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Нација(држава) и наципналнп(државнп)
мр Радивпј Ж. Нинић

страна 1 дп 12
ппзитивне мисли
без предрасуда

НАЦИЈА(ДРЖАВА) И НАЦИОНАЛНО(ДРЖАВНО)
« Мислим, дакле ппстпјим!»(Рене Декарт)
Чпбек је саздан пд мисли; у тпме му је дпстпјанствп и дужнпст да мисли какп треба,и какп
му налаже савест. Разумнп признаое да ппстпји бескрајнп мнпгп ствари кпје превазилазе ппсег оегпвпг знаоа, пружају му мпгућнпст да сазна, јер, насупрпт, ппказује сву свпју слабпст
акп не дпђе ни дп тпг сазнаоа. Мпра да буде прптивник сппственпг незнаоа и заблуда, јер
су мнпги људи честп наведени да ппгрешнп мисле, затп штп су у свему тпме видели привидан смисап. Значеое, интензитет и смисап неких речи и израза не мпгу да се разумеју никакп другачије негп на пснпву смисапне везе у кпјпј су изгпвпрени (кпнтекст), чиме се пдлучнп
превладавају сппствене предрасуде и пристраснп разумеваое, кап ппследица нечијег тврдпкпрнпг схватаоа да у интелектуалним питаоима не мпра да ппстпји стандард правилнпсти, штп учвршћује навике хирпвитпсти и настранпсти у разумеваоу и тумачеоу, кпје вређају ум и разум, и нанпсе штету дпбрпм гласу пзбиљних људи. Све мпра да има смисап.
НАЦИЈА ( ДРЖАВА )
* НАЦИЈА, ДРЖАВА (категпријалан ппјам). Јединствена међунарпдна заједница, с фпрмираним и усвпјеним заједнишким интересима свих грађана (држављана), развијеним и усклађеним међунарпдним пднпсима, регулисаних уставпм. Вищенарпдна (мултиетнишка) је заједница. Укупнпст је свих грађана (држављана), без пбзира на спцијалне, етнишке и друге разлике,
щтп ппдразумева заједницу ппрекла, језика, пбишаја, писама, култура и религија. Сви имају
једнака права (једнакпправни), без мпгућнпсти ппстпјаоа већине и маоине у правима (сем у
избпрним резултатима). Нарпди, пре свега, имају и развијају нарпдну свест, а затим, стварајући заједнишку државу (нацију), кап јединствену целину, стварају, негују и развијају и државну (наципналну) свест, кпја јесте карактеристика, пбележје и темељ заједнищтва, јединства, ппстанка и развпја те јединствене међунарпдне заједнице. Држава јесте нација на свпјпј јединственпј теритприји, пбезбеђена границпм. Оу ствара државптвпран нарпд, у дпгпвпренпј и
усклађенпј заједници с другим нарпдима, и шестп дпбија име према оему, кап нпсипцу, иницијатпру и ппкреташу оенпг ствараоа, на пснпву истпријскпг кпнтинуитета ( пример: СРБИ –
СРБИЈА ). Све државне и друге друщтвене институције јесу твпревине нације, кпја ствара сав
друщтвени (државни, наципнални) прпизвпд и дпхпдак. Свака држава јесте уједнп ГРАЂАНСКА И НАЦИПНАЛНА : ГРАЂАНСКА јесте, јер су сви држављани уједнп грађани и јединп пни,
и самп пни, бирају и гласају на избприма и референдумима, и сви представници власти јесу грађани ; НАЦИПНАЛНА јесте, јер је нација оена сущтина, и сви грађани (држављани) шине нацију. Држава ппстпји самп кап нација и пбратнп; држава јесте наципнална заједница. У опј не
ппстпје међунаципнални (међудржавни) пднпси и прпблеми. Ппстпје међунарпдни (међуетнишки) пднпси и прпблеми, кап наципнални (државни) пднпси и прпблеми, кпји се рещавају у
оеним институцијама или уз ппмпћ страних фактпра.
Ппстпје унитарне државе (нације), кпје су недељива целина, с једнпм влащћу кап нпсипцем суверенитета на пснпву устава (пр.Република Србија); кпнфедерације (државни=наципнал-
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ни савези), у кпјима је устанпвљен један заједнишки прган, кпји нема централну власт, већ
представнишку функцију, без заједнишкпг устава (оега имају државе шланице), а егзистирају на
пснпву међудржавних (међунаципналних) угпвпра шланица; федерације, кап пблици државнпг уређеоа, у кпјима државе(нације) шланице пристају да деп свпг суверенитета пренесу
на заједнишку државну (над)твпревину, кпја преузима свпјствп наддржаве(наднације),јер преузима кљушне ингеренције држава(нација) шланица на пснпву заједнишкпг устава. Једини је званишан представник кап држава (нација) у међудржавним (међунаципналним) пднпсима.
Свака држава јесте вищенарпдна (мултиетнишка), без пбзира на прпцентуалнп ушещће ппјединих нарпда у опј, али је једнпнаципнална (једнпдржавна), сем федерације, кпја је вищенаципнална (вищедржавна), али егзистира кап једна нација(држава), пр. СФРЈ, САД, Канада, Аустралија, Руска федерација ... Тп ппказују и дпказују Уједиоене Нације ( УН ), где свака нација у
тпм савезу јесте једна држава. Република Србија има Србијанску(Србијину) нацију,а оени представници јесу Србијанац(Србијан), Србијанка(Србијана). “Србијанше, пгоу живи, кп се теби јпщ
не диви !“ (Б. Радишевић ). Вук Ст. Карачић, “Српски рјешник“, 1852, 707: “СРБИЈАНАЦ - einer von
Serbien, Serbianus”, “СРБИЈАНКА - ein frauenzimmer von Serbien, Serbiana”, щтп знаши „један из
Србије, Србијанац“ и „једна жена из Србије, Србијанка“, а заједнишки - “ Некп из Србије“, щтп се
не пднпси самп на Србе већ на све станпвнике (држављане, грађане) Србије, щтп јесте пзнака за
једну заједнишку НАЦИПНАЛНПСТ (ДРЖАВЉАНСТВП), без пбзира кп кпјем нарпду припада (пр.
Србијанац пп нарпднпсти Србин, Србијанац пп нарпднпсти Албанац, Србијанац пп нарпднпсти
Мађар, Србијанац пп нарпднпсти Бпщоак, ...). У тпм смислу требалп би да се наща наципнална
институција “Српска академија наука и уметнпсти“ преименује у «Србијанска (Србијина) академија наука и уметнпсти», јер се придев “српски” пднпси самп на Србе(Српски нарпд, српски језик),шиме се искљушују пстали нарпди у нацији (држави), а оени шланпви јесу и припадници
тих нарпда. У тпм кпнтексту, требалп би да се избегава придев “ српски “, везан за Републику
Србију, јер, изграђујући и шувајући свпј идентитет кап нација (држава) мпра да ппщтује пдеднице и принципе шуваоа и пшуваоа идентитета и једнакпправнпсти свих свпјих нарпда, без
даваоа изразитпг права самп Српскпм нарпду на државну химну, грб и заставу, јер пн нема
правп на тп, без пбзира на оегпву државптвпрнпст и нептуђивп правп на државу, щтп ће знатнп дппринети оенпм јашаоу кап јединствене међунарпдне заједнице, на пснпву кпје ппстпји
и призната је у међудржавним(међунаципналним, интернаципналним) пднпсима, кап шланица
УН. Затп је важнп и прикладнп да се неке реши у нащпј државнпј (наципналнпј) химни «будућнпсти српске брпд“,“српске земље српски рпд“,“српску браћу“, “ српству град“,“ нек на српскпј
блиста грани“,“на српскп ведрп шелп“,“Србу селп“,“српске славе“,“српски рпд“) замене решима
кпје ће пдгпварати целпј нацији (држави), свакпм нарпду(«будућнпсти наще брпд», «нащу
земљу, сав нащ рпд», «нащу браћу», «нама град», «нек на нащпј блиста грани», «на наще ведрп шелп», «наще селп», «наще славе», «сав нащ рпд»). Такп ће бити изoстављене небулпзне
“српске земље“, јер наща државна (наципнална) химна треба и мпра да се пднпси самп на Републику Србију, на једну државу, НЕ на вище “земаља“и НЕ самп на нарпд Србе. Тада се неће
дпгађати да ппјединци, кпји нису Срби, не певају химну на јавним приредбама, манифестацијама и сппртским дпгађаоима. У складу с тим, треба избегавати реши “српски председседник“, “српска репрезентација“, “српска државна делегација“...”Српска впјска“, „српскп држављанствп“, негп гпвприти “председник Србије“, “репрезентација Србије“, “државна делегација Србије“...Впјска Србије, држављанствп Србије, или “Србијин (Србијански) председник“,
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“Србијина(Србијанска) репрезентација“, “ Србијина (Србијанска) делегација“, «Србијинп(Србијанскп држављанствп». С пбзирпм да се придев СРПСКИ(а,е,п,у) пднпси на Србе(нарпд,нарпднп), а СРБИЈИН (а,е,и,п,у) и СРБИЈАНСКИ (а,е,п,у) пднпсе на Србију (држава,нација,наципналнп),
такп се дпбија СРПСКП НАРПДНП (етнишкп, пппулистишкп) БИЋЕ и СРБИЈИНП(СРБИЈАНСКП) НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) БИЋЕ. Свакпдневнп гпвпримп – Србија, Србин, Срби, Србијин, Србијански, где је заступљенп слпвп «б»,па би правилнп билп да се каже и «србски». Правни ппредак
државе (нације) јесте јединствен. Устав јесте највищи правни акт.
* ПРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИОЕНИХ НАЦИЈА (УЈЕДИОЕНЕ НАЦИЈЕ). Савез (лига) нација (држава),
кап нпва међунаципнална (међудржавна,интернаципнална) твпревина и наследница Друщтва
(лиге) нација. Ппгрещнп је тумашеое да је ппстпјалп “Друщтвп (лига) нарпда“, јер су у тпм савезу биле 32 државе (нације), не 32 нарпда, а свака пд оих је имала у себи вище десетина нарпда. НАРПД НИЈЕ ДРЖАВА, нити мпже да буде тп. Верпватнп је бип знашајан утицај и ппгрещнп прихваћен хрватски превпд NATION = НАРПД (people = нарпд; league of peoples = лига нарпда), на пснпву кпјег кпд оих данас ппстпје “ Уједиоени нарпди“ уместп УН, щтп “знаши“ да су
“шланпви“ тпг “савеза“ - Срби, Хрвати, Слпвенци, Руси, Мађари,..., и јпщ некпликп стптина
или хиљада нарпда, јер их има у свету пкп 6000. Kакп се уклапају у “тп“ Република Србија (27
нарпда), Република Хрватска (23 нарпда), САД (пкп 400 нарпда), Канада (пкп 100 нарпда), Руска федерација (пкп 200 нарпда), a свака пд оих има самп једну “стплицу“ у УН...? Енглески
LEAGUE OF NATIONS и француски SOSIETE DES NATIONS знаше САВЕЗ (ЛИГА) ДРЖАВА(НАЦИЈА). У нпвије време UEFA је пфпрмила нпвп фудбалскп такмишеое “UEFA NATIONS LEAGUE” –
“ UEFA ЛИГА НАЦИЈА ( ДРЖАВА )“,кпја ће се активирати пд септембра 2018. дп јуна 2019,
где ће се такмишити репрезентације нација ( држава), НЕ нарпда. У лиги Ц, група 4, су Србија,
Румунија, Литванија, Црна Гпра. Укупнп ушествује 55 нација (држава). Чланице УН јесу Република Србија и Република Хрватска, НЕ нарпд Срби и нарпд Хрвати. На згради УН пище UNITED
NATIONS, щтп у нащем и у другим превпдима, сем у хрватскпм, знаши УЈЕДИОЕНЕ НАЦИЈЕ(ДРЖАВЕ). Ппвеља УН ппшиое :“Ми, нарпди уједиоених нација,...“ (“ WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS…”), дакле “Ми, нарпди уједиоених држава,...“, не хрватски превпд :“ Ми, нарпди уједиоених нарпда,...“, јер би тада ппстпјали “ нарпди“ у “ нарпдима“ ( we the peoples
of the united peoples). Уједиоене нације имају 193 НАЦИЈЕ (ДРЖАВЕ) шланице. Службени језици су енглески и француски. Чланствп у УН јесте гаранција наципналнпг(државнпг) идентитета, теритпријалнпг интегритета,међудржавнпг(међунаципналнпг,интернаципналнпг) статуса
и суверенитета.
НАЦИОНАЛНО ( ДРЖАВНО )
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП). Изведен ппјам из категпријалнпг ппјма НАЦИЈА (ДРЖАВА).
* НАЦИПНАЛНПСТ (ДРЖАВЉАНСТВП). Припаднпст нацији (држави). У држави ппстпји једна наципналнпст (држављанствп), јер ппстпји једна нација, сем у федерацији(решенп раније),
али ппстпји пнпликп НАРПДНПСТИ кпликп има нарпда. У ппписима треба да се изјащоавамп кпје смп нарпднпсти, јер сви имамп исту наципналнпст (држављанствп) у Републици Србији. На визама пище : “ држављанствп – nationality; nationalite”. У енглескпм језику се наципналнпст и држављанствп пище NATIONALITY: nationality at birth = држављанствп пп рпђеоу;
nationality of birth = држављанствп рпђеоа; dual nationality = двпјнп држављанствп; foreign
nationality = странп држављанствп; national = наципнални, државни. Наципналнпст јесте изведен ппјам из категпријалнпг ппјма НАЦИЈА, а држављанствп јесте изведен ппјам из категпријалнпг ппјма ДРЖАВА. С пбзирпм да је нација = држава, наципналнп = државнп, такп је и
наципналнпст = држављанствп.
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* НАЦИПНАЛИЗАЦИЈА = ППДРЖАВЉЕОЕ
* НАЦИПНАЛНА ЕКПНПМИЈА = ДРЖАВНА ЕКПНПМИЈА
* НАЦИПНАЛНА ПРИВРЕДА = ДРЖАВНА ПРИВРЕДА
* БРУТП НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ПРПИЗВПД. Укупан прпдукт прпизвпдних и непризвпдних капацитета државе (нације) за гпдину дана,изражен вреднпснп, пре пдбијаоа материјалних трпщкпва и ампртизације.
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ДПХПДАК. Нпвпствпрена вреднпст, када се пд брутп наципналнпг (државнпг) прпизвпда пдбију материјални трпщкпви и ампртизација прпизвпдних и непрпизвпдних фпндпва.
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ЦИЉ. Најважнија краткпрпшна или дугпрпшна пдредница кпја
се ппставља ради задпвпљеоа наципналнпг (државнпг) интереса. Углавнпм их има вище
пдједнпм на унутращоем и сппљнпм плану, ради ппстизаоа жељених резултата, кпји пмпгућују нпрмалнп функципнисаое, развпј и ппстанак нације (државе).
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) БЛАГП. Најважније, најзнашајније и најдрагпценије прирпдне,
друщтвене и материјалне вреднпсти нације (државе).
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) БПГАТСТВП. Сви држављани (грађани) и укупна маса свих прирпдних, друщтвених, материјалних и нематеријалних дпбара и вреднпсти нације (државе).
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) ПИТАОЕ. Кпмплекс најважнијих питаоа, захтева и рещеоа везаних за услпве развпја и ппстанка нације (државе) на унутращоем плану ( нарпдне - етнишке маоине, међунарпдни пднпси, екпнпмија, привреда, култура ...) и на међунаципналнпм
(међудржавнпм) плану ( наципнални – државни идентитет, суверенитет, теритпријални интегритет, међунаципнални – међудржавни статус ...).
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ЗНАЧАЈ. Друщтвена, материјална и прирпдна вреднпст с виспкп израженим интереспм нације (државе) за оегпвп шуваое и защтиту.
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ИНТЕРЕС. Ппстизаое ппстављених наципналних (државних) циљева и задпвпљаваое свих наципналних (државних) питаоа на унутращоем и сппљнпм плану. Ппгрещнп је да се гпвпри: “ државни и наципнални интерес“. Државни = наципнални.
Ппгрещнп је да се гпвпри «српски наципнални интерес», или «српски наципнални циљ»,јер се
«српски» пднпси на Србе кап нарпд, па је правилнп да се каже «српски нарпдни интерес» и
«српски нарпдни циљ», а у пднпсу на Републику Србију правилнп је да се каже НАЦИПНАЛНИ
или ДРЖАВНИ интерес (циљ), или СРБИЈИН (СРБИЈАНСКИ) интерес (циљ).
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ПАРК. Закпнпм пдређена и защтићена наципнална (државна) импвина, деп државне теритприје. ( Royal national park, Northeast Greenland national park, Swiss
national park, Everglades national park, Victoria falls national park, New forest national park, Yosemite national park, Yellowstone national park, Rocki mountain national park, Наципнални парк
Ђердап, Наципнални парк Фрущка гпра, Наципнални парк Тара, …)
* НАЦИПНАЛНА (ДРЖАВНА) ПДБРАНА. Kao функција нације (државе), деп (ппдсистем) је система наципналне ( државне ) безбеднпсти, прецизнп дефинисан и усклађен систем пружаних
и других друщтвених шинилаца, јединствена и функципнална целина, пдређенпст и спрпвпдљивпст наципналнпг (државнпг) циља, планпва, мера и ппступака с највищим знашајем и
интереспм за пдбрану и пшуваое суверенитета, независнпсти и теритпријалнпг интегритета
нације (државе) пд свих врста угрпжаваоа сппља и унутра, у миру, ванреднпм стаоу и рату.
* НАЦИПНАЛНА (ДРЖАВНА) БЕЗБЕДНПСТ. Ппдсистем пплитишкпг система и правнпг ппретка, целпвита и јединствена делатнпст друщтва, прецизнп дефинисан систем свих друщтвених
шинилаца, оихпвих наппра и делатнпсти усклађених с наципналним (државним) и међунаципналним (међудржавним) нпрмама, за делпваое у свим друщтвеним приликама ради пшу-
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ваоа идентитета, суверенитета, независнпсти и теритпријанпг интегритета нације (државе) пд
свих врста угрпжаваоа сппља и унутра, у миру,ванреднпм стаоу и рату (уставна категприја).
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ИНВЕСТИЦИПНИ ПЛАН. План расппделе и усмераваоа наципналних (државних) инвестиција.
ОДНОСИ
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ПДНПСИ. Однпси међу држављанима (грађанима) унутар нације (државе). У оихпвпм пквиру су међунарпдни пднпси (пднпси међу нарпдима у нацији).
* МЕЂУНАЦИПНАЛНИ (МЕЂУДРЖАВНИ, ИНТЕРНАЦИПНАЛНИ) ПДНПСИ. Пднпси међу нацијама(државама), билатерални и мултилатерални. У Уједиоеним Нацијама (државама), лпгишнп и
лпгишки, владају међунаципнални (међудржавни) пднпси.
* МЕЂУНАРПДНИ ПДНПСИ. Пднпси међу нарпдима у нацији (држави),или међу нарпдима
из две или вище нација (држава). У дпсадащопј и садащопј пракси јесте “на снази“ замена
теза у упптреби израза “међунарпдни“ и “међунаципнални“. Када се гпвпри п“међунарпдним“
пднпсима, редпвнп се мисли на “међудржавне“ пднпсе, щтп јесте ппгрещнп, јер нарпди ппјединашнп не шине државу, нити сампсталнп впде државну пплитику. Ти пднпси су ужи, пгранишенији и једнпставнији пд међунаципналних (међудржавних) пднпса, јер у свпју функцију
укљушују самп нарпде, НЕ државе. Када бисмп ппщтпвали тп, не би се дпгађалп да гпвпримп
п “међунаципналним“ пднпсима међу нарпдима у Србији, нити бисмп гпвприли да у нащпј
држави живи 27“нација“ уместп нарпда,нити бисмп шули изјаве п“наципналнпм бићу Срба“,
п тпме да “ у Републици Србији сви грађани су једнаки без пбзира на веру и нацију“, да
се саппщтава какп нарпди пбележавају “свпј наципнални празник“, ... Република Србија јесте НАЦИЈА (ДРЖАВА) и, кап таква, јесте шланица УН. Једина има правп на НАЦИПНАЛНП БИЋЕ (ИДЕНТИТЕТ), а нарпди имају правп самп на НАРПДНП БИЋЕ (ИДЕНТИТЕТ). У опј живе нарпди, НЕ “нације“, па je лпгишнп и лпгишки да међу нарпдима у држави владају МЕЂУНАРПДНИ
ПДНПСИ.
* МЕЂУДРЖАВНА (МЕЂУНАЦИПНАЛНА,ИНТЕРНАЦИПНАЛНА,ТРАНСНАЦИПНАЛНА) ЗАЈЕДНИЦА.
У дпсадащопј теприји и пракси гпвпри се п “међунарпднпј заједници“,кап твпревини заједнишких ставпва, мищљеоа, делпваоа и утицаја држава у “међунарпдним пднпсима“ и “међунарпдним“ кретаоима. Тп је тепријскп ппље пунп “лпгишкпг“ и језишкпг кпрпва, кпји је дп те
мере стабилан и укпреоен, да се све тепријске “расправе“ на ту тему свпде на једнп станпвищте, кпје се не меоа, нити некп ппкущава да ушити тп. Прихваћенп је кап таквп,и сва настпјаоа се свпде на “препбликпваое“ ппстпјећег,без билп каквпг бар здравпразумскпг ппмака (пресипаое из щупљег у празнп). Цела теприја и “наука“ је на тпм станпвищту, па је дпнкихптпвски наппр тп меоати. Meђунарпдну заједницу шине нарпди,везе и пднпси међу оима, а међудржавну ( међунаципналну ) заједницу шине државе (нације), међу кпјима владају
међудржавни ( међунаципнални ) пднпси, и мпже да се сматра кап сагласнпст или уједнашенпст ставпва и интереса вище држава(нација), щтп не шини неки савез,већ заједнишкп мищљеое и делпваое везанп за питаоа кпја пдгпварају тпј заједници. Дп сада нису успели ппкущаји да се дефинище “међунарпдна заједница“,јер тепријски и практишнп не ппстпји таква
какву је представљају, затп щтп ти “мислипци“ сталнп ппнављају да оу шине везе и пднпси
међу државама, щтп јесте свпјеврстан апсурд ( non plus ultra nonsens), јер не виде и не желе да виде да је лпгишка веза између нарпда и међунарпднпг, а нарпди нису државе. Једина међунарпдна заједница јесте нација ( држава ), с уставпм регулисаним и пбезбеђеним
пплпжајем, правима и пднпсима међу нарпдима кпји је шине.
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ЉУДСКА ПРАВА
* ЉУДСКА ПРАВА. Урпђена права свакпг чпвека на миран и дпстпјанствен живпт, кпја мпра и треба да пбезбеди и гарантује нација (држава) путем устава и закпна, ради пчуваоа
људскпг дпстпјанства, пствареоа пуне слпбпде и једнакпсти на начелима владавине права.
Пна су једнака за све, без права на дискриминацију пп билп кпјем пснпву, уз пунп ппщтпваое
дпстпјанства и слпбпднпг развпја лишнпсти, и свих псталих припадајућих права кпја пбезбеђују
нпрмалнп и загарантпванп правп на живпт. Устав Републике Србије (2006,шлан 3. „ Владавина
права је пснпвна претппставка Устава и ппшива на нептуђивим људским правима“; шлан 21.
„ Пред Уставпм и закпнпм сви су једнаки ... Забраоена је свака дискриминација ...“; ппднаслпв изнад шлана 38. – „ Правп на држављанствп“) гарантује људска права, правп на држављанствп свакпм држављанину (грађанину), где су сви једнаки, уз забрану сваке дискриминације. Те пдредбе нису ппщтпване према маоинама. Јавља се оихпва двпструка дискриминација: (1) Заступљене су „наципналне маоине“, кпје сущтински јесу државне маоине. Да ли
мпже да ппстпји државна маоина? Ппђимп пд тпга да је држављанствп трајна правна и пплитишка веза ппјединца с нацијпм (државпм), кпјпм стише статус оенпг држављанина (грађанина), и сва права кпја су му пбезбеђена и загарантпвана уставпм и закпнпм; да је држављанин
(грађанин) лице кпје јесте пунпправан припадник нације (државе) и кпје ужива сва грађан-

ска и државна права једнакпправнп са свима - непправданп је да ппстпје ппјединци, групе
или заједнице с умаоеним правима у пднпсу на државу и да буду „маоински“ или „маои“
држављани. „Наципналне маоине“не мпгу да егзистирају, јер ниједан држављанин не мпже
да буде државна маоина у матишнпј држави, затп щтп му је загарантпван пун статус грађанина
(држављанина) заснпван “на нептуђивим људским правима“. Наципналну (државну) маоину
шине страни држављани, кпји пп некпм пснпву дуже или краће време бправе у тпј нацији(држави), без оенпг држављанства. Акп временпм стекну тп држављанствп, ппстају држављани
(грађани) те државе, шиме престају да буду наципнална (државна) маоина. Република Србија
нема наципналне (државне) маоине међу свпјим држављанима. (2) У Уставу се третирају
„Људска и маоинска права и слпбпде“. Маоинска права су пптпунп маргинализпвана; не припадају људским правима. Ппсебнп су назнашена људска права у пднпсу на маоинска права
упптребпм саставнпг везника „ и“, кпјим се ппвезују две разлишите ствари у једну привидну
целину, кап у истпм наслпву „права и слпбпде“, или кажемп „ Петар и Павле “, „ Милица и
Славица “. У шлану 22. став 1. „... људскп или маоинскп правп ...“ и у шлану 55. став 4. „... крщеое зајемшених људских или маоинских права ...“, тп је драстишнп пптврђенп, где је упптребљен раставни везник “или“, кпјим се две ствари, међуспбнп независне, пптпунп пдвајају,
кап када кажемп „белп или црнп“, „дпбрп или лпще“,„ близу или далекп“. Mаоинама нису
дата људска права. Пне „уживају“самп маоинска права, кпја су пдвпјена пд људских права у
заједнишкпј држави, шији су држављани. Tп је пптврђенп и у химни Републике Србије (решенп
раније), кпја јесте „химна“ самп Српскпг нарпда, јер јединп пн ппстпји у опј, дпк су маоински
нарпди пптпунп избашени из ое, а држављани су исте државе. Једнакп је и с грбпм, где је
„ппстављена“ круна српскпг краља, кап да нам је држава краљевина, не Република, с шетири
„С“ ( самп слпга Србина спасава), кап да у Србији живе самп Срби, пунпправни држављани, с
„људским правима и слпбпдама“, дпк су маоински нарпди „наципналне маоине“, малпп-
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равни држављани, с „маоинским правима и слпбпдама“. У Уставу треба да пище „ЉУДСКА
ПРАВА И СЛПБПДЕ“, да се у пквиру оих назнаши „Дпдатна права и защтита нарпдних(етнишких) маоина“, да наципнална (државна) химна има раније наведен кпригпван текст, и да треће
„С“ у грбу („Србина“) има знашеое „Србију“. Ради нпрмалнпг, здравпг и дпстпјанственпг живпта,
кпји је ппказатељ пствареоа људских права, ппжељнп је, пптребнп и преппрушљивп да се свима
нама, држављанима Републике Србије, пмпгући да се псећамп прирпднп, нпрмалнп, здравп и
дпстпјанственп, такп щтп ће се из наципналнпг(државнпг) грба уклпнити неприрпдан, ненпрмалан, нездрав, дегенерисан двпглав прап, кап симбпл неприрпднпг, нездравпг, бплеснпг и дегенерисанпг стаоа, насталпг генскпм и развпјнпм абнпрмалнпщћу, услед изражене аксијалне бифпркације пре рпђеоа, јер такав утише ппгубнп на људску психу, затп щтп су га у прпщлпсти ствприли ненпрмални умпви, какп би с таквпм неприрпднпщћу и ненпрмалнпщћу „мптивисали“
људе на „прирпднп“ и „нпрмалнп“. Такп смп ппстали рпбпви нешијег демпна из прпщлпсти.
Ппзитиван деп прпщлпсти јесте за ппмиоаое и ппщтпваое, али у тпј мери да нас не дпведе у
стаое зависнпсти пд оега, а негативан деп треба пптиснути у страну, и не сппмиоати га шестп да
не би дпвеп дп живптне кпнфузије људи. Двпглав прап јесте мпгућ извпр и ппдстрекаш те кпнфузије, јер је твпревина демпнскпг виђеоа ствари. Таква прпщлпст јесте тиранија ума и разума, стварајући мпгуће лпще менталне навике и псећаое да смп зарасли у кпрпв. За шуђеое
јесте да су га и данащои нащи умпви прихватили кап „нпрмалну“ преппруку за негпваое неприрпднпг и ненпрмалнпг, кап да преппрушују да се наще наредне генерације рађају и развијају с таквим „квалитетима“. Уклаоаоем тпг шудпвищта избегнуће се прпблеми ствараоа
наметнутих дегенерисаних медипкритетских „жеља“ ппјединаца или мнпщтва да им се у ппрпдицама рађају двпглава деца кап „симбпли“ ппрпдица, и да се пдбаци идеја твпраца и загпвпрника тпг неприрпднпг и бплеснпг шуда да наща нација (држава) буде нещтп щтп лиши на
оега. Ппд утицајем тпг „ симбпла“ наще сппртске репрезентативце зпву „ПРЛПВИ“(двпглави?).
* НАРПДНЕ (ЕТНИЧКЕ) МАОИНЕ. Делпви нарпда шијe већинe (језгрa, матицe) јесу држављани
других држава, припадници су и темељ тих нација, кап щтп су Срби у Србији (већински и државптвпран нарпд), а сви Срби кпји живе у другим државама јесу припадници тих нација (држава), али шине нарпдне (етнишке) маоине у пднпсу на већински нарпд, сем неких нарпда кпји немају матишну државу ван пне у кпјпј живе кап брпјшана маоина у пднпсу на већински нарпд.
Сви су држављани нације (државе) у кпјпј живе, и имају једнака права с већинским нарпдпм.
Затп је примеренп да у нащем Уставу пище “Нарпдне (етнишке) маоине“. Уместп назива «наципнални савет наципналне маоине»( «државни савет државне маоине» ) примеренп је да
се кпристи “Савет нарпдне (етнишке) маоине“. Нарпдна(етнишка) маоина јесте дугптрајнп и
стабилнп стаое, дпк је наципнална (државна) маоина краткптрајнп и привременп стаое.
НАРОД, ЈЕЗИК И ПИСМО
* НАРПД (етнпс, пппулус, категпријалан ппјам). Није нација(држава). Тп је хпмпгена заједница кпја живи на заједнишкпм (кпмпактнпм) гепграфскпм прпстпру са заједнишким ппреклпм,
језикпм, традицијпм, пбишајима, културпм и религијпм, и заједнп с другим нарпдима, у границама заједнишке државе, шине нацију. Има идентитет (биће), с нептуђивим правпм на оега.
Нација (држава) је пбавезна да га щтити у свакпј прилици, у свим услпвима и на свакпм мес-
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ту, кап свпј припритетан наципнални (државни) интерес; тиме гради и щтити свпј идентитет наципналнп (државнп) биће.
* ЈЕЗИК И ПИСМП. Oбележје нарпда, НЕ нације (државе), јер је пна заједница нарпда, самим
тим је, ппред псталпг, заједница језика и писама. У опј се уставпм пдређује(у) службени језик
(ци) и писмп(а), уз правп кприщћеоа нарпдних језика и писама,щтп се регулище закпнпм на
пснпву устава. Ппстпје тврдое да је нација=језик, щтп је пдраз незнаоа. У Јужнпј Америци,у
свим државама,сем Бразила, Француске Гвајане и неким пстрвским државицама, гпвпри се
щпански, у Бразилу се гпвпри ппртугалски, у Францускпј Гвајани – француски,у тим пстрвским
државицама - енглески и щпански ... у САД се гпвпри енглески, у Канади - енглески и француски ... Језика и писама има кпликп и нарпда у нацијама (државама) у кпјима живе.
ПОПУЛИЗАМ, НАЦИОНАЛИЗАМ И АУТОНОМИЗАМ
* ПППУЛИЗАМ (нарпднизам, етнизам, изведен ппјам из категпријалнпг ппјма ПППУЛУС , НАРПД ). Друщтвенп-пплитишкп и културнп делпваое у нарпду и за нарпд, ради развијаоа и пшуваоа оегпве свести, језика, писма, културе, пбишаја, религије, ппщтпваое и шуваое ппрекла
и традиције. Мпже да се гпвпри п српскпм пппулизму и пппулизму билп кпјег нарпда.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) ПППУЛИЗАМ (нарпднизам,етнизам). Друщтвенп-пплитишкп и другп
делпваое група, ппкрета и ппјединаца ради развијаоа,щиреоа и наметаоа интереса, ставпва,
мищљеоа и увереоа п суперипрнпсти и сампдпвпљнпсти свпг нарпда у пднпсу на друге нарпде у нацији(држави) и ван ое, щтп дпвпди дп идеја и тежои за щпвинизам, пуну дпминацију
над другима, дп сепаратизма. Злпупптреба пппулизма – пппулащтвп, щпвинизам.
* ПППУЛИСТА (нарпдниста, етниста). Бпри се и залаже за пшуваое и развијаое пппулизма (нарпднизма, етнизма). Мпже да се гпвпри п српскпм пппулисти, или билп кпјем другпм.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) ПППУЛИСТА (нарпдниста, етниста). Залаже се и спрпвпди екстреман
(агресиван) пппулизам (нарпднизам,етнизам) и тражи кприст у тпме; пппулащ, щпвиниста.
* НАЦИПНАЛИЗАМ (државнизам, изведен ппјам из ппјма НАЦИПНАЛНП, ДРЖАВНП ). Друщтвенп-пплитишкп и културнп делпваое у нацији(држави) за ушврщћиваое и јашаое оенпг наципналнпг (државнпг) идентитета (бића), развијаое и јашаое свести ради заједнишке хпмпгенизације. Слпжен је ппјам кпји пбухвата разлишите нивпе те свести. Ппдразумева љубав према нацији (држави), истицаое оених пбележја, ппнпс и залагаое за заједнишки прпсперитет.
Не извире из нарпда негп из нације. Затп не мпже да се гпвпри п “српскпм наципнализму”,
јер је везан за Србе, а пни немају наципналнп (државнп) негп нарпднп пбележје,кап и пстали нарпди у нацији (држави), без пбзира на државптвпрнпст, а наципнализам је везан за
нацију (државу) и извире из ое. Не ппстпји “нарпдни (етнишки,пппулистишки) наципнализам“.
Ппстпји србијански (Србијин) наципнализам. Није ппгрещнп да се гпвпри и истише прави
наципнализам (државнизам), акп је у претхпднп наведенпм кпнтексту, јер не мпже да прпизведе нещтп лпще. Пн јесте свест п наципналнпсти (држављанству,државнпсти),п оенпм ппщтпваоу, п заједнишкпј припаднпсти, наципнални (државни) дух, рпдпљубље, патриптизам, заступаое свега щтп је наципналнп(државнп),ппсебнп циља, питаоа, интереса,пдбране и екпнпмскпг развпја. Такав јесте наципнални (државни) ппнпс, јер шини темељ наципналне (државне)
свести.
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* ЕКСТРЕМАН (агресиван) НАЦИПНАЛИЗАМ (државнизам). Друщтвенп-пплитишкп, културнп, екпнпмскп, впјнп и другп делпваое нације (државе), група, ппкрета и ппјединаца ради развијаоа, щиреоа и наметаоа свпјих интереса, ставпва, мищљеоа, увереоа, друщтвенп-пплитишкпг
система и оегпве суперипрнпсти путем разних пплитишких,екпнпмских,впјних(пружних) и других притисака, дп изазиваоа маоих сукпба и, на крају, рата. Ради на щтету нације (државе)
и наципнализма; злпупптреба наципнализма – наципнащтвп, дп нацизма.
* НАЦИПНАЛИСТА (државниста). Припадник нације (државе) кпји се залаже и бпри за пшуваое и развијаое наципналне (државне) свести. Пдан је држављанин, рпдпљуб, патрипта , с израженпм љубављу према нацији (држави). Ппнпси се опме. Ппнаща се увек у духу правпг наципнализма ( државнизма ). Где гпд је прикладнп, мпгуће и пптребнп, истише с ппнпспм наципнална (државна) пбележја. Не ппстпји “српски наципналиста“, јер Срби, кап и други нарпди,
имају пппулисту, нација (држава) има наципналисту, пр. србијански (Србијин) наципналиста.
Прави, искрен и ппщтен наципналиста јесте ппнпс нације (државе).
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) НАЦИПНАЛИСТА (државниста). Ппјединац кпји се залаже и спрпвпди екстреман (агресиван) наципнализам (државнизам); наципнащ, дп нацисте.
* АУТПНПМИЗАМ. Друщтвенп-пплитишкп и културнп делпваое у аутпнпмнпј ппкрајини, кпјим грађани пстварују правп на аутпнпмију у пквиру свпје аутпнпмне теритпријалне заједнице, у складу с уставпм нације (државе).
* АУТПНПМИСТА. Припадник грађана аутпнпмне ппкрајине кпји се залаже и бпри за пшуваое и развијаое аутпнпмизма.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) АУТПНПМИЗАМ. Екстремнп(агресивнп) делпваое група, ппкрета и
ппјединаца ради развијаоа, щиреоа и наметаоа идеја, ставпва, мищљеоа и увереоа п псампстаљиваоу аутпнпмне ппкрајине пд нације(државе), прптивнп уставу. Злпупптреба аутпнпмизма - аутпнпмащтвп.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) АУТПНПМИСТА. Ппјединац, припадник грађана аутпнпмне ппкрајине, кпји се залаже и спрпвпди аутпнпмащтвп; аутпнпмащ.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМ
* ИНТЕРНАЦИПНАЛИЗАМ. Друщтвенп-пплитишкп, културнп, екпнпмскп, сппртскп, наушнп, впјнп и другп делпваое, приближаваое и ппвезиваое ставпва и пплитике, усппстављаое и јашаое сплидарнпсти и једнакпправнпсти међу нацијама (државама), прптив свих расних, верских, класних и других предрасуда.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) ИНТЕРНАЦИПНАЛИЗАМ. Ствараое савеза(пактпва) вище нација(држава) ради демпнстрације впјне,пплитишке и екпнпмске мпћи,за спрпвпђеое пдређених притисака сваке врсте и усппстављаое дпминације над другим нацијама (државама).
* ИНТЕРНАЦИПНАЛИЗАЦИЈА. Укљушиваое вище нација(држава) у рещаваое пдређених прпблема.
* ИНТЕРНАЦИПНАЛНП = МЕЂУНАЦИПНАЛНП = МЕЂУДРЖАВНП
* INTERNATIONAL MONETARY FUND. Међунаципнални (међудржавни) нпвшани фпнд; никакп
“ међунарпдни мпнетарни фпнд“,јер international не мпже да знаши “међунарпдни“,затп щтп
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national знаши државни ( наципнални ), international знаши међунаципнални ( међудржавни ),
а превпђеое тих реши тражи превпђеое и реши monetary, щтп знаши – нпвшани.
* ИНТЕРНАЦИПНАЛА. Прганизација кпја ппвезује партије и ппкрете из вище нација (држава) с једнаким и слишним ппредељеоима и ставпвима, на једнакпправнпј пснпви.
* ИНТЕРНАЦИПНАЛНИ (међунаципнални,међудржавни) ПРПСТПР. Неутралан прпстпр кпји
мпгу да кпристе све нације (државе), без ппсебне дпзвпле.
* МУЛТИНАЦИПНАЛНП (вищедржавнп,вищенаципналнп,транснаципналнп). Удруживаое вище нација (држава) у рещаваое једнпг или вище заједнишких питаоа.
* МУЛТИНАЦИПНАЛНА (вищенаципнална,вищедржавна,транснаципнална) КПМПАНИЈА. Има
седищте (матицу) у матишнпј држави, а у другим државама има сппственим инвестицијама
развијене пгранке, кпји прпизвпде или пбављају друге делатнпсти у заједнишкпм интересу
кпмпаније. Прва таква кпмпанија је бип америшки Сингер, кпји је крајем 60-тих гпдина 19тпг века изградип свпју прву фабрику за мпнтираое щиваћих мащина у Глазгпву.
** НАЦИОНАЛНО (ДРЖАВНО) у Републици Србији јесте и ( пптврда смисла теме ):
* Наципнална безбеднпст Републике Србије ( Устав Републике Србије, шлан 46. став 2.)
* Савет за наципналну безбеднпст Републике Србије
* Наципнална пензија
* Наципнална агенција за регипнални развпј
* Наципнална служба за заппщљаваое
* Стратегија наципналне пдбране
* Шкпла наципналне пдбране
* Стратегија наципналне безбеднпси
* Наципнални мегарегистар за инфпрмације п живптнпј средини
* Наципнална стратегија за бпрбу прптив кпрупције
* Регистар наципналнпг интернет дпмена Србије (РНИДС)
* Наципналнп удружеое защтите пд ппжара Републике Србије (НУЗПП РС)
* Наципнални центар за кпнтрплу трпваоа
* Наципнални акципни план развпја прганске прпизвпдое
* Наципнални савет за защтиту пптрпщаша Републике Србије
* Наципнална електрпнска база ппдатака за дпступнпст инфпрмација п живптнпј средини
* Наципнална награда за ппслпвну извснпст “Пскар квалитета“
* Наципнални криминалистишкп-технишки центар
* Наципнални пквир квалификација у Србији (НПКС)
* Наципнална стратегија заппщљаваоа
* Наципнална безбеднпсна агенција
* Наципнални савет за виспкп пбразпваое
* Наципнални савет за културу Републике Србије
* Наципнални правилник п излпжбама паса
* Наципнална агенција практишара/ки пмладинскпг рада (НАППР)
* Наципнална алијанса за лпкални екпнпмски развпј
* Наципнална кпрппрација за псигураое стамбених кредита
* Наципнална стратегија спцијалнпг станпваоа
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Наципнални прпграм ппљппривреде Србије
Наципнални регистар лекпва Републике Србије
Наципнална агенција пптрпщаша Републике Србије
Наципнална аспцијација щпедитерских друщтава и агената
Наципнални савет за развпј туризма Републике Србије
Наципнална стратегија безбеднпсти сапбраћаја на путевима
Наципнална гепграфска плимпијада
Наципнална екплпщка плимпијада
СРБИЈА – наципнална ревија
Наципналнп тржищте рпба и услуга Србије (НТРУС)
Наципнални пквир квалификација у Србији (НПКС)
Наципналнп истраживаое п стилпвима живпта станпвнищтва Србије 2014.гпдине
Наципнални миленијумски циљеви развпја у Републици Србији
Наципнална инвентура щума Републике Србије
Наципнална матура
Наципнални нафтни кпмитет Републике Србије
Наципнални впдиш дпбре клинишке праксе
Наципнална признаоа и награде
Наципнална прганизација пспба са инвалидитетпм Србије
Наципнални савез за карлинг Србије
Наципнални тим АИЕСЕЦ-а
Наципнални рашуни Србије
Наципнална аспцијација удружеоа здравствених радника Србије
Наципналнп удружеое прпценитеља Србије (НУПС)
Наципнална преппрука за универзитете и институте у Србији
Наципналнп удружеое медијатпра Србије (НУМС)
Наципнална стратегија пдрживпг развпја Србије
Наципнална АИКИДП федерација Србије
Nаtional geografic Србија (шасппис)
Наципнална прганизација пптрпщаша Србије (НППС)
Наципнална прганизација за ретке бплести Србије (НПРБС)
Наципнална статегија развпја сппрта у Републици Србији 2014 – 2018.
Наципналне референтне лабпратприје Србије
Наципнална аспцијација за пружје Србије (НАПС)
Наципнална инфрасруктура геппрпстпрних ппдатака (НИГП)
Наципнална мрежа ГНСС станица Републике Србије
Наципнална стратегија за апрпксимацију у пбласти живптне средине за Републику Србију
Наципнална стратегија за укљушиваое Републике Србије у механизам шистпг развпја КЈПТП
Наципнална стратегија пдрживпг кприщћеоа привредних ресурса и дпбара
Наципнална стратегија п стареоу
Наципнална стратегија заппщљаваоа
Наципнална стратегија за младе
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* Наципнална стратегија рефпрме правпсуђа
* Наципнална стратегија Србије за приступаое Еврппскпј унији
* Наципнална стратегија за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређеое рпдне равнпправнпсти
* Наципнална стратегија за превенцију и защтиту деце пд насиља
* Наципнална стратегија за рещаваое питаоа избеглица и интернп расељених лица
* Наципнална стратегија за спрешаваое и сузбијаое насиља над женама у ппрпдици
* Наципнална стратегија защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама
* Наципнална стратегија за бпрбу прптив прганизпванпг криминала
* Наципнална стратегија за бпрбу прптив праоа нпвца и финансираоа терпризма
* Наципнални кпмитет ИЦПМПС Србија
* Наципналнп такмишеое ушенишких кпмпанија
* Наципнална алијанса за лпкални екпнпмски развпј
* Наципнална дешија линија (НАДЕЛ)
* Наципнална аспцијација туристишких агенција Србије (YUTA)
* Наципнална типплпгија стамбених зграда Србије
* Наципнална инфраструктура геппрпстпрних ппдатака
* Наципнална прпцена ризика пд праоа нпвца у Републици Србији
* Наципналнп слущаое п Дунавскпј стратегији
* Наципнални кппрдинатпр за Дунавску стратегију
* Наципнална аспцијација туристишких впдиша Србије
* Наципнални прпграм за инфраструктуре Србије 2017 – 2021.
* Наципнална стипендија Србије
* Наципнална аспцијација шистпћа Србије (ASWA)
* Наципнални кпнвент п Еврппскпј унији
* Наципнална платфпрма за трпугап знаоа у Србији
* Наципнални ппзивни центар министарства здравља
* Наципнални центар за фармакпвигиланцу
* Наципнални савет за кппрдинацију пднпса с Рускпм федерацијпм и Кинпм
* Наципнална фреквенција
* Наципнална телевизија
* Наципнални центар за климатске прпмене
* Наципнални прпграм за сузбијаое сиве екпнпмије
* Наципнална стратегија за прпцесуираое ратних злпшина
* Наципнални ДНК регистар
*** СУШТИНА (СМИСАО) ТЕМЕ: Нација = држава (јединствена међунарпдна заједница); наципналнп = државнп; наципналнпст = држављанствп; држава јесте и наципнална и грађанска
уједнп; Српскп нарпднп (етничкп,пппулистичкп) биће; Србијинп (Србијанскп) наципналнп (државнп) биће; међунаципнални (међудржавни) пднпси; међунарпдни пднпси (пднпси међу нарпдима); наципнална (државна) маоина јесу страни држављани; нарпдне(етничке) маоине, једнакпправне с већинским нарпдпм; људска права и слпбпде/дпдатна права и заштита нарпдних (етничких) маоина/; језик и писмп јесу пбележје нарпда; пппулизам је на нивпу нарпда;
наципнализам је на нивпу нације (државе); аутпнпмизам је на нивпу аутпнпмне ппкрајине.

