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Кратки оглед о родољубљу 

Државна организација подразумева поделу грађана на власт и поданике. 
Поданици су онај део популације који не учествује у власти. Како је 
постојање ове поделе нужно, општа историја државе садржи стално присутну 
тенденцију поданика да што више хуманизују однос власти према себи. То 
настојање било је основни узрок настанка права. Политика као друштвена 
делатност прво се јавила у односима између различитих друштвених 
заједница, па тек касније и унутар самих заједница, као начин регулисања 
односа власти и поданика. Савремени дру штвени развој резултат је вековних 

борби у којима су поданици успели да се изборе за одређена неприкосновена права, која им 
ниједна власт не може ускратити и за такав политички систем у коме власт треба да буде 
легална и легитимна, односно законито и од већине грађана изабрана. Последица тога је и 
чињеница да је у теорији и пракси данас напуштен термин поданици, а користи се термин 
грађани. 

Грађани који имају амбицију да врше власт организују се у политичке организације, које 
учествују у изборима. Принцип смењивости власти има изузетну важност за грађане, јер су у 
прилици да након одређеног времена вреднују резултате власти. Уколико већина те резултате 
оцени незадовољавајућим, могу вршење власти поверити другој политичкој организацији, па 
и некој која никада раније није вршила власт. Идеална држава има добре законе који 
гарантују највећу слободу грађана. Таква држава има власт коју чине најспособнији и 
најпоштенији грађани. Механизам који би имао то да омогући јесте демократски политички 
систем. Модел идеалне државе никад нигде није досегнут, нити ће бити, али та мисаона 
конструкција имала је изузетан практични значај, јер су историјски зреле нације тај модел 
узеле себи за циљ и трудиле се, што је више било могуће, да своју политичку реалност 
приближе једном таквом циљу. Како је власт, по дефиницији, руководећа снага једног 
друштва, од квалитета власти, и то најпре од континуитета квалитета, зависи уздизање једног 
народа међу осталим народима. 

Квалитет власти огледа се најпре у стручно сти, марљивости и поштењу носилаца власти, а 
ограничење трајања њиховог мандата је начин да грађани искажу своје мишљење о квалитету 
актуелне власти. Свака политичка организација први пут власт добија без могућности да иза 
себе има неки конкретан резултат, па се власт први пут даје “на реч”. Већ на следећим 
изборима бирач и треба да покажу колико је власт предизборних обећања испунила и, сходно 
томе, да јој укажу толико поверење. Како се често деси да предизборна обећања немају много 
заједнич ког са резултатом владавине, јавља се један од најзанимљивијих проблема савремене 
политичке праксе, а ради се о прекиду директне везе измеђ у изборних обећања и резултата 
владавине. За политичаре, то питање гласи: Како победити на изборима “на реч”, а не “на 
резултат”. 

У неким народима је то лакше, већ због одређених одлика те нације. Рецимо, ако неки народ 
има слабије историјско пам ћење, између два изборна циклуса ве ћина поданика заборавила 
је претходна изборна обећања, па тиме изостаје и озбиљно тражење да власт положи рачун о 
својој владавини. Када је таква ситуација, а код Срба је то редовна појава, онда је потребно 
само развити добро технику давања предизборних обећања, или што би стари људи рекли, 
потребно је научити добро лагати и, уколико се има новца да се те лажи путем спотова, 
билборда, митинга, концерата и сличних медијских инструмената приближе што већем броју 
бира ча, добар резултат је, у великој мери, сигуран. Историја модерног доба препуна је 
примера успелих политичких лажи, а у тој неморалној активности посебан значај има 



употреба и злоупотреба патриотизма. 

Политичка теорија патриотизам или родољубље дефиниш е као осећање љубави појединца 
према сопственом народу одн. држави. Патриотизам, као особина, може бити једна од 
најјачих емоција, способна да човека подстакне на највеће могуће подухвате. Често је 
потпуно необјашњиво колико велику жртву је спреман појединац да поднесе вођен 
родољубљем. Често су патриотизмом мотивисани и несхватљиви злочини. Све ово указује на 
то о каквом се снажном осећању ради. У политичком животу данашње Србије, само седам 
година након слома политике која је истицала патриотизам као своју доминантну особину, 
патриотизам је поново ударна тема српске политичке елите. Решавање др жавног статуса 
јужне српске покрајине је тема на којој се данас мери српско родољубље. Нажалост, код најве 
ћег дела српских политичара актуелно демонстрирање родољубља има само вербални 
карактер и мотивисано је једино изборним разлозима. 

Јер да је другачије, они би настојали да свој патриотизан на првом месту конкретно докажу, а 
тек на другом мести и пока жу. А за то има неограничених могу ћности и ово што следи је 
разматрање само једне од њих. Нилс Бохлин, Швеђанин рођен 1920. године запослио се у 
двадесет другој години живота у фабрици СААБ, у авиосектору и наредних 15 година 
проучавао је начине како да се спасу пилоти у авионесрећама. Године 1955. Бохлин прелази 
да ради у Волво, по што је тадашњи манаџмент те фабрике аутомобила одлучио да они као 
произвођачи аутомобила морају наћи начина да сачувају људске животе у саобраћајним 
удесима или бар да повреде буду што мање. У том настојању 1958. године патентиран је први 
сигурносни појас који се причвршћује на три тачке. И поред тога што први појасеви нису 
били тако савршени као данашњи, анализом 28.000 саобраћајних незгода утврђено је да је у 
више од половине појас или спасао живот или умањио повреде. Иако су озбиљна истраж 
ивања побољшања безбедности путника у возилу почела тек пре тридесетак година, данас 
нема возила у које се одређена средства заштите серијски не уграђују. 

Амерички Институт за безбедност на аутопутевима утврдио је да ако би сва путничка возила 
била опремљена ваздушним јастуцима, број смртних случајева у саобраћајним несрећама би 
се драстично смањио. Статистички подаци показују да ваздуш ни јастуци за 49 одсто смањују 
фаталне последице код возача великих аутомобила, за 19 одсто код возила средњих 
аутомобила и за 14 одсто код малих. Временом су ваздушни јастуци усавршени, па су их 
поред возача добили и остали путници у возилу. У неким земљама, у возила се уграђује мала 
црна кутија, не већа од аудио касете, која бележи све реакције возача у току вожње. Први 
резултати истра живања Института за саобраћај и околину покрајинске саобраћајне контроле 
БаденВиртемберга говоре о знатном смањењу броја незгода код возача у чијим возилима је 
уграђена “црна кутија”. Овај уређај ствара утисак возачу да је под сталном присмотром и 
воза чи возе мање агресивно. Тачно је да је све наведено условљено привредном снагом 
државе и стандардом њених грађана, али у овој области постоји много посла који се може 
урадити и без икаквих материјалних средстава, само ако постоји воља. У овом слу чају, та 
воља је друго име за родољубље. 

Јер у Србији годишње погине око 1000 људи у саобраћају. Сваког дана у просеку на путевина 
у Србији догоде се 164 саобраћајне незгоде, погину три особе, а 46 људи буде повређено. 
Само у првих осам месеци ове године у 39.248 саобраћајних несрећа у Србији живот је 
изгубило 557 особа, а 12.662 особе су повређене, што представља повећање од 23 одсто у 
односу на исти период прошле године. У периоду од 1990. до 2005. године у Србији (без АП 
КиМ) догодило се 665.013 саобраћајних незгода, у којима је 252.185 особа повређено, а 
17.959 погинуло. Ови ужасавајући подаци постају још гори ако се посматра дужи временски 
период. По подацима Управе саобраћајне полиције МУПа Србије, у Србији, без Косова, у 
периоду од 1980. до 2006. године догодило се 1.068.110 саобраћајних несрећа, у којима је 
настрадало 525.688 људи, од чега је њих 36.490 погинуло. Ова црна статистика говори да 
годиш ње у Србији у саобраћају погине преко хиљаду људи, преко 17.000 буде повређено, а 
проузрокована штета достиж е и милијарду евра. Процењује се да је материјална штета 



настала као последица саобраћајних несрећа од 1991. године премашила укупну вредност 
мреже магистралних и регионалних путева у Србији. 

На првој страни “Вечерњих новости” у суботу 17. новембра 2007. године стајало је: “Нема 
више Бореновића”, а у наднаслову вест да су се угасили животи последња два члана 
породице настрадале у стра вичном судару код Ченеја. Након двадесетодневене коме 
издахнуле су у размаку од четири сата сестре Миљана (12 година) и Јована (10 година), а три 
недеље раније умрли су и њихови родитељи и најмлађа сестра Јелена (5 година). Ни 
трагедија породице Бореновић ни друге трагедије које се свакодневно дешавају на путевима 
Србије не могу да натерају српску власт да учини оно што може. Још средином 2005. године 
у Министарству за капиталне инвестиције, у чијој је надлежности саобраћај, урађен је Нацрт 
закона о безбедности саобраћ аја на путевима. Уз неке недостатке, од којих хронично пати 
савремено српско законодавство, тај нацрт закона ипак је био заснован на искуствима 
развијенијих земаља и, што је наро чито важно, из његових норми недвосмислено је 
произилазила намера законописца да направи радикалан рез у области безбедности 
саобраћаја, односно да питање безбедности саобраћаја третира на један потпуно нов начин. 
Први пут је, што је посебно значајно, недвосмислено из закона произилазила тежња да те 
законске норме представљају добробит првенствено за гра ђане, дакле оне на које се закон 
односи. И упркос свему томе, више од две године наведени нацрт закона није од стране 
предлагача предат српској влади на разматрање, да би га она ставила као предлог пред 
народне посланике. Свакога дана путеви Србије подсећ ају на крвава ратишта и протоком 
времена ситуација постаје све гора, али нико од надлежних за то не хаје. Није никада дато 
никакво објашњење зашто тај закон оволико чека на усвајање, али шта год да је у питању, 
оволико одуговлачење недвосмислено говори да власт у Србији то питање не сматра 
приоритетним. Шта је то било ново у нацрту закона? 

Он је предвиђао оснивање Агенције за безбедност саобраћаја, израду Националне стратегије 
безбедности саобраћаја, посебне мере за заштиту детета у саобраћају, нов начин организације 
обуке возача, правну сигурност при регистрацији и промету возила и нов начин 
санкционисања саобраћајних прекршаја. Својевремено је парламент у Шведској усвојио тзв. 
нулту опцију у вези са безбедношћу саобра ћаја која почива на четири принципа и то 
етничком, који афирмише људски живот и здравље као основне и најве ће вредности и даје 
им приоритет у односу на све остале циљеве због којих саобраћај постоји; други је принцип 
одговорности који поред учесника у саобраћају обухвата и све оне који су дужни да брину о 
безбедности саобра ћаја; трећи је принцип безбедности и четврти, примена свега што може 
да смањи или спречи настанак несрећа. Управо овај приступ руководио је и наше 
законописце у изради Нацрта закона. Поред постојећих правила саобраћ аја, нови закон увео 
би и низ нових правила, почев од забране употребе мобилног телефона, обавезе везивања 
сигурносног појаса на свим седиштима, смањења општег ограничења брзине у насељеном 
месту са 60 на 50 км/ч, обавезе укључења светла на возилу и дању, обавезе возача бицикла да 
носе заштитну кацигу, обавезе употребе жутог ротационог светла за тракторе и 
мотокултиваторе док се крећу по путу и многа друга правила. 

Нови начин санкционисања недозвољених понашања у саобраћају предвидео је увођење 
казнених поена, где би након одређеног броја сакупљених казнених поена возач трпео 
различите видове забране управљања моторним возилом, потом увођење нових криви чних 
дела, увођење института насилнич ке вожње, неупоредиво оштрије санкционисање 
алкохолисаности воза ча, степеновање казни с обзиром на опасност радње, рањивост 
заштићених субјеката, место или време извр шења прекршаја, као и одговорност власника 
возила. Дакле, нацрт закона постоји, али политичка воља да се он усвоји не постоји. Нема 
политичара у Србији, било да је у власти или опозицији, који се није последњих месеци 
изјаснио о питању Косова и Метохије. Највећи број њих има став да Србија не сме дати 
Косово ни по коју цену. Ако прихватимо претпоставку да тај став није споран, онда је спорно 
само колика ће и каква бити цена таквог политичког става (уколико га српска власт буде 



доследно бранила) и ко ће ту цену платити. 

Српски политичари, који су тај став тако формулисали, сигурно неће. Доказ томе је потпуна 
небрига за ре шење многих важних питања овог дру штва, као што је питање безбедности на 
путевима. Јер за решење тог проблема потребно је много мање од поднош ења било какве 
жртве, па ни то нису спремни да учине. 


