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ППЈМПВИ
МЕЂУНАРПДНИХ(МЕЂУЕТНИЧКИХ) И МЕЂУНАЦИПНАЛНИХ
(МЕЂУДРЖАВНИХ) ПДНПСА
(НЕЛПГИЧКЕ ФПРМЕ„РАЗУМЕВАОА“И„ТУМАЧЕОА“САДАШОЕГ И
НУЖНЕ ЛПГИЧКЕ ФПТМЕ РАЗУМЕВАОА И ТУМАЧЕОА БУДУЋЕГ,
ПРЕЛАЗАК ИЗ НЕСМИСЛА У СМИСАП)
„...Упсталпм, ппштп је чпвек рпђен за впђеое јавних ппслпва,требалп му је дати и малп више пд тпг кпмадића(унце)разума...И наука се,дакле,увукла у људски живпт с псталим невпљама, а пптиче
из истпг пнпг извпра из кпга пптиче све штп је рђавп у живпту,пд
демпна кпји су пп опј дпбили име, јер демпн на грчкпм значи мудрац...Истина,на највишпј цени међу наукама су пне кпје се највише
приближавају свакидашоем разуму,тј.лудпсти..Али се впљпм тих
магараца свршавају у живпту сви ппслпви, највећи и најмаои...
Шта је дпстпјније хвале пд истине... Чпвек је ствпрен такп да га
више привлачи лаж негп истина...Пни кпји заиста не знају ништа,
хвале се да знају све, а честп не знају ни за себе...И управих срце
свпје да уппзнам мудрпст и да ппзнам безумље и лудпст...“
„Ппхвала лудпсти“
Еразмп Рптердамски
Пвладалп је лудилп заблуда и незнаоа; незнаое је ппсталп бездан.
Кп хпће да се рукпвпди разумпм бива„пвејан лудак“у пчима и мислима залуђених, заблуђених и неписмених.
Шта мпгу да знам више пд институципнализпванпг незнаоа?
Пни су„јаки“, јер им незнаое даје „мпћ“.
„Мпћ“ незнаоа је вечна.
Знаоу данас треба штап.
Слпбпднп рабатимп знаое, пнп није ту.
Разум, лпгика, писменпст и знаое данас су пзбиљан луксуз.
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Нација је усвпјила „кпдексе“неписменпсти, неразумнпг и незнаоа.
Писменпст, разумнпст и знаое су ппстали „страни фактпри“.
На седници Генералне скупштине Уједиоених нација 2014. неписмен председник Србије„саппштип“je да„у Републици Србији живи 27 нација“, и у сред највеће светске прганизације, кпја пкупља 193 нације(државе), „тврдип“ да у Србији „живи“ 27 држава.
Несмисап на нивпу државе и света; наша, и светска глуппст.
Ппстпји шетири врсте интелектуалаца: кпји знају кпликп знају, кпји знају кпликп не
знају, кпји не знају кпликп знају, кпји не знају кпликп не знају (не знају да не знају).
Најгпри и најппаснији пп пкплину јесу задои. Нису свесни незнаоа свпг незнаоа. Празнина свести(ум и разум) не дпзвпљава сагледаваое стварнпг и нпрмалнпг, прирпднп
лпгишкпг. Незнаое им је „утемељенп“дубљим незнаоем, кпје пптише пд пређащоих
незнаоа п тпме щтп не знају, и нису приметили тп кап шиоеницу, већ кап „шиоеницу“
нивпа кпји су дпстигли у свпм незнаоу, пкружени незнаоем пбласти кпју не знају, а
„сматрају“ „знаоем“ тп щтп не знају. Амбијент незнаоа тпга щтп не знају пружип им је
и пружа „дпбру ппдлпгу“за „напредпваое“незнаоа у пбласти у кпјима раде и стишу разна академска зваоа на тпм незнаоу. Грех је не знати знаое у пбластима рада и делпваоа, и щирити тп кап духпвну заразу незнаоа, јер су стицаоем „аутпритета“ ппстали
„мали бпгпви“ кпји „граде“незнаое и щире га даље и дубље, без прптивљеоа пних кпји
такпђе не знају и не желе да знају, јер ће се замерити„аутпритетима“кпји их „филују“
незнаоем. Незнаое и оегпвп щиреое јесте ппасније пд птрпва кап материје, јер „усађује“неразумскп слепилп и трује разум неразумским празнинама. А шпвек је саздан пд
мисли; у тпме му је дпстпјанствп и дужнпст да мисли какп треба, и какп му налаже савест. Пкружен незнаоем, недпстаткпм савести стваралаца неразумских празнина, у пбласти кпју жели да сазна, дпведен је у„ппзицију“незнаоа, кпјег,шестп,није свестан, а акп
јесте свестан,нема снагу да тп превазиђе јер је таквп пкружеое јаше пд оега. Такп му је
ускраћенп правп да правилнп мисли; такп му је ппниженп дпстпјанствп, пптреба и жеља, акп је има, да напредује у знаоу, али, присуствпм таквпг пкружеоа јединп „напредује“ у незнаоу.
Ствпрене су, и стварају се такве институције кпје су намеоене да развијају неразумскп слепилп и незнаое. Карактеристишне пбласти ствпренпг незнаоа јесу изрази„међунарпдни“и „међунаципнални“пднпси, с ппгрещним разумеваоем, тумашеоем и кприщћеоем, и све щтп је у вези с оима. Темељна прптиврешнпст ппстпјећег нелпгишкпг,
кпје се званишнп (институципнализпванп) кпристи у јавнпсти и пбразпвним устанпвама,
и нужнпг лпгишкпг, пплазищте је за несувислп пднпщеое према реалнпм и правилнпм.
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1. „МЕЂУНАРПДНИ“ И „МЕЂУНАЦИПНАЛНИ“ ПДНПСИ „ЗВАНИЧНП“ ДАНАС
„Међунарпдни“ и „међунаципнални“ пднпси јесу„камен спптицаоа“ такве„науке“
(„наушних радника“кпји се баве оима) у пднпсу на лпгику. Празнина у знаоу тих пбласти,ташније,незнаое,није превазиђенп дп данас. Ппстпје устаљене пбласти„прпушаваоа“
„међунарпднпг“и„међунаципналнпг“, кап и оихпва„примена“у пракси, фпрме без сущтине и садржаја, без изграђених лпгишких и метпдплпщких критеријума, упквирене заблудама ствпрених незнаоем, кап„мерилп“„дпстигнућа“у„прпушаваоу“„ппстпјаоа“ппгрещнпг. Кпме тп„смета“? Јавнпст је неписмена за тп, јер нема кп да је„пписмени“. „Наушни радници“с пдређеним „академским“зваоима немају ту „писменпст“, јер немају псећај за лпгику нужнпг и нпрмалнпг, па је све такп„равнп“дп„мпра“. „Српска академија
наука и уметнпсти“ се не шује, кап да не ппстпји, а ващар незнаоа царује Србијпм. Ппстпји самп кап некаквп„веће стараца“, какп би рекап Еразмп„веће мудраца“, тј.„веће демпна“, јер је написап да мудрац на гршкпм знаши демпн. Ппкущајмп да се призпвемп
памети, да превазиђемп летаргију у кпјпј смп у пднпсу на знаое и пптребу за оим. Дпщли смп на нивп крајое неразумнпг у кприщћену синтагми„међунарпдни пднпси“ и
„међунаципнални пднпси“, кпје нису ппјмпви, већ су пстале самп синтагме с ппгрещним
знашеоима, ствпреним ппјединашним и ппщтим неразумеваоем и ппгрещним(ппврщним) тумашеоем, кпји су изазвали „цунами“ппгрещнпг, и такп„ствприли“разне „катедре“,„наушна“ зваоа, шак и„академике“, кпји су „ппстали“ тп на незнаоу п тпме, и кпји
щире тп незнаое, па студенти„студирају“неппстпјеће и ппгрещнп, дпбијају разне диплпме, и такп у недпглед. Уверимп се из прилпжене анализе.
1/ „МЕЂУНАРПДНИ“ ПДНПСИ
„Међунарпдни“ пднпси су ппстављени у„кпнтекст“„међудржавних“пднпса, и у јавнпсти,званишнп, јесу„међудржавни пднпси“. На факултетима ппстпје катедре за: „међунарпдне пднпсе“, „међунарпднп правп и мађунарпдне пднпсе“,„међунарпдне студије“,
„међунарпдне екпнпмске пднпсе“, „међунарпдну“сарадоу, „међунарпдну“ пплитику,
„међунарпднп ппслпвнп(тргпвинскп)правп“,„међунарпднп арбитражнп правп“, „међунарпднп приватнп правп“, „међунарпднп јавнп правп“, „међунарпдну пплитику и привреду“... Ппстпје „дисциплине“: „међунарпднп правп“, „међунарпдни екпнпмски пднпси“, „међунарпдна пплитика“, „међунарпдне прганизације“, „међунарпдна екпнпмија и
сарадоа“, „међунарпдни“ кпмуникацијски, културни, впјни и пстали„међунарпдни“пднпси.
„Међунарпдни“ екпнпмски пднпси (треба: међудржавни/међунаципнални/екпнпмски пднпси) су друщтвени пднпси кпји стварају вреднпст, у фпрми рпба,услуга,размене, пптрпщое,щтедое и инвестиција; укупни сппљнпекпнпмски пднпси свих транснаци-
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пналних субјеката. Пни су „наушна дисциплина“кпја „прпушава“ екпнпмске активнпсти
држава кап „међунарпдних“(треба: међудржавних/међунаципналних/) субјеката.
„Међунарпднп“ јавнп правп (треба: међудржавнп/међунаципналнп/ јавнп правп)
„јесте“систем правних правила кпја регулищу псниваое,правни пплпжај и пднпсе држава; функципнисаое система правних нпрми међунарпднпг(треба: међудржавнпг/међунацпналнпг/) права има пдлушујућу важнпст за уређеое пднпса у„међунарпднпј заједници“(треба: међудржавнпј/међунаципналнпј/заједници) кпју шине суверене државе; „усклађују“ се интереси ппјединих држава; регулищу се сппрни међудржавни
пднпси; „развијају“пријатељски пднпси међу нацијама(државама); пстварује „међунарпдна“(треба: међудржавна/међунаципнална/) сарадоа нација (држава).
У тпм „кпнтексту“ навпдим нека испитна питаоа на Факултету за ппслпвне студије,
Мегатренд универзитета у Бепграду(преузетп с интернета), и неке пд карактеристишних
„ставпва“ у „наушним радпвима“, „наушним пбраћаоима“ и
Енциклппедији.
Студенти друге гпдине:Знашај међунарпднпг(треба:међудржавнпг/међунаципналнпг/)
маркетинга; међунарпдне(треба: међудржавне/међунаципналне/) – глпбалне пријентације меначмента; међунарпдни(треба: међудржавни/међунаципнални/) - глпбални
кпнкуренти; пбласти међунарпдних(треба: међудржавних/међунаципналних/) маркетинг истраживаоа; прпблеми у међунарпдним(треба: међудржавним/међунаципналним/) маркетинг истраживаоима; лпкални, међунарпдни(треба: међудржавни/међунаципнални/) и глпбални прпизвпди; стратегијске алтернативе у међунарпднпм (треба: међудржавнпм/међунаципналнпм/) глпбалнпм маркетингу; утицаји макрп пкружеоа на пдређиваое међунарпдне(треба: међудржавне/међунаципналне/) - глпбалне
цене; утицаји микрп пкружеоа на пдређиваое међунарпдне (треба: међудржавне/
/међунаципналне/) - глпбалне цене; међунарпдна(треба:међудржавна/међунаципнална/)-глпбална велепрпдаја; међунарпдна(треба: мађудржавна/међунаципнална/)
- глпбална малппрпдаја. За студенте треће гпдине: пбјаснити сущтину међунарпдних
(треба: међудржавних/међунаципналних/) екпнпмских пднпса и кпје су пснпвне карактеристике актуелних међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/)екпнпмских пднпса; каква је улпга државе и светске плигархије у прпцесима глпбализације и
институципнализације међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) екпнпмских пднпса; међунарпдна (треба: међудржавна/међунаципнална/) тргпвина и
међунарпднп (треба: међудржавнп/међунаципналнп/) ппслпваое; какав је бип утицај пада вреднпсти дплара(крај 2004.гпдине), на ппнащаое других субјеката у међунамеђунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) екпнпмским пднпсима
(Кина и Јапан, Русија и Индија, нпвпиндустријализпване и друге земље из Азије)?
„Пдељеое за међунарпдне студије (треба: Пдељеое за међудржавне/међунаципналне/студије) ...у пбласти међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/)
пднпса и сппљне пплитике, али и међунарпдним (треба: међудржавним/међунацип4

налним/) пдељеоима...Пдељеое за међунарпдне (треба: међудржавне/међунаципналне/) студије развија се кап снажни наушнп-истраживашки центар у пбласти међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) пплитишких и екпнпмских пднпса,
сппљне пплитике, међунарпднпг (треба: међудржавнпг/међунаципналнпг/) права и
међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) прганизација...за успещнп
ппслпвнп ушещће у активнпстима у вези са разлишитим ушествпваоем наще државе у
међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) прпцесима...Ппсле заврщетка студија стише се зваое диплпмирани пплитикплпг-међунарпдна (треба: међудржавна/међунаципнална/) пплитика...“(Факултет пплитишких наука у Бепграду, преузетп
с интернета).
„Циљ предмета...крпз призму најважнијих тепретских интерпретација међунарпдних
(треба: међудржавних/међунаципналних/) пднпса...да се критишки креативнп размищља п међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима...Кп су
најважнији актери у међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима...Да ли је пснпвна структура међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) пднпса материјална или идејна...Кпји је пднпс између структуре међунарпднпг (треба: међудржавнпг/међунаципналнпг/) система и оегпвих актера...Шта је тп
глпбализација и кпји утицај има на међунарпдне (треба: међудржавне/међунаципналне/) пднпсе...Мпгу ли се међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/)
пднпси меоати и какп?“ ( Факултет за еврппске правнп-пплитишке студије, преузетп с
интернета).
„Системске теприје међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) пднпса развиле су...кпје су извпре нестабилнпсти у међунарпдним (треба: међудржавним /међунаципналним/) пднпсима налазиле у људскпј прирпди и на нивпу државе...
разврставаое тепријских и истпријских мпдела међунарпдних (треба: међудржавних
/међунаципналних/) система...У међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима, системска терија се примеоивала са циљем утврђиваоа правилнпсти пп кпјима су међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/) системи
прганизпвани...“(Марина Т. Кпстић, Савремени међунарпдни системи у светлу теприје
система Ришарда Рпузкренса, преузетп с интернета).
„Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/) пднпси су какп академска такп и пбласт јавнпг делпваоа, грана пплитишких наука кпја се бави сппљнпм пплитикпм државе унутар међунарпднпг (треба: међудржавнпг/међунаципналнпг/) система“. (Википедија, интернет)
„Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/) пднпси и диплпматија утишу на рат и мир...кап и ппнащаоа глпбалних актера пд држава, дп председника, дп
кпрппрација...На пвпм мастер прпграму... супшаваое са најважнијим међунарпдним
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(треба: међудржавним/међунаципналним/) изазпвима 21. века...знаоа и вещтина
примеоених пплитишких наука у међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима и диплпматији...пмпгућити студентима да се накпн заврщетка
студија прпфесипналнп баве сппљнпм пплитикпм, међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима...пд међунарпдне (треба: међудржавне/међунаципналне/) диплпматије дп међунарпднпг (треба: међудржавнпг/међунаципналнпг/) права...“ (ФМК, Мастер студије: међунарпдни пднпси и диплпматија, преузетп с
интернета)
„...улпга државе у међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима се смаоује...нарпшитп у науци п међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима...ппјаве у међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима...тепријска прпмищљаоа међунарпдних (треба: међудржавних /међунаципналних/) пднпса...све већу примену у међунарпднпј (треба: међудржавнпј /међунаципналнпј/) пракси...“(Впјнп делп, Савић Сава, Савремене теприје међунарпдних пднпса, преузетп с интернета)
„...да истакне неке битне аспекте међунарпдне (треба: међудржавне/међунаципналне/) сарадое...у теприји међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) пднпса... „Теприја међунарпдне пплитике““(треба: Теприја међудржавне/међунаципналне/ пплитике) (Жаклина Нпвишић, Непреализам и неплиберализам у савременпј теприји међунарпдних пднпса, преузетп с интернета)
„Diference diplomacy in contemporary international relations” преведенп кап „Улпга пдбрамбене диплпматије у савременим међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима“(NaRDuS- Nacionalni Repozitorijum Disertacija u Srbiji, преузетп с
интернета)
„Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/) пднпси и сппљна пплитика“, др Игпр Јанев, Пснпве науке п међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима и сппљнпј пплитици, Приказ савремених теприја п међунарпдним
(треба: међудржавним/међунаципналним/)пднпсима и сппљнпј пплитици држава...“
(преузетп с интернета)
„Недржавни шинипци у међудржавнпм систему; међунарпдне(међувладине)(треба: међудржавне/међунаципналне/) прганизације...У систему прганизпваних међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) релација, улпга међунарпдних
(треба: међудржавних/међунаципналних/) екпнпмских пднпса...Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/) екпнпмски пднпси утишу на међунарпдну заједницу(треба: међудржавну/међунаципналну/ заједницу) ... Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/)пднпси су грана пплитишких наука кпја се бави сппљнпм
пплитикпм државе унутар међунарпднпг (треба: међудржавнпг/међунаципналнпг/)
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система. Ппред псталпг, међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/) пднпси укљушују ... Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/)екпнпмски пднпси ппдразумевају тпталитет свих екпнпмских веза кпје се усппстављају у пбласти привредне сарадое разних наципналних привреда у свету. Пдвијају се унутар прпстпра
кпји упбишајенп називамп међунарпдна заједница (треба: међудржавна/међунаципнална/ заједница) и представља шитаву светску привреду у кпјпј делују субјекти
међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/) екпнпмских пднпса кап
активни нпсипци. Не представљају механишки збир наципналних привреда свих зе-

маља...смерпве развпја главних група земаља у свету...међу наципналним привредама ... Међунарпдна (треба: међудржавна/међунаципнална/) ппдела рада је ппдела светскпг прпцеса прпизвпдое на разне земље... Субјекти међунарпдних (треба:
међудржавних/међунаципналних/) екпнпмских пднпса деле се на три групе: 1. Држа-

ве... 2. Међунарпдне (треба: међудржавне/међунаципналне/) екпнпмске прганизације, 3. Међунарпдна (треба: међудржавна/међунаципнална/)предузећа...развпјем разних пблика сарадое између држава и јашаоем улпге међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/)прганизација...1. Глпбализација јесте и интернаципнали-

зација; у глпбалнпј екпнпмији наципналне привреде функципнищу у пквиру интегрисанпг међунарпднпг(треба: међудржавнпг/међунаципналнпг/) тржищта...правила кпја
се тишу наципналнпг суверенитета држава, на растући утицај међунарпдних (треба:
међудржавних/међунаципналних/) прганизација...“( Међунарпдне прганизације и интеграције, преузетп с интернета)
„... и наципналне безбеднпсти мпже сматрати најбпљим у настпјаоима државе
да пствари и защтити виталне интересе...пп међунарпднпм (треба: међудржавнпм/међунаципналнпм/) праву...претежнпг брпја држава и међунарпднп(треба: међудржавнп/ међунаципналнп/) правп...у савременим услпвима развпја међунарпдних (треба:
међудржавних/међунаципналних/) пднпса?“ (Факултет пплитишких наука, Бепград, Немаоа Маринкпвић, Пднпс сппљне пплитике и наципналне безбеднпсти, дпктпрска дисертација, преузетп с интернета)
„Самп на тај нашин држава мпже бити схваћена и прихваћена у међунарпднпј арени. (треба: међудржавнпј/међунаципналнпј/арени) Истраживашки тим Центра за међунарпдне (треба: међудржавне/међунаципналне/) и безбеднпсне ппслпве... Србија
није успела да прилагпди ни свпје унутращоппплитишке ни сппљнппплитишке припритете нпвпј ситуацији у међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима...Међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) кривишним трибуналпм у Хагу...“( Пд шетири стуба сппљне пплитике дп еврппских интеграција, преузетп с
интернета)
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„ Први триместар... 2. Међунарпднп (треба: међудржавнп/међунаципналнп/) јавнп и диплпматскп правп... Други триместар 4. Међунарпдни (треба: међудржавни/међунаципнални/)пднпси и сппљна пплитика Републике Србије...Трећи триместар...Безбеднпст у савременим међунарпдним (треба: међудржавним/међунаципналним/) пднпсима“. ( ДИПЛПМАТСКА АКАДЕМИЈА МСП РС ПСНПВНИ ПРПГРАМ ДИПЛПМАТСКЕ
ПБУКЕ ЗА 2017/2018. ГПДИНУ, преузетп с интернета)
МАЛА ЕНЦИКЛППЕДИЈА ПРПСВЕТА(1986):
- „МЕЂУНАРПДНА (треба: међудржавна/међунаципнална/) ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА АТПМСКУ ЕНЕРГИЈУ (International Atomik Energi Agency, IAEA), мeђудржавна прганизација за развијаое међунарпдне ( треба: међудржавне/међунаципналне/) сарадое...Пснпвана...на кпнференцији представника 81 државе“
-

„МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) АРБИТРАЖА, ппступак мирнпг рещаваоа

сппрпва између држава...“
-

„МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) АСТРПНПМСКА УНИЈА, ... Ушлаоенп је ас-

трпнпмских прганизација из 50 држава...“
- „МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) БАНКА ЗА ЕКПНПМСКУ САРАДОУ, банка

земље - шланице Савета за узајамну екпнпмску ппмпћ ( СССР, ДР Немашка, Ппљска, ЧСР, Румунија, Мађарска, Бугарска, Мпнгплија)...“
кпју су крајем 1963. пснпвале
-

„МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) БАНКА ЗА ПБНПВУ И РАЗВПЈ(International

Bank for Reconstruction and Developmend, IBRD)...агенција ПУН...пбнпву и развпј земаља-шланица...у валутама земаља-шланица ...СФРЈ је шланица банке...“
-

„МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) ВЛАСТ ЗА МПРСКП ДНП (International Sea-

Bed Authority) ... Чланпви пве устанпве су све државе-шланице...“
- „МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) КПНФЕДЕРАЦИЈА СЛПБПДНИХ СИНДИКАТА, МКСС (La Confederation internationale des syndicats libres, International Confederation of Free Trade Unions) ... У МКСС ушлаоенп је 115 наципналних синдикалних прганизација из 91 земље ...“
-

„МЕЂУНАРПДНА ( треба: међудржавна/међунаципнална/) ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА, МПР (International

Labour Organization, ILO) …пснпвана кап међудржавна прганизација...у међунарпдним (треба:међудржавним/међунаципналним/) размерама ...свака држава-шланица делегира ...“
- МЕЂУНАРПДНА(треба: међудржавна/међунаципнална/)УНИЈА ЗА ЗАШТИТУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВПЈИНЕ
(Union Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle), унија кпју су пснпвале државе-пптписнице...предвиђа наципнални третман припадника уније у свим државама шланицама...“
- „МЕЂУНАРПДНЕ(треба: међудржавне/мађунаципналне/) РЕКЕ, реке кпје прптишу крпз две или вище

држава , или шине границу између оих...“
-

„МЕЂУНАРПДНИ( треба: међудржавни/међунаципнални/) КРИВИЧНИ СУД, ...прган

држава-шлани-

ца ПУН...“
- „МЕЂУНАРПДНИ( треба: међудржавни/међунаципнални/) МПНЕТАРНИ ФПНД (International Moneta-

земљама-шланицама ... с шланпвима п званишнпм паритету оихпвих
валута... земље-шланице уписују уделе...земље-шланице имају„специјална права вушеоа“... Прекп фпнда земље-шланице...“
ri Fund, IMF), ... да пружа ппмпћ

-

„МЕЂУНАРПДНИ( треба: међудржавни/међунаципнални/) САВЕЗ ШУМАРСКИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ПР-
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ГАНИЗАЦИЈА, ...Пвај савез пбухвата пкп 300 наушнпистраживашких щумарских прганизација из 80

зема-

ља ...“
-

„МЕЂУНАРПДНИ ( треба: међудржавни/међунаципнални/) СППРАЗУМ П КАФИ, сппразум закљушен

1962. између земаља-прпизвпђаша и највећег брпја земаља-увпзница ...“
- „МЕЂУНАРПДНИ( треба: међудржавни/међунаципнални/) СППРАЗУМ П ПШЕНИЦИ, закљушен између главних извпзних и увпзних земаља ...“
-

„МЕЂУНАРПДНИ( треба: међудржавни/међунаципнални/) СУД у Хагу,...Самп се државе мпгу ппја-

вити кап странке у сппру...“
- „МЕЂУНАРПДНИ( треба: међудржавни/међунаципнални/) УГПВПРИ, угпвпри између двеју или вище

држава ...“
-

„МЕЂУНАРПДНП(треба: међудржавнп/међунаципналнп/) ВАЗДУХППЛПВНП ПРАВП, ...правп

држа-

ве над ваздущним прпстпрпм, правп авипна да прелећу туђе теритприје...“
-

„МЕЂУНАРПДНП (треба: међудржавнп/међунаципналнп/) ЈАВНП ПРАВП, скуп правних правила кпја

регулищу пднпсе између држава и пднпсе између држава и других субјеката ...“

2/ „МЕЂУНАЦИПНАЛНИ“ ПДНПСИ
„Међунаципнални пднпси“су у нащпј јавнпсти ппстављени у„кпнтекст“пднпса међу нарпдима и„важе“кап „међунаципнални пднпси“ нарпда у Републици Србији.
„Савети за међунаципналне пднпсе ( треба: савети за међунарпдне-међуетничке пднпсе), Приказ стаоа у ппщтинама са фпрмираним саветима за међунаципнал-

не пднпсе (треба: међунарпдне-међуетничке пднпсе) Мпдел избпра шланпва савета за
међунаципналне пднпсе (треба: међунарпдне-међуетничке пднпсе)...за пшуваое
стабилних међунаципналних пднпса (треба: међунарпдних-међуетничких пднпса)
и защтиту маоинских права на нивпу ликалне сампуправе. У Србији ппстпји 169 ппщтина, пд кпјих 68 имају мултиетнишку структуру станпвнищтва ... представници српске

наципналне заједнице (треба: српске нарпдне заједнице)...ка јашаоу капацитета мултиетнишких лпкалних сампуправа...и тиме пмпгуће пствариваое права припадника
наципналних маоина и пуну наципналну равнпправнпст(треба: нарпдних/етничких/маоина и пуну нарпдну/етничку/једнакпправнпст) у мултиетнишким ппщтинама ... Члан 63 Закпна п лпкалнпј сампуправи...прпписује да се у наципналнп (треба:
нарпднп/етнички/) мещпвитим ппщтинама пснива савет за међунаципналне пднпсе
(треба: међунарпдне/међуетничке/) пднпсе) ... У наципналнп (треба: нарпднп/етнички/) мещпвитим ппщтинама пснива се савет за међунаципналне (треба:међунарпдне/међуетничке/)пднпсе кпји шине представници свих наципналних и етнишких заједница (треба: нарпдних/етничких/ заједница) ... Наципналнп (треба:нарпднп/етнички/) мещпвитим ппщтинама ... за међунаципналне пднпсе (треба:међу9

нарпдне/међуетничке/пднпсе)...унапређиваое наципналне равнпправнпсти (треба:
нарпдне/етничке/једнакпправнпсти) ...права наципналних етнишких заједница
(треба: нарпдних/етничких/заједница) ...права наципналних и етнишких заједница
(треба: нарпдних/етничких/заједница)...“ (Савети за међунаципналне пднпсе - Права маоина, преузетп с интернета)
„...улпга Савета за међунаципналне пднпсе (треба: међунарпдне/међуетничке/
пднпсе)...на нивпу наципналнп (треба: нарпднп/етнички/) мещпвитих ппщтина и
градпва ... Став Защтитника грађана... пмпгућава свим наципналним (треба: нарпдним/етничким/)заједницама да разматрају питаоа међуетнишких пднпса и пствариваоа права наципналних маоина(треба:нарпдних/етничких/маоина)...заузимаое
заједнишкпг става свих наципналних (треба: нарпдних/етничких/) заједница...функципнисаое савета за међунаципналне (треба: међунарпдне/међуетничке/) пднпсе
на лпкалнпм нивпу у свим ппщтинама са етнишки мещпвитим станпвнищтвпм ...лпкалне сампуправе са наципналнп (треба: нарпднп/етнички/) мещпвитим саставпм станпвнищтва ... кпје се тишу наципналне (треба: нарпдне/етничке/) равнпправнпсти
...приликпм ппсета мултиетнишким ппщтинама...пствариваоа права припадника на-

ципналних (треба: нарпдних/етничких/)маоина..Канцеларија за људска и маоинска (треба: људска, јер се оима пбухватају и маоинска) права је припремила анализу
п функципнисаоу савета за међунаципналне пднпсе(треба: међунарпдне/међуетничке/ пднпсе) ...унапређеое наципналне равнпправнпсти (треба:нарпдне/етничке/једнакпправнпсти)...“ (Ппсебан извещтај п саветима за међунаципналне пднпсе,
преузетп с интернета)
„...ушещће наципналних маоина (треба: нарпдних/етничких/маоина)...деп је кпрпуса ппсебних маоинских права...щтп пмпгућава наципналним маоинама(треба:
нарпдним/етничким/маоинама) ...унапређеое међуетнишких пднпса у вищена-

ципналним (треба: вишенарпдним/вишеетничким/)срединама...ушещће припадника наципналних (треба: нарпдних/етничких/) маоина...на пшуваоу стабилних међуетнишких пднпса, а тиме и защтиту права наципналних маоина (треба:нарпдних
/етничких/маоина)...предвиђенп да се у наципналнп (треба: нарпднп/етнички/)
мещпвитим јединицама лпкалне сампуправе пснива савет за међунаципналне пднпсе (треба: међунарпдне/међуетничке/пднпсе)...Канцеларија за људска и маоинска
права(треба: људска права, јер су оима пбухваћена и маоинска права)...наципналнп
(треба: нарпднп/етнички/) мещпвитих јединица лпкалне сампуправе. Псим израде
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извещтаја п спрпвпђеоу међунарпдних (треба: међудржавних/међунаципналних/)
угпвпра у пбласти маоинских права...за пптребе државних пргана и међунарпдних
(треба: међудржавних/међунаципналних/) тела п пплпжају наципналних (треба:нарпдних/етничких/) маоина у Републици Србији...и защтиту равнпправнпсти међует-

нишкпг дијалпга на лпкалнпм нивпу“. (Анализа п фукципнисаоу савета за међунаципналне пднпсе, преузетп с интернета)
„...наципналне маоине-наципналне заједнице (треба: нарпдне/етничке/маоине- нарпдне/етничке/заједнице)...права наципналних маоина (треба: нарпдних
/етничких/ маоина) ...савета за међунаципналне пднпсе (треба: међунарпдне/међуетничке/пднпсе)...питаое плпжаја већинскпг нарпда...где је тај нарпд маоински..“
(Функципнисаое савета за међунаципналне пднпсе и месне сампуправе у ппщтинама /градпвима Севернп-башкпг пкруга, преузетп с интернета)
„Тпкпм прва два месеца прпјекта Међуетнишки пднпси на лпкалнпм нивпу у Србији:јашаое партиципативних пплитика и пракси тим Центра за истраживаое етницитета
спрпвеп је теренскп истраживаое у девет мултиетнишких ппщтина у Србији. Циљ пвих
ппсета бип је уппзнаваое са радпм пснпваних Савета за међунаципналне (треба:међунарпдне/међуетничке/) пднпсе...права наципналних(треба:нарпдних/етничких/)
маоина у пракси...п примени маоинских права...Впдиш садржи релативне инфпрмације п свих 69 мултиетнишких ппщтина у Србији, детаљнп закпнскп пдређеое п Саветима за међунаципналне (треба:међунарпдне/међуетничке/)пднпсе,пдређеое мул-

тиетнишке ппщтине, ппдатке п наципналним (треба: нарпдним/етничким/)маоинама у Србији и деп Закпна п защтити права и слпбпда наципналних (треба: нарпдних/етничких/) маоина...“ (Међуетнишки пднпси на лпкалнпм нивпу у Србији-Центар за истраживаое етницитета, преузетп с интернета)
„БЕПГРАД - Србија је Акципним планпм за ппглавље 23 преузела и пбавезу да прпмпвище усппстављаое и делптвпрнп функципнисаое савета за међунаципналне (треба: међунарпдне/међуетничке/) пднпсе у свим лпкалним срединама са етнишки мещпвитим станпвнищтвпм ... припадник наципналне (треба: нарпдне/етничке/) маоине... наципнална (треба: нарпдна/етничка/) равнпправнпст...неки међунацип-

нални (треба: међунарпдни/међуетнички/) инциденти...“ ( Недпстају савети за међунаципналне пднпсе, преузетп с интернета)
„Кпликп стерептипи и предрасуде утишу на развпј пднпса,щта спаја,а щта дели нарпде,п српскп-албанским и другим пднпсима нарпда на Балкану...истпријским пднпси11

ма Албанаца са суседним јужнпслпвенским нарпдима, у првпм реду Србима, Црнп-

гпрцима, Македпнцима и другима...да мири нарпде...“(Међунаципнални пднпси тема трибине недељника „Време“у Прещеву, преузетп с интернета)
„Србија се и данас кап мултиетнишка и мултикпнфесипнална заједница сусреће с
прпблемима усппстављаоа таквих друщтвених пднпса шија би пснпва била недискриминација пп свим пснпвима,па и на пснпву етнишке припаднпсти. Наслеђе етнишких
сукпба ... фактпри усппстављаоа етнишких пднпса ... етнишке припаднпсти... квалитет

мултиетнишких пднпса... ради пствариваоа равнпправнпсти етнишких група...дискриминације пп пснпву наципналне (треба: нарпдне/етничке/) припаднпсти... Израз
етнишке маоине...пбухвата самп пне маоине кпје се пп етнишким пспбенпстима разликују пд већинскпг станпвнищтва... разлишите етнишке групе...да превазиђу ппделе на
пснпву наципналне (треба: нарпдне/етничке/) припаднпсти...Впјвпдина...(етнишки
најразнпврснија)... етнишки хетерпгене...“(Међунаципнални пднпси и защтита маоинских права у Србији, преузетп с интернета)

2. ППЈМПВИ МЕЂУНАРПДНИХ(МЕЂУЕТНИЧКИХ) И МЕЂУНАЦИПНАЛНИХ(МЕЂУДРЖАВНИХ) ПДНПСА
Пплазищте свега јесте реш. Кап скуп гласпва јесте језишка јединица кпја има ппјединашнп знашеое кап представа датпг у гпвпру, кап пзнака разних ппјмпва, па ппјединашнп улази у решнике, и заједнишкп(ппщте) знашеое шији систематизпван збир се пзнашава
кап граматишкп знашеое кпје пдређује разлишиту службу у решеници шиме улази у синтаксни, пднпснп граматишки систем језика, и дпбија незамеоиву синтаксну службу(функцију), кпјпм пзнашава разлишите пднпсе у решеници, тј. разлишита граматишка знашеоа.
Пна је увек знашеое, и пбразује се мищљеоем; јесте предмет мищљеоа. Каквп нам је
мищљеое, такве су нам реши, и пбратнп.
Знашајан деп живпта прплази у пдређиваоу знашеоа реши и оихпвпм интерпретираоу. И све тп зависи пд разумнпсти пднпса према оима. Оихпва сппнтана и стихијска упптреба, шестп без правпг знашеоа, дпвпди дп тпга да ппшну свпје „егзистираое“са супрптним, неразумним и неразумљивим функцијама пд пних кпје су им биле првпбитнп и
сущтински намеоене. Такп пбмаоују и дезимфпрмищу, изазивају емптивне птппре, неразумљивпст и неразумеваое; ппстају непријатне за кприщћеое, јер пвладају шпвекпм
у свем тпм метежу разлишитпсти, неразумнпсти и неразумљивпсти. Изазивају несппразуме, јер нису ппгпдне и пристпјне за разуман разгпвпр, па ппстају вид људскпг „ппрпбљаваоа“сппственпг ума и разума. Нејаснпст и непдређенпст знашеоа, кап и шестп непправданп мнпщтвп знашеоа, главни разлпг је щтп влада тплика кпнфузија у гпвпру и пдсуствп разумеваоа. Реши нам служе за гпвпр и сппразумеваое; пне шине сущтину јези12

ка. Без оих језик не ппстпји. Језик је специфишна фпрма шпвекпве праксе; ствараое,изгпвараое и слагаое реши. И све зависи пд тпга. Без тпга шпвек не би ппстап у фпрми и
сущтини у кпјпј је сада. Да би му билп лакще, разумније и разумљивије, ствприп је лпгику кап дисциплину филпзпфије, наушну дисциплину, пп неким свпјствима мпжемп да
кажемп науку, кпјпм је пбезбедип да ваљаним мислима ствпри ваљане реши,и да их ваљаним мищљеоем дпведе дп ваљане упптребе; такп се дплази дп ваљанпг и истинитпг
мищљеоа кпје ,у сущтини,ппшиое пд испитиваоа знашеоа реши и језишких израза да би
се дпщлп дп ваљаних ппјмпва и судпва, пд кпјих нам зависи све разумеваое и сппразумеваое. Језик је практишан пблик изражаваоа мисли и мищљеоа, јер мислимп и гпвпримп једним пдређеним језикпм. Пдлушујући је фактпр мищљеоа. Ппставља границе
мпгућнпсти изражаваоа и пбезбеђује унификацију мисли и мищљеоа; ппстаје кпнстантнп и ппщте ваљанп људскп дпбрп. Затп треба да буде изграђен такп да буде прихватљив за све људе једнакп, да пмпгући лакп и једнпставнп разумеваое и тумашеое, щтп
ће дпвести дп лакпг и прецизнпг сппразумеваоа. На тпм нивпу кпнституисанпсти језика ппјмпви мпрају да буду прецизнп дефинисани, да су прпдукт истинитпг мищљеоа.

Истина је кљушна категприја свих тепријскп-практишних делатнпсти.
Без пбзира на неппхпдну унификацију мисли и мищљеоа, дплази дп разлишитих разумеваоа и тумашеоа реши и израза, па неки пд оих ппстају и пстају неразумљиви. Честп се неким решима „пдређује“вищесмисленп „знашеое“, и дплази дп забуне и непдређенпсти кпје пд оих је „правп“. „Знашеое“ је шестп „ппмеренп“ или измеоенп, према
нахпђеоу индивидуалнпг, субјективнпг фактпра, кпје прераста у ппщте, јер се „прима“
на ппдлпгу кпја тп пдпбрава и следи. Затп упптреба једне реши (термина) није дпследна и варира пд кпнтекста дп кпнтекста, щтп зависи пд „намене“ саппщтенпг. Такп се
„ствара“ пдређен „тип“ језика, без јасних лпгишких и пправданих метпдплпщких критеријума. Стварају се „сппствени“критеријуми знашеоа. Тиме се „мисап“ и „мищљеое“
изражава на „свпјствен“ нашин и „гради“ ппсебан „језик“, па у тим слушајевима пстају
непдређени мисап и мищљеое кпји су тим „језикпм“ изражени; непдређенпст каквпј и
кпјпј „истини“се тежи. Изградоа, ствараое некпг нпвпг „језика“ на тим „принципима“
јесте непристпјан и некпректан пднпс према језику кпји треба и мпра да ппстпји на јасним филпзпфским и лпгишким пснпвама. Такав језик мпра да буде на вищем степену
фпрмалнпсти, шиоенишки пбпгаћен, кап резултат критике „језика“ кпји се кпристи у пдређеним пбластима и сферама живпта. Резултат треба и мпра да буде пдређиваое критеријума знашеоа, с тим да јаснп знамп щта је знашеое уппщте и щта је знашеое ппсебних реши и језишких израза кпјима се служимп. На тај нашин правимп разлику између
нефпрмалнпг здравпразумскпг лпгишкпг апарата кпјим се свакпдневнп служимп у пбишнпм живпту, кап темељнпм пплазищту, и лпгике кап наушне дисциплине, шији термини
мпрају да буду прецизнп пдређени и свпјим знашеоем битнп пдступају пд здравпразумске упптребе. Путем такве језишкп-лпгишке праксе дпбићемп елементарне и сущтинске
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пблике неппсреднп датпг и на тај нашин приступашнпг нпрмалнпм гпвпру и сппразумеваоу. Најбитнији пблици језишке праксе јесу пни у кпјима ушетвујемп ппсреднп и неппсреднп. Неппсреднп шулнп искуствп на разуму и размнпм, јесте пснпв за разумеваое и
сазнаваое битнпг. Језишкп-лпгишка пракса јесте мисапна делатнпст, интерпретираое и
разумеваое језишкп-лпгишкпг знашеоа, анализпваое стаоа ппстпјећег и закљушиваое
ради прпналажеоа пдгпварајућег нашина и средстава за ппстизаое циља. На опј се базирају све пснпвне фпрме мищљеоа, ппјмпви, судпви, лпгишки закпни, закљушиваое и
све щтп је с тим у вези. Најщире и ппщте прихваћенп језишкп-лпгишкп знашеое реши и
израза јесте све пнп щтп ппстпји независнп пд свести ппјединца, или неке групе људи,
кпја шестп није у складу с ппстпјећим и пбавезујућим лпгишким нпрмама. Сва тепријска разматраоа у лпгици пмпгућују нам прецизнп пдређиваое знашеоа нащих језишких
израза, разликпваое смисапних ставпва пд несмисапних, дпказиваое једних ставпва
ппмпћу других, утврђиваое услпва оихпвпг верификпваоа.
Ппнуђени ставпви п лпгишки правилнпм треба и мпрају да буду кпректнп и аргументпванп пбразлпжени и дпказани лпгишким нашелима. Став, кпнстатација или тврђеое,
мпрају да имају пправдане дпвпљне језишкп-лпгишке разлпге на пснпву кпјих мпгу да
буду верпватвп истинити, или да буду тпликп уверљиви да им се верује у истинитпст. Да
би се дпщлп дп тпга, пптребнп је кпректнп и истинитп анализпваое ппстпјећег. Дплажеоем дп ваљаних, истинитих ппказатеља да ппстпјеће није ваљанп, дпбијамп мпгућнпст
да дпкажемп један или вище ставпва у складу с лпгишким правилима, из ставпва кпји су
претхпднп дпвпљнп истинитп утврђени и усклађени. Лпгика је наушна дисциплина/наука/кпја утврђује закпне сазнаваоа истине,изушава прпцес сазнаваоа уппщте;затп јесте
филпзпфска наушна дисциплина/наука/. Критишки испитује ппстпјеће метпде мищљеоа
и утврђује правила с кпјима се пнп мпра усаглащавати да би нам пмпгућилп сазнаое

истине. Да би мищљеое билп истинитп, мпра да„узме“у пбзир непрестан развпј предмета мищљеоа и оегпвпг свпјства. С тим у вези, мпрају да се развијају пблици и садржаји нащег мищљеоа.
Закпни истинитпг мищљеоа јесу категпријални пднпси кпји шине сущтину лпгишких
прпцеса и пблика мищљеоа кап истинитпг схватаоа предмета,и јесу пснпвни ппщти ставпви кпји се пднпсе на целпкупну пбласт истинитпг мищљеоа. Свакп мищљеое мпра
да буде пбразлпженп да би билп признатп за истинитп; мпра да буде дпказанп и дпказљивп путем извпђеоа истинитих ставпва, на пснпву претхпдних стешених сазнаоа и знаоа п предмету мищљеоа. Највищи пблик засниваоа истинитпг мищљеоа јесте оегпвп
неппсреднп или ппсреднп везиваое за предмет кпји је пдраз стварнпсти, јер такп има
„пбавезу“ да буде пптпунп пбразлпженп, лпгишки дпследнп, дпказанп и прпверенп. Оегпва дпследнпст знаши склад ппјмпва и судпва, усаглащенпст свих ппсебних и сппредних
ппставки с пдређеним принципима лпгике. С тим у вези, систематишнпст мищљеоа јесте највищи пблик лпгишке ппвезанпсти и дпследнпсти у пдређиваоу и дефинисаоу ппј14

ма. Несистематишнп мищљеое садржи хаптишнп и несређенп сазнаое, щтп дпвпди дп
ппгрещнпг„знаоа“, тј. незнаоа, јер садржи једнпстране, недпказане и ппгрещне ппставке. Истинитп мищљеое јесте стабилнп, јер је прпверенп и дпказанп кап таквп.
Сваки ппјам кпји се упптребљава у једнпм прпцесу мищљеоа мпра да има прецизнп
утврђен и кпнстантан садржај, и мпра да буде пзнашен терминпм шије знашеое је непрпмеоивп, кпнстантнп прецизнп и трајнп. Не мпже и не сме да има два прптиврешна свпјства, јер тада није ппјам, већ самп један језишки израз без правпг знашеоа, а немаое тпг
знашеоа дпвпди у апсурд реш или израз без оега. Ппјам јесте мисап п сущтини предмета мищљеоа, замисап једнпг кап представе мнпщтва исте врсте, са свим карактеристикама кпје су стварне у прирпди, али садржане у једнпм ппщтем, заједнишкпм, кпје
пбезбеђује пунп разумеваое предмета п кпјем се гпвпри, па реш или израз кпјим је пзнашен мпра да има јаснп и непрпмеоивп знашеое. Ппјам је фпрма мищљеоа, јер је
пнп ппсреднп схватаое веза и пднпса ствари-прпцеса. Ппјам је пблик мисапнпг схватаоа веза и пднпса ствари; пдраз је сущтине ствари. Дпдајмп да је ппјам мисап п бити
предмета мищљеоа, и има садржај кап скуп свпјих битних пзнака.
Лпгишким исказпм, кап кпмбинацијпм реши и израза с правим, лпгишким знашеоем,
изражавамп лпгишки усклађену мисап, и саппщтавамп је кап лпгишки став, кпји, имаоем пдређене сазнајне вреднпсти, ппстаје лпгишки суд, кпји је пснпв за лпгишкп закљушиваое,кап извпђеое лпгишких судпва једних из других; схватаое пднпса два или вище
судпва и извпђеое нпвпг суда – лпгишкп следпваое судпва пп пдређенпј лпгишкпј вези.
Кап истинит мпже да се тврди самп пнај став кпји је дпказан, кпји лпгишки следи из других ставпва раније утврђених кап истинитих,и кпји у практишнпј примени служи кап ефикасан инструмент предвиђаоа нащих будућих искустава. Судпви из кпјих се извпди нпви суд јесу премисе, кап пснпвне ппставке, а нпви суд јесте закљушак.
Дпказиваое јесте утврђиваое истинитпсти лпгишких судпва, шиоеницама или тепријским ставпвима, кпји треба да буду лпгишки. Чиоенице и лпгишки ставпви фпрмулищу
се у пблику лпгишкпг суда. Пплази се пд лпгишки и шиоенишки дпнесенпг закљушка, тј.
пд ппстављенпг лпгишкпг суда/закљушак/ траже се аргументи за оегпвп дпказиваое.
Дефинисаое јесте ташнп мисапнп, лпгишкп схватаое предмета мищљеоа ппмпћу ппјмпва-судпва кпјима се схвата пдређен предмет, оегпв ппјам и термин кпјима се тај ппјам пзнашава. Предмет дефинисаоа јесте правилнп, лпгишкп схватаое пдређенпг предметнпг сазнаоа, а оегпв садржај јесте ташнп ппимаое/разумеваое/- суђеое п предмету, тј.утврђиваое (ташнпг) ппјма кап замисли предмета. Дефиниција је сваки пнај исказ
нащег језика у кпјем се знашеое једнпг језишкпг симбпла пбјащоава ппмпћу скупа других језишких симбпла. Знашеое кпје се пбјащоава дефиницијпм мпже да буде пнп кпје
треба да буде усвпјенп у једнпј језишкпј заједници, па има карактер предлагаоа или
усппстављаоа језишкп-лпгишке нпрме. Ваљани разлпзи, пднпснп услпви ппд кпјима дефиниција дппринпси језику кпме је намеоена, јесу: прецизираое ппјмпва, уклаоаое
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нејаснпсти, вищесмисленпсти,кпнфузије,сазнаое нпвих шиоеница кпје захтева увпђеое
нпвих симбпла и кретаое нпвих ппјмпва или ревизију, прпщиреое, сужаваое, пдвајаое, систематишкп пбухватаое или укидаое ппгрещних знашеоа; сажимаое језика кпје
пмпгућује оегпвп бпље разумеваое, бпље знаое свпјстава и релација пбјеката мищљеоа кпји су пзнашени датим симбплима.
Све ппстављенп треба разумети и пбјаснити. „Разумети“ знаши тумашити смисап;
„пбјаснити“знаши схватити један већ прптумашен пбјекат или радоу, у пвпм слушају предмет мищљеоа,кап ппсебан слушај неке правилнпсти и пдређенпсти. Ппстпјаое прптиврешнпсти указује да ппстпји кпнфузија кпја је ппказатељ да ппстпји језишки или лпгишки,
или језишкп-лпгишки прпблем, кпји треба да рещимп. Да би бип правилнп језишкп-лпгишки схваћен и прихваћен, један предмет мищљеоа не мпже да има истпвременп два
супрптстављена свпјства. Мпра да буде ДА или НЕ, треће је искљушенп. Такп дпбија
свпјствп истинитпг, правилнп, смисапнп пдређенпг предмета мищљеоа,у пвпм слушају ппјма.
ДЕФИНИСАОЕ ППЈМПВА МЕЂУНАРПДНИХ(МЕЂУЕТНИЧКИХ) И МЕЂУНАЦИПНАЛНИХ
(МЕЂУДРЖАВНИХ) ПДНПСА
1) У тексту 1, ппднаслпв 1/, утврђенп је да су „међунарпдни пднпси“ппстављени у
„кпнтекст“међудржавних пднпса,и да у званишнпј упптреби јесу кап„међудржав-

ни пднпси“,а у ппднаслпву 2/, да су „међунаципнални пднпси“ ппстављени у„кпнтекст“ пднпса међу нарпдима у Србији, и све тп није језишкп-лпгишки правилнп ппстављенп, па је без пдгпварајућег правпг знашеоа, с ппгрещним разумеваоем и тумаашеоем, щтп ме пбавезује да укажем и дпкажем какп треба да буде правилнп.
Пплазим пд ппстпјећег, институципнализпванпг, државнпг несмисла:
а/ У данащоим ушеоима и ппхпђеоима сматра се да„предмет“„науке п међунарпд-

ним пднпсима“„примарнп“пбухвата прирпду и елементе мпћи држава и других актера у тим„пднпсима“, ппсебнп„равнптежу снага“,„кплективну безбеднпст“,системе и ппступке пдлушиваоа п сппљнпј пплитици, тј. ппнащаое држава, ппстпјаое и функципнисаое „система“ тих „пднпса“, щтп„впди“ ка пшуваоу, ппстанку и мпћи држава. У укупнпј сили најважније су екпнпмска и впјна, уз пплитишку, идеплпщку и културну мпћ, щтп
зависи пд пплитишкпг и екпнпмскпг ситема, и екпнпмскпг пптенцијала државе,„међу-

нарпдне“сарадое држава, дпмаће(државне,наципналне) и„међунарпдне“ пплитике,кпји „пдређују“ „битан задатак“ „међунарпдних“пднпса, да у турбулентнпј динамици свих кретаоа у свету, „критишки псмисле“све „пснпвне категприје“, „тенденције“и „закпнитпсти“, кпје тепријски и практишнп, пплитишки „усмеравају“ укупан развпј

држава,кап„субјеката“„међунарпдних“пднпса. У тпм„кпнтексту“државе-нације,
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пднпснп пни кпји дпнпсе пдлуке у тим државама, ппстављају најважније актере за
„разумеваое“„међунарпдних“ пднпса.
У прилпженим навпдима је изражен несмисап:
-„Пдељеое за међунарпдне студије“у пбласти„међунарпдних“пднпса„развија“се кап
„снажан“„наушнп-истраживашки“центар за „успещнп“ппслпвнп, пплитишкп и екпнпмскп
„ушещће“ у вези с разлишитим„ушествпваоем“наще државе у„међунарпдним“прпцесима.
(Упчавамп да се израз „међунарпдни“кпристи са „значеоем“ „међудржавни“, јер се у
исказу јавља држава кап оихпв„субекат“; „међунарпдни“значи међу нарпдима, не „међу државама“; међудржавни/међунаципнални/пднпси су међу државама/нацијама/;
државе учествују у међудржавним/међунаципналним/прпцесима)
- „Системске“ теприје „међунарпдних“пднпса нащле су кап„извпре нестабилнпсти“у
„међунарпдним“пднпсима у људскпј прирпди и на нивпу државе;
(Кап у претхпднпм исказу.)
- „Међунарпдни“ пднпси су „грана“пплитишких„наука“кпја се бави сппљнпм пплитикпм државе унутар „међунарпднпг“система;
(Кап у претхпднпм исказу, штп дпказује да не ппстпји„наука“кпја се бави небулпзама.)
- „Међунарпдни“пднпси„пбухватају“„ппнащаоа“ држава;
(Кап у претхпднпм исказу.)
- „Улпга“ државе у „међунарпдним“пднпсима;
(Кап у претхпднпм исказу.)
- „International“ преведенп и кпристи се кап „међунарпдни“;
(Дата реч на енглескпм значи међудржавни/међунаципнални , не „међунарпдни“.)
- „Међунарпдни“ пднпси у сппљнпј пплитици држава;
(Међудржавни/међунаципнални/ пднпси у сппљнпј пплитици држава.)
- Међудржавни шинипци у међудржавнпм систему, у„систему“„прганизпваних“ „међунарпдних“релација у„пквиру“„међунарпдне“ „заједнице“, у пбласти привредне сарадое наципналних привреда свих земаља, смерпве развпја главних група земаља, међу наципналним привредама, па је „међунарпдна“ппдела рада ппдела светскпг прпсеса на разне земље, такп да су„субјекти“ „међунарпдних“екпнпмских пднпса државе,
разни пблици сарадое између држава, щтп јесте интернаципнализација кпја укљушује наципнални суверенитет држава у растућем утицају „међунарпдних“прганизација;
(Међудржавни систем се пднпси на прганизпване и усклађене везе међу државама;
међунарпдне релације се пднпсе на релације међу нарпдима; међунарпдна заједница
јесте заједница нарпда; међудржавна/међунаципнална/заједница јесте заједница држава/нација/; наципнална привреда јесте државна привреда сваке земље; међунарпдна
ппдела рада нема везу с државама, негп с нарпдима, па не мпже да буде ппдела светс17

кпг прпцеса на разне земље, негп је ппдела прпцеса рада на разне нарпде; тп је међудржавна/међунаципнална/ ппдела рада; државе нису „субјекти“„међунарпдних“ екпнпмских пднпса, негп су тп нарпди; државе/нације/јесу субјекти међудржавних/међунаципналних екпнпмских пднпса; интернаципнализација јесу разни пблици сарадое међу
државама, у пквиру међудржавних/међунаципналних / прганизација, не „међунарпдних“, јер се пднпсе на нарпде , не на државе.)
- Наципнална безбеднпст је битна у настпјаоима државе да пствари и защтити виталне наципналне интересе пп „међунарпднпм“праву, щтп јесте интерес претежнпг
брпја држава у услпвима „развпја“„међунарпдних“пднпса;
(Међунарпднп правп се пднпси на права нарпда и оихпвпг правнпг пднпса, а наципнална безбеднпст јесте државна безбеднпст, кпјпм се штите витални интереси државе/
нације/ пп међудржавнпм/међунаципналнпм/ праву, штп јесте интерес држава у услпвима развпја међудржавних/међунаципналних/ пднпса.)
- Самп на тај нашин држава мпже бити„схваћена“и „прихваћена“у „међунарпднпј“
арени, али Србија није успела да се„прилагпди“„међунарпдним“пднпсима;
(Међунарпдна арена се пднпси на везе и пднпсе међу нарпдима; међунарпдни пднпси су међу нарпдима; држава Србија јесте у међудржавнпј/међунаципналнпј/арени.)
- „Међунарпдни“пднпси и сппљна пплитика Србије;
(Међудржавни/међунаципнални/ пднпси и сппљна пплитика Србије.)
- „Међунарпдну“(international) прганизацију за атпмску енергију је пснпвала 81 држава;
(81 дражава је пснпвала међудржавну/међунаципналну/ прганизацију за тп; не ппстпји прганизација међу нарпдима за атпмску енергију.)
- „Међунарпдна“арбитража између држава;
(Међудржавна/међунаципнална/арбитража између држава.)
- „Међунарпдна“астрпнпмска унија има шланствп 50 држава;
(Астрпнпмскa унија има чланствп 50 држава, не нарпда, па јесте међудржавна/међунаципнална/.)
- „Међунарпдна“банка за екпнпмску сарадоу, кпју су пснпвале земље-чланице(СССР,
ДР Немачка, Ппљска, ЧСР, Румунија, Мађарска, Бугарска, Мпнгплија);
(Ппменуте државе су пснпвале међудржавну/међунаципналну/ банку.)
- „Међунарпдна“(international) банка за пбнпву и развпј земаља-чланица, у валутама
земаља-чланица...СФРЈ је шланица;
(За пбнпву и развпј земаља-чланица ппстпји међудржавна/међунаципнална/ банка.)
- „Међунарпдна“(international) власт за мпрскп днп, све државе-чланице...;
(Државе-чланице имају међудржавну/међунаципналну/ власт за мпрскп днп.)
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- „Међунарпдна“(internationale/international) кпнфедерација слпбпдних синдиката, с
15 наципналних синдикалних прганизација из 91 земље;
(Синдикалне прганизације из 91 земље пснпвале су међудржавну/међунаципналну/
кпнфедерацију.)
- „Међунарпднa”(international) прганизација рада, кап међудржавна прганизација у
„међунарпдним“размерама, где свака држава-чланица делегира...;
(Међудржавна/међунаципнална/ прганизација рада у међудржавним/међунаципналним/ размерама, где свака држава-чланица делегира...)
- „Међунарпднa(internationale) унија за защтиту индустријске свпјине, кпју су пснпвале државе-пптписнице, где се предвиђа наципнални третман припадника уније у свим
државама чланицама;
(Државе-пптписнице су пснпвале међудржавну/међунаципналну/унију, где се предвиђа наципнални/државни/третман припадника у свим државама чланицама.)
- „Међунарпдне“реке, кпје прптишу крпз две или вище држава;
(Међудржавне/међунаципналне/реке,кпје прптичу крпз две или више држава/нација/)
- „Међунарпдни“кривишни суд, прган држава-чланица ПУН;
(Међудржавни/међунаципнални/кривични суд, прган држава-чланица ОУН.)
- „Међунарпдни”(international) мпнетарни фпнд, пружа ппмпћ земљама-чланицама,
земље-чланице уписују уделе, земље-чланице имају..., прекп фпнда земље-чланице...;
(Међудржавни/међунаципнални/нпвчани фпнд , пружа ппмпћ земљама-чланицама...)
- „Међунарпдни“сппразум п кафи између земаља-прпизвпђача и земаља-увпзница;
(Међудржавни/међунаципнални/сппразум п кафи између земаља-прпизвпђача и земаља-увпзница.)
- „Међунарпдни“ сппразум п пщеници између главних извпзних и увпзних земаља:
(Међудржавни/међунаципнални/сппразум између главних извпзних и увпзних земаља)
- „Међунарпдни“суд у Хагу, где се ппјављују самп државе кап стране у „сппру“;
(Међудржавни/међунаципнални/ суд у Хагу, где се ппјављују самп државе у сппру.)
-„Међунарпдни“угпвпри између две или вище држава;
(Међудржавни/међунаципнални/ угпвпри између две или више држава.)
- „Међунарпднп“јавнп правп између држава.
(Међудржавнп/међунаципналнп/ јавнп правп између држава.)
б/ „Савети“ за „међунаципналне“пднпсе у срединама с мултиетничкпм структурпм
станпвнищтва, у кпјима су и представници српске „наципналне“ заједнице, за јашаое капацитета мултиетничких лпкалних сампуправа, за пствариваое „права“„наципналних“
маоина у мултиетничким ппщтинама, па се у „наципналнп“ мещпвитим ппщтинама,
с мултиетничким станпвнищтвпм, пснивају „савети“ за „међунаципналне“ пднпсе на
нивпу „наципналнп“ мещпвитих ппщтина; Типишан пример несмисла.
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(Међунаципнални пднпси јесу међудржавни пднпси; у срединама с мултиетничкпм
/вишенарпднпм/структурпм налазе се представници српске нарпднпсти; права нарпдних
/етничких/маоина у мултиетничким/вишенарпдним/ ппштинама; у нарпднп/етнички/
мешпвитим ппштинама, с мултиетничким/вишенарпдним/станпвништвпм, пснивају се
савети за међунарпдне/међуетничке/пднпсе.)
- „Став защтитника грађана пмпгућује свим „наципналним“заједницама да разматрају питаоа међуетничких пднпса и пствариваоу „права“ „наципналних“ маоина;
(свим нарпдним/етничким/заједницама да разматрају питаоа међуетничких/међунарпдних/ пднпса и пствариваое права нарпдних/етничких/маоина.)
- „Савет“ за „међунаципналне“пднпсе у свим ппщтинама с етнички мещпвитим станпвнищтвпм;
(Савет за међунарпдне/међуетничке/пднпсе у свим ппштинама с етнички/нарпднп/
мешпвитим станпвништвпм)
- Лпкалне сампуправе с „наципналнп“мещпвитим станпвнищтвпм;
(с нарпднп/етнички/мешпвитим станпвништвпм.)
- „Наципнална“равнпправнпст у мултиетничким ппщтинама;
(Нарпдна/етничка/ равнпправнпст у мултиетничким/вишенарпдним/ ппштинама.)
- Канцеларија за људска и маоинска права;
(Канцеларија за људска и дпдатна маоинска права.)
- „Кпрпус“ппсебних маоинских права пмпгућује „наципналним“маоинама унапређеое међуетничких пднпса у „вишенаципналним“срединама;
(Омпгућује нарпдним/етничким/ маоинама унапређеое међуетничких/међунарпдних/ пднпса у вишенарпдним/мултиетничким/срединама.)
- Ушещће „наципналних“маоина у пшуваоу стабилних међуетничких пднпса;
(Учешће нарпдних/етничких маоина у пчуваоу стабилних међуетничких/међунарпдних/ пднпса.)
- Пптребе државних пргана и „међунарпдних“тела п пплпжају „наципналних“маоина
и защтиту равнпправнпсти међуетничкпг дијалпга;
(...међудржавних/међунаципналних/ тела п пплпжају нарпдних/етничких/маоина...)
- Права „наципналних“маоина и питаое пплпжаја већинскпг нарпда , где је је тај нарпд маоински;
(Права нарпдних/етничких/маоина...)
- Међуетнички пднпси и истраживаое етницитета у мултиетичким ппщтинама
у пквиру „међунаципналних“пднпса;
(...у пквиру међунарпдних/међуетничких/ пднпса.)
- „Међунаципнални“пднпси у лпкалним срединама с етнички мещпвитим станпвнищтвпм;
(Међунарпдни/међуетнички/ пднпси...)
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- „Међунаципнални“ инциденти у етнички мещпвитим срединама.
(Међунарпдни/међуетнички/ инциденти...)
2) ДЕФИНИСАОЕ
а/ НАРПД (етнпс, грчки; пппулус, латински; етимплпшкп-првпбитнп значеое, етимпн/кпрен/пснпвна реч из кпје се извпде пстале речи - категпријалан ппјам), већа хпмпгена људска заједница кпја живи на заједнишкпм/кпмпактнпм/ гепграфскпм прпстпру са заједнишким ппреклпм,
језикпм, традицијпм, пбишајима, културпм и религијим, и заједнп с другим нарпдима, у границама заједнишке државе, шине нацију(државу). Има идентитет(биће), с нептуђивим правпм на
оега.

Етнишки(нарпдни) – нарпднпснп, пнп штп је свпјственп нарпду. Припаднпст нарпду/етнпсу/.
Етник(нарпдник) – станпвник некпг етничкпг(нарпднпг) ппдручја или насеља.
Етнп(нарпднп) – префикс кпји се пднпси на нарпд(етнпс).
Етнпгенеза – прпучаваое ппстанка и развитка нарпда(етнпса).
Етнпграфија – пписиваое друштвених, материјалних и културних текпвина нарпда.
Етнплпгија – наука п равпју људске културе.
Етнишки(нарпдни) пднпси – међуспбни пднпси у нарпду(етнпсу).
Етнишка(нарпдна) маоина – сви нарпди, држављани/грађани/ нације/државе/,кпји су у маоини у пднпсу на већински државптвпран нарпд,с кпјим имају једнака људска права и слпбпде, уз
дпдатну заштиту маоинских права и слпбпда.
Мултиетнишки(вищенарпдни) – вишеетнички, вишенарпдни састав.

Међунарпдни(међуетнишки) – између нарпда(етнпса).
Међунарпдни(међуетнишки) пднпси – пднпси између нарпда(етнпса), кап штп су међукпмщијски пднпси између кпмшија; међусуседски пднпси између суседа; међуљудски пднпси између људи; међуклубски пднпси између клубпва; међущкплски пднпси између
шкпла; међуградски сапбраћај између градпва...
Међунарпдни(међуетнишки) сппразум – сппразум између два или више нарпда.
Међунарпдна(међуетнишка)унија – дпгпвпренп и усклађенп заједништвп између нарпда
(етнпса), где спада и држава(нација); мпже да буде између нарпда(етнпса)из више држава(нација)
на принципима узајамних пднпса у разним пбластима друштвених, привредних и културних делатнпсти.

Међунарпдна(међуетнишка)прганизација – дпгпвпрена сарадоа и пднпси у заједничкпм
делпваоу при решаваоу питаоа пд заједничкпг интереса два или више нарпда(етнпса).

Међунарпдна(међуетнишка) заједница – дпгпвпрена и усклађена заједница два или више
нарпда(етнпса). У пбиму више нарпда(етнпса),где су нпрмама усклађени пбавезујући пднпси кпји
пбезбеђују трајан ппстанак и функципнисаое те заједнице, јесте држава(нација).

Нарпдни(етнишки) интерес – интерес нарпда(етнпса) за сва питаоа кпја су важна за оегпв
ппстанак, функципнисаое кап једнпрпдне заједнице и развпј.
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Међунарпдни(међуетнишки)интерес – интерес два или више нарпда(етнпса) за прпдуктивне и пдрживе међунарпдне(међуетничке) пднпсе и сарадоу.
Међунарпдни(међуетнишки) сппразум – дпгпвпр два или више нарпда(етнпса) за заједничкп делпваое и међуспбнп разумеваое у дпгпвпреним пбластима делатнпсти и пднпса.

Међунарпдни(међуетнишки) прпцес – функципнаисаое дпгпвпренпг између два или више нарпда(етнпса).

Савет за међунарпдне(међуетнишке) пднпсе – иституципналан прган за пчуваое и развпј
међунарпдних(међуетничких) пднпса у нацији(држави).
Ппщтина – јединица лпкалне сампуправе с мешпвитим нарпдним(етничким) станпвништвпм,
у кпјпј припадници једне нарпдне(етничке) маоине чине више пд 5% укупнпг станпвништва, или
припадници свих нарпдних(етничких) маоина чине више пд 10% станпвништва.

Нарпднпст(етнишнпст) – припаднпст нарпду(етнпсу); прим. српска нарпднпст, припаднпст
нарпду Србима; албанска нарпднпст, припаднпст нарпду Албанцима; мађарска нарпднпст,
припаднпст нарпду Мађарима; бпщоашка нарпднпст, припаднпст нарпду Бпшоацима...
б/ ДРЖАВА(НАЦИЈА, категпријалан ппјам), јединствена међунарпдна(међуетничка) заједница, заједница нарпда, с фпрмираним и усвпјеним заједничким интересима свих грађана(држављана), развијеним и усклађеним међунарпдним(међуетничким) пднпсима,регулисаних уставпм.
Укупнпст је свих грађана(држављана), без пбзира на нарпдне(етничке), спцијалне и друге разлике,
штп ппдразумева заједницу ппрекла, језика,пбичаја, писама, култура и религија(вера). Држава јесте нација на свпјпј јединственпј теритприји, пбезбеђена границпм. Ствара је државптвпран нарпд
у дпгпвпренпј и уставпм усклађенпј заједници с другим нарпдима, на заједничкпј, јединственпј теритприји.
Државнп(наципналнп) – власништвп државе(нације).

Држављанствп(наципналнпст) – припаднпст држави(нацији).
Наципнализација – ппдржављеое.
Наципнална привреда – државна привреда.
Наципнална екпнпмија – државна екпнпмија.
Наципнални(државни) дпхпдак – нпвпствпрена вреднпст,када се пд брутп наципналнпг
(државнпг) прпизвпда пдбију материјални трпшкпви и ампртизација прпизвпдних и непрпизвпдних фпндпва.
Наципнални(државни) циљ – најважнија краткпрпчна или дугпрпчна пдредница кпја се ппставља ради задпвпљеоа наципналнпг(државнпг) интереса.
Наципналнп(државнп) питаое – кпмплекс најважнијих питаоа, захтева и решеоа везаних
за услпве развпја и ппстанка нације(државе) на унутрашоем плану (нарпдне/етничке/маоине,међунарпдни/међуетнички/ пднпси, екпнпмија, унутрашоа пплитика и безбеднпст, привреда, култура...) и на међунаципналнпм/међудржавнпм/ плану (наципнални/државни/идентитет, суверенитет, теритпријални интегритет, међунаципнални/међудржавни/статус...)
Наципнални(државни) знашај – Друштвена, материјална и прирпдна вреднпст с виспкп израженим интереспм нације(државе) за оегпвп чуваое и заштиту.
22

Наципнални(државни) интерес – ппстизаое ппстављених наципналних(државних) циљева
и задпвпљаваое свих наципналних(државних) питаоа на унутрашоем и сппљнпм плану. Ппгрещнп је да се гпвпри: „државни и наципнални интерес“(државнп = наципналнп); „српски наципнални интерес“ и „српски наципнални циљ“, јер се „српски“ пднпси на нарпд Србе, па је правилнп
да се каже - „српски нарпдни интерес“и„српски нарпдни циљ“,а за нацију(државу) Србију треба
да се каже - „Србијин( србијански, србијски) наципнални(државни) интерес“и „Србијин(србијански, србијски) наципнални(државни) циљ“, или „наципнални(државни) интерес Републике Србије“ и „наципнални(државни) циљ Републике Србије“.
Наципнални(државни) парк – закпнпм пдређена наципнална(државна) импвина на пдређенпм прпстпру, деп наципналне(државне) теритприје.
Наципнална(државна) пдбрана – функција нације(државе), ппдсистем система наципналне(државне) безбеднпсти,прецизнп дефинисан и усклађен систем пружаних и свих других друштвених чинилаца...
Наципнална(државна) безбеднпст – ппдсистем пплитичкпг система и правнпг ппретка нације(државе), целпвита и јединствена делатнпст друштва, прецизнп дефинисан систем свих друштвених чинилаца, оихпвих наппра и делатнпсти усклађених с наципналним(државним) и међунаципналним(међудржавним) нпрмама, за делпваое у свим друштвеним приликама ради пчуваоа
суверенитета и теритпријалнпг интегритета пд свих врста угрпжаваоа.
Наципнална(државна) маоина – страни држављани кпји немају држављанствп нације/државе у кпјпј бправе на пдређенп време.
Међудржавнп(међунаципналнп) – узајамна припаднпст, пднпси, релације између држава
(нација) са суверенитетпм(независна егзистенција, са сампсталним правпм пдлучиваоа и ппстпјаоа, и у пквиру кпнфедерације и уније) и у пквиру заједничкпг, дпгпвпренпг и пбавезујућег егзистираоа(федерација).
Међудржавни(међунаципнални)пднпси – пднпси између две или више држава(нација) у
независнпм(суверенпм) ппстпјаоу,или у кпнфедерацији (међудржавни/међунаципнални/савез у
кпјем је устанпвљен један заједнички прган, кпји нема централну власт, већ представничку функцију, без заједничкпг устава, оега имају државе/нације/ чланице, а егзистирају на пснпву међудржавних /међунаципналних/ угпвпра чланица) и федерацији( пблик државнпг уређеоа, у кпјем државе/нације/чланице пристају да деп свпг суверенитета пренесу на заједничку државну/наципналну/ /над/твпревину,кпја преузима свпјствп наддржаве/наднације/, јер преузима кључне ингеренције држава/нација/ чланица на пснпву заједничкпг устава; једини је званичан представник
кап држава/нација/ у међудржавним/међунаципналним/ пднпсима, са заједничкпм сппљнпм пплитикпм, впјскпм, пдбранпм и валутпм).
Међудржавни(међунаципнални) сппразум – сппразум између две или више држава(нација).
Међудржавна(међунаципнална) унија – унија(савез) између две или више држава, с регулисаним дугпрпчним савезпм, заједничким делпваоем, заједничкпм валутпм, заједничким наступаоем и ппступаоем у свету, у међудржавним(међунаципналним) пднпсима у међудржавнпј(међунаципналнпј) заједници(прим. Еврппска унија).
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Међудржавна(међунаципнална) прганизација – прганизација кпја се декларише и ппстпји кап глпбалнп удружеое држава(нација) кпје сарађују на ппљу међудржавнпг(међунаципналнпг)
права, глпбалне безбеднпсти, екпнпмскпг развпја и сарадое, и спцијалне једнакпсти (прим. Организација уједиоених нацуја; Уједиоене нације, УН).
Међудржавна(међунаципнална) заједница – чине је државе(нације) међу кпјима владају међудржавни(међунаципнални) пднпси, и мпже да се сматра кап сагласнпст или уједначенпст
оихпвих ставпва и интереса,штп не чини неки савез,већ заједничкп мишљеое и делпваое везанп
за питаоа кпја пдгпварају тпј заједници.

Међунаципнална(међудржавна) агенција за атпмску енергију(international Atomic
Energy agency, IAEA) – међудржавна/међунаципнална/ прганизација за развијаое међудржавне
/међунаципналне/ сарадое ради кпришћеоа атпмске енергије у мирпљубиве сврхе.

Међунаципнална(међудржавна) арбитража – ппступак мирнпг решаваоа сппрпва између нација(држава).

Међунаципнална(међудржавна) банка за пбнпву и развпј(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) – банка пснпвана кап специјализпвана агенција Уједиоених нација-УН, да даваоем зајмпва ппмаже пбнпву и развпј држава/нација/- чланица, ппсебнп
држава/нација/ кпје немају капитал.

Међунаципнална(међудржавна) парламентарна унија; Међупарламентарна унија –
међудржавна(међунаципнална) прганизација парламентарних(скупштинских) представника 74
државе /нације/.

Међунаципнална(међудржавна) тргпвинска кпмпра, МТК(Chambre de commerce international) – међунаципнална(међудржавна) прганизација ппслпвних људи и оихпвих ппслпвних прганизација из 50 држава(нација).

Међунаципнални(међудржавни) нпвшани фпнд(International Monetary Fund, IMF) –
устанпвљен уз учешће 44 државе(нације), за унапређеое међунаципналне(међудржавне) нпвчане
сарадое и дппринпс развпју међунаципналне(међудржавне) тргпвине, пружаое ппмпћи државама(нацијама) –чланицама...

Међунаципналнп(међудржавнп) јавнп правп – скуп правних правила кпја регулишу пднпсе између држава/нација/...

Међунаципнални(међудржавни) екпнпмски пднпси – све екпнпмске везе кпје су усппстављене у пбласти привредне сарадое разних наципналних(државних) привреда у свету; друштвени пднпси кпји стварају вреднпст; екпнпмске ативнпсти нација(држава).
Међунаципнални(међудржавни) шинипци – нације(државе) у неппсреднпм или ппсреднпм пднпсу.
Међунаципналне(међудржавне)релације – прганизпвани и усклађени пднпси између нација(држава).
Међунаципнална(међудржавна) сарадоа – сарадоа између нација(држава).

Пдељеое за међунаципналне(међудржавне) студије – развија се кап снажан научнп-истраживачки центар у пбласти међунаципналних(међудржавних) пплитичких пднпса, сппљне пплитике, међунаципналнпг(међудржавнпг) права и међунаципналних(међудржавних) прганизација,
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за успешне ппслпвне активнпсти у вези с различитим учествпваоем наше нације(државе) у међунаципналним(међудржавним) прпцесима.

СУШТИНА(СМИСАП) ТЕМЕ: Напуштаое несмисла, кпји је„прпизвпд“неразумних,неразумљивих и нездравих предрасуда ппсталих пд безразлпжнпг бесмисла институципнализпванпг незнаоа, кпје је утицалп и утиче на већ ппстпјеће незнаое суштине
ствари, у кпјем се израз „међунарпдни“ кпристи кап „пднпс“ између држава/нација/
а „међунаципнални“кап„пднпс“између нарпда у Србији, и прихватаое смисла кпјим ппјам међунарпдни/међуетнички/ значи пднпс између нарпда, а ппјам

међунаципнални/међудржавни/ значи пднпс између нација/држава/; „наципналне /државне/“ маоине не ппстпје кап штп су у званичнпм несмисапнпм „кпнтексту“; у смисапнпм кпнтексту наципналне/државне/маоине ппстпје у пднпсу на нацију/државу/, без државних права јер немају оенп држављанствп/наципналнпст/, затп штп су страни држављани кпји су привременп ту,
на пдређенп време; нарпдне/етничке/ маоине јесу сви нарпди у нацији/држави/, грађани, држављани, кпји су у маоини у пднпсу на већински, државптвпран нарпд,али уживају једнакп сва људска права и слпбпде кап и већински нарпд, уз дпдатну
заштиту маоинских права и слпбпда. Савети за међунарпдне/међуетничке/ пднпсе
јесу нарпдна/етничка/тела за усппстављаое и пдржаваое нпрмалних међунарпдних /међуетничких/ пднпса у нацији /држави/ Србији.
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