање 

утицаја безбедносних, економских, политичких, финансијских и 

правосудних међународних организација, 

- подривање институција међународног права и отворено мешање великих 

сила у унутрашња питања суверених држава, 

- мултиполарност света до које је довела консолидација нових центара моћи, 

који желе изградњу праведнијег међународног поретка, 



176 
 

- окруженост Србије државама чланицама НАТО савеза (сем БиХ), које 

морају поштовати ставове савеза према Србији. 

3. Детерминанте унутрашњег система наше земље 

- пре свега, то су географске, демографске, економске и политичке 

детерминанте и војна моћ. 

4. Идеосинкратички чиниоци особине личности која доноси најзначајније одлуке у 

држави. 

 

Стратешки циљеви спољне политике наше земље нису обједињени у једном 

јединственом државном документу, већ се могу пронаћи у више појединачних 

докумената, у којима су парцијално дефинисани као: 

a) Очување уставног и правног поретка наше земље, њеног суверенитета и 

територијалног интегритета, уз пуно поштовање људских права, слобода, 

достојанства и интереса наших грађана и обезбеђивање економског 

просперитета земље. 

b) Очување КиМ у интегралном саставу наше земље и посвећеност дијалогу БГ 

- ПР за изналажење најбољег модела за такво решење овог питања. 

Очување Републике Српске у Дејтонским границама и даље побољшање 

веза са нашом земљом. 

 

c) Учвршћивање и унапређивање односа са суседним земљама и обезбеђивање 

најшире слободе кретања људи, робе, капитала и услуга. 

Успостављање стабилног и просперитетног међународног поретка у 

региону, заснованог на заједничким интересима свих земаља региона. 

d) Развијање и продубљивање добрих односа са великим силама (САД, Руска 

федерација и Кина). 

e) Одржавање и побољшање односа са свим, за нашу земљу интересно 

значајним, земљама Европе и света, пре свега у области економске сарадње. 

f) Активно чланство у свим значајним међународним организацијама, као што 

су ОУН, СТО, СЕ, ОЕБС и сл. 

g) Подршка и помоћ нашим сународницима у земљама региона и дијаспори  у 

очувању сопственог идентитета и заштити њихових интереса. 

h) Чланство у  ЕУ, као стратешки циљ, без алтернативе. 

i) Војна неутралност, уз активну и уравнотежену сарадњу са НАТО савезом и 

ОДКБ. 

j) Заштита и очување природних ресурса наше земље. 

 

Наведени циљеви спољне политике наше земље требали би се остваривати 

кроз следеће области (процесе): 

1. Интегративни процеси 

 у свим институцијама које служе снажењу међународног правног поретка и 

доприносе равноправној сарадњи и дијалогу међу сувереним државама. 

2. Област безбедности 

- чланство у ПзМ и статус посматрача у ОДКБ, 

- учешће у борби држава против међународног тероризма и организованог 

криминала, 

- мирно решавање свих спорова међу државама и учешће у мировним 

међународним мисијама ОУН и ЕУ. 

3. Област економије 
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 бирање економских партнера на основу својих интереса и користи, а не на 

основу наметнутих захтева и политичко - идеолошких ставова, 

 повећање извозног потенцијала, заштита домаће производње и тржишта, 

диверсификација страних улагања у нашој земљи, развој стратешких грана 

домаће привреде под заштитом државе, избор новог модела привређивања. 

4. Област дијаспоре 

 окупљање око пројеката економског развоја наше земље, 

 заједничко ангажовање у очувању наше културе, традиција, језика и слично, 

као и у јачању међународног угледа наше земље. 

5. Област културе, науке и образовања 

 јачање међудржавне културне сарадње, 

 школовање и усавршавање кадрова у другим земљама, међудржавно 

усклађивање образовних програма, учешће у међудржавним научним 

пројектима итд. 

6. Област заштите животне средине 

7. Област здравствене дипломатије 

 данас се ова област посматра као саставни део тзв.меке дипломатије, налази 

се између залагања и помоћи за здравље, са једне стране и међународних 

политичких односа, са друге стране, 

 подразумева и успостављање социјалне кохезије у земљама региона, као 

важан предуслов реконструкције озбиљно дестабилизованих односа међу 

земљама региона (последице ратних дешавања деведесетих година прошлог 

века). 

 

За остваривање својих стратешких циљева у наведеним областима (процесима) 

наша земља на располагању има следеће могућности: 

 класична дипломатија, уз економску и здравствену дипломатију, 

 рад у међународним организацијама и регионалним иницијативама, 

 сарадња са земљама у Покрету несврстаних (од 122 земље које су у Покрету 

несврстаних 93 земље нису признале тзв. независно Косово), 

 учешће у хуманитарним операцијама и операцијама одржавања мира, под 

мандатом ОУН и ЕУ, 

 међупарламентарна сарадња,  

 активност партија - странака у међународним асоцијацијама, 

 активности у културним, образовним, научним, уметничким и спортским 

међународним или међудржавним удружењима, кроз групно или 

појединачно ангажовање, 

 активности цивилног друштва (грађанске и социјалне организације и 

институције), 

 помоћ дијаспоре. 

 

Ставови Удружења о конкретним обележјима спољне политике наше земље 

 

a) Наша земља се и данас, по ко зна који пут у својој историји, суочава са 

изазовима и дилемама свог места у међународним односима, избором савезника 

на чију помоћ и разумевање може сигурно да рачуна, затим, чланства или 

неутралности у односу на војно - политичке организације, адекватног одговора 

на реалне изазове и кризе које јој прете у хаотичним међународним односима, 
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као и у избору пута који би представљао њено стратешко опредељење за 

ослонац стабилном унутрашњем развоју. 

 Иако се може рећи да наша земља данас нема непријатеље у класичном 

смислу те речи, нема дилеме да она и даље носи тежак “пртљаг“ из 

година распада СФРЈ, са неоправдано наметнутом хипотеком највеће 

одговорности за трагичне догађаје из тог периода, 

 то јој је донело и бројне проблеме и у међународним односима и на 

унутрашњем плану, те значајно утицало на садржај и успех њене спољне 

политике. 

b) Од распада СФРЈ наша земља је водила неусклађену спољну политику, са 

нејасним и конфузним приоритетима, који су мењани у складу са променама 

владајућих елита на челу државе. 

 Изградња, или обнова, дипломатије наше земље се од 2000.године 

одвијала неуједначено, у институционално нефункционалној држави, са 

изражено спором консолидацијом Министарства спољних послова и 

покушајима да се некако надокнаде изгубљене године дипломатског 

прогонства наше земље, 

 убрзо се дипломатија Србије изгубила у лавиринтима унутрашње 

политике, у којој је доминирала феудализација државничких ресурса, 

импровизација и аматеризам. 

c) За одговор на питање успешности спољне политике наше земље треба истаћи 

чињенице које показују шта њена дипломатија чини да подигне углед земље у 

међународној заједници и који су ефекти тога, као и какав је степен реализације 

њених стратешких спољно - политичких циљева. 

 

По мишљењу Удружења то су: 

1. Нема усклађене и балансиране спољно - политичке стратегије, која 

почива на претходно успостављеном општедруштвеном консензусу (или 

великој већини). 

2. Иако елементи спољно - политичке стратегије наше земље постоје у 

разним законима и документима (Закон о спољним пословима, 

Стратегија националне безбедности, Стратегија одбране, Декларација о 

одбрани националног суверенитета и територијалног интегритета итд.), 

они су неповезани, неконзистентни и не обавезују владајуће структуре на 

јасно дефинисану спољну политику земље. 

 Одређени елементи спољне политике постоје и у програмима 

партија - странака које су на власти, али су они веома начелни, 

непрецизни и селективни и само декларативно обавезују њихове 

представнике у спровођењу спољне политике наше земље. 

3. Актуелна спољно - политичка концепција, коју промовише садашња 

власт, позната је под називом “четири стуба српске спољне политике“, 

никада није разрађена ни у једном писаном документу. 

4. Требало би да спољна политика и међународни односи спадају у посебан 

домен државне делатности, са значајним степеном аутономије у односу 

на главне политичке токове у земљи и са израженом независношћу од 

унутрашњих друштвених превирања и промена власти. 

У нашој земљи није тако, јер: 

 унутрашњи политички сукоби значајно ограничавају маневарски 

простор њеним спољно - политичким активностима, 



179 
 

 не постоји политички консензус о стратешким питањима и 

правцима развоја наше земље, па свака нова власт представља 

дисконтинуитет у односу на претходно успостављене спољно - 

политичке оријентације, 

 значајан утицај спољног фактора на унутрашња питања, а тиме и 

спољну политику наше земље, 

5. Поред наведених чиниоца, постоје и бројни фактори који представљају 

озбиљне проблеме за самосталну и делотворну спољну политику наше 

земље, који се споро решавају и још спорије отклањају, као што су: 

 недовољна економска развијеност земље, 

 урушеност владавине права, 

 демографска криза, 

 проблем са јужном покрајином КиМ, која је постала протекторат 

са “самопроглашеном независношћу“, 

 нерешено питање граница са 4 суседне земље, 

 око 16% укупног становништва чини мањинско становништво, 

преко кога суседне државе могу да утичу на унутрашње 

друштвене и политичке токове у нашој земљи, 

 недовољно развијен одбрамбено - безбедносни систем за 

самосталну одбрану земље, 

 наслеђе ратова на простору СФРЈ и медијско - политичка кампања 

новонасталих држава против наше земље, којом је треба учинити 

најодговорнијом за ратна дешавања и последице истих, 

 односи са водећим земљама Запада нису на потребном нивоу 

политичке коректности, чему доприноси и нејасан став актуелних 

власти о спољно - политичкој оријентацији наше земље. 

Иста констатација је за однос према Русији, Кини и Турској, 

 одсуство националног консензуса и пораст броја грађана 

равнодушних према дезинтеграционим процесима који прете 

нашој земљи. 

6. Фрагментација у формулисању и спровођењу спољне политике, без јасно 

дефинисаних приоритета, као најтежи терет наше дипломатије. 

 У Министарству спољних послова није установљена хијерархија 

одговорности, нити је успостављена чврста функционална веза са 

државном администрацијом и политичким институцијама и, оно 

што је посебно лоше, МСП не врши потребне стручне припреме 

дијалога који се дешавају на највишем државном нивоу, 

 нема јединственог наступа најодговорнијих представника државе, 

често су њихови наступи у функцији личне промоције, 

 недовољна је информисаност грађана о спољно - политичким 

ставовима које заступају најодговорнији представници државе, 

тумачење њихових ставова се углавном препушта режимским 

медијима. 

7. Свака промена власти доводи до озбиљних промена у кадровском саставу 

МСП, где су “нове“ снаге најчешће без потребних професионалних 

квалификација, али са великим политичким залеђем. 

 Спољно - политичка оријентација, приоритети спољне политике и 

отворена питања била су кључни фактор за промене власти, тј. за 
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опредељивање грађана за одређену политичку опцију на изборима 

свих нивоа. 

Најчешће се након завршених избора све то брзо заборављало. 

8. У доношењу спољно - политичких одлука не постоји уобичајена 

вертикала, ни у стратешким документима, ни у практичним 

активностима. 

 Потребно је прво донети Стратегију развоја Србије (донета 

2008.год. са роком важења до 2018.год.), затим Стратегију 

националне безбедности Србије (донета 2019.год.), а након тога и 

Стратегију спољне политике Србије (није донета), 

 практичним спојно - политичким активностима претходи 

дефинисање државних интереса и спољно - политичких циљева, 

затим одређивање приоритета и тек на основу тога креирање 

спољне политике  (спољно - политичких активности) наше земље, 

што се ретко примењује, 

 у том процесу од посебног значаја је координација МСП са 

системом националне безбедности наше земље, пре свега у смислу 

снабдевања МСП потребним информацијама за доношење 

квалитетних спољно - политичких одлука, што се ретко када 

дешава. 

9. У Народној Скупштини Р. Србије нема довољно расправа о спољној 

политици наше земље, о њој се најчешће расправља на маргинама неких 

других питања. 

 Надзор над радом Владе у области међународних уговора је 

недовољан, како на нивоу обавештености о преговорима које 

Влада води, тако и о спровођењу потврђених међународних 

уговора, 

 Влада не врши редовно информисање Народне Скупштине о 

спољно - политичким активностима (иако је Устав на то 

обавезује), нити МСП редовно (два пута годишње) подноси 

извештај  Народној Скупштини о свом раду, 

 Одбор за спољне послове Народне Скупштине ретко разматра 

питања из области спољне политике, 

 међународна активност Народне Скупштине је дисперзована, без 

јасног и усклађеног плана, 

 у Народној Скупштини дуго нема експозеа министра спољних 

послова наше земље, нити се о спољној политици изјашњава 

Влада, што даје повода за сумње да поједини чланови Владе имају 

дивергентне погледе на спољно - политичку оријентацију наше 

земље. 

10. Стиче се утисак да МСП води регионалну спољну политику која је често 

супротна ономе што јавно износе представници Владе наше земље. 

 Нема дилеме да је уобичајени приступ бављења политиком од 

стране једног дела владајућих елита у нашој земљи (непоштовање, 

ароганција, бахатост, увредљиве речи, свађалачки тон и сл.) у 

пуној супротности са начелима дипломатије (одмереност, 

уважавање, смиреност, без стварања тензија и сукоба, залагање за 

договор и мирна решења и сл.), 
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 зато не чуди констатација да нам је и спољно - политичка 

аналитика слабо развијена, спорадична, више је актуелно - 

политичка и пригодна, него суштинска и стратешка. 

11. У нашој земљи су и спољна и унутрашња политика све више 

концентрисане у једној грани извршне власти - Председнику Републике, 

иако немамо председнички систем. 

  Зато се у најбитнијим спољно - политичким активностима све 

мање ангажују надлежне институције, укључујући и Народну 

Скупштину, а све више Председник Републике и пратиоци које он 

бира.  

Делује зачуђујуће да се на таквим активностима ретко појављују 

Министар спољних послова, амбасадор наше земље у земљи 

домаћину и чланови службеног Протокола, 

 честа “заклињања“ Председника Републике у велика пријатељства 

са одређеним лидерима држава, потенцирање никад бољих личних 

и државних односа и непрекидно захваљивање на пруженој 

помоћи, не показују дипломатску умешност нити доносе 

очекиване резултате. 

12. Ни један од политичких лидера није успео да оствари неки озбиљнији и 

трајнији успех на спољно - политичком плану. 

 Нико од њих није извукао поуке из грешака својих претходника, 

затим, ради што бржег приближавања Западу углавном су му 

чинили све тражене уступке, верујући у његову помоћ, наклоност 

и позитивну промену односа ка нашој земљи. 

Држава од таквог понашања својих политичких лидера није имала 

никакве користи, 

 што пре политички лидери у нашој земљи схвате позицију Србије 

на геополитичкој карти света утолико пре ће разумети који су 

њени спољно - политички приоритети и домети, 

 уместо да посвећено раде на јачању економских, културних, 

политичких, научних и других веза са земљама региона , они 

покушавају да изграде мит о Србији као великој војној сили, 

стално прорачунавајући колику војну моћ има свака од држава и 

колико нас може војно угрозити, стално плашећи грађане наше 

земље неким новим сукобима и ратовима. 

 

  „Ако заиста желимо мир - за мир морамо и да се спремамо“ 

 

Као закључак може се истаћи неопходност покретања скупштинске и јавне 

дебате о спољно - политичким питањима и потреба усвајања “Стратегије спољне 

политике Р. Србије“. 

Стратегија је потребна јер држава нема јасну и консензуално прихваћену 

спољну политику, па је према прилици увек изнова и парцијално дефинише, углавном у 

виду набрајања циљева и приоритета, али сваком приликом са другачијим редоследом 

и формулисањем тежишта спољно - политичког деловања. 

Зато су и ефекти актуелне спољне политике у остваривању државних интереса 

наше земље недовољни. 

Са друге стране, седење на “четири столице“ довело је до тога да наша земља 

најчешће не седи ни за једним столом за којим се доносе одлуке, већ углавном чека 
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донете одлуке и даје коментаре о њима, у којима неосновано наглашава своју 

“самосталну“ спољну политику. 
 

Мере за ефикасније функционисање спољне политике наше земље које заступа,   

промовише и за чију се реализацију бори Удружење 

 

1. Припремити и спровести јавну расправу о кључним питањима спољне политике, 

у којој би требали да учествују представници академске заједнице, цивилног 

друштва, политичких организација и удружења, заинтересовани грађани и 

представници медија. 

 За јавну расправу припремити податке о геополитичким кретањима у 

земљама региона и њиховим стратешким спољно - политичким 

документима, о геополитичким плановима великих сила везаних за 

регион Балкана, као и податке о капацитетима наше земље који су од 

значаја за дефинисање њене спољне политике. 

2. У припреми података за јавну расправу тежиште имати на питањима: 

 решење питања Косова и Метохије и односа наше земље према земљама 

које су признале његову самопрокламовану независност, 

 однос према ЕУ и могућим алтернативама, 

 однос према војно - политичким савезима и државној неутралности, 

 однос према Русији, Кини и Турској, 

 однос према регионалној сарадњи, 

 однос према положају Срба у региону и према дијаспори, 

 однос према одлукама страних држава, међународних институција и 

званичних представника међународне заједнице, којима се нашој земљи 

отворено забрањује да говори о неким деловима своје националне 

историје и покушајима њеног грубог фалсификовања.   

3. Након спроведене расправе донети “Стратегију спољне политике“, у којој 

прецизно дефинисати хијерархију спољно - политичких приоритета наше земље 

и надлежности носиоца њихове реализације. 

4. Поштујући уставну и законску регулативу предузети мере за значајно 

квалитетнију институционално усаглашену сарадњу Народне Скупштине, Владе 

(надлежних министарстава) и Председника Републике у дефинисању и 

спровођењу спољне политике наше земље. 

5. По усвајању наведене Стратегије покренути у Народној Скупштини Р.Србије  

поступке за усклађивање постојећих стратешких докумената, у којима се налазе 

садржаји спољне политике наше земље, са усвојеном “Стратегијом спољне 

политике“. 

 званична спољна политика наше државе треба бити коректна према свим 

државама, посебно према светским силама, уз максимално настојање да 

се нашим потезима не изазову негативна реаговања према нашој земљи, 

поштујући чињеницу да “велике силе доносе силу, а не правду”. 

Истовремено, они који су меродавни да то чине, а не припадају државној 

структури, требају наставити са “говором истине” о ономе што се 

дешавало нашем народу током модерне историје, да се не би дозволило 

да то прекрије вео заборава или се фалсификује у интересу оних који 

нашој земљи не желе добро. 

Ћутањем о томе сигурно се неће сачувати мир у региону, напротив, 

 треба поштовати правило “да се проблем неће трајно решити сталним 

повлачењем”. 
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Одговорност према текућим билатералним питањима и бескомпромисан 

став према регионалним проблемима јесу услов без кога се не може, 

 спољна политика према државама региона треба да омогући успешну 

заштиту наше земље од евентуалних лоших намера према њој од стране 

тих држава, затим, да створи могућност одрживог живота у постојећем 

регионалном окружењу уз опрезно поштовање стечених искустава и 

спознате истине, а након тога и могућности билатералних сарадњи са 

заинтересованим државама региона. 

6. У складу са одредбама Устава, Закона о Народној Скупштини и Пословника 

Народне Скупштине предузети мере да се рад Народне Скупштине учини 

ефикаснијим у погледу контроле извршне власти за садржаје спољно – поли-

тичких активности. 

 То се првенствено односи на редовност извештаја Владе које она треба да 

доставља Народној Скупштини о спољно - политичким активностима, 

затим, на благовремене одговоре Владе на посланичка питања из те 

области и континуирано, садржајно информисање грађана о спољно - 

политичким активностима наше земље. 

7. У процедури припрема закона о потврђивању међународних уговора, који се 

усвајају у Народној Скупштини, предвидети обавезу предлагача закона и за 

израду анализе (процене) ефеката тог закона. 

 Такође, дефинисати органе који су у обавези да дају мишљења о 

наведеним законима, те прописати критеријуме на основу којих ти органи 

врше своје процене наведених закона. 

8. Рад скупштинског Одбора за спољну политику учинити ефикаснијим у погледу 

редовног разматрања одлука које доноси Влада, уз обавезно учешће 

представника (известиоца) Владе. 

 По потреби у рад наведеног Одбора укључити одређени број стручних 

лица из цивилног друштва (НВО). 

9. У мерама за снажење дипломатско - конзуларне мреже наше земље од посебног 

је значаја кадровска попуна МСП, при чему радна и стручна способност 

кандидата, њихов професионални углед и остварени резултати морају бити 

једини вредносни критеријуми.  

То се првенствено односи на кандидате за места амбасадора и конзула. 

 Увести обавезни експозе Министра спољних послова и подношење 

шестомесечног извештаја Народној Скупштини о раду МСП, 

 увести обавезу учешћа Министра спољних послова у раду Савета за 

националну безбедност, првенствено ради боље координације политике 

безбедности и спољне политике наше земље. 

10. У спољно - политичким дијалозима представници наше земље морају испољити 

високу културу разговора, дипломатску солидарност и уважавање саговорника, 

залагање за сарадњу и договоре уместо изазивања конфликата и конфронтација. 

 Морају учинити све што је потребно да се у дијалозима створи амбијент 

баланса, а не сукоба, уз избегавања евентуалних провокација које им се 

упућују и неприхватања никаквих уцена. 

 

По мишљењу Удружења наша земља у спољно - политичким односима веома 

тешко може “кокетирати“ са многима на дуже стазе, нити она за тако нешто има реалне 

могућности. То “кокетирање“ (седење на четири столице) је довело до тога да она више 

није поуздан партнер ни ЕУ, ни САД, ни Русији, ни Кини, није никоме. 
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Представници власти наше земље ту непоузданост све чешће покушавају да 

надокнаде куповином наклоности наведених земаља, укључујући у њих и Турску и 

УАЕ, која се испољава кроз видно привилегован став према компанијама из тих 

земаља, бројне послове које склапају са њима директном погодбом далеко од очију 

јавности, узимања кредита  од наведених земаља и поред све веће задужености земље, 

давања најневероватнијих државних субвенција, ослобађања од пореских обавеза према 

нашој држави, солидарисања са непоштовањем права запослених радника, небригом за 

уништавање животне средине и непримереним изражавањем “поштовања и 

захвалности“ челницима тих држава од стране челних људи наше државе. 

Очигледно је да представници власти нису извукли никакве поуке из сличних 

поступања неких држава региона (нпр. С.Македонија, Ц.Гора, Албанија). 

Усвајањем јасне и прецизне спољно - политичке стратегије наша земље би се 

определила за нову спољно - политичку оријентацију, која би требала да јој донесе 

извеснију и бољу будућност. 

Без тога ће наша земља и даље бити “болестан пацијент“ кога су оставили да 

трајно болује и без могућности излечења, а ако се одлучи за нову спољно - политичку 

оријентацију (операцију) тај “болестан пацијент“ има шансе да оздрави. Наравно да 

таква “операција“ носи са собом одређени степен ризика. 

VIII 

 

ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ 
 

Опште напомене о односу државе и цркве 
 

Велики број научника је сматрао да ће важност религије и цркве у свим 

државама временом губити на значају у складу са растом модернизације друштва и 

научно - технолошким развојем.  

Сведоци смо да је крајем двадесетог и почетком двадесет првог века, и поред 

развоја науке и технологије, црква итекако присутна и има велико учешће у 

друштвеном и политичком животу бројних држава. Много је показатеља да је данашњи 

свет доста религиозан и окренут цркви, у многим државама и више него раније (тзв. 

глобално ускрснуће религије широм света) и да власт у тим државама са великом 

пажњом прати како се црква односи и шта изјављује о појединим питањима од 

животног значаја за државу и њене грађане. 

У стабилним, развијеним демократским државама, у којима је заштита 

појединца гарантована независним судством, функционалном демократијом и 

просперитетном економијом, улога цркве сведена је доминантно на духовну сферу 

оних који то желе, без много додира са политичким животом. 

У турбулентним подручјима, као што је то Балкан, где је процес транзиције ка 

уређеној и стабилној демократији још увек у току и где се кроз читаву историју 

политичка свест готово искључиво развијала унутар националних заједница, још увек у 

политичкој пракси превладава заступање и одбрана колективних, односно, 

националних права и интереса.  

У таквој поставци и црква, која је одувек била главни чувар националних 

идентитета у тим државама, своје место у друштву најчешће налази “уз власт“, 

развијајући са њом (државом) две врсте односа : потпуну одвојеност или тесну 

сарадњу. 

Одвојеност државе и цркве је најчешћи однос и једно од важнијих уставних 

начела, које постоји у многим државама. Међутим, та одвојеност државе и цркве не 
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значи непремостиви јаз и неспојивост обављања заједничких задатака и функција, не 

значи да се њихове делатности не смеју преклапати, да не смеју обављати никакве 

заједничке послове, да нешто што представља државну функцију не сме бити 

“додирнуто“ од цркве. Умешност оних који воде државу и оних који воде цркву је да у 

томе нађу најбољу меру на добробит државе, цркве, грађана и верника. 

 

Карактеристике односа државе Србије и СПЦ 
 

Односи државе Србије и СПЦ су комплексни и разгранати, што је условљено 

како историјским развојем и дешавањима, тако и утицајем који је СПЦ од свог 

настанка имала на велики број грађана наше државе. СПЦ је утицала на стварање 

нововековне српске државе и све до стварања ФНРЈ (када је интелектуална југоелита 

почела да “купује” српску духовну елиту) сматрана је државотворном организацијом 

(поново од 2006.год.), чији су интереси у великој мери испреплетани интересима 

државе. 

Српска православна црква и српска војска (Војска Србије) су једине две 

установе које су преживеле све епохе, од свог настанка до данашњих дана и једине две 

установе које толико дуго уживају највеће поверење грађана Србије. У једној 

доминантно патријархалној и традиционалној, муком намученој држави, као што је то 

Србија, не чуди што црква и војска имају висок ауторитет, као по познатом 

вишевековном начелу “Бог на небу, власт на земљи, отац у кући“. Зато су управо те две 

српске институције непрекидно изложене најразличитијим нападима оних који би 

желели да уместо државе имамо само територију (без Војске и без Цркве). Данас се те 

врсте напада једним именом називају хибридно (мрежно) ратовање. 

Било је много неразјашњених смрти устоличених или кандидата за патријарха, 

још мистериознијих избора, сплетки међу црквеним великодостојницима, несумњивог 

утицаја представника власти и других државних структура, који су пратили изборе за 

поглаваре СПЦ и чланове Синода СПЦ. Још од добијања аутокефалности СПЦ 

(1219.год.) бирање првог човека СПЦ и чланова Синода никада није било само црквено 

питање. Било је то питање преко којег су се преламали различити интереси, који често 

нису имали много везе са вером. 

Најчешће је иза тога стајала политика и жеља да се преко контроле СПЦ лакше 

контролише и онај део грађана који према владајућој гарнитури није гајио претерано 

поверење и симпатије. 

Управо због континуитета трајања СПЦ, који она има на простору наше 

државе, не може се описати њен однос са властима Србије (државом Србијом) 

анализом само једног временског периода њеног постојања, већ је неопходно да се тај 

однос сагледа у барем неколико повезаних временских целина. 

Удружење сматра да је за анализу односа СПЦ и државе Србије меродаван 

период од завршетка ИИ светског рата до данас, условно подељен у три узрочно - 

последично повезане целине: 

 

1. Период од завршетка Другог светског рата до успостављања вишестраначја у 

Србији (1990.год.). 

a) После завршетка ИИ светског рата нагло је прекинута готово свака сарадња 

државе и СПЦ, однос државе према СПЦ био је изразито негативан, све што је 

било у вези са црквом и вером држава је сматрала назадним и непожељним и на 

све начине настојала да такав свој став пренесе на грађане наше земље, 
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 укинути су сви закони везани за СПЦ и њено финансирање, одузет јој је 

велики део имовине путем аграрне реформе и национализације, 

 уставне норме су забрањивале употребу вере у било које политичке 

сврхе, инсистирало се на процесима атеизације и секуларизације, 

 учињено је све од стране комунистичких власти да се СПЦ гурне на 

маргине друштва, а однос према њој се претворио у некад притајен, некад 

отворен прогон, тако да тај период представља један од најмрачнијих 

периода у историји СПЦ. 

b) Након МАСПОК-а  1971./1972.године СПЦ се све више окреће националним 

интересима Срба и број њених верника постепено расте, 

 српски народ све отвореније износи своја верска и национална убеђења и 

прихвата ставове СПЦ о тим питањима, 

 пуни повратак у јавни живот СПЦ доживљава активним укључењем у 

решавање питања КиМ (1982.год.). 

 

2. Период од увођења вишестраначја у Србији до октобарских догађаја 2000.године. 

a) У годинама распада СФРЈ долази до тешњих веза СПЦ са владајућим 

структурама у држави, доминантно на националним програмима којима се 

промовише очување српског народа, његовог историјског и културног и 

идентитета, као и очување обједињене духовне јурисдикције СПЦ, 

 владајуће структуре у држави су очекивале да СПЦ максимално подржи 

националну државну идеологију, по моделу “нема јаке државе без јаке 

цркве“, при чему је било и покушаја отворене инструментализације цркве 

за политичко - страначке интересе, 

 то је време када је СПЦ све више окупирана националним питањем и 

мобилисањем јавног мњења за заштиту српских националних интереса у 

Србији, БиХ и Хрватској, 

 један од значајнијих догађаја у том периоду је била 8.седница ЦК СК 

Србије (1987.год.), којом је почела тзв. антибирократска револуција и 

наговештај догађаја који ће уследити у СФРЈ. 

b) Многи критикују СПЦ за наводно напуштање хришћанских идеја, подршку 

ратним дејствима, неосуђивање злочина и насиља у ратним 1991. - 1995. 

годинама и током НАТО агресије 1999.  год. 

Бројна саопштења Светог архијерејског Сабора СПЦ из почетног периода рата у 

тадашњој СФРЈ и апели за помирење, праштање и прекид сукоба, управо говоре 

супротно - СПЦ је била против рата и јавно поручивала да она “није страначка 

већ отаџбинска“ и да “није партијска већ патриотска институција“, 

 у том периоду СПЦ је често јавно критиковала тадашњу власт у држави 

за стање у коме је запала Србија и српски народ на територијама 

република тадашње СФРЈ и сматрала власт најодговорнијом за кризу и 

проблеме који су настајали, јасно упозоравајући на могуће догађаје и 

последице.  

Иако је било појединачних случајева подршке етнонационалистичким 

идејама неких екстремних политичких снага, нема никакве дилеме да је 

тада генерални став СПЦ био заснован на екуменском антиратном 

становишту, 

 како је рат у Хрватској и БиХ одмицао, уз све веће жртве и разарања, тако 

је и СПЦ мењала став - она даје подршку вођама српског народа, 

подржава одбрамбени рат и формације које га воде, везује народне и 

црквене интересе за одређену политичку опцију, предлаже спајање свих 
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српских крајева у једну јединствену државу, одбија све понуђене мировне 

планове који не уважавају интересе српског народа, 

 све то време СПЦ је стајала уз српски народ и учвршћивала позицију као 

институција од највећег поверења српског народа и у највећој мери 

допринела његовој хомогенизацији у борби за опстанак. 

Сам процес распада СФРЈ утицао је на ревитализацију православља и 

обнављање духовне улоге СПЦ у Србији и крајевима где живи српски 

народ, 

 повратак СПЦ на јавну сцену на КиМ везује се за “Апел двадесет једног 

свештеника“, упућеног 1982. године државним и црквеним органима, 

којим се указује на нужност заштите духовног и биолошког бића српског 

народа на КиМ. Све време СПЦ није само посматрач догађаја на КиМ, 

већ се укључује у покушаје изналажење мирних решења и апелује на 

власт да се спрече сукоби, осуђује насиље и уништавање културне 

баштине, поручује српском народу да би требао да живи мирно и 

слободно заједно са косовским Албанцима. 

Не пристаје на било какве ултиматуме, укључујући и НАТО агресију, да 

се КиМ издвоји из државно - правног поретка Србије и чини све што је у 

њеној могућности да се заустави послератно страдање српског народа и 

уништавање његових светиња, 

 широко учествовање народа у протестима против режима С.Милошевића 

било је подржано од стране СПЦ, она га је јавно критиковала а затим се и 

оградила од дотадашње политике тог режима, што је свакако допринело 

процесу демократизације наше земље, 

 имајући у виду да су најзначајнији носиоци политичке моћи у Србији све 

до 2000.године имали, мање или више, негативан став према цркви и 

верским заједницама, не чуди што држава није уредила свој однос према 

њима све до 2006.године. Са друге стране, такав однос државе је 

омогућио и одређени степен слободе и аутохтоности у деловању СПЦ, 

чиме се може објаснити њен критички став према носиоцима власти у 

земљи, као и “ћутање“ власти на захтеве СПЦ према држави. 

 

3. Период од октобарских догађаја 2000.године до данас. 

 

a) Демократске промене 2000.године СПЦ користи да попуни идеолошку празнину 

насталу распадом комунизма, чиме врло брзо поново постаје важан друштвени 

фактор у земљи,  

 отвара се простор за регулисање односа државе и СПЦ на здравијим 

основама, уз решавање многих дуготрајних, отворених питања, 

 већ 2001.год. враћена је у основне и средње школе верска настава, верски 

службеници су уведени у Војску Србије 2002.год., Богословски факултет 

(данас ПБФ) је 2004.год. враћен у састав Београдског универзитета, Закон 

о црквама и верским заједницама је донет 2006.год., а вршење верске 

службе у Војску Србије је уведено 2011.год. 

Уз све то покренут је и процес враћања имовине која је након ИИ 

светског рата била одузета СПЦ од стране државе Србије, 

 ново одређење цркава и верских заједница у Уставу Р.Србије из 

2006.год., као и имплементација закона који су регулисали ту област, 

обновили су српско државно - црквено право и вратили га у правни 

систем Србије, 
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 већ је констатовано да је СПЦ до 2000.године често критиковала 

актуелне власти и иступала против ње када је сматрала да је то потребно, 

може се претпоставити да је због новог односа државе према СПЦ након 

2000.год. тај њен “глас“ доста утихнуо, што се посебно односи на период 

после 2017.год. 

b) СПЦ све више даје предност верским над националним, промовише се 

богословље које је толерантно у односима према свим другим вероисповестима, 

које уздиже љубав и слободу као две најзначајније категорије и литургију као 

основ живота верника, 

 уз све то, постоји мањи број, али који није занемарљив, црквених 

великодостојника који израженије држе до националног идентитета и 

који подржавају одређене идеје неких десничарских организација у 

земљи, чиме директно улазе у сферу политичког деловања, што свакако 

не доприноси јединству СПЦ, 

 СПЦ се све више укључује у многе државне институције (од Војске и 

Полиције, до државне управе и школства) и на тај  начин религија у 

црквено - догматском смислу заузима место некад доминантне 

идеологије, а СПЦ место све утицајнијег друштвеног фактора, 

 политичка елита Србије жели што бољу везу са СПЦ, углавном због своје 

рачунице - са једне стране то је подршка цркве, а тиме и својих гласача, 

за тешке државне одлуке, а са друге стране тиме желе да покажу да су 

они “добри“ православци који траже и поштују мишљења и савете своје 

цркве.  

Тако показују колико су “привржени“ цркви, истовремено присвајајући 

део њене моћи, који је у многим ситуацијама већи и од државе и од 

власти. 

На тај начин долази и до постепеног повећања присуства СПЦ у свим 

сегментима друштва, 

 држава издваја значајна финансијска средства за потребе СПЦ, почевши 

од средстава за здравствено -инвалидско - пензионо осигурање, преко 

финансијске подршке монаштву и свештенству у недовољно развијеним 

местима и подршке инвестиционим пројектима цркве, па до редовних 

донација цркви из државних резерви. 

c) СПЦ је актер у два врло значајна питања која већ годинама стоје пред нашом 

државом и нашим грађанима. 

Једно питање је решавање проблема КиМ, при чему је став СПЦ врло јасан и 

непроменљив - нема признавања државности тзв. Косова, што је и уписано у 

“Меморандуму Светог архијеријског сабора о КиМ“ (2003.год.) и “Апелу 

српских архијереја“ (2012.год.). 

Друго питање је везано за улазак наше земље у ЕУ, при чему СПЦ даје подршку 

уједињењу народа у шире заједнице само уколико ће се у њима поштовати 

достојанство сваког народа и сваког појединца, те указује на лошу духовну 

ситуацију у већини чланица ЕУ, 

 СПЦ се суочава и са тешким питањима њеног односа са македонском 

православном црквом и  противканонским деловањем румунске 

православне цркве у источној Србији, а тек “вида“ ране након недавног 

престанка вишегодишњих напада политичке власти у Црној Гори на њу с 

циљем формирања црногорске православне цркве, 
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 постоји доста спора око утицаја Синода СПЦ на статус запослених на 

Православно богословском факултету и око све израженијег монопола 

Синода над јавним наступима лица из СПЦ и ПБФ. 

Посебно негативан утицај на углед и јединство СПЦ имају неадекватна 

решавања унутрашњих афера, скандала, злоупотреба положаја и 

самовоље неких црквених великодостојника, који се уместо духовних све 

више баве материјалним стварима, 

 било је и покушаја инфилтрације неких западних структура у сам врх 

СПЦ и утицаја на њен рад, сматрајући православље за свог највећег 

противника који се не може ставити “под своје“ и са ким се не може 

управљати по својим наумима, 

 бројни су показатељи који демантују критике о недовољном ангажовању 

СПЦ у хуманитарном раду и социјалним проблемима грађана, као што су 

пројекат “Човекољубље“, терапијска заједница “Земља живих“, 

хуманитарне црквене организације “Верско добровољно старатељство“ и 

“Мајка Југовића“, установе за бригу о лицима са посебним потребама и 

сл., 

 поред 13 епархија у Србији, СПЦ има и 27 епархија у иностранству код 

којих се среће са озбиљним проблемима застареле организације и метода 

рада, као и са неадекватним односом неких земаља домаћина према СПЦ. 

Ставови Удружења о актуелном односу државе и СПЦ 
 

1. Чланом 11 Устава Р.Србије је дефинисано да је “Србија световна држава. 

Црква и верске заједнице су одвојене од државе. Ни једна религија се не може 

успоставити као обавезна.” 

Оваква одредба никако не значи да су држава и црква одвојене у апсолутном 

смислу, без икаквог простора за комуникацију и сарадњу. Добро је што постоји 

и обострано се уважава она неопходна комуникација на релацији држава - црква, 

без које је тешко замислити једно успешно друштво. 

Тамо где је потребно, око одређених питања, постоји сарадња, али црква нема 

утицаја на коначне политичке одлуке. 

2. Правно гледано однос државе и СПЦ је исти као и однос државе према другим 

црквама и верским организацијама.  

Овакав закључак није у супротности са чланом 11 “Закона о црквама и верским 

заједницама“, у коме се наводи да “СПЦ има изузетну историјску, 

државотворну и цивилизацијску улогу у обликовању, очувању и развијању 

идентитета српског народа“. 

Таква улога допринела је да њен углед у српском друштву, после векова 

исламизације, унијаћења, западног секуларизма, усташког геноцида и 

комунистичког богоборачког атеизма, данас буде врло висок, што потврђују 

многа истраживања јавног мњења. 

3. Већина грађана Р.Србије су православне вере (по подацима Статистичког завода 

њих је 84,59%), чиме су и већина у гласачком телу Србије, па не чуди што су 

политичке елите веома обазриве када је у питању став према СПЦ и што често 

од ње траже подршку када су у питању кључне државне одлуке, које иначе нису 

у надлежности цркве. 

Дакле, није проблем што је изјашњавање СПЦ о темама које имају политички 

карактер у супротности са начелом световности наше државе, већ је проблем у 
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томе што политичке елите свесно и видљиво то од ње све чешће траже и дају 

посебно место њеним ставовима. 

4. Није добро што неки у врховима власти виде СПЦ као доминантан инструмент 

за постизање националног јединства и што понекад настоје да је искористе као 

“идеолошко оруђе у рукама власти“. 

Таква “усклађеност“ државе и СПЦ није примерена савременом добу, развоју 

демократије и плурализма, на тај начин се остале цркве и верске заједнице 

стављају у неравноправан положај, као да су сувишне и да се без њих може. 

На тако нешто не би требала да пристане ни СПЦ, без обзира на евентуалне 

материјалне користи које би јој  власт “великодушно“ доделила. 

5. Поред свог суштинског есхатолошког усмерења, СПЦ је део друштва и има 

право и обавезу да слободно и одговорно приповеда и делује, сходно свом 

учењу, у најбољем интересу не само њених верника већ и целокупног друштва. 

Свако онемогућавање таквог деловања СПЦ, или његово усмеравање од стране 

државе, доводи у питање један од темеља на којима почива демократско 

уређење нашег друштва. 

Генерално гледано, деловање СПЦ треба постојати у форми дијалога који би се 

одвијао кроз коректне разговоре, поштовање саговорника и давање отворених, 

прецизних и разумљивих одговора на питања дефинисана дијалогом. 

6. Један број политичких елита и медијских кругова, који су избор патријарха 

хтели да искористе за још један удар на углед СПЦ, добили су “готов материјал“ 

за такву намеру захваљујући појединим исхитреним одлукама Синода и 

непримереним изјавама појединих епископа, међу којима постоје очигледна 

мимоилажења по појединим питањима. 

Мешање политичких елита у рад СПЦ један је од главних узрока мимоилажења 

у Сабору СПЦ, али СПЦ не сме дозволити да је то доведе до “улоге“ опозиције 

власти, пре свега зато што је она национална институција која постоји више од 

800 година, у периоду у коме понекад није било ни државе Србије, а посебно не 

политичких елита. 

7. Не доноси очекивану корист пракса да држава усваја законе, који се тичу цркава 

и верских заједница,  без ефикасног дијалога са црквама и верским заједницама 

о предложеним законским садржајима. 

Добар показатељ оваквог закључка су измене “Закона о културном наслеђу“ 

(2021.год.), које су уследиле након захтева СПЦ. 

8. Висок степен државне актуелизације религије и начин њене државне регулације 

указују на одређени ниво фаворизовања СПЦ, што је донекле и разумљиво када 

се има у виду историјски значај СПЦ за нашу државу и државност. 

Низак индекс верске репресије у земљи указује да фаворизовање СПЦ не утиче 

битније  на припаднике осталих цркава и верских заједница. 

Са друге стране, ствара се лош утисак да је СПЦ изједначила Србе са 

православљем и да не рачуна на оне Србе који су атеисти, агностици или 

припадају другој вери, што није у складу са њеном изворном мисијом. 

Она мора бити значајан фактор стабилности, који ће градити, а ни случајно 

рушити, мостове међу људима. 

9. Иако формално не постоји потреба за јавним декларисањем припадности СПЦ, 

нити је она услов за друштвену каријеру, све више је оних који на основу тога 

оцењују ко је “бољи“ Србин и ко на тај начин има веће шансе за каријерно 

напредовање, пре свега у државним и партијским структурама. 

10. Постоје разлике између онога што проповеда СПЦ и онога што нека свештена 

лица чине у стварности. 
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СПЦ проповеда чисту веру, трпељивост, љубав, саборност, поштење и 

скромност, али један број свештених лица то не поштује у свом понашању, 

скоро увек зарад стицања личних користи и задовољстава, неспојивих ни са 

црквом ни са друштвом. 

Реакције државних органа према таквим лицима најчешће изостају, па се стиче 

утисак да за њих не важе државни закони и прописи, који важе за остале грађане 

наше земље.  

Мора постојати знак једнакости између хуманистичких вредности и 

јеванђељских принципа. 

11. Данас СПЦ има значајну улогу у развоју тзв. информатичког друштва, јер је она 

суштински заинтересована за човека у свим његовим ангажовањима. 

СПЦ према тзв. информатичком друштву има афирмативно - критички став и 

јавно указује на многе концептуалне и практичне проблеме које треба на време 

решити, а односе се, пре свега, на положај, достојанство и спасење личности у 

оквирима високе техничке развијености. 

Конкретније речено, на спречавање отуђења човека од других људи, заштиту 

његове приватности и дигнитета, заштиту слободе и достојанства, да наше 

друштво што мање буде “друштво столица и екрана“, при чему изостају слична 

реаговања надлежних државних органа и институција. 

12. Неоснована су очекивања да ће СПЦ, као једна затворена, традиционална, 

строго хијерархијска установа, значајније помоћи елиминисању пропуста и 

негативности у раду политичких елита на власти, посебно оних које се заснивају 

на доминантној владавини једног човека. 

Уместо тога она треба да доприноси заустављању ерозије духа, моралне и 

историјске свести, искорењивању егоизама и самољубља у својим редовима и 

верничком корпусу, те да упорно ради на увођењу принципа одговорности у 

црквени живот. 

13. Поред реализације задатака који су усвојени на заседању Светог архијерејског 

Сабора 4.-29.05.2021.год., Удружење сматра да би СПЦ у наредном периоду 

требала да актуелизује и активности којима ће се: 

 потпуно одвојити црква од утицаја политике и одбацити све што има 

религијско - националистичка обележја, 

 показати да нема строге црквене субординације и пирамидалног поретка 

у њој и да, без обзира што у црквеном устројству нису сви једнаки, она 

мора бити једно - заједница љубави, 

 елиминисати унутрашње афере и све облике непримереног понашања 

свештених лица, смиривати тензије унутар саме цркве и друштва у 

целини, 

 јачати унутрашње јединство цркве у ефикаснијем супротстављању 

хибридном ратовању које се непрекидно спроводи ка њој у циљу 

стварања неке “нове, наднационалне, модерне” цркве, 

 редефинисати улога Сабора СПЦ и православних црквених општина, 

 обновити саборност и јединство српског народа у државама региона, 

 помагати верницима да поштују своју земљу и људе у њој, без обзира на 

њихово верско, национално и расно опредељење, 

 више говорити о љубави, уносити срећа и мир међу вернике и помагати у 

решавању њихових психолошких и социолошких проблема, 

 помагати сиромашнима и онима које су сви одбацили, без обзира на 

њихову националну и верску опредељеност, 
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 настојати да животи свештених лица буду узор другима и да пред 

законима наше земље они одговарају као и остали њени грађани. 

 

Закључак о односу државе и СПЦ 

Српску православну цркву треба посматрати као и остале цркве и верске 

заједнице у нашој земљи. 

Она има легитимне интересе које може и треба да заступа у јавности, да своје 

верско учење јавно исповеда, да своје богослужење јавно врши, да самостално управља 

и уређује црквено - верске послове, без обзира колики је број грађана сагласан са њом. 

Али, што је више сагласних грађана - то је њен утицај већи. 

Зато је неоснована примедба да СПЦ има превише утицаја у нашем друштву, 

величина њеног утицаја је логична последица места и улоге коју је СПЦ имала и има у 

нашој држави и државама у којима живи православни српски народ. 

Држава не сме да изгуби секуларни карактер, морају бити раздвојене држава и 

црква на добробит и државе и цркве, грађана и верника. 

Овакав принцип одвојености државе и цркве не подразумева одвојеност цркве 

од друштва у коме црква треба да се залаже за остваривање хришћанских вредности, 

да се бави својом изворном мисијом - ширењем Јеванђеља и љубави према другима и 

другачијима, очувањем тековина, идентитета и културе српског народа и његовим 

обједињавањем, али да је при томе увек што даље од политичких вода. 

Такво деловање СПЦ треба да уважава и поспешује држава у интересу својих 

грађана. 

Иако је актуелни однос државе и СПЦ коректан, има случајева где се покушава 

увести политика у рад цркве, што није у интересу ни државе ни цркве, нити доприноси 

јединству ни друштва ни цркве, напротив. 

Иако СПЦ није противник државним властима, јер то није у њеној природи, 

она не сме бити равнодушна када власт доноси антихришћанске законе или ограничава 

основне слободе и права грађана. У таквим ситуацијама она не сме себи дозволити да 

“не смета и не зановета“ државним властима, без обзира на евентуалне “поштеде“ или 

материјалне помоћи од стране те исте власти. 

Питање је колико грађана данас у нашој земљи, укључујући и политичке елите, 

суштински прихвата савремени концепт верских слобода и права, тј. домен и 

ограничења које цркве и верске заједнице данас имају у демократским друштвима. То 

се, пре свега, односи на питање остваривања сагласја са државом око најважнијих 

садржаја која се тичу нашег друштва и, са друге стране, на очување вере на духовном 

плану. 

Када се, уз горе наведену констатацију, сагледа место СПЦ у јавној сфери и 

њен актуелни однос са државом, очигледно је да још увек постоји  извесно 

“несналажење“ око улоге СПЦ у савременом друштву. 

Надамо се да је 2021.године на прави начин започет процес разрешења тих 

питања, “од размишљања о слободи  до њене реализације некад је довољно направити 

један корак.”  
 
 
 

IX 

 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ 
 



193 
 

Опште напомене о политичком систему 

 

У ширем смислу политички систем представља, са једне стране, скуп 

институционализованих носиоца власти у једној држави, начин њиховог 

конституисања, организовања и деловања и, са друге стране, скуп институција и 

односа, путем којих се успоставља организована веза између носиоца власти  и 

друштвених снага (грађана) у чије име владају.  

У ужем смислу политички систем представља скуп институција, организација, 

асоцијација и удружења која се формирају у друштву и врше доминантан утицај на 

процесе доношења и примене државних одлука, тј. на процесе стварања и остваривања 

права. 

Како год био дефинисан битно је истаћи да се политички систем, у интеракцији 

са чиниоцима политичког реалитета, прилагођава друштву и да се друштво 

прилагођава њему, те у тој спрези узајамног деловања настаје оно што данас зовемо 

политички систем  и што разликујемо од појмова “политичко  уређење” и “политички 

режим”. 

Политички систем представља основу опредељења друштва и оријентир 

друштвених кретања и  колико год држава стварала политички систем толико и сам 

политички систем утиче идеолошко - институционалним инструментима на 

дефинисање бројних обележја државе.  

По томе је он сложена структурно - функционална целина, која се темељи на 

интеракцији чланова друштва и државних институција, која настаје оног тренутка када 

настане суверена, национална, територијално омеђена, јединственим симболима 

украшена, међународно призната и правно институционализована држава. Практично, 

политички систем је начин политичког, економског, социјалног, културног, образовног, 

мултилатералног живота државе, што значи да нема државе без политичког система, 

нити постоји политички систем без државе. 

 

Политички систем Србије 

Политички систем Србије је дефинисан Уставом Србије, по коме Србија 

функционише као парламентарна република, заснована на подели власти, њиховој 

равнотежи и међусобној контроли. 

По одредбама Устава Србија има две аутономне покрајине као облик 

територијалне аутономије. 

По Закону о регионалном развоју Србија је подељена на пет статистичких 

региона нивоа НСТЈ - 2. 

По Закону о државној управи Србија је подељена на 29 управних округа као 

начин функционисања државне управе. 

По Закону о територијалној организацији у Србији постоји 145 општина, 28 

градова и Град Београд. 

 

По мишљењу Удружења основне карактеристике политичког система Србије су 

1. Он је један од највећих генератора нестабилности и криза које владају у нашој 

земљи, још од почетка транзиције из ауторитарног (једнопартијског) у 

плуралистички систем. Конструисан и прилагођаван да фаворизује владајуће 

структуре, без обзира на њихову идеолошку различитост, препун је наслеђених 

института из прошлих (комунистичких) времена, који не одговарају данашњим 

потребама ни грађана ни државе и на који су неприродно надограђиване разне 

“увезене” форме западних демократија. 
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Тако је добијен један прегломазан и дисфункционалан политички систем, који 

занемарује потребе репрезентативности и конкурентности, не хармонизује 

унутрашње односе у земљи већ погодује  стварању отуђених политичких елита и 

делова власти, што само продубљује тензије и поделе у земљи. 

У таквом систему су политичке елите данас јаче од државе и скоро без икаквих 

ограничења и контроле управљају свим сегментима њеног функционисања, тј. 

животима грађана. 

2. Политички систем у нашој земљи је по својој суштини партијска узурпација 

државе, чијим се капацитетима и ресурсима управља нетранспарентно, 

недомаћински, често нестручно и коруптивно, у циљу стицања личне и/или 

групне користи, а не у циљу бољитка и напретка за грађане и државу.  

Најчешће се такво управљање карактерише комбинацијом тајновитости, 

недодирљивости, бахатости и неодговорности, заснованим на политичкој моћи, 

узурпацији свих области јавног живота, партијско - рођачким везама и преливању 

државних средстава у приватне џепове. 

3. Наша земља је као етнички, верски и културолошки хетерогена средина 

предодређена да буде издиференцирана и у политичком смислу. Као да је 

“осуђена” на неефикасне коалиционе Владе, формиране од стране широких 

политичких коалиција, које понекад обухватају више од десет партија - странака. 

Таквим Владама треба много времена и силан напор да се формирају, оне се 

суочавају са озбиљним тешкоћама у достизању узајамно прихватљивих и 

конзистентних праваца деловања, боре се са хазардима унутрашњих сукоба, 

приморане су да задовољавају мноштво унутрашњих супростављених интереса, 

колебљиве су у својим опредељењима и потезима и лако су смењују. 

Оне су јаке само тамо где њихова моћ није друштвено пожељна, а слабе свуда где 

су њихова снага и еластичност најпотребније.   

4. Законодавна, извршна и судска власт нису функционално раздвојене, па тиме ни 

не делује механизам међусобног ограничавања и равнотеже. Уместо тога, 

надлежност и моћ су подељени вертикално, при чему партије - странке владајућих 

коалиција држе све нивое у све три гране власти унутар сегмената државног 

механизма, који су им додељени коалиционим споразумима као својеврстан 

“плен”. 

При томе партије - странке владајућих коалиција имају изузетно јаке позиције у 

погледу моћи, јер Влада не може без њих да опстане, а једва да оне могу (смеју) 

бити предмет државне критике. 

5. Подела извршне власти између непосредно бираног Председника Републике и у 

Народној Скупштини биране Владе Србије, показала се као лоше решење. Уместо 

да обезбеди равнотежу утицаја Председника Републике и Владе, као по правилу 

се дешава да политички лидер са јаком подршком, који постане Председник 

Републике, узурпира сву политичку моћ и цео систем претвара у лични режим, 

али без одговорности за извршну власт јер она ни не спада у његова уставна 

овлашћења. 

У таквом систему је тешко очекивати да ће утицајан политички лидер, који је 

захваљујући победи на изборима постао Председник Републике, сам себе 

ограничити само на улоге које му прописује Устав.  

6. Недовољно је прецизна уставна и законска формулација о забрани вршења 

државних или јавних функција које су у сукобу са другим функцијама, пословима 

или приватним интересима водећих лица из владајућих политичких структура. 

Данас је то главни резервоар прекомерне моћи Председника Републике, који је 

истовремено и председник своје странке и тиме постао толико моћан да му се 
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чини да може владати колико хоће и  како год он хоће, без обзира на постојеће 

правне одредбе. 

 

Када право прецизно не ограничава моћ тада ће она, вођена егоцентричним 

мотивима, тумачити право. 

 

7. Изборни систем, који је у нашој земљи на снази од 2000.године, је и данас 

основни елемент представничке демократије али и најманипулативнији 

политички инструмент који обликује наш политички систем и битно утиче на 

велики спектар политичких и друштвених дешавања. 

Овакав изборни систем се примењује само у још пет држава у свету, али је модел 

који се примењује у нашој држави јединствен, јер у себи комбинује два најмање 

пожељна изборна института унутар категорије пропорционалних изборних 

система - то су једна изборна јединица и затворене изборне листе.   

Осим тога, његове карактеристике су и хиперрепрезентативност (много учесника 

у изборима), хиперцентрализованост (елита партије - странке искључиво одлучује 

о томе ко из партије - странке након избора улази у органе и институције власти) 

и  деперсонализованост (изабрана лица прекидају везу са базом која их је бирала). 

 

8. Поред горе наведених карактеристика, изборни систем се карактерише и: 

 слабом географском заступљеношћу одређених територија наше земље у 

Народној Скупштини. 

У садашњем сазиву Народне Скупштине из укупно 94 града - општине 

нема посланика (без посланика је око 1,3 милиона грађана наше земље), 

 великом централизацијом посланика у највећим насељеним местима. 

У Београду живи 23% становника наше земље, а тренутно је 47% укупног 

броја посланика у Народној Скупштини из Београда. Истовремено, од 

2000.године 13 општина није имало ни једног јединог посланика у 

Народној Скупштини, 

 не дозвољава се позитиван модел формирања политичких елита. 

О свему одлучује лидер партије - странке или њен најужи врх, веза са 

базом постоји само у времену предизборних кампања,  

 предизборне кампање владајућих партија - странака трају непрекидно, јер 

имају могућност да за то користе све расположиве ресурсе и капацитете 

државе, којима они и руководе. При томе су присутне разне врсте 

притисака на грађане око њиховог усмеравања за кога да гласају, 

укључујући у то и уцене, претње, нападе на личну имовину грађана и 

употребу физичке силе. Наведени облици притисака су све чешће 

полујавни, уз ангажовање специјално формираних “тајновитих група” на 

дан самих избора, на чије присуство и активности не реагују надлежни 

државни органи. 

То је један од разлога што све више грађана на изборима гласа, уместо да 

бира и што све мањи број грађана излази на изборе, 

 није дефинисано шта се подразумева под “функционерском кампањом”, 

нити време када се иста не може спроводити због близине избора. Зато 

функционери раде оно “што им је воља”, не жалећи ни времена ни новца 

(државног), 

 велики утицај медија током предизборних кампања, када је, очигледно, 

дозвољено да се политички противник или неистомишљеник “нападне из 

свих оружја” и порази пре избора, а тиме и они грађани који су их 
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подржавали.  

Ретко када су медији били толико зависни од нетржишних извора прихода 

као што је то у другој деценији овог века, па су многи медији принуђени да 

пристају на тако завистан однос са структурама власти и да “играју како 

они свирају”, док један број њих прихвата да буде “продужена рука 

власти” искључиво због остваривања личне користи. 

Осим утицаја на изборне резултате, такве активности медија доприносе све 

израженијој поларизацији у земљи и отвореним сукобима, који могу 

попримити неконтролисане размере и створити тешке последице.  

По мишљењу Удружења никада се у историји Србије њени грађани нису 

толико поделили због унутрашњих политичких прилика као што се то 

данас дешава. 

9. Преузимање власти после спроведених избора никад није значило њену уредну 

примопредају и преузимање једног контролисаног дела управљачких права и 

моћи у држави, већ је оно значило добијање државе и свих њених ресурса на 

“поклон” до наредних избора. 

Лица на власти од тада раде све оно што нису обећала својим грађанима, раде оно 

што елитама њихових партија - странака иде у корист и оно на шта их 

међународна заједница често приморава, све оно што им иде у личну корист, а 

скоро ништа од оног што су обећали и што иде у прилог грађанима и држави. 

Тако се изневерују очекивања, манипулише вољом и врши систематско 

обмањивање већине наших грађана, што има далекосежне последице по нашу 

земљу (расте незаинтересованост за дешавања у земљи, расте неповерење у све 

што има префикс “политички”, расте број оних који одлазе из наше земље, а 

смањује се број оних који могу помоћи да се створе услови за бољи живот 

грађана). 

10. На основу искустава после 1989.године нема дилеме да је утицај страног фактора 

(светске силе и државе региона) на овом простору веома изражен и увек повезан 

са његовим геополитичким, економским, војним и другим интересима, те да кроз 

различите форме и облике  врши перманентан и јак утицај на стабилност 

политичког система наше земље. 

Осим тога, на развој и стање политичког система константно утичу интеракције 

чинилаца политичке власти и грађана унутар наше земље, што се заједничким 

именитељем назива “унутрашња политика”. 

Може се закључити да на политички систем наше земље битно утичу следећи 

елементи: 

 глобални интереси светских сила везани за простор Балкана, 

 спољна и унутрашња политика земаља у региону, 

 степен демократског развоја наше земље, укључујући и степен слободе 

медија, 

 стабилност економског стања земље, 

 квалитет функционисања владавине права и социјалне правде, 

 квалитет образовног система и области културе, 

 карактеристике личности које се налазе на челним функцијама у органима 

власти, предузећима, установама и партијама - странкама. 

11. У нашој земљи и у једном броју међународних институција - органа све чешће се 

може чути да се у Србији од 2016.године развија хибридни политички систем, 

који представља “нешто између” демократских институција и ауторитарне праксе.  

То значи да се процедурално испуњавају многи од формалних критеријума 

демократије, то јест да постоје закони, институције, процедуре, права, слободе и 
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сл., али само на папиру, док је стварност значајно другачија. Владајуће елите 

формално прихватају демократске захтеве и организују изборе, али за себе 

задржавају многе механизме манипулације и притисака, како би осигурали 

очување положаја и сопствене моћи. 

При томе избори нису ни слободни ни поштени због велике неравнотеже у 

приступу финансијама, медијима, правосуђу и институцијама од стране учесника 

на изборима, па такви избори често не служе промени власти, већ су процес у 

коме се победник зна унапред, без много “таласања” (стабилократија).  

12. Скоро тридесет година од увођења вишестраначја није решен главни проблем у 

нашој земљи: како организовати политички систем тако да државом 

руководе најбољи? 
Није решен зато што није ни било воље код структура на власти да се проблем 

реши, свесни да би онда уместо њих на власт дошли много бољи и успешнији од 

њих. 

Јер, као што човек успешно влада собом само када најбољи део њега влада 

његовим осталим делом, тако и држава успешно функционише само када најбољи 

део ње руководи осталим њеним делом. Само када државом руководе најбољи и 

најуспешнији представници народа - тада влада народ и то чини бољим и народ и 

државу, јача слободу и човека и државе, а када руководе лоши и неспособни - то 

чини лошијим и народ и државу, слаби слободу и човека и државе, ствара 

анархију и модерно потчињавање народа.  

13. Да би се решио горе назначени проблем потребно је потпуо променити постојећи 

политички систем. По одређеним стручним проценама само за нормативно - 

правну промену политичког система (нови Устав и закони) потребно је 6 месеци, 

за институционализацију демократије (успостављање парламентарног система, 

успостављање пуне владавине права, идеолошког и политичког плурализма и сл.) 

потребно је 6 година, за стварање истинског демократског друштва са високим 

степеном политичке културе потребно је 60 година. 

Наша земља је тек мало одмакла у другој фази - институционализација 

демократије, где је формално успостављен вишепартијски систем, али без јаких 

демократских институција, где је у рукама Председника Републике концентрисана 

велика моћ, тако да су те институције у великој мери лишене својих системских 

надлежности  и претворене у његов сервис. 

Може се закључити да је неопходно значајно убрзати процесе промена 

политичког система, који се требају прилагођавати тренутним околностима и 

потребама нашег друштва.  

Ти процеси су значајно комплексни и узрочно - последично условљени, са 

отежаном могућношћу процене њиховог трајања, јер, са једне стране, они требају 

бити отворени и флексибилни за сталне модификације и усавршавања, а са друге 

стране, потребно је да се појави “снага” која ће те процесе реализовати.   

Без обзира на све то, одавно је потпуно јасно шта се тим променама мора постићи 

и који су први кораци које треба учинити у правцу изградње Србије у каквој 

заиста желимо да живимо. 

 

 

 

Ставови Удружења о потребним променама политичког система Србије 
 

1. Србији је преко потребан политички систем који ће онемогућити све злоупотребе 

вршене из разних центара политичке и финансијске моћи и који ће обезбедити 
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потребну стабилност друштва, пре свега у времену у коме  пред нашом земљом 

стоје велики изазови.  

Потребан јој је политички систем који ће обезбедити да власт заиста полаже 

рачуне својим грађанима, систем који ће да прати достигнуте нивое стандарда 

развијених европских држава, уз уважавање значајних историјских различитости 

и специфичности нашег друштва и пројектованих праваца његовог развоја. 

2. Нови политички систем треба да, пре свега, обезбеди слободне и поштене изборе, 

тј. надметање партија - странака у борби за власт под потпуно једнаким условима, 

где би као резултат таквих избора био долазак наљбољих људи на најодговорнија 

места. 

То значи да систем треба да обезбеди услове за квалитетно функционисање 

правне државе, са прецизно постављеном поделом власти, која ће својим 

законима ограничити понашање победника на изборима, односно, онемогућити их 

да управљају државом и њеним ресурсима мимо закона. 

3. За успостављање таквог политичког система постоји само један начин, који 

подразумева потпуно ограничење сада неограничене силе и свемоћи партија - 

странака на власти, прекид њихових коруптивних веза са неформалним центрима 

моћи и стварање услова да грађани истински бирају, а не да само формално 

гласају. Другачије речено, радикалне промене основа на којима почива актуелни 

политички систем. 

 

а)  Промена изборног система 

Увођење персонализованог већинског изборног система, којим би се прешло на 

избор личности, тј. народног представника са именом и презименом, чије 

карактеристике познају грађани у изборној јединици у којој се кандидује, чиме се 

обезбеђује његова стална одговорност пред грађанима за рад на изабраној 

дужности.  

Битне карактеристике таквог изборног система у нашој земљи биле би: 

 

1. Увеле би се 174 изборне јединице за избор 174 републичка посланика, што значи 

да би сваки град имао онолико представника у Народној Скупштини колико има 

градских општина, а свака општина у Србији имала би по једног представника у 

Народној Скупштини. 

За дијаспору би било предвиђено 10 места у Народној Скупштни. 

Народна Скупштина би имала укупно 184 посланика (уклапа се у средњи просек 

евопских земаља 1:40 000). 

2. За учешће партије - странке (коалиције, групе грађана) на изборима републичког 

нивоа било би потребно да она пријави своје кандидате у најмање 1/3 изборних 

јединица (58), укупно подржане са најмање 10 000 потписа грађана, док би за 

партије - странке (коалиције) националних мањина било потребно да то учине у 

најмање 1/10 изборних јединица (17), укупно подржане са најмање 1000 потписа 

грађана. 

За учешће на локалним изборима остале би на снази регулативе дефинисане 

Законом о локалним изборима (из 2007.год.) и његовим допунама из 2010., 2011. 

и 2020.године.Избор би био важећи само уколико на њему изађе више од 50% 

грађана са бирачким правом. 

3. Увео би се персонализовани бирачки лист, на коме би се налазило име и презиме 

кандидата, назив партије - странке (коалиције, групе грађана) која га кандидује и  

изборна јединица у којој се кандидовао. 
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Формирале би се јединствене листе кандидата из различитих партија - странака 

(коалиција, група грађана) по свим изборним јединицама, грађани би на 

изборима бирали конкретне кандидате, а не партије - странке (коалиције, групе 

грађана). 

У условима када се кандидати бирају са изборних листа партија - странака 

мандати морају припадати управо тим партијама - странкама, чиме би се 

спречило одомаћено “прелетање” изабраних представника из једне у другу 

партију - странку. 

Такође, прекинула би се погубна испреплетеност политичке и пословне елите 

(политичка корупција). 

4. Обезбедило би се да бирачки спискови буду поуздани, стални и редовно 

ажурирани. 

Наведено би се обезбедило: 

 периодичним (шестомесечним) статистичким објављивањем свих 

промена у бирачком списку по јединицама локалне самоуправе, 

чиме би се процес ажурирања бирачког списка учинио 

транспарентним, 

 обавезном верификацијом бирачког списка на одговарајућем 

узорку, применом методе теренске контроле, чиме би се редовно 

проверавали сви подаци који се налазе у бирачком списку за 

контролисани део територије наше земље 

 редовном обуком лица која раде на ажурирању бирачког списка, уз 

појачан надзор Управног инспектората и олакшавањем процедуре 

којом грађани могу да ажурирају или провере своје податке у 

бирачком списку, 

 благовременим објављивањем броја бирача у бирачком списку од 

стране Републичке изборне комисије, одмах по одређивању 

бирачких места. 

5. Изменила би се методологија израчунавања резултата избора. 

Изабрани представник грађана постао би онај кандидат кога изаберу, по 

проценту освојених гласова, грађани а не партије - странке (коалиције, групе 

грађана), што би водило ка новој улози представника грађана - улози народног 

трибуна. 

Тиме би се проширио број функција (на свим нивоима власти) обухваћених 

директним избором, чиме би се обезбедило да на кључна места дођу кандидати 

којима су поверење непосредно указали грађани и да, са друге стране, изабрани 

кандидати одговарају грађанима за свој рад. На тај начин би се у значајној мери 

ограничиле традиционалне склоности наших државника ка властољубљу, 

самовољи, егоцентричности и сујети. 

На наведени начин би се бирали посланици, одборници, градоначелници - 

председници општина, чланови градских - општинских управа и председници 

Месних заједница. 

За сва руководећа места у јавним предузећима и јавним установама лица би се 

искључиво бирала спровођењем јавних конкурса, чиме би се у значајној мери 

ограничила економска основа коруптивног система укорењене партијске 

владавине.  

6. Оствариле би се дуго очекиване и преко потребне департизација и 

професионализација изборних органа и формирање независне професио-налне 

изборне администрације која би управљала изборним процесом. Чланови 

Републичке изборне комисије би се бирали путем јавног конкурса. 
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7. Обезбедила би се легитимност избора (демократски плурализам изборног 

процеса). 

Ради заштите изборног права, као значајног људског права, и у домену 

кандидовања изборних листи треба спречити бројне злоупотребе, пре свега 

“помагање” малим странкама, покретима или групама грађана од стране партија 

- странака на власти у прикупљању потребних потписа за кандидовање својих 

изборних листа, онда када је то потребно партијама - странкама на власти. 

Често те “помогнуте” странке, покрети или групе грађана на изборима добију 

мање гласова него што су прикупили потписа подршке својих листа и брзо 

нестану са политичке сцене. 

Решење би могло бити у прикупљању потписа само уз присуство представника 

надлежног државног (локалног) органа. 

 

8. Раздвајање термина одржавања републичких од локалних избора.  

С обзиром да се наша земља сврстава у ред недовољно децентрализованих 

земаља, локални избори у њој немају ни приближно значајну улогу као што је то 

случај у другим земљама са сличним степеном децентрализације. Један од 

разлога је управо то што се локални избори најчешће одржавају у терминима 

који се поклапају са изборима на републичком нивоу, па у кампањама које би 

требало да се превасходно односе на локалне проблеме и потребе, доминирају 

питања националног  а не локалног значаја.  

Уколико се жели да локални ниво власти буде најважнији за демократизацију 

земље, онда се морају раздвојити локални од других избора. 

 

Наведеним изборним системом би се обезбедили подједнаки услови за све 

учеснике политичке борбе за власт, бољи утицај грађана на селекцију кандидата, 

оснажила би се веза између изабраних кандидата и грађана, остварила би се 

висока пропорционалност између освојених гласова и добијених мандата, ојачао 

би процес унутарпартијске (страначке) демократије, развила би се позитивна 

селекција политичког кадра у земљи, док би се у Народној Скупштини 

обезбедила и боља географска репрезентација. 

Сигурно би таква изборна реформа допринела отклањању бројних недостатака у 

постојећем политичком систему и бољем квалитету демократије, пре свега у 

јединству принципа легитимитета (победе на изборима) и легалитета (владање у 

складу са законом). 

При томе треба имати у виду да партије - странке на власти чине све да сачувају 

“статус qво” у коме имају значајне користи и да се до сада изборни систем 

мењао само у ситуацијама када су се партије - странке на власти суочавале са 

озбиљним ризиком да применом дотадашњег изборног система оне буду 

губитници. 

Удружење сматра да би се у циљу дефинисања адекватног изборног система 

требала спровести јавна расправа, у којој би учествовали представници свих 

политичких актера на јавној сцени наше земље, представници академска 

заједнице, реномирани стручњаци из области изборног права, представници 

медија, цивилног друштва и заинтересоване организације - удружења грађана. 

 

b) Промене у медијском сектору 

У нашој земљи је изграђен систем “заробљених” медија, чија је последица 

оштра, врло неравноправна и асиметрична поларизација медијске сцене. 
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У таквим условима значајан број медија се не понаша професионално и 

одговорно, неравноправно третирају супротстављене политичке субјекте, често 

служе за промоцију владајућих а за сатанизацију опозиционих лидера, 

доливајући тако “уље на ватру” на већ узаврелој политичкој позорници. 

Тако су медији у све већем броју постајали средства, а не актери на јавној 

сцени, која служе као “батина” за обрачун са неистомишљеницима или за 

наметнуту промоцију политичких интереса, чиме је значајно ограничена 

слободна критичка јавност и умањена слобода изражавања. Медији више нису 

платформа на којој грађани могу непристрасно и тачно да се информишу о свим 

важним темама и питањима која их интересују. 

Овакво стање у медијском сектору није производ само жеље партија - 

странака на власти да јавност обликују према својим намерама и убеђењима, оно 

је исто толико последица демократског капацитета нашег друштва, које је 

неспремно да прихвати чињеницу да нема друштвеног прогреса без слободних 

медија и објективне информисаности, те да су слободни медији једна од 

окосница демократије јер обезбеђују одговорност оних који имају политичку 

моћ. 

 

1. Изменом законске регулативе обезбедити транспарентно и правилно 

суфинансирање медија (на свим нивоима) који служе јавном интересу, као и  

потпуну транспарентност у медијском власништву, без обзира да ли су власници 

домаћа или страна лица. 

Сунфинансирање спроводити кроз јавне конкурсе, са јасно дефинисаним 

критеријумима и стандардима, уз адекватан надзор и  контролу реализације, 

како би суфинансирање престало бити средство контроле над медијима. 

На тај начин би се створили потребни услови за равноправно медијско тржиште 

(преко 2500 регистрованих медија на релативно сиромашном медијском 

тржишту) и елиминисање очигледног фаворизовања медија наклоњених 

структурама на власти. 

2. Медијима који су критички настројени према структурама на власти омогућити 

емитовање програма (дистрибуцију писаних материјала) на целој државној 

територији, или на њеном делу где они то желе.  

Истовремено обезбедити одређене сегменте медијског простора у свим медијима 

за редовно представљање алтернативних политичких опција (опозиције и 

нестраначких личности) на свим нивоима њиховог организовања, што није 

везано за периоде предизборних и изборних кампања, већ такву праксу 

реализовати у континуитету.  

3. Доследним поштовањем законске регулативе обезбедити адекватна реаговања 

Министарства унутрашњих послова и Правосудних органа у свим случајевима 

претњи и насиља над медијским радницима и на тај начин обезбедити 

ефикасност механизама за заштиту медијских радника (Устав чл.46). 

Само током 2020.године евидентирано је 189 таквих случајева, од којих је (за 

сада) процесуирано 76. 

Обезбедити редовно и тачно информисање јавности (најмање једном у шест 

месеци) о кретању имовинског стања лица на свим руководећим местима у 

јавном сектору. 

4. У Народној Скупштини редовно анализирати рад јавних медијских сервиса 

(Устав чл.51) и степен поштовања медијских слобода у земљи (Устав чл.21, 27 и 

50). 

У Радној групи Владе Србије за безбедност новинара редовно анализирати 
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безбедносни амбијент у коме раде медијски радници. Наведено тело мора 

деловати независно од свих структура власти, што би се обезбедило његовим 

адекватним саставом. 

Министарство за културу и информисање, РЕМ, Савет за штампу и  Заштитник 

грађана морају адекватно реаговати за свако дешавање у медијском сектору које 

није у складу са законским прописима, пре свега на спречавању даље 

“криминализације неподесних” медијских радника и елиминисању “меке 

цензуре” (злоупотреба јавних фондова, злоупотреба регулаторне и инспекцијске 

моћи, паралегалне помоћи). 

5. У потпуности ускладити наше законе, политику и праксу која се тиче медијских 

слобода, са међународним прописима које је прихватила наша земља. 

Преиспитати, и по потреби укинути, све прописе који на било који начин 

ограничавају медије у независном обављању свог посла. 

Без обзира на одређене неусаглашености наших закона са међународним 

прописима то није главни проблем у медијском сектору, већ је то примена 

закона у пракси, тј. пасивност институција и недостатак воље да се закони 

примене и поштују. 

Донети закон за регулисање “онлајн и интернет” информисања, са једне стране, 

због све већег уплива друштвених мрежа у медијску економију и због евидентне 

кризе традиционалних модела оглашавања. 

Са друге стране, дигитално окружење додатно усложава медијски сектор 

уводећи нове тржишне играче (интернет, друштвене мреже), нову технологију 

производње и дистрибуције садржаја, као и нове односе са корисницима. 

6. У складу са законским прописима одобравати све захтеве за слободан приступ 

информацијама. 

Обезбедити да састанци свих јавних органа буду доступни за медије. 

Изменити начин избора, састав и надлежности Програмских савета јавних 

медијских сервиса, у циљу ефикасније контроле њиховог рада и поштовања 

медијских слобода. 

Законски регулисати формирање независних тела која ће пратити и 

контролисати рад медија у временима предизборних кампања, још увек је 

нереално очекивати да Влада прати и контролише њихов рад.  

По извештајима међународних институција евидентан је пад медијских слобода 

у нашој земљи, о чему говори податак да је 2014.године наша земља по том 

параметру била рангирана на 54. месту, а 2020.године на 93. месту. 

7. Из буџета плански издвајати потребна финансијаска средства за квалитетније 

информисање Срба у државама региона, затим, за подстицај информисања 

националних мањина у нашој земљи, побољшање информисања лица са 

инвалидитетом и лица са посебним потребама. 

8. Инсистирати на поштовању Кодекса новинара Србије (усвојен 2015.год.) и 

Правила о уређивачкој независности. 

Унапредити радно - правни однос медијских радника, пре свега њихов 

економски и социјални статус, ојачати улогу синдиката, унапредити социјални 

дијалог и побољшати грански колективни уговор, као и инспекцијске конторле 

медијских кућа и тиме побољшати услове за њихов професионални рад. 

Од петооктобарских догађаја 2000.године ни једна Влада наше земље се није 

суштински посветила развоју и реформи медијског сектора, нити јој је то питање 

било на листи приоритета. 

Промене које су реализоване у том сектору углавном нису битније доприносиле 

његовом развоју и решавању актуелних проблема, пре свега у области 
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финансирања медијског сектора. Влада је тек 2011.године усвојила “Стратегију 

развоја система јавног информисања до 2016.год.”, на коју се гледало као на још 

једну наметнуту обавезу од стране ЕУ, па су многи њени садржаји остали само 

“слово на папиру”.  

Удружење сматра да је за реформу медијског сектора потребна, пре свега, 

политичка воља структура на власти да се у пракси примене медијски закони и 

што пре промени постојећи “бизнис” модел, заснован на тројству власти, 

власника медија и оглашивача, који су га развили до савршенства.  

Уколико не буде политичке воље онда нам неће помоћи ни закони, ни 

стратегије, ни акциони планови, ни извештаји ЕК за оздрављење тренутне 

ситуације у медијском сектору. Онда преостају само активности ван демократ-

ских институција, а њих је тешко контролисати. 

 

c) Реформе политичких институција 

Први циљ реформи је да се моћ, надлежност и овлашћења прерасподеле на више 

актера у држави, а да највећу моћ добију грађани.  

Други циљ је спречити да професионална нестручност и морална неодговорност 

дођу на водећа места. 

Народна Скупштина 
 

Улога и утицај Народне Скупштине у политичком систему наше земље у 

пракси је знатно мањи него што је предвиђено правно - институционалним решењима, 

док је степен одговорности народних посланика према делотворном вршењу својих 

обавеза доспео на алармантно низак ниво. 

Прекомерна употреба хитних процедура, обједињавање расправе о десетинама 

системских и значајних закона, недостатак суштинске дебате и скупштинске расправе, 

подношење стотине амандмана од стране владајуће већине, неразвијена и неделотворна 

сарадња са телима које бира Народна Скупштина и која су њој одговорна за свој рад, 

нефункционисање механизама скупштинске контроле, непримерен речник на 

скупштинским седницама и потпуно неуважавање политичких неистомишљеника, 

свели су легислативну активност Народне Скупштине на пуку форму без суштинског 

садржаја. 

Уз све то, видно је изражена концентрација моћи у рукама владајућих партија - 

странака и системска злоупотреба демократских процедура, што неминовно доводи до 

урушавања положаја, угледа и утицаја Народне Скупштине. 

Тако је наша Народна Скупштина постала место где одавно не станује моћ. 

 

Реформом организације и рада Народне Скупштине она мора постати 

репрезентативни скуп најбољих народних представника, најважнија политичка 

институција у којој се одсликава народни суверенитет, централно место политичког 

живота наше земље и основа владавине права, 

 њој Влада и Председник Републике морају полагати рачуне о свом раду, а не 

обрнуто, што је и допринело урушавању њеног угледа и поверења грађана у 

ову институцију, јер њена уставна и реална моћ већ дуже време не кореспон-

дирају, 

 осим већ напред наведене промене броја народних посланика и увођења 

преставника дијаспоре у Народну Скупштину, увести обавезу мењања 

председника и заменика председника скупштинских одбора (тренутно их је 
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20) на сваких годину дана и то наизменично из редова власти и опозиције у 

сазиву Народне Скупштине, 

 у реализацији законодавне функције Народне Скупштине сузити употребу 

хитног поступка за усвајање закона, у реализацији изборне функције не 

бирати по хитном поступку и на ванредним заседањима лица на кључним 

функцијама (судије, тужиоце и друга лица одређена Законом о Народној 

Скупштини чл.15) и  не дозволити да се процедуре избора тих лица спроводе 

нетранспарентно, 

 у доношењу закона не дозволити “хитне” или “поједностављене” процедуре, 

не дозволити некритичко преузимање страних законских решења и априорно 

позивање на мишљења и оцене било ког ауторитета из међународне 

заједнице, пре свих ЕУ, 

 у односу на одредбе важећег Пословника о раду Народне Скупштине 

удвостручити време предвиђено за суштинску расправу о предлогу Закона о 

буџету, као и за  усвајање годишњег Извештаја о извршењу буџета, 

 ограничити праксу обједињене расправе у пленуму, сем у ситуацијама када су 

целине за расправу тематски повезане, спречити подношење истоветних 

амандмана, 

 унапредити улогу скупштинских одбора, уз стварање могућности да њиховим 

састанцима присуствују представници заинтересованих представника 

цивилног друштва, института и стручних организација, 

 у циљу бољег парламентарног надзора извршне власти прецизно дефинисати 

процес припреме, достављања иусвајања извештаја независних институција.  

 

По мишљењу Удружења консензус о јачању Народне Скупштине раван је консензусу о 

будућности наше земље. 

Председник Републике 
 

У нашој земљи су доминантна два дијаметрално супротна става о 

уставноправном положају Председника Републике. По једном ставу он представља 

активну власт у оквиру егзекутиве, по другом ставу он има улогу модератора и пасивне 

власти. 

Нормативна анализа указује на то да је уставотворац настојао да уставним 

одредбама Председнику Републике додели пасивну власт, која својим независним 

уставноправним положајем треба да доприноси успостављању равнотеже у систему 

власти (усклађивање рада Народне Скупштине и Владе).  

Председник Републике у свакодневној пракси остварује значајно већи утицај 

на политичке (и све друге) процесе него што је то Уставом и законима предвиђено, 

посебно у условима када партија на чијем је челу има апсолутну већину у Народној 

Скупштини и самим тим формира Владу, као што је то случај од 2017.године. Тиме су 

створени услови за велики несклад између председниковог уставног положаја и 

стварног политичког утицаја. 

Непосредан избор Председника Републике и фиксни мандат дају му могућност 

да кроз политичку моћ материјализује несумњиву подршку бирачког тела и непосредан 

политички легитимитет којим располаже. 

На тај начин се Председник Републике издиже изнад политике, врло често не 

поштује уставне и законске одредбе о својим надлежностима и овлашћењима, 

самостално одређује интересе државе и начине њиховог остваривања, одређује 

приоритете финансијских улагања без уважавања потреба већине грађана, запоставља 
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парламентарне и игнорише опозиционе партије - странке, персонализује вршење 

председничке функције и промовише себе као јединог спасиоца државе, меша се у рад 

Владе и Правосудних институција, користи Владу да она преузме одговорност за 

неуспехе, спроводи политичку пропаганду ван законски одређеног предизборног 

периода итд. 

Председник Републике има значајни веће присуство у медијима него сви 

остали политички лидери заједно, његове ванредне конференције за штампу су 

годинама постале редовне и стално потврђују његову медијску неприкосновеност. 

 

Наведена обележја су последица пропуста и противречности у уставном 

обликовању институционалне физиономије Председника Републике, део њих се може 

отклонити: 

 укидањем непосредног избора Председника Републике и прописивањем 

његовог избора  у Народној Скупштини између најмање два предложена 

кандидата. 
Избором у Народној Скупштини он би неминовно постао пасивни део 

егзекутиве, са улогом сведеном на оно што је дефинисано Уставом и 

законима, лишен ефективног утицаја на дневне политичке процесе, 

 прецизним нормативним дефинисањем права Председника Републике на 

дисолуцију (респуштање Народне Скупштине) и суспензивног вета (не 

давања сагласности на законе), као и дефинисањем  
“повреда Устава” на основу којих могу бити покренути поступци смене 

Председника Републике, 

 суспензијом обављања свих јавних функција Председнику Републике за време 

трајања председничког мандата, укључујући и функцију председника партије 

-  странке, 

 прописивањем услова (у Закону о избору Председника Републике, чл.2) које 

мора да испуни кандидат за Председника Републике и прописивањем обавезе 

(у Закону о Народној Скупштини и у Закону о Председнику) да једном у шест 

месеци одговара на питања посланика у Народној Скупштини. 

Влада Републике Србије 
 

Постојећи политички систем довео је до тога да се Влада Републике Србије 

потпуно ставља у функцију партија - странака које је чине и да не успева да нађе 

потребну димензију друштвене одговорности, како би се издигла на ниво објективних 

интереса нашег друштва. 

Не постоји јасан систем евалуације рада и одговорности Министара у Влади 

према Народној Скупштини, нити критеријуми за оцену успешности Министарстава у 

Влади. Уместо тога, суочени смо са партијским кадрирањем, у коме се као евалуатори и 

“састављачи кабинета” појављују лидери и руководства партија - странака на власти, 

који далеко од очију јавности и без коришћења икакавих референтних критеријума, 

договарају “поделу карата”. Тако се Народна Скупштина претвара у “држача печата”, 

који само оверава одлуке представника ванинституционалне политичке моћи, а 

Министри у Влади постају партијски делегати, који одговарају својим 

партијама - странкама, а не грађанима. 

Уобичајена је пракса да Влада не објављује закључке са својих седница, нити 

грађани имају увид у у дневни ред тих седница. Нема расправа о областима које су 

грађани издвојили као главне области за њихов лични и друштвени бољитак, што се 

посебно односи на област борбе против корупције. 
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Као да је постало неписано правило да Министри у Влади не морају да имају 

стручне квалификације или искуства из области које воде, делује нестварно податак да 

је исти човек био Министар у четири различита  Министарства за редом. 

Све у свему, функционисање наше Владе личи на тзв. президенцијални 

систем, у коме је стварна моћ код Председника Републике, док Влада служи као 

трансмисиони систем који спроводи његове одлуке.  

Она демонстрира силу тамо где је то политички ништа не кошта и тамо где 

може да прикрије своју неспособност да спроведе оно што мора и за чији је успех 

неопходан пристанак већине грађана. 

 

 Потребно је прецизно дефинисати критеријуме и показатеље за мерење 

постигнутих резултата Министарстава, са обавезом да Министри пред 

надлежним скуптинским одбором редовно (једном у шест месеци) 

представљају извештај о раду Министарства, о којима би се затим 

изјашњавали посланици Народне Скупштине, 

 дефинисати показатеље на основу којих се може мерити успешност 

остваривања циљева постављених у два стратешка документа Владе, на 

основу којих Народна Скупштна треба да прати и оцењује успешност рада 

Владе. То су “Акциони план за спровођење програма Владе” и “Годишњи 

плана рада Владе”. Наведени документи требају представљати главне 

инструменте за праћење реализације приоритетних задатака Владе, алат за 

мерење њене успешности и механизам за побољшање њене оперативности, 

 укинути стране саветнике, консултанте и лобисте у Влади. Они су само 

популистички представљени, медијски и маркентишки исфорсирани, са никад 

саопштеним подацима о томе колико су плаћени, које циљеве и мерљиве 

резултате треба да остваре и у ком времену. 

Уместо тога, одабрати “домаћу памет” и њу упућивати на инострана 

релевантна места да стиче знања о ономе што нам је потребно и да их затим 

примењује у нашој земљи, 

 једначити плате лица која у Министарствима обављају исте послове, по 

принципу “за једнак посао једнака плата”. Неприхватљиво је да тренутни 

распон плата Министара у Влади буде од 93 000 до  225 000 динара. 

Такође, док се налазе на постављеним функцијама у Министарствима та лица 

не могу радити на другим плаћеним радним местима, 

 укинути Министре без портфеља, све помоћнике, саветнике и државне 

секретаре у Министарствима. 

Дефинисати услове које морају да испуне кандидати за Министра и за 

заменика Министра. 

Контролна власт 

 

У циљу осигурања уравнотежења свих сфера власти сагледати могућност 

увођења четврте сфере власти, која би се звала “контролна власт”. 

Циљ је обезбеђивање пуне независности и оперативности функционисања 

законодавне, судске и извршне власти у интересу грађана наше земље и 

уравнотежење политичког система у вертикалној и хоризонталној структури 

власти. 

Не доводећи у питање модел изборне репрезентативне демократије, увођењем 

контролне власти свакако би се ограничила политичка власт и спречила 
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доминација мањине на већином, односно, заштитиле би се врховне вредности на 

којима почива Устав од тзв. популистичке компоненте демократије. 

Удружење сматра да би се о питању увођења контролне власти требала 

спровести јавна расправа, на којој би поред политичких структура учествовали 

и представници независних републичких тела, академске заједнице, медија, 

Уставног суда, организација цивилног друштва, домаћих невладиних 

организација и заинтересовани грађани. 

Уколико би се на јавној расправи закључило да је потребно увести контролну 

власт тек тада би се могло  приступити припремама за њено увођење. 

 

d) Остале мере 

Не дозволити јавно промовисање рада невладиним организацијама које се 

финансирају из иностраних извора и својим деловањем негирају наш 

национални идентитет, територијални интегритети  суверенитет наше земље. 

Мере које Удружење предлаже за смањење и професионализацију државне управе и 

локалне самоуправе наведене су у целини II  -г Програма Удружења. 

Мере које Удружење предлаже за реформу правосудног система 

наведене су у целини II - ј Програма Удружења 
 

Закључак 

Од свих институција у нашој земљи ГРАЂАНИ најмање поверење имају у 

партије - странке.  

Свега 19% грађана верује да својим ангажовањем могу мењати стање у својој 

локалној средини, док 14% грађана сматра да то може учинити на републичком нивоу. 

Грађани показују све већи степен апатије, незаинтересованости и 

равнодушности за развој политичке ситуације у нашој земљи, само 23% њих (просек у 

задњих 10 година) испољава било какву заинтересованост за учешће у политичком 

животу земље. 

Они у изборе мало верују и све их више посматрају као “наметнуту” обавезу, 

разочарани су у степен развоја демократије у нашој земљи, са растом страха и 

забринутости за личну и породичну егзистенцију они не желе велике политичке 

промене, већ се радије држе провереног пута, чак и када им он не доноси много доброг. 

Уз све то, у нашој земљи не постоји традиција грађанског активизма, нити је 

грађанска свест у довољној мери развијена. 

Са друге стране, чињенице су да партије - странке годинама уназад показују 

неспремност да се озбиљно позабаве анализом свог рада и положаја у циљу 

побољшања општег стања у земљи, да у политичком животу већу улогу играју лични 

сукоби међу лидерима партија - странака него програмске и идеолошке разлике, да је 

међу њима фокус на међусобним разликама уместо на дефинисању заједничког циља и 

да је нереално очекивати да могу пронаћи заједничког лидера који ће их предводити у 

процесима промене политичког система. 

У таквим условима ГРАЂАНИ су једина снага која може променити 

политички систем земље у циљу опстанка и развоја друштва и државе. 

Улог за грађанску мобилизацију је данас веома висок, он оправдава и завређује 

максималан ангажман грађана. Да би дошло до тога неопходно је да се формирају, или 

појаве, организације које ће моћи да на изборима добију поверење грађана за 

спровођење промена политичког система, уређење државе и институција. 

Уколико се то не деси ускоро, потврдиће се констатација:   

“Демократија још не станује овде, а неће ни   скоро, ако се у међувремену и 

трајно не одсели одавде” 


