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РЕЧ УРЕДНИКА

Зборник који је пред нама садржи радове саопштене на скупу 
под насловом „Државни поредак: сувереност у времену глобализације“ 
који је одржан 8. и 9. фебруара 2019. године у Српској академији наука 
и уметности у организацији Одбора за филозофију и друштвену тео-
рију Одељења друштвених наука САНУ. Овај скуп је последњи у низу 
од пет скупова у оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у 
XXI веку“ који захвата кључне области од стратешког значаја за сва-
ко уређено и просперитетно друштво. Претходни скупови и пратећи 
зборници, посвећени образовању, науци, култури и економији, заједно 
са овим скупом представљају целину која сведочи о томе како је део 
српске елите видео и разумео ове области и која је решења предлагао 
за проблеме са којима се оне данас суочавају. Самим тим, зборници 
произашли из ових скупова могу да се схвате и као својеврсно сведо-
чанство о Србији на почетку XXI века.

Циклус ће већ следеће године бити поновљен истим редоследом 
области, чиме ће се, уколико успе да одржи континуитет, добити увид у 
промене не само у поменутим областима у распону од пет година већ и 
слика о временској динамици тих промена из којих би се могло наслу-
тити да ли је реч о осмишљеном правцу њиховог развоја или, пак, о не-
систематском и хаотичном лутању без јасно постављених дугорочних 
циљева.

Сада, када је први круг овог циклуса завршен, јасно се указује 
међусобна повезаност области које су у њему разматране. Није могуће 
говорити о култури и науци без образовања, нити је могуће о овим об-
ластима говорити без економске компоненте. Најзад, оно што све ове 
области обједињује је, у добром и лошем смислу, оквир државе без којих 
оне не могу да буду уређене на ефикасан начин, нити је могућа њихова 
продуктивна комплементарност. Имајући ово у виду, чини се да је овај 
последњи скуп који је посвећен државном поретку, са нагласком на су-
веренитет у времену глобализације, сажео и јасно артикулисао већину 
проблема који су констатовани на претходним скуповима.

Садашње време је, као што се често наглашава, време транзиције. 
При том се у највећем броју случајева има у виду транзиција из јед-
ног друштвеног и економског система у други, кроз који су пролазиле
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и пролазе земље Источне Европе. Ово јесте време транзиције али, ре-
као бих, време глобалне цивилизацијске транзиције која није географ-
ски одређена, нити ју је могуће свести на економске и уско политичке 
промене. Налазимо се пред завршетком једне епохе чији су трагови и 
даље у нашем сећању али новонастало окружење их више не препо-
знаје. Налазимо се пред назнакама нове епохе чије обрисе назиремо, 
али их не разумемо. Променама су захваћени не само свакодневни жи-
вот већ и вредносни систем, однос према традицији, разумевање ис-
торије, однос према држави и њеном суверенитету. Доскорашњи ци-
вилизацијски оквир је радикално напуштен, а нови још није створен. 
Налазимо се у „ничијем“ простору са нејасним координатама, у скраће-
ном временском хоризонту у коме су сви обрасци традиционалног по-
нашања, вредновања и односа релативизовани. Укратко, налазимо се у 
нестабилној тачки пресека различитих историјских, економских, вред-
носних и технолошких вектора чије нам путање нису довољно јасне.

Иако није екплицирано на овај начин, стање описано у прет-
ходном параграфу било је могуће уочити и на досадашњим скупови-
ма. Тако је, на пример, скуп посвећен образовању указао на упадљи-
ве нејасноће када су у питању циљеви образовања у Србији, уз јасне 
закључке да смо сведоци деградације образовних стандарда. То је, 
међутим, тек део шире слике глобалних промена не само код нас, већ и 
у свету. Скуп посвећен науци показао је несналажење и неразумевање 
глобалног положаја науке и њене суштинске повезаности са образо-
вањем, али и са ширим геостратешким контекстом у коме се она схвата 
инструментално, са јасним политичким импликацијама поткрепљеним 
знатним финансијским средствима. Скуп на коме су размотрени про-
блеми културе у Србији, иако је његов фокус био на идентитетским ас-
пектима културе, остао је, чини се, недоречен не само због тога што не 
постоји јасна свест о значају културе у поменутим глобалним преви-
рањима већ и због саме природе ове области чије су границе флуидне, 
а сам појам недовољно прецизно одређен. Најзад, на скупу посвећеном 
економији разматрани су проблеми запослености у Србији са јасним 
назнакама радикалних промена на глобалном тржишту рада. Био је то 
скуп који је, чини се, најјасније указао на глобалне промене које су у 
току, са последицама које ће захваљујући новим технологијама у непо-
средној будућности у потпуности изменити цивилизацијски контекст.

Ако је претходна констатација о томе да се налазимо у транзицији 
епоха тачна, онда је разумљива симултаност промена у областима об-
разовања, науке, културе и економије, са једне стране, и релативизација 
концепта државе са друге стране. Традиционално схваћена држава је 
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оквир у коме се у пресеку јавних интереса одређене заједнице форму-
лише не само дневна и дугорочна политика у ужем смислу те речи, већ 
и све њене пратеће компоненте као што су образовање, наука, култура 
и економија, али и вредносни систем. Релативизацијом појма државе, а 
пре свега њеног суверенитета, нестају јасно омеђене границе интереса 
једне заједнице који се, често индукованом конфузијом, представљају 
као превазиђени, ретроградни и штетни по саму заједницу. Имајући то 
у виду, постаје јасније несналажење у свим сферама јавног интереса јер 
он сам постаје нејасан.

Ипак, глобализација је неизбежан процес јер је технолошки на-
предак укинуо просторне и временске границе. Све се наизглед оди-
грава у садашњем тенутку, без обзира на географске координате, што је 
новина коју досадашња историја не познаје. У таквом окружењу проток 
капитала, слободна тржишта, укидање свих могућих баријера, широко 
културно прожимање и тренутна комуникација изгледају као неслуће-
ни цивилизацијски напредак. И заиста, из такве перспективе држав-
ни суверенитет се чини анахроним и непотребним. Али, то је заблуда 
далеко опаснија од многих заблуда којима у ближој и даљој прошло-
сти нисмо одолели. Не постоји слободан проток капитала, не постоје 
универзално слободна тржишта, а културно прожимање је најчешће 
једносмерно и неретко наметнуто. Наводне предности глобализације 
инструментализоване су непроменљивом суштином политичког и гео-
стратешког деловања које је мотивисано интересима крупног капитала. 
Отуда не треба да нас изненади ако се прети санкцијама државама које 
у свом интересу ограничавају тржиште великим светским компанијама 
или постављају услове којим бране своје уже и шире интересе.

Релативизацијом појма државног суверенитета ствара се псеудо-
правни оквир за несметани продор на циљана тржишта, али и могућ-
ност меког или тврдог усмеравања њиховог унутрашњег устројства у 
кључним сегментима који су били предмет претходних скупова у ок-
виру овог циклуса. Стога, када је реч о Србији, не треба да чуди драс-
тична деградација образовања, одвраћање од фундаменталних истра-
живања у науци и усмеравање на практичне технолошке иновације, 
одсуство дугорочне стратегије у култури и систематско затирање уста-
нова културе, деиндустријализација и довођење „страних инвеститора“ 
чији профит не остаје у земљи итд.

Радови саопштени на скупу и објављени у овом зборнику, иако 
сви обрађују проблеме суверенитета у времену глобализације, могу се 
поделити у две тематске целине. У првој се разматрају политички и гео-
стратешки аспекти, док је друга целина посвећена правним аспектима
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суверенитета и глобализације. Тиме шеснаест радова који чине овај 
зборник у великој мери покрива такорећи све аспекте проблема држав-
ног суверенитета и његове угрожености глобализацијом.

Желео бих, на крају, да се захвалим свим учесницима који су 
својим излагањима допринели да овај скуп, а самим тим и овај збор-
ник, добију јасан тематски фокус. Организатори скупа дугују посебну 
захвалност проф. Ратку Марковићу на драгоценим сугестијама када је 
реч о избору појединих проблема које би скуп требало да обухвати. 
Најзад, овом приликом желим да се захвалим проф. Драгану Симеуно-
вићу без чијег ентузијазма и несебичне помоћи организација овог ску-
па не би била могућа.

Александар Костић
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РЕЧ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА
ПРЕДСЕДНИКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ

НАУКА И УМЕТНОСТИ

Поштовани председниче Академије наука и уметности Републике 
Српске, поштовани часници и чланови Српске академије наука и умет-
ности (САНУ), поштовани учесници овога скупа, госпође и господо,
данашњи скуп је сам по себи кристално јасан. Имате наслове, имате пре-
даваче: међутим, иза овог скупа крије се једна мала прослава, рекао бих 
један мали успех, или још боље успех амбициозне жеље која је пре шест, 
седам година (а сведок сам тог пута од самог почетка) започела у једном 
одбору Одељења друштвених наука. Идеја је била једноставна: САНУ 
има обавезу да буде присутна у сагледавању актуелног, савременог тре-
нутка у различитим областима нашег живота. Примерено, јер смо дефи-
нисани као највиша установа у области науке и културе, али се границе 
које би дефинисале те велике области заправо прилично преплићу, оне 
су некада нејасне, а једне без других дефинитивно не могу. И тада је била 
идеја да се направи први циклус, заправо нешто што би се сваке године 
одигравало у оквиру циклуса, чули сте од академика Александра Кос-
тића о чему се ради, који би обухватио пет великих области, и то овим 
редом: образовање, наука, култура, економија и државни поредак, са из-
весним фокусима у свакој од ових области, наравно.

Да ли смо када смо циклус започели са темом образовања веровали 
да ћемо успети? Да будемо искрени, постојала је између конференција 
посвећених образовању и науци једна латенца од преко годину дана. 
Тада се јавио мали црв сумње да ћемо негде посустати, јер је прилично 
тешко координисати све оне који су у овом науму учествовали; међутим, 
некако смо се тргли, састанци су се одржавали после тога један за дру-
гим и за сваком од конференција, што сматрам посебно значајним, оста-
ли су писани трагови. И ми данашњим, односно и сутрашњим скупом 
заправо затварамо први круг, први циклус. Свих пет тема је обрађено. 
Али, обрађено је само у првој итерацији. Идеја је заправо да ми наста-
вимо без икакве паузе и да се поново, после пет година, вратимо на тему 
образовања, па потом науке, и тако редом, остављајући и даље писане 
трагове шта су неки мислећи људи у Србији сагледавали када су у пи-
тању ови заиста кључни аспекти живота наше заједнице.
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Друго питање које се овде поставља је да ли је Академија била 
у стању да сама изнесе овакав подухват? Не, није. И то САНУ од са-
мог почетка није ни крила. Академија то може да уради само уз помоћ 
озбиљних људи који се овим проблематикама баве и који о њима знају 
врло често и више од нас, односно наших чланова који су у блиским 
областима. Према томе, понудили смо простор да људи који одређене 
проблеме разумеју, о томе проговоре. Ово што изговарам може се про-
верити по списковима предавача. Други предуслов који смо постави-
ли је да они који учествују у тим симпозијумима не буду нужни исто-
мишљеници. Због чега би се истомишљеници окупљали, једни другима 
говорили оно у чему се међусобрно слажу и због чега се међусобно 
препознају? Покушали смо да успоставимо једну просвећенију форму 
дијалога и један од комплимената организаторима ових скупова, ако 
могу ја да га дам као човек који је чак и од извесних учесника овог 
симпозијума дефинисан као „тек медицинар“, је да су и дијалози након 
предавања остали записани – да се ауторизују и да се види шта су људи 
који знају о чему говоре (а мислим да свако ко данас и сутра учествује 
зна о чему говори) изрекли у САНУ, где се нису слагали, где су биле 
евентуалне границе одређених неспоразума и како су они превазила-
жени. Мислим да је и то лековито за наше друштво – дијалог је очи-
то могућ, без међусобног вређања и унижавања. Ја сам почео да губим 
наду да је тако нешто могуће, али на вама је да докажете да то јесте и 
да је ово само моја старачка мрзовоља.

Госпође и господо, за ову врсту ваше активности најтоплије вам 
се захваљујемо, јер помажете не само Академију, већ и ширу заједницу 
у разумевању кључних проблема. Ја вам се, кажем, захваљујем, али вас 
и уверавам да, без обзира шта ће бити у будућности, ова идеја остаје 
једна од кључних активности Академије, јер на тај начин ми још увек 
имамо неку врсту непрекинуте пупчане врпце са реалношћу. И на ово-
ме ће сви који се будемо и ако се будемо питали, истрајавати. Органи-
заторима честитам на свему што се овде данас догађа, али указујем да 
је и раније било неколико кључних састанака у САНУ. Ти састанци су 
имали за циљ да покушају да предвиде шта то будућност доноси сви-
ма нама? Нажалост, није било много заинтересованих. Када смо пак 
правили скупове о историјским интригама, међусобним сукобима, о 
причама које су биле увек на известан начин повезане са историјским 
тајнама и сенкама, сала је готово по правилу била испуњена. Негде смо 
колективно престали да будемо способни да се суочавамо са кључним 
питањима и проблемима и да о њима озбиљно разговарамо. Стога, ово 
што ви данас радите и што су радили ваши претходници у прве четири 
теме, рекао бих да има неку врсту пионирског значаја. И за друштво у 
целини, и за саму САНУ, посебно.
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Академијa наука и умјетности Републике Српске

Сажетак: На прагу трећег миленијума и XXI вијека свијет је доживио велике тран-
сформације – интеграције и дезинтеграције. Нестале су неке државе и њихови системи, 
а друге државе су настале. Типичан примјер за то су бивша СФРЈ, из које је, након 
распада, настало шест нових држава, и СССР, из које је, након распада, формирано 15 
држава. Приликом таквих процеса долази до помјерања и мијењања стандарда везаних 
за државу и њено уређење, а прије свих њених битних елемената: власти, суверенитета 
и реформи. И овај рад, под насловом „Босна и Херцеговина – држава са ограниченим 
суверенитетом“, обрађује питања државе, суверенитета и глобализације, као нужног 
друштвеног процеса, са акцентом на Босну и Херцеговину (БиХ). Држава је опште до-
бро и зато сваки народ жели да има своју државу или државотворну јединицу. С тим 
у вези, свака држава, па и БиХ, мора да буде суверена, без мијешања страног фактора. 
Међутим, БиХ нема ту срећу; и даље је под јаком управом странаца, у форми протек-
тората, што значи да има строго ограничен суверенитет. Увјерени смо да је глобали-
зација узрочник многих невоља које су захватиле бројне државе свијета. Покретачи 
глобализације јавно су истицали да је то процес демократског, економског и укупног 
социјалног уједначавања, а у суштини то је процес потчињавања и стварања униполар-
ног свијета. На срећу, већ сада се види да тај модел уређења свијета не функционише. 
Босна и Херцеговина, да би опстала, мора се ријешити страног утицаја у управљању 
државом. С друге стране, сва три конститутивна народа морају се договарати и оства-
рити бар минималан консензус, односно постићи компромис.

Кључне ријечи: држава, суверенитет, Босна и Херцеговина (БиХ), Република Српска, 
консензус, глобализација, транзиција, народ, страни фактор

Централна питања овог научностручног скупа су држава, глоба-
лизација и суверенитет. То су изузетно значајни савремени друштвени 
параметри моделовања државног уређења, било гдје и у било којој др-
жави у свијету. У нашем случају, суверенитет је spiritus movens (окосни-
ца) теме, а глобализација и држава представљају факторе који утичу на 
јачање или слабљење суверенитета. У оквиру такве теме могућа је об-
рада више варијанти и постављање бројних питања, а сваки заинтере-
совани субјекат може да приступа предмету из неког свог угла посма-
трања. Није било тешко одабрати тему: „Босна и Херцеговина – држава 
са ограниченим суверенитетом“, јер су се у њој врло јасно рефлектовале 
посљедице глобализма у односу на суверенитет државе и народа. Под 
овим насловом могуће је елаборирати више битних (кључних) питања, 
међу којима је и глобализација – као незаустављив свјетски процес, и 
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њене рефлексије на државна уређења у свијету, посебно на суверени-
тет. Овај процес изразито негативно се рефлектовао на земље Балкана, 
посебно на Босну и Херцеговину, као и на земље источне Европе – Че-
хословачку и СССР. Уз то, на овај начин могуће је изразити суштину 
појма суверенитета, имајући у виду да се мјерама глобализације регу-
лише (моделује) ниво суверености многих држава, а посебно БиХ.

Глобализација је довела до промјене ритма развоја и вриједности 
у свјетским размјерама. Идејни творци овог процеса истичу да је ње-
гов циљ, наводно, уједначавање могућности економско-социјалних и 
других права и слобода свих људи. Међутим, циљеви глобализације су 
посве други. Добро је познато да су се на крају другог и на почетку 
трећег миленијума у свијету десиле планетарне промјене, под дејством 
инструмената глобализације или стварања новог свјетског поретка. 
Епицентар тих промјена била је југоисточна Европа. Дошло је до ап-
солутног слома уставности у социјалистичким државама, а посебно се 
то осјетило у тадашњем СССР-у и СФРЈ. У прилично конфузној ситу-
ацији настала је права трка за стварањем малих националних држава, 
без реалне процјене да ли свака од њих може самостално да егзистира. 
За само четири до пет година посљедње деценије XX вијека формирано 
је 27 нових држава, од чега 15 на тлу бившег СССР-а и шест на тлу ра-
није СФРЈ, гдје процес конституисања држава још није завршен. Иначе, 
током ХХ вијека конституисано је око 100 нових држава и још толико 
државотворних ентитета (данас у свијету имамо 208 држава). У тој еу-
форији стварана је држава Босна и Херцеговина и њене државотворне 
јединице – Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине. Фор-
мирање Републике Српске био је једини начин да српски народ у Босни 
и Херцеговини не буде национална мањина и да очува статус консти-
тутивног народа.

Поставља се сасвим логично питање: зашто су многи народи, по 
сваку цијену, посегли за стварањем својих држава? У ствари, они су у 
стварању властите државе налазили најбољи одбрамбени механизам 
за заштиту властитог језика, писма, традиције, односно националног 
и духовног идентитета. Суверенитет неког народа и његових институ-
ција може се остварити у цјелини само под условом да тај народ има 
своју државу или државотворну јединицу (ентитет) са уставом утврђе-
ним надлежностима. Иако је држава противрјечне природе, јер својим 
мјерама и штити и кажњава, она је одувијек представљала људску 
потребу, ма каква да је била. Још је Аристотел државу назвао општим 
добром, што је кроз историју много пута потврђено. Зато је срећан онај 
народ који лако добије државу. Босна и Херцеговина и њени народи 
нису имали ту срећу. Неки народи, због властитог незнања и немоћи, 
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али још чешће због утицаја спољних фактора, нису добили државу као 
опште добро, иако је требало да је добију.

Страни (спољни) фактор играо је, а и данас игра, пресудну улогу 
у формирању држава механизмима глобализације, а посебно на тлу би-
вше СФРЈ. Драстичан примјер је Босна и Херцеговина, односно њени 
ентитети настали вољом народа, који су већ у почетној фази сукоба 
(1991) имали све елементе државности. У коначници (1995) Босна и 
Херцеговина није формирана као држава у правом смислу, већ као су-
рогат држава. Посебно треба истаћи да је Република Српска у периоду 
1991–1995. имала све елементе државе: територију, становништво и ор-
ганизовану власт (Скупштину, Владу, војску, полицију, судове и др.), па 
ипак, вољом страног фактора, није призната као суверена држава, већ 
као ентитет.

Озбиљни проблеми у формирању државе, поред мијешања стра-
ног фактора, настају тамо гдје је више народа са истим државотворним 
– конститутивним правима. Босна и Херцеговина је типичан примјер 
за то, јер у њој живе три различита равноправна и државотворна наро-
да. Сваки од њих жели државу, али по својој мјери, односно по својим 
историјским, националним и културолошким мјерилима. Управо због 
тога немогуће је формирати државу која би максимално задовољила 
интересе и жеље сваког од тих народа. Зато Босна и Херцеговина не 
може бити унитарна и држава једног народа, већ се мора изградити на 
компромису, мора да буде децентрализована и федерална – држава у 
којој ће сваки од три народа имати пуну заштиту и самосталност у ок-
виру те и такве Босне и Херцеговине.

Због своје етничке различитости, Босна и Херцеговина не може 
бити класична грађанска држава у којој ће се, на цијелој њеној терито-
рији, доносити одлуке по принципу један човјек – један глас, јер би то 
водило класичној мајоризацији бројнијег народа. У томе имамо лоше 
искуство и због тога је и почео грађански рат. Она може и мора да буде 
само етничко-грађанска држава, у којој се истовремено примјењују и 
етнички и грађански механизми. Устав БиХ (Анекс IV Дејтонског ми-
ровног споразума) уредио је Босну и Херцеговину као етничко-грађан-
ску државу и она тако функционише више од 20 година. С правом се 
поставља питање зашто политички представници већинског народа 
поново инсистирају на форми класичне грађанске државе, када је тај 
модел одбачен у Дејтону и јасно је да га друга два конститутивна наро-
да никада неће прихватити. С друге стране, етничко-грађански модел 
прихваћен је и примијењен у више земаља свијета, па његова примјена 
у БиХ не представља ништа ново.
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Брзоплето и непринципијелно стварање и међународно признање 
новонасталих држава на тлу бивше Југославије довело је до грађанског 
рата, прво у Хрватској а потом и у Босни и Херцеговини, у којој је до-
шло до најтежих ратних сукоба. Ти сукоби настали су и вођени су из-
међу свих народа који живе на овом простору. Тако се Босна и Херце-
говина, са своја три равноправна народа, нашла у вртлогу вишеструких 
друштвених промјена, неспремна, разједињена, национално посвађана, 
политички незрела, економски заостала и подложна свим утицајима 
са стране, било да су утицаји долазили са регионалног, европског или 
свјетског нивоа.

Брзоплето признање новонасталих држава на тлу бивше Југосла-
вије и грешке које су тим потезима учињене осуђивали су и критико-
вали, али и о томе писали, угледни европски и амерички политичари и 
теоретичари, међу којима је бивши државни секретар САД Сајрус Венс, 
који изричито каже: „Прерано признавање југословенских републи-
ка била је катастрофална грешка“. Затим, амерички политичар Џејмс 
Бејкер каже да су: „Словенија и Хрватска узрочници грађанског рата 
у Југославији, због њиховог насилног отцјепљења“, а некадашњи аме-
рички државни секретар и савјетник за националну безбједност Хенри 
Кисинџер пише: „Западне земље морале су два пута размислити прије 
него што су признале једну балканску државу – Босну, јер ако није мо-
гла егзистирати Југославија као мултиетничка држава, како би то могла 
егзистирати једна још мања држава“. Британски дипломата Лорд Ка-
рингтон каже: „Опасност је била рано признавање Хрватске, а посебно 
је велика опасност да је БиХ призната као самостална држава, јер је то 
управо подстакло грађански рат у БиХ“. Или Ворен Кристофер, бивши 
амерички државни секретар, пише: „У читавом процесу признавања 
отцијепљених република учињено је много грешака. Нијемци сносе по-
себну одговорност, јер су у Европској заједници убиједили своје колеге 
да тако поступе“.

Новонастале државе на тлу бивше Југославије нису добиле га-
ранцију да ће моћи потпуно самостално да функционишу, без утицаја 
вањских фактора, а то значи да неће моћи да гарантују суверенитет др-
жаве и народа. То се нарочито огледало на примјеру Босне и Херцего-
вине, гдје је као врховни ауторитет за провођење цивилних аспеката 
мировног рјешења постављен високи представник, односно ОХР. Они 
су својим овлашћењима (више неовлашћењима) и дјеловањем постали 
неодговорни протектори, у ствари високи представници постали су су-
верени, а не држава и народ БиХ.
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Познато је да се појам суверенитета највише и најснажније веже 
за државну власт, било да се посматра са теоријског или практичног 
аспекта. Међутим, поред државног суверенитета, првобитно је истицан 
народни суверенитет. Данас практично и нема устава у свијету који, 
мање или више, поред државне не усваја и начела народне суверености. 
Међутим, опет, али заобилазно (представничком демократијом), дола-
зи се до тога да суверенитет има држава (тј. њени органи: скупштина, 
влада, шеф државе), а не народ директно. Видно је да се с временом 
искристалисало још неколико облика унутрашњег суверенитета, као 
што су: идеолошки, политички, економски, образовни, валутни и др. У 
сваком случају, суверенитет се огледа у самосталности и независности 
у доношењу одлука, које се морају поштовати и спроводити.

Држава не смије да буде потчињена властима других држава, са-
веза, пактова или организација, јер би то угрозило њен суверенитет. С 
друге стране, она не смије да буде подложна ни на унутрашњем пла-
ну. Бројни угледни теоретичари, као што су Георг Јелинек, Иво Крбек, 
Павле Николић, Ратко Марковић и други, потврдили су да суверенитет 
постоји и дјелује „према вани“, тј. према другим државама и организа-
цијама, и „према унутра“, односно у унутрашњости саме државе. Др-
жава мора да буде независна, јер само таква може да буде равноправна 
са другима. Независност укључује забрану да се вањске силе, државе 
или савези држава уплићу у унутрашње ствари друге државе. Такође, 
она мора да има врховну (највишу) власт на унутрашњем плану и спе-
цијалне облике суверености (у областима економије, образовања, ва-
лутног система и др.). Међутим, временом су се ствари у друштву из-
мијениле. Класични (правни) став о суверенитету државе је „умекшан“ 
и знатно се одступило од класичног појма суверености. Тако се сушти-
на суверености почела разграђивати и она постаје не само правни већ 
и политички, па и идеолошки појам, чиме се у ствари губи и њен прво-
битни смисао. Из овог (релативно) произлази да постаје суверен сваки 
субјекат који има врховну власт у свом домену.

Слиједећи смјер разградње појма суверенитета, данас све чешће 
превладава схватање да је свака врста суверенитета ограничена. То је 
разумљиво ако се ограниченост односи на тзв. унутрашњи суверенитет 
у држави. Међутим, настају огромни проблеми ако је та ограниченост 
у вези са вањским обликом суверености, јер тако долази до несамос-
талности, потчињености и угрожавања елементарних права држава 
и народа. То нарочито важи за мале неразвијене земље, које су данас 
најбројније, међу којима Босна и Херцеговина предњачи.
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Модел ограниченог суверенитета нарочито се испољио крајем 
ХХ вијека појавом процеса глобализације. Тај процес није само везан 
за суверенитет држава и народа у ужем смислу. Он у ствари подразу-
мијева велике структуралне друштвене промјене, којима идејни творци 
глобализације желе да створе нови униполарни свјетски поредак. У 
том смислу, у другој половини ХХ вијека отворен је планетарни процес 
глобалних промјена, наводно с циљем уједначавања и приближавања 
цивилизација на планети Земљи.

Многе државе и народи, нарочито неразвијени и мање развијени, 
који чине већину у свијету, схватили су идеју глобализације као трагање 
за бољом будућношћу. Иначе, трагање за остварењем бољег и правед-
нијег свијета представља трајан процес и сталну тежњу људи, па би 
глобализација требало да нам омогући да препознамо прави начин и 
метод за проналажење модела срећнијег живота. Свако вријеме и свака 
епоха, на различите начине и различитим мјерилима и мјерама, настоје 
да створе услове за срећнији живот људи. Све што човјечанство ради 
требало би да буде усмјерено ка његовој добробити. То значи да човјек 
ствара услове за свој опстанак и ствара своју срећу, али сасвим сигур-
но он ствара и своју несрећу. Дјелујући као homo sapiens, он, са знањем 
или без њега, производи и оно што не жели, односно ствара и оно што 
ће се у датим приликама усмјерити против њега и његове воље. У том 
смислу, умни човјек Бертранд Расел, у својој књизи Освајање среће, ис-
тиче: „Да би човјек данас опстао он се мора радикално промијенити и 
прилагодити новим условима које је сам створио. Он мора повратити 
изгубљену радост и освојити срећу“. Међутим, убрзо се показало да 
глобализам људима доноси варљиву и несигурну срећу, јер има за циљ 
стварање облика доминације идеологије једне велике свјетске силе. То се 
јасно показало у многим земљама свијета, а посебно у земљама бивше 
социјалистичке заједнице средње и југоисточне Европе, те дијела Азије.

Негативне посљедице теорије, праксе свеукупног процеса глоба-
лизације су видне. Распади, дисолуције или дебалације држава, сукоби 
народа и етничких група, грађански ратови и сукоби, пад важећих ус-
тавности и државности и успостављање других, општедруштвена ги-
бања и транзиција – све су то, на овај или онај начин, стварне посљеди-
це новог свјетског поретка.

Многи доступни извори потврђују да је идеја новог свјетског по-
ретка коначно уобличена 1991. године, а нови свјетски поредак дефини-
сан је као „свјет уређен од стране САД, као једине преостале суперсиле 
у свијету“. Амерички политичар и теоретичар Збигњев Бжежински, у 
својој књизи Између двају полова, тврди: „Глобализацијски процес је 
природни процес који треба да подстичу и воде САД. Њима су на рас-
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полагању више од свих економија, новчани капитал, идеологија, па и 
војна сила“. Очигледно је да је глобализација инструмент потчињавања, 
а не демократског уједначавања, јер гдје год се помињу сила и војска ту 
нема демократије, слободе и благостања.

Писац политичких расправа, Американац француског поријекла 
Рејмон Вернон, у књизи Економске и политичке конзеквенце у мулти-
националним друштвима, пише: „Савремене државе морају се навићи 
да живе са губитком своје економске моћи, морају схватити да њихов 
идентитет, њихова вриједност није у пропорцији с новим таласом“.

На другој страни, јављају се теоретичари који разоткривају и из-
носе праву суштину и намјере глобализма, међу којима се истиче нобе-
ловац Џозеф Стиглиц, својим дјелом Противрјечности глобализације. 
Он анализира улогу Међународног монетарног фонда, Свјетске банке 
и других свјетских трговинских организација и долази до правог ис-
тинитог закључка да процес глобализације доводи до прерасподјеле 
новостворене вриједности у корист богатих земаља, а на штету мање 
развијених националних економија.

Према оцјени теоретичара, и неке моћније државе, попут Руске 
Федерације, утицале су на промјене тока глобализације, па се не оства-
рује процес унитаризације свјетског поретка, односно не остварује се 
униполарни већ се развија биполарни, па чак и мултиполарни поредак.

Глобализам је нашао веома плодно тло у Југославији, ослоњен на 
недобронамјерни (mala fide) међународни фактор и домаће снаге са 
крајње конзервативним, деструктивним и националистичким намје-
рама. У другим земљама које је захватио талас глобализма релативно 
лако и брзо долазило је до расплета, док је у Југославији дошло до мно-
гоструких компликација, које су кулминирале ратним сукобима. Уну-
тар Југославије, БиХ је постала епицентар сукоба и тако је упознала 
тамну страну глобализације, а потом и транзиције. У овој републици 
ефекти глобализације, па и транзиције, били су изразито негативни. 
Као федерална јединица СФРЈ, БиХ се нашла у вртлогу политике гло-
бализације. Послије многобројних тешкоћа и покушаја да се окончају 
сукоби, дошло је до рјешавања проблема и завршетка грађанског рата, 
у којем су ратовали сви против свих.

Процес глобализације напредовао је веома брзо, нарочито послије 
пада социјалистичких режима у Русији (Горбачов), Пољској (Валенса) 
и другим земљама. Тај бурни период завршио се распадом Чехосло-
вачке и Југославије. Многи су схватили да је глобализација незауста-
вљив процес. На примјер, социолог Мирослав Печујлић, у својој књизи 
Глобализација – два лика света, каже: „Ко може неким локалним или 
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 регионалним жељама и интересима зауставити моћне објективне силе, 
‘четири јахача глобализације’: технолошко-информацијску револуцију, 
глобалну економију, глобалну културу и транснационалне режиме. 
Они ‘језде’ планетом повезујући свијет у јединствен глобални поредак 
– свјетски систем“. Из наведеног текста уочљиво је да, хтјели ми то или 
не, глобализација незадрживо напредује и све више се прихвата као 
планетарни процес. Међутим, тај процес морао би да буде праведан и 
једнак за све, али, нажалост, није тако.

Босна и Херцеговина, као и Србија и друге земље тзв. западног 
Балкана, одлучиле су, под општим дејством глобализације, да уђу у Ев-
ропску унију, иако нема јасне визије шта се тиме добија, а шта се губи. 
Међутим, већ је прилично очигледно да се губи добар дио суверени-
тета и да ће, ако буду примљене, ове земље бити чланице трећег реда. 
Улазак у Европску унију условљен је бројним захтјевима, наводним ре-
формама у свим областима друштвеног живота. На примјер, поглавље 
у вези са правосуђем и законодавством садржи више десетина хиљада 
питања на која треба одговорити и постојеће законодавство усагласити 
са acquis communautaire (правном тековином Европске уније). Захтјеви 
и услови за улазак у Унију неће се моћи испунити за наредних десе-
так година. С друге стране, сви ти захтјеви и укупан третман ових зе-
маља које желе у Унију прилично су понижавајући. Не узима се у обзир 
да смо ми стари европски народ са богатом културом и традицијом. 
Међутим, ми очигледно немамо алтернативу, па испуњавамо све услове 
које нам постављају.

Утицај страног фактора на стање у БиХ није се завршио доно-
шењем Дејтонског мировног споразума. Напротив, Дејтонским спора-
зумом легализован је страни утицај инкорпорирањем странаца у све 
битне институције БиХ, као нпр. у валутни и банкарски систем, Устав-
ни суд, редовне судове, тужилаштва, омбудсмане, Дом народа. Круна 
притисака и мијешања странаца у државни систем јесте установљење 
институције високог представника (Анекс Х Дејтонског мировног спо-
разума), који је означен као врховни арбитар, па је тиме заокружен 
систем протектората. И тако је суверенитет у држави БиХ сведен на 
најнижу могућу мјеру. У ствари, држава је фактички и настала са огра-
ниченим суверенитетом.

Поред дејтонских ограничења права и слобода утврђених Анек-
сом IV, дошло је до умањења овлашћења и укупног суверенитета ен-
титета од стране високог представника. Тако су народима и властима 
БиХ, нарочито ентитету Републици Српској, за посљедњих петнаест 
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година, високи представници уз помоћ Уставног суда БиХ и злоглас-
них и неуставних тзв. бонских овлашћења, наметнули око 1.700 својих 
рјешења и одлука, којима су извршене неке уставне, законске и друге 
промјене и трансформације. Такође, својим актима, високи представ-
ници смијенили су више од 100 функционера у Републици Српској (од 
народа легално изабраних представника), међу којима су посланици, 
одборници, начелници општина, па чак и један предсједник Републике. 
Дакле, високи представници били су (и јесу) наметнути уставотворци, 
законодавци и наредбодавци.

Очигледно страна политика уређује комплетан политички, па и 
економско-социјални живот државе. Странци су уредили државно 
уређење (федерално-конфедерално), октроисали су Устав у Дејтону, 
који је лоша копија америчког Устава, успоставили су главне институ-
ције, у којима и сами учествују.

Створена је држава Босна и Херцеговина која је у великој мјери 
децентрализована, са малобројним надлежностима (са танким кро-
вом), које се углавном односе на иностране послове. У ствари, на том 
пољу, БиХ би требало да има суверенитет, али пошто се међународна 
заједница уплела и у та овлашћења, увелико је нестало и то мало др-
жавног суверенитета.

У закључку овог рада с правом се поставља питање у ком смјеру 
Босна и Херцеговина треба даље да иде? Чињеница је да је БиХ само 
дјелимично суверена, што значи да има ограничен и вањски и унутра-
шњи суверенитет. Њени ентитети имају пуни унутрашњи и дјелими-
чан вањски суверенитет, али им се он константно оспорава. Чини се 
да би требало приступити рјешавању бројних питања које треба реде-
финисати. Прије свега, треба укинути страну доминацију и препустити 
конститутивним народима да се сами договарају и да сами одлучују. 
На другој страни, требало би да сваки конститутивни народ у БиХ 
буде реалнији у захтјевима и да схвати да ниједан од њих не може да 
добије све што жели, већ да мора да уважава и захтјеве других. У ства-
ри, морали бисмо се вратити на изворни Дејтонски споразум, поготово 
на Анекс IV, који може да обезбиједи какво-такво функционисање др-
жаве, јер се модел државног уређења утврђен Дејтонским споразумом 
заснива на компромису. Овим споразумом није створена држава ЛЕ-
ВИЈАТАН нити држава БЛАГОСТАЊА, већ је створено такво уређење 
по којем ниједан народ у БиХ (Срби, Бошњаци, Хрвати) није добио све 
што је желио, али није ни изгубио.
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Abstract: At the threshold of the third millennium and the threshold of the 21st century, the 
world experienced great transformations – integrations and disintegrations. Some countries 
and their systems have dissapeared and others have been created. Typical examples are The 
SFRY, from which, after the break-up, six new countries were formed and The USSR from 
which, after the break-up, 15 states were formed. During such processes a move and change 
of standards related to the state and state organization has been presented. Above all, its es-
sential elements are encompassed: the power, the sovereignity and the reforms. This paper, 
entitled „The Bosnia and Herzegovina – the State with a Limited Sovereignity“, deals with the 
issues of the state, sovereignity and globalization as inivertible social processes and gives em-
phasis on Bosnia and Herzegovina (B&H). The state is a common good and therefore every 
nation pretends to have its own state or a sort of state unit. In that context, each state, even 
B&H, must have sovereignity without the intervention of foreign factors. Nevertheless, Bosnia 
and Herzegovina hasn’t had that chance and is still under the strong authority of foreigners in 
the form of protectors, which means that it has a very strict and limited sovereignity. We are 
convinced that the process of globalization is the cause of losing sovereignity in many coun-
tries over the world, as well as in B&H.

Key words: state, sovereignity, Bosnia and Herzegovina (B&H), The Republic of Srpska, con-
sensus, globalization, transition, people, foreign factor


