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БРЕНДИРАЊЕДРЖАВА 
ИНАЦИЈА

Са же так: Све ве ћи број зе ма ља схва та ва жност и нео п ход ност 
брен ди ра ња сво је др жа ве, бри гу о соп стве ном ими џу и ре пу та-
ци ји. Уви дев ши да се до бра ре пу та ци ја и по зи ти ван имиџ од ра-
жа ва не са мо на ту ри стич ку по се ту, већ и на ин ве сти ци је, про-
из во де, до би ја ње ра зних спорт ских и кул тур них ма ни фе ста ци ја 
и др., др жа ве у по след ње вре ме све ви ше по све ћу ју па жњу овој 
про бле ма ти ци. Осни ва ју се по себ не аген ци је и ин сти ту ти ко ји 
ко ри сте нај са вре ме ни је мар ке тин шке ме то де, ко ри сте ћи ин те-
гри са не мар ке тин шке ка на ле за соп стве ну про мо ци ју. Вла де ко је 
же ле ре брен ди ра ти сво ју др жа ву, по пра ви ти имиџ и из гра ди ти 
нов по зи ти ван иден ти тет мо ра ју има ти ја сну ви зи ју шта же ле, 
где се тре нут но на ла зи њи хо ва др жа ва, где же ле да бу ду и про ба-
ју да ин те гри шу све рад ње, по ли ти ке и ко му ни ка ци ју ка остат ку 
све та. Ср би ја је, са ве ли ким за ка шње њем, схва ти ла ко ли ки је и 
ка кав ствар ни ути цај ло би ра ња и ан га жо ва ња ло би стич ких ку ћа 
у при пре ма њу и до но ше њу ва жних од лу ка на ме ђу на род ној по ли-
тич кој сце ни, уз ве ли ке еко ном ске и по ли тич ке ште те ко је је де лом 
пре тр пе ла у по след ње две и по де це ни је.

Кључ не ре чи: бренд, имиџ, ди фе рен ци ра ње, Ср би ја

Увод

На ци о нал но брен ди ра ње је ве о ма ва жно за по ло жај јед не 
на ци је у све ту. Љу ди уоп ште но ма ло зна ју о по је ди ним на-
ци ја ма, а и оно ма ло што и зна ју фор ми ра но је на осно ву 
ста во ва ко ји су на ста ли на ми то ви ма, гла си на ма, анег до та ма 
или пак на по зна тим лич но сти ма, спор ти сти ма, глум ци ма, 
пи сци ма из тих зе ма ља.

Ying Fan са Бру нел Уни вер зи те та у Лон до ну, по мно ги ма 
кон тра ве р зни на уч ни пу бли ци ста из обла сти етич ког брен-
ди ра ња, под се ћа да је брен ди ра ње на ци ја ре ла тив но но ва 
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област, иа ко су ис тра жи ва ња о ути ца ју ими џа зе мље на при-
хва ће ност од ре ђе ног про из во да при сут на већ не ко ли ко де-
це ни ја. Ме ђу тим, он под се ћа да пр во тре ба пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу брен ди ра ња на ци ја и брен ди ра ња др жа ва.

Иа ко се на ци ја и др жа ва по не кад исто знач но упо тре бља ва ју 
у ли те ра ту ри, ипак по сто ји  раз ли ка из ме ђу брен да на ци је и 
брен да не ке др жа ве. Раз ли чи ти тер ми ни се мо гу на ћи у ли-
те ра ту ри, али мо же мо их по де ли ти у три ка те го ри је: пр ва је 
ве за на за про из во де, дру га је на на ци о нал ном ни воу, а тре ћа 
има кул тур ни фо кус.1

Је дан од пр вих слу ча је ва брен ди ра ња на ци је на ла зи мо још 
у 16. ве ку. Шар га ре па је све до та да би ла свих мо гу ћих бо ја, 
али не и на ран џа ста. По сто ја ле су цр ве не, цр не, зе ле не, бе-
ле и љу би ча сте сор те. А он да су Хо лан ђа ни од лу чи ли да то 
кр то ла сто во ће уз га ја ју у па три от ском ду ху, ко ри сте ћи му ти-
ра но се ме из Се вер не Афри ке, по че ли су да уса вр ша ва ју на-
ран џа сту шар га ре пу у част свог вла да ра Ви ље ма Оран ског 
ко ји их је пред во дио у ра ту за не за ви сност од Шпа ни је. По-
ред на ран џа сте за ста ве, Холандија је до би ла и на ран џа сту 
шар га ре пу. 

У брeндирању нацијa и др жа ва, циљ јe ство ри ти 
јасну, јeдноставну, спeцифичну идeју, изграђeну око 
eмоционалних квалитeта, ко ја можe би ти сим бо ли зо ва на 
вeрбално и визуeлно и ко ја јe ра зу мљи ва ши ро кој пу бли ци у 
раз ли чи тим при ли ка ма. Да би би ло eфeк тивно, на ци о нал но 
брeндирањe мо ра са др жа ти политичкe, културнe, по слов не, 
спортск e и другe ак тив но сти.2

Да нас, по сто је мно го број ни, спе ци фич ни на чи ни брен дира-
ња др жа ва као што су: филм ска ин ду стри ја, спортска дешава-
ња, гра ди тељ ски по ду хва ти, кул тур ни и јав ни догађаји, јав на 

1 Ying, F. (2005) Bran ding the na tion: „What is be ing bran ded“? Jo ur nal or 
Vo ca tion Mar ke ting, Vo lu me 12, Num ber 1, pp. 5

2 Јо ва но вић, Д. (2008) Иден ти тет на про да ју – кре и ра ње на ци о нал ног 
иден ти те та за по тре бе ту ри зма, Бе о град, Гла сник Ет но граф ског ин сти-
ту та СА НУ, 56.1., стр. 103.
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ди пло ма ти ја, политичкe изјавe3 и го во ри,4 по зна те и слав не 
лич но сти, про па ган да и од но си с јавношћу5, вер ски ту ри зам 
или како се у по след ње вре ме по пу ла р но нази ва „покло нич-
ко пу то ва ње“ и др.

Др жа ва као бренд

Сма тра се да су Фран цу зи би ли ти ко ји су за по че ли на ци о-
нал ни брен динг у пу ном об ли ку и ме ри. 1789. го ди не до шло 
је до пр ве и нај зна чај ни је ре во лу ци је, где је тра ди ци о нал но 
плем ство прог на но, кра љев ска по ро ди ца по би је на, те о крат-
ска др жа ва оспо ре на, про гла ше на ре пу бли ка, чу ве на Мар се-
ље за итд... Фран цу ска је спро ве ла „ре брен ди ра ње“, што је 
има ло и сна жан ути цај на зе мље ши ром све та. Ге не рал На-
по ле он Бо на пар та је са мо то по пра вља ње брен да, „ре брен-
ди ра ње“ на ста вио. Он је увео но ве ри ту а ле, ти ту ле, по ча-
сти, ор де ње, где је На по ле о нов за ко ник остао основ прав не 
струк ту ре у ве ли ком де лу Евро пе и да нас. Све ово на ста ви-
ли су да брен ди ра ју и број ни сли ка ри и пи сци, од ко јих је 
мо жда нај да ро ви ти ји Жак-Луј Да вид (Jac qu es-Lo u is Da vid).6

Ата тур ко ве опе ра ци је по пра вља ња др жа ве (ре брен ди га) у 
не ка да моћ ном Ото ман ском цар ству, по сле по ра за у Пр вом 
свет ском ра ту, мо гу се упо ре ди ти са прет ход ним ста њем и 
ме ра ма ко је су спро ве де не у Фран цу ској. Он је увео но ву 
азбу ку, про за пад но ор јен ти сан, пре фе ри рао је за пад њач ки 
стил обла че ња, ком фор ми зам, дао но во име на ци ји и нај ва-
жни је из јед ног те о крат ског уре ђе ња др жа ве, тран сфор ми-
сао на ци ју у се ку лар ну др жа ву. 

Бор ба из ме ђу но вог и ста рог ис пу ња ва по след ња два ве-
ка ото ман ске им пе ри је. Пут ко ји је пре ђен да би се до шло 

3 Џ. Буш је 2002. го ди не озна чио Иран, Ирак и Се вер ну Ко ре ју као чла-
но ве „осо ви не зла“ са оруж јем за ма сов но уни ште ње, ко је пре те ка ко 
су се ди ма та ко и Аме ри ци. Без об зи ра што је Се вер на Ко ре ја при зна ла 
да по се ду је спо р ни ма те ри јал и по стро је ња за из ра ду ну кле ар не бом бе, 
на пад нут је Ирак, где је ка сни је утвр ђе но да ни ка квог ну кле ар ног про-
гра ма ни је би ло, Ho ward, P. (Dec. 2004)  Whu Not In va de North Ko rea? 
Thre ats, Lan gu a ge Ga mes, and U.S. Fo re ign Po licy, In ter na ti o nal Stu di es 
Qu ar terly, Blac kwell Pu bllis hing on be half of The In ter na ti o nal Stu di es As-
so ci a tion Vol. 48. No.4 pp. 806.

4 “Од мет ну те др жа ве“ (ro gue sta tes), „про ма ше не др жа ве“ (fa i led sta tes), 
Ре ган (Re gan) „зло цар ство“ за Со вјет ски Са вез 1983., Клин тон (Clin-
ton) „др жа ва ко ја иза зи ва за бри ну тост“, Ан холт, С. (2009) Кон ку рен тан 
иден ти тет, За греб: М плус, стр. 39.

5 Хи тлер je био за ди вљен про па ганд ним си сте мом за па да и у сво јој књи-
зи „Mein Kampf“ твр дио да је Не мач ка из гу би ла Пр ви свет ски рат јер је 
из гу би ла бит ку у про па ган ди.

6 Olins, W. (2002) Bran ding the Na tion-th e hi sto ri cal con text, The Jo ur nal of 
Brand Me na ge ment,. Vol.9 ,http://www.bran dchan nel.com/ima ges/Pa pers/
Jo ur nal_of _Brand.pdf-pri stu plje no-20-8.2012.
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докема ли зма дуг је и по кри вен ле ше ви ма без број хи ља да 
му че ни ка. Ме ђу жр тва ма ко је су из бра зди ле ову кр ва ву до-
ли ну би ло је сул та на, ве ли ких ве зи ра, ге не ра ла и не бр о је но 
мно го мла дих љу ди пе сни ка, ле ка ра, про фе со ра, на став ни ка 
а на ро чи то офи ци ра ко ји су па ли тра же ћи да пу тем ре фор ми 
спа су сво ју зе мљу.7

Ан холт твр ди да се имиџ зе ма ља увек ме ња ис кљу чи во због 
два раз ло га: или за то што се зе мља про ме ни ла, или за то што 
ути че на љу де.8 Као нај бо љи при мер ка ко по бољ ша ти конку-
рент ност свог иден ти те та и имиџ, на во ди при ме ре Ју жне 
Афри ке и Ја па на.

На кон оку па ци је, Ја пан се у свет ским раз ме ра ма ран ги рао 
као сла бо раз ви је на зе мља. Њи хо ви про из во ди су пер це пи-
ра ни као јеф ти ни и дру го ра зред ни. Од мах за тим усле дио је 
не за др жи ви и не за бе ле жен при вред ни раст и раз вој јед не 
зе мље, који се, за све га 16 го ди на, уз ди гао у сам врх свет-
ске еко но ми је, за у зев ши дру го ме сто, од мах иза Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. За хва љу ју ћи пер ма нент ном брен ди ра-
њу, ја ча њу ква ли те та сво јих про из во да и по пра вља њу свог 
ими џа, Ја пан је по стао си но ним на пред не тех но ло ги је, ква-
ли тет не про из вод ње, услу ге и кон ку рент но сти. „У ин тер-
ва лу од 1953. до 1973. го ди не, Ја пан је бе ле жио го ди шњи 
при вред ни раст у про се ку од осам од сто, док је тај про це нат 
то ком ше зде се тих до сти гао чак 10,6 од сто. Ја пан се и да ље 
на ла зи на ви со ком тре ћем ме сту, иза Лук сем бур га и Швај-
цар ске, а ис пред Нор ве шке и САД, Дан ске“.9

Тај ну ја пан ског бу ма от кри ва ју са ми Ја пан ци. До тог пе ри-
о да, сред ства су се пре вас ход но ула га ла у људ ске ре сур се. 
Ја пан се пре ма све ту отво рио тек 1968. го ди не ка да је за-
по чео мо дер ни за ци ју и убр за ну иду стри ја ли за ци ју. У овом 
пе ри о ду, ја пан ска вла да је и до 45 од сто бу џе та из два ја ла за 
обра зо ва ње. Обра зо ва ње је пред ста вља ло ду го роч но ула га-
ње, ко је се у ма те ри јал ном сми слу не вра ћа од мах, али је за 
раз вој сва ке зе мље од огром ног зна ча ја.

По Во ли Олин су (Wally Olin su)10 по сто је се дам ко ра ка у 
брен ди ра њу др жа ва:

7 То мић, З. (1939) Ке мал Ата турк - тво рац но ве Тур ске, Бе о град: Из да-
вач ка књи жни ца Ге це Ко на, стр. LVII

8 Ан холт, С., нав. де ло, стр. 45.
9 Ви ди ви ше: Бу вач, Д. (1982) Ана то ми ја ја пан ског успе ха, За греб: Гло-

бус, стр. 13-15.
10 Olins, W. (1999) Tra ding Iden ti tes, Uni ted King dom: The Fo re ign Po licy 

Cen tre, pp. 74. 
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1. На пра ви ти рад ну гру пу са пред став ни ци ма др жа ве, умет-
но сти, обра зо ва ња, ин ду стри је и ме ди ја ка ко би се по кре нуо 
про грам брен ди ра ња др жа ве.

2. Ис тра жи ти на ко ји на чин на ци ју пер ци пи ра ју у са мој др-
жа ви, а и у ино стран ству.

3. Раз ви ти ди ску си ју из ме ђу ра зних гру па, са ци љем са гле-
да ва ња соп стве них сна га и сла бо сти ка ко би се про на шао 
нај бо љи на чин за брен ди ра ње др жа ве.

4. Ство ри ти јед ну глав ну иде ју на по зи ци ја ма про фе си о нал-
них са вет ни ка, ко ја мо ра би ти је дин стве на и сна жна, за сно-
ва на на нај бо љим ква ли те ти ма на ци је.

5. Из гра ди ти brand bo ok, де фи ни са ти уни фи ци ра не по те зе 
ви зу ел ног ко му ни ци ра ња др жа ве.

6. При ла го ди ти по ру ке за ту ри зам, ула га ња и из воз и 
интегрисaти те по ру ке у јед ну це ли ну ка ко би оне би ле по-
год не за јав ност.

7. По спе ши ва ти си стем ме ђу соб них ве за из ме ђу свих ак те ра 
брен ди ра ња на ци је.

Олинс се пи та да ли је мо гу ће ко ри сти ти исте тех ни ке у 
брен ди ра њу на ци ја и про из во да, ком па ни ја. Као при мер, 
на во ди слу ча је ве Шпа ни је и Ау стра ли је, ко је су исто вре ме-
но ус пе ле да зна чај но по бољ ша ју имиџ на ци је а и да из гра-
де ве о ма ве ли ки број брен до ва ко ји по ти чу из тих зе ма ља. 
Шпа ни ја је за вре ме Фран ко вог диктаторског ре жи ма би ла 
изо ло ва на и за тво ре на зе мља са. Да нас је Шпа ни ја де мо-
крат ска зе мља, ак ти ван члан Европ ске Уни је, са за вид ним 
стан дар дом за жи вот, са до брим ими џом сво јих ком па ни ја 
у све ту.11

Ау тор при ме ћу је да је мно го на ци ја, по пут Ир ске, сле ди ло 
при мер Шпа ни је. Мно го но во на ста лих на ци ја и др жа ва, по-
го то во на кон про па сти ко му ни стич ких ре жи ма у Ис точ ној 
евро пи, по че ло је са ре брен ди ра њем сво јих ком па ни ја, про-
из во да, ту ри стич ких по тен ци ја ла, по бољ ша њем усло ва за 
ин ве сти ра ње. Мно ге зе мље су у то ме ус пе ле, на во де ћи као 
при мер Шкот ску, ко ја је по пра ви ла свој имиџ, из ме ђу оста-
лог, за хва љу ју ћи и фе сти ва лу у Един бур гу, фил му Хра бро 
ср це или шкот ском ви ски ју. На жа лост, ау тор за кљу чу је да 
Сло ве ни ја и Сло вач ка то ни су ус пе ле.

11 Olins, W. (2002) Bran ding the Na tion-th e hi sto ri cal con text, The Jo ur nal of 
Brand Me na ge ment, April 2002. Vol.9, pp.6., http://www.bran dchan nel.com/
ima ges/Pa pers/Jo ur nal_of _Brand.pdf, при сту пље но-20. 8. 2012.
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Дин (Din nie), та ко ђе, твр ди да по сто ји по ве за ност из ме ђу 
брен ди ра ња на ци ја и про из во да, на во де ћи да је ста бил ност 
и про спе ри тет ин те рес гло бал них ком па ни ја, гло бал них 
про из во да и на ци ја, тј др жа ва.12 У де вет на е стом ве ку ве ћи-
на зе ма ља је пра ви ла про из во де, пре све га, за сво ју до ма ћу 
по тро шњу, иа ко су од ре ђе ни из во зни про из во ди би ли од ве-
ли ког зна ча ја за не ке зе мље. Ско ро сва ки про из вод се пу но 
раз ли ко вао од зе мље до зе мље. Све од хле ба, пре ко ко ла ча 
па до сти ла у ар хи тек ту ри, твр ди он, има ло је свој на ци о нал-
ни укус, што је че сто би ло ве о ма ва жно.

У фран цу ско-пру ском ра ту во ђе ном у току 1870. и 1871. 
го ди не, пу шке са иглом ко је су пра вље не у Не мач кој би ле 
су мно го бо љег ква ли те та од истих та квих ко је су пра ви ли 
Фран цу зи. Ка да се по ја ви ла но ва пу шка са иглом, ко ју су 
осми сли ли Фран цу зи, већ је би ло ка сно. Нем ци су до би ли 
рат. Због то га су се, у по след њој че твр ти ни де вет на е стог ве-
ка, на ци је ко је су же ле ле да се вој но мо дер ни зу ју, као што су 
Ото ман ско цар ство и Ја пан, при кла ња ли пре не мач ким не го 
фран цу ским са вет ни ци ма, опре ми и оруж ју. У том тре нут-
ку, твр ди Олинс, раз вио се је дан сим бо лич ки од нос из ме ђу 
не ких из ра зи то на ци о нал них про из во да и на ци је са ко јом се 
асо ци ра ју.13

Про из вод не мо ра чак ни по сто ја ти да би љу ди има ли ње го ву 
мен тал ну сли ку.14 Ка да се на гла си да је од ре ђе ни про из вод, 
за раз ли ку од слич них кон ку рент ских про из во да, на пра вљен 
у Не мач кој, ква ли тет се под ра зу ме ва. Ово зна чи да по сто ји 
ве ли ка ме ђу за ви сност из ме ђу брен ди ра ња про из во да и др-
жа ва или на ци ја, јер се обо стра но ко ри сте асо ци ја ци је да 
би се ути ца ло на фор ми ра ње по зи тив ног ими џа, би ло да се 
ра ди о про из во ду или др жа ви.15

Кон цепт ме ке мо ћи

Стив Би далф (Ste ve Bi dalf), ау стра лиј ски тран сак ци о ни ана-
ли ти чар, за сту па те зу да сва ком де те ту тре ба пру жи ти две 
вр сте љу ба ви: „ме ку љу бав“ (моћ) и „чвр сту љу бав“ (моћ). 
Ме ка љу бав об у хва та по хва ле, на гра де у ви ду не ког по кло-
на или при јат не ак тив но сти, док чвр ста љу бав об у хва та 

12 Din nie, K. (2003) Pla ce bran ding: Over vi ew of an eme r gi nig li te ra tu re, Uni-
ver sity Ja pan: Tem ple, pp. 6, http://www.cen tre for na ti on bran ding.com /pa-
pers/Din nie_PB_li tre vi ew.pd f- при сту пље но- 25.8.2012.

13 Da šić, D. De pen den ce bet we en qu a lity and per cep tion of the pro ducts, in: 
Zbo r nik ra do va Me nadž ment 2012, (2012), Mla de no vac: Uni ver zi tet Union: 
Fa kul tet za po slov no in du strij ski me nadž ment, p. 154.

14 Jaf fe. E., Ne ben zahl, I., (2006) Na tion Ima ge & Com pe ti ti ve Advan ta ge, Co-
pen ha gen Bu si ness School Pres, pp. 14.

15 Упор. исто., стр. 18.
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ултима ту ме, да де те мо ра да ра ди не што што му се не ра ди. 
Деч ја ло ги ка је при ми тив на и де те ми сли да је све оно што је 
не при јат но уједно и штет но, а да је све оно што је при јат но 
самим тим и до бро.

Ви зан ти ја, за то че ник хри шћан ства на Ис то ку, окре ну-
та ли цем пре ма вар ва ри ма, сре ди ште див не ци ви ли за-
ци је, осим сво је вој не мо ћи, од лич не вој ске об у че не по-
мо ћу ис ку сне так ти ке, ја ке еко ном ске мо ћи, имала је ве-
ли ки ути цај на дру ге и по мо ћу кул ту ре, књижев но сти и  
умет но сти.

„Про цват ду хов ног жи во та, из вр сни на став ни ци на ца ри-
град ском уни вер зи те ту, пре да ва ли су фи ло зо фи ју, ре то ри-
ку, на у ку а око њи хо вих ка те дри гу ра ли су се ђа ци са свих 
стра на ви зан тиј ског или ара бљан ског Ис то ка. Она је би ла 
вас пи та чи ца сло вен ског и азиј ског Ис то ка, чи ји јој на ро ди 
ду ги ју сво ју ве ру, свој књи жев ни је зик, сво ју умет ност, свој 
об лик вла да ви не.“16

У по след ње вре ме, ве ли ке свет ске си ле, по пут је ди ног ро ди-
те ља на гло бал ној сце ни, по ред уо би ча је не твр де мо ћи (упо-
тре ба си ле), све ве ћи зна чај при да ју упо тре би ме ке мо ћи.17

„Ме ка моћ пред ста вља спо соб ност за во ђе ња и при вла че ња, 
а при вла че ње че сто во ди до опо на ша ња. Ако др жа ва успе 
сво ју моћ учи ни ти ле ги тим ном у очи ма дру гих, ње зи не же-
ље на и ћи ће на ма њи от пор. Украт ко, уни вер зал ност кул ту ре 
у по је ди ној др жа ви и ње зи на спо соб ност ства ра ња ин сти-
ту ци ја ко је упра вља ју ра зним под руч ји ма на ме ђу на род ној 
сце ни пред ста вља ју кључ не из во ре мо ћи“.18

Чи та ва кон цеп ци ја ме ке мо ћи се са сто ји од две ју ди ја ме-
трал но раз ли чи тих спо соб но сти. Пр ва је спо соб ност при-
вла че ња и за во ђе ња, а дру га се од но си на утвр ђи ва ње прет-
по став ки (иде о ло ги је). Нај бо љи при мер је САД. Аме рич ки 
фил мо ви и те ле ви зи ја пред ста вља ју кључ ни фак тор пр ве од 
две спо соб но сти, док је де мо кра ти ја кључ ни фак тор дру ге.

16 Шарл, Д. (1933) Исто ри ја Ви зан тиј ског цар ства, Бе о град: Из да вач ка 
књи жни ца Ге це Ко на, стр. 73-75.

17 Ме ку моћ је пр ви ана ли зи рао Jo seph Nye на при ме ру САД, где ме ку моћ 
де фи ни ше као „спо соб ност уве ра ва ња дру гих да же ле што ви же ли те“.  

18 Nye, S. J. (2003) Pa ra dox of Ame ri can Po wer, Ox ford Uni ver sity Press, p. 
9, та ко ђе ви ди ви ше у: Ра до је вић, Р. Д. (2010) Ва жност но вих ди мен зи ја 
мо ћи за унапређењe ими џа др жа ве – слу чај Ср би је, Срп ска по ли тич ка 
ми сао бр. 77, стр. 104.; Nye, S. Ј. (2006) The sim bo lic po ver of na ti ons: 
Pla ce Bran ding and Pu blic Di plo macy, Vol. 2., 1. pp. 53-67. 
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Ско ко19 на во ди да, иа ко је ма ло др жа ва у све ту ко је се мо гу 
так ми чи ти на те ме љу „твр де мо ћи“, ипак је те шко про на ћи 
др жа ву ко ја ни је бо га та бар у не ком об ли ку не ма те ри јал не 
имо ви не, јер го то во сва ка др жа ва по се ду је ши рок ра спон 
кул тур ног, ис то риј ског, ге о граф ског, људ ског и ин те лек ту ал-
ног ка пи та ла али ни је има ла до вољ но усло ва, спо соб но сти, 
мо ти ва ци је или сре ће да их пре тво ри у еко ном ско бо гат ство. 
Упра во за то, твр ди он, по след њих го ди на се на гло бал ној 
по зор ни ци отва ра про стор за хва та ње ко ра ка с бо га ти ма. На-
и ме, кон цепт уте ме љен ис кљу чи во на еко ном ској, вој ној и 
по ли тич кој мо ћи ла га но гу би при мат и отва ра се про стор за 
брен до ве ко ји се по на ша ју по друк чи јим пра ви ли ма, а при-
мер су зе мље ко је се так ми че, ви ше према кул тур ном ства-
ра ла штву не го према еко ном ској сна зи.

Мно ги ау то ри су ми шље ња20 да су ме ка и твр да моћ по ве-
за не, и јед на дру гој слу же као по др шка, јер и јед на и дру-
га су усме ре не ка јед ном ци љу, а то је ути цај на по на ша ње 
других.21

Кон цепт Си мо на Ан хол та (Si mon An holt)

Си мон Ан холт је тво рац кон цеп та „кон ку рент ски иден ти-
тет“, као сво је вр сну над град њу брен ди ра ња, где те жи ште 
по ста вља на на ци о нал ни иден ти тет ко ји се мо ра пер ма нент-
но по на ша ти так ми чар ски на гло бал ном ни воу, а пр ве ко ра-
ке и про ме не тре ба на пра ви ти у вла сти тој др жа ви, не пре ста-
но мо ти ви шу ћи сво је ста нов ни штво.

Цен трал на те о ри ја овог кон цеп та је да вла де, ко је же ле ре-
брен ди ра ти сво ју др жа ву, по пра ви ти имиџ и из гра ди ти нов 
по зи ти ван иден ти тет, мо ра ју има ти ја сну ви зи ју шта же ле, 
где се тре нут но на ла зи њи хо ва др жа ва, где же ле да бу де и 
ус пе ју да ин те гри шу све рад ње, по ли ти ке, ко му ни ка ци ју 

19 Ско ко, Б. (2009) Др жа ва као бренд, За греб: Ма ти ца Хр ват ска, стр. 98.
20 Ви ди ви ше: Мар ко вић, M. (2011) Зло по ста је пра во, Ја го ди на: Злат на 

књи га, стр. 83-105; Ско ко, Б., нав. де ло, стр. 100; „Вој на и кул тур на ми-
си ја су очи глед не, мо же се ре ћи да те две ми си је сто је јед на с дру гом у 
ве зи, по што се у сво јим ме ђу соб ним су ко би ма др жа ве не би ју са мо вој-
ска ма не го це лом кул тур ном сна гом“. Јо ва но вић, С. (1922)  О Др жа ви, 
Бе о град: Из да вач ка књи жни ца Ге це Ко на, стр. 72. 

21 „Ми мо ра мо да ко ри сти мо оно што се на зи ва му др ом мо ћи, чи тав спек-
тар сред ста ва ко ја су нам на рас по ла га њу, од ди пло ма ти је, еко но ми је, 
вој не си ле, по ли ти ке, пра ва и кул ту ре, би ра ју ћи пра во сред ство, или 
ком би на ци ју сред ста ва, за сва ку си ту а ци ју по на о соб са ко јом се су о ча-
ва мо. Уз му дру моћ, ди пло ма ти ја ће по ста ти пред стра жа спољне по ли-
ти ке.” (Хи ла ри Клин тон, Се нат 12. ја ну а ра 2009. го ди не). The New York 
Ti mes, Se na te Con fir ma tion He a ring:Hil lary Clin ton, Ja nu ary 13, 2009, до-
ступ но на: http://www.nyti mes. com/2009/01/13/ us/po li tics/ 13text-clin ton.
html?pa ge wan ted=1&_r=1 (при сту пље но 20. јунa 2012. го ди не)
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из свих шест та ча ка ше сто кру га (ви ди сли ку 1). Тек та да 
има ју шан су за ства ра ње пре по зна тљи вог иден ти те та сво је  
др жа ве.

Кон ку рент ни иден ти тет пре ма Ан хол ту има три осо би не22: 

• При вла чи-по тро ша че, ту ри сте, та лен те, ула га че, по што ва-
ње, па жњу итд

• Пре но си маг не ти зам на дру ге пред ме те-Бренд Ита ли ја 
пре но си ма ло сво је маг нет ске при влач но сти на ита ли јан ске 
про из во де и на Ита ли ја не, па их на тај на чин чи ни јед на ко 
при влач ни ма чак и ка да се на ла зе из ван кон тек ста.

• Има моћ да ство ри ред из ха о са

Успех овог кон цеп та је у си нер гет ском де ло ва њу мар ке тин-
шких рад њи и брен ди ра ња. Ако не кој ге о граф ској ло ка ци ји, 
ре ги ји, др жа ви да мо но во име, ло го или про ме ни мо сло ган, 
не ће мо ни шта зна чај ни је ура ди ти на про ме ни ими џа, све 
док не про ме ни мо са ми се бе, јер углед не ког ме ста по сто ји 
у пер цеп ци ји без број по тр о ша ча ши ром све та и не мо же се 
про ме ни ти пре ко но ћи. 

Од лу ка о ин ве сти ра њу у од ре ђе ну зе мљу до но си се и на 
осно ву по тен ци ја ла и об у че но сти  људ ских ре сур са. „Фок-
сон“ ,не за мен љив парт нер „Епла“ (Ap ple) је мул ти на ци о-
нал на ком па ни ја чи је је се ди ште на Тај ва ну, има ре пу та ци ју 
нај ве ћег про из во ђа ча елек трон ских ком по нен ти и во де ћи је 
мон та жер го то вих про из во да ко ји су ма хом аме рич ки или 
ја пан ски брен до ви. Ме ђу тим, шта је то што ди фе рен ци ра 
и да је пред ност овој гру па ци ји у од но су на оста ле ком па-
ни је. По ре чи ма ру ко во ди о ца „Епла“ за ко ју по ме ну та ком-
па ни ја тре ба да угра ђу је ста кле не екра не у „ај фон“, то је 
сле де ће:  Фа бри ка ко ја ин те ре су је ин же ње ре „Епла“ на ла зи 
се у по кра ји ни Шен жен, на ју го и сто ку Ки не, у тзв. „Фок-
сон Си ти ју“ (Fok son City), ком плек су ко ји за по шља ва пре ко 
230.000 рад ни ка, од ко јих ве ли ка ве ћи на жи ви у ба ра ка ма 
ко је при па да ју ком па ни ји. Ако су вам потребни гу ме ни зап-
тив ци, фа бри ка је пре ко пу та, ако су вам потребни шра фо-
ви, сто ти нак ме та ра да ље, ако тре ба да бу ду спе ци фич ни, ни 
то ни је про блем, тра ја ће не ко ли ко са ти. Ме ђу тим оно што 
је нај им пре сив ни је „Фок сон“ мо же да мо би ли ше, у слу ча ју 
хит не по тре бе, пре ко 3.000 рад ни ка у то ку но ћи. За хва љу ју-
ћи ово ме „Епл“ је мо гао да про да три ми ли о на „ај фо на“, а 
осим то га оно што је омо гу ће но овој ком па ни ји, ни је мо гу ће 
ниг де у све ту, а по го то во у Аме ри ци. Из ра чу на то је да за 
про цес ан га жо ва ња ин же ње ра за над зор (око 8.700) за ко ји 

22 Ско ко, Б., нав. де ло, стр. 204.
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би у Аме ри ци би ло по треб но де вет ме се ци, у Ки ни су они 
про на ђе ни и ан га жо ва ни за са мо 15 да на. По ред све га на-
ве де ног, ка да је тим „Епла“ до шао да раз мо три евен ту ал но 
скла па ње по сла, Ки не зи су већ за по че ли из град њу фа бри ке, 
с пре пу ним ма га ци ном ста кле них па не ла за проб ну про из-
вод њу, ко ји „Епл“ ни је ко штао ни шта, па им ни је пре о ста ло 
ни шта дру го, осим да уго во ре по сао.

Стра те ги је кон ку рент ног иден ти те та, по сре до ва њем Си мо-
на Ан хол та, за по че ле су при ме њи ва ти мно го број не др жа ве, 
по пут Ја мај ке, Тан за ни је, Ју жне Ко ре је, Швед ске, Бо цва не, 
Не мач ке, Еква до ра, Швај цар ске, Сло ве ни је... Ан хол то ва 
стра те ги ја кон ку рент ног иден ти те та не раз ли ку је се пре те-
ра но од дру гих стра те ги ја брен ди ра ња, осим што Ан холт 
у пу но ве ћој ме ри са гле да ва свој про цес као део др жав ног 
раз во ја и на ци о нал не по ли ти ке, ин си сти ра на кон крет ним 
про ме на ма у зе мљи, као пред у слов ко му ни ци ра ња пре ма 
све ту.23

Ства ра ње кон ку рент ског иден ти те та за др жа ву, ре ги ју или 
ме сто, пре ма Ан хол ту, са сто ји се од 80% ино ва ци ја, 15% ко-
ор ди на ци је и 5% ко му ни ка ци је.24

Ср би ја као бренд

Бал кан је кроз исто ри ју пред ста вљао иза зов ну „ве ри гу ме-
ђу све то ви ма“, гра ни цу и мост из ме ђу раз ли чи тих на ро да и 
кул ту ра; ре ги он где се се ку раз ли чи ти ци ви ли за циј ски лу-
ко ви. На ње му, у на шој са вре ме но сти, до ла зи до су сре та и 
су ко ба раз ли чи тих гло бал них, ре ги о нал них и на ци о нал них 
стра те ги ја раз во ја и ак те ра.

23 Ско ко, Б., нав. де ло, стр. 207.
24 Исто, стр. 192.

Сли ка 1. Ше сто у га о ник кон ку рент ног иден ти те та, из вор:  
An holt, S. (2003) Brand new Ju sti ce, Oxford, But ter worth  

He i ne mann
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Ма ло је пе ри о да ми ра у срп ској исто ри ји, на во ди про фе сор 
Је ро тић25, све од до ла ска Ср ба на Бал кан по чет ком VII ве ка, 
па све до да нас, на са мом кра ју XX ве ка. Свет ска исто ри ја 
ра то ва ња, гра ђан ских ра то ва, бу на, од вре ме на пре Хри ста 
и до да на шњег да на, оста вља ту жан и за стра шу ју ћи ути сак, 
мо жда, при мар но, ра то бор не људ ске при ро де, ко ја са мо бор-
бом по твр ђу је се бе и одр жа ва сте чен про стор свог бо ра ви-
шта, као и сту пањ до стиг ну тог иден ти те та лич но сти.

Ма ло ко ја зе мља је као Ср би ја то ли ко ме ња ла сво је гра ни це: 
и гра ни це, и чи та ву дру штве ну струк ту ру и усме ре ње... И 
срп ска др жа ва и дру штво, на ста ли су и тра ја ли на ме сту где 
је би ло стра шно по сто ја ти.26

Ка жу да се на гре шка ма дру гих тре ба учи ти. Та ко ђе, нај-
го ре је учи ти се на соп стве ним гре шка ма. Да ли је Ср би ја 
на у чи ла не што на сво јим гре шка ма?27 Де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка Ср би ја је пре тр пе ла пот пу ни слом и крах свог 
дру штве ног стан дар да и дру штве них вред но сти, у ње ној ду-
гој исто ри ји ни кад ло ши ји имиџ у све ту и по мно ги ма, до-
ве ла у пи та ње и свој иден ти тет. Да би смо зна ли ка ко да ље 
мо ра мо се пр во вра ти ти уна зад и ана ли зи ра ти сво ју исто ри-
ју и сво је гре шке.

Ср би ја не ка да

Од са мог по чет ка вла да ви не Не ма њи ћа, срп ска зе мља се 
стал но ши ри ла, све је ишло на добро у др жа ви, кул ту ри, 
при вре ди. То ком 19. ве ка, ка да су се ми ли о ни Евро пља на 
исе ља ва ли пре ко оке а на, Ср би ја је би ла обе ћа на зе мља мно-
ги ма. У то вре ме Ср би ја је има ла ста бил не фи нан си је и, по-
ред Пр вог свет ског ра та, ди нар са злат ном под ло гом ни је 
из гу био сво ју вред ност. Пру га Бе о град-Ниш, из гра ђе на је за 
са мо три го ди не.

25 Ви ди ви ше: Је ро тић, В. (2004) Ср би ја и Ср би из ме ђу иза зо ва и од го во ра, 
Бе о град: Ars Li bri, стр. 123-140.

26 Ми тро вић, Љ. Бал кан у све тлу са вре ме них про це са гло ба ли за ци је, ре-
ги о нал не са рад ње и ин те гра ци је, у: Срп ска По ли тич ка Ми сао (1997), 
Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 3-4, стр. 79, та ко ђе ви ди ви ше: 
Мар ко вић, П. Па до ви и об но ве Срп ске др жа ве, у: Да ни ца (2012), Бе о-
град, Ву ко ва за ду жби на, стр. 58.

27 Ин те ре сант не по дат ке о ове о ме ви де ти: Рајс, А. Р. (2007) Чуј те Ср би... 
чу вај те се се бе, Бе о град, Ал ка принт. Ро долф Ар чи балд Рајс, про фе сор 
Уни вер зи те та у Ло за ни, док тор пра ва и хе ми је, кри ми но лог и пу бли ци-
ста, ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да. Он  је у Ср би ју до шао 1914. го ди-
не у то ку Пр вог свет ског ра та, као не у трал ни по сма трач. Го ди не 1928. 
са ста вио је по ли тич ки те ста мент, ко ји је на ње гов зах тев, об ја вљен тек 
на кон ње го ве смр ти, где ука зу је на вр ли не и ма не срп ског на ро да. Умро 
је у Бе о гра ду 1929. го ди не са же љом да му ср це бу де са хра ње но на Кај-
мак ча ла ну „нај о па сни јем вр ху срп ске зе мље, бли зу дру го ва ко ји су стра-
да ли за сло бо ду отаџ би не.“ 
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Та бла са нат пи сом „Бу ди та ко ху ман као што је би ла Ср би ја 
1885. го ди не“, и дан да нас сто ји у хо лу згра де Ме ђу на род-
ног Цр ве ног кр ста у Же не ви у знак се ћа ња на при зна ње ко је 
је ова ор га ни за ци ја до де ли ла срп ском Цр ве ном кр сту за по-
моћ Бу гар ској, зе мљи са ко јом је Ср би ја би ла у ра ту. 

Та бла је по ста вље на због пре се да на у свет ској исто ри ји ра-
то ва ња. За вре ме ра та про тив Бу гар ске у окр ша ји ма 1884. 
и 1885. го ди не Ср би ја је има ла вој ни са ни тет и збри ња ва ла 
сво је ра ње ни ке, а Бу гар ска ни је. Да би по моћ ме ђу на род не 
за јед ни це би ла до пре мље на мо ра ла је про ћи срп ске по ло-
жа је. Ср би су об у ста ви ли све вој не ак тив но сти и до зво ли ли 
да ху ма ни тар на по моћ бу де до пре мље на не при ја те љу. Осим 
то га, Ср би ја се при дру жи ла апе ли ма из Евро пе и отво ри ла 
сво је ма га ци не из ко јих је не при ја те љу да ла ће бад, ле ко ве и 
сав ма те ри јал ко ји је био нео п хо дан за отва ра ње јед не бол-
ни це у Бу гар ској и на тај на чин по мо гла зе мљи са ко јом је 
ра то ва ла. Тај мо ме нат је ове ко ве чен на фо то гра фи ји на ко јој 
је при ка за на при мо пре да ја срп ских по кло на бу гар ским вој-
ни ци ма, код Пи ро та.

За Ср би ју и Ср бе се та да, оправдано, мо гло ре ћи да су на род 
са хе рој ском не ис црп ном сна гом, вој нич ком спо соб но шћу, 
жи вим ду хом, уро ђе ним осе ћа јем прав де и до бро том. И по-
ред по вре ме них скан да ла, срп ски на род је у том објек тив-
ном све ту, упам ћен као на род ко ји је стал но био при мо ран 
да бра ни ку ћу „на сред дру ма“. Ср би су по зна ти и по сво јој 
со ли дар но сти и за ла га њу да сви на ро ди жи ве сло бод но, а 
не ке од њих су осло ба ђа ли ви ше ве ков ног роп ства.28

Ср би ја да нас

Ср би ја је по сле сви ма на ма по зна тих де ша ва ња по чет ком 
90-их, рат них ра за ра ња, узро ко ва них по гре шним од лу ка ма 
по је ди на ца, во ђе них за до во ља ва њем се бич них и лич них ин-
те ре са,29 пат њи, санк ци ја, сте кла из у зет но ло шу сли ку о се-
би у све ту. Углед Ср би је у све ту је пао на нај ни же гра не. На 
спо мен ре чи Ср би ја углав ном је сле ди ла из у зет но не га тив-
на ко но та ци ја. „Ср би ја је са ве ли ким за ка шње њем схва ти ла 
ко ли ки је и ка кав ствар ни ути цај ло би ра ња и ан га жо ва ња 
ло би стич ких ку ћа у при пре ма њу и до но ше њу ва жних од лу-
ка на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни,30 уз ве ли ке еко номске 

28 О ово ме ви ди ви ше у: Вељ ко вић, В. (2001) По ли тич ки мо рал Ср ба – од 
Не ма њи ћа до Ми ло ше ви ћа, Ниш: Про све та

29 О ди стинк ци ји из ме ђу лич ног ин те ре са и се бич но сти ви ди ви ше у: Пр-
њат, А. (2012) Лич ни ин те рес и мо рал на мо ти ва ци ја вер ни ка, Кул ту ра 
бр. 137, Бе о град, стр. 340-347.

30 „До дир са стран ци ма. На ша зе мља ни је пе ри фе рич на, не на ла зи се на 
крај све та и ни је оп ко ље на оке а ном, не го ма њим или ве ћим ма са ма ра-
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и по ли тич ке ште те ко је је де лом и због то га пре тр пе ла у 
послед ње две и по де це ни је.31 У Кон гре су САД де лу је и срп-
ски кон гре сни ко кус (Con gres si o nal Ser bian Ca u cus). Ње го во 
осни ва ње је по твр дио Ад ми ни стра тив ни ко ми тет Пред став-
нич ког до ма (Ad mi ni stra ti ve Com mit tee of the Ho u se), 13. 09. 
2004. го ди не“.32 Срп ски кон гре сни ко кус са чи ња ва гру па од 
три се на то ра и 28 кон гре сме на, при ја те ља Ср би је и срп ског 
на ро да.

Гнев ни гра ђа ни Бер ли на су 1989. го ди не ва ђе њем ци га ла 
и се че њем гво зде них шип ки сру ши ли зло гла сни зид ко-
ји је де лио иде о ло шки кон фрон ти ра не си сте ме, али пра во 
пи та ње је ка ко сру ши ти зи до ве не то ле ран ци је и зле кр ви у 
ци ви ли за ци ја ма ко је дик ти ра ју и об ли ку ју но ви гло бал ни 
свет ски по ре дак. На кон Дру гог свет ског ра та, уло га глав них 
свет ских не га ти ва ца по ве ре на је Нем ци ма, хлад ни рат је 
ети ке ти рао Ру се као „ло ше мом ке“, а не ду го за тим уло гу не-
га ти ва ца до би ја ју бли ско и сточ ни мом ци, ко ји ту ти ту лу ду го 
за др жа ва ју све до по ја ве „до брих му сли ма на“ у Бо сни и из-
гу бље не ме диј ске бит ке „ло ших  и не ци ви ли зо ва них“ Ср ба.

Ни оста ле зе мље Ис точ ног бло ка ни су у бо љој по зи ци ји, а 
не ке од њих у још те жој си ту а ци ји. Ју го сла ви ја се рас па ла 
на па рам пар чад, ра ђа ју ћи но ве збу ње не и збу њу ју ће др жа-
ви це, док су оста ле у ра зним ста ди ју ми ма ха о са по ку ша ва-
ле да се вра те у жи вот, из ми шља ју ћи и ожи ва ва ју ћи на ци о-
нал не ми то ве, ле ген де и исто ри ју. Бо сна, Ср би ја и Хр ват ска 
су све оста ле упам ће не по ра ту, ди вља штву и ме ђу соб ном  
уни ште њу.33

зних ра са и на ро да...У вре ме ни ма ве ли ких ме ђу на род них по ре ме ћа ја он 
је че сто од пре суд не ва жно сти по на ше др жав не и на ци о нал не ин те ре-
се.....“ Иво Ан дрић у: Да шић, Д. (2008) Са вре ме на ди пло ма ти ја, Бе о-
град: При вред ни са вет ник 

31 Ди пло мат ску ве шти ну, Ср би као на род, из гле да да ни ка да ни су до вољ но 
по се до ва ли. Да ли се без ове нео п ход не ве шти не мо же за је дан на род 
ка за ти да је ре а ли сти чан. Ру ски ди пло ма та, Кон стан тин Кон стан ти но-
вич Ро до фин кин, го во рио је за Ср бе у Ка ра ђор ђе вој Ср би ји: „Ср би су по 
при ро ди ма што ви ти и уо бра же ни...Ср би ни ка да не ви де ства ри она кве 
ка кве је су не го увек бо ље или го ре не го што је су. За вре ме ра та код њих 
је ве ли ку уло гу игра ло рас по ло же ње“. Гло ба ли зам „но вог по рет ка“ тра-
жи већ да нас, на кра ју XX ве ка од европ ских и бал кан ских др жа ва од ри-
ца ње од на ци о на ли зма (по го то во од шо ви ни зма) и од у ста ја ње од на гла-
ше ног ис по ве да ња сво је хри шћан ске ве ре (на ро чи то ме ђу пра во слав ним 
на ро ди ма, ма ње ме ђу ри мо ка то лич ким, нај ма ње ме ђу про те стант ским). 
Пре суд но за оп ста нак мно гих на ро да у све ту, на ро чи то ма лих, а ме ђу 
ови ма и срп ског на ро да, ка ко ће иду ћих го ди на и де це ни ја од го во ри ти 
на ова кав, или ње му сли чан, иза зов, ко ме ће би ти из ло жен, Је ро тић, В., 
нав. де ло, стр. 127-128.

32 Да шић, Д., нав. де ло, стр. 237.
33 Oлинс, В. (2004) O bren du, Be o grad, Pro fi le, стр. 157.
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На гон за кре и ра њем но вих на ци ја и да ље је ве о ма јак. У 
овом тре нут ку у све ту има ви ше на ци ја не го ика да ра ни је, 
Ује ди ње не на ци је су у свом члан ству 2002. го ди не има ле 
189 чла ни ца, на спрам 51 чла ни це 1945. го ди не. По сле 1991. 
го ди не, па да Бер лин ског зи да, не ко ли ко но вих на ци ја на ста-
ло је из са мог Со вјет ског са ве за. Ма ло ко ће зна ти где се 
на ла зе те др жа ве. Узе ће мо за при мер Укра ји ну. По ве ли чи-
ни и бро ју ста нов ни ка (50 ми ли о на ста нов ни ка) она тре ба 
има ти ве ли ку пред ност у од но су на оста ле зе мље бив шег 
Со вјет ског бло ка. Ме ђу тим, те шко да ће се ко усу ди ти да 
ре ци мо оде на од мор на Крим, је ди ни про из вод Укра ји не ко-
јег ико до са да мо же да се се ти је сте ну кле ар на ха ва ри ја у  
Чер но би љу.

Та не га тив на сли ка о Ср би ји, на сре ћу, у по след ње вре ме 
се ме ња за хва љу ју ћи де мо крат ским про ме на ма али и по-
је ди ним лич но сти ма, на пр вом ме сту за хва љу ју ћи Но ва ку 
Ђо ко ви ћу, по зна том те ни се ру. Он је без ди ле ме да нас ам-
ба са дор Ср би је број је дан у све ту, ко ме су сво је вре ме но 
Бри тан ци ну ди ли огром но бо гат ство да при хва ти њи хо во  
др жа вљан ство. 

Мно ги су ми шље ња да он да нас има ве ћи ути цај на ме ђу на-
род ну јав ност од свих срп ских ин сти ту ци ја, јав не ди пло ма-
ти је, це ло куп них спорт ских де ша ва ња и за у зи ма убе дљи во 
пр во ме сто у по пра вља њу ими џа Ср би је у ме ђу на род ној јав-
но сти, баш као и књи жев на де ла Иве Ан дри ћа, пре ве де на на 
де се ти не стра них је зи ка, или про на ла сци ге ни ја из Сми ља-
на, Николе Те сле, Ми хај ла Пу пи на и др. „Пре ма ми шље њу 
струч ња ка, Ђо ко ви ћев гест у тре нут ку пре у зи ма ња по бед-
нич ког пе ха ра на тур ни ру у Ма ја ми ју ка да је ста вио кач кет 
на ко јем је ћи ри ли цом пи са ло „Ср би ја“, мо же да се ме ри 
ми ли о ни ма до ла ра, јер је то фе но ме нал на ре кла ма за на шу 
зе мљу“.34

Скот Бед бе ри (Scott Bed bury), је дан од нај тра же ни јих струч-
ња ка из обла сти брен ди ра ња, ка же да, ка да би са на шом вла-
дом пот пи сао уго вор о про ме ни ими џа на ше зе мље, био би 
на ве ли ким му ка ма.35 Он да ље на во ди да је у бре нди ра њу 
на ци ја, као и у брен ди ра њу про из во да или услу га све ва жно. 
Ве о ма бит но је ка ко би ми са ми же ле ли да ви ди мо Ср би ју. 
За да так оно га ко ји се ба ви кре и ра њем ими џа био би да пре-
ско чи ту ру пу ко ја по сто ји из ме ђу тре нут ног и оче ки ва ног 

34 Да шић, Д. (2012) Ути цај спо р та и спор ти ста на брен ди ра ње на ци ја, у: 
Ме наџ мент у спо р ту, Бе о град: Ал фа уни вер зи тет Фа кул тет за ме наџ-
мент у спо р ту, стр. 70.

35 Ни ко лић, А. (12. 2. 2009) Ка ко да Ср би ја пре ско чи ру пу, По ли ти ка, стр. 
12.
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ста ња, на гла ша ва ју ћи да је за про ме ну ими џа по треб но вре-
ме, стр пље ње, хо ли стич ки при ступ и са рад ња свих.

Ис так ну ти спор ти сти, умет ни ци, књи жев ни ци, на уч ни ци, 
ино ва то ри... и да ље су, у сва ком дру штву и сва ком вре ме ну, 
оно нај вред ни је чи ме се јед на зе мља мо же по хва ли ти пред 
све том, без об зи ра ко ли ко је та др жа ва ма ла, еко ном ски си-
ро ма шна, оп те ре ће на спо р ним или по ли тич ким на сле ђем.

По ред по ве зи ва ња до ма ћих и стра них пи са ца, по зо ри шних 
и филм ских умет ни ка ве о ма је ва жно уче шће на ве ли ким 
и ма лим фе сти ва ли ма, так ми че њи ма, до бро твор ним ху ма-
ни тар ним ак ци ја ма ко је ми ор га ни зу је мо или уче ству је мо 
на њи ма. Став „нај бо љи или ни шта“ ни је баш ко ри стан и 
под сти ца јан. Не мо гу би ти сви пр ви на ли сти као са да Новак 
Ђо ко вић. Сва ка на гра да и сва ко при зна ње су зна чај ни за 
имиџ зе мље и за мо ти ва ци ју мла дих. Већ и са мо уче шће на 
ра зним би ла те рал ним, мул ти ра те рал ним ску по ви ма фе сти-
ва ли ма или так ми че њи ма до при но си да се љу ди и на ро ди 
по ве зу ју и раз у ме ју. Та лен то ва ни пи сци, умет ни ци, спор-
ти сти... нај бо љи су „ам ба са до ри“ сво је зе мље, твр ди Зо ран 
Ха мо вић, из да вач, је дан од за слу жних за наш успе шан на-
ступ у Лај пци гу, ко ји је и сам осми слио су ве нир „срп ски ле-
њир“. Др ве на да шчи ца са не јед на ким, не пре ци зним мер ним 
озна ка ма илу стру је раз ли чи те ар ши не ко ји ма се слу жи мо и 
по ка зу је, да уме мо и да бу де мо са мо кри тич ни и да се на ша-
ли мо на соп стве ни ра чун.

Пу но је вре ме на тре ба ло про  ћи да би се не ко на по кон се тио 
да брен ди ра, мо жда и нај ве ћи срп ски бренд, ра ки ју (шљи во-
ви цу). При вред на ко мо ра Бе о гра да ука за ла је на бе не фи те и 
по тен ци ја ле од брен ди ра ња овог пи ћа, а као пр ви ко рак на-
ве ла је из ме ну по сто је ћег За ко на о ра ки ји, узев ши у об зир да 
се 90 по сто про ме та овог пи ћа код нас оба вља на цр но. Пет-
на е стак про из во ђа ча по ме ну тог же сто ког пи ћа осно ва ло је 
гру па ци ју у са ста ву При вред не ко мо ре, с на дом да ће при ву-
ћи по тен ци јал не куп це на мно гим ино стра ним тр жи шти ма.

Ком па ни је и др жа ве мо гу да има ју огром ну ко рист од сна-
жног брен да и ње го вог им пли цит ног обе ћа ња ква ли те та. 
Ја ки и ква ли тет ни брен до ви успе шно се су протставља ју 
не ло јал ној кон ку рен ци ји и пла ги ја ту али, та ко ђе, успе шно 
брен ди ра ју и др жа ву из ко је по ти чу. „Тр жи ште на Ко со ву 
и Ме то хи ји про ба ло је да ко пи ра наш при звод, по мно ги-
ма, је дан од нај ве ћих брен до ва Ср би је, Бам би је ву пла зму. 
На кон из ве сног вре ме на, тр жи ште је до жи ве ло тек тон ске 
про ме не у ви ду не за до вољ ства та мо шњих по тро ша ча ко-
ји су од мах при ме ти ли раз ли ку у ква ли те ту ори ги нал ног и 
„ди вљег“ про из во да. Па ко ва ње и ам ба ла жа је у пот пу но сти 
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би ла инден тич на пра вој пла зми, али раз ли ка у ква ли те ту је 
би ла еви дент на. Не за до вољ ство  је би ло то ли ко да је глав-
ни за ступ ник „Бам би је ве пла зме“ на Ко со ву и Ме то хи ји, 
данима мо рао да се огла ша ва у ме ди ји ма о то ме где се мо же 
на ба ви ти ори ги на лан срп ски бренд.“36

Да се Вал тер че шће по ја вљи вао на Тјен Ан Ме ну, ки не ско-
срп ски од но си не би се сво ди ли на пу ко оби ла же ње Шан га-
ја. Ки не зи су оп чи ње ни на шим Вла ди ми ром Ба том Жи во-
ји но ви ћем, по знат и као Вал тер, у нај мно го људ ни јој зе мљи 
све та. Осим што је бри љан тан глу мац, Ба та је оба вљао и 
функ ци ју по сла ни ка. Ба та Жи во ји но вић ужи ва огром ну по-
пу лар ност и искре но ди вље ње ме ђу Ки не зи ма. По ве зу ју ћи 
ве ко ви ма За пад и Ис ток, Ср би ја је ме сто на ко ме се су сре ћу 
и пре пли ћу ци ви ли за ци је, кул ту ре и ре ље фи. За то има иде ја 
да, као део ту ри стич ке по ну де, брен ди ра мо и на ше не ис ко-
ри шће не ар хе о ло шке ло ка ли те те.

За ра де не ких зе ма ља, у ве ли кој ме ри, за ви се од ту ри зма, па 
су оне раз ви ле со фи сти ци ра ну ту ри стич ку ин фра струк ту ру. 
Мно ге зе мље за ко је би се то по нај ма ње мо гло ре ћи ве о ма се 
осла ња ју на ту ри зам. На при мер, Но ви Зе ланд ост вару је свој 
нај ве ћи де ви зни при лив од ту ри зма. Ме ђу тим, по сто ји опа-
сност да зе мље ко је се осла ња ју на тра ди ци о нал ни ту ри зам 
по ста ну тр жи шна ро ба, ко ју оштра кон ку рен ци ја у це на ма 
на го ни да при вла че све ве ћи и ве ћи број ту ри ста ко ји тро ше 
све ма ње и ма ње. „Ал тер на тив но ре ше ње за др жа ве је да ди-
фе рен ци ра ју се бе као по тро шач ке брен до ве, на гла ша ва ју ћи 
сво ју умет ност, кул ту ру, исто ри ју, хра ну, ар хи тек ту ру, раз не 
пре де ле и де сти на ци је и дру ге је дин стве не ка рак те ри сти ке 
пу тем со фи сти ци ра них пред ста ва.“37

По ли тич ка не ста бил ност ве о ма не га тив но ути че на ту ри зам 
јед не зе мље и од вра ћа ње по тен ци јал них по се ти ла ца. Ве ли-
ки гу би ци ко је је пре тр пе ла бив ша Ју го сла ви ја, са мо је је-
дан од мно го број них при ме ра. Фун да мен та ли стич ко на си-
ље у Ка шми ру и не дав на по ли тич ка не ста бил ност у Егип ту 
има ли су за по сле ди цу по нов ну про це ну тих де сти на ци ја од 
стра не вла да и пру жа о ца и кон зу мен ата ту ри стич ких услу га. 
Фи нан си ј ска не ста бил ност Грч ке и страх од про те ста, не-
ста ши ца нафт них де ри ва та и слич но, си гур но ће не га тив но 
ути ца ти ка ко на имиџ и, самим тим, на ту ри зам.38

36 Јо ва но вић, О. (25.7. 2011) РТС - ју тар њи про грам, 1 ка нал
37 Olins, W., нав. де ло, стр. 160.
38 Да шић, Д. (2013) Брен ди ра ње де сти на ци ја Ко смај и Ја го ди на, у: Ми то-

ло шки збо р ник 28, Ра ча: Цен тар за ми то лошке сту ди је Ср би је, стр. 488.
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Ме ђу тим, мо жда и нај ве ћи про блем у брен ди ра њу Ср би је 
пред ста вља „де мо граф ско по вла че ње“ ка ко у жи вој си ли та-
ко и на пу шта њу про сто ра.“Основ ни раз лог сма њи ва ња, не-
где и не ста ја ња по је ди них на ро да је сте ду хов но, мо рал но, 
по ли тич ко и со ци јал но по ср та ње.“39

За кљу чак

Кадa се по стиг не од ре ђе ни на пре дак у про це су брен ди ра ња 
др жа ва или на ци ја, по стиг не се про ме на ми шље ња о јед ној 
зе мљи у по зи тив ном кон тек сту. Ово ми шље ње не са мо да се 
мо ра одр жа ва ти, већ је нео п ход но и да се кон стант но и кон-
ти ну и ра но по бољ ша ва и оја ча ва по зи тив ним по ру ка ма. Пи-
та ње кон ку рент но сти иден ти те та, ими џа и ре пу та ци је не ке 
зе мље не под ра зу ме ва пар ци јал ност у крат ко роч ним, прак-
тич ним ци ље ви ма, и због то га не тре ба да бу де оста вље но 
ис кљу чи во у ру ка ма вла де, већ је ну жно укљу чи ти, по је ди не 
аген ци је, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је на у ке и кул ту ре.

Јав на исту па ња, стал на ко му ни ка ци ја и при су ство на ме ђу-
на род ној сце ни део су оздра вље ња срп ског ду ха, од бра на 
до бре ре пу та ци је Ср би је, ње не кре а тив но сти и па ме ти, по-
врат ка ве ре у соп стве не вред но сти у ква ли тет, без об зи ра на 
ко јем ме сту „ле стви це“40 се зва нич но на ла зи мо, да ли смо у 
не кој обла сти на вр ху или на дну... Зе мље ко је же ле да за поч-
ну про цес брен ди ра ња или ре брен ди ра ња, мо ра ју, пре све-
га, да пре ду зму ко ра ке ка кре и ра њу по зи тив ног иден ти те та. 
Као што Тол стој ре че: „срећ не зе мље ли че јед на на дру гу“. 
Ср би ја мо же да усво ји стра те ги је брен ди ра ња др жа ве и на-
ци је слич не они ма ко је су већ ко ри шће не и про ве ре не од 
стра не успе шни јих, по зна ти јих и бо га ти јих зе ма ља. На по-
чет ку, по треб но је ство ри ти јед но рад но те ло, ко је би ко ор-
ди ни ра ло све мар ке тин шке ак тив но сти по пи та њу брен ди-
ра ња др жа ве и на ци је. Та рад на гру па би би ла са чи ње на од 
љу ди раз ли чи тих про фе си ја, ли де ра у сво јој стру ци. Ан холт 
твр ди да је вла сти та пер цеп ци ја ста нов ни штва о мар ки сво-
је др жа ве сна жан по кре тач спо ља шње сли ке. За тим, треба 
ура ди ти ис тр ажи ва ње на ко ји на чин се пер ци пи ра др жа ва 

39 Ба та ве љић, Д. (2008) Оп ста нак Ср би је и срп ског на ро да, Бе о град: Оп-
ста нак, стр. 17 (У Пр вом свет ском ра ту 1.900.000, а у Дру гом свет ском 
ра ту око 2.000.000 Ср ба је по ги ну ло. На по чет ку XVI II ве ка, Ср ба и Ру-
му на je би ло исто. Да нас Ру му на има 25 ми ли о на, а Ср ба је два де се так, 
од то га са мо 6 у ма ти ци. По чет ком  XX ве ка, Ен гле за и Ср ба је би ло при-
бли жно исто, а да нас Ен гле за има 50 ми ли о на. Та ра би ћи у „Кре ман ском 
про ро чан ству“, су оправдано упо зо ра ва ли на опа сност да ће сви Ср би да 
ста ну ис под јед не шљи ве. Не мо же те брен ди ра ти др жа ву или на ци ју ако 
не ма те љу де у тој др жа ви).

40 Na tion Brand In dex, Co un try Brands In dex, An holt-Gf K Ro per Na ti ons 
Brands In dex, Blo om Con sul ting, Grey World Wi de. Pla ce Brand и др.
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и на ци ја, шта дру ге зе мље ми сле о на ма. Све зе мље, сва ко-
днев но, у свет ша љу без број по ру ка путем кул ту ре, спо р-
та, различитих про из во да и услу га , по ли тич ких де шавања, 
дипло ма ти је, гра ди тељ ских по ду хва та, филм ске умет но сти 
и др. Мо ра се на пра ви ти стра те ги ја и кре ну ти са про ме на ма 
на свим ни во и ма, од бро шу ра, сло га на, по ру ка, сим бо ла, до 
то га да све што на ци ја про из во ди (би ло да се ра ди о про из-
во ди ма или услу га ма), бу де ко ор ди ни ра но и стра те шки ин-
те гри са но у јед ну це ли ну због тре нут не пре по зна тљи во сти. 

Ка да јед ном кре не про цес брен ди ра ња др жа ва и на ци ја он је 
не за у ста вљив, а мо ра се по че ти од сва ког по је дин ца у др жа-
ви, као што и на по ми ње Скот Бед бе ри, је дан од вр ху нских 
струч ња ка у обла сти брен ди ра ња, ко ји је у мо ру де фи ни-
ци ја, у ко ји ма сва ко од ау то ра из обла сти брен ди ра ња по-
ла зи од сво је пре ми се, дао нај јед но став ни ју де фи ни ци ју, да 
је брен ди ра ње: „Kада не што са свим обич но уна пре ђу је мо и 
по бољ ша ва мо та ко да оно по ста је вред ни је и сми сле ни је“.

По ред не ус кла ђе них и не до вољ но до брих мар кен ти шких 
ак тив но сти на по љу брен ди ра ња, по сто ји још је дан ве ли-
ки про блем. Де мо граф ски по да ци го во ре да је си ту а ци ја у 
Ср би ји ви ше не го алар мант на. По мно гим про це на ма, Ср-
би ја на го ди шњем ни воу гу би ве ли ки број ста нов ни ка. Ако 
се та ко на ста ви, ве ро ват но и пи та ње брен ди ра ња др жа ве и 
на ци је из гу би ће сми сао.
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BRANDING OF COUNTRIES AND NATIONS

Abstract

A growing number of countries are beginning to understand the 
importance and the necessity for country branding and taking care of 
their global image and reputation. Having realized that a good name 
and a positive image affect not only the number of tourist arrivals but 
also the investments, products, award of various sports and cultural 
events etc, as of lately countries have started addressing these issues 
more seriously. Special agencies and institutes have been established 
which use the latest marketing methods and integrated marketing 
channels for promotion. Governments which strive to rebrand their 
countries, remodel the image or build a new positive identity of their 
nation must have a clear vision of what they want to achieve, where 
the country stands now, where they want it to stand, and must try to 
integrate all efforts, policies and communications towards the rest of 
the world. It is with considerable delay that Serbia has understood the 
real impact of lobbying and engaging lobbyist firms in preparing and 
passing decisions of significance to the international political scene, and 
partially due to the delay, it has suffered great economic and political 

damage over the last decade and a half of its history. 

Key words: brand, image, differentiation, Serbia


