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Уместо увода

Овај јубиларни 20-ти број посвећен је идеји социјалне правде, 
социјалне државе с посебним освртом на теорију и праксу у 
нашем друштву. Ова актуелна тема која услед заоштравања светске 
финансијске и привредне кризе али и сиромаштва у Србији тренутно 
заокупља и нашу стручну и научну јавност, представљена је и у 
радовима сарадника Института за политике студије у Београду. 
Тако, мр Владан Станковић аргументовано пише о функцијама 
социјалне државе у хришћанским политичким концептима, др 
Игор Јанев о социјалној држави и политици на локалном нивоу 
у Европској унији, а мр Драгана Динић о социјалној држави и 
волонтерском раду. Свакако, нису изостале ни теоријске синтезе 
других аутора из ове области, на пример, др Драгана Марковића 
о социјалним потребама и начинима њиховог задовољавања у 
локалној заједници, а пре свега темељан прилог – др Дубравке 
Стајић о друштвеним и политичким претпоставкама социјалне 
државе у данашње доба.

Овај тематски број је показао и теоријско и друштвено 
опредељење научних радника и истраживача Института за 
политичке студије усмерено ка идеји социјалне државе, а пре свега 
– социјалне правде, државе благостања и социјалне сигурности 
за све појединце и слојеве у друштву. То је драгоцено сазнање за 
будући развој ИПС, укључујући и европску оријентацију оличену, 
на пример, у радовима др Дејане Вукчевић, Јелене Тодоровић и 
других. 

Исто тако, задовољни смо што се и у овом броју оглашавају и 
сарадници из других научних и високошколских институција, што 
сведочи о отворености нашег угледног часописа и институције за 
сарадњу.

У радовима овог броја пратимо и актуелна збивања у 
политичком животу Србије, на пример, др Момчила Суботића о 
историјском и савременом концепту аутономије Војводине, мр 
Миодрага Радојевића о Уставном суду Србије као и више прилога 
из економије, међународних односа методологије истраживања.

И овог пута, с задовољством подсећамо сараднике да је часопис 
у рангу водећег националног часописа (М51) на релевантној листи 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Уз 
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позив на сарадњу подсећамо да је тема наредног броја посвећена 
капацитету демократских политичких институција Србије  (радови 
треба да стигну у Редакцију до 15. јула 2009. године).

     Проф. др Драган Суботић, 
               научни саветник
                           

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 149057Д
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ДубравкаСтајић*
Институтзаполитичкестудије,Београд

ДРУШТВЕНЕИПОЛИТИЧКЕ
ПРЕТПОСТАВКЕСОЦИЈАЛНЕ

ДРЖАВЕ–МОГУЋНОСТИИОГРАНИЧЕЊА
УTРАНЗИЦИЈИ1)

Сажетак
ПроцестранзицијеуСрбијисеприближавакрају.По
стојепроблеминезапосленостиисиромаштва.Свет
ска економска криза опет отвара питање социјалне
државе.Постојеразличититеоријскиставовидома
ћихаутораомогућностипостојањасоцијалнедржа
ве.
Кључнеречи:социјалнистатус,транзиција,неолибе
рализам,светскаекономскакриза,демократија,еко
номскитоталитаризам....

УВОД

Iде је о но вом уре ђе њу по ли тич ке и еко ном ске сфе ре дру штва у 
Ср би ји по сле 1990. го ди не оста ја ле су у окви ри ма по ли тич ких 

про гра ма, ко ји су са ма лим рaзликама углав ном ва ри ра ли темупре
преузимања влaсти. Озбиљ на ци ви ли за циј ска пи та ња, у пр вом 
ре ду пи та ње раз во ја, мо дер ни за ци је, од но сно мо дер ног и тра ди ци-
о нал ног у са мој прак си, оста ја ла су по стра ни. Изо ла ци ја пре ма то-
ко ви ма дру штве них про ме на и ре цеп ци је тих про ме на у дру штве-
ним на у ка ма у Евро пи то ком де ве де се тих го ди на ни је основ ни 
* Ви ши на уч ни са рад ник
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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ДРУШТВЕНЕИПОЛИТИЧКЕПРЕТПОСТАВКЕ...ДубравкаСтајић

раз лог, а ни оправ да ње због не до стат ка озбиљ них те о риј ских ра-
до ва у ко ји ма тре ба отво ри ти сло же на пи та ња пре све га ме ђу од нос 
пар ла мен тар не де мо кра ти је, ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва 
(ет нич ких пра ва, пра ва за по сле них као људ ских пра ва, на при мер), 
ко ја су де фи ни са на у но вом за ко но дав ству на ста лом по сле 2000. 
го ди не, али ни су те о риј ски про ми шље на ка ко би њи хо ва опе ра-
ци о на ли за ци ја до ве ла до прак тич них по ли тич ких и дру штве них 
про ме на у прав цу ства ра ња новогдруштвеногсистемавредности. 
Си стем вред но сти је ба за и кон сен зус за стра те ги ју раз во ја срп ске 
при вре де и др жа ве. Јер ово пи та ње ко је сто ји као стал ни за да так, 
а ње го во не до вр ша ва ње као стал на пре пре ка пре ва зи ла же њу раз-
ли чи тих об ли ка кри зе, ко ји на и ла зе у та ла си ма, као фи нан сиј ска 
кри за, као кри за вла де, кри за со ци јал ног ди ја ло га на ли ни ји по сло-
дав ци-син ди ка ти, као кри за не за ви сно сти пра во су ђа и ме ди ја или 
по ве ре ња гра ђа на у по ли ци ју, као уну тар стра нач ке кри зе и по де ле 
уну тар стра на ка, а та ко ђе кон стру и са ње нео прав да них иде о ло шко-
по ли тич ких ко а ли ци ја у са ста ву вла де. Све на ве де не кри зе има ју 
узрок у јед ном те мељ ном не про ми шља њу де мо крат ских ин сти-
ту ци ја, њи хо вом де ло ва њу и сте пе ну њи хо ве од го вор но сти они ма 
ко ји су их би ра ли, или де ле ги ра ли да за сту па ју њи хо ве ин те ре се 
као ин те ре сне гру пе. Дру штве на и по ли тич ка ре ал ност Ср би је на 
по чет ку 21. ве ка је још јед но озбиљ но рас кр шће, ко је би се мо гло 
раз ре ши ти нај пре до след ним про ми шља њем на ве де ног пи та ња, а 
за тим ње го вом до след ном опе ра ци о на ли за ци јом и при ме ном.

Ак ту ел на пи та ња су сло же на, она су за да та уну тра шњим за да-
ци ма тран зи ци је и спо ља шњим при ти сци ма гло ба ли за ци је, њи хо-
во ре ша ва ње тра жи мул ти ди сци пли нар на зна ња мно го об у хват ни ја 
од ма три це на род њач ког схва та ња на ро да и ње го вих по тре ба. Ово 
је епо хал но рас кр шће у ко ме се отва ра пи та ње – да ли ће дру штве-
на и по ли тич ка во ља оста ти у пре по зна тљи вим гра ни ца ма ет нич-
ког ин те ре са, за тво ре на у еко ном ској и кул тур ној са мо до вољ но сти. 
Или вре ди по ку ша ти што је знат но ве ћи ин те лек ту ал ни на пор, да 
се са чу ва ју вред но сти ко је је су до при нос иден ти те ту, али и прак-
тич ном ре ша ва њу про бле ма, уз при хва та ње и кул ту рол шко угра ђи-
ва ње у прав ну и дру штве ну свест на ших гра ђа на оних гло бал них 
вред но сти ко је су уна пре ди ла и дру га дру штва. При том, по сто је 
дру штве не вред но сти и пој мо ви ко ји су ола ко од ба че ни, иако ни су 
у су прот но сти са мо дер ни за ци јом. То је слу чај упра во са ка те го-
ри јом со ци јал не др жа ве: са мо у прав на со ци ја ли стич ка Ју го сла и вја 
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је би ла при мер до бро и озбиљ но уре ђе не со ци јал не др жа ве, али 
по ли тич ки и иде о ло шки дис кур си по сле 1990. ни су же ле ли да ис-
ко ри сте би ло ко ји од прак тич но про ве ре них ин сти ту та и ис ку ства 
ове др жа ве у ства ра њу но вих мо де ла со ци јал не др жа ве, или бар 
не ких ње них функ ци ја. 

У са да шњим усло ви ма, го то во је не мо гу ће у окви ру ин сти ту-
ци ја по ве за ти дис курс ли бе рал но-на род ног схва та ња др жа ве и дру-
штва, са со ци јал но-де мо крат ским по и ма њем ових фе но ме на. 

Со ци јал на др жа ва у кон тек сту ових пи та ња, ни је основ ни 
узрок већ ре ал на по сле ди ца и ре зул тат до стиг ну тог раз во ја дру-
штве них и по ли тич ких прет по став ки де мо кра ти је у Ср би ји у про-
те клим го ди на ма тран зи ци је. Овај мо дел др жа ве ни је иде о ло шко-
по ли тич ка фло ску ла, ни ти из раз днев но-по ли тич ких ин те ре са ко ји 
до но се по је ди не ме ре као резидуе ње ног за кон ски ре гу ли са ног, и у 
прак си озбиљ но схва ће ног пој ма и су шти не, а што већ ду го при па-
да кор пу су људ ских пра ва, укљу чу ју ћи за по сле не и не за по сле не, 
пен зи о не ре и сва ли ца ко ја сво ју ег зи стен ци ју оства ру ју сво јим ра-
дом. 

1.ИДЕЈЕЛИБЕРАЛИЗМАИПОПУЛИЗМА
КАОИСТОРИЈСКЕИПОЛИТИЧКЕДИЛЕМЕ

У Ср би ји по сле 2000. го ди не ве о ма агре сив но се на ме ће мо-
ни зам ре ше ња свих бит них, у пр вом ре ду при вред них и др жав них 
пи та ња, са ста но ви шта нео ли бе ра ли зма као је ди ног ре ше ња. Јав ни 
го вор ко ји за по чи ње са: “Ово мо ра да се ре ши на сле де ћи на чин”, 
са др жи у се би иде о ло шки дис курс, ко ји је ус пео да оту ђи од јав-
не де лат но сти мно ге де мо крат ски ори јен ти са не гра ђа не. По ка за ло 
се да у прак си сло бо да и де мо кра ти ја не мо ра ју да се усло вља-
ва ју и раз ви ја ју па ра лел но, а раз вој де мо крат ских иде ја по ка зу је 
се кроз му ко тр пан пут од фи ло соф ске и дру штве но те о риј ске ми-
сли ка спо зна ји ре ал них мо гућ но сти њи хо ве при ме не у кон крет ној 
прак си овог дру штва. Наш по зна ти по ли ти ко лог проф. др Ми лан 
Ма тић у сту ди ји Либерализам,популизамидемократија2) ука зу је 
на сло же ност од но са те о ри је и ње не при ме не већ у по чет ној фа зи 
раз во ја ли бе рал не ми сли. Раз ли ке у по и ма њу од стра не ен гле ских 
ли бе ра ла 18. ве ка и фран цу ских ми сли ла ца, има ле су да ле ко се жне 
прак тич не по сле ди це. Док су ен гле ски ли бе ра ли раз ма тра ли од-
2)  Ми лан Ма тић, Либерализам,популизамидемократија,триесејаизполитичкетео

рије, ИПС, Бе о град, 2005, Књи га 2, op. cit., стр. 37.
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нос пар ла мен та ри зма и ин ди ви ду ал них сло бо да, пре све га у сми-
слу не га тив не сло бо де – као спре ча ва ње по вре де пра ва при ват но-
сти, до тле фран цу ски те о ре ти ча ри про ду бљу ју пи та ње по зи тив не 
сло бо де, као пра ва на ро да на ак тив ну кон тро лу вла сти, уче шће и 
ути цај у по ли тич ким про це си ма, у прав цу ши ре ња и по пра вља-
ња сло бо да у њи хо вом по зи тив ном сми слу. До и ста, проф. Ми лан 
Ма тић се пи та: “Уко ли ко се при хва ти иде ја сло бо де у не га тив ном 
сми слу, на ста ју огра ни че ња у прак си и во лун та ри зам у ве ли ким 
обла сти ма жи во та: Пре пу шта ње при ват не сфе ре спон та ној игри и 
од но си ма дру штве них сна га да је ма ха ши ре њу и про ду бљи ва њу 
со ци јал них не јед на ко сти, ко је до во де до та квих раз ли ка у усло ви-
ма ре а ли за ци је сло бо де да не ма пре пре ка и гра ни ца. Мо же ли би ти 
‘ма ле’ сло бо де у усло ви ма ве ли ке и го то во оп ште не сло бо де и ли-
ша ва ња? То су пи та ња ко ја от кри ва ју све ве ће уда ља ва ње пр во бит-
но бли ских иде ја ли бе ра ли зма, де мо кра ти је, па и со ци ја ли зма. Са 
не јед на ко сти ма ко је иза зи ва јед но стра на исто риј ска при ме на не га-
тив не сло бо де као иде а ла из вор ног иде а ли зма, она се од зна чај ног 
пој ма де мо крат ске тран сфор ма ци је дру штва све ви ше пре тва ра у 
ап страк ци ју и де мо крат ски фор ма ли зам”.3)

Ове оп ште при мед бе мо гу се при ме ни ти и на по је ди не сфе ре 
дру штве ног жи во та. Дру штве ни де тер ми ни зам сло бо де као нај оп-
шти ји услов сло бо де пред у зет ни штва и сло бо де и пра ва на рад, 
има огра ни че ња у оба сми сла схва та ња сло бо де. Не га тив но схва та-
ње сло бо де у крај њој ин стан ци су жа ва се на сло бо ду при ват но сти, 
при ват не сво ји не и уски хо ри зонт жи во та по је дин ца, па ин ди ви-
ду ал ни его и зам по чи ње да ума њу је оштри цу кри ти ке, кри тич ког 
ра су ђи ва ња и по тре бе за кон тро лом вла сти, што у са вре ме ном гло-
ба ли зо ва ном све ту под ри ва те ме ље де мо кра ти је. Та ко ђе, и су прот-
но по зи тив но схва та ње сло бо де “као пре ва зи ла же ња ко лек тив ног 
над лич ним, до ла зи до бри са ња бес крај них по себ них и лич них раз-
ли чи то сти, до ни ве ла ци је и спо ља шње ре дук ци је осо бе но сти на 
‘оп штост’ или ‘про сек’, што по се би не мо же би ти ни шта дру го 
до је дан вид огра ни ча ва ња су шти не сло бо де. Пре но ше ње те жи шта 
од го вор но сти за сло бо ду на дру штве не усло ве, објек тив не чи ни о-
це, др жа ву или дру ге ко лек тив не ен ти те те, мо же по се би зна чи ти 
осло ба ђа ње љу ди и чо ве ка за лич ну од го вор ност, ка ко за сво ју, та ко 
и за ко лек тив ну суд би ну”.4)

3)  М. Ма тић, ibi dem, стр. 37.
4)  М. Ма тић, ibi dem, стр. 39.
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Аме рич ка ли бе рал на по ли тич ка док три на схва та по ли тич ки 
плу ра ли зам као отво ре но бо ри ли ште дру штве них гру па и ин те ре-
са, а у прак си при кри ве но де лу ју раз ли чи те моћ не гру пе (ло би ји, 
би ро кра ти ја и дру ге гру пе). За то овај аутор за сту па став уме ре не 
то ле ран ци је у при зна ва њу и прак ти ко ва њу плу ра ли те та. Он сма-
тра: “Уме ре но при зна ва ње ауто но ми је ве ли ких со ци јал них гру па, 
за јед но са та квим плу ра ли стич ким ор га ни зо ва њем ко је омо гу ћу је 
пре ко ра чи ва ње за те че ног со ци јал ног при па да ња и удру жи ва ња по 
кон крет ним еко ном ским, кул тур ним, и дру гим ин те ре си ма, ве о ма 
је зна чај на по лу га ства ра ња де мо крат ског и отво ре ног плу ра ли-
стич ког дру штва”.5) 

Ме ђу тим, при хва та ње ка ко по зи тив ног, та ко и не га тив ног 
прин ци па сло бо де ко ји се при ме њу ју у слу ча ју еко ном ских и со-
ци јал них пра ва, не са мо да у прак си мо гу би ти зло у по тре бље ни 
у свр ху за до во ље ња ин те ре са уже гру пе, или из ма ни пу ли са ни. 
Сло бо де ко је је про кла мо вао кла сич ни ли бе ра ли зам, пре све га су 
по ли тич ке сло бо де, ко је има ју и сво ју еко ном ску стра ну. Али мо-
дер не еко ном ске сло бо де, со ци јал не сло бо де и пра ва из ра да и по 
осно ву ра да, има ју сво ју еко ном ску стра ну, од но сно це ну ко ја оп-
те ре ћу је ши ро ке сло је ве ста нов ни штва – пред у зет ни ке, за послне, 
али и др жа ву, или об у хва та исто вре ме но све ове су бјек те. За то је у 
прак си од нос ли бе рал не и со ци јал не др жа ве про мен љив, а оно што 
се у на шој нај но ви јој прав ној и по ли тич кој те о ри ји озна ча ва под 
пој мом “прав на др жа ва”, за пра во је ми ни мум функ ци ја ли бе рал не 
др жа ве, док по је ди не со ци јал не ме ре ко је се усва ја ју под при ти-
ском уну тра шњих дру штве них су ко ба, или спољ ним зах те ви ма од 
стра не Европ ске Уни је, ни ка ко не за до во ља ва ју кри те ри ју ме пој ма 
со ци јал не др жа ве. У ци љу га ран ци је ми ни мал них сло бо да и пра ва 
гра ђа на, власт ус по ста вља сво је функ ци је, за ко је још не ма га ран-
ци је ста бил но сти, по де ла вла сти и не за ви сност пра во су ђа се че сто 
до во ди у пи та ње од стра не из вр шне вла сти, док је оства ри ва ње 
пра ва и ин те ре са гра ђа ни на као по је дин ца че сто из ло же но во лун-
та ри зму и ар би трер но сти.

2.РАЗВОЈИКРИЗАСОЦИЈАЛНЕДРЖАВЕ

Др жав ни про тек ци о ни зам на стао у тр жи шним при вре да ма 
по сле Дру гог свет ског ра та имао је два основ на узро ка. Први, је 
ну жност по кре та ња при вре де из ста ња ра зо ре но сти и ре це си је, 
5)  Op. cit. стр., 74.
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због че га су ор га ни зо ва ни ве ли ки јав ни ра до ви. Као по че так об-
на вља ња ве ли ког бро ја при вред них де лат но сти и за по шља ва ња 
рад не сна ге. Други, раз лог је ци ви ли за циј ско са зре ва ње ка пи та ли-
зма као уни вер зал ног си сте ма, ко ји ви ше ни је ну жно био за сно ван 
на при ми тив ној екс пло а та ци ји људ ске рад не сна ге. Трећи би тан 
фак тор је по сто ја ње бло ка ис точ но е вроп ских зе ма ља са јед но пра-
тиј ским ко му ни стич ким си сте мом, спе ци фич ним об ли ци ма со ци-
јал не функ ци је др жа ве и иде о ло ги јом ко ја је би ла бли ска и има ла 
број не при ста ли це и у зе мља ма гра ђан ске де мо кра ти је. Сви ови 
чи ни о ци ути ца ли су на по сте пе но ства ра ње но вог за ко но дав ства 
и прак се, при зна ва ње пра ва за по сле ни ма, по бољ ша ња ста ра ња и 
здрав стве не за шти те чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца, као и све ши-
рем кру гу гра ђа на. При ти сак ши ро ких кру го ва гра ђа на на по ве ћа-
ње њи хо вих со ци јал них пра ва зах те вао је ве о ма ви со ка из два ја ња 
из др жав них бу џе та, што је био је дан од основ них узро ка кри зе и 
те о риј ског пре и спи ти ва ња со ци јал не др жа ве и ње не уте ме ље но-
сти у европ ској прак си, кра јем се дам де се тих и по чет ком осам де се-
тих го ди на. Дру ги би тан фак тор је опа да ње ефи ка сно сти при вре да, 
као по сле ди ца нафт ног шо ка и кри зе ко ја је за по че ла 1973. го ди не. 
За кон сти ту и са ње со ци јал не др жа ве нео п ход но је ус по ста вља ње 
не ко ли ко бит них и спе ци фич них усло ва: 1) мир уну тар дру штва, 
са со ци јал ним кон сен зу сом; 2) при вред ни раст и раз вој, од су ство 
фи нан сиј ске и ин ду стриј ске кри зе; 3) со ци јал ни мир, уз три пар-
тит ну са рад њу три парт не ра и пре ва зи ла же ње нај гру бљих ви до ва 
екс пло а та ци је. Уз ре ла тив но јед но став но фор му ли са ње усло ва за 
на ста нак со ци јал не др жа ве, нео п ход но је ис та ћи на ста нак и стал-
ни раз вој прав не и дру штве не све сти о по мо ћи свим чла но ви ма 
дру штва, по себ но они ма ко ји ни су спо соб ни за рад. То су ви со ка 
ци ви ли за циј ска до стиг ну ћа, ко ја су на ста ла у усло ви ма тех но ло-
шки ви со ко ра зви је ног ка пи та ли зма, у усло ви ма ми ра и дру штве не 
ста бил но сти, ко ји су омо гу ћи ли дру штве ни кон сен зус о по сти за њу 
ова квих ци ље ва. 

С дру ге стра не, ви со ка сто па опо ре зи ва ња нај бо га ти јих сло-
је ва дру штва до ве ла је до бек ства ка пи та ла у дру ге др жа ве, из бе-
га ва ња пла ћа ња по ре за (по ре ска ева зи ја) и сма њи ва ња ула га ња и 
ин ве сти ра ња у раз вој кла сич них ин ду стриј ских гра на, у ко ји ма 
тра ди ци о нал но ра ди нај ве ћи број за по сле них. Раз вој но вих тех но-
ло ги ја то ком осам де се тих го ди на отво рио је пот пу но но во пи та ње 
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у це ло куп ној људ ској исто ри ји: шта је про цес ра да у ко јем не по-
сто ји жи ви људ ски рад?

Све ве ћи зах те ви ши ро ких сло је ва ста нов ни штва у по гле ду за-
хва та ња из бу џе та, а по осно ву со ци јал них пра ва, до ве ли су то-
ком осам де се тих го ди на 20. ве ка до пре и спи та и ва ња овог мо де ла, 
и вра ћа ња ли бе рал ним вред но сти ма сло бо де пред у зет ни штва, што 
се и вре мен ски по кло пи ло са кри зом со ци ја ли зма у си стем ском 
сми слу, ка ко ње го ве еко но ми је, та ко дру штва и идеј них по сту ла та 
на ко ји ма се си стем за сни ва. Ме ђу тим, ути цај јед ног објек тив ног 
фак то ра та ко ђе је до при нео пре ра спо де ли од но са сна га у нај бо га-
ти јим при вре да ма, а то је по ме ну ти по че так нафт не кри зе. Со ци јал-
на др жа ва би ла је за сно ва на на јед на ко сти шан си ши ро ких сло је ва 
ста нов ни штва ка ко у пра ву на шко ло ва ње, при ступ ле че њу и здрав-
стве ним услу га ма, мо гла је да оп ста не за хва љу ју ћи стал ном ра сту 
и раз во ју, при ме ни на у ке и ви со ком сте пе ну за по сле но сти до ма ће 
и стра не рад не сна ге. Ме ђу тим, у дру га чи јем си сте му, со ци јал на 
пра ва би ла су оства ри ва на у ју го сло вен ском са мо у прав ном со ци-
ја ли зму, и раз би ја ње те др жа ве, оси ро ма ше ње ста нов ни штва би ло 
је у функ ци ји уни шта ва ња мо де ла со ци јал но со ли дар ног дру штва 
за сно ва ног на иде ји со ци јал не прав де.

При ме на нео ли бе рал не еко ном ске по ли ти ке на бив ше со ци ја-
ли стич ке зе мље по ка за ла је да мул ти на ци о нал ни ка пи тал бр зо ула-
зи у њи хо ве при вре де, да ула зи у др жав не и по ли тич ке ин сти ту ци је 
и дик ти ра об лик и тем по раз во ја дру штва.

Гло бал но ши ре ње нео ли бе ра ли зма до би ја не са мо еко ном ске 
и тех но ло шке раз ме ре, већ пу тем ме ди ја про ши ру је по ље свог де-
ло ва ња на си стем вред но сти, у пр вом ре ду на прин цип со ли дар но-
сти као вред но сни те мељ сва ког об ли ка уза јам но сти, до бро вољ ног 
удру жи ва ња гра ђа на, од раз ли чи тих об ли ка удру жи ва ња на ни воу 
ло кал не за јед ни це, до на ци о нал них и ме ђу на род них син ди кал них 
ор га ни за ци ја. Па ра док сал но, уме сто ре ста у ра ци је вред но сти гра-
ђан ског дру штва, гло ба ли за ци ја ну ди си му ла крум вред но сти, у 
чи јем је цен тру по је ди нац-по тро шач. Из свих из не тих раз ли ка у 
вред но сном, ор га ни за ци о ном, опе ра тив ном сми слу, ни је мо гу ће 
из вр ши ти не ку вр сту кон сен зу са, и за то су вред но сна опре де ље-
ња ме ђу гра ђа ни ма Ср би је, укљу чу ју ћи ве ли ку гру пу рад но спо-
соб них (за по сле них и не за по сле них) та ко оштро по де ље на. Пр ва 
фа за тран зи ци је отво ри ла је мо гућ ност, да ко ри шће њем до ма ћих 
људ ских ре сур са (па мет и зна ње), бу де фор му ли са на та ква стра-
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те ги ја раз во ја, ко ја не ће по но ви ти гре шке и гу бит ке прет ход них 
тран зи ци о них зе ма ља, а по себ но ува жа ва ју ћи прет ход ну де це ни ју. 
Та шан са ни је ис ко ри шће на, упр кос на по ри ма број них струч ња ка 
и ин те лек ту а ла ца да са мо нај ши рим ан га жо ва њем и по ве за ним де-
ло ва њем зна ња из раз ли чи тих обла сти, це на тран зи ци је мо же да 
бу де ре ла тив но под но шљи ва, не са мо обла сти, це на тран зи ци је мо-
же да бу де ре ла тив но под но шљи ва, не са мо ис ка за на у свом ма те-
ри јал ном ви ду, већ раз вој ном, ци ви ли за циј ском.

Дру штва свет ске пе ри фе ри је у про те клих два де сет го ди на бе-
ле же пад бру то дру штве ног про из во да де по пу ла ци ју и ста ре ње 
ста нов ни штва, еко ном ску еми гра ци ју мла дих љу ди. Све ове по ја ве 
ка рак те ри шу и дру штва За пад ног Бал ка на, укљу чу ју ћи и Ср би ју.

У гло ба ли зо ва ном све ту без но вих иде ја и ви зи ја ко ји до но се 
раз ре ше ње про бле ма, све је ви дљи ви ја те жња раз ли чи тих цен та-
ра мо ћи да де лу ју дез ин те гра тив но ка свим ин те гра тив ним иде ја-
ма ко је су би ле кон сти ту тив ни фак тор на стан ка прав не и гра ђан-
ске др жа ве, дру штве ног на ци о нал ног и кла сног иден ти те та, па 
и уже груп ног (нпр. струч ног) иден ти те та. Ову дез ин те гри шу ћу 
ак тив ност раз ма тра ли су, са раз ли чи тих те о риј ских по зи ци ја, И. 
Во лер стејн, С. Хан тинг тон. Овај по то њи за пра во оправ да ва де гра-
да ци ју де мо кра ти је, ко ја мо ра да бу де пред мет де ло ва ња огра ни че-
них дру штве них ели та, док се ши ро ке ма се ис кљу чу ју из ње. За то 
Ми лан Ма тић сма тра да се “ли бе ра ли зам(се) до кра ја исто риј ски 
по твр ђу је као иде о ло ги ја до ми на ци је нај бо га ти јих и нај моћ ни јих, 
по вла шће них зе ма ља и сло је ва дру штва, ко ји де мо крат ска на че ла 
ува жа ва ју у гра ни ца ма очу ва ња уну тра шње со ци јал не рав но те же, 
али спо ља шњу екс пан зи ју и ути ли тар ну стра те ги ју по ја ча ва до 
мак си му ма. У том сми слу се са вре ме ни ли бе ра ли зам ја вља и као 
сво је вр сни ан ти под де мо кра ти је, или као на мет ну ти оп шти оквир 
у ко ме се мо гу то ле ри са ти по је ди ни еле мен ти де мо кра ти је и де мо-
крат ских оп ци ја”.6)

Ова кво дру штве но пре гру пи са ва ње и пре ра спо де ла мо ћи на 
гло бал ном пла ну про у зро ко ва ли су ре гре сив не про це се у све ту: 
по раст не јед на ко сти уну тар дру штва и из ме ђу њих, огра ни ча ва ња 
пар ти ци па ци је гра ђа на у де мо крат ским про це си ма, про ду бљи ва ње 
ет нич ких и вер ских су ко ба. 

Сви ови про це си тран спа рент но се ја вља ју у све ту ра да, кроз 
по гор ша ње по ло жа ја ге не рал но свих за по сле них уво ђе њем уго во-
6)  Упо ре ди, М. Ма тић, op. cit., стр. 95.
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ра о ра ду на од ре ђе но вре ме као до ми нант ног об ли ка рад ног од но-
са; не ви ђе ном дис ки ми на ци јом же на, при пад ни ка ет нич ких гру па, 
стра них рад ни ка, пре ба ци ва њем фа бри ка и пр ља ве ин ду стри је у 
зе мље свет ске пе ри фе ри је. Твр ђи се оп шти “со ци јал ни дам пинг”, 
обез вре ђи ва ње свих за по сле них, без об зи ра на сло же ност по сла 
ко ји оба вља ју, струч ну спре му, рад но ис ку ство и ве шти не ко ји ма 
рас по ла жу. Обез бе ђу ју се рад и дру штве ни ста тус за по сле них, а 
по ме ну ти тер мин по ти че од по зна тог фран цу ског со ци о ло га Пје ра 
Бур ди јеа. На про тив, по но во се уво де на че ла мо не та ри зма, ко ја су 
услед на сту па ња свет ске еко ном ске кри зе 2008. го ди не до пу ње на 
про тек ци о ни стич ким ме ра ма у САД, Ка на ди, Европ ској Уни ји.

Це ло куп ни идеј но-по ли тич ки и еко ном ски свет гло ба ли за ци-
је по чи ње да под ле же пре и спи ти ва њу, от по ру уну тар са мих зе ма-
ља Европ ске Уни је, у ко ји ма иде је со ци јал не прав де ни је пот пу но 
не ста ле из све сти љу ди и ор га ни за ци ја. Та лас штрај ко ва у Грч кој 
тра је од де цем бра 2008. го ди не, у Фран цу ској су син ди ка ти за јед но 
са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма на ја ви ли у мар ту две сто ти не (200) 
ко ло на про те ста ши ром зе мље – про тив от пу шта ња, су спен зи је ко-
лек тив них уго во ра. По но во се пре и спи ту је те о риј ско на сле ђе со-
ци ја ли стич ких ми сли ла ца, укљу чу ју ћи К. Марк са, ка ко од стра не 
со ци јал де мо крат ских стра на ка, та ко и од стра не пред став ни ка нео-
ли бе рал не ми сли, ко ји на сто је да на ђу раз ре ше ње по сто је ће ду бо ке 
кри зе ка пи та ли зма.

У стал ном пре пли та њу тран зи ци о них и гло бал них про бле ма, 
пи та ње со ци јал них ме ра и уло ге др жа ве у ре ша ва њу еко ном ских 
про бле ма у Ср би ји је по себ но сло же но пи та ње. Си ро ма штво и ви-
со ка сто па не за по сле но сти из у зет но су су зи ли про стор де ло ва ња 
три со ци јал на парт не ра у прав цу пра вич не пре ра спо де ле дру штве-
ног те ре та тран зи ци је. Чак и ме то ди ко ји су до бро по зна ти еко но-
ми сти ма као исто риј ски при мер из ла ска из ре це си је, ду го го ди на у 
на шој сре ди ни ни су би ли при хва ће ни.7)

Са по сто је ћим гло бал ним окру же њем и не до вр ше ном тран зи-
ци ом, чи ји је ре зул тат је дан об лик ка пи та ли зма пр во бит не аку му-
ла ци је, без ин сти ту ци о нал ног огра ни ча ва ња и кон тро ле, на ста ју 
от по ри, ор га ни за ци о ни и од стра не ми сле ћих љу ди, у Ср би ји ко ја 
7)  Већ 2001. го ди не не по сред но по сту па њу на сна гу За ко на о при ва ти за ци ји, пред ло жи-

ла сам та да шњем ру ко вод ству Со ци јал де мо крат ске уни је (СДУ) и Ује ди ње них гран-
ских син ди ка та “Не за ви сност”, као про грам ским пред став ни ци ма све та ра да, да се 
ор га ни зу ју јав ни ра до ви, али је пред лог од би јен “као нео зби љан, јер то ко шта”. Со ци-
јал на це на тран зи ци је у ме ђу вре ме ну је ви ше стру ко по ра сла.
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је озбиљ но оси ро ма ше на. Те мељ на при мед ба ко ју упу ћу је ова квом 
си сте му со ци о лог Зо ран Ви до је вић је “да се де мо кра ти ја опет за о-
би ла зи, са мо под дру гим пред зна ком”.8) Ви до је вић је ус твр дио да 
со ци јал на др жа ва, са од го вор ном вла дом, не мо же да се кон сти ту-
и ше у усло ви ма “га зда шког” ка пи та ли зма, у ко ме је за по шља ва ње 
схва ће но као со ци јал на на гра да, а за по сле ни има ју ста тус ро бља. 
Он за па жа да го то во не по сто ји мо гућ ност син ди кал ног и стру ков-
ног ор га ни зо ва ња рад ни ка код при ват них по сло да ва ца у Ср би ји. 
Ви до је вић ис ти че да по сто ји огром на ци ви ли за циј ска раз ли ка из-
ме ђу за пад но е вроп ског и ја пан ског ка пи та ли зма, у од но су на са да 
оства ре ни ка пи та ли зам у Ср би ји, ко ји ка рак те ри ше као су ров. По 
ње му, кон цен тра ци ја ка пи та ла већ је до ве ла до по де ле вла сти из-
ме ђу вла сни ка круп ног ка пи та ла и по ли тич ких ели та. За то је, сма-
тра овај аутор, ре ал но оче ки ва ти да по ли тич ке ели те до но се са мо 
пар ци јал не и по вре ме не ме ре, “Ра ди пред у пре ђи ва ња мо гу ћег со-
ци јал ног по жа ра, пред ло га, обе ћа ња и по те за ко ји има ју ане сте зи-
ра ју ће деј ство, на кон ко га на и ла зи још оштри је али у по сто је ћим 
окол но сти ма, не моћ но осве шће ње и ду бље не за до вољ ство”.9)

Не за до вољ ство ши ро ких сло је ва ста нов ни штва ни је упу ће но 
про тив при ва ти за ци је као та кве, већ не до ста так кон трол них ме ха-
ни за ма и огра ни че ња овог про це са. Шта ви ше, на осно ву ни за по-
ка за те ља, ко је З. Ви до је вић из но си у сво јој књи зи Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ауто ри тар но-то та ли тар на власт, аутор до ка зу је да по ли-
тич ка де мо кра ти ја мо же да ко ег зи сти ра са еко ном ским то та ли та-
ри змом. Ви до је вић као ре ше ње пред ла же уво ђе ње сво јин ског плу-
ра ли зма, сма тра ју ћи да је дру штве но не це лис ход но при ва ти зо ва ти 
све ре сур се и при вред не су бјек те. Ње гов за кљу чак је да су по ве за-
ност еко ном ског мо ни зма и не раз ви је ног по ли тич ког плу ра ли зма 
до ве ли до те шке оп ште си ру а ци је у срп ском дру штву, што мо же 
да ље да про у зро ку је не кон тро ли са не про ва ле со ци јал ног гне ва. 

Ове прог но зе со ци о ло га Зо ра на Ви до је ви ћа об ја вље не су пре 
не го што је, пу тем јав них ме ди ја, об ја вљен зах тев Ми ни стар ства 
еко но ми је Вла де Ре пу бли ке Ср би је да су до ви су спен ду ју све рад не 
спо ро ве ко ји су у то ку у Ре пу бли ци Ср би ји. Ова ко груб на ср тај на 
суд ство као не за ви сну гра ну вла сти, а по себ но и на ср тај на пра ва 
за по сле них као људ ска пра ва, мо гућ је и због сла бо сти син ди ка та, 
њи хо ве усит ње но сти и уну тра шњих су ко ба о кон цеп циј ским и ор-
8)  Лич ни став, “Мо же ли Ср би ја по ста ти со ци јал на др жа ва” Зо ран Ви до је вић, Да нас, 

7-8.3.2009. стр. VI-VII.
9)  Op. cit. стр. VII.



стр:1122.

- 21 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

га ни за ци о ним пи та њи ма. Ова од лу ка по ме ну тог ми ни стар ства је у 
су прот но сти са ме ђу на род ним кон вен ци ја ма МОР, устав ном на че-
лу јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, као и чл. 195. За ко на о ра ду.

Гру бо и при ми тив но до ка зи ва ње сна ге ка пи та ла до ве ло је до 
су спен зи је ци ви ли за циј ских те ко ви на, као што су прав на и дру-
штве на свест. Вла да ви на пра ва до ве де на је у пи та ње, а вла да ње 
стра хом по твр ђе но као ме тод ка пи та ли зма на ње го вом са да шњем 
сту па њу у Ср би ји.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

По сто је на зна ке об на вља ња кр тич ке све сти о раз во ју и по тре-
би при ме не прин ци па со ли дар но сти у Ср би ји. На по ри син ди ка та 
да се отво ре про дав ни це са јев ти ним жи вот ним на мер ни ца ма су 
пре у зи ма ње европ ских ис ку ста ва ко ја се већ уве ли ко при ме њу ју. 
Ме ђу тим, не са гла сност из ме ђу те о риј ских уви да и пред ло га до-
ма ћих те о ре ти ча ра и ре ал но сти у ко јој се на ла зи срп ско дру штво, 
за пра во су до каз сна ге мо но по ла, не са мо мо но по ла ка пи та ла, већ 
мо но по ла ми шље ња, у ко ме се про стор за кри тич ко ми шље ње све 
ви ше су жа ва. Иде ја со ци јал не др жа ве, као што је на вео је дан од 
ауто ра, је те ко ви на ду гог ци ви ли за циј ског раз во ја, а по сто је ћи 
објек тив ни усло ви у Ср би ји и људ ски ре сур си ни су до се гли тај ци-
ви ли за циј ски сте пен. Уто ли ко се, ре ал но, мо же го во ри ти о по је ди-
ним стра те ги ја ма и со ци јал ним ме ра ма усме ре ним ка нај у гро же-
ни јим дру штве ним гру па ма. 
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ВладанСтанковић*
ИнститутзаполитичкестудијеуБеограду

ФУНКЦИЈЕСОЦИЈАЛНЕДРЖАВЕ
УХРИШЋАНСКИМПОЛИТИЧКИМ

КОНЦЕПТИМА1)

Сажетак
Ауторсепозабавиофеноменомосновнихфункцијасо
цијалне државе из угла традиционалне и савремене
хришћанскеполитичкемисли.
Кључне речи: функције социјалне државе, социјална
правда,хришћанство...

1. Услед спе ци фич ног по гле да хри шћан ске ми сли на ме сто 
и уло гу по ли ти ке у дру штву, што је из ро ди ло и су прот ста вље не 
по ли тич ке кон цеп те спрам др жав ног и прав ног устрој ства уну тар 
хри шћан ског све та, ов де ће мо обе леж ја со ци јал не др жа ве раз ма-
тра ти не што ши ре – кроз функ ци је со ци јал не др жа ве. Раз ли ка ле-
жу у чи ње ни ци да је со ци јал на др жа ва др жав но прав на ка те го ри ја, 
док су функ ци је со ци јал не др жа ве не што ши ре и све о бу хват ни је 
од ре ђе не – оне су оп ште дру штве на ка те го ри ја, али има ју и не спор-
ни др жав но прав ни ка рак тер.

Ка ко год би ло, нај пре је нео п ход но раз ја сни ти шта су то функ-
ци је јед не со ци јал не др жа ве, шта их све де фи ни ше, да би смо ка-
сни је, у дру гом де лу ра да, мо гли да по ја сни мо раз ли чи те при сту пе 
овој те ми у хри шћан ским по ли тич ким кон цеп ти ма.

Функ ци је со ци јал не др жа ве су оне дру штве не и др жав не оба-
ве зе ко је од ре ђе не др жав не ин сти ту ци је, али и дру штве не уста но ве 
* Истраживач сарадник ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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(цр кве, ми ло срд на дру штва, не вла ди не ор га ни за ци је и сл) пре у зи-
ма ју на се бе, у ци љу за до во ље ња со ци јал них по тре ба угро же них 
ли ца (ста рих, бо ле сних, убо гих, из бе гли ца, не збри ну тих, де це...). 
Ове функ ци је спро во де се ме ра ма со ци јал не по ли ти ке. Због то га је 
со ци јал на по ли ти ка та ква прак тич но-дру штве на де лат ност ко ја је 
не рас ки ди во по ве за на са функ ци ја ма со ци јал не др жа ве. Со ци јал-
ном по ли ти ком вр ши се усме ра ва ње “дру штве них сна га пре ма не-
ким пар ци јал ним или ма ње-ви ше оп ште при хва ће ним ци ље ви ма.”2) 
То су ме ре ко је се пред у зи ма ју ка ко би се из вр ши ла пре ра спо де ла 
бо гат ства, у ци љу по сти за ња со ци јал ног ми ра, кроз про гра ме за-
шти те сла бих, си ро ма шних, хен ди ке пи ра них ли ца. И упра во за че-
ци ове “за шти те на ла зе се у до бро чи ним и ми ло срд ним при ват ним, 
цр кве ним и др жав ним ак ци ја ма, по мо ћи убо гим и не моћ ним, као и 
за шти ти си ро ча ди и рат них ве те ра на.”3) 

Да нас су функ ци је со ци јал не др жа ве од кон крет них и прак-
тич них де лат но сти за до би ле обри се јед не оп ште, со ци јал не по ли-
ти ке. Ове функ ци је не ма ју ви ше за циљ са мо оства ри ва ње со ци-
јал ног ми ра у су ко бље ним тр жи шним дру штви ма, већ по не где и 
по сти за ње ви ших трај них вред но сти дру штве не ко хе зи је, као што 
је оства ре ње со ци јал не прав де.4) Та ко су функ ци је со ци јал не др жа-
ве по ста ле пре вен тив не ме ре еко ном ске по ли ти ке (и то на ро чи то 
оне фи скал не), пре ко ко јих др жа ва обез бе ђу је ми ни мум со ци јал-
не си гур но сти за сво је гра ђа не.5) Ове би функ ци је у нај оп шти јем 
сми слу мо гле да озна ча ва ју и др жав не ме ре ко ји ма се по бољ ша-
ва фи нан сиј ски стан дард ста нов ни штва, чак и ква ли тет жи вот ног 
стан дар да, али и вр ши ре гу ли са ње јав не по тро шње. Ко нач но, у јед-
ном од зва нич них по ли тич ких кон це па та хри шћан ства, со ци јал на 
2) M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na po li ti ka”, Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o-

grad, 1982, str. 608.
3) M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na za šti ta”, Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o-

grad, 1982, str. 611.
4) Кор по ра тив на др жа ва, са јед не, или др жа ва бла го ста ња, са дру ге стра не, упра во има-

ју за за да так по сти за ње овог ци ља. Ево шта нпр. Му со ли ни ка же о со ци јал ној прав-
ди. “Шта значи та виша социјална правда? Значи обезбеђен рад, правичну награду, 
достојан дом, значи могућност непрестаног развитка и побољшања.” (B. Mu so li ni: O
korporativnojdržavi, Štam pa ri ja Ma dža re vi ća, Be o grad, 1937, str. 41) Али и др жа ва бла-
го ста ња, ко ја је са мо ко рек ту ра ли бе рал не др жа ве, и не пре вред ну је ње не вред но сти у 
нај зна чај ни јој ме ри, ука зу је на ну жност со ли дар но сти. Та ко со ли да ри зам др жа ве бла-
го ста ња ста вља на гла сак на “са рад њу уме сто над ме та ња, на ду жност уме сто пра ва, на 
до бро бит за јед ни це уме сто же ље по је дин ца, на ал тру и зам уме сто се бич но сти.” (G. Vic, 
P. Wil ding: IdeologyandSocialWelfare, Ro u tled ge and Ke gan Paul, Lon don, 1984, p. 27)

5) M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na po li ti ka”, str. 608. 
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функ ци ја др жа ве је не рас ки ди во по ве за на и са вер ском и цр кве ном 
ес ха то ло ги јом.6)

Ка ко год би ло, функ ци је со ци јал не др жа ве ме ња ле су се кроз 
вре мен ска раз до бља. Она су ме ња ла не са мо оп сег, већ и ти ту ла ра 
пра ва и оба ве за. За нас је од зна ча ја ве за ових функ ци ја са раз ли-
чи тим хри шћан ским по ли тич ким док три на ма, о че му ће би ти ре чи 
у да љем тек сту.

2. Ра но хри шћан ство не по зна је ин сти ту те јав них слу жби за по-
шља ва ња, ор га ни зо ва ња ра до ва, по мо ћи си ро ма шни ма, не збри ну-
ти ма, обо ле ли ма и слич но. “Па у пе ри зам се по њи ма ле чи ис кљу чи-
во ми ло ср ђем бо га тих.”7) Ма те ри јал не по год но сти ко је про ис ти чу 
из ових де ла ми ло ср ђа од но се се ис кљу чи во на при пад ни ке хри-
шћан ских за јед ни ца. Још је Јо ван Зла то у сти, у до ба ра не Цр кве, 
окри вља вао при пад ни ке ра них за јед ни ца да због не ма ра при си ља-
ва ју Цр кву и ње не све ште ни ке да те же по се до ва њу до ба ра.

Ра не хри шћан ске за јед ни це на сто је да “ни ко не бу де си ро ма-
шан”, та ко што ће чла но ви по се до ва ти ис кљу чи во за јед нич ку имо-
ви ну (прин цип комунитарности). Овај прин цип про на ла зи сво је 
ме сто при ме не још у ста ро за вет ној тра ди ци ји, ко ја од ба цу је хи је-
рар хи ју, и уво ди тзв. хо ри зон тал но дру штво.8) Ка да је бо гат ство у 
пи та њу, Зла то у сти твр ди да бо гат ство као та кво за пра во и не по-
сто ји, оно је из хри шћан ског угла по сма тра но са мо “фонд из ко-
га тре ба да се из др жа ва ју си ро ма шни”.9) Они су “про да ва ли сво ју 
зе мљу и дру га сво ја до бра и да ва ли их за јед ни ца ма, ко је су за тим 
вр ши ле рас по де лу пре ма по тре ба ма по је ди них чла но ва (пре ма Де
лимаапостолским,II,4447;IV,3237).”10) Због то га ће св. Гри го-
6) У ка то лич ком пре да њу “коначно остварење истинске државе Божје губи се у мутној и 

са социолошког и историјског становишта неодређеној есхатологији.” (Б. Апрцовић: 
Старозаветни пророци-борци за социјалну правду/магистарски рад, Факултет 
политичких наука, Београд, 2004, стр. 47)

7) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, АналиПравногфакултета, бр. 3-4, 
Бе о град, 1959, стр. 357-376.

8) Б. Апрцовић, Старозаветни пророци-борци за социјалну правду/магистарски рад, стр. 
106: “Јеврејски народ је хоризонтално друштво, које одбацује појам хијерархије – како 
у свом односу према Богу, тако и у односу међу људима.”

9) Д. Бог да но вић: “Осно ви со ци јал не те о ло ги је Св. Јо ва на Зла то у стог (III део)”, Хришћан
скамисао, (5-8), Хи лан дар ски фонд, Бе о град, 1996, стр. 56. 

10) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 360.
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ри је Ни си јан ски за сту па ти ста но ви ште да еко но ми ја мо ра да слу-
жи љу ди ма, а не сти ца њу до би ти.11)

Ка сни је хри шћан ство од у ста ло је од ко му ни тар ног прин ци па, 
јер га је би ло све те же одр жа ти, у дру штви ма у ко ји ма је до тич-
на ве ра по ста ла зва нич на ре ли ги ја цар ства. Хри шћан ство на нов 
на чин ту ма чи функ ци је со ци јал не др жа ве. На пу штен прин цип не-
га ци је при ват не сво ји не са да се за ме њу је схва та њем да је хри шћа-
нин пло до у жи ва лац зе маљ ских до бра. По што чо век не рас по ла же 
до бри ма, већ са мо њи хо вим при ви дом, па за то ма те ри јал на до бра 
не мо гу чо ве ка учи ни ти срећ ним, то су сва зе маљ ска до бра од Бо га 
да та, и са мо он њи ма мо же рас по ла га ти.12) Хри шћа нин је ду жан да 
се о по ве ре ним до бри ма ста ра на на чин ко јим ће омо гу ћи ти оп ста-
нак и на пре дак свој и сво је по ро ди це, али и бли жњих са ко ји ма жи-
ви. Пре ћут но се при зна је defacto по сто ја ње при ват не сво ји не. Па 
ипак, хри шћан ство је на сто ја ло да са чу ва “по мен на жи вот пр во-
бит них за јед ни ца”. Све до пред крај пе тог ве ка, а у Ис точ ном де лу 
цар ства и не што ка сни је, са чу ва на је ин сти ту ци ја “ага пе” (αγάπη). 
Ага пе су за јед нич ки обе ди хри шћа на у ку ћа ма бо га тих. Уз по моћ 
ове со ци јал не ин сти ту ци је бо га ти би се ис ку пљи ва ли си ро ма шни-
ма због со ци јал них раз ли ка, ко је су по сле ди це гре шног жи во та па-
лог чо ве ка.13) То је до ба у ко ме Јо ван Зла то у сти ми ло ср ђе ту ма чи 
као “до бар за јам, а не из да так”. “(...) од би ја ње пре ра спо де ле еко-
ном ских до ба ра је сте грех су ро во сти и не чо ве штва... Ми ло сти ња 
је је ди ни на чин да се бо га таш спа се... (...) већ са мо при су ство си-
ро ма ха по ка зу је да бо га таш жи ви по роч но, јер не ма са ми ло сти ни 
пре ма ко ме.”14) По сред но при зна ње при ват не сво ји не хри шћан ска 
цр ква је на сто ја ла да ни ве ли ше пре ко мо рал не оба ве зе де о бе са 
дру гим, си ро ма шни јим чла но ви ма за јед ни це, и та ко от кло ни со ци-
јал не раз ли ке. 

3. Ка да је реч о кон фе си о нал ним осо бе но сти ма функ ци ја со-
ци јал не др жа ве у хри шћан ству, ва ља ис та ћи раз ли ке у при сту пу 
пра во слав ног и ка то лич ког мо де ла со ци јал не по ли ти ке.
11) Св. Гри го ри је Ни ски: “О ства ра њу чо ве ка”, Господекојечовек–православнаантро

пологијаитајналичности: 7-90, Пра во слав на ми си о нар ска шко ла А. Нев ски, Бе о град, 
2001, стр. 11-14.

12) “Зе мља при па да Бо гу док су љу ди стран ци и про ла зни ци.” (Г. Манд за ри дис: Социоло
гијахришћанства, Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 2004, стр. 246) “Еко ном ска 
до бра тре ба да при па да ју сви ма (...)” (Ibi dem, стр. 248)

13) У ПрвојпосланициКоринћанима апо сто ла Па вла (XI, 21-22) мо же се спо зна ти апо стол-
ска срџ ба због то га што сва ко жу ри при је лу, па не ки по је ду пре ви ше, а не ки не ма ју 
до вољ но.

14) Д. Бог да но вић: “Осно ви со ци јал не те о ло ги је Св. Јо ва на Зла то у стог (V део)”, стр. 58.



стр:2338.

- 27 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

Пра во слав ни при ступ, др жи се по ли тич ког кон цеп та сим фо-
ни је вер ске и из вр шне вла сти (Цр кве и ца ра), па та ко про кла му је те 
од луч ност и у обла сти со ци јал них да ва ња. “Пра во слав ни цр кве ни 
по гла ва ри, за сту па ли су та кву со ци јал но по ли тич ку кон цеп ци ју по 
ко јој со ци јал ну за шти ту тре ба да оства ру је др жа ва у пр вом ре ду, 
са ма или за јед но са цр квом, а функ ци ја цр кве у овом по гле ду је 
увек по моћ на.”15) Ово ука зу је на ра но на сто ја ње пра во слав них ми-
сли ла ца да бре ме оба ве за пре ма пу ку си ро ма шних, ко јих је би ло 
ве о ма мно го, пре ба це на те рет др жа ве. Та ко је Пра во слав на цр ква 
да ла ле ги ти ми тет др жа ви да она спро во ди ме ре со ци јал не по ли ти-
ке.16) Др жа ва је би ла све моћ на, и за оче ки ва ти је би ло да на сво ја 
пле ћа пре у зме и те рет со ци јал них оба ве за пу тем ме ра фи скал не 
по ли ти ке.17) Та ко се у нај ра зви је ни јој фа зи ви зан тиј ске при вре де 
“слу жба со ци јал них да ва ња у знат ној ме ри при бли жи ла, и јед ним 
де лом иден ти фи ко ва ла, са слу жбом снаб де ва ња.”18) Др жа ва је на-
ми ри ва ла основ не по тре бе гра ђа на Ца ри гра да, а до из ве сне ме ре 
овај со ци јал ни ша блон је спро во ђен и у дру гим ве ћим гра до ви ма 
Ви зан та.19) Из ових раз ло га је Ви зан ти ја би ла пр ва ве ли ка др жа ва 
но ве ере ко ја је пред у зе ла ши ро ке ме ре со ци јал не за шти те, ко је на-
ли ку ју над ле жно сти ма са вре ме них со ци јал них др жа ва.

Са дру ге стра не “Ка то лич ка цр ква за сту па ла је, у то вре ме, 
те зу, да је глав ни циљ вла сти за шти та сла бих, а по што за шти та 
сла бих спа да у над ле жност цр кве то њој при па да све тов на и ре-
ли ги о зна власт, а то зна чи сва и сва ка власт.”20) Све та сто ли ца је са 
пре зи ром гле да ла на про жи ма ње ду хов не и све тов не вла сти уоп-
ште, на зи ва ју ћи бо го сло ве и пра во слав не ве ли ко до стој ни ке због 
15) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-

ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 365.
16) Да је по ре ска по ли ти ка или по ли ти ка при ку пља ња сред ста ва у бу џет стро го др жав ни 

и цен тра ли зо ван по сао, ви де ти у: N. Vu čo, Državnaintervencijauprivredi, Sa vre me na 
ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1975, стр. 43.

17) Г. Остро гор ски: Привреда и друштво у Византијском царству, Про све та, Бе о град, 
1969, стр. 205: “Ви зан тиј ски си стем опо ре зи ва ња во дио је то ме да су си ро ма шни ји се-
ља ци би ли сра змер но нај ви ше, а бо га ти ји сра змер но нај ма ње оп те ре ће ни по ре зи ма...”

18) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 363.

19) Ов де ипак ва ља на гла си ти да је нај ве ћи број ста нов ни штва при вре ђи вао у при мар ном 
при вред ном сек то ру, те да је нај ве ћи број ста нов ни ка Ви зан ти је жи вео на се лу, од зе-
мљо рад ње. У до ба опа да ња ви зан тиј ске при вре де, по ре зи са се о ских има ња пред ста-
вља ли су нај зна чај ни ју став ку бу џе та.

20) “На тој те зи ка то лич ке цр кве за сно ва на је це ла ње на по ли ти ка и ак ци ја.” (М. Сту пар: 
“Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич ка и со ци-
јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 364)
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та квог од но са “ла скав ци ма ца ре ва и кра ље ва”21). Ка то лич ки кон-
цепт на сто ји да де ла ми ло ср ђа (caritas) про ту ма чи та ко да она по-
ста ну нео дво ји ви део хри шћан ског на чи на жи во та, по што “ни је ју 
мо гу ће по вје ри ти ка квој ин сти ту ци ји или ко му дру го му.”22) Та ко је 
Ка то лич ка цр ква ство ри ла ме ре со ци јал не по ли ти ке ко је су па ри-
ра ле оним под сти цај ним ме ра ма Пра во слав не цр кве на Ис то ку ко је 
је оства ри ва ла ви зан тиј ска др жа ва ка да је пре у зе ла оба ве зу да се 
ста ра о си ро ма шни ма, бес кућ ни ци ма, не збри ну тој де ци, са мо хра-
ним мај ка ма, ју ро ди ви ма... 

У на ме ри да оства ри по сло ве из до ме на ми ло ср ђа Ка то лич-
ка цр ква је са ма ре ша ва ла ове про бле ме.23) Она је по ри ца ла пра-
ва све тов ним вла сти ма да спро во де функ ци је со ци јал не др жа ве.24) 
“Сред ства ко ји ма је цр ква оства ри ва ла со ци јал ну ак ци ју би ла су: 
не дељ ни при ло зи, ме сеч ни при ло зи, и оп шти при ло зи вер ни ка... 
при ло зи по во дом кр ште ња; од fideicomiss-a на зе мљи и дру гих не-
по крет но сти да тим цр кви, од да ро ва цр кви и цр кве ним со ци јал ним 
уста но ва ма. Ова до бра су, по пра ви лу, би ла из у зе та од по ре за,..”25) 
Ка ко је вре ме про ла зи ло, а Ка то лич ка цр ква гу би ла на ути ца ју и 
пре сти жу у дру штву, ко ји је имао за по сле ди цу пра жње ње ка се у 
Ри му, та ко је за пад на цр ква на сто ја ла да је дан те рет оба ве за пре не-
се на све тов не вла сти: на цен трал ни бу џет и кра ље ву ка су, али и на 
21) Ibi dem, стр. 364. 
 “Пре зир са ко јим су па пе гле да ле на по моћ ну уло гу пра во слав них и цр кве них по гла-

ва ра и пра во слав не цр кве у од но су на со ци јал ну ак ци ју све тов них вла сти на Ис то ку је 
не скри вен.” (Ibi dem, стр. 365)

22) Вице Јохн Батарело, “Солидарност из Царитасове перспективе”, Богословска смотра, 
бр. 2/04, Загреб, 2004, стр. 539-558: “Царитас се првенствено проматрало кроз дјела 
милосрђа, то јест кроз служење потребитима. Концепт милосрђа много се пута користи 
у текстовима Новога завјета. Помагање и давање хране сиромашнима средишња 
су обиљежја праксе у првим жупама. Ваља ипак нагласити да милосрђе увијек 
представља и специфични изричај кршћанског живљења. Стога се оно схваћа као 
задаћа и одговорност свију. Није ју могуће повјерити каквој »институцији« или кому 
другому. Стварно вјеровање и служење другима, посебице потребитима, међусобно су 
неодвојиви.” (стр. 540)

23) Ово је и да нас остао зва ни чан став ри мо ка то лич ке цр кве у ве зи ра да на оства ри ва њу 
функ ци ја со ци јал не др жа ве, с том раз ли ком што је, да нас, Цр ква ан га жо ва ла све сег-
мен те дру штва, па та ко и др жа ву у том по слу. (Не што ви ше о тој те ми у: John Ver stra e-
tan: “So ci jal na mi sao Cr kve kao tra di ci ja”, Obnovljeniživot, br. 1/03: 99-110, Za greb, 2003, 
str. 102)

24) Основ ово га ва ља тра жи ти у чи ње ни ци да је зва нич на рим ска те о ло ги ја прав ду ге не-
рал но, па ти ме и со ци јал ну прав ду са гле да ва ла као мо гу ћу и бит но са др жа ну ис кљу чи-
во “u ide al noj Dr ža vi Bož joj. Ze malj ske in sti tu ci je su pra ved ne u onoj me ri, u ko joj po dr ža-
va ju ovaj ideal.” (B. Apr co vić: Starozavetniprorociborcizasocijalnupravdu/magistarski
rad, str. 47)

25) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 367.
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об ла сне го спо да ре (фе у дал це) ко ји су још увек рас по ла га ли кључ-
ним фи скал ним пра ви ма уби ра ња по ре за. 

4. Са вре ме ни по глед на основ не функ ци је со ци јал не др жа ве 
но си са со бом вид не про ме не. 

а) Оне су нај ви дљи ви је у ка то лич ком све ту, где је цр ква у чу-
ве ној ен ци кли ки па пе Ла ва XI II, Rerumnovarum из 1891. го ди не, 
по зва ла по стре во лу ци о нар не, бур жо а ске вла сти, да уне су ко рек-
ти ве у сво ју ли бе рал ну по ли тич ку и еко ном ску док три ну.26) На и ме, 
ли бе ра ли ма, ко ји су твр до гла во бра ни ли фор мал ну и по ли тич ку 
сло бо ду и за не ма ри ва ли еко ном ска и со ци јал на пра ва, од го ва ра ло 
је то што је те рет функ ци ја со ци јал не др жа ве пао у нај ве ћој ме ри 
на Цр кву.27) Они су про па ги ра ли ли бе рал ни кон цепт др жа ве, “др-
жа ве чу ва ра”, у ко јој су ин ге рен ци је те, и та кве, др жа ве све де не 
на нај о бич ни је одр жа ва ње ре да. У та квој док три ни не ма ме ста за 
со ци јал не ин ге рен ци је др жа ве, већ је то по сао Цр кве. Ме ђу тим, 
ова кав не мар и не ху ма ни од нос спрам ши ро ких сло је ва град ског 
про ле те ри ја та пре тио је да иза зо ве со ци јал ну ре во лу ци ју, а со ци-
јал не по бу не град ског рад ни штва, и се љач ки устан ци би ли су че-
ста по ја ва. Цр ква је уви де ла да ни је у ста њу да иза ђе на крај са 
овим про бле ми ма. Због то га се по пр ви пут у сво јој исто ри ји обра-
ти ла др жа ви, пред у зет ни ци ма и свим љу ди ма од ути ца ја, тра же ћи 
ми ни мум со ци јал них пра ва за по тла че не ма се.28) На пу ште на је кла-
26) Па па Лав XI II овај по зив иако ве о ма оба зри во, на не ко ли ко ме ста у ен ци кли ци Rerum

novarum чи ни ипак и из ри чи то. Та ко на при мер ка же: “Сиромашни свијет, немајући 
ништа чиме би се бранио, ослања се највише на заштиту државе. За раднике се; дакле, 
јер се броје у сиромашне, треба држава нарочитом бригом бринути.” (Lav XI II: “Dje lo 
dr ža ve – pra vi lo i gra ni ce pra va za hva ta”, Rerumnovarum, od. 29)

27)  “Кла сич на со ци јал но по ли тич ка док три на Ка то лич ке цр кве, по ко јој со ци јал на ак ци ја 
спа да у над ле жност цр кве, а не др жа ве, од го ва ра ла је бур жо а ској, ли бе ра ли стич кој, 
кон цеп ци ји уз др жа ва ња др жа ве од сва ке ак ци је у обла сти со ци јал не за шти те. Због то га 
је ду го вре ме на Ка то лич ка цр ква и ве ра слу жи ла ли бе рал ној бур жо а зи ји као до бро до-
шло оруж је да би се осло бо ди ла те ре та со ци јал не ак ци је...” (М. Сту пар: “Но ва со ци-
јал но по ли тич ка док три на Ка то лич ке цр кве – со ци јал но по ли тич ка и со ци јал но прав на 
док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 372)

28) О кри ти ци ли бе рал ног ка пи та ли зма на уте ме ље ној laissezfaire→ laissezpasser еко-
но ми ји ко ја је рад ни ка све ла на нај о бич ни ју ро бу на тр жи шту рад не сна ге, те о кри-
ти ци де ху ма ни зо ва не сли ке рад ни ка у ка пи та ли стич ким си сте ми ма, ви де ти ви ше у 
ен ци кли ка ма: Quadrogesimo anno, Solicitudo rei socialis, Centessimus annus... У Qu a-
dro ge si mo an no отво ре но се на па да сво ђе ње по слов но-рад них од но са на де тер ми ни зам 
објек тив них за ко ни то сти тр жи шта ра да: “Дуго је заиста капитал могао све грабити 
на своју страну. Што год је произведено, који год су добивани плодови, капитал их је 
присвајао себи, а раднику је оставио једва толико колико му је требало да окријепи 
и прикупи снаге. Говораху да по неком неизбјежном наравном закону сав згрнути 
капитал припада богатима и да су по истом закону радници осуђени да буду вјечни 
сиромаси или присиљени на веома биједан и јадан живот. Истина је, додуше, да се с 
тим науком либералаца, који су по Man che ste ru добили име, пракса није ни увијек ни 
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сич на со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја пре ма ко јој не мо же би ти 
го во ра о по сто ја њу не ка кве со ци јал не др жа ве, јер је за то под руч је 
ра да над ле жна Цр ква. Пре ма но вом дру штве ном уче њу Ка то лич ке 
цр кве “оба ве за и по сао је сва ког вје ру ју ћег кр шћа ни на да са о бра-
зно сво јим мо гућ но сти ма уче ству је у кре и ра њу со ци јал но пра вед-
ни јег дру штва.”29) Од та да ће Ка то лич ка цр ква чи та вим ни зом ен-
ци кли ка и дру гих ака та од го во ри ти на ар се нал не прав ди што су их 
рад но спо соб ни му шкар ци и же не про жи вља ва ли у су ро во екс пло-
а та тор ским усло ви ма laissezfaire-a. Ов де ће мо по ме ну ти са мо не ке 
по зи ве ко ји ма Цр ква пред ла же ре ше ња за имо вин ске и при вред не 
од но се, те ме ре со ци јал не за шти те. Већ у ен ци кли ци Rerumnova
rum из 1891. го ди не, па па Лав XI II ука зу је на по тре бу др жа ве да 
сво јим ин тер вен ци о ни стич ким ме ра ма до при не се не са мо раз во ју 
дру штва, већ и бла го ста њу чи та ве за јед ни це.30) У одељ ку 29. исте 
ен ци кли ке па па Лав XI II ка же и сле де ће: “За рад ни ке се; да кле, јер 
се бро је у си ро ма шне, тре ба др жа ва на ро чи том бри гом бри ну ти.”31) 
Још је из ри чи ти ји па па Пио XI (1931) ко ји кон ста ту је: “(...) тре ба се 
тру ди ти да се ство ре на до бра раз ди је ле у скла ду с про пи си ма оп ће-
га до бра, од но сно дру штве не пра вед но сти.”32) Па па Јо ван Па вле II 
(1981) у ен ци кли ци Laboremexcensers (“Ра дом чо век”), про ши ру је 
по ље де ло ва ња функ ци ја со ци јал не др жа ве и у област ин тер и ро-
зо ва них нор ми (стан дар да, оби ча ја, мо ра ла и са ве сти). Он из но-
си не ко ли ко ва жних те за ко је под сти чу бу ја ње со ци ја ли за тор ских 
функ ци ја ра да, а ти ме и про цват бро ја функ ци ја со ци јал не др жа ве: 
иде ју о ху ма ној ди мен зи ји ра да (бож је по сла ње),33) иде ју о по вре-
ди до сто јан ства рад ни ка у ин ду стриј ском про це су,34) иде ја о ра ду 
као су жи во ту са дру ги ма у про це су ра да,35) не раз лу чи вост ра да и 
ка пи та ла,36) отво ре но про па ги ра огра ни ча ва ње при ват не сво ји не и 

свугдје подударала; али се ипак не може порећи да су економско-социјалне установе 
устрајно покушавале ићи у том правцу. Свакако, нитко се неће чудити ако су таква 
крива мишљења и такви опаки захтјеви жестоко нападани, и не само од оних којима су 
таква начела отимала прирођено право да свој положај побољшају.” (pa pa Pio XI: “Ne-
pra ved ni za htjev ka pi ta la”, Quadrogesimoanno, od. 55)

29) Pap sko ve će za prav du i mir: “So ci jal no uče nje i ak tiv no sti Cr kve”, Osnovesocijalnoguče
njaKatoličkecrkve, Be o gra ska nad bi sku pi ja/Fon da ci ja Kon rad Ade na u er, Be o grad, 2006, 
str. 287: “So ci jal no uče nje Cr kve mo ra bi ti su stav ni deo ob ra zov nog pu ta ver ni ka la i ka.”

30) Lav XI II: Rerumnovarum, od. 26.
31) Lav XI II: Rerumnovarum, od. 29.
32) Pio XI: Quadrogesimoanno, od. 58.
33) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 4. 
34) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 8.
35) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 8.
36) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 13.
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уво ђе ње схва та ња да ка пи тал у про це су ра да оба ве зу је,37) по зи ва на 
по друштвља ва ње имо ви не где год је то мо гу ће и под сти че пре тва-
ра ње при ват ног ка пи та ла у ак ци о нар ска дру штва38)...

б) Со ци јал на де лат ност про те стант ских де но ми на ци ја та ко ђе 
ука зу је на на сто ја ња да се цр кве не ак тив но сти оде ле од др жав них. 
И ту је ви ше реч о функ ци ја ма со ци јал не др жа ве, не го о со ци јал ној 
др жа ви ко ју под у пи ре ре ли ги о зност (што је слу чај у пра во слав-
ном све ту). Про те стан ти зми ко ји има ју афи ни те та пре ма кул ту ри 
со ци јал них функ ци ја, то ком вре ме на су под сти ца ли из град њу мре-
жа со ци јал них услу га кроз цр кве не ор га ни за ци је за сер ви си ра ње 
со ци јал ног ра да (тзв. social service work).39) Ове ор га ни за ци је, у 
скла ду са по ли ти ком laissezfairea, де лу ју као не вла дин сек тор, и 
пред ста вља ју ску по ве ра зно род них ини ци ја ти ва на ло кал ном ни-
воу.40) Со ци јал на де лат ност ов де је уско огра ни че на на раз не об ли-
ке со ци јал не по мо ћи, јер је др жа ва спо ро, те шко и са му ком осва ја-
ла функ ци је со ци јал не др жа ве.41) Мре жа ор га ни за ци ја не ма за циљ 
са мо да пру жа не по сред ну по моћ, већ и да ис ко ре њу је си ро ма штво 
ра зним под сти цај ним ме ра ма у сфе ри стру ков не обу ке, пре вен тив-
не здрав стве не за шти те и сл.42) Ко нач но, у нај но ви је вре ме она оба-
вља ин те лек ту ал не услу ге при ку пља ња ин фор ма ци ја о со ци јал ним 
про бле ми ма: ими гра на та, ра се ље них, не за по сле них, и пред ста вља 
сво је вр сну гру пу за при ти сак за ства ра ње јав ног мње ња ка ко би 
37) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 14: “Кршћанска традиција никада није подржавала 

то право као апсолутно и недодирљиво. Напротив, увијек га је схваћала у ширем 
контексту заједничког права свих да користе сва створена добра: право на приватно 
власништво као подређено праву на заједничку упорабу, опћој намјени добара.”

38) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 15.
39) N. Chri stie, M. Ga u vre au: TheProtestantChurchesandSocialWelfareinCanada, Pu blis hed 

by McGill-Qu e en’s Press - MQUP, 2001, p. 132.
40) И упра во се у овој тач ки раз ли ку је ка то лич ки при ступ од про те стант ског. То је су коб 

хо мо ге ни зма, уни вер за ли зма и ин тер вен ци о ни зма ка то лич ке кон цеп ци је, са де цен тра-
ли змом, фраг мен ти змом, ло ка ли змом и де ре гу ла ци јом про те стант ског при сту па. (K. 
van Kers ber gen, SocialCapitalism–AStudyofChristianDemocracyandtheWelfareState, 
Pu blis hed by Ro u tled ge, 1995, p. 196: “The se dif fe ren ces con cern the de gree of sta te ness /
the le vel of cen tra li sa tion; the le vel of sta te-church in te gra tion; the de gree of sta te in ter ven-
tion in the eco nomy/ and the de gree of in sti tu ti o nal co he ren ce /uni ver sa lism ver sus frag men-
ta tion. The ideal-type of the wel fa re sta te re fers to a hi sto ri cal com bi na tion of uni ver sa lism 
and sta te ness and is ta ken to com pri se the fol lo wing cha rac te ri stics: po li ti cal cen tra li sa tion, 
na ti o na li sa tion of Church, cul tu ral ho mo ge ne ity, advan ced (de moc ra tic) agri cul tu re, lack of, 
or at le ast li mi ted, ab so lu tism, smo oth de moc ra ti sa tion and a li mi ted di vi sion of sta te and 
so ci ety.”)

41) “Као државна функција јавља се кроз систем неразвијеног социјалног старања 
о немоћнима и сиротињи (Poor Law с почетка XVII века у Енглеској), физички 
и психички оштећеним, у коме се мере и облици помоћи крећу између милосрђа и 
кажњавања.” (M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na za šti ta”, стр. 611)

42) N. Chri stie, M. Ga u vre au: TheProtestantChurchesandSocialWelfareinCanada, p. 137.
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се под ста кла др жав на слу жба ка оства ри ва њу од ре ђе них функ ци-
ја.43) Ко нач но, ис хо ди ште ра ста со ци јал них функ ци ја у про те стант-
ским дру штви ма је сте фор ми ра ње тзв. државеблагостања, ко ја је 
ко рек тив и ху ма ни зо ва на сли ка ли бе рал не др жа ве, те по ли циј ске 
“др жа ве-чу ва ра” ко ја са мо ар би три ра у по љу не спу та ног еко но ми-
зма (тзв. ре гу ла тор но деј ство др жа ве).44)

в) Од нос пре ма функ ци ја ма со ци јал не др жа ве и у пра во сла вљу 
се то ком ве ко ва до ста ме њао. Он ће уну тар пра во слав ног пре да ња 
би ти од ре ђен по ме ра њем те жи шта мо ћи од ре ла тив не рав но те же 
од но са ца ра и Цр кве ка отво ре ном це за ро па пи зму. Под Ива ном 
Гро зним др жа ва је по ста ла екс клу зив ни за ступ ник и бра ни лац 
мо на шке те о кра ти је дог мат ског фун да мен та ли зма.45) Та ква сим-
би о за под ра зу ме ва ла је и би ро кра ти зо ва ње са ме цр кве и ства ра ње 
цр кве не упра ве.46) То ком на ред них ве ко ва, по чев од Пе тра Ве ли-
ког до Ве ли ке ок то бар ске ре во лу ци је, цр ква ће пред ста вља ти део 
све моћ ног др жав ног апа ра та: све ште ни ци су и зва нич но по ста ли 
др жав ни чи нов ни ци, до бив ши ме сто у ре жи му и пла те из др жав-
ног бу џе та.47) Та ко су сва пи та ња из до ме на со ци јал не по ли ти ке 
пот па ла под др жав ну над ле жност. Сва ка ко да је под ре ђе на уло га 
Ру ске пра во слав не цр кве (РПЦ) на и ла зи ла на от пор оних ко ји су 
др жа ли да она тре ба да при па да си ро ма шни ма и да се о њи ма бри-
не. По крет стри гољ ни ка, ко ји су про по ве да ли под ути ца јем Фе о-
до си ја Ко сог на сто јао је да ре а ли зу ју иде је јед на ко сти, брат ства и 
со ци јал не прав де ко је су већ би ле при мет не у уче њи ма ду хо бо ра ца 
и ма ло ка на.48) Ме ђу тим, са по ја вом ка пи та ли зма у цар ској Ру си ји, 
по зи ци ја ма са се чак и по гор ша ва. Не ка да бар спо кој но ру ско се ло 
43) Ibi dem, p. 198.
44) Ево шта о пра вед но сти ка же ис так ну ти со ци јал де мо кра та Ви ли Брант (Willy Brandt): 

“Основна вредност праведности не тежи ураниловци, већ једнакости, гдегод се она 
може остварити, наиме, постизању могуће мјере једнакости животних шанси.” (V. 
Brant, O. Pal me: “Pi sma i raz go vo ri”, Marksizamu svetu, br. 4-5/77, Be o grad, 1977, str. 
248) Оно што је оп сег функ ци ја со ци јал не др жа ве у про те стант ској пер спек ти ви је-
сте, по ку шај да се пру же под јед на ке шан се, сви ма, иако ће со ци јал не раз ли ке зна чај но 
ути ца ти на то да не ко “утак ми цу жи во та” про ђе ла год но, а не ко му ко трп но и по це ну 
огром них пси хо фи зич ких на по ра.

45) Dž. Bi ling ton: Ikonaisekira–istorijaruskekulture / jed no tu ma če nje, IRO Rad, Be o grad, 
1988, str. 87.

46) По крет ни ло ва ца од био је ова кво пра во сла вље па је њи хов су коб са ета бли ра ним јо си-
фов ци ма до дат но осла био по зи ци ју Цр кве. 

47) “Православни цареви и краљеви, као и њихови атеистички наследници, по правилу 
су спроводили политику поспешивања самоизолације цркве, да би је на тај начин 
учинили безазленом и ослабили њена настојања око хришћанског обликовања света.” 
(Е. Benc: DuhiživotPravoslavnecrkve, Či go ja štam pa, Be o grad, 2004, str. 210)

48) blog.b92.net/text/4251/Судбина%20хришћанског%20социјализма
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у ко ме до ми ни ра се о ска и по ро дич на за дру га (óбщина), са да би ва 
де ва сти ра но; ма са пу ка се ли се у гра до ве, прох те ви ста нов ни штва 
ра сту...49) У та квим окол но сти ма цр ква не ре а гу је. Цр ква де ли суд-
би ну ре жи ма ко ји ју је ве ко ви ма ра ни је при ве зао за се бе. 

Ве за ност цр кве за др жав но по ли тич ки ре жим ру ског ца ри зма, 
имао је за по сле ди цу ра ди кал ну кри ти ку ове и ова кве по зи ци је Ру-
ске пра во слав не цр кве чак и уну тар цр кве них кру го ва, од стра не 
ни жег све штен ства ко је је де ли ло суд би ну на ро да.50) “Та ква по зи-
ци ја Пра во слав не цр кве во ди ла је ка не мо гућ но сти да се ре ше са-
мо стал но пи та ња дру штве ног раз во ја.”51) За тра же но је ви ше со ци-
јал не прав де, те де лат ност Цр кве на ак тив но сти ма ко је ће по ка за ти 
да она ни је цр ква бо га тих. Ти по ку ша ји, ме ђу тим, ни су уро ди ли 
пло дом, та ко да су функ ци је со ци јал не др жа ве на кон ре во лу ци је 
спро во ђе не ис кљу чи во ета ти стич ким ме ра ма зва нич ног пар тиј ског 
апа ра та.

У вре ме со вјет ске вла да ви не, Цр ква се на шла у без из ла зно те-
шкој по зи ци ји. Ње на уло га у дру штву би ла је нео др жи ва све до 
пред крај Отаџ бин ског ра та, ка да је и са ма да ла до при нос од бра ни 
зе мље. На кон ра та, при мет ни су по ку ша ји да се по ра ди ви ше на 
со ци јал ном уче њу Пра во слав не цр кве. Па ипак, озбиљ ни учин ци 
на том по љу по стиг ну ти су тек де лат но шћу кле ра од де ве де се тих 
го ди на про шлог, ХХ ве ка, до да нас. Пр ви озбиљ ни до ку мент ко ји 
ука зу је на но во на ста ле еко ном ске и со ци јал не од но се, те на по тре-
бу уза јам ног де ло ва ња ру ске др жа ве и Цр кве је обра ћа ње Ар хи је-
реј ског са бо ра РПЦ 1992. го ди не у ко ме се апе лу је на со ли да ри зам 
и ху ма ност на ро чи то пре ма сла би ма, си ро ма шни ма и ин ва ли ди-
ма.52) Већ овај до ку мент, у фор ми пре по ру ке, под сти че де лат ност 
цр кве на по љу из град ње оп ште дру штве ног, а ти ме и со ци јал ног 

49) Ви ше о ово ме у: S. Ži va nov, RevolucijauRusiji1917.godine, Na uč na knji ga, Be o grad, 
1988, str. 16 и да ље

50) “У пи сму у ко ме све ште ник Гри го ри је Пе тров пи ше ми тро по ли ту Ан то ни ју, по чет ком 
XX ве ка, сто ји и ово: Горњислојевивладајудоњим;једнамалагрупа–читавимна
родом.Нижекласеискључилистеизсвега.Религијустеучинилисвојимслугом.” (Е. 
Benc: DuhiživotPravoslavnecrkve, str. 151)

51) “Ка ко при ме ћу је Н. А. Тро фим чук Пра во слав на цр ква је игра ла уло гу иде о ло шке санк-
ци је са мо др жав но сти вла сти, она се спо ји ла са ца ри змом, пре тво ри ла се у јед ног од ре-
со ра ње го вог би ро крат ског апа ра та. (...) Пра во сла вље је по ка зи ва ло рав но ду шност по 
пи та њи ма жи во та, дру штва, по др жа ва ју ћи по ли ти ку не јед на ко сти и со ци јал ног угње-
та ва ња ко је је спро во ди ло цар ско са мо др жа вље.” (blog.b92.net/text/4251/Судбина%20
хришћанског%20социјализма)

52) http://www.dpr.ru/jo ur nal/jo ur nal_24_2.htm: “По жа луй, пер вым круп ным до ку мен том, 
где под ни ма ли сь во про сы эко но ми ки, ста ло Об ра щ е ние Ар хи е ре й ско го Со бо ра Рус-
ской Пра во слав ной Цер кви, со сто яв ше го ся 31 мар та - 4 апре ля 1992 г. 



- 34 -

ФУНКЦИЈЕСОЦИЈАЛНЕДРЖАВЕУХРИШЋАНСКИМ...ВладанСтанковић

уче ња. Као кру на тог ра да об ја вље но је, 2000. го ди не, Социјално
учењеРускеправославнецркве. Овај збор ник го во ри о: ства ра лач-
ком ра ду као из ра зу свр хе чо ве ка,53) о ми ни му му сред ста ва за људ-
ски жи вот,54) апе лу је на де ла ми ло ср ђа,55) по зи ва на со ли да ри зам 
(бо га тих са си ро ма шни ма, здра вих са бо ле сни ма, рад но спо соб них 
са оне мо ћа ли ма)...56) Ру ска пра во слав на цр ква је на ро чи то ис та кла 
зна чај са рад ње цр кве и др жа ве у ра зним сфе ра ма жи во та ко је иако 
све тов не при ро де има ју и мо рал ну и оп ште хри шћан ску ди мен зи ју. 
То су: бри га о сла би ма, ху ма ни за ци ја на у ке, ста ра ње о ми ру и очу-
ва ње жи вот не сре ди не, бри га за кул тур на и на ци о нал на до бра...57) 
Па три јарх РПЦ Алек сеј II у не ко ли ко на вра та отво ре но је ука зи вао 
да су за пра во слав ну цр кву упра во чо век и ње гов жи вот основ на 
ко ме тре ба гра ди ти еко ном ску, при вред ну и со ци јал ну по ли ти ку.58) 
Де таљ ни ја раз ра да свих ових прин ци па још ни је при ве де на кра ју, 
она је, ре кли би смо, још увек у по во ју. Па иако су све ове од ред бе 
ви ше на чел ног не го кон крет ног ка рак те ра, оне у јед ном ре гу ла тор-
 В этом па стыр ском по сла нии го во ри ло сь: “На ше сло во к вла сть пpедеpжащим - о лю-

дях, котоpые с тpевогой ду ма ют се год ня о хле бе на су щ ном. Сиpоты и ин ва ли ды, по-
жи лые лю ди и мно го дет ные се мьи, безpаб отные и те, кто по ки нул об жи тые ме ста не 
по сво ей во ле, долж ны бы ть окpужены за бо той. Ве дь их стpадания - это стpадания 
все го наpода, в котоpом, как и в те ле че ло ве че ском, “стpадает ли один член, стpадают 
с ним все чле ны” (1 Коp. 12:26). Не на до за бы ва ть, что по пе че ние о сиpых и убо гих 
- это пеpвейший долг общ е ства, меpа до сто ин ства и нрав ствен но го здо ро вья на ции. 
Госудаpство не долж но бpосать на пpоизвол су дь бы гра ждан сво их. Ина че гоpькая ча-
ша стpаданий не из бе жно пpольется на всех нас…” (Все во лод Ча плин: “Рус ская Пра во-
слав ная Цер ко вь и во про сы эко но ми че ской эти ки”, Недвижемостьиинвестиции, 3/05, 
Мо сква, 2005)

53) Гру па ауто ра: ОсновисоцијалнеконцепцијеРускеправославнецркве, Бе се да, Но ви Сад, 
2007, стр. 93.

54)  Ibi dem, стр. 89.
55)  Ibi dem, стр. 94: “Да ва ње при ло га спа да у основ не за по ве сти ко је је Бог дао чо ве ку (Си-

рах 7, 30-34)”
56) “Про дол жая на зе мле слу же ние Хри ста, Ко то рый ото жде ствил Се бя имен но с обез до-

лен ны ми, Цер ко вь всег да выс ту па ет в за щ и ту без гла сных и бес си ль ных. По э то му она 
при зы ва ет общ е ство к спра ве дли во му рас пре де ле нию про дук тов тру да, при ко то ром 
бо га тый под дер жи ва ет бед но го, здо ро вый - бо ль но го, тру до спо соб ный - пре ста ре ло-
го. Ду хов ное бла го по лу чие и са мо со хра не ние общ е ства во змо жны ли шь в том слу чае, 
если обес пе че ние жи зни, здо ро вья и ми ни ма ль но го бла го со сто я ния всех гра ждан счи-
та ет ся без у слов ным при о ри те том при рас пре де ле нии ма те ри а ль ных средств.” (“Осно-
вы со ци а ль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Цер кви”, VI, 6)

57) http://www.pa tri ar chia.ru/db/text/141422.html: “Осно вы со ци а ль ной кон цеп ции Рус ской 
Пра во слав ной Цер кви”

58) http://www.dpr.ru/journal/journal_24_2.htm: “Цер ко вь се год ня на по ми на ет о том, что че-
ло ве че ская жи знь, здо ро вье и бла го со сто я ние гра ждан долж ны бы ть без у слов ным при-
о ри те том при рас пре де ле нии ма те ри а ль ных средств, при вы ра бот ке эко но ми че ской и 
со ци а ль ной по ли ти ки. Цер ко вь за я вля ет, что не вы пла та де нег, за ра бо тан ных чест ным 
тру дом, явля ет ся пре сту пле ни ем пе ред че ло ве ком и гре хом пе ред Бо гом” (Все во лод 
Ча плин: “Рус ская Пра во слав ная Цер ко вь и во про сы эко но ми че ской эти ки”, Недвиже
мостьиинвестиции)
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ном по ли тич ком си сте му об у зда ног еко но ми зма, има ју сво је (етич-
ко) ме сто при ме не.

5. Функ ци је со ци јал не др жа ве на шле су зна чај но,59) али раз-
ли чи то ме сто при ме не у ри вал ским хри шћан ско-кон фе си о нал ним 
по ли тич ким кон цеп ти ма. 

Пра во слав но пре да ње, ко је је за го ва ра ло сим фо ни ју вла сти цр-
кве и ца ра, и у ко јој је те о ду ли ја оства ри ва на та ко што су сву из вр-
шну власт спро во ди ли чи нов ни ци (чак и ону из де ло кру га цр кве-
них по сло ва), под сти ца ло је на ста нак, де лат ност и раз вој кон цеп та 
со ци јал не др жа ве. У та квом си сте му, у обла сти со ци јал них функ-
ци ја, цр ква је те жи ла да по ма же и на до пу њу је де лат ност др жа ве. 

Ка то лич ко пре да ње на про тив, ба шти не ћи на сле ђа Ав гу сти на о 
две др жа ве (зе маљ ској и не бе ској), за го ва ра кон цепт пре ма ко ме би 
све функ ци је со ци јал не по ли ти ке би ле у до ме ну Цр кве, јер је Цр-
ква та ко ја је спро вод ник и ту мач Бож је др жа ве. Ме ђу тим, са раз-
во јем не спу та ног но во ве ков ног ка пи та ли стич ког еко но ми зма, Ка-
то лич ка цр ква уво ди ко рек ти ве, ко ји ма, кроз ства ра ње со ци јал ног 
уче ња, на сто ји (и у до број ме ри и успе ва) да део оба ве за из обла сти 
со ци јал не по ли ти ке пре ба ци на др жа ву, пред у зет ни ке и ци вил ни 
сек тор. На тај на чин су функ ци је со ци јал не по ли ти ке у ве ли ком 
оби му по ста ле и функ ци је со ци јал не др жа ве. 

Па ипак, нај да ље у не ги ра њу со ци јал них функ ци ја др жа ве иде 
про те стант ски по ли тич ки при ступ. Овај по ли тич ки кон цепт на-
сто ји да огра ни чи де ло ва ње др жа ве на нај о снов ни је, ми ни мал не 
функ ци је, тзв. др жа ве-чу ва ра. Из те по тре бе ја ви ла се и спе ци фич-
на про те стант ска ар хи тек то ни ка функ ци ја со ци јал не по ли ти ке ко ја 
не ги ра ње не др жав не по јав не об ли ке. Ов де се ра ди о функ ци ја ма 
со ци јал не по ли ти ке ко ји су из ме ште ни у ис кљу чи ву до бро вољ ну и 
не вла ди ну сфе ру тач но пре ци зи ра них и кон крет них ме ра со ци јал-
не за шти те.

Мње ње о со ци јал ној др жа ви, о ње ном зна ча ју и уло зи у дру-
штву, та ко се по ка зу је раз ли чи то у за ви сно сти од кон фе си о нал не 
тра ди ци је. Ово мње ње че сто је по сле ди ца раз ли чи тих и че сто и ри-
вал ских кон фе си о нал них пре да ња, ко ја су прот ста вља ју дру штве не 
кон цеп те из обла сти: по ли ти ке, пра ва, еко но ми је и со ци јал них пи-
59) О зна ча ју функ ци ја со ци јал не др жа ве у хри шћан ству ви де ти у: Ade le Lin den meyr, Pe ter 

N. Ste arn, “The Et hos of Cha rity in Im pe rial Rus sia”, JournalofSocialHistory, Vol.23, N 
4/1990: 679-694, p.680: “(...) cha rity oc cu pi es a cen tral pla ce in all Chri stian doc tri nes, be 
they Ort ho dox, Ro man Cat ho lic, or Pro tes-tant, as the ex pres si on of Chri sti ans’ lo ve of God 
and the ir duty to lo ve one anot her, as Christ com man ded.”
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та ња. Услед ово га мо же мо за кљу чи ти да је пи та ње со ци јал не др-
жа ве и ње них функ ци ја не рас ки ди во по ве за но са ци ви ли за циј ским 
на сле ђем, те да се без ње га оно не мо же у пот пу но сти са гле да ти.
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СИНИДИКАТИИПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕ
УТРАНЗИЦИЈИ

СЛУЧАЈСРБИЈЕ

Сажетак
Анализатокауспостављањастраначкогисиндикал
ногплурализма,каоимеђусобниходносасиндикатаи
политичких странака у земљама транзиције указује
нанекезаједничкеименитељеовогпроцеса.Пресве
га,свеземљетранзицијесу,каоиудругимобластима
иаспектимаполитичких,економскихисоцијалнихре
формиинаовомплану,увећојилимањојмерикопира
леискустваипраксуодносасиндикатаиполитичких
странака развијених земаља. Међутим, управо сло
женостиизузетнаосетљивостовогпроцесајевеома
јасно,умногимтачкаманапојавнојравни,потврди
лаиупозориладасеисторијанепонавља,односнода
копирањетакосложенихиконфликтнихдруштвених
процесаиодноса,каоштосуодносисиндикатаипо
литичкихстранаканијемогуће,јерреалнисадржаји
дометиовихпроцесазависеодстварнихреформских
капацитета и реалне друштвене моћи синдиката и
политичкихстранака.Топроистичеизнеспорногис
кустваданасразвијенихдемократскихземаља,према
комесуполитичкестранкеисиндикати,кључнипо
кретачиполитичкогживотадруштва.Тозначи,што
јепотврдилоискуствонеуспешнихземаљатранзици
је,дасусиндикатииполитичкестранкекојенисуима
лепотребнудруштвенумоћ,уместодабудумоторна
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Кључне речи: синдикати, политичке странке, поли
тичкиплурализам,социјалнадемократија,транзици
ја,друштвенамоћ,људскаправа,индустријскиисо
цијалниконфликти.

УВОДНЕНАПОМЕНЕ

По сто је раз ли чи та ста но ви шта о то ме да ли се исто ри ја по на-
вља. Не спор но је, ме ђу тим, да се у са вре ме ном до бу мно га пи та ња 
по ста вља ју на но ви на чин. Са ма чи ње ни ца да се ова пи та ња ја вља-
ју у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма, или су при сут на у кон ти-
ну и те ту, на нај кон крет ни ји на чин го во ри о зна ча ју и сло же но сти 
ових пи та ња. Јед но од та квих пи та ња је пи та ње од но са син ди ка та 
и по ли ти ке, а је дан од спе ци фич них аспе ка та овог пи та ња је од нос 
син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. 

По сма тра ју ћи на ста нак, ток и раз вој син ди кал ног по кре та 
у вре мен ској ди мен зи ји, мо же се уочи ти да је по ли тич ки аспект 
син ди кал не бор бе, од но сно уче шће и ути цај син ди ка та у по ли тич-
ком жи во ту дру штва трај но при сут но од пр вих ко ра ка син ди кал-
но ор га ни зо ва ног рад ни штва. Дру гим ре чи ма, од оног пре лом ног 
мо мен та ка да је ме ђу при пад ни ци ма све та ра да по че ла да са зре ва 
свест о то ме да са мо за јед нич ком сна гом мо гу за шти ти ти сво је ин-
те ре се и пра ва и ка да на осно ву тог са зна ња по чи њу да се удру жу ју 
у син ди ка те, отва ра се и пи та ње по ли тич ке функ ци је син ди ка та. 
У при лог то ме го во ри и чи ње ни ца да син ди кал на бор ба за по чи-
ње и де це ни ја ма је усме ре на на пра во за по сле них да се сло бод но 
син ди кал но ор га ни зу ју. Не спор но је при то ме да је пи та ње сло бо-
де син ди кал ног ор га ни зо ва ња не раз двој ни део кор пу са основ них 
људ ских еко ном ских, по ли тич ких и со ци јал них пра ва, а то зна чи 
да је реч о по ли тич ком пи та њу – par–exe lan ce. Пра те ћи ток бор бе 
рад ни штва за сло бо ду син ди кал ног ор га ни зо ва ња, ко ја је у ве ли кој 
ме ри обе ле жи ла цео де вет на е сти век, мо же се уочи ти да је она, по 
пра ви лу, те кла па ра лел но са бор бом за основ но по ли тич ко пра во 
– оп ште пра во гла са. Го то во да ни је по треб но по себ но до ка зи ва ти 
функ ци о нал ну по ве за ност ова два пра ва – она је ви дљи ва на по јав-
ној рав ни. 1)

1) З. Сто јиљ ко вић: „Син ди кат: основ не од ред ни це“, Син ди кал на шко ла УГС „Не за ви-
сност“, Бе о град 1996.
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Да нас, ка да сло бо да син ди кал ног ор га ни зо ва ња и оп ште пра во 
гла са спа да ју у не спор не, оп ште при хва ће не ци ви ли за циј ске те ко-
ви не са вре ме ног до ба, али и те ко ви не син ди кал не бор бе, од но сно 
по ра ста дру штве не мо ћи син ди кал но ор га ни зо ва ног рад ни штва, 
ја сно је да сло бо да син ди кал ног ор га ни зо ва ња пред ста вља пред-
у слов свих дру гих еко ном ских, рад них и со ци јал них пра ва, ко ја 
се мо гу оства ри ва ти са мо у це ли ни. Мо же се ре ћи – да ни је би-
ло сло бо де син ди кал ног ор га ни зо ва ња, ко ја је по свом ка рак те ру и 
по ли тич ка сло бо да – не би би ло ни дру гих рад них, еко ном ских и 
со ци јал них пра ва. 

Син ди кал на бор ба је увек – екс пли цит но или им пли цит но об-
у хва та ла и по ли тич ке ци ље ве. На рав но, у раз ли чи тим фа за ма син-
ди кал не бор бе по ли тич ки ци ље ви су би ли у раз ли чи тој ме ри за сту-
пље ни, и у раз ли чи тој ме ри ви дљи ви и пре по зна тљи ви на по јав ној 
рав ни. Бор ба син ди ка та за пра во на штрајк, за пра во на ко лек тив но 
пре го ва ра ње, рад но и со ци јал но за ко но дав ство, за со ци јал но парт-
нер ство, за ја сно де фи ни са ње ме ђу соб них од но са, пра ва и оба ве за 
син ди ка та, по сло да ва ца и по ли тич ких вла сти, у крај њој ли ни ји је 
и бор ба за дру га чи је по ли тич ко уре ђе ње дру штва.2) 

Са вре ме но до ба ка рак те ри стич но је по ди на мич ном по ме ра њу 
те жи шта син ди кал не бор бе са кла сич них ре ван ди ка тив них, ка пи-
та њи ма стра те ги је со ци јал но – еко ном ског и тех но ло шког раз во ја 
дру штва, ко ја су у сво јој осно ви по ли тич ка пи та ња. То је у ве ли-
кој ме ри усло вље но про ме ње ном уло гом др жа ве, ко ја има све ве ћу 
уло гу и ути цај у еко ном ском жи во ту дру штва. По ста ло је ја сно да 
се син ди кал на бор ба у про ме ње ним дру штве ним окол но сти ма не 
мо же за др жа ти ис кљу чи во на кла сич ним, ре ван ди ка тив ним зах те-
ви ма (за ра де, ду жи на рад ног да на, усло ви ра да и тсл.), јер би то у 
ве ли кој ме ри зна чи ло при хва та ње су о ча ва ња са по сле ди ца ма за-
кон ске ре гу ла ти ве и ме ра еко ном ске по ли ти ке. То је усло ви ло и 
су штин ске про ме не у ор га ни зо ва њу, на чи ну ор га ни зо ва ња и стра-
те ги ја ма син ди ка та.3) 

Ана ли за син ди кал не бор бе у вре мен ској ди мен зи ји по твр ђу-
је да је про ме на дру штве них окол но сти, ста вља ла син ди ка те пред 
но ве све сло же ни је иза зо ве, на ко је су син ди ка ти мо гли успе шно 
да од го во ре са мо раз ли чи тим об ли ци ма укљу чи ва ња у по ли тич ки 
2) K. Grint: „The So ci o logy of work“, Po lity Press, Cam brid ge, UK, 2003
3) Д. Ма рин ко вић „Ин ду стриј ски од но си“, „Ме га тренд“ Уни вер зи тет при ме ње них на у ка, 

Бе о град, 2006
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жи вот дру штва, од но сно ути ца јем на ак те ре про це са по ли тич ког 
од лу чи ва ња. У сво јој исто ри ји то син ди ка ти чи не на раз ли чи те на-
чи не – кла сич ним ме ха ни зми ма син ди кал не бор бе – укљу чу ју ћи 
и оне нај ра ди кал ни је, као што су про те сти, де мон стра ци је, штрај-
ко ви, кроз фор мал не и не фор мал не об ли ке ути ца ја на по ли тич ке 
вла сти и ак те ре по ли тич ког жи во та дру штва. Је дан од пре лом них 
мо ме на та у овом про це су је фор ми ра ње по ли тич ких стра на ка од 
стра не син ди ка та. Исто ри ја и са вре ме на прак са по ка зу ју да на тај 
на чин син ди ка ти ни су до би ли трај не, а по го то ву не ве чи те по ли-
тич ке са ве зни ке. Зву чи ци нич но, али је чи ње ни ца да је ова функ-
ци о нал на и про грам ска ве за би ла нај ста бил ни ја и нај трај ни ја у ко-
му ни стич ким пар ти ја ма и јед но пар тиј ским си сте ми ма. Ме ђу тим, 
ов де су ства ри кре ну ле у обр ну том сме ру, та ко што су пар ти је, од-
но сно њи хо ви вр хо ви ус по ста ви ли ап со лут ну до ми на ци ју и кон-
тро лу над син ди ка ти ма. Исти ни за во љу, и у зе мља ма ви ше стра-
нач ке пар ла мен тар не де мо кра ти је ис ку ства су раз ли чи та и кре ћу 
се од ви со ког сте пе на про грам ске и функ ци о нал не по ве за но сти 
пар ти ја и син ди ка та, до то га да се де ло ва ње по ли тич ких пар ти ја, 
во ђе но праг ма тич ним по ли тич ким ин те ре си ма и на сто ја њем да се 
при до би ју и дру ги де ло ви би рач ког те ла бит но раз ли ку је од ци ље-
ва и ин те ре са син ди ка та. Ова кви тур бу лент ни од но си син ди ка та и 
пол тич ких стра на ка ко је су син ди ка ти осно ва ли до ве ли су до то га 
да син ди ка ти има ју све ма њи ути цај на по на ша ње и од лу ку сво јих 
чла но ва као би ра ча. 

Опи са ни про це си и ис ку ства ис по љи ли су се кроз спе ци фич не 
по јав не об ли ке и у од но си ма син ди ка та и по ли тич ких стра на ка у 
зе мља ма тран зи ци је.4)

ТРАНЗИЦИЈА,СИНДИКАТИ,ПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕ

Ако се у про це су тра ни зи ци је у зе мља ма Цен трал не и Ју го и-
сточ не Евро пе тра же за јед нич ки име ни те љи, он да се сва ка ко је-
дан од њих на ла зи у чи ње ни ци да су се све ове зе мље су о чи ле са 
пи та њем ус по ста вља ња но вих прин ци па, са др жа ја и об ли ка ме ђу-
соб них од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. У знат ном бро ју 
ових зе ма ља по ме ну та пи та ња из би ла су на по вр ши ну на из ра зи то 
тур бу лен тан, про тив ре чан и кон флик тан на чин. Иако је на пр ви по-
глед би ло ја сно и не спор но да се ови од но си мо ра ју ус по ста вља ти 
4) J. Wad ding ton, R. Hof fman: „Tra de uni ons in Euro pe – Fa cing chal len ges and se ar ching for 

so lu ti ons“, ETUI, Brus sels, 2003.
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на су штин ски но ви на чин при ме њен но вим дру штве ним окол но-
сти ма, ни је дан, ни дру ги парт нер, ни по ли тич ке стран ке, ни син-
ди ка ти, ни су се та ко ла ко осло ба ђа ли на сле ђа про шло сти. 

 Упо ре ђу ју ћи про це се ус по ста вља ња од но са син ди ка та у зе-
мља ма тран зи ци је и у де мо крат ским, еко ном ски раз ви је ним зе-
мља ма за пад не Евро пе, мо же се уочи ти да ови про це си има ју ка ко 
за јед нич ке име ни те ље, та ко и зна чај не раз ли ке. Ка да је реч о раз-
ли ка ма, већ на по јав ној рав ни уоч љи ва је раз ли ка у вре мен ској ди-
мен зи ји. На и ме, про цес ус по ста вља ња да на шњих од но са син ди ка-
та и по ли тич ких стра на ка у раз ви је ним зе мља ма, те као је у ду гом 
вре мен ском про це су, бе ле же ћи и успо не и па до ве. С дру ге стра не, 
овај про цес је у зе мља ма тран зи ци је тра јао знат но кра ће и то је 
сва ка ко ути ца ло на ви сок сте пен кон фликт но сти и тур бу лент но сти 
овог про це са, а ко нач но и на ње го ве објек тив не до ме те. 5)

По ред то га, од но си син ди ка та и по ли тич ких стра на ка у про це-
су тран зи ци је су би ли са мо је дан од про бле ма са ко ји ма су се су о ча-
ва ла ова два ак те ра. На и ме, тран зи ци ја је за по че ла, на сил ним или 
мир ним ру ше њем по ли тич ког уре ђе ња ко му ни стич ког дру штва и 
отва ра њем про це са ус по ста вља ња но вог по ли тич ког си сте ма, на 
су штин ски раз ли чи тим осно ва ма. Ме њао се и са др жај по ли тич ког 
жи во та дру штва, на чин ор га ни зо ва ња по је ди них ак те ра, прин ци-
пи њи хо вих ме ђу соб них од но са. Ис ку ство зе ма ља тран зи ци је по-
твр ђу је да су те укуп не про ме не у по ли тич ком жи во ту дру штва, 
пред ста вља ле основ ни оквир и од лу чу ју ће ути ца ле на ка рак тер и 
са др жај од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка.

На овом пла ну, у су шти ни је по твр ђе на јед на за ко ни тост про-
це са тран зи ци је, а то је функ ци о нал на по ве за ност и ме ђу за ви сност 
де мо кра тич но сти и успе шно сти про це са тран зи ци је. На и ме, у 
оној ме ри у ко јој је по ли тич ки жи вот дру штва био де мо крат ски, у 
оној ме ри у ко јој су си сте мат ски, трај но из гра ђи ва ње и ја ча ле де-
мо крат ске ин сти ту ци је и ме ха ни зми, у тој ме ри су ус по ста вља ни 
и де мо крат ски од но си из ме ђу син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. 
Де мо крат ски дру штве ни од но си, у зе мља ма у ко ји ма су ус по ста-
вља ни, пред ста вља ли су по вољ но дру штве но окру же ње за раз вој 
де мо крат ских син ди ка та, за ја ча ње њи хо ве дру штве не мо ћи и ути-
ца ја, што је омо гу ћа ва ло да се у ве ћој ме ри ис по љи и оства ри је дан 
од основ них ци ље ва и ин те ре са син ди кал не бор бе – да дру штво 
у це ли ни бу де де мо крат ско. С дру ге стра не, у зе мља ма тран зи ци-
5)  Е. Хеј вуд : „По ли ти ка“, „Клио“, Бе о град 2004.
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је у ко ји ма су де мо крат ски про це си спо ри је те кли, у ко ји ма ни су 
ус по ста вље не, или су оста ле у по во ју де мо крат ске ин сти ту ци је и 
син ди ка ти су оста ли не де мо крат ски и на мар ги на ма дру штве них 
зби ва ња. Реч је о оним зе мља ма у ко ји ма су ре зул та ти тран зи ци-
је да ле ко од оче ки ва них. Дру гим ре чи ма, про цес де мо кра ти за ци је 
дру штва и про цес де мо кра ти за ци је син ди ка та мо ра ју те ћи па ра-
лел но и са мо та ко мо гу да ти же ље ни ре зул тат. 

Ру ше ње по ли тич ких си сте ма уте ме ље них на прак тич но нео-
гра ни че ној вла да ви ни јед не пар ти је, што је у прак си нај че шће зна-
чи ло на не кон тро ли са ној вла сти вр ха те пар ти је, ни је ауто мат ски 
зна чи ло осло ба ђа ње од не га тив ног на сле ђа про шло сти. На про тив, 
на сле ђе про шло сти, оли че но у си сте му вред но сти, по на ша њу, на-
чи ну до но ше ња и спро во ђе ња ста во ва бит но је ути ца ло на по на ша-
ње, ста во ве и ме ђу соб не од но се син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. 
У том по гле ду основ ни про це си об у хва ти ли су два аспек та. Је дан 
од ових аспе ка та од но сио се на ак те ре по ли тич ке и син ди кал не 
сце не из јед но пар тиј ског си сте ма. Пре све га, они су би ли је дан од 
основ них ак те ра ин ду стриј ских, со ци јал них и по ли тич ких кон-
фли ка та и по де ла, ко ји су обе ле жи ли, по чет ни, нај кон флик ти ни ји 
део тран зи ци је. Пре ма њи ма, као но си о ци ма по ли тич ке вла сти и 
ста рог си сте ма би ло је усме ре но гра ђан ско и рад нич ко не за до вољ-
ство. Као што је по зна то, ова по чет на фа за тран зи ци је, ко ја је те-
кла са раз ли чи тим сте пе ном ра ди ка ли за ци је, за вр ше на је па дом са 
вла сти до та да вла да ју ћих ко му ни стич ких пар ти ја, као и про ме ном 
по зи ци је, или уру ша ва њем прет ход них син ди кал них струк ту ра.6) 

Ме ђу тим, то ни је ауто мат ски зна чи ло и трај ни од ла зак са по-
ли тич ке и син ди кал не сце не. Ове, до та да вла да ју ће пар ти је и син-
ди ка ти, по пр ви пут у свом по сто ја њу су о чи ли су се са ис ку ше њи-
ма опо зи ци о ног де ло ва ња. У по ме ну тим пар ти ја ма и син ди ка ти ма 
отва ра се про цес њи хо ве иде о ло шке, про грам ске и ор га ни за ци о не 
тран сфор ма ци је, од но сно при ла го ђа ва ња но вим дру штве ним окол-
но сти ма. Овај про цес, те као је раз ли чи том ди на ми ком, имао раз ли-
чи те са др жа је и ре зул ти рао је раз ли чи тим ефек ти ма. Не ке од ових 
пар ти ја су по сле из ве сног вре ме на ус пе ле да за до би ју по ве ре ње 
знат ног де ла би рач ког те ла и да по но во уче ству ју у вла сти.

Исто вре ме но, ства ра ју се фор мал но-прав ни и ин сти ту ци о нал-
ни усло ви и осни ва ју се но ве по ли тич ке стран ке раз ли чи тих ори-
6)  Љ. Ма џар: „The chal len ge of glo ba li sa tion in the ti mes of chan ge – re flec ti ons of in tri gu-

ing bo ok“, Збор ник, Гло ба ли за ци ја и тран зи ци ја, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
2001.
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јен та ци ја, од но сно ства ра се по ли тич ки плу ра ли зам као су штин-
ски но ви ам би јент у ко ме се од ви ја по ли тич ки жи вот дру штва.

Исто та ко, ор га ни за ци о но, про грам ски и у дру гим аспек ти ма 
ре фор ми шу се ста ри син ди ка ти, при ла го ђа ва ју ћи се но вим дру-
штве ним окол но сти ма, а пре све га са чи ње ни ци да ви ше не ма ју 
мо но пол на син ди кал ни жи вот. За хва љу ју ћи ор га ни за ци о ној и ма-
те ри јал ној ин фра струк ту ри, али и спо соб но сти при ла го ђа ва ња, 
„ста ри син ди ка ти“, по сле кри зе са ко јом су, као и бив ше вла да ју ће 
ко му ни стич ке пар ти је би ли су о че ни на по чет ку про це са тран зи-
ци је, не са мо да су пре жи ве ли, већ су, у знат ном бро ју слу ча је ва 
ус пе ли да се опо ра ве и по но во за у зму зна чај ну или до ми нант ну 
по зи ци ју у син ди кал ном жи во ту ових дру шта ва. 

Па ра лел но са тим на ста ју но ви син ди ка ти, ко ји већ у сво јим 
на зи ви ма ис ти чу раз ли ку у од но су на до та да шњу кон цеп ци ју и 
прак су син ди ка та. Но ви син ди ка ти на ста ју као из раз не по ве ре ња 
и не за до вољ ства ра дом „ста рих“ син ди ка та, што по твр ђу је чи ње-
ни ца да се њи хо во члан ство ре гру ту је из ре до ва за по сле них, ко ји 
су прет ход но на пу сти ли члан ство прет ход них ре жим ских син ди-
ка та.7) Ка сни је ис ку ство је, ме ђу тим, по твр ди ло да „ре жим ски син-
ди ка ти“ ни су са мо бо лест јед но пар тиј ских по ли тич ких си сте ма. 
Прак са је та ко ђе по ка за ла да сло бо да син ди кал ног ор га ни зо ва ња, 
ис по ље на кроз син ди кал ни плу ра ли зам, од но сно по сто ја ње ве ћег 
бро ја син ди ка та, не зна чи ауто мат ски по раст дру штве не мо ћи син-
ди ка та. 

Ана ли за то ка ус по ста вља ња стра нач ког и син ди кал ног плу ра-
ли зма, као и ме ђу соб них од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка 
у зе мља ма тран зи ци је ука зу је на не ке за јед нич ке име ни те ље овог 
про це са. Пре све га, све зе мље тран зи ци је су, као и у дру гим обла-
сти ма и аспек ти ма по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них ре фор ми 
и на овом пла ну, у ве ћој или ма њој ме ри ко пи ра ле ис ку ства и прак-
су од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка раз ви је них зе ма ља. 
Ме ђу тим, упра во сло же ност и из у зет на осе тљи вост овог про це са 
је ве о ма ја сно, у мно гим тач ка ма на по јав ној рав ни, по твр ди ла и 
упо зо ри ла да се исто ри ја не по на вља, од но сно да ко пи ра ње та ко 
сло же них и кон фликт них дру штве них про це са и од но са, као што 
су од но си син ди ка та и по ли тич ких стра на ка ни је мо гу ће, јер ре ал-
ни са др жај и до ме ти ових про це са за ви се од ствар них ре форм ских 
7) „Dis ta bi lity and em ployment in Cen tral and Eastern Euro pean co un tri es“, ILO CE ET, Bu da-

pest 1994
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ка па ци те та и ре ал не дру штве не мо ћи син ди ка та и по ли тич ких 
стра на ка. То про ис ти че из не спор ног ис ку ства да нас раз ви је них 
де мо крат ских зе ма ља, пре ма ко ме су по ли тич ке стран ке и син ди ка-
ти, кључ ни по кре та чи по ли тич ког жи во та дру штва. То зна чи, што 
је по твр ди ло ис ку ство не у спе шних зе ма ља тран зи ци је, да су син-
ди ка ти и по ли тич ке стран ке ко је ни су има ле по треб ну дру штве ну 
моћ, уме сто да бу ду мо тор на сна га про ме на и са ми по ста ли за ро-
бље ни ци огра ни ча ва ју ћег, не де мо крат ског дру штве ног окру же ња. 

Од нос син ди ка та и по ли тич ких стра на ка у зе мља ма тран зи-
ци је у осно ви је био од ре ђен са др жа јем по ли тич ког жи во та. То 
дру гим ре чи ма зна чи да су се и син ди ка ти и по ли тич ке стран ке 
усме ри ли на пи та ња еко ном ских и со ци јал них ре фор ми, од но сно 
да је тран зи ци ја по ста ла осно ви са др жај ак тив но сти и ме ђу соб них 
од но са син ди ка та и по ли тич ких стра на ка. Ка да се кон ста ту је да је 
тран зи ци ја би ла кључ ни са др жај по ли тич ког жи во та и од но са син-
ди ка та и по ли тич ких стра на ка, од мах тре ба до да ти чи ње ни цу да је 
тран зи ци ја, од но сно про цес по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них 
ре фор ми ко је она об у хва та у свим зе мља ма био сло жен, про ти ву-
ре чан и кон флик тан про цес. По себ но је би ла кон фликт на по чет на 
фа за тран зи ци је, у ко јој су уво ђе ни ме ха ни зми и ин сти ту ци је тр-
жи шне при вре де, ме ња на вла снич ка и укуп на еко ном ска струк ту ра 
дру штва. То је усло ви ло да су и од но си ме ђу ак те ри ма по ли тич-
ког жи во та, па и од но си из ме ђу син ди ка та и по ли тич ких стра на ка 
би ли из ра зи то кон фликт ни. Кључ ни пред мет кон фли ка та и по де ла 
би ли су кон цеп ци ја, пу те ви и со ци јал на це на тран зи ци је и ње ног 
кључ ног де ла про це са при ва ти за ци је.8) При то ме тре ба има ти у ви-
ду да је нај ве ћи део со ци јал не це не тран зи ци је у свим зе мља ма 
пао на те рет при пад ни ка све та ра да. У том по гле ду про це си су се 
кре та ли у два су прот на сме ра. У јед ном бро ју зе ма ља по ли тич ке 
и син ди кал не ели те оста ле су трај но су ко бље не и по де ље не, али 
у су шти ни без ја сне ви зи је еко ном ских и дру штве них ре фор ми. У 
овим зе мља ма тран зи ци ја се од ви ја ла спо ро, не це ло ви то, уз огром-
ну, или тач ни је ре че но со ци јал но не из др жљи ву це ну тран зи ци је за 
огром ну ве ћи ну ста нов ни штва. С дру ге стра не, успе шне зе мље 
тран зи ци је свој успех, у ве ли кој ме ри ду гу ју чи ње ни ци да су по ли-
тич ке стран ке, син ди ка ти, као и дру ги ре ле вант ни ак те ри по ли тич-
ког жи во та дру штва, по сти гли со ци јал ни кон цен зус о пу те ви ма и 
8) М. Аран да рен ко: „При ва ти за ци ја, тр жи ште ра да и син ди ка ти“, у Збор ни ку „Уло га син-

ди ка та у упро це су при ва ти за ци је“, Цен тар за обра зо ва ње и ис тра жи ва ња УГС „Не за-
ви сност“, 1999
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со ци јал ној це ни тран зи ци је, као и рас по де ли те со ци јал не це не на 
све дру штве не сло је ве у скла ду са еко ном ском сна гом по је ди них 
дру штве них сло је ва и на че ли ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти. 

СИНДИКАТИИПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕУСРБИЈИ
СУОЧАВАЊЕСАНАСЛЕЂЕМПРОШЛОСТИ

Про цес тран зи ци је у Ср би ји, као и у дру гим зе мља ма Цен-
трал не и Ју го и сточ не Евро пе, био је пра ћен сна жним тур бу лен-
ци ја ма, кон флик ти ма и про тив реч но сти ма на син ди кал ној и по-
ли тич кој сце ни. Као са став ни део про це са тран зи ци је, до шло је 
до пре ком по но ва ња струк ту ре и од но са ак те ра по ли тич ког и син-
ди кал ног жи во та. Сва ка ко је кључ на про ме на ко ја је од лу чу ју ће 
ути ца ла на ток и са др жај ве ћи не дру гих про ме на ус по ста вља ње 
по ли тич ког и син ди кал ног плу ра ли зма. Исто та ко, не спор на је ме-
ђу за ви сност про ме на на син ди кал ној и по ли тич кој сце ни, са укуп-
ним про ме на ма у дру штву, бу ду ћи да су ове про ме не би ле са став ни 
део тран зи ци је. Укуп на ма те ри јал на, по ли тич ка и дру га огра ни че-
ња про це са тран зи ци је, огра ни ча ва ју ће су де ло ва ла и на раз вој и 
ус по ста вља ња од но са из ме ђу син ди ка та и по ли тич ких стра на ка, 
при ме ре них но вим дру штве ним окол но сти ма и по тре ба ма. При то-
ме, нео п ход но је до да ти да се тај не га тив ни ефе кат уве ћао због то га 
што тран зи ци ја тра жи дру штве но моћ не, де мо крат ске син ди ка те и 
по ли тич ке стран ке, са ја сно де фи ни са ном по ли тич ком и раз вој ном 
стра те ги јом. 

Ме ђу тим, про цес раз во ја но вих син ди ка та и но вих по ли тич-
ких стра на ка, од но сно син ди кал ног и по ли тич ког плу ра ли зма у 
Ср би ји, имао је и број на спе ци фич на обе леж ја, или пре ци зни је 
ре че но огра ни че ња, ко ја су би ла усло вље на спе ци фич ним то ком 
тран зи ци је у Ср би ји. 

Основ на спе ци фич ност, од но сно огра ни ча ва ју ћи фак тор на ла-
зи се у чи ње ни ци да је ве о ма бр зо по сле пр вих ко ра ка тран зи ци је 
ко ји су учи ње ни у свим зе мља ма Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе 
по сле ру ше ња Бер лин ског зи да, у Ср би ји, од но сно та да Ју го сла-
ви ји, тран зи ци ја на сил но пре ки ну та. Уме сто по ли тич ких, еко ном-
ских и со ци јал них ре фор ми, ко је су, са ве ћим или ма њим успе хом 
отво ре не у дру гим зе мља ма, у Ср би ји за по чи ње по раст на ци о на-
ли зма, рат на по ли ти ка, ра то ви и рас пад зе мље, ко ји су гра ђа ни ма 
до не ли по ра жа ва ју ће по сле ди це. У усло ви ма ра то ва и на ци о на ли-
зма, по ло жај син ди ка та и све та ра да па да на сво је нај ни же гра не. 
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Тран зи ци ја у Ср би ји је на сил но пре ки ну та и та кво ста ње тра ја ло је 
чи та ву јед ну де це ни ју.9) 

Ана ли зи ра ју ћи овај, сва ка ко нај те жи пе ри од са вре ме не исто-
ри је Ср би је, ана ли ти чар Сло бо дан Ан то нић оце њу је да је Сло бо-
дан Ми ло ше вић био је ди ни ли дер бив ших ко му ни стич ких зе ма ља 
ко ји се усу дио да ре струк ту и ра ко му ни зам, ста вља ју ћи му ма ску 
па три о ти зма и на ци о на ли зма. 

Уме сто мо рал но – по ли тич ке по доб но сти у вре ме јед но пар тиј-
ског си сте ма, ус по ста вља се на ци о нал на по доб ност.10) О том на-
глом по ме ра њу те жи шта по ли тич ког жи во та са еко ном ских и со ци-
јал них на на ци о нал на пи та ња и про ме ни све сти рад ни ка и гра ђа на 
ви дљи во све до чи сле де ћи до га ђај са по чет ка про це са тран зи ци је. 
На и ме, дру штве на кри за се све ви ше за хук та ва ла, а нај ве ћу це ну 
пла ћа ли су при пад ни ци све та ра да, кроз по раст не за по сле но сти, 
пад за ра да и стан дар да. То је до ве ло до по ра ста рад нич ког не за-
до вољ ства и све че шће при бе га ва ње штрај ко ви ма, улич ним про-
те сти ма и дру гим ра ди кал ним об ли ци ма син ди кал не бор бе. Је дан 
од нај ма сов ни јих про те ста од и грао се у ју ну 1990. го ди не, ка да је 
пре ко 30000 рад ни ка Ра ко ви це – та да ве ли ког ин ду стриј ског ба се-
на у про тест ном мар шу до шло пред Скуп шти ну Ју го сла ви је. На 
њи хов зах тев обра тио им се и Сло бо дан Ми ло ше вић, ко ји је свој 
чу ве ни го вор за вр шио ре чи ма „А сад сви на сво је рад не за дат ке“.11) 
Ана ли ти ча ри тих до га ђа ја сла жу се у оце ни да је Сло бо дан Ми ло-
ше вић та да не за до вољ не рад ни ке, ко ји су до шли да тра же по сао 
и при стој не за ра де, сво јим го во ром пре тво рио у по слу шне Ср бе, 
од но сно да је тај до га ђај био је дан од те ме ља ње го ве на ци о на ли-
стич ке ма ни пу ла ци је. 

Пе ри од вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа обе ле жи ла је бор-
ба за син ди кал не сло бо де и пра ва. Иако је фор мал но ус по ста вљен 
син ди кал ни плу ра ли зам, у су шти ни се за др жа ва ју кључ не од ред-
ни це од но са и прак се из прет ход ног пе ри о да. За ко ном о ра ду, ус-
по ста вља се тзв „ве ћин ски син ди кат“, и тај ста тус до би ја, до та да 
је ди ни Са вез син ди ка та Ср би је. Овај син ди кат оста је „др жав ни 
син ди кат“, пру жа ју ћи по др шку по ли ти ци ре жи ма, за шта је до-
би јао чи тав низ бе не фи ци ја. Власт, фак тич ки при зна је са мо овај 
9) С. Ан то нић, М. Јо ва но вић, Д. Ма рин ко вић : „Ср би ја из ме ђу по пу ли зма и де мо кра ти је“, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1993
10) С. Ан то нић „О ка рак те ру вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа“, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град 1996
11) До ку мен та ци ја УГС „Не за ви сност“
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син ди кат, док су сви оста ли, но во о сно ва ни син ди ка ти, из ло же ни 
про го ну и раз ли чи тим ви до ви ма кр ше ња људ ских и син ди кал-
них сло бо да и пра ва. У овом пе ри о ду те жи ште по ли тич ког жи во та 
оста је на на ци о нал ним, тзв „па три от ским пи та њи ма“, док еко ном-
ска и со ци јал на пи та ња оста ју мар ги на ли зо ва на. У ову зам ку су, 
не што под при ти ском окол но сти, а не што иду ћи ли ни јом ма њег 
от по ра, за па ле и опо зи ци о не по ли тич ке стран ке, та ко да су и њи хо-
ви од но си са син ди ка ти ма, пре све га оним но во фор ми ра ним, би ли 
да ле ко од за до во ља ва ју ћих.

По сма тра но у це ли ни, вла да ју ћа Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср-
би је у су шти ни на ста вља прак су из јед но пар тиј ског си сте ма, фа-
во ри зо ва ња, или тач ни је ре че но фак тич ког при зна ва ња по сто ја ња 
са мо јед ног син ди ка та, ко ји за уз врат, сле по и не кри тич ки по др жа-
ва по ли ти ку ре жи ма, без об зи ра што је она би ла по ра зна за рад ни-
штво. Власт овај син ди кат при зна је као је ди ног парт не ра у про це-
су ко лек тив ног пре го ва ра ња, а ње го вим ру ко вод стви ма да је раз не 
бе не фи ци је, ку пу ју ћи њи хо ву ло јал ност. 

С дру ге стра не, вла да ју ћа пар ти ја у оба свој ства – и као по-
ли тич ка стран ка и као но си лац вла сти, пре ма свим опо зи ци о ним 
по ли тич ким стран ка ма од но си се крај ње дис кри ми на тор ски, гру бо 
кр ше ћи основ не син ди кал не сло бо де и пра ва и из ла жу ћи чла но-
ве и ак ти ви сте ових син ди ка та раз ли чи тим ви до ви ма при ти са ка и 
про го на. 

Из ра зи то не по вољ не окол но сти, ипак ни су спре чи ле на ста ја-
ње и раз вој но вих, не за ви сних син ди ка та. Овај про цес за по чи ње 
већ кра јем осам де се тих го ди на, та ко што син ди ка ти у по је ди ним 
ве ли ким пред у зе ћи ма, нај пре де мон стра тив но од би ја ју да пла ћа-
ју син ди кал ну чла на ри ну, а за тим се и фор мал но из два ја ју из са-
ста ва Са ве за син ди ка та Ср би је и ства ра ју но ве син ди ка те. На тај 
на чин на ста је и је дан од нај број ни јих и нај у ти цај ни јих син ди ка та 
у јав ним пред у зе ћи ма – Син ди кат Елек тро при вре де Ср би је. Сто-
жер про це са ус по ста вља ња и раз во ја но вих син ди ка та пред ста вља-
ју Ује ди ње ни гран ски син ди ка ти „Не за ви сност“, ко ји су осно ва ни 
1991. го ди не. Пет го ди на ка сни је – 1996. го ди не на ста је још јед на 
кон фе де ра ци ја син ди ка та – Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних 
син ди ка та. Исто та ко, у овом пе ри о ду на ста је ве ли ки број син ди-
ка та на ни воу пред у зе ћа – тзв „кућ них син ди ка та“, ко ји због ма лог 
бро ја чла но ва и дру гих огра ни че ња оста ју на мар ги на ма син ди кал-
ног и дру штве ног жи во та. Про цес на ста ја ња но вих син ди ка та је 
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из ра зи то кон флик тан и са још јед ног аспек та - од но си ме ђу но вим 
син ди ка ти ма – су прот но оче ки ва њи ма, из ра зи то су кон фликт ни. 
Уме сто да гра де сво је од но се на но вим осно ва ма и прин ци пи ма 
де мо крат ског син ди кал ног по кре та, гра де ћи сво је про грам ско и 
ак ци о но је дин ство и сво ју дру штве ну моћ у це ли ни, ови син ди ка-
ти че сто ра де јед ни про тив дру гих и не рет ко су ри гид ни ји од по-
сло да ва ца и по ли тич ких вла сти у спре ча ва њу њи хо вог на ста ја ња 
и де ло ва ња. Све то у це ли ни по ра зно де лу је на укуп ну дру штве ну 
моћ син ди ка та, што бит но ути че и на од нос по ли тич ких вла сти и 
по ли тич ких стра на ка, ка ко вла да ју ће, та ко и опо зи ци о них пре ма 
син ди ка ти ма.12)

Од но си из ме ђу „др жав ног“ и но во фор ми ра них син ди ка та, 
на на ци о нал ном ни воу, су све вре ме би ли да ле ко од стан дар да и 
прак се ко ја је на том пла ну већ де це ни ја ма би ла ус по ста вље на у 
раз ви је ним, де мо крат ским зе мља ма Евро пе и све та. Ови од но си 
у су шти ни су би ли не при ја тељ ски, при че му је то не при ја тељ ство 
ве о ма че сто по при ма ло нај ра ди кал ни је об ли ке. Син ди кал на ру ко-
вод ства на на ци о нал ном ни воу су не рет ко, отво ре но или при кри-
ве но спре ча ва ле сво је ор га ни за ци је у пред у зе ћи ма и у ло кал ним 
за јед ни ца ма да са ра ђу ју. 

При то ме је ва жно на гла си ти да је, по ред еко ном ских и со ци-
јал них пи та ња, ко ја пред ста вља ју тра ди ци о нал на под руч ја син ди-
кал не бор бе, кључ но под руч је су ко ба и по де ла ме ђу син ди ка ти ма 
био ди ја ме трал но су прот ни став пре ма рат ној и на ци о на ли стич кој 
по ли ти ци ре жи ма. 

Опи са не не по вољ не окол но сти на по ли тич кој и син ди кал ној 
сце ни не по вољ но су се од ра зи ле и на од но се но во фор ми ра них син-
ди ка та, и та ко ђе но во фор ми ра них опо зи ци о них пар ти ја. Ло гич но 
је и оче ки ва но да ме ђу соб но по де ље ни и су ко бље ни син ди ка ти, 
као и ме ђу соб но по де ље не и су ко бље не по ли тич ке пар ти је, ни су 
ни мо гле из гра ди ти дру га чи је од но се. Дру гим ре чи ма њи хо ви од-
но си би ли су фраг мен тар ни, нај че шће кон фликт ни и са вр ло из ра-
же ним на сто ја њем по ли тич ких стра на ка да син ди ка те ис ко ри сте 
за оства ри ва ње сво јих праг ма тич них, днев но – по ли тич ких ин те-
ре са. Ме ђу њи ма ни је по сто ја ла, ду го роч на, си сте мат ска са рад ња, 
за сно ва на на за јед нич ком при сту пу кључ ним пи та њи ма дру штве не 
стра те ги је. Ка рак те ри стич но је та ко ђе, да у зе мљи у ко јој је де це-
12) Ч. Ан дрић: „Син ди кал на ор га ни зо ва ност у Ср би ји“, у Ми ха и ло вић Срећ ко (ед). „Син-

ди ка ти Ср би је – од су ко ба ка са рад њи“ Бе о град, Fre i drich Ebert Stif tung и Цен тар за 
со ци јал де мо крат ске сту ди је, 2001.
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ни ја ма по сто јао си стем рад нич ког са мо у пра вља ња, ко ји је знат но 
ути цао и на си стем вред но сти, по на ша ње и од но се у про це су тран-
зи ци је, у зе мљи, у ко јој пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, ве ћи на 
љу ди пре фе ри ра основ не со ци јал-де мо крат ске вред но сти, као што 
су си гур ност за по сле ња, со ци јал на си гур ност, со ли дар ност, што 
по твр ђу је ве ли ки број ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ни је фор ми ра-
на по ли тич ка стран ка со ци јал-де мо крат ске ори јен та ци је, ко ја би 
има ле ре ле ван тан ути цај у по ли тич ком жи во ту дру штва, од но сно 
ре ле вант ну по др шку би рач ког те ла. 

СИНДИКАТИИПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕУСРБИЈИ
УПРОЦЕСУПОЛИТИЧКИХИДРУШТВЕНИХ

РЕФОРМИ

Ипак, и по ред на ве де них про ти ву реч но сти, по де ла и су ко ба, 
ко је су до ми ни ра ле по ли тич ким жи во том опо зи ци о них стра на ка 
и ал тер на тив них син ди ка та, они су, по сле ви ше од јед не де це ни-
је, ко нач но де фи ни са ли тач ку свог сла га ња, од но сно за јед нич ког 
ин те ре са – ру ше ње вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Тач ни је ре че-
но, дру штве не окол но сти су их на те ра ле да се удру же око овог за-
јед нич ког ци ља, ко ји је био пред у слов оства ри ва ња свих дру гих 
њи хо вих ци ље ва. У том про це су три син ди кал не кон фе де ра ци је 
би ра ју раз ли чи те пу те ве. Са вез син ди ка та Ср би је оста је у пе то-
ок то бар ским зби ва њи ма уз власт. На сам дан ма сов них про те ста, 
под при ти ском сто ти на хи ља да де мон стра на та, чи ји је бес, по ред 
оста лог, упу ћен и пре ма ру ко вод ству овог Син ди ка та, пред сед ник 
ССС под но си остав ку.13) 

Асо ци ја ци ја не за ви сних и сло бод них син ди ка та је ди рект но 
ушла на по ли тич ку сце ну, та ко што је по ста ла члан ДОС – Де мо-
крат ске опо зи ци је Ср би је, уче ство вао на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма, а пред сед ник овог Син ди ка та је по стао Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку у пр вој ре форм ској вла ди Зо ра на 
Ђин ђи ћа. УГС „Не за ви сност“ су не ко ли ко ме се ци пред из бо ре 
2000 го ди не по ну ди ли та да шњим опо зи ци о ним стран ка ма Со ци-
јал ни спо ра зум, ко јим су се ове стран ке оба ве за ле да ће ако осво је 
власт у свом де ло ва њу во ди ти ра чу на о еко ном ским и со ци јал ним 
ин те ре си ма за по сле них, син ди кал ним сло бо да ма и пра ви ма, а да 
за уз врат до би ју по др шку овог Син ди ка та у из бо ри ма. 
13) До ку мен та ци ја Ве ћа са ве за син ди ка та Ср би је.
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Ме ђу тим, то је, ка ко је прак са убр зо по ка за ла би ла и је ди на 
тач ка сла га ња, та ко да убр зо по сле пе тог ок то бра 2000. го ди не (је-
дан број ана ли ти ча ра и уче сни ка тих до га ђа ња, ка же већ у но ћи 
ма сов ног, оп ште на род ног про те ста), по чи њу но ве по де ле и су ко-
би. И по ред све га, де фи ни тив но је по сле на сил ног пре ки да тран-
зи ци је, ко ји је тра јао чи та ву де це ни ју, от по чео про цес по ли тич ких, 
еко ном ских и дру штве них ре фор ми, пра ћен те шким на сле ђем про-
шло сти. 

До ла зи до пре ком по но ва ња од но са на по ли тич кој и син ди кал-
ној сце ни. До та да шња опо зи ци ја осва ја власт и ти ме до ла зи у си-
ту а ци ју да у прак си по ка же свој ре ал ни ре форм ски ка па ци тет. Без 
об зи ра на сва ис ку ше ња, про тив реч но сти и кон флик те кроз ко је 
је про ла зи ла Ср би ја, ње ни гра ђа ни, а по себ но свет ра да, по сле 5. 
ок то бра 2000. го ди не, не мо же се оспо ри ти да је то би ла пре лом на 
тач ка на ко јој је на ста вље на чи та ву де це ни ју на сил но пре ки ну та 
тран зи ци ја, од но сно отво рен про цес при вред них и дру штве них ре-
фор ми. Укуп ни ток до га ђа ња, као и број на ис тра жи ва ња ко ја су 
спро ве де на по сле 2000. го ди не по твр ђу ју да је отво рен про цес про-
ме не све сти гра ђа на и по ме ра ње те жи шта по ли тич ког жи во та са 
на ци о нал них, на пи та ња еко ном ског и тех но ло шког раз во ја, за по-
сле но сти, за ра да, стан дар да и ква ли те та жи во та.14)

Ме ђу тим, на ја вље ни про цес дру штве них ре фор ми ни је те као 
оче ки ва ном ди на ми ком, а ре зул та ти су та ко ђе би ли да ле ко од за до-
во ља ва ју ћих, по себ но на пла ну стан дар да и ква ли те та жи во та. У 
еко ном ском и дру штве ном жи во ту и да ље су на ста ви ли да ег зи сти-
ра ју у ве ли кој ме ри ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко руп ци ја, си ва еко-
но ми ја и цр но тр жи ште рад не сна ге.15) Ова нео че ки ва на спо рост и 
не е фи ка сност ре фор ми, усло ви ла је да је срп ско дру штво и да ље 
оста ло до ми нант но кон фликт но дру штво. 

Основ ни пред мет кон фли ка та у дру штву у це ли ни, па и у од-
но си ма син ди ка та и по ли тич ких стра на ка, је би ла со ци јал на це на 
тран зи ци је. За раз ли ку од успе шних зе ма ља тран зи ци је, ко је су о 
основ ној стра те ги ји тран зи ци је и рас по де ли ње не со ци јал не це-
не по сти гли со ци јал ни кон сен зус, свих ре ле вант них дру штве них 
14) Б. Ми ја то вић: „Оп шти пре глед тран зи ци је“, у: Бе го вић Бо рис и дру ги, „Че ти ри го ди не 

тран зи ци је у Ср би ји“, Цен тар за ли бе рал но – де мо крат ске сту ди је, Бе о град 2005.
15) О за сту пље но сти си ве еко но ми је и цр ног тр жи шта не по сто је зва нич ни ста ти стич ки 

по да ци, али не за ви сни еко ном ски струч ња ци про це њу ју да „си ва еко но ми ја“ у на ци о-
нал ној еко но ми ји Ср би је уче ству је са пре ко 30%.
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чи ни ла ца, укљу чу ју ћи и син ди ка те, у Ср би ји, пре све га, ни је де-
фи ни са на це ло ви та стра те ги ја тран зи ци је, а ње на со ци јал на це на 
пре ба че на је ис кљу чи во на те рет рад но – про из во ђач ких сло је ва 
дру штва.16) 

Не за до во ља ва ју ћу ма те ри јал ну и со ци јал ну по зи ци ју гра ђа на 
и за по сле них, сна гом ар гу ме на та по твр ђу ју ста ти стич ки по ка за те-
љи, пре ма ко ји ма је у Ср би ји у 2006. го ди ни не за по сле ност из но-
си ла 27%, про сеч не за ра де око 250 евра, про сеч не пен зи је на ни воу 
од око 150 евра.17) Та кво не по вољ но еко ном ско и со ци јал но ста ње 
има ло је за по сле ди цу да су пе ри од по сле 5. ок то бра 2000. го ди не у 
ве ли кој ме ри обе ле жи ли штрај ко ви, улич ни про те сти, де мон стра-
ци је, бло ка де са о бра ћај ни ца, од ко јих је зна ча јан број био ван фор-
мал них син ди кал них струк ту ра. Ве о ма че сто у овим про те сти ма 
ис ти чу се зах те ви пре те жно, или ис кљу чи во по ли тич ке при ро де, 
од но сно зах те ви за до но ше њем од го ва ра ју ћи за ко на, њи хо вом до-
след ном при ме ном, ус по ста вља њем вла да ви не пра ва. То го во ри 
да су ор га ни за то ри и уче сни ци штрај ко ва и про те ста схва ти ли да 
у по сто је ћим окол но сти ма бор ба за те ку ће, днев не ин те ре се не ма 
сми сла, већ се мо ра усме ри ти на стра те шка пи та ња по ли тич ког, со-
ци јал ног и еко ном ског уре ђе ња дру штва.18)

Не за до во ља ва ју ће еко ном ско и со ци јал но ста ње у ко ме се на-
ла зи ве ћи на ста нов ни штва, а пре све га при пад ни ци све та ра да, има 
за по сле ди цу и гу бље ње по ве ре ња у ин сти ту ци је по ли тич ког си-
сте ма, као и у ак те ре по ли тич ког и син ди кал ног жи во та. Ис тра жи-
ва ње ко је је у 2006. го ди ни ре а ли зо ва ла Аген ци ја за ис тра жи ва ње 
јав ног мње ња „Фак тор плус“ из Бе о гра да, по ка зу је у це ли ни, ве ће 
или ма ње не по ве ре ње у све ин сти ту ци је си сте ма. Ка рак те ри стич но 
је, пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, да гра ђа ни нај ве ће по-
ве ре ње има ју у Срп ску пра во слав ну цр кву (69% ис пи та ни ка има 
ве ли ко или осред ње по ве ре ње у ову ин сти ту ци ју). На рав но, из то ге 
на тре ба из ву ћи за кљу чак о ви со ком сте пе ну ре ли ги о зно сти гра ђа-
на Ср би је, већ о из ра зи то ве ли ком не по ве ре њу у дру ге ин сти ту ци-
је. На дру гом ме сту по по ве ре њу гра ђа на на ла зи се Вој ска Ср би је 
(37,6% ис пи та ни ка има ве ли ко или осред ње по ве ре ње у Вој ску), 
али је то по ве ре ње знат но ма ње не го у прет ход ним го ди на ма. 
16) З. Ри стић, П. Ђу кић : „Стра те ги ја де ло ва ња УГС „Не за ви сност“ у пре це су при ва ти за-

ци је“, рад ни ма те ри јал, До ку мен та ци ја УГС „Не за ви сност“.
17) Са оп ште ње РЗС, Бе о град, 2007.
18) Д. Ма рин ко вић: „Штрај ко ви у Ср би ји 1991-1996“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о гард 1998.
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Гра ђа ни Ср би је, пре ма ре зул та ти ма овог, али и дру гих слич них 
ис тра жи ва ња, ве о ма ма ло ве ру ју у син ди ка те, о че му го во ре по да-
ци у сле де ћој та бе ли:

Та бе ла 1:  
Ко ли ки је сте пен ва шег по ве ре ња у син ди ка те? 19)

ОД ГО ВОР %
Ве ли ки 0.5
Осред њи 17.6
Ма ли 31.9
Ни ка кав 34.9
Без од го во ра 15.1
УКУП НО 100.0

По да ци се мо гу ока рак те ри са ти као из ра зи то не по вољ ни. Са-
мо сим бо лич них 0,5% ис пи та ни ка има ве ли ко по ве ре ње у син ди ка-
те, док је број оних ко ји у син ди ка те има ју осред ње по ве ре ње ма њи 
од 1/5. Исто вре ме но, око 2/3, од но сно 66,8% ис пи та ни ка има ма ло 
или ни ка кво по ве ре ње у син ди ка те. Ове по дат ке, ко ји су ве о ма ре-
чи та по твр да ма ле дру штве не мо ћи син ди ка та, ни је те шко по ве за-
ти са укуп но не по вољ ном ма те ри јал ном и со ци јал ном по зи ци јом 
рад ни штва у Ср би ји, као и са ис ку ством успе шних зе ма ља тран зи-
ци је, ко је по твр ђу је да се успе шност тран зи ци је и дру штве на моћ 
син ди ка та, од но сно њи хо во ак тив но уче шће и ути цај у про це су 
еко ном ских и дру штве них ре фор ми на ла зе у ди рект ној сра зме ри. 

Исти ни за во љу, у по гле ду по ве ре ња гра ђа на ни су мно го бо ље 
про шле ни по ли тич ке пар ти је, ка ко оне вла да ју ће, та ко и опо зи ци-
о не, о че му го во ре по да ци у та бе ла ма 2 и 3. 

Та бе ла 2:  
Ко ли ки је сте пен ва шег по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју?

ОД ГО ВОР %
Ве ли ки 1.9
Осред њи 26.8
Ма ли 29.7
Ни ка кав 37.6
Без од го во ра 4.1
УКУП НО 100.0

19)  Аген ци ја за ис тра жи ва ње јав ног мње ња „Фак тор Плус“, Бе о град 2006.
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Та бе ла 3:  
Ко ли ки је сте пен ва шег по ве ре ња у опо зи ци о не пар ти је?

ОД ГО ВОР %
Ве ли ки 5.4
Осред њи 30.8
Ма ли 31.4
Ни ка кав 28.6
Без од го во ра 3.8
УКУП НО 100.0

По ре де ћи ове по дат ке мо же се уочи ти да је по ве ре ње гра ђа-
на не што ве ће у опо зи ци о не не го у стран ке вла да ју ће ко а ли ци је. 
То усло вља ва чи ње ни ца да је оштри ца кри ти ке гра ђа на увек у ве-
ћој ме ри усме ре на ка вла да ју ћим стран ка ма, бу ду ћи да оне у ме-
ха ни зму вла сти до но се и спро во де ме ре ко је не по сред но ути чу на 
ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај гра ђа на. Не спор но је, ме ђу тим, 
за јед нич ко да ви ше од 2/3 гра ђа на има ма ло или ни ка кво по ве ре ње, 
ка ко у стран ке вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у опо зи ци о не стран ке и 
син ди ка те. Исто та ко је ве ли ки сте пен не по ве ре ња у Вла ду Ср би је. 
Из то га се мо же из ву ћи за кљу чак да не по ве ре ње гра ђа на у ин сти-
ту ци је по ли тич ког си сте ма и ак те ре по ли тич ког жи во та де лу је по 
прин ци пу спо је них су до ва.20)

По ре де ћи ста ње пре и по сле 5. ок то бра 2000. го ди не, ко је сви 
ана ли ти ча ри узи ма ју као не спор ну пре лом ну тач ку са вре ме не исто-
ри је Ср би је, мо же се за кљу чи ти да у овом слу ча ју не ва жи пра ви ло 
да се љу ди нај бр же и нај е фи ка сни је уче на соп стве ним гре шка ма. 
Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке се по на ша ју као ло ши ђа ци, ко ји 
крај ње не мар но при хва та ју да још јед ном по на вља ју већ по на вља-
ни раз ред. То се огле да у чи ње ни ци да је и у но вим дру штве ним 
окол но сти ма сна жно при сут на на сле ђе на прак са од но са син ди ка та 
и по ли тич ких стра на ка, чи ја се су шти на огле да у на сто ја њу по ли-
тич ких стра на ка да син ди ка те ста ве под сво ју кон тро лу, у осно ви 
на исти на чин, ка ко се то ра ди ло у јед но пар тиј ском си сте му. 

У том по гле ду раз ли чи ти, че сто су прот ни про це си од и гра ва ју 
се на нор ма тив ном и на ре ал ном дру штве ном пла ну. Ка да се упо ре-
ђу ју по ли тич ки про гра ми по ли тич ких стра на ка, као и из ја ве њи хо-
вих ли де ра, по себ но у по ли тич ким, из бор ним кам па ња ма, го то во 

20)  С.Ор ло вић : „По ли тич ке пар ти је и моћ“, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке 
и Чи го ја штам па, Бе о град 2002.
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да ме ђу њи ма не ма уоч љи вих раз ли ка. Сви се сла жу и обе ћа ва ју 
пу ну за по сле ност, еко ном ски и тех но ло шки раз вој, по раст за ра да и 
стан дар да, европ ски ни во еко ном ских, рад них и со ци јал них пра ва. 
Ме ђу тим, уоч љи во је да се су штин ски раз ли ку је од нос по ли тич ких 
стра на ка пре ма син ди ка ти ма, од но сно кор пу су рад них, еко ном-
ских и со ци јал них пра ва ка да су у опо зи ци ји и ка да су на вла сти. 
На и ме, док су у опо зи ци ји, по ли тич ке стран ке по ка зу ју мно го ве ћи 
ин те рес за са рад њу са син ди ка ти ма, за по др шку ци ље ви ма син ди-
кал не бор бе, док ка да до ђу на власт њи хо ва ко му ни ка ци ја са син-
ди ка ти ма гу би на ин тен зи те ту. 

У прак си, син ди ка ти се обра ћа ју, не ди рект но ру ко вод стви ма, 
већ по сла нич ким клу бо ви ма пар ла мен тар них стра на ка са сво јим 
зах те ви ма и ини ци ја ти ва ма. Овај вид ко му ни ка ци је син ди ка та и 
по ли тич ких стра на ка ни је у зна чај ној ме ри раз ви јен, упра во за то 
што у про те клом пе ри о ду ни је дао оче ки ва не ре зул та те, пре све га 
са ста но ви шта зах те ва и ин те ре са син ди ка та. 

Ка да је реч о син ди ка ти ма и у њи хо вом по на ша њу и де ло ва-
њу уоч љи ва је раз ли ка из ме ђу нор ма тив них, про грам ских опре-
де ље ња и прак тич ног по на ша ња. Пре све га, све три син ди кал не 
кон фе де ра ци је у Ср би ји, про ба ле су тај гор ки и за бра ње ни хлеб 
за син ди ка те – пре ве ли ке бли ско сти са вла сти ма, нај пре и нај ду же 
СССС за вре ме вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, за тим Асо ци-
ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та и ко нач но УГС „Не за-
ви сност“. Сва три син ди ка та су за то пла ти ла ве о ма ви со ку це ну 
кроз гу би так члан ства, дру штве ног угле да и ути ца ја. Нај ве ћу це ну, 
ме ђу тим, пла ти ло је рад ни штво, јер је та не моћ и по ли тич ка по-
де ље ност син ди ка та, ути ца ла да се по ве ћа иона ко не под но шљи во 
ви со ка со ци јал на це на тран зи ци је. 

Ипак, не по вољ на ис ку ства ути ца ла су на по ме ну те син ди ка те 
да, пре све га у сво јим про грам ским до ку мен ти ма де фи ни шу свој 
ауто ном ни, кри тич ки став пре ма по ли тич ким стран ка ма. Та ко је 
СССС, на Кон гре су одр жа ном у ју ну 2006. го ди не, усво јио Плат-
фор му Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је о од но су пре ма по-
ли тич ким стран ка ма, пар ти ја ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, у 
ко јој се, по ред оста лог ка же: „...Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је ће у свом де ло ва њу оства ри ва ти од го ва ра ју ћу са рад њу са по-
ли тич ким пар ти ја ма, пре вас ход но пар ла мен тар ним, (не по сред но 
и пре ко по сла нич ких клу бо ва), ка ко би син ди кал ни зах те ви би ли 
ком пе тент но из не ти на ме сти ма где се од лу чу је и ка ко би ути ца ли 
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на до но ше ње за ко на и дру гих ме ри тор них од лу ка бит них за ма те-
ри јал ни и со ци јал ни по ло жај и рад но-прав ну си гур ност син ди кал-
ног члан ства. Без об зи ра ко је су пар ти је или ко а ли ци је фор ми ра ле 
Вла ду, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је ће, кроз рав но прав ни 
ди ја лог и ар гу мен то ва но пре го ва ра ти са Вла дом и ње ним ми ни-
стар стви ма ка да су у пи та ну ин те ре си син ди кал ног члан ства“21) 

Слич на опре де ље ња из ра жа ва ју се и у од го ва ра ју ћим про грам-
ским до ку мен ти ма дру ге две син ди кал не кон фе де ра ци је – УГС 
„Не за ви сност“ и Асо ци ја ци је сло бод них и не за ви сних син ди ка та. 

По ред то га, Асо ци ја ци ја сло бод них не за ви сних син ди ка та у 
Ре зо лу ци ји III Кон гре са, одр жа ног у ок то бру 2006. го ди не, ис ти че 
пра во и по тре бу син ди ка та да уче ству је у до но ше њу стра те шких 
по ли тич ких од лу ка и с тим ве зи ис ти че: „Пре све га, срп ско дру-
штво је да нас, за раз ли ку од раз ви је них, де мо крат ских гра ђан ских 
дру шта ва, до ми нант но по ли тич ко дру штво, у ко ме је сва дру штве-
на моћ, укљу чу ју ћи и од лу ке о лич ним суд би на ма љу ди, скон цен-
три са на у ру ка ма из вр шне по ли тич ке вла сти и у ко јој још увек ни-
су ре ше на стра те шка по ли тич ка пи та ња, а ко ја су успе шне зе мље 
тран зи ци је ре ши ле на по чет ку овог про це са. То зах те ва уче шће 
свих ре ле вант них дру штве них ак те ра, укљу чу ју ћи и син ди ка те у 
про це су до но ше ња тих стра те шких од лу ка, од ко јих ће у ве ли кој 
ме ри за ви си ти бу дућ ност све та ра да и дру штва у це ли ни“22) 

Ме ђу тим, и у овом слу ча ју по твр ђу је се да је мно го лак ше 
про ме ни ти, од но сно усво ји ти но ве по ли тич ке и про грам ске до ку-
мен те не го про ме ни ти прак су. Од нос по ли тич ких стра на ка пре ма 
син ди ка ти ма, у крај њој ли ни ји мо же се по сма тра ти и као од нос 
пре ма дру штве но не моћ ним, а то зна чи и не а трак тив ним парт не-
ри ма, ко ји не ма ју зна ча јан ути цај на при пад ни ке све та ра да, о че му 
го во ре ре зул та ти на пред по ми ња ног ис тра жи ва ња. У це ло куп ном 
по сма тра ном пе ри о ду ни је би ло ни јед ног до бро при пре мље ног, 
ор га ни зо ва ног, за јед нич ког на сту па син ди ка та пре ма по ли тич ким 
стран ка ма, по сло дав ци ма и др жа ви, у функ ци ји пред ста вља ња и 
од бра не ми ни мал них за јед нич ких ин те ре са све та ра да. Исти ни за 
во љу, би ло је спо ра дич них ини ци ја ти ва у том прав цу. Та ко на при-
мер, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је, УГС „Не за ви сност“ и 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та ( ко ја оку пља син ди ка те јав-
них ин фра струк тур них си сте ма ), упу ти ли су сре ди ном 2003. го ди-
не отво ре но пи смо по сла ни ци ма На род не Скуп шти не Ре пу бли ке 
21)  До ку мен та ци ја Ве ћа СССС Ср би је.
22)  До ку мен та ци ја III Кон гре са, До ку мен та ци о ни цен тар АСНС, Бе о град.
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Ср би је, у ко ме из ра жа ва ју не за до вољ ство за по сле них еко ном ским 
и и укуп ним ста њем у зе мљи и по ло жа јем за по сле них и зах те ва ју 
рас пи си ва ње ван ред них пар ла мен тар них из бо ра. У овом пи сму се, 
по ред оста лог, ка же: 

„Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је, УГС „Не за ви сност“ и 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та нај о длуч ни је тра же од вас да 
учи ни те све ка ко би до шло до рас пи си ва ња ван ред них пар ла мен-
тар них из бо ра. Сма тра мо да је рас пи си ва ње ван ред них пар ла мен-
тар них из бо ра ну жност ко ја се не мо же из бе ћи....

Сма тра мо да вас не тре ба да убе ђу је мо да се у Ср би ји жи ви ло-
ше. Жи ви се без на де и без пер спек ти ве, жи ви се од да нас до су тра, 
а све ви ше је очај ни ка ко ји по ди жу ру ку на се бе и на дру ге. На да 
ко ја је по со то ја ла у по чет ку, по ла ко се пре тво ри ла у без на ђе. Ста-
ње не вре ди опи си ва ти. Го спо до по сла ни ци, то ста ње тре ба ме ња ти 
што бр же и на рав но, на бо ље. Сви ма је ја сно да би би ло упут ни је да 
се овај про блем раз ре ши у Скуп шти ни, не го на ули ца ма Бе о гра да 
и Ср би је. Кон фликт не про це се тре ба ре ша ва ти у Скуп шти ни, за то 
вам се и обра ћа мо.“23)

На ве де на, као и дру ге слич не ини ци ја ти ве за вр ши ле су у син-
ди кал ним, пар тиј ским и скуп штин ским ар хи ва ма, по твр ђу ју ћи не-
до ста так по ли тич ке во ље и ка па ци те та да се на но вим те ме љи ма, 
при ме ре ним ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма раз ви је не , де мо крат-
ске Евро пе, поч не гра ди ти ди ја лог син ди ка та и ак те ра по ли тич ког 
жи во та дру штва. 

Очи глед но је да над овим ва жним аспек том укуп не де мо кра-
ти за ци је дру штва, још увек до ми ни ра ју огра ни ча ва ју ћи чи ни о ци. 
Они се на ла зе и у син ди ка ти ма, и у по ли тич ким стран ка ма, и у 
ин сти ту ци ја ма по ли тич ке вла сти.24) Ка да је реч о син ди ка ти ма и 
по ли тич ким стран ка ма, је дан огра ни ча ва ју ћи фак тор за слу жу је по-
себ ну па жњу, јер се у ње му на ла зи је дан од кљу че ва за про ме ну 
си ту а ци је. Ра ди се о то ме да ни син ди ка ти, ни по ли тич ке стран ке 
ни су из гра ди ли уну тра шњу, де мо крат ску ин фра струк ту ру и од но-
се за сно ва не на сло бод ном про то ку ин фор ма ци ја и ини ци ја ти ва 
из ме ђу члан ства и ру ко вод ста ва у оба сме ра, то ле ран ци ји, сло бод-
ном, отво ре ном су о ча ва њу раз ли чи тих ста во ва, ви зи ја и кон цеп-
ци ја по ли тич ког уре ђе ња дру штва и стра те ги је син ди кал не бор бе. 

23)  До ку мен та ци ја СССС.
24)  Гру па ауто ра: „Про ме не вред но сти и тран зи ци ја у Ср би ји – по глед у бу дућ ност“, 

Збор ник ра до ва са Окру глог сто ла, Ин сти тут дру штве них на у ка и Фон да ци ја Фри дрих 
Еберт, Бе о град, 2003.
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На про тив, и у по ли тич ким стран ка ма и син ди ка ти ма, још увек до-
ми ни ра ауто крат ски си стем ру ко во ђе ња, за сно ван на ап со лут ној и 
не при ко сно ве ној вла сти ли де ра и че сто не фор мал не гру пе са рад-
ни ка око ње га. Ло гич но је и оче ки ва но да та ко ор га ни зо ва ни син-
ди ка ти и по ли тич ке стран ке не ма ју по треб ни ка па ци тет гра де ме-
ђу соб не од но се за сно ва не на прин ци пи ма де мо крат ског, отво ре ног, 
плу ра ли стич ког дру штва. 
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LABORUNIONS

ANDPOLITICALPARTIESINTRANSITION
Summary

AnalysisofprocessofestablishmentofthePartyandLa
borUnionpluralism,aswellasmutualrelationsoftheLa
borUnionsandPoliticalPartiesintransitionalstatesun
derlinessomeshareddenominatorsofthisprocess.First
ofall, all transitional statesare, just like inotherfields
andaspectsofpolitical,economicandsocialreforms,in
thisfield,too,moreorlesscopiedexperiencesandprac
ticesoftherelationsbetweenthelaborunionsandpoliti
calpartiesindevelopedstates.However,complexityand
extremedelicacyof thisprocesshasveryclearly,and in
manypointstothestartingpoint,confirmedandwarned
thathistorydoesnotrepeatitself,thatis,thatcopyingof
suchcomplexandconflictsocialprocessesandrelations,
such are the relations of the labor unions and political
parties,hasnotbeenpossibleduetodependenceofreal
contentandrangeof thisprocess torealreformcapaci
tiesandrealsocialpowerofthelaborunionsandpoliti
cal parties. This conclusion derives from undoubted ex
perienceofcontemporarydevelopeddemocraticstatesby
whichthepoliticalpartiesandlaborunionshavebeenthe
keypromptersofpoliticallifeinsociety.Thismeans,asex
perienceofunsuccessfultransitionalstateshasconfirmed,
thatthelaborunionsandpoliticalpartieswhichhavenot
carriedsufficientpoliticalpower,havebecomeprisoners
of limiting nondemocratic social establishment, instead
ofhavingbeendrivingforceofthechanges.
KeyWords: laborunions,politicalparties,politicalplu
ralism,socialdemocracy,transition,socialpower,human
rights,industrialandsocialconflicts.
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Драган Марковић
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

СОЦИЈАЛНЕПОТРЕБЕ
ИНАЧИНЊИХОВОГЗАДОВОЉАВАЊА

УЛОКАЛНОЈЗАЈЕДНИЦИ1)

Сажетак
Љу ди су од у век за јед нич ки, и обе зе бе ђи ва ли по треб
на жи вот на сред ства, и за до во ља ва ли сво је жи вот не 
по тре бе. Про ши ри ва ње и уна пре ђи ва ње при вре ђи ва ња 
ре зул ти ра ло је пре ра ста њем пле мен ског за јед ни штва 
у др жав но за јед ни штво, за сно ва но на за до во ља ва њу  
оних со ци јал них по тре ба ко је се ни су мо гле успе шно 
за до во љи ти уну тар по ро ди це и пле ме на. До са да су 
људ ске по тре бе то ли ко про ши ре не и уна пре ђе не да је 
за њи хо во за до во ља ва ње и др жа ва  по ста ла пре у ско 
гр ло, због че га до ла зи и до ње ног пре ра ста ња у ме ђу
на род ну, од но сно пла не тар ну за јед ни цу. Ти ме се ло кал
но за јед ни штво не уки да ни ти се мо же уки ну ти јер се 
на ње му за сни ва ју сви об ли ци ши рег за јед ни штва, као 
што се на удру жи ва њу, до бро вољ ном или при нуд ном, 
по је ди нач них ин ди ви дуа за сни ва сва ки об лик људ ског 
за јед ни штва.
 Кључ не ре чи: со ци јал не по тре бе; де мо кра ти за ци ја; 
ло кал на са мо у пра ва

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ТРЕ БЕ У ЛО КАЛ НОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ

Nа про сто ри ма Ср би је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка у по сло ве 
оп шти не спа да ли су: ста ра ње о чи сто ћи и без бед но сти имо ви-

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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не и ли ца; над зор над се о ским и оп штин ским има њи ма и згра да ма; 
ста ра ње о одр жа ва њу мо сто ва и пу те ва, о здра вљу љу ди и сто ке, о 
про ме ту хра не; над зи ра ње ме ра ко ји ма се слу же тр гов ци; кон тро-
ли са ње ка сап ни ца, ме ха на, ка фа на и шу ма; бри га да се љу ди по на-
ша ју по пра ви ли ма до брог мо ра ла и оби ча ја; над гле да ње ли ца под 
над зо ром; ста ра ње да у оп шти ни не бу де про сја ка и бес по сли ча ра и 
да ро ди те љи ша љу де цу у шко лу.2) У Кра ље ви ни СХС (1921.-1929.) 
у по сло ве оп шти не спа да ли су: га здо ва ње оп штин ском имо ви ном, 
упра вља ње оп штин ским слу жба ма и ин сти ту ци ја ма (пу те ви, мо-
сто ви, гро бља, ка на ли, снаб де ва ње во дом, со ци јал но и здрав стве но 
ста ра ње, по љо при вре да).3) По сло ви оп шти не по Уста ву и За ко ну 
о оп шти на ма Кра ље ви не Ју го сла ви је 1934. го ди не би ли су: упра-
вља ње оп штин ском имо ви ном, до но ше ње бу џе та, рас по ла га ње 
оп штин ским да жби на ма, са о бра ћај (гра ђе ње и одр жа ва ње пу те ва, 
мо сто ва, ске ла, ка на ла, тр го ва, ули ца, јав не ра све те), со ци јал но и 
здрав стве но ста ра ње, про све та, по сло ви ме сне по ли ци је.4) 

 У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та на ју го сло вен ским про-
сто ри ма у ра ду ло кал них за јед ни ца до ми ни ра ју ко му нал ни про-
бле ми,5)док се ка сни је оне све ви ше окре ћу и пи та њи ма кул ту ре, 
обра зо ва ња, со ци јал не и здрав стве не за шти те. У пр вим го ди на ма 
по сле ра та ло кал не за јед ни це су би ле за у зе те елек три фи ка ци јом, 
из град њом во до во да, ули ца, тро то а ра и пу те ва, док су се у на ред-
ним го ди на ма све ви ше ан га жо ва ле и у из град њи шко ла, до мо ва 
кул ту ре, со ци јал них, здрав стве них и спорт ских обје ка та. Ана лог но 
то ме, оне су у по чет ку пре те жно бри ну ле о ко му нал ним услу га ма, 
а ка сни је и о раз ви ја њу кул тур ног и спорт ског жи во та, о уна пре ђи-
ва њу со ци јал не и здрав стве не за шти те. Ова ква ево лу ци ја мо же се 
об ја сни ти, пр во, ти ме што су ко му нал не по тре бе по сво јој при ро ди 
при мар ни је, дру го, што у мно гим, на ро чи то се о ским на се љи ма, о 
њи ма ни су бри ну ли др жав ни ор га ни, и тре ће, што их ло кал на за-
јед ни ца мо же углав ном, са ма за до во ља ва ти, без ан га жо ва ња ши-
рих дру штве них за јед ни ца. Та мо где су на сле ди ле ре ла тив но ви сок 
стан дард за до во ља ва ња ко му нал них по тре ба, ло кал не за јед ни це су 
2) Ви ди: Ра ди во је Ма рин ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 1998, стр. 226. 
3) Ви ди: Исто, стр. 252.
4) Ви ди: Исто, стр. 260.
5) Ви ди: Јо ван Ђор ђе вић, „Ло кал на са мо у пра ва у Ју го сла ви ји“, Са вре ме на ад ми ни стра-

ци ја, Бе о град, 1957, стр. 100. 
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сво ју ак тив ност од мах за по чи ња ле ре ша ва њем кул тур них, здрав-
стве них и со ци јал них про бле ма. 

 За хва љу ју ћи са мо у прав ној ак тив но сти ло кал них за јед ни ца, 
по је ди на на се ља су за крат ко вре ме до жи ве ла пра ви пре по род. Ово 
је ка рак те ри стич но на ро чи то за ме ста ко ја су ра ни је углав ном стаг-
ни ра ла и где је због то га био до ста ни зак ни во за до во ља ва ња чак 
и не ких еле мен тар них по тре ба. У по је ди ним се о ским на се љи ма за 
не ко ли ко го ди на ра да ло кал них за јед ни ца из гра ђе но је ви ше обје-
ка та дру штве ног стан дар да не го у це лом прет ход ном пе ри о ду. 

 Као те мељ ор га ни зо ва ња ло кал не са мо у пра ве у Евро пи усво-
је но је на че ло: „све што мо же да се ре ши на не ком ни жем ни воу, не 
тре ба пре но си ти на ви ши ни во“.6) То прак тич но зна чи да се сва ки 
про блем ре ша ва на нај ни жем од го ва ра ју ћем ни воу и да „све што 
мо же би ти успе шно и ефи ка сно за вр ше но на ни жем ни воу тре ба 
на том ни воу да се оба ви и не пре у зи ма од ви ших ни воа вла сти“.7)

 У Не мач кој у оп шти на ма се оба вља ју две вр сте по сло ва. У по-
сло ви ма по на ло гу др жа ве, оп шти не се ан га жу ју са мо као из вр шни 
ор га ни ко ји по сту па ју по на ло гу по кра ји не или са ве зне др жа ве. 
Дру гу вр сту по сло ва чи не до бро вољ ни са мо у прав ни по сло ви ко ји 
не под ле жу ни ка квим упут стви ма. То су, на при мер, ор га ни за ци ја 
кон це ра та, лет њих по зо ри шта, обе ле жа ва ње трим-ста за у шу ми.8) 

 У Ве ли кој Бри та ни ји по сло ви ло кал не са мо у пра ве су: со ци-
јал не слу жбе; пла ни ра ње; би бли о те ке; од ла га ње и са ку пља ње от-
па да;тр го вин ски стан дар ди; про тив по жар на за шти та; пла ни ра ње 
хит них ин тер вен ци ја; пу те ви, ауто стра де и тран спорт; стам бе на 
из град ња; са ни тар на слу жба.9) „По ла зе ћи од на че ла да су сви јав ни 
по сло ви под јед на ко ва жни, ен гле ски си стем их прин ци пи јел но не 
де ли на др жав не и ло кал не, већ јед но став но за ко ном утвр ђу је ко је 
ће јав не по сло ве оба вља ти ор га ни цен тра ле, а ко је ор га ни ло кал не 
вла сти. Због то га не по сто ји по де ла на по сло ве са мо стал ног и пре-
не се ног де ло кру га, већ се сви по сло ви ко ји су за ко ном ста вље ни у 
над ле жност ло кал них ор га на сма тра ју њи хо вим по сло ви ма, па их 
они, ... оба вља ју са мо стал но“.10) 
6) Tul lock, „Ор га ни за ци ја мо дер не фе де рал не др жа ве“, Бе о град, УЕН – Еко но ми ка, 1992 

(збор ник „Ло кал на де мо кра ти ја“, Маг на Аген да, 2001. Бе о град, стр. 27)
7) „Ло кал на де мо кра ти ја“, збор ник, Маг на Аген да, Бе о град, 2001. стр. 139.
8) Ви ди: „Упо ред на ис ку ства ло кал них са мо у пра ва“, збор ник, Маг на Аген да, Бе о град, 

2002. стр. 26/7.
9) Исто.
10) Ра ди во је Ма рин ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва“, исто, стр. 86/7.
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 За раз ли ку од оп ште тен ден ци је сла бље ња ло кал не са мо у пра-
ве, швај цар ска ло кал на са мо у пра ва „за др жа ва сво је тра ди ци о нал-
но зна чај но ме сто, чак се и ши ри у по гле ду не ких по сло ва, а при 
том се не ја вља као смет ња раз во ју и мо дер ни за ци ји дру штва у 
це ли ни“.11) Кан то нал ним уста ви ма и за ко ни ма утвр ђу је се да су ко-
му не са мо стал не у уре ђи ва њу сво јих по сло ва.12)

У Швед ској ко ја има ду гу тра ди ци ју ло кал не са мо у пра ве, 
основ на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је оп шти на, у чи ју ис кљу-
чи ву над ле жност спа да ју: ста ра ње о ло кал ним пу те ви ма и ули ца-
ма, во до во ду и ка на ли за ци ји, снаб де ва њу елек трич ном енер ги јом, 
га сом, ста ра ње о пар ко ви ма и дру гим јав ним по вр ши на ма, кул ту ра 
и ре кре а ци ја. У по сло ве ко је оп шти на оба вља пре ма по себ ним за-
ко ни ма спа да ју: основ но и сред ње обра зо ва ње, со ци јал не слу жбе, 
здрав ство, за шти та око ли не, дру штве но пла ни ра ње и пла ни ра ње 
ко ри шће ња зе мљи шта, гра ђе ње и јав ни са о бра ћај.13)

По сло ви оп шти не у Ита ли ји утвр ђу ју се по прин ци пу ге не рал-
не кла у зу ле. У са мо стал не по сло ве спа да ју: здрав стве не слу жбе, 
јав на по моћ, ста но ва ње, јав ни ра до ви, сај мо ви и тр жни це, про-
стор но пла ни ра ње, чу ва ње и одр жа ва ње цр кве них обје ка та, ло кал-
на по ли ци ја, град ња и одр жа ва ње шко ла, ули ца, кул тур не и ре кре-
а тив не уста но ве.14) У САД ло кал на са мо у пра ва оба вља две вр сте 
по сло ва: јав ни и кор по ра тив ни. У по сло ве јав не вла сти спа да ју: 
по ли ци ја, про тив по жар на за шти та, здрав стве на за шти та, обра зо-
ва ње, си ро тињ ски и по прав ни до мо ви, за тво ри и сл. Кор по ра тив ни 
по сло ви су: снаб де ва ње во дом, га сом, јав на ра све та, ка на ли за ци ја, 
упра вља ње му ни ци пал ном имо ви ном.15)

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, као по сло ве из вор ног 
де ло кру га, вр ше сле де ће: уре ђу ју и обез бе ђу ју оба вља ње и раз вој 
ко му нал них де лат но сти (про из вод ња и ис по ру ка во де; пре чи шћа-
ва ње от пад них во да; ис по ру ка то пло те; јав ни пре воз; одр жа ва ње 
чи сто ће; одр жа ва ње пар ко ва; одр жа ва ње ули ца; одр жа ва ње де по-
ни ја; одр жа ва ње гро ба ља); гра де и одр жа ва ју ло кал не пу те ве и 
ули це; од ре ђу ју про сто ре за пар ки ра ње; уре ђу ју ре жим са о бра ћа ја 
на ло кал ним пу те ви ма; од ре ђу ју де ло ве оба ле и во де ног про сто-
11) Исто, стр. 99.
12) Исто, стр. 100.
13) Исто, стр. 119.
14) Исто, стр. 142.
15) Исто, стр. 162.
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ра за по ста вља ње плов них објек та; до но се осно ве за шти те, ко ри-
шће ња и уре ђе ња по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта; одо бра-
ва ју го ди шње про гра ме ко ри шће ња си сте ма на вод ња ва ња; до но се 
про грам ме ра за шти те би ља; до но се про грам раз во ја ту ри зма за 
ту ри стич ка ме ста на те ри то ри ји оп шти не; ста вља ју под за шти ту  
при род на до бра од ло кал ног зна ча ја; утвр ђу ју го ди шње про гра ме 
по тре ба у кул ту ри; пла ни ра ју и рас по ре ђу ју ма те ри јал не тро шко-
ве за основ не и сред ње шко ле; осни ва ју уста но ве за де цу; осни ва-
ју цен тре за со ци јал ни рад и утвр ђу ју кри те ри ју ме за њи хов рад; 
утвр ђу ју про гра ме уста но ва у обла сти спор та и оба вља ју и дру ге 
по сло ве утвр ђе не за ко ном и ста ту том оп шти не.16)

ИСТО РИЈ СКЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ ШИ РЕ ЊА ЗА ЈЕД НИЧ КОГ 
ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊА СО ЦИ ЈАЛ НИХ ПО ТРЕ БА ГРА ЂА НА

Јед ну од основ них ка рак те ри сти ка раз во ја људ ске ци ви ли за ци-
је пред ста вља раз вој за јед нич ких по тре ба ко ји во ди ства ра њу све 
ши рих дру штве них за јед ни ца. Све раз ви је ни је за јед нич ке по тре бе 
су људ ско дру штво од ма ло број не и за тво ре не ро дов ске за јед ни це 
до ве ле до ви ше ми ли он ске др жа ве ко ја се већ то ли ко ин те гри са ла 
у ме ђу на род ну за јед ни цу да из ван ње ви ше не мо же ег зи сти ра ти. 
Да нас је људ ски род већ то ли ко по ве зан за јед нич ким ин те ре си ма 
да се ни јед на ци ви ли зо ва на за јед ни ца не мо же раз ви ја ти изо ло ва-
но и не за ви сно од оста лих, а моћ сва ке од тих за јед ни ца је уто ли-
ко ве ћа уко ли ко су ње не ве зе са спољ ним све том раз ви је ни је. Са 
раз во јем про из вод ње ме ња ли су се, и ме ња ју се усло ви и на чин 
жи во та, ни во, ква ли тет и на чин за до во ља ва ња жи вот них по тре ба 
љу ди. На ро чи то је раз вој на у ке и тех но ло ги је омо гу ћа вао да се са 
по ди за њем про дук тив но сти по ди же и жи вот ни стан дард, ка ко ши-
ре њем, та ко и уна пре ђи ва њем жи вот них по тре ба. Од нај при ми тив-
ни јих об ли ка људ ског жи во та до да нас со ци јал не по тре бе љу ди су 
уви ше стру че не а њи хо во за до во ља ва ње по диг ну то на не у по ре ди во 
ви ши ни во. Љу ди су од у век за јед нич ки, и обез бе ђи ва ли по треб-
на жи вот на сред ства, и за до во ља ва ли сво је жи вот не по тре бе. Од 
пр во бит них хор ди до са вре ме не ме ђу на род не за јед ни це, ме ња ли 
су се са мо об ли ци људ ског за јед ни штва, из ван ко јих ни ко ни је мо-
гао оп ста ти. Љу ди ма је од при ро де су ђе но да за јед нич ки жи ве и 
о свом жи во ту за јед нич ки бри ну. Људ ска хор да је пред ста вља ла 
16) Ви ди: Ми лан Влат ко вић, „Иза зо ви ло кал не са мо у пра ве 1990-2006“, ДО „Ло кал на са-

мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006. стр. 158-160.



- 66 -

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ТРЕ БЕ И НА ЧИН ЊИ ХО ВОГ  ...Драган Марковић

ре ла тив но ма ло број ну и са мо до вољ ну гру пу крв них срод ни ка ко ји 
су за за јед нич ку по тро шњу за јед нич ки при ба вља ли при род на до-
бра и за јед нич ки се бра ни ли од не при ја те ља. По је ди нач ни жи вот 
ни је био ни мо гућ ни по же љан, и сва ко слу чај но одва ја ње од хор де 
во ди ло је у смрт, а и сва ки до дир хор де са хор дом зна чио је бор бу 
на жи вот и смрт. 

Пре ла зак са ди вља штва на по љо при вре ђи ва ње до нео је и ква-
ли та тив не про ме не у об ли ци ма људ ског за јед ни штва. По ро дич но 
за јед ни штво про ши ре но је за јед ни штвом пле ме на, ко је је у од но су 
на хор ду ви ше стру ко уве ћа но. По ро дич на по љо при вред на га здин-
ства ко ри сти ла су за јед нич ке из во ре, за јед нич ко на вод ња ва ње, за-
јед нич ке ис па ше, шу ме и са о бра ћај ни це, све до за јед нич ке од бра не 
од на је зде не при ја те ља, уза шта су ишли и мно ги дру ги об ли ци 
за јед нич ког за до во ља ва ња фи зи о ло шких и ду хов них по тре ба. Про-
ши ри ва ње и уна пре ђи ва ње при вре ђи ва ња ре зул ти ра ло је пре ра ста-
њем пле мен ског за јед ни штва у др жав но за јед ни штво, за сно ва но на 
за до во ља ва њу оних за јед нич ких по тре ба ко је ни су мо гле успе шно 
за до во ља ва ти уну тар по ро ди це и пле ме на. Због сво је оп што сти, 
као и због оту ђи ва ња др жа ве од гра ђа на, те иден ти фи ко ва ња дру-
штва са др жа вом, а на ро чи то због на чи на за до во ља ва ња о ко јем 
је бри ну ла др жав на ад ми ни стра ци ја, оне су на зва не оп штим или 
дру штве ним, од но сно оп ште дру штве ним по тре ба ма. До са да су 
људ ске по тре бе то ли ко про ши ре не и уна пре ђе не да је за њи хо во 
за до во ља ва ње и др жа ва по ста ла пре у ско гр ло, због че га до ла зи и 
до ње ног пре ра ста ња у ме ђу на род ну, од но сно пла не тар ну за јед ни-
цу. Ти ме се ло кал но за јед ни штво не уки да ни ти се мо же уки ну ти 
јер се на ње му за сни ва ју сви об ли ци ши рег за јед ни штва, као што се 
на удру жи ва њу, до бро вољ ном или при нуд ном, по је ди нач них ин ди-
ви дуа за сни ва сва ки об лик људ ског за јед ни штва. 

Да нас се и нај о снов ни је људ ске по тре бе за до во ља ва ју пу тем 
ши ро ког, па и нај ши рег за јед ни штва. Го то во на сва ку тр пе зу до-
спе ва ју пре храм бе ни про из во ди ко ји се про из во де ши ром Пла не-
те, обу ћа и оде ћа сва ког по је дин ца, ку ћа и кућ на опре ма су за јед-
нич ки про из во ди мно гих, ки ло ме три ма, де се ти на ма, сто ти на ма и 
хи ља да ма ки ло ме та ра уда ље них про из во ђа ча за по сле них у ра зним 
про из вод ним ор га ни за ци ја ма. Ви ше се ни во да не пи је са мо са ло-
кал них из во ра, а о дру гим осве жа ва ју ћим и же сто ким, пи ћи ма да 
се и не го во ри. 
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Во да се не ка да пи ла из по ро дич них бу на ра, а сад се у мно гим 
за о ста лим се ли ма ко ри сти из за јед нич ког во до во да, град ски жи-
вот је ви ше те шко и за ми сли ти без ка на ли за ци је, пре ко за јед нич ке 
елек тро ди сти бу ци је елек трич ном енер ги јом снаб де ва ју се хи ља де 
до ма ћин ста ва, а за јед нич ки то пло во ди раз но се то плот ну енер ги ју 
ши ром Евро пе. Не ка да ве ћи на ста нов ни штва ни је пре ко ра чи ва ла 
гра ни це свог се ла, а са да су за мно ге и др жав не гра ни це пре те сне. 
Уво ђе њем те ле ко му ни ка ци ја, за до во ља ва ње ду хов них по тре ба је 
са ло кал ног ни воа го то во ме те ор ском бр зи ном по диг ну то на пла-
не тар ни ни во. Не ка да су се ком ши је с бр да на бр до је два до ви ки-
ва ле, а са да се сва ко са сва ким мо же „до ви ки ва ти“ са кра ја на крај 
Пла не те. Од до ма ће за ба ве око кућ ног ог њи шта, се о ских по се ла, 
игран ки и ва ша ра бр зо се пре ко ра ди ја и те ле ви зи је сти гло до свет-
ске по зор ни це, пре ко ин тер не та се за ти ли час мо же до спе ти до 
мно гих из во ра ин фор ма ци ја и зна ња на све ту. 

Ши ре ње и уна пре ђи ва ње за јед ни штва у за до во ља ва њу жи вот-
них по тре ба до во ди до ус по ста вља ња уза јам не за ви сно сти из ме ђу 
по је ди на ца, ло кал них и на ци о нал них за јед ни ца уну тар све је дин-
стве ни је свет ске за јед ни це. При том по ред са гла сно сти до ла зи и 
до су ко бља ва ња раз ли чи тих ин те ре са, ко је зах те ва за јед нич ко ан-
га жо ва ње на њи хо вом уса гла ша ва њу и оства ри ва њу, у оп штем ин-
те ре су. 

Са да у то ме ар би три ра ју оту ђе ни цен три еко ном ске и по ли тич-
ке мо ћи, ко ји се ру ко во де пр вен стве но сво јим ин те ре си ма, чи јим 
се на ме та њем ства ра ју и одр жа ва ју ве ли ке дис про пор ци је у за до-
во ља ва њу жи вот них по тре ба, ка ко раз ли чи тих на ци о нал них за јед-
ни ца та ко и раз ли чи тих со ци јал них гру па ци ја уну тар сва ке по је ди-
нач не за јед ни це. 

Ти ме се на мет ну то на ци о нал но за јед ни штво са мо про ши ру је 
у на мет ну то ме ђу на род но за јед ни штво, на чи јим се осно ва ма кон-
сти ту и ше ауто ри тар на, у су шти ни ко ло ни јал но-им пе ри јал на пла-
не тар на за јед ни ца. 

Да би се обез бе ди ла мак си мал на екс пло а та ци ја у ко рист ко ло-
ни јал них си ла, стра те ги јом гло бал ног ко ло ни ја ли зма пред ви ђа се 
за др жа ва ње ко ло ни зи ра ног ста нов ни штва на ми ни му му жи вот не 
ег зи стен ци је, уз од ба ци ва ње на ци о нал них кул ту ра и ду хов ну ро бо-
ти за ци ју пу тем на ме та ња уни та ра не ин ду стриј ске на дри кул ту ре. 
Ти ме се за др жа ва ју и још ви ше по ве ћа ва ју иона ко огром не раз ли ке 
у усло ви ма жи во та и за до во ља ва њу жи вот них по тре ба из ме ђу не-



- 68 -

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ТРЕ БЕ И НА ЧИН ЊИ ХО ВОГ  ...Драган Марковић

ко ли ци не нај ра зви је ни јих ме тро по ла и огром не ве ћи не ко ло ни зи-
ра них про вин ци ја. 

С об зи ром да се ши ре њем пла не тар ног за јед ни штва круг жи-
вот них по тре ба ко је се мо гу ауто ном но за до во ља ва ти уну тар за-
тво ре них ло кал них за јед ни ца све ви ше су жа ва, пре ти опа сност да 
се ло кал на са мо у пра ва пот пу но угу ши ауто ри тар ном гло бал ном 
упра вом, чи ме се до во ди у пи та ње не са мо да љи раз вој људ ске за-
јед ни це не го и сам оп ста нак чо ве чан ства, јер се из јед ног пла не-
тар ног цен тра не мо же ре гу ли са ти жи вот це ле Пла не те. Због то га 
та ко зва на ме ђу на род на за јед ни ца све ви ше ли чи на је дан ха о ти чан 
вр тлог са мно штвом су ко бље них си ла , ко ји пре ти бр зом са мо у ни-
ште њу чо ве чан ства. 

Је ди ни на чин да се то из бег не је да се це ла пла не тар на за јед ни-
ца су штин ски де мо кра ти зу је та ко да се де мо крат ски на чин уре ђи-
ва ња ме ђу људ ских од но са, по твр ђен у до са да шњој прак си ло кал не 
са мо у пра ве, по диг не на пла не тар ни ни во. Пра вог људ ског за јед-
ни штва не мо же би ти без људ ског спо ра зу ме ва ња у уре ђи ва њу за-
јед нич ког жи во та, па или ће се оно да ље раз ви ја ти, или људ ског 
за јед ни штва не ће ни би ти.

 МО ГУЋ НО СТИ СА МО У ПРАВ НОГ ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊА  
СО ЦИ ЈАЛ НИХ ПО ТРЕ БА ГРА ЂА НА

Жи вот не по тре бе чо ве ка су по сво јој при ро ди за јед нич ке па 
за то људ ска ин ди ви дуа не мо же да ег зи сти ра уса мље на. Да би за-
до во љио вла сти те по тре бе, чо век мо ра да сту па у од но се с дру гим 
љу ди ма. У све сном удру жи ва њу с дру ги ма и ле жи су шти на ње го-
вог људ ског би ћа. За јед нич ке по тре бе гра ђа на из ра жа ва ју њи хов 
за јед нич ки ин те рес. Да би ег зи сти ра ли, љу ди сво је по тре бе мо ра ју 
за јед нич ки да за до во ља ва ју. Оту да су у лич ним ин те ре си ма по је-
ди на ца са др жа ни њи хо ви за јед нич ки ин те ре си. Сва ки за јед нич ки 
ин те рес пред ста вља, у ства ри, сво је вр сну ре зул тан ту од ре ђе них 
лич них ин те ре са. Ти ме је ну жно пред о дре ђе на нео дво ји вост ин-
ди ви ду ал ног и ко лек тив ног жи во та људ ског би ћа. Ре ла тив на по-
ду дар ност лич ног и за јед нич ког ин те ре са ни је, ме ђу тим, да та са ма 
по се би и оства ру је се са мо кроз ак ци ју. Да би за до во ља ва ли жи-
вот не по тре бе, љу ди мо ра ју за јед нич ки да де лу ју, а у за јед нич ким 
ак ци ја ма до ла зи до из ве сног по кла па ња њи хо вих лич них ин те ре са. 
Али уко ли ко су мо гућ но сти за до во ља ва ња тих по тре ба огра ни че-
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не, сви ин те ре си не мо гу исто вре ме но да се за до во ље, услед че га 
до ла зи до њи хо вог ра зи ла же ња, па и су ко бља ва ња.

Ови су ко би се у кла сном дру штву раз ре ша ва ју на осно ва ма 
при ват ног вла сни штва ко је вла да ју ћој кла си омо гу ћу је да соп стве-
не ин те ре се на ме ће као за јед нич ке. Та кви од но си се мо гу одр жа-
ва ти са мо пу тем др жав не при ну де, по мо ћу ко је се обез бе ђу је да се 
по тре бе вла да ју ће кла се за до во ља ва ју на ра чун екс пло а та ци је пот-
чи ње них кла са. И што су мо гућ но сти за до во ља ва ња ових по тре ба 
ма ње, екс пло а та ци ја је су ро ви ја, па су и об ли ци др жав не при ну де 
дра стич ни ји. Раз во јем про из вод них сна га по ве ћа ва ју се мо гућ но-
сти за до во ља ва ња жи вот них по тре ба, чи ме се ства ра ју објек тив не 
прет по став ке за убла жа ва ње кла сних су прот но сти. У ка пи та ли зму 
се об ли ци кла сич не др жав не при ну де већ све ви ше пре пли ћу с иде-
о ло шким и по ли тич ким де ло ва њем. Са раз во јем про из вод ње не са-
мо што ра сте оп ште бла го ста ње дру штва, не го не из бе жно до ла зи 
и до склад ни је пре ра спо де ле ма те ри јал них до ба ра, јер се и са ма 
про из вод ња до во ди у пи та ње без ма сов не по тро шње про из ве де них 
до ба ра. 

Раз вој про из вод ње на од ре ђе ном сте пе ну до во ди до то га да се 
жи вот не по тре бе про из во ђа ча по чи њу све ви ше ис по ља ва ти као 
ствар не по тре бе дру штва, ко је се мо гу за до во ља ва ти са мо за јед-
нич ком ак ци јом за ин те ре со ва них су бје ка та. По што у усло ви ма ви-
со ко раз ви је не про из вод ње вла да ју ћа кла са гу би моћ овла да ва ња 
дру штве ном ре про дук ци јом, њу по чи ње да по ти ску је др жа ва ко ја 
се ја вља као ин стру мент то та ли тар ног ре гу ли са ња дру штве не ре-
про дук ци је.

Али по што се и са ма по ста вља из над дру штва, др жа ва све ма-
ње мо же да де лу је као ње гов ин те гра тив ни фак тор и не из бе жно 
до ла зи у су коб са раз во јем про из вод них сна га. У за до во ља ва њу 
дру штве них по тре ба би ро кра ти ја, као не по сред ни но си лац др-
жав не вла сти, по ла зи пр вен стве но од сво јих ин те ре са, што во ди 
ства ра њу но вих дис про пор ци ја и у рас по де ли дру штве ног бо гат-
ства и у ре до сле ду за до во ља ва ња дру штве них по тре ба. Услед то га 
на ста ју од ре ђе ни по ре ме ћа ји у дру штве ној ре про дук ци ји ко ји и у 
про из вод њи и у по тро шњи во де ства ра њу не до вољ но ис ко ри шће-
них ка па ци те та. На су прот то ме, при са мо у прав ном17) за до во ља ва-
њу жи вот них по тре ба по ла зи се од за јед нич ких ин те ре са ве ћи не 
17) Реч „са мо у прав но“ не тре ба по сма тра ти као иде о ло шки већ као функ ци о нал но-де мо-

крат ски си но ним.
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ста нов ни штва, што обез бе ђу је не са мо да се пре ва зи ла зе на сле ђе не 
раз ли ке у жи вот ном стан дар ду, већ и да се све пот пу ни је ко ри сте 
по сто је ћи ка па ци те ти. Ако се ве ћи на ста нов ни штва у јед ном на се-
љу до бро вољ но опре де ли ла за из град њу до ма кул ту ре, на при мер, 
он да је са свим из ве сно да ће та кав обје кат у пу ној ме ри слу жи ти 
сво јој на ме ни, од но сно да ће у сва ком слу ча ју би ти ви ше ко ри шћен 
не го кад је на стао као из раз по тре бе ма њег бро ја за ин те ре со ва них. 
Са мо у прав на ак ци ја за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба је од са-
мог по чет ка во ди ла пре ва зи ла же њу со ци јал них раз ли ка. Она је и 
от по че ла на пунк то ви ма где је дру штве ни стан дард био нај не ра-
зви је ни ји.

Нај ве ће ре зул та те у за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба гра-
ђа на до са да су оства ри ле ло кал не за јед ни це у се о ским и при град-
ским на се љи ма. Иако су стар то ва ла го то во од ну ле, по је ди на на се-
ља су са мо у прав ном ак ци јом за крат ко вре ме по ди гла го то во све 
нај не оп ход ни је објек те дру штве ног стан дар да. 

Са мо у прав но за до во ља ва ње со ци јал них по тре ба се ти ме већ 
по твр ди ло као пра ви пут пре ва зи ла же ња раз ли ка из ме ђу гра да и 
се ла. У Вој во ди ни, где се ре ла тив но нај бр же раз ви ја ла са мо у прав-
на ак тив ност ло кал них за јед ни ца, се о ска на се ља су се са мо у то ку 
јед не де це ни је  знат но при бли жи ла град ском стан дар ду. У ве ћи-
ни се о ских за јед ни ца са мо у прав ном ак ци јом су ство ре ни од ре ђе ни 
пред у сло ви са вре ме не ур ба ни за ци је ко ји су у гра ду знат но ду же 
ства ра ни по сред ством др жав ног апа ра та.

С об зи ром да је у се о ским и при град ским на се љи ма ве ћа кон-
цен тра ци ја си ро ма шни јих сло је ва ста нов ни штва, њи хо во при бли-
жа ва ње град ском стан дар ду зна чи ло је исто вре ме но и сма њи ва ње 
на сле ђе них со ци јал них раз ли ка. Ма да је жи вот ни стан дард свих 
сло је ва ста нов ни штва знат но по ве ћан, ета ти зам је ис по љио ка рак-
те ри стич ну тен ден ци ју ре ла тив ног по ве ћа ња раз ли ка из ме ђу по-
је ди них со ци јал них гру па ци ја. Не са мо што је пре ра спо де ла дру-
штве ног про из во да вр ше на у ко рист гру па ци ја ко је су има ле ве ћи 
ути цај на др жав ну власт, не го је и дру штве ни стан дард знат но бр-
же раз ви јан у цен три ма др жав не мо ћи. 

На су прот то ме, са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по-
тре ба већ са мо по се би во ди пре ва зи ла же њу со ци јал них раз ли ка. 
С об зи ром да ве ћи на ста нов ни штва објек тив но не мо же оства ри-
ва ти при ви ле го ван по ло жај, ис кљу че на је мо гућ ност да се пу тем 
са мо у прав не ак ци је стан дард јед ног де ла ста нов ни штва по ве ћа ва 
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на ра чун дру гог. Због то га уме сто ре про ду ко ва ња, све ви ше до ла зи 
до пре ва зи ла же ња со ци јал них раз ли ка. Са мо у прав ном ак ци јом ло-
кал не за јед ни це ре ла тив но се нај бр же по бољ шао по ло жај упра во 
оних сло је ва ста нов ни штва чи ји је стан дард у ета ти зму нај ви ше 
за по ста вљан.

У то ме се до брим де лом кри је од го вор због че га баш ови сло-
је ви ста нов ни штва ис по ља ва ју нај ве ћу ак тив ност у за до во ља ва-
њу за јед нич ких по тре ба. При град ске и се о ске ло кал не за јед ни це 
су нај ве ће ре зул та те у по ди за њу дру штве ног стан дар да по сти гле 
за хва љу ју ћи пре све га ан га жо ва њу си ро ма шни јих сло је ва ста нов-
ни штва ко ји су пре ко др жав ног апа ра та нај ма ње мо гли ути ца ти на 
вла сти ти по ло жај. Нај ши ри сло је ви ста нов ни штва су се, у ства ри, 
и мо гли по кре ну ти у ак ци ју са мо кад се при сту па ло са мо у прав ном 
за до во ља ва њу њи хо вих за јед нич ких по тре ба у ло кал ној за јед ни ци.

Уко ли ко су, на су прот то ме, по је ди не со ци јал не гру па ци је у мо-
гућ но сти да сво је ин те ре се оства ру ју по сред ством др жав ног, или 
не ког дру гог мо но по ла, њи хо ви при пад ни ци не по ка зу ју ве ћи ин-
те рес за уче шће у са мо у прав ној ак тив но сти ло кал не за јед ни це. Ти-
ме се мо же об ја сни ти по ја ва да град ске ло кал не за јед ни це с ве ћом 
кон цен тра ци јом ад ми ни стра тив но-упра вљач ког ка дра ни су по ка-
зи ва ле ин те рес за са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре-
ба, о ко ји ма су углав ном бри ну ли др жав ни ор га ни. Оту да су ова-
кве за јед ни це ис по ља ва ле ре ла тив но ма лу ак тив ност ко ја је уз то у 
ве ли кој ме ри до би ја ла фор мал но-де мо крат ска обе леж ја. И сву где 
где се ло кал не за јед ни це ни су ба ви ле са мо у прав ним за до во ља ва-
њем со ци јал них по тре ба гра ђа на, њи хо ва ак тив ност се сво ди ла на 
де ло ва ње ма ло број них ак ти ви ста, и то пре те жно пен зи о не ра и до-
ма ћи ца.

Са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба има, ме ђу-
тим, за прет по став ку од ре ђе ни ми ни мум ма те ри јал ног бла го ста ња 
и оп ште кул ту ре ста нов ни штва. То, по ред оста лог, по твр ђу је и чи-
ње ни ца да по је ди ни гра ђа ни с из ра зи то ни ским при ма њи ма не по-
ка зу ју ве ћи ин те рес за уче шће у по ди за њу дру штве ног стан дар да, 
јер не мо гу да за до во ље ни нај не оп ход ни је лич не по тре бе као што 
су ис хра на, оде ва ње, стан и слич но. Оту да ка рак те ри стич на по ја-
ва да са мо у прав ног за до во ља ва ња со ци јал них по тре ба у по чет ној 
фа зи раз во ја ло кал них за јед ни ца ни је би ло не са мо у нај бо га ти-
јим, већ ни у нај си ро ма шни јим на се љи ма: у пр ви ма због осла ња ња 
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на др жав ни мо но пол, у дру гим због не по сто ја ња ни ми ни мал них 
пред у сло ва за по ди за ње дру штве ног стан дар да.

Јед ну од бит них ка рак те ри сти ка са мо у прав ног за до во ља ва ња 
за јед нич ких по тре ба пред ста вља пре ва зи ла же ње на сле ђе не со ци-
јал не по дво је но сти ко ја је про ис ти ца ла из раз ли чи тог дру штве ног 
по ло жа ја по је ди них со ци јал них сло је ва. Кроз са мо у прав ну ак ци ју 
сви чла но ви ло кал не за јед ни це, без об зи ра на со ци јал ну при пад-
ност, сту па ју у не по сред не и фак тич ки рав но прав не од но се уза јам-
не за ви сно сти. Ов де је сва ко упу ћен на удру жи ва ње са свим оста-
лим су бјек ти ма за ин те ре со ва ним за од ре ђе не по тре бе ко је ни ко не 
мо же за до во ља ва ти сам за се бе. 

На тај на чин не ми нов но до ла зи до ме ђу соб ног по ве зи ва ња и 
уза јам ног збли жа ва ња при пад ни ка раз ли чи тих со ци јал них и ет-
нич ких гру па ци ја. Са мо у прав на ак ци ја из ну тра пот ко па ва те ме ље 
со ци јал них и на ци о нал них ба ри је ра, јер при пад ни ке раз ли чи тих 
дру штве них гру па и на ци ја по ве зу је сна гом њи хо вих вла сти тих 
ин те ре са. У ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма са мо у прав но за до-
во ља ва ње со ци јал них по тре ба је ве о ма бр зо до ве ло до уза јам ног 
збли жа ва ња чак и оних со ци јал них гру па ци ја ко је су би ле из ра-
зи то за тво ре не и ме ђу соб но изо ло ва не. За јед ни штво ин те ре са, без 
об зи ра на со ци јал ну, на ци о нал ну и дру гу при пад ност њи хо вих но-
си ла ца, пред ста вља аутен тич ну осно ву за  кон сти ту и са ње ло кал не 
за јед ни це. Осно ву за од ре ђе ње ве ли чи не ло кал не за јед ни це пред-
ста вља ре ла тив но за о кру же на це ли на за јед нич ких по тре ба ко је се у 
окви ру од ре ђе ног на се ља мо гу ауто ном но за до во ља ва ти. Иде ал ну 
ло кал ну за јед ни цу, за са вре ме не усло ве жи во та, чи ни ло би на се-
ље ко је са мо стал но рас по ла же та квим ин сти ту ци ја ма дру штве ног 
стан да ра да као што су тр жни ца, сер вис за нај не оп ход ни је услу ге 
до ма ћин ству, здрав стве на ста ни ца, деч је об да ни ште, основ на шко-
ла, дом кул ту ре, ре кре а тив ни цен тар и слич но. Та ква за јед ни ца има 
све нео п ход не усло ве да де лу је као је дин стве на дру штве на це ли на. 
У ци љу ефи ка сни јег за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на, ло кал не за јед-
ни це би мо ра ле пред ста вља ти је дин стве но на се ље, ко је је ор ган ски 
по ве за но за јед нич ким ин те ре си ма гра ђа на. Са свим је при род но да 
се та кво на се ље раз ви ја као је дин стве на ур ба на це ли на, са свим 
нео п ход ним објек ти ма ко ји слу же за до во ља ва њу за јед нич ких по-
тре ба.  

По што се ло кал на за јед ни ца кон сти ту и ше на ба зи укуп ног за-
јед ни штва ин те ре са од ре ђе ног на се ља, са мо у прав на ак ци ја у њој 
пред ста вља син те зу свих ак тив но сти усме ре них на оства ри ва ње 
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тих ин те ре са. Она не зна чи про сто по ве зи ва ње ак тив но сти на за-
до во ља ва њу раз ли чи тих по тре ба у по је ди ним сфер ма за јед нич ког 
жи во та. С об зи ром да због огра ни че них ма те ри јал них мо гућ но сти 
до ла зи до су ко бља ва ња раз ли чи тих по тре ба, нео п ход на је њи хо-
ва гра да ци ја ко ја по ред оста лог под ра зу ме ва и оп шту по ли тич ку 
кон фрон та ци ју на ба зи де мо крат ског су че ља ва ња и ва га ња свих 
мо гу ћих ар гу ме на та. Због то га је са мо у прав на ак ци ја у ло кал ној 
за јед ни ци ком плек сна бар у дво стру ком по гле ду: пр во, што зна чи 
це ло ви то са гле да ва ње свих за јед нич ких по тре ба; и дру го, што у 
се би сје ди њу је и по ли тич ко до го ва ра ње о за јед нич ком за до во ља-
ва њу тих по тре ба. Ма ли је број за јед нич ких по тре ба о ко ји ма јед на 
ло кал на за јед ни ца мо же са ма од лу чи ва ти. Због то га је нео п ход но 
по ве зи ва ње ма њег или ве ћег бро ја ло кал них за јед ни ца ко је са мо 
за јед нич ком ак ци јом мо гу за до во љи ти од ре ђе не по тре бе. Као што 
се за јед нич ки ин те рес гра ђа на уну тар јед не ло кал не за јед ни це не 
мо же оства ри ти ис кљу чи во ин ди ви ду ал ним де ло ва њем, та ко се ни 
за јед нич ки ин те рес од ре ђе ног бро ја ло кал них за јед ни ца не мо же 
оства ри ти њи хо вим изо ло ва ним де ло ва њем. У за до во ља ва њу за-
јед нич ких по тре ба по сто ји од ре ђе на пра вил ност да се нај пре за до-
во ља ва ју нај не оп ход ни је по тре бе. Она се у ствар но сти на од ре ђе-
ни на чин ис по ља ва кроз осе ћа ња са мих гра ђа на о тим по тре ба ма. 
За јед нич ка по тре ба пред ста вља, у ства ри, сво је вр сну ре зул тан ту 
ин ди ви ду ал них по тре ба гра ђа на, ко је они не мо гу ин ди ви ду ал но 
за до во ља ва ти. И као што код ин ди ви ду ал ног за до во ља ва ња људ-
ских по тре ба у пр ви план, по пра ви лу, до ла зе оне ко је су нај не-
оп ход ни је, то исто ва жи и код за до во ља ва ња за јед нич ких по тре-
ба. Гра ђа ни ће, на при мер, елек три фи ка ци ји на се ља при сту пи ти 
пре не го из град њи до ма кул ту ре, из град њи во до во да пре по ди за ња 
спорт ских обје ка та. 

 Основ ни услов ис по ља ва ња ове пра вил но сти је да са ми гра-
ђа ни не по сред но од лу чу ју о за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба. 
Ана ли за ре а ли зо ва них про гра ма јед ног бро ја нај ак тив ни јих ло-
кал них за јед ни ца по ка зу је да је у са мо у прав ном за до во ља ва њу за-
јед нич ких по тре ба гра ђа на по сто јао са свим ло ги чан ре до след са 
не знат ним од сту па њи ма. По ла зну прет по став ку за то мо ра ло је 
пред ста вља ти, пре све га, објек тив но са гле да ва ње за јед нич ких по-
тре ба. 

Са мо у пра ва по сво јој при ро ди под ра зу ме ва објек тив но са гле-
да ва ње за јед нич ких по тре ба. Она се за сни ва на не по сред ном из-
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ра жа ва њу ин те ре са гра ђа на чи је су че ља ва ње пред ста вља нај си-
гур ни ји пут за утвр ђи ва ње ствар ног за јед ни штва. Де мо крат ском 
кон фрон та ци јом се исто вре ме но оне мо гу ћа ва да се би ло ко ји по се-
бан ин те рес на мет не као за јед нич ки ако он то ствар но ни је. 

На чин са мо у прав ног за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба од ре-
ђен је, по ред оста лог, и сте пе ном њи хо ве раз ви је но сти. У слу ча-
ју нео д ло жног за до во ља ва ња не ких еле мен тар них по тре ба го то во 
да ни је ни по тре бан не ка кав по сту пак за њи хо во иден ти фи ко ва ње. 
По тре ба за по прав ком нео п ход не ули це или пу та, за из град њом во-
до вод не мре же, или по ди за њем школ ске згра де, то ли ко су еви дент-
не да ни је по треб но ни ис пи ти ва ти рас по ло же ње гра ђа на ко ји су у 
та квим слу ча је ви ма скло ни и са свим спон та ном удру жи ва њу. Али 
уко ли ко се с еле мен тар них, пре ла зи ло на суп тил ни је по тре бе, уто-
ли ко се све еви дент ни је ука зи ва ла и нео п ход ност за по ли тич ким 
до го ва ра њем гра ђа на и њи хо вим не по сред ним уче шћем у из ра жа-
ва њу за јед нич ких по тре ба.

1. За јед нич ки про бле ми кућ не са мо у пра ве

От ку пом „дру штве них“ ста но ва ак ту е ли зо ван је про блем кућ-
не са мо у пра ве. По ве ћан је ин те рес бив ших но си ла ца ста нар ског 
пра ва а са да шњих вла сни ка ста но ва за одр жа ва ње стам бе ног про-
сто ра, о ко јем ви ше не бри не др жа ва. О одр жа ва њу за јед нич ког 
стам бе ног про сто ра са да мо ра ју за јед нич ки бри ну ти са ми вла сни-
ци ста но ва, и то не са мо што ће из два ја ти нео п ход на сред ства, већ 
и што ће ор га ни зо ва ти за јед нич ко одр жа ва ње. А за то ни је до вољ-
но са мо ор га ни зо ва ње кућ не са мо у пра ве по стам бе ним згра да ма, 
већ су нео п ход не и од ре ђе не за јед нич ке функ ци је на ни воу ло кал не 
за јед ни це. 

Уме сто да сва ка стам бе на згра да са ма за се бе бри не о обез бе-
ђи ва њу за нат ских и дру гих услу га одр жа ва ња, ра ци о нал ни је је и 
рен та бил ни је да се у окви ру ло кал не за јед ни це ор га ни зу ју за јед-
нич ке услу ге одр жа ва ња и сер ви си ра ње. По ред за јед нич ких стам-
бе них згра да, те услу ге мо гу ко ри сти ти и вла сни ци по ро дич них 
згра да. Бит но је да су услу ге по вољ ни је, ква ли тет ни је и јев ти ни је 
не го кад се уго ва ра ју од слу ча ја до слу ча ја. За то из ме ђу да ва ла ца 
и ко ри сни ка услу га тре ба за кљу чи ва ти ду го роч ни је уго во ре. Сер-
ви си ра њем и одр жа ва њем стам бе ног про сто ра мо гу се ба ви ти и 
по тро шач ке, стам бе не или за нат ске за дру ге. 
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Ра ци о нал ност из два ја ња сред ста ва за одр жа ва ње стам бе ног 
про сто ра мо же се обе зе бе ди ти пре ко по тро шач ких, од но сно штед-
но-кре дит них за дру га или ште ди о ни ца ко је сво је фи ли ја ле мо гу 
ор га ни зо ва ти по стам бе ним на се љи ма. Пред ност у од но су на кла-
сич не об ли ке штед ње и кре ди ти ра ња, тре ба да бу де у то ме да вла-
сни ци ста но ва са ми рас по ла жу сво јим сред стви ма и не по сред но 
од лу чу ју о њи хо вом ко ри шће њу.

Ра ди уна пре ђи ва ња кућ не са мо у пра ве, по жељ но је да се од 
пред сед ни ка скуп шти на ста на ра обра зу је ко ор ди на ци о но те ло. 
Оно би би ло у функ ци ји раз ме не ис ку ства и до го ва ра ња о за јед-
нич ким по тре ба ма кућ не са мо у пра ве. Под ње го вим ру ко вод ством 
мо гло би се ор га ни зо ва ти и пру жа ње струч них са ве та за ре ша ва ње 
кон крет них про бле ма кућ не са мо у пра ве, на че му би се ан га жо ва ли 
струч ња ци раз ли чи тих про фи ла (ар хи тек те, ин же ње ри, еко но ми-
сти, прав ни ци, со ци о ло зи, по ли ти ко ло зи, пси хо ло зи, ле ка ри).

У окви ру ло кал не за јед ни це тре ба ло би ор га ни зо ва ти пру жа ње 
прав не по мо ћи ор га ни ма кућ не са мо у пра ве и вла сни ци ма ста но ва 
у оства ри ва њу ста нар ских пра ва. Та кву по моћ тре ба да пру жа ју за 
то спе ци ја ли зо ва ни прав ни струч ња ци, у ор га ни за ци ји ко ор ди на-
ци о ног те ла кућ не са мо у пра ве, по тро шач ке за дру ге или не ке дру ге 
ор га ни за ци је, и она би мо ра ла би ти по у зда ни ја и јев ти ни ја од нео-
р га ни зо ва них услу га.

2. Ко му нал на ин фра струк ту ра на се ља

У де ло круг ло кал не за јед ни це спа да са мо онај део ко му нал не 
ин фра струк ту ре ко ји је у ис кљу чи вој функ ци ји до тич ног на се ља. 
За то је, на ро чи то у град ским и при град ским на се љи ма, нео п ход но 
да се он стро го раз гра ни чи од ин фра струк ту ре оп штин ског и ре пу-
блич ког зна ча ја. 

У окви ру ло кал не за јед ни це тре ба да се ор га ни зу ју из град ња, 
одр жа ва ње и функ ци о ни са ње ко му нал них обје ка та ло кал ног зна-
ча ја о ко ји ма не бри ну град и ре пу бли ка (ло кал не са о бра ћај ни це, 
зе ле ни ло, пар ко ви, улич на ра све та, во до вод, ка на ли за ци ја, то пли-
фи ка ци ја, пи ја це, гро бља и др.). За ви сно од вр сте по тре ба, објек-
тив них усло ва и мо гућ но сти за до во ља ва ња, оба вља ње ко му нал них 
услу га мо же се раз ли чи то ор га ни зо ва ти, под усло вом да се обе зе-
бе де од ре ђе ни ква ли тет и што ни же це не услу га. И кад су ко му нал-
ни објек ти у вла сни штву ло кал не за јед ни це, оба вља ње ко му нал них 
услу га мо же се, кад је то по вољ ни је, по ве ри ти по сто је ћим ко му-
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нал ним ор га ни за ци ја ма, или ће ло кал на за јед ни ца осно ва ти сво је 
ко му нал не слу жбе. 

3. Еко ло шка за шти та на се ља 

Еко ло шка за шти та мо же би ти ефи ка сна са мо ако се на њој не-
по сред но ан га жу је це ло куп но ста нов ни штво. За то под сти ца ње и 
ор га ни зо ва ње ма сов не за шти те тре ба да пред ста вља јед ну од нај-
зна чај ни јих функ ци ја ло кал них за јед ни ца.18) 

 Ту функ ци ју мо гло би не по сред но оба вља ти еко ло шко дру-
штво ко је би тре ба ло обра зо ва ти у сва ком на се љу. 

 У еко ло шкој за шти ти на се ља мо гу се ко ри сти ти на ро чи то сле-
де ћа сред ства: ја ча ње сво јин ских пра ва гра ђа на, и по себ но пра ва 
ло кал не за јед ни це у рас по ла га њу еко ло шким про сто ром на се ља, 
на ро чи то гра ђе вин ским зе мљи штем, по слов ним про сто ром, ко му-
нал ним објек ти ма, као и жи вот но суд бо но сним при род ним усло-
ви ма ; пле би сци тар но из ја шња ва ње гра ђа на о по себ но зна чај ним 
пи та њи ма еко ло шке за шти те; ма сов ни от пор свим по ку ша ји ма 
еко ло шког угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

4. Снаб де ва ње сред стви ма лич не по тро шње 

Ор га ни зо ва ним и план ским снаб де ва њем тре ба ло би обез-
бе ди ти да се гра ђа ни у ор га ни за ци ји ло кал не за јед ни це ре дов но 
снаб де ва ју нај не оп ход ни јим сред стви ма ши ро ке по тро шње и да се 
снаб де ва ње вр ши под по вољ ни јим усло ви ма не го пре ко нео р га ни-
зо ва ног тр жи шта. То би се мо гло обе зе бе ди ти: од го ва ра ју ћом по-
ли ти ком рас по ла га ња по слов ним про сто ром та ко да пр вен ство у 
ње го вом ко ри шће њу има ју при о ри тет ни снаб де ва чи ко ји гра ђа не 
снаб де ва ју нај не оп ход ни јом ро бом ши ро ке по тро шње; ду го роч ним 
и пре ци зним уго ва ра њем снаб де ва ња са по слов но по у зда ним снаб-
де ва чи ма ко ји ће га вр ши ти под тр жи шно нај по вољ ни јим усло ви-
ма. 

Ра ди обез бе ђе ња што по вољ ни јих усло ва снаб де ва ња нај не оп-
ход ни јим жи вот ним сред стви ма, нео п ход но је да се гра ђа ни обра-
зо ва њем по тро шач ких за дру га, или на дру ги на чин ор га ни зу ју као 
по тро ша чи. Рен та бил ни јим по сло ва њем, ди рект ним снаб де ва њем 
од про из во ђа ча, штед но-кре дит ни ом услу га ма и дру гим по год но-
18) Оља Мунитлак Ивановић: “Принципи и схватања одрживог развоја као инструменти 

на путу реализације концепта одрживости” у: Пословна економија, бр. 1/2009. стр. 98-
99).
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сти ма, за дру ге би мо гле обе зе бе ди ти знат но по вољ ни је снаб де ва ње 
ква ли тет ни јим и јев ти ни јим про из во ди ма и услу га ма, уз од ре ђе не 
кре дит не олак ши це, пла ћа ње на по чек и уче шће за дру га ра у оства-
ре ној до би ти. Са мо ор га ни зо ва њем штед ње и уде ли ма у по слов ним 
сред стви ма по тро шач ке за дру ге гра ђа ни мо гу оси гу ра ти нај по у зда-
ни је и нај ра ци о нал ни је рас по ла га ње сред стви ма лич не по тро шње. 

Пре ко по тро шач ке за дру ге или уго во ри ма са дру гим са мо стал-
ним снаб де ва чи ма мо же се од ре ђе на ро ба до пре ма ти до кућ ног 
пра га по тро ша ча, да ва ти на кре дит уз прет пла ту и уз дру ге по год-
но сти у обо стра ном ин те ре су и снаб де ва ча и по тро ша ча. На исти 
на чин мо гло би се ор га ни зо ва ти фи нан си ра ње про из вод ње од ре-
ђе них про из во да, на при мер, зим ни це, пу тем кре ди та или ула га ња 
по тро ша ча уз за јед нич ки ри зик. 

5. Ор га ни зо ва ње за нат ских, ин те лек ту ал них и дру гих услу га

Ме ђу гра ђа ни ма, пре ма ис тра жи ва њи ма19), по сто ји ве ли ки 
ин те рес за ор га ни зо ва но пру жа ње за нат ских, ин те лек ту ал них и 
дру гих нео п ход них услу га по ро дич ним до ма ћин стви ма и за ин те-
ре со ва ним по је дин ци ма. На ро чи то је ве ли ки ин те рес за сле де ће 
вр сте услу га: 1) за нат ске услу ге за одр жа ва ње стам бе ног про сто-
ра и по прав ку кућ них апа ра та, и то на ро чи то: во до ин ста ла тер ске, 
елек три чар ске, елек тро ни чар ске, бра вар ске, ли мар ске, сто лар ске, 
мо лер ске и та пе тар ске ра до ве; 2) по прав ке мо тор них во зи ла по 
прин ци пу „пу ту ју ће ра ди о ни це“ у га ра жа ма и на пар кин зи ма, на-
ро чи то у обла сти ауто ме ха ни чар ских, ауто е лек три чар ских и ауто-
ли мар ских услу га; 3) по ма га ње и не га у ку ћи, као што је спре ма ње 
ста на, бри га о ста ри ма и бо ле сним ли ци ма, чу ва ње де це, пра ње и 
пе гла ње ве ша и сл.; 4) ма ну ел не услу ге, као што су: усе ља ва ње или 
пре се ља ва ње ста на ра, чи шће ње ста но ва и за јед нич ког про сто ра у 
стам бе ним згра да ма, скла ди ште ње огрев ног и дру гог по тро шног 
ма те ри ја ла или на ме шта ја; 5) обу ка во за ча и пру жа ње ван школ ске 
по мо ћи у до дат ном обра зо ва њу уче ни ка и сту де на та у ку ћи или 
дру штве ним про сто ри ја ма; 6) пру жа ње прав не по мо ћи, на ро чи то 
у оства ри ва њу: рад но-со ци јал них, ста нар ских и ин ва лид ско-пен-
зиј ских пра ва, пра ва из здрав стве ног и со ци јал ног оси гу ра ња, у 
са ста вља њу ку по-про дај них и дру гих уго во ра; 7) пру жа ње књи го-
вод стве них и фи нан сиј ских услу га при ват ним аген ци ја ма, за нат-
ским и тр го вин ским рад ња ма и дру гим за ин те ре со ва ним ли ци ма; 
19) Ис тра жи ва ња су вр ше на 2008. го ди не у ор га ни за ци ји „ДО Ло кал на са мо у пра ва“.
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8) оба вља ње би ро тех нич ких услу га, као што су по пу ња ва ње обра-
за ца и фор му ла ра, умно жа ва ње ма те ри ја ла и до ку ме на та.

Нај ра ци о нал ни је је да се це ло куп на ор га ни за ци ја услу га во-
ди у окви ру по тро шач ке за дру ге, у ко јој се и по је ди ни за дру га ри, 
ква ли фи ко ва ни за од ре ђе не по сло ве, мо гу по вре ме но ан га жо ва ти 
за оба вља ње од го ва ра ју ћих по сло ва. Пред ност та кве ор га ни за ци је 
је и у то ме да за дру га га ран ту је ква ли тет услу га и да по ред ни жих 
це на омо гу ћи и пла ћа ње на по чек. Ако не по сто ји по тро шач ка за-
дру га, ор га ни за ци ју услу га тре ба да обе зе бе де ор га ни ло кал не за-
јед ни це пре ко сер ви са или по себ них ор га на за услу ге гра ђа ни ма.

6. Хи ги је на жи вље ња и здрав стве на пре вен ти ва 

Хи ги је на жи вље ња и здрав стве на пре вен ти ва су глав ни фак-
то ри у спре ча ва њу и су зби ја њу мно гих бо ле сти, због че га би мо-
ра ли за у зи ма ти зна чај но ме сто у ак тив но сти ма ло кал не за јед ни це. 
У са рад њи са до мо ви ма здра вља, ло кал не за јед ни це би тре ба ло да 
бу ду усме ре не на ства ра ње но вих здрав стве них на ви ка гра ђа на и 
на ани ми ра ње гра ђа на да са ми бри ну о свом здра вљу и здра вљу 
сво јих по ро ди ца. За су зби ја ње бо ле сти ко ји ма је, због све не при-
род ни јег на чи на жи во та, све ви ше из ло жен са вре ме ни чо век, нео-
п ход на је стал на здрав стве на пре вен ти ва. Је дан од на чи на ње ног 
оства ри ва ња је фор ми ра ње здрав стве них сек ци ја или клу бо ва ко-
ји би ор га ни зо ва ли еду ка тив на пре да ва ња и по ма га ли гра ђа ни ма 
у спре ча ва њу бо ле сти по ви ше ног крв ног при ти ска, бо ле сти ср ца, 
ал ко хо ли зма, си де, нар ко ма ни је и сл.

У ци љу раз ви ја ња здрав стве не кул ту ре и по бољ ша ња здрав-
стве не за шти те гра ђа на, нео п ход но је оства ри ва ти са рад њу са 
здрав стве ним слу жба ма. То се по сти же ор га ни зо ва њем пре да ва ња 
о хи ги је ни жи вље ња и ис хра не, па тро на жних слу жби, по мо ћи у 
ку ћи, кућ не не ге ста рих осо ба и хро нич них бо ле сни ка. Тре ба про-
на ћи и ре ше ња да се сма ње ре до ви че ка ња ле ка ра, по себ но кад су у 
пи та њу ста ра и бо ле сна ли ца. За бо љи ква ли тет жи во та нео п ход но 
је раз ви ја ти раз не об ли ке здрав стве не пре вен ти ве. Ме ђу пр ви ма је 
уна пре ђи ва ње фи зич ке кон ди ци је, на ро чи то гра ђа на у град ским на-
се љи ма. На то ме и здрав стве не слу жбе тре ба по себ но да са ра ђу ју. 
По треб но је да се, ра ди по бољ ша ња фи зич ке кон ди ци је и оп штег 
пси хо фи зич ког здра вља гра ђа на, у са рад њи са спорт ским ор га ни-
за ци ја ма ор га ни зу ју про гра ми фи зич ког ве жба ња, кро са у при ро-
ди, раз не вр сте кам по ва и ра зно ра зних ре кре а тив них ак тив но сти. 
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Здрав стве на пре вен ти ва у ло кал ној за јед ни ци тре ба да об у хва ти и 
по моћ мај ка ма у ци љу пра вил ног раз во ја њи хо ве де це, спре ча ва-
ња го ја зно сти де це и за шти те здра вља зу ба. Ра ди оба ве ште но сти 
мај ки, мо гу се ор га ни зо ва ти пре да ва ња пе ди ја та ра, сто ма то ло га и 
дру гих струч ња ка о здрав стве ној за шти ти де це.

Про гра мом здрав стве не пре вен ти ве нео п ход но је об у хва ти ти 
и љу де из над 65 го ди на жи во та. Ис ку ства ло кал них за јед ни ца, по-
себ но у се о ским и брд ско-пла нин ским под руч ји ма, по ка зу ју да су 
пре да ва ња о хи ги је ни ис хра не и по тре би одр жа ва ња фи зич ке кон-
ди ци је има ла ве о ма по во љан од јек код гра ђа на и да су им са ве ти 
струч ња ка и прак тич но ве о ма по мо гли и олак ша ли здрав стве не те-
го бе. 

 За жи вот и здра вље гра ђа на ве о ма је зна чај но одр жа ва ње чи-
сто ће и за шти те чо ве ко ве око ли не. Сва ка ло кал на за јед ни ца, по-
себ но на град ском под руч ју, тре ба да има про гра ме одр жа ва ња 
чи сто ће јав них по вр ши на и за шти те око ли не од ра зних за га ђе ња. 
Про гра мом је по треб но об у хва ти ти еду ка ци ју ста нов ни штва о за-
шти ти чо ве ко ве око ли не, ор га ни зо ва ти раз го во ре са ста нов ни ци-
ма на се ља и ули ца, са ста на ри ма стам бе них згра да, вла сни ци ма 
при ват них рад њи, а у шко ла ма пре да ва ња о чи сто ћи око ли не и 
уна пре ђе њу кул ту ре ста но ва ња. Ве о ма је зна чај но да се у са рад њи 
са шко лом, у окви ру ван на став них ак тив но сти, ор га ни зу ју ак ци је 
очу ва ња чо ве ко ве око ли не и раз ви ја ња еко ло шке кул ту ре код де це 
и омла ди не.

7. Со ци јал на за шти та у на се љу

Све ве ћи зна чај ло кал не за јед ни це у обез бе ђе њу оп ште со ци-
јал не си гур но сти гра ђа на на ме ће по тре бу за од го ва ра ју ћим ор га-
ни зо ва ним ак тив но сти ма. Ефи ка сно ор га ни зо ва на со ци јал на за-
шти та у на се љу под ра зу ме ва план ску и ор га ни зо ва ну за јед нич ку 
ак ци ју струч них слу жби и гра ђа на на пру жа њу по мо ћи ли ци ма ко ја 
из објек тив них раз ло га ни су у ста њу да бри ну о сво јој ег зи стен ци-
ји. У усло ви ма за о штре них со ци јал них про бле ма у дру штву и све 
те жег за до во ља ва ња со ци јал но-за шти ти них по тре ба пу тем ин сти-
ту ци ја со ци јал не за шти те, со ци јал но-за штит на функ ци ја ло кал них 
за јед ни ца све ви ше до ла зи до из ра жа ја. 

Вре ме у ко јем жи ви мо обе ле же но је све ве ћим си ро ма ше њем 
ста нов ни штва, ме ђу ко ји ма је ве ли ки број оних ко ји ег зи сти ра-
ју ис под гра ни це жи вот ног ми ни му ма. У овој гру пи љу ди, по ред 
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пен зи о не ра са ни ским при ма њи ма, ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи 
и осо ба не спо соб них за при вре ђи ва ње, су та ко ђе и за по сле ни гра-
ђа ни ко ји од сво јих при ма ња те шко мо гу жи ве ти. У си ту а ци ји ка-
да све ве ћи број рад ни ка по ста је тех но ло шки ви шак, со ци јал ни 
про бле ми се све ви ше за о штра ва ју. Сто га је јед на од мо гућ но сти 
ре ша ва ња со ци јал них про бле ма у ло кал ној за јед ни ци ва нин сти-
ту ци о нал на по моћ ста ри јим, не моћ ним и со ци јал но не збри ну тим 
љу ди ма и по ро ди ца ма.

Ор га ни зо ва њем по мо ћи на пред на ве де ним ка те го ри ја ма гра ђа-
на, ло кал на за јед ни ца мо же знат но до при не ти ре ша ва њу со ци јал-
них про бле ма. Ор га ни зо ва на по моћ со ци јал но угро же ним гра ђа ни-
ма и њи хо вим по ро ди ца ма под ра зу ме ва, пре све га: евидентирање 
осо ба ко је не ма ју до вољ но сред ста ва за сво је из др жа ва ње; прија
вљивање та квих гра ђа на цен три ма за со ци јал ни рад и дру гим ин-
сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те ко је пред у зи ма ју ме ре и по ступ ке 
за трај ни ју со ци јал ну за шти ту гра ђа на; подношење зах те ва елек-
тро ди стри бу ци ји за суб вен ци о ни са ње по тро шње елек трич не енер-
ги је. 

За јед но са ор га ни за ци јом Цр ве ног кр ста ло кал на за јед ни ца 
мо же со ци јал но угро же ним гра ђа ни ма по мо ћи и: организовањем
рас по де ле оде ће, обу ће, на ме шта ја, зим ни це и јед но крат не нов ча не 
по мо ћи при ку пље не кроз ак ци је со ли дар но сти гра ђа на; организо
вањемшкол ских ку хи ња ко је би до при не ле по бољ ша њу ис хра не 
де це, на ро чи то из по ро ди ца са сла би јим ма те ри јал ним ста њем. 
Обро ци хра не из та квих ку хи ња би се мо гли до ста вља ти и ста ри-
јим со ци јал но угро же ним осо ба ма на под руч ју ло кал не за јед ни це 
а све у са рад њи са шко ла ма на под руч ју ло кал не за јед ни це, ида
вањем ви шка то плог обро ка из ре сто ра на пред у зе ћа и фир ми. На 
пла ну со ци јал не за шти те ста ри јих љу ди, нео п ход но је еви ден ти ра-
ти сва ки по је ди нач ни слу чај и утвр ди ти пра во ста ње. Та ко се мо же 
до ћи до са зна ња ка кве су ма те ри јал не, стам бе не и здрав стве не при-
ли ке у ко ји ма ег зи сти ра ју ста ри љу ди, с ким жи ве, сте пен њи хо ве 
по крет но сти, да ли су уса мље ни и да ли им не ко по ма же, и ко ји 
об лик по мо ћи  би им нај ви ше од го ва рао. На осно ву то га мо же се 
из ра ди ти про грам ак тив но сти за пру жа ње по мо ћи ста ри јим осо ба-
ма. Глав ни но си о ци про гра ма тре ба да бу ду ор га ни за ци је Цр ве ног 
кр ста, Удру же ње пен зи о не ра, шко ле и дру штве не ор га ни за ци је у 
ло кал ној за јед ни ци. Про гра мом ак тив но сти за за шти ту со ци јал но 
угро же них ста рих љу ди ло кал на за јед ни ца мо же да пла ни ра и раз-
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ви ја раз ли чи те об ли ке со ци јал не по мо ћи, ме ђу ко ји ма тре ба да се 
пред ви ди: отварање клу бо ва за оку пља ње ста ри јих љу ди, у ко ји ма 
би они мо гли за до во љи ти раз ли чи те по тре бе, као што су јев ти ни 
то пли обро ци, пра ње и пе гла ње ру бља, ре кре а ци ја, из ле ти, и др.;
дневниобилазак ста рих љу ди, по себ но у град ским на се љи ма, на-
ро чи то оних ко ји су уса мље ни, до но ше ње днев них на мир ни ца и 
по ма га ње у кућ ним по сло ви ма не моћ ним и ста рим љу ди ма ко ји 
има ју ве ли ке ста но ве или ку ће, мо гу по ма га ти по је дин ци или брач-
ни па ро ви ко ји су стам бе но нео бе збе ђе ни, а за уз врат би ста но ва ли 
у њи хо вом ста ну и уз на кна ду за ко ри шће ње ста на, под над зо ром 
ко ми си је за со ци јал но-ху ма ни тар на пи та ња, во ди ли стал ну бри гу 
о жи во ту и здра вљу ста рих љу ди.

Ве о ма ва жан об лик со ци јал но-за штит них ак тив но сти ло кал-
них за јед ни ца пред ста вља ства ра ње усло ва за за по шља ва ње. Је дан 
од на чи на за по шља ва ња не за по сле них гра ђа на мо гао би би ти ор-
га ни зо ва ње ма лих де чи јих уста но ва за пе то ро до ше сто ро де це у 
при ват ним ста но ви ма, у ко ји ма би мла ди со ци јал ни и про свет ни 
рад ни ци чу ва ли и под у ча ва ли де цу. Про блем не за по сле но сти мо же 
се ре ша ва ти и ан га жо ва њем не за по сле них љу ди за чу ва ње ауто мо-
би ла, при ват не и дру штве не имо ви не. Не за по сле ни во до ин ста ла-
те ри, елек три ча ри, ауто ме ха ни ча ри и др. мо гу се ан га жо ва ти на 
пру жа њу услу га по ро дич ним до ма ћин стви ма, а фа кул тет ски обра-
зо ва ни љу ди на по ма га њу школ ској де ци у са вла да ва њу школ ског 
гра ди ва.  Та ко ђе ва жан об лик со ци јал но-за штит них ак тив но сти је 
и по моћ по ро ди ца ма ко је не ма ју ви ше из во ра при хо да. Ло кал не 
за јед ни це би мо гле ор га ни зо ва ти рас по де лу још не ис ко ри шће ног 
гра ђе вин ског зе мљи шта угро же ним по ро ди ца ма на ко јем би оне на 
од ре ђе но вре ме уз га ја ле во ће и по вр ће. По што у град ским и се о-
ским стам бе ним на се љи ма има до ста сло бод них за пу ште них по вр-
ши на по треб но је све то еви ден ти ра ти и од ре ди ти по ро ди це ко је би 
их при вре ме но мо гле об ра ђи ва ти. 

Со ци јал на за шти та у на се љу под ра зу ме ва и де ло ва ње у прав-
цу пре вен ти ве и от кри ва ња де ви јант ног по на ша ња де це и омла ди-
не ко је је ма ње или ви ше при сут но у свим сре ди на ма, а ис по ља ва 
се у ви ду на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра, скит ње, ал ко хо ли зма, 
ода ва ња дро га ма и вр ше њу кри вич них де ла. Де ви јант но по на ша-
ње мла дих пре вен тив но се мо же су зби ја ти ор га ни зо ва њем ра зних 
ак тив но сти ко је би ис пу ни ле њи хо во сло бод но вре ме и ути ца ле на 
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фор ми ра ње њи хо ве лич но сти. У том ци љу, ло кал на за јед ни ца тре-
ба да ор га ни зу је кул тур не и спорт ске сек ци је, спорт ска так ми че ња 
и ра зна пре да ва ња из обла сти ко је нај ви ше ин те ре су ју мла де. 

Са рад њом ло кал не за јед ни це са шко лом и цен тром за со ци јал-
ни рад мо же се спре ча ва ти не га тив но по на ша ње мла дих. По треб-
но је еви ден ти ра ти по ро дич не про бле ме, на ро чи то оних по ро ди ца 
у ко ји ма се ис по ља ва ју ал ко хо ли зам, по ре ме ће ни брач ни од но си, 
не ре ше ни стам бе ни про бле ми и сла бо ма те ри јал но ста ње. Да би 
от кло ни ли по ро дич не про бле ме ко ји ди рект но про у зро ку ју де ви-
јант но по на ша ње мла дих, ло кал на за јед ни ца тре ба да са ра ђу је и 
са здрав стве ним и са со ци јал ним уста но ва ма ко је су ка дров ски и 
ор га ни за ци о но оспо со бље не за ре ша ва ње та квих про бле ма. 

 Пра во вре ме но от кри ва ње де ви јант ног по на ша ња мла дих од 
пре суд ног је зна ча ја за ње го во ефи ка сно су зби ја ње. За то је нео п-
ход на са рад ња ло кал них за јед ни ца са цен три ма за со ци јал ни рад, и 
на ро чи то са шко ла ма. Са рад ња са шко ла ма је по себ но зна чај на јер 
се у тој сре ди ни нај бр же от кри ва ју по чет ни симп то ми де ви јант ног 
по на ша ња, као што су сла бе оце не, бе жа ње из шко ле и ра зни об ли-
ци агре сив но сти.

Сва ки от кри ве ни слу чај де ви јант ног по на ша ња тре ба бла го-
вре ме но при ја ви ти цен тру за со ци јал ни рад, ко ји је над ле жан да у 
са рад њи са пра во суд ним ор га ни ма пред у зи ма кон крет не ме ре. Ло-
кал на за јед ни ца мо же у са рад њи са цен тром за со ци јал ни рад има-
ти ве о ма зна чај ну уло гу у спро во ђе њу про гра ма ре со ци ја ли за ци је 
мла дих пре ступ ни ка. На ро чи то је зна чај на са рад ња по из вр ше њу 
вас пит них ме ра ка да де ли квен ти ма тре ба пру жи ти по моћ при ли-
ком по нов ног укљу чи ва ња у дру штве ну сре ди ну. 

Да би се со ци јал ни про бле ми гра ђа на и ва нин сти ту ци о нал но 
ефи ка сно ре ша ва ли, нео п ход но је со ци јал но-за штит не ак тив но сти 
ло кал не за јед ни це ефи ка сно ор га ни зо ва ти. То под ра зу ме ва обра-
зо ва ње те ла ко ја ће се ба ви ти про бле ми ма со ци јал не за шти те гра-
ђа на и ко ја ће за то би ти од го вор на ор га ни ма ло кал не за јед ни це. 
Нај по де сни је је обра зо ва ти ко ми си ју за со ци јал ни рад, ко ја би би ла 
но си лац и ор га ни за тор ак тив но сти на пру жа њу по мо ћи со ци јал но 
угро же ним љу ди ма и ко ја би са ра ђи ва ла са дру штве ним чи ни о ци-
ма и гра ђа ни ма на утвр ђи ва њу од го ва ра ју ћих ме ра и ак ци ја. 

Ефи ка сно де ло ва ње ко ми си је за со ци јал ни рад под ра зу ме ва 
на ро чи то сле де ће: да она уз по моћ цен тра за со ци јал ни рад во ди 
од го ва ра ју ћу еви ден ци ју о ко ри сни ци ма и об ли ци ма со ци јал не 
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за шти те; да по сто ји пре ци зан про грам ак тив но сти са ро ко ви ма и 
но си о ци ма ак тив но сти; да са став ко ми си је са чи ња ва ју љу ди ко ји 
по се ду ју ор га ни за тор ске спо соб но сти, сми сао за људ ске про бле ме 
и да ужи ва ју по ве ре ње код гра ђа на; да ко ми си ја са ра ђу је са уста но-
ва ма со ци јал не за шти те и ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма.

Цен три за со ци јал ни рад мо гу ко ми си ја ма пру жи ти дра го це ну 
по моћ у из ра ди пла но ва и про гра ма раз во ја со ци јал не за шти те и у 
сни ма њу со ци јал но-за штит них по тре ба. Зна чај на је и по моћ со ци-
јал них рад ни ка, на ро чи то кад се ра ди о ор га ни зо ва њу до бро вољ-
ног ра да гра ђа на и ра зних ак ци ја со ли дар но сти. Са рад ња ко ми си ја 
са ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма тре ба ло би да бу де усме ре на на: 
ства ра ње усло ва за рад ху ма ни тар них ор га ни за ци ја на под руч ју 
ло кал не за јед ни це; ор га ни зо ва ње кул тур них ак тив но сти ста рих и 
ин ва лид них гра ђа на; ор га ни зо ва ње ра зних ак ци ја за по моћ ста рим 
и ин ва лид ним гра ђа ни ма; ор га ни зо ва ње ак ци ја за олак ша ва ње кре-
та ња ин ва ли да на про сто ру ло кал не за јед ни це.20) 

За јед нич ка бри га о де ци, та ко ђе, пред ста вља ва жан об лик со-
ци јал не за шти те у ло кал ној за јед ни ци. На ро чи то је по треб на по моћ 
де ци ли ше ној ро ди тељ ског ста ра ња као што су де ца без оба ро ди-
те ља, де ца на пу ште на од стра не ро ди те ља, де ца те шко бо ле сних 
ро ди те ља и де ца из по ро ди ца са те шко по ре ме ће ним по ро дич ним 
од но си ма. Ве о ма је ва жно от кри ти угро же но де те и на вре ме му 
пру жи ти аде кват ну по моћ. У том ци љу нео п ход на је са рад ња са 
ро ди те љи ма, шко ла ма, ор га ни ма кућ не са мо у пра ве и цен три ма за 
со ци јал ни рад. У са рад њи са цен три ма за со ци јал ни рад мо же се 
ор га ни зо ва ти сме штај угро же не де це код за ин те ре со ва них по ро-
ди ца, и омо гу ћи ти да де ца без ро ди те ља има ју пред ност при ли ком 
при је ма у пред школ ске уста но ве или деч је до мо ве.

У гру пу со ци јал но нај у гро же ни је де це спа да ју де ца оме те на 
у пси хо фи зич ком раз во ју. Ра ди пру жа ња од го ва ра ју ће по мо ћи, по-
треб но је еви ден ти ра ње и при ја вљи ва ње та кве де це здрав стве ним 
уста но ва ма и уста но ва ма со ци јал не за шти те. Та квој де ци мо же се 
по мо ћи и ини ци ја ти вом за осни ва ње оде ље ња за днев ни бо ра вак 
хен ди ке пи ра не де це у окви ру прет школ ских уста но ва. 

Нео п ход но је да ло кал не за јед ни це по све те па жњу и основ ном 
обра зо ва њу де це. У том ци љу, тре ба сво је де ло ва ње да усме ре на 
под сти ца ње са рад ње шко ла и ро ди те ља, на по ма га ње ро ди те љи ма 
20) Укла ња њем ар хи тек тон ских пре пре ка тре ба ин ва ли ди ма омо гу ћи ти не сме та но кре та-

ње ко ли ци ма на тро то а ри ма, сте пе ни шти ма и не сме тан при ступ кул тур ним и спорт-
ским об јек ти ма.
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ко ји ни су у мо гућ но сти да се са ми ста ра ју о свом де те ту, на ства ра-
ње усло ва за кул тур но-про свет не и спорт ске ак тив но сти и тех нич-
ко обра зо ва ње де це и на ја ча ње ма те ри јал них усло ва ра да шко ла, 
ко је се мо же обез бе ди ти са мо до при но сом или пу тем по мо ћи тр го-
вин ских, уго сти тељ ских и за нат ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца.

8. Кул тур нопро свет на и спорт ска ак тив ност 

Да би по бољ ша ле ква ли тет жи во та сво јих гра ђа на, ло кал не 
за јед ни це тре ба да раз ви ја ју све об ли ке кул тур но-про свет них и 
спорт ских ак тив но сти за ко је су гра ђа ни нај ви ше за ин те ре со ва ни. 
У са рад њи са шко лом и кул тур но-про свет ним и спорт ским ор га-
ни за ци ја ма, ло кал не за јед ни це тре ба да ор га ни зу ју раз не кул тур-
но-про све те не и спорт ске сек ци је, и на тај на чин пру же при ли ку 
та лен то ва ним по је дин ци ма да ис ка жу сво ју да ро ви тост и афир ми-
шу се у сво јој сре ди ни. Про грам кул тур но-про свет не ак тив но сти 
би мо рао об у хва ти ти ор га ни зо ва ње по мо ћи школ ској де ци у са вла-
да ва њу школ ског гра ди ва, ор га ни зо ва ње сек ци ја за тех нич ко обра-
зо ва ње де це, ор га ни зо ва ње ра зних умет нич ких сек ци ја као што су 
хор ско пе ва ње, по зо ри шна ак тив ност, ре ци та ци ја, ба лет и сл. Ве-
о ма је зна чај но ство ри ти усло ве за рад би бли о те ке и чи та о ни це, 
ак тив ност мла дих сли ка ра, ор га ни за ци ју обу ке за рад  на ком пју те-
ри ма, филм ске про јек ци је, ак тив ност ра дио ама те ра, ор га ни за ци ју 
кур се ва стра них је зи ка и сл. 

Уко ли ко по сто је мо гућ но сти, ве о ма ко ри сно би би ло и ор-
га ни зо ва ње кул тур но-умет нич ког дру штва, чи ме би се са чу ва ле 
фол клор не тра ди ци је за бу ду ћа по ко ле ња. У том ци љу, ко ри сно је 
ор га ни зо ва ти и при ред бе на ко је би се по зи ва ла по зна та кул тур-
но-умет нич ка дру штва. Та ко ђе, за по ди за ње кул тур ног жи во та ло-
кал не за јед ни це на ви ши ни во, зна чај но је ор га ни зо ва ти из ло жбе 
сли ка, на ро чи то мла дих и та лен то ва них а не до вољ но афир ми са них 
сли ка ра. 

Про гра мом кул тур но-про свет не ак тив но сти нео п ход но је об-
у хва ти ти усту па ње про сто ри ја цен тра ло кал не за јед ни це на ко-
ри шће ње мла дим сли ка ри ма и умет ни ци ма, а та ко ђе и гра ђа ни ма 
ра ди ор га ни зо ва ња лич них про сла ва, за шта су они ве о ма за ин тер-
со ва ни.21)

21) Пре ма ре зул та ти ма ан ке те ко ју је ор га ни зо ва ла ДО „Ло кал на са мо у пра ва“(2008. год.), 
од укуп ног бро ја ис пи та них гра ђа на ло кал них за јед ни ца, и град ског и се о ског ти па, 
ви ше од 50% је од го во ри ло да су нај ви ше за ин те ре со ва ни за ор га ни за ци ју свад би у 
про сто ри ја ма ло кал них за јед ни ца.
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Усту па ње про сто ри ја ло кал них за јед ни ца на ко ри шће ње гра ђа-
ни ма ве о ма је зна чај но и са ста но ви шта со ци јал не за шти те гра ђа на 
с об зи ром на ве о ма не при сту пач не це не за ку па про сто ри ја. 

Сва ка ло кал на за јед ни ца тре ба да има и про грам спорт ских ак-
тив но сти с об зи ром на зна чај ко ји ба вље ње спор том има за пси хо-
фи зич ко здра вље гра ђа на. Про грам тре ба да са др жи ор га ни зо ва ње 
спорт ских сек ци ја и спорт ских так ми че ња из ме ђу ло кал них за јед-
ни ца, као и уре ђе ње те ре на по год них за ба вље ње ра зним спор то ви-
ма. Спорт ске ак тив но сти тре ба ре а ли зо ва ти у са рад њи са шко ла ма 
на чи јим спорт ским те ре ни ма се мо гу ор га ни зо ва ти спорт ска так-
ми че ња у фуд ба лу, ко шар ци, ру ко ме ту и сл. Та ко ђе, у са рад њи са 
шко лом, мо же се омо гу ћи ти гра ђа ни ма ко ри шће ње са ла за фи зич ко 
ве жба ње. За по ди за ње спорт ске кул ту ре гра ђа на зна чај но је ор га-
ни зо ва ти и обу ку не пли ва ча у са рад њи са ло кал ним за јед ни ца ма на 
чи јем под руч ју  по сто ји ба зен, као и пли вач ка так ми че ња.

За здра вље љу ди ко ри сно је ор га ни зо ва ти и кро се ве у при ро-
ди, у ко ји ма би уче ство ва ли од нај мла ђих до нај ста ри јих гра ђа на. 
По ред то га, мо гу се ор га ни зо ва ти и ра зна так ми че ња у во жњи би-
ци клом, сто ном те ни су или у ри бо ло ву.

 9. Одр жа ва ње ре да и ми ра у на се љу 

За до во ља ва ње со ци јал них по тре ба гра ђа на на осно ву њи хо ве 
са мо у пра ве је нај по у зда ни ја га ран ци ја за одр жа ва ње ста бил ног ре-
да и ми ра у на се љу, јер се та ко пре ва зи ла зе су прот но сти пар ци јал-
них ин те ре са ко је до во де до су ко бља ва ња и угро жа ва ња ми ра ме ђу 
гра ђа ни ма. Нео п ход но је, ме ђу тим, да се одр жа ва ње ре да и ми ра 
у на се љу обез бе ђу је и по себ ним ме ра ма и ак тив но сти ма гра ђа на.

За раз ли ку од ме ра др жав них ор га на, гра ђа ни у одр жа ва њу ре-
да и ми ра тре ба да слу же ис кљу чи во ми ро љу би вим, од но сно не на-
сил ним сред стви ма: убе ђи ва њем, вас пи та њем, ми ре њем за ва ђе них 
стра на, јав ном осу дом пре сту па и сл. Те же пре кр ша је тре ба ло би 
сва ко да при ја вљу је над ле жним ор га ни ма, без об зи ра да ли је сам 
не по сред но угро жен. О кућ ном ре ду и ми ру у стам бе ним згра да ма 
тре ба ло би да бри ну сви ста на ри. И на јав ним ме сти ма у на се љу, 
сва ко тре ба да се ан га жу је на одр жа ва њу јав ног ре да и ми ра. По-
се бан зна чај у то ме има де жур ство и ре дар ство ко је на ро чи то при 
одр жа ва њу јав них ску по ва тре ба да ор га ни зу ју ор га ни за то ри тих 
ску по ва. 
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Ра ди ре ша ва ња на ста лих спо ро ва, на ро чи то сит ни јих не спо ра-
зу ма, це лис ход но је да се у сва ком на се љу од нај у ти цај ни јих гра-
ђа на обра зу је ми ров но ве ће ко јем ор га ни ло кал не за јед ни це тре ба 
да обез бе де све нео п ход не усло ве за успе шан рад. До след но свом 
на зи ву, за да так ми ров ног ве ћа је да са ве то ва њем и убе ђи ва њем ми-
ри за ва ђе не стра не, а са мо кад не успе у то ме, да их упу ћу је на 
суд ски спор.

10. Дру штве но и по ли тич ко ор га ни зо ва ње гра ђа на

Са по ве ћа њем сло бод ног вре ме на и жи вот ног стан дар да по ве-
ћа ва ће се и ин те рес за сло бод не ак тив но сти за ко је тре ба ства ра ти 
од го ва ра ју ће усло ве на ме сту ста но ва ња. Тај ин те рес је до ста ве-
ли ки што по ка зу ју из ја ве гра ђа на да би се у сло бод ном вре ме ну 
ра ди је ан га жо ва ли у не кој дру штве ној ор га ни за ци ји ко ја се ба ви 
сва ко днев ним жи вот ним про бле ми ма гра ђа на не го у не кој по ли-
тич кој пар ти ји.22) 

Ло кал на за јед ни ца би мо ра ла би ти сре ди ште ор га ни зо ва ња 
сло бод них ак тив но сти, и у тој функ ци ји се ди ште дру штве них ор-
га ни за ци ја и удру же ња гра ђа на. У њој се мо ра ју ства ра ти про стор-
ни и тех нич ки усло ви за сло бод не ак тив но сти ко је ће гра ђа ни у 
ра зним об ли ци ма са ми ор га ни зо ва ти. Зна ча јан број ан ке ти ра них 
гра ђа на сма тра да у ко ри шће њу про сто ри ја ло кал не за јед ни це дру-
штве не и ху ма ни тар не ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на тре ба да 
има ју пред ност у од но су на по ли тич ке ор га ни за ци је.23) Пре ма ис-
по ље ном ин те ре су гра ђа на, у ло кал ној за јед ни ци тре ба да де лу ју 
на ро чи то три вр сте дру штве них ор га ни за ци ја: кул тур но-за бав не, 
спорт ске, од но сно фи зич ко-ре кре а тив не и ама тер ско-ства ра лач ке. 

Дру штве не ор га ни за ци је тре ба, у прин ци пу, да се из др жа ва-
ју са мо фи нан си ра њем, са глав ним из во ри ма при хо да од чла на ри-
не, соп стве не ак тив но сти и ко мер ци јал них ре кла ма. Са мо фи нан-
си ра ње је ну жан услов са мо стал но сти и са мо стал ног де ло ва ња 
дру штве них ор га ни за ци ја ко је, да би омо гу ћи ле за до во ља ва ње из-
вор них по тре ба гра ђа на, не сме ју би ти ни под чи јим па тро на том и 
по ли тич ким ути ца јем. Оне тре ба да бу ду отво ре не за све гра ђа не, 

22) За ан га жо ва ње у дру штве ној ор га ни за ци ји ко ја се ба ви ин те ре си ма гра ђа на из ја сни ло 
се 85% ис пи та ни ка, док би се са мо 13% њих ан га жо ва ло у по ли тич кој пар ти ји. (Ан ке ту 
је ор га ни зо ва ла ДО „Ло кал на са мо у пра ва“ 2008. го ди не)

23) Ви ше од 51% ис пи та ни ка да је пред ност ко ри шће њу про сто ри ја цен тра ло кал не за јед-
ни це дру штве ним и ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма, дру штви ма и удру же њи ма гра ђа на. 
(Ан ке та ДО „Ло кал на са мо у пра ва“, 2008. год.)
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без об зи ра на њи хо ву со ци јал ну, на ци о нал ну, вер ску, по ли тич ку 
или би ло ко ју дру гу при пад ност. 

Ло кал на за јед ни ца тре ба да функ ци о ни ше и као сре ди ште по-
ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња, ства ра ју ћи усло ве за пу но ис-
по ља ва ње сло бо де и  рав но прав но сти у оства ри ва њу по ли тич ких 
пра ва гра ђа на. То под ра зу ме ва да све по ли тич ке пар ти је има ју јед-
на ке усло ве за свој рад, и да не ужи ва ју ни ка кве при ви ле ги је ни 
пре ма по ли тич ки нео пре де ље ним гра ђа ни ма ни јед не пре ма дру-
ги ма. 

Као за јед ни ца рав но прав них гра ђа на, ло кал на за јед ни ца под-
ра зу ме ва сло бод но де ло ва ње свих и сва ко га. Са мо под тим усло вом 
мо гу ћа је сло бод на кон ку рен ци ја иде ја у ко јој мо гу по бе ђи ва ти све, 
али са мо оне ко је при хва ти ве ћи на гра ђа на. Сва ка при хва ће на иде-
ја ре а ли зу је се уз нај ши ре укљу чи ва ње гра ђа на па та ко ни оства ре-
ни ре зул та ти иде је не при па да ју ни јед ној пар ти ји.

За то уме сто вла да ви не пар ти ја, у ло кал ној за јед ни ци тре ба да 
се оства ру је вла да ви на гра ђа на. То ће све по ли тич ке сна ге при мо-
ра ти да се уме сто бор бе за власт ори јен ти шу на бор бу за ре ша ва ње 
жи вот них про бле ма и уна пре ђи ва ње оп штих усло ва жи вот не ег зи-
стен ци је гра ђа на.24) 

Та ква ори јен та ци ја је услов да се при пад ни ци по ли тич ких пар-
ти ја на ђу и у ор га ни ма ло кал не за јед ни це ко ји тре ба да се кон сти-
ту и шу од пред став ни ка гра ђа на не за ви сно од њи хо ве по ли тич ке 
при пад но сти. Пар ти је се мо гу, рав но прав но с оста лим гра ђа ни ма, 
бо ри ти за из бор сво јих при пад ни ка у све ор га не ло кал не са мо у-
пра ве, али њи хо ва за сту пље ност у тим ор га ни ма не би мо гла би ти 
уна пред обез бе ђе на, што би ина че би ло су прот но са мом ду ху са мо-
у пра ве и ствар не де мо кра ти је.
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SOCIALNEEDSANDTHEIRSATISFIEINGWAY

INLOCALCOMMUNITY
Summary

Since ancient times people have been providing and se
curing for themselves necessary life assets and satisfying 
their own needs. Widening and development of economy 
specter has resulted in tribe community becoming state 
unity, based on satisfying those social needs that could not 
have been satisfied within one family and tribe.
Until contemporary age, human needs have been so wid
ened and developed that for their satisfaction even the 
state has become insufficient, resulting in that it has devel
oped into an international or global community. With this, 
local unity has not been abandoned, nor it could be, for on 
this kind of unity of individuals, all wider models of unity 
in human mankind, being it volunteer or enforced ones, 
have been based.
Key Words:  social needs, democratization, local selfgov
ernment
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Сажетак
Традицијаволонтерскоградајевеомадуга-можемо
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узврат.Волонтирањемсвеснопоклањамонашевреме,
способностииенергијузадобробитдругих-поједин-
цима,заједници,друштвуилиокружењу.
Увремекризе,рата,епидемије,елементарненепогоде
иусличнимситуацијама,кадаинституцијесистема
ипрофесионалцинемогудастигнудапомогну,ажи-
вотнеможедачека,волонтерствојенеопходанине-
заобилазанослонац.
Утранзиционим и сиромашним земљама, каква је и
наша, немерљив је допринос волонтера. Постало је
очигледно,токомпериодатранзиције,дадржавапо-
резима и доприносима неможе да прикупи довољно
средставапотребнихзареализацијусопственесоци-
јалнеполитикеиостварењепринципадистрибутив-
неправде.Затоволонтеризам,неоправданозапоста-
вљенизаборављен,требададоживиренесансу.
Волонтери су свуда препознати као најважнији ре-
сурс за спровођењепромена.Од волонтеризма кори-
сти имају сви. Волонтеризам побољшава квалитет

* Истраживач, ИПС Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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живота,мењасвестљуди,мењањиховеставовепре-
маграђанскомангажовању,представљаједанодоб-
ликапартиципацијеграђана,доприносиразвојуста-
билног,цивилногдруштва,развијасолидарноститд.
Економска користод волонтеризма задржавуи ло-
калнузаједницујевелика,посебноусветлучињенице
дауЕвропи,данас,волонтиравишеодстомилиона
људи.
Постављасепитање,далијенашаземљапрепознала
волонтерствокаоважанресурсидалиганаадеква-
танначинподржаваиподстиче?
Кључне речи: волонтерски рад, волонтер, организа-
торволонтерскограда,вредновањеволонтерскогра-
да...

Vо лон те ри зам је из у зет но ста ра по ја ва ко ја је етич ки ко ди фи ко-
ва на; нај че шће дру штве но не а де кват но ва ло ри зо ва на; по пра-

ви лу не до вољ но не го ва на и под сти ца на; а по след њих го ди на, по-
себ но у тран зи ци о ним зе мља ма, ско ро за бо ра вље на.2)

Већ 20 го ди на Ује ди ње не на ци је и Са вет Евро пе, под сти чу 
раз вој во лон те ри зма и про мо ви шу вред но сти и зна чај во лон тер-
ског ра да. Та ко су УН, кроз рад Ге не рал не скуп шти не и ра зних 
Ко ми си ја, до не ле око 15-ак од лу ка, пре по ру ка и низ ре зо лу ци ја, 
ко је се ти чу во лон ти ра ња.3) А Са вет Евро пе је, од др жа ва чла ни ца, 
тра жио да укло не све пре пре ке ко је мо гу на ве сти љу де да од у ста-
ну од во лон ти ра ња. Го ди не 1985. УН су 5. де цем бар про гла си ле за 
Ме ђу на род ни дан во лон те ра, а до да нас, ви ше од по ло ви не зе ма ља 
све та укљу чи ло се у ње го во обе ле жа ва ње. Ка сни је је, од стра не 
УН, 2001. го ди на про гла ше на Ме ђу на род ном го ди ном во лон те ра.
2)  Те ле фон ска ан ке та ра ђе на у Хр ват ској, де цем бра 2005. по ка за ла је да са мо 5% хр ват-

ских гра ђа на во лон ти ра.
3)  Ме ђу њи ма су нај зна чај ни је:
 а) Ре зо лу ци ја усво је на 17. де цем бра 1985. - “Ме ђу на род ни дан во лон те ра за еко ном ски 

и со ци јал ни раз вој”.
 б) Ре зо лу ци ја 55/57 од 4. де цем бра 2000. о Ме ђу на род ној го ди ни во лон те ра.
 в) Нај ва жни ји до ку мент у Са ве ту Евро пе до нет је ма ја 2000. ка да је усво је на Европ ска 

кон вен ци ја о про мо ци ји тран сна ци о нал них ду го роч них во лон тер ских сер ви са за мла-
де.

 г) Ре зо лу ци ја 56/38 5. де цем бра 2001. – “Пре по ру ке за на чи не по др шке во лон те ри зму”, 
 д) Ре зо лу ци ја 57/106 усво је на од стра не Ге не рал не Скуп шти не 16. де цем бра 2005. - “ 

Follow-up ак тив ност им пле мен та ци ји Ме ђу на род не го ди не во лон те ра”.
 ђ) Пре по ру ка Са ве та Евро пе бр. 1496 из 2001. го ди не о по бољ ша њу уло ге и ста ту са 

во лон те ра.
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У Пекиншкојдекларацији, ко ја је усво је на 2002. го ди не, на Ме-
ђу на род ној кон фе рен ци ји о во лон тер ском ра ду, ис ти че се: “Убе ђе-
ни смо да во лон тер ство ужи ва нај ши ру по др шку и пар ти ци па ци ју. 
Ко рист од во лон те ри зма има ју сви, без об зи ра на ста рост, пол, ве-
ру, на ци ју или со ци јал ни по ло жај.»

У Приручникузаволонтере под волонтерскимрадом се под-
ра зу ме ва ју “оне ак тив но сти ко ји ма се љу ди ба ве по соп стве ној во-
љи, би ло да то ра де спон та но и ин ди ви ду ал но или ор га ни зо ва но 
и пер ма нент но де лу ју ћи кроз ин сти ту ци је и слу жбе али увек без 
ма те ри јал них, сем мо рал них и дру гих дру штве них са тис фак ци ја.” 
(Ми ло са вље вић. М. 2006)

Во лон ти ра ње пред ста вља не про фи та бил ни, не пла ће ни рад, у 
ко рист дру ге осо бе или за јед ни це. Оно је исто вре ме но дво сме ран 
про цес, ко јим по је ди нац до при но си дру ги ма и сво јој за јед ни ци, с 
јед не стра не, а при том ши ри и сво ја зна ња и сти че но ве ве шти не, 
с дру ге стра не. Оба вља ју ћи ову де лат ност љу ди же ле да по мог ну 
дру ги ма - да олак ша ју, спре че, или ре ше про бле ме сво јих ком ши ја 
или су гра ђа на. Во лон ти ра ње се, с то га, за сни ва на филантропији, 
од но сно на ве ро ва њу у до сто јан ство и вр ли ну по је дин ца, на осе-
ћа њу од го вор но сти и же љи јед ног чо ве ка да по кло ни сво је вре ме и 
зна ње дру гом чо ве ку сма тра ју ћи да на тај на чин оба вља гра ђан ску 
ду жност.

Мо же се ја ви ти у раз ли чи тим об ли ци ма од тра ди ци о нал них 
оби ча ја уза јам не по мо ћи до ор га ни зо ва ног де ло ва ња чи та вог дру-
штва у кри зним пе ри о ди ма.

Из дво ји ће мо два основ на об ли ка: 
а) фор мал но (ор га ни зо ва но, пла ни ра но, усме ра ва но, свр сис-

ход но), као део ре а ли за ци је не ког про јек та и оно зах те ва по-
себ ну за кон ску ре гу ла ци ју и 

б) не фор мал но (спон та но, си ту а ци о но, ad hoc, нај че шће по-
је ди нач но) во лон ти ра ње изо ло ва не и спо ра дич не при ро де, 
пру жа ње не по сред не по мо ћи из ме ђу фи зич ких ли ца (нпр. 
по ма га ње ком ши ји).

На ме ђу на род ном ни воу, вла де зе ма ља чла ни ца Ује ди ње них 
на ци ја, усво ји ле су ја сне кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње пој ма добро-
вољни или волонтерскирад. Ти кри те ри ју ми су уни вер зал ни и све-
о бу хват ни:
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– во лон тер ски рад ни је пр вен стве но мо ти ви сан сти ца њем до-
би ти;

– во лон тер ски рад не сме би ти за сно ван на стра ху или при си-
ли;

– по моћ ко ја се пру жа во лон ти ра њем усме ре на је ка дру го ме.
Европскаповеља о во лон те ри зму4) (из 1998) од ре ђу је во лон-

тер ски рад као:
– де лат ност у ин те ре су љу ди;
– де лат ност ко ја ни је мо ти ви са на фи нан сиј ским ин те ре сом;
– де лат ност ко ја се од ви ја на ло кал ном или на ци о нал ном ни-

воу;
– де лат ност ко ја је до бро вољ на;
– де лат ност ко ја је ми ро љу би ва;
– де лат ност ко ја је уте ме ље на на лич ној мо ти ва ци ји и сло бо-

ди из бо ра;
– де лат ност ко ја под сти че ак тив ну гра ђан ску уло гу на до бро-

бит за јед ни це;
– де лат ност ко ја под сти че раз вој људ ских по тен ци ја ла;
– де лат ност ко ја по бољ ша ва ква ли тет жи вље ња на на че ли ма 

со ли дар но сти;
– ко ја је осно ва раз во ја парт нер ских од но са из ме ђу ак те ра си-

сте ма бла го ста ња; и
– ко ја је под сти цај са мо ор га ни зо ва ња љу ди при ре ша ва њу 

про бле ма.
Да кле, во лон те ри зам се мо же де фи ни са ти као ак тив ност ко-

ју по је дин ци, (али, у крај њој ли ни ји и удру же ња или прав на ли ца 
- као ор га ни за то ри во лон тер ског ра да), оба вља ју за оп ште до бро, 
со ли дар но, сло бод ним из бо ром и без на ме ре сти ца ња фи нан сиј ске 
ко ри сти. Ов де ће мо скре ну ти па жњу на на ве де ни кри те ри јум УН за 
од ре ђи ва ње во лон тер ског ра да “ко ји ни је пр вен стве но мо ти ви сан 
сти ца њем до би ти”. То да ни је “пр вен стве но”, до пу шта и ту ма че ње 
да мо же да бу де мо ти ви сан и фи нан сиј ски, при че му су фи нан сиј-
ски раз ло зи у дру гом пла ну, али ни су ис кљу че ни. Већ у Европ ској 
по ве љи фи нан сиј ска мо ти ви са ност је екс пли цит но ис кљу че на. Та-
4)  http://www.ser bia-rettsyndro me.com/no vo sti/do ku men ti/vo lon te ri.pdf 
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ко ђе тре ба на гла си ти да во лон те ри зам ни је ни за по шља ва ње, ни је 
ко мер ци јал ни од нос, ни ти оба вља ње ци вил не слу жбе. 

Јед но од те мељ них на че ла во лон ти ра ња је Начелобесплатно-
стиволонтирања. Ово на че ло се де кла ра тив но при хва та, али ка ко 
сам во лон тер ски рад ко шта оно га ко тај рад ор га ни зу је, па и оно га 
ко во лон ти ра, по ста вља се оправ да но пи та ње на док на де ових тро-
шко ва. Тре ба би ти опре зан код овог на че ла, јер се ла ко мо же до го-
ди ти да се не а де кват ним на док на да ма тро шко ва овај рад из врг не у 
сво ју су прот ност и да не ки ма по слу жи за нај ра зли чи ти је мал вер за-
ци је («пра ње па ра» нпр.). 

У за ко ни ма о во лон тер ском ра ду ко је су усво ји ле зе мље у 
окру же њу5), екс пли цит но се на бра ја шта се све сме фи нан си ра ти и 
на док на ђи ва ти при оба вља њу во лон тер ског ра да, а што се не сма-
тра нов ча ном на гра дом или сти ца њем имо вин ске ко ри сти за во-
лон те ре. Ту спа да ју нов ча не на кна де тро шко ва во лон ти ра ња: за 
пла ћа ње рад не оде ће, опре ме и пред ме та за за шти ту, по треб них 
за во лон ти ра ње; тро шко ви пу то ва ња, смје шта ја и ис хра не то ком 
во лон ти ра ња; тро шко ви ис хра не, збри ња ва ња и обу ке жи во ти ња, 
у вла сни штву во лон те ра, ко је уче ству ју у ак тив но сти ма во лон ти-
ра ња; пла ћа ње ме ди цин ских услу га и вак ци на при мље них у свр-
ху оба вља ња во лон ти ра ња; тро шко ви еду ка ци је, ван школ ског си-
сте ма, по треб не за во лон ти ра ње; тро шко ви ве за ни за из вр ша ва ње 
во лон тер ских услу га и ак тив но сти; за ис пла ту пре ми ја оси гу ра ња 
во лон те ра у слу ча ју смр ти, те ле сне по вре де или про фе си о нал не 
бо ле сти на ста ле то ком во лон ти ра ња; на кна да за ште ту на ста лу код 
ор га ни за то ра во лон ти ра ња или тре ће осо бе; џе па рац нео п хо дан за 
за пу то ва ња ис пла ћен во лон те ри ма, уз услов, да из нос џе пар ца не 
пре ма шу је из нос днев ни ца про пи са них за др жав не слу жбе ни ке; 
на кна де тро шко ва за при ба вља ње до ку ме на та или пла ћа ња про-
сто ри ја ну жних за во лон ти ра ње; као и на кна де за ис пла ту Др жав-
них на гра да за во лон ти ра ње. Све на ве де не на кна де се ис пла ћу ју 
на осно ву ра чу на, ко ји ма се по твр ђу је да су на зна че ни тро шко ви 
ствар но на ста ли и да су би ли бит ни за оба вља ње во лон тер ског ра-
да.

Ово на че ло се да ље ела бо ри ра на во ђе њем шта све ни је во лон-
тер ски рад, да не би до шло до не спо ра зу ма. Та ко во лон ти ра ње, из-
5) Ре пу бли ка Хр ват ска је 2007. го ди не до не ла Законоволонтерскимсервисима, исто као 

и Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ре пу бли ка Срп ска је то учи ни ла 2008, ка да је На род на скуп-
шти на РС усво ји ла је На црт за ко на о во лон ти ра њу и нај зад, АП Вој во ди на је усво ји ла 
На црт овог За ко на 2007.
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ме ћу оста лог, ни је: оба вља ње услу га или ак тив но сти за ко је по сто-
ји услов ис пла те или по тра жи ва ња нов ча не на гра де од но сно дру ге 
имо вин ске ко ри сти, а ко је се оба вља без за сни ва ња рад ног од но са 
уре ђе но га За ко ном о ра ду; струч но оспо со бља ва ње без за сни ва ња 
рад ног од но са ко је је уре ђе но За ко ном о ра ду или дру гим про пи-
си ма (ста жи ра ње нпр.)6); оба вља ње услу га или ак тив но сти ко је су 
уоби ча је не у по ро дич ним, при ја тељ ским или ком шиј ским од но си-
ма - где је при су тан прин цип ре ци про ци те та и где је сва ка стра на и 
пру жа лац и при ма лац услу га.

Да би оба вља ње во лон тер ског ра да би ло тран спа рент но и ре-
гу лар но по треб но је да ор га ни за тор во лон тер ског ра да скло пи уго-
вор са во лон те ром. У по ме ну тим за ко ни ма о во лон тер ском ра ду, 
су сед них др жа ва, ин си сти ра се на уговоруоволонтирању ко ји се 
за кљу чу је, са во лон те ром, у пи са ној фор ми, уко ли ко во лон тер ска 
услу га тра је ду же од 10 са ти ме сеч но.За кљу че њем овог уго во ра не 
гу бе се пра ва по осно ву не за по сле но сти.Уго во ром о во лон ти ра њу 
се уре ђу ју сва пи та ња од зна ча ја за уго вор не стра не, као и пра ва 
во лон те ра. У Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Срп ској уго вор о 
во лон ти ра њу се за кљу чу је усме но, а са мо у из у зет ним слу ча је ви ма 
и пи сме но.

ВОЛОНТЕР7)

Пре по ру ке и за кључ ци ме ђу на род них екс перт ских ску по ва су, 
из ме ђу оста лог, до при не ли и утвр ђи ва њу ши ро ко при хва ће не де-
фи ни ци је волонтера, ко ја гла си: «Во лон тер је по је ди нац ко ји да је 
услу ге у ко рист дру гог ли ца, по сло бод ном из бо ру и без на кна де».8) 

Ова ко утвр ђе на де фи ни ци ја под ра зу ме ва да во лон тер мо же да 
бу де са мо по је ди нац, а не прав но ли це; да во лон тер пру жа услу ге, 
а не да је ства ри или но вац; да ко ри сник услу га мо же да бу де фи-
зич ко или прав но ли це, као и јав ност у це ли ни, тј. да се ан га жо-
ва њем во лон те ра оства ру је оп шти ин те рес (на при мер – за шти та 
жи вот не сре ди не, са ни ра ње по сле ди ца еле мен тар них не по го да или 
при род них ка та стро фа); да се услу ге пру жа ју по сло бод ној во љи, 
без ика кве при ну де и без по сто ја ња за кон ске оба ве зе; да се за пру-
же не услу ге не до би ја на кна да за рад; и да се на кна да евен ту ал них 
6)  На ши ак ту ел ни про пи си упра во ста жи ра ње је ди но и ви де као во лон тер ски рад.
7)  Во лон тер (на фран цу ском vo lon ta i re, ла тин ском vo lun ta ri us) озна ча ва оног ко ји слу жи 

до бро вољ но, бес плат но (Ми лан Ву ја кли ја - Лек си кон стра них ре чи и из ра за, 1954) 
8)  http://www.ssla.one world.net/fi le ma na ger/ dow nlo ad/642/bil ten%20CRNPS-a.pdf 
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тро шко ва у ве зи са во лон ти ра њем (на при мер, пре воз или ис хра на 
у то ку ра да) не сма тра на кна дом за рад.

Во лон те ром се, да кле, сма тра по је ди нац ко ји сло бод ном во-
љом ста вља на рас по ла га ње сво је вре ме, рад и спо соб но сти, по-
вре ме но или трај но, без оче ки ва ња ком пен за ци је (осим на док на де 
за тро шко ве да би се оба вио кон кре тан во лон тер ски по сао), за до-
бро бит дру штва, са мо стал но или у окви ру не фор мал них или ре ги-
стро ва них не вла ди них ор га ни за ци ја или јав них уста но ва, на на ци-
о нал ном и ме ђу на род ном ни воу.9) 

Во лон те ри мо гу би ти при пад ни ци свих ге не ра ци ја, ма ло лет-
на ли ца, здра ви и хен ди ке пи ра ни, ал тру и сти, од го вор не осо бе ко је 
су све сне да ра де за до бро бит дру го га, ко је по све ћу ју сво је вре ме 
и зна ње и они ко ји ма је ова ква ак тив ност лич но за до вољ ство. Од 
доброгволонтера се оче ку је да бу де: сен зи би лан на про бле ме дру-
гих, то ле ран тан, отво рен, ху ман, спре ман да учи, да се уса вр ша ва 
(“да ра ди на се би”), да бу де по жр тво ван, искрен, од го во ран, про фе-
си о на лан, за ин те ре со ван, по све ћен, да те жи про ме на ма на бо ље, 
да не тра жи ни ка кву на гра ду и сва ка ко, да је до вољ но мо ти ви сан.

Принципи ко ји су при хва ће ни у ра ду во лон те ра су:
– са чу ва ти људ ски жи вот, убла жи ти пат њу и уна пре ди ти здра-

вље
– не на шко ди ти ко ри сни ку
– по што ва ти ко ри сни ка, ње го ву вер ску при пад ност и на ци о-

нал ност
– би ти од го во ран
– сти ца ти и уна пре ђи ва ти зна ња и ве шти не бит не за во лон тер-

ски рад
– са ра ђи ва ти са ко ле га ма - во лон те ри ма
– ра ци о нал но тро ши ти рас по ло жи ва сред ства
– чу ва ти про фе си о нал ну тај ну и раз ви ја ти по ве ре ње на ре ла-

ци ји во лон тер-во лон тер-ко ри сник-по ро ди ца ко ри сни ка
– би ти стру чан, са ве стан и ис тра јан
Мо ти ви ко ји ма се ру ко во де во лон те ри су лични и алтруистич-

ки.
Личнимотивису опре де ље ни лич ним вред но сти ма и на сто ја-

њем по је дин ца да де ла у скла ду са њи ма; да сво је сло бод но вре ме 
ис пу ни дру штве но ко ри сним ан га жо ва њем; по том же љом за на пре-
до ва њем у ка ри је ри (јер се кроз во лон ти ра ње сти чу но ве ве шти не 
и зна ња ко ја мо гу до при не ти про фе си ји); по тре бом за ус по ста вља-
9)  Исти из вор.
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њем кон та ка та и збли жа ва њем са дру гим љу ди ма; и про ду бљи ва-
њем осе ћа ња лич не вред но сти и са мо по што ва ња.

Алтруистичкимотиви су во ђе ни по тре бом и же љом да се по-
ма же дру ги ма, ко ји ма је по моћ по треб на, да се за дру го га жр тву је, 
а да се при том не оче ку је на кна да ни по врат на услу га. По сто ја-
ње емпатије - тј. спо соб но сти до жи вља ва ња емо ци о нал ног ста ња 
дру ге осо бе, нео п хо дан је услов. 

Во лон ти ра ње, омо гу ћа ва за до во ља ва ње нај ра зли чи ти јих по-
тре ба и пред ста вља кре а тив ну и ин те гри шу ћу сна гу дру штва, јер 
афир ми ше оно нај пле ме ни ти је у чо ве ку – сло бо ду, па ци фи зам, без-
бед ност, прав ду, мо гућ ност из бо ра, си гур ност - и пру жа мо гућ ност 
сва ком по је дин цу да по ста не и бу де од го во ран члан за јед ни це. Во-
лон ти ра њем се кроз за јед нич ки рад ства ра ју усло ви за за јед нич ки 
жи вот, а по је дин ци ма се омо гу ћа ва да по ка жу сво је ве шти не и зна-
ња, да их раз ви ја ју и сти чу но ва.

Упр кос чи ње ни ци да је во лон ти ра ње мо ти ви са но пле ме ни тим 
по бу да ма, по сто ји ри зик да се оно из врг не у сво ју су прот ност. Чо-
век је ком плек сно би ће, а још ка да за ви си од по мо ћи и до бре во ље 
дру гих, ка да је жр тва, он је ве о ма ра њив и осе тљив. Онај ко по ма-
же, во лон тер, сно си ве ћу од го вор ност за крај њи циљ и оправ да но 
оче ку је ду хов ну са тис фак ци ју - за до вољ ство да је не ко ме по мо гао 
и да му је тај за хва лан због то га. Ипак, љу ди че сто не ис ка зу ју за-
хвал ност и ума њу ју по моћ ко ју су при ми ли, пла ше ћи се да би у 
су прот ном по ка за ли соп стве не сла бо сти и не моћ. С дру ге стра не, 
зах те ви ко ји се по ста вља ју пред во лон те ре су све ве ћи и сло же-
ни ји, та ко да мно ги во лон те ри да нас »из га ра ју на по слу«. Пре ма 
ми шље њу пси хо ло га Не на да Опа чи ћа, по сто ји опа сност да мен-
тал но здра вље во лон те ра бу де угро же но због њи хо вог ди рект ног 
кон так та са угро же ним осо ба ма и ужи вља ва ња у њи хо ве про бле ме. 
Та ко ђе, во лон те ри су че сто су о че ни са огра ни че ним из во ри ма и 
мо гућ но сти ма да угро же ним осо ба ма аде кват но по мог ну. По ма га-
чи ко ји има ју ви со ка оче ки ва ња и по ма га чи су о че ни са пре ве ли ким 
зах те ви ма (на мет ну тих би ло од са мих по ма га ча, би ло од стра не ко-
ри сни ка или над ре ђе них) су под ло жни ји за са го ре ва ње.

У си ро ма шним зе мља ма во лон тер ски рад по ста је све ма ње 
по пу ла ран, а све ви ше по тре бан, јер бе да на го ни љу де да ду го и 
ис цр пљу ју ће ра де на рад ним ме сти ма, за пла ту, и уда љу је их од во-
лон тер ског ра да. За то се, у тим зе мља ма, као во лон те ри углав ном 
по ја вљу ју не за по сле ни, ста ри и де ца. То ства ра но ви про блем, јер 
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ду го тра јан во лон тер ски стаж, без ика кве на док на де, без при зна ва-
ња рад ног ста жа и дру гих бе не фи ци ја, че сто пре тва ра и са ме во-
лон те ре у вул не ра бил ну гру пу ко јој је по треб на по моћ.

ОРГАНИЗАТОРВОЛОНТИРАЊА

У про пи си ма зе ма ља у окру же њу, као ор га ни за тор во лон ти ра-
ња на во де се: прав на ли ца чи ја је де лат ност не про фи та бил на, др-
жа ва и ње ни ор га ни, ло кал на за јед ни ца, вер ске ор га ни за ци је, јав не 
уста но ве, про свет не и дру ге ор га ни за ци је и ин сти ту ци је. Ор га ни-
за тор во лон ти ра ња мо же исто вре ме но би ти и ко ри сник во лон ти-
ра ња.

Ме ђу ор га ни за то ри ма во лон ти ра ња ис так ну та је по зи ци ја не-
вла ди них ор га ни за ци ја (НВО), тј. ци вил ног сек то ра. Ци вил ни сек-
тор се ус по ста вља и уве ћа ва у зе мља ма у тран зи ци ји као об лик 
до пун ског или па ра лел ног пру жа ња услу га, пре све га, вул не ра бил-
ним гру па ма и код ре ша ва ња раз ли чи тих про бле ма у зе мљи, ко је 
вла дин сек тор ни је у ста њу да аде кват но и бла го вре ме но ре ши. Та-
ко се у на шој зе мљи, као је дан од стра те шких пра ва ца ре фор ми-
са ног си сте ма со ци јал не за шти те, апо стро фи ра не вла дин сек тор 
као уче сник у пру жа њу услу га со ци јал не за шти те. Овај стра те шки 
пра вац ни је пра ћен и од го ва ра ју ћом за кон ском ре гу ла ти вом, па се 
оче ку је од За ко на о не вла ди ним ор га ни за ци ја ма10), чи је је до но ше-
ње у то ку, да рад НВО ква ли тет но по зи ци о ни ра и про фи ли ше.

ДРЖАВА,ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАИНВО
КАООРГАНИЗАТОРИВОЛОНТЕРСКОГРАДА

Др жа ва, по за ко ну, фи нан си ра зва нич не про гра ме со ци јал не 
по ли ти ке и со ци јал не за шти те. Ме ђу тим, по ред ње, све че шће, су-
бјек ти у овом по слу су и НВО. Та ко се ја вља плу ра ли зам со ци-
јал них про гра ма, кре и ра них и ван ор га на и те ла др жав не вла сти, 
од стра не НВО, као и плу ра ли зам пру жа ла ца услу га со ци јал не за-
шти те. Услу ге НВО углав ном пла ћа ју до на то ри, а мо гу се фи нан-
си ра ти и из бу џе та др жа ве или ло кал не са мо у пра ве. Ка да се про-
гра ми НВО фи нан си ра ју из бу џе та, др жа ва и ло кал на са мо у пра ва 
по ка зу ју да су у во лон те ри ма пре по зна ле парт не ре (јер се рад НВО 
10)  Иако је још по чет ком но вем бра 2005. Зо ран Лон чар, та да шњи ми ни стар за др жав ну 

упра ву и ло кал ну са мо у пра ву на ја вио ско ро до но ше ње За ко на о удру же њи ма гра ђа на, 
а За кон још увек ни је до нет; ни смо пе си ми сти. Сма тра мо да су се упра во са да сте кли 
усло ви да он де фи ни тив но бу де до нет, по себ но има ју ћи у ви ду на во де М. Де ре те, да је 
још 2005. го ди не код нас би ло из ме ђу 5 и 27 хи ља да NVO.
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ба зи ра пре вас ход но на во лон тер ству), а не кон ку рен те про фе си о-
нал ци ма и да се по сто је ћа сред ства це лис ход ни је ди стри бу и ра ју. 
Уз то до ла зи и до по ве ћа ња до ступ но сти со ци јал них услу га, ко је 
су нео п ход не угро же ним гра ђа ни ма. Та ко се ства ра ком би но ва на 
со ци јал на по ли ти ка и со ци јал на за шти та, у ко јој не вла дин сек тор 
има пре по зна тљи ву уло гу и је дан је од фак то ра за ис пу ња ва ње со-
ци јал них функ ци ја др жа ве. 

У Стратегији развоја социјалне заштите, као по је ди нач ни 
раз вој ни циљ, афир ми ше се »ин те грал ни при ступ у иден ти фи ко-
ва њу по тре ба и пла ни ра њу услу га у за јед ни ци«, као и »да пре кла-
па ње и не до ста так од ре ђе них услу га до ла зи услед пар ци јал ног 
при сту па у иден ти фи ко ва њу по тре ба ко ри сни ка, не ја сне по де ле 
услу га и од го вор но сти и од су ства ме ђу си стем ске са рад ње«. За то је 
парт нер ство из ме ђу про фе си о нал ног и во лон тер ског ра да, њи хо ва 
ком пле мен тар ност, исто вре ме но и оства ри ва ње стра те шких ци ље-
ва у си сте му со ци јал не за шти те. До бро би би ло, ка да би се раз би ла 
за блу да о кон ку рен ци ји из ме ђу во лон те ра и про фе си о на ла ца, јер 
во лон тер - еду ко ва ни ла ик, ни је за ме на за струч ну осо бу (као што 
су ле кар, пси хо лог, со ци јал ни рад ник...). Ма да се не ис кљу чу је мо-
гућ ност да у не ким си ту а ци ја ма и во лон тер мо же би ти ве о ма стру-
чан, јед на ко, па и ви ше од про фе си о нал ца - нпр. ле кар у пен зи ји 
као во лон тер, или не за по сле на ме ди цин ска се стра, или со ци јал ни 
рад ник у окви ру свог сло бод ног вре ме на итд.

ЦЕЛИСХОДНОСТВОЛОНТЕРСКОГРАДА

Друштвени значај волонтеризма је не мер љив. Од са мог по-
чет ка љу ди су осе ти ли ње го ву вред ност и сми сао. Во лон те ри су 
сву да пре по зна ти као нај ва жни ји ре сурс за спро во ђе ње про ме на.

Већ је ис так ну та оп шту до бро бит од во лон те ри зма, ко ја се 
ма ни фе сту је кроз по бољ ша ва ње ква ли те та жи во та и про ме ну све-
сти љу ди (и при ма ла ца и да ва ла ца услу га), кроз про ме ну њи хо вих 
ста во ва пре ма гра ђан ском ан га жо ва њу, кроз раз ви ја ње со ли дар но-
сти и сл. Он пред ста вља је дан од об ли ка пар ти ци па ци је гра ђа на, 
ко ји до при но си раз во ју ста бил ног, ци вил ног дру штва. Еко ном ска 
ко рист од во лон те ри зма за др жа ву и ло кал ну за јед ни цу је ве ли ка, 
по себ но у све тлу чи ње ни це да у Евро пи, да нас, во лон ти ра ви ше 
од 100 ми ли о на љу ди (од то га у Пољ ској 18% ста нов ни штва, у Ир-
ској и Не мач кој ви ше од 33%; у Ве ли кој Бри та ни ји во лон ти ра 38% 
ста нов ни штва...). Бри тан ци су из ра чу на ли да го ди шња вред ност 
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њи хо вих др жав них при хо да од во лон тер ског ра да до сти же чак не-
ве ро ват них 7,9%, тј. да се на јед ну фун ту уло же ну у во лон тер ски 
рад, у др жав ну ка су вра ћа ју чак три. Би ло би ве о ма му дро ка да би 
сва ка зе мља про ра чу на ла фи нан сиј ске ефек те во лон тер ског ра да - 
то би за си гур но бит но про ме ни ло и дру штве ни и др жав ни од нос 
пре ма овом ра ду.

У мо дер ном дру штву, зна чај во лон ти ра ња се све ви ше по-
сма тра упра во са аспек та ње го вог до при но са еко ном ском раз во-
ју, из град њи ми ра, пре ва зи ла же њу кри зних си ту а ци ја и за шти ти 
жи вот не сре ди не. Во лон ти ра ње је осно ва не са мо не вла ди них ор-
га ни за ци ја (НВО), већ и про фе си о нал них удру же ња. У на шој зе-
мљи во лон ти ра ње је при сут но, пре све га, у не вла ди ном сек то ру, а 
ак тив но сти не вла ди них ор га ни за ци ја до при не ле су бо љем раз у ме-
ва њу и при хва та њу во лон те ри зма као зна чај не ком по нен те успе-
шног дру штве ног раз во ја11). 

Иако је во лон тер ство део на ше тра ди ци је, још увек не рас по-
ла же мо пре ци зним по да ци ма ко ли ко има мо во лон те ра, па се ни-
ко до са да ни је ни упу штао у аван ту ру да про це њу је еко ном ске 
ефек те во лон тер ског ра да, код нас. Обич но се опе ри ше по да ци ма 
Цр ве ног кр ста Ср би је, пре ма ко ји ма има око 60.000 во лон те ра Цр-
ве ног кр ста. Они су ан га жо ва ни у број ним про гра ми ма, у са рад њи 
са про фе си о нал ци ма, при че му је од нос во лон тер-про фе си о на лац, 
10 пре ма 1).

ЗЕМЉЕСАВОЛОНТЕРСКОМТРАДИЦИЈОМ

Дужуисторију ор га ни зо ва ња и по др шке во лон тер ском ра ду 
има ју Ве ли ка Бри та ни ја, Ир ска, Хо лан ди ја, Аустра ли ја..., иако код 
њих не ма спе ци фич них за ко на о во лон тер ском ра ду. Њи хо во за ко-
но дав ство је кроз ду го ис ку ство омо гу ћи ло не сме тан раз вој и по-
др шку во лон тер ским сер ви си ма, та ко да би до но ше ње по себ ног 
за ко на о во лон тер ском ра ду би ло су ви шно.

Мно ге др жа ве у све ту и Евро пи су за кон ски и прав но уре ди-
ле ову про бле ма ти ку. Ве ћи на зе ма ља Европ ске уни је, ко је има ју 
краћутрадицију ор га ни зо ва ног во лон тер ског ра да, то су ура ди ле 
до но ше њем јед ног или се та за ко на о во лон тер ском ра ду и сер ви-
си ма. По ме ну ће мо Ма ђар ску, Ру му ни ју, Пољ ску, Че шку, Сло вач ку, 
11)  Број не су ор га ни за ци је чи ји се рад ба зи ра на во лон тер ском ра ду. По себ но тре ба из дво-

ји ти: Цр ве ни крст и Цр ве ни по лу ме сец, Ле ка ре без гра ни ца, До бро во љач ке од ре де, код 
нас Ко ло срп ских се ста ра, Чо ве ко љу бље, Хлеб жи во та и мно ге дру ге.
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Есто ни ју, Шпа ни ју, Пор ту га ли ју и Ита ли ју, а по след њих го ди на и 
зе мље из на шег окру же ња.

За јед нич ко свим зе мља ма ко је су до не ле за кон о во лон тер ству 
је про пи си ва ње сле де ћих пра ва:

– про мо ви са ње во лон тер ства као ак тив но сти од оп штег дру-
штве ног зна ча ја,

– омо гу ћа ва ње ду го трај ног и тран сна ци о нал ног во лон ти ра ња 
мла дих,

– оси гу ра ње на кна де тро шко ва ко ји на ста ју во лон ти ра њем,
– омо гу ћа ва ње оси гу ра ња од по вре де,
– де фи ни са ње пра ва и до но ше ње етич ког ко дек са во лон те ра.
Ин те ре сант но је и ис ку ство из Цр не Го ре:
Цр на Го ра је на пра ви ла стра те ги ју за афир ми са ње и прак-

ти ко ва ње во лон тер ског ра да, не по сред но по оса мо ста љи ва-
њу. Она је, фе бру а ра 2008, као чла ни ца УН и као зе мља на 
пу ту ка ЕУ, за у зе ла став да:

– Др жа ва тре ба да бу де ак тив но укљу че на у ин фор ми са ње и 
скре та ње па жње јав но сти на не про це њи ву по др шку ко ју во-
лон те ри да ју за јед ни ци, 

– За ко ни ма и прак сом да иден ти фи ку је и укло ни би ло ко је 
пре пре ке ко је ди рект но или ин ди рект но спре ча ва ју љу де да 
се укљу че у во лон тер ски рад

– Сма њи по ре ски при ти сак ко ји угро жа ва во лон тер ски рад
– Усво ји и про мо ви ше, у скла ду са сво јом на ци о нал ном тра-

ди ци јом, ди на мич не по ли ти ке ко је су на кло ње не во лон тер-
ском ра ду

– Пре по зна де мо крат ску, ху ма ни тар ну, со ци јал ну, еду ка ци о-
ну, тре нер ску и еко ном ску вред ност во лон тер ског ра да

– Оси гу ра во лон те ри ма прав ни ста тус и аде кват ну со ци јал ну 
за шти ту, по шту ју ћи, при том, њи хо ву не за ви сност

– Др жа ва ко ри сти раз ли чи те ме ре и ини ци ја ти ве ка ко би охра-
бри ли све сек то ре у за јед ни ци – укљу чу ју ћи по ли тич ке ли-
де ре, ак тив не, не за по сле не, оме те не, ста ри је, пен зи о ни са не, 
еми гран те, из бе гли це, и ис кљу че не – да по др же и раз ви ју 
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во лон тер ске ини ци ја ти ве и сер ви се, или да се укљу че у во-
лон тер ски рад.

Ове смер ни це су суп сти ту ци ја за За кон о во лон тер ском ра ду, 
ко ји на ши су се ди ни су до не ли, а ко ли ко су оне де ло твор не по ка за-
ће вре ме.

Нашатрадиција је сва у зна ку во лон тер ског ра да и та кав рад 
је свој ствен на шем мен та ли те ту. Пре по зна је мо га у:

– до бро су сед ским од но си ма (ско ро увек има ко да нам отво-
ри вра та), ко ји пред ста вља ју из у зет ну пси хо со ци јал ну по др-
шку, али и сва ку дру гу

– при ја тељ ству - при ја те љи су, у ма њим сре ди на ма, не за мен-
љив осло нац и си гур ност (по моћ код град ње ку ће, по прав ке 
уре ђа ја, у бри зи за ста ре и хен ди ке пи ра не, по моћ у чу ва њу 
де це, у при пре ма ма за шко лу, код се лид бе...)

– у се ли ма, су се ди и при ја те љи су не за о би ла зни код оба вља-
ња по љо при вред них по сло ва, код при пре ма сла ва, свад би, 
са хра на, за ду шни ца...

– са да по сто је еду ко ва ни во лон те ри ко ји пру жа ју по моћ по-
себ ним гру па ма (ста ри ма, де ци, хен ди ке пи ра ни ма, из бе гли-
ца ма, Ро ми ма...)

По тре бе љу ди су се вре ме ном зна чај но ме ња ле, па и во лон тер-
ски рад, ко ји је имао за циљ да од го во ри тим по тре ба ма, до жи вља-
вао је про ме не, а са ми во лон те ри су про ла зи ли кроз нај ра зно вр-
сни је еду ка ци је, ка ко би би ли на ви си ни за да та ка ко ји су пред њих 
по ста вља ли ор га ни за то ри во лон тер ског ра да.

ВОЛОНТЕРСКИРАД
УМЕЂУНАРОДНИМДОКУМЕНТИМА,

ЛИТЕРАТУРИИНАРОДНИМПОСЛОВИЦАМА

»Волонтеризамјеинавикасрцаиграђанскаврлина.Речјео
активностидубокоукорењенојуљудскомдухусадалекосежним
друштвенимикултуролошкимучинком.Слушањедругих,бригао
потребамадругихизадовољавањетихпотребадоказујунајвећу
људскумотивацију.Људскабићапомажуједнидругимаизљуба-
виисаосећања.Паипак,усвојојнајдубљојдуховнојдимензијииу
симболичкомзначењуволонтеризамнијесамонештошточинимо
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задруге.Накоцкисунашевластитевредностиинашахуманост:
Мијесмооноштодајемодругима.»

(Из ве штај при вред ног и со ци јал ног са ве та Ује ди ње них на ро-
да: The Ro le of Vo lun te e rism in the Pro mo tion of So cial De ve lop ment)

***

“Развојволонтеризмавидимокаомогућностукључивањацеле
заједницеуутврђивањуирешавањуњенихпроблема.«

Из »Уни вер зал не де кла ра ци је о во лон те ри зму«
Ам стер дам, ја ну ар 2001. го ди не

***

»Волонтеризам(илидобровољнирад)јеједанодкаменатеме-
љацацивилногдруштва,јероживљаванајплеменитијастремље-
њачовечанства - заузимањезамир,слободу,могућностизбора,
сигурностиправедностзасвељуде.«

(Не над Опа чић, дипл. пси хо лог)

***

»Радза заједницу,то јепресвегаплаћањедугадруштвуиз
когасмопониклиионимсрединамакојесунампомогледасеуздиг-
немо.12)Онукључујеидвакатегоричкаимператива:

 1.служити и лишавати се - служити идеалу, другима, оп-
штемдобру;лишаватисештовећегбројазадовољстава,
нарочитоматеријалнихиспољашњих,минималноузимати
засебе,амаксималнодаватидругима.Такавставнајсигур-
нијеводипобедиирадости,збогсазнања,дастепотребни
свима,адаможетебезсвих.

2.поштењеистрпљивост-поштењејенајбољаполитикаи
сигурнапобеда,астрпљењејекоренсвакогвеликогделаи
генија.«

По мо ћи оно ме ко нам не мо же вра ти ти је по себ но за до вољ-
ство!

(ДрагољубЈовановић) 

***

На род ка же: дрвосенадрвоослања,ачовекначовека!
12)  Д. Јо ва но вић (1997), Политичкеуспомене I, стр.188.
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***

Ду шко Ра до вић је ре као: Добротасеневраћа.Оноштонеко-
медајемовећсмораниједобилиоднекогдругог.

***

»На ста ви ти би ти ко ри стан, не што зна чај но ра ди ти у жи во ту, 
пру жи ти по моћ дру ги ма, зна чи за до вољ но ста ри ти» 

(Ф. Берг хорн). 

***

По зна ти пси хо лог КарлРоџерс је дав но на пи сао: Будућност
овепланетенезависиодразвојафизичкихнаука.Оназависиод
наскојипокушавамодаразумемољудеидасебавимоодносима
међуљудиманастојећидастворимоодносекојипомажу.

***

ВОЛОНТЕРСКИРАДИЉУДИТРЕЋЕГЖИВОТНОГДОБА

У тра ди ци о нал но-па три јар хал ном мо ра лу, ко ји пре о вла да ва 
код нас, је дан од основ них етич ких прин ци па је по што ва ње ста ри-
јих. Сви чла но ви по ро ди це бри ну о сво јим нај ста ри јим чла но ви ма. 
Али, у усло ви ма ка да то по ро ди ца не мо же да чи ни, или ка да ста-
ри ји љу ди жи ве са ми, а по треб на им је по моћ и по др шка, оче ку је 
се да по мог не др жа ва. Ме ђу тим, не ре ал но је оче ки ва ти да др жа ва 
мо же у пра во вре ме и на пра ви на чин да од го во ри свим зах те ви ма. 
За то се осло нац тра жи ван ин сти ту ци ја си сте ма, код ОЦД, тј. код 
њи хо вих во лон те ра.

Пре ма На ци о нал ној стра те ги ји за сма ње ње си ро ма штва јед-
на од на вул не ра бил ни јих гру па, код нас, су ста ри ји љу ди, по себ но 
они ко ји жи ве на се о ском под руч ју и ко ји не ма ју лич на при ма ња. 
У си ту а ци ји ка да се ова по пу ла ци о на гру па пер ма нент но уве ћа ва, 
уз про ду жа ва ње жи вот ног ве ка, а уз стал ну ра ци о на ли за ци ју со-
ци јал них да ва ња од стра не фи нан сиј ски де стру и ра не др жа ве, во-
лон тер ски рад се пер ци пи ра као из у зет но ва жан ре сурс и осло нац.

Обе ле жа ва ју ћи Међународнугодинуволонтера и по ла зе ћи од 
ста во ва ”Универзалнедекларацијеоволонтеризму”, као и од са мих 
спе ци фич но сти во лон тер ског ра да са ста ри јим љу ди ма, пред став-
ни ци ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња Ср би је, ко ји по ма жу 
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ста ри јим љу ди ма и пен зи о не ри ма, усво ји ли су 15. ма ја 2001. го ди-
не ”Декларацијуоволонтерскомрадуухуманизацијиживотних
условастарихљудиипензионера”. Ти ме се ја сно ста ви ло до зна ња 
да је во лон тер ски рад, од стра не ОЦД, пре по знат и при хва ћен, по-
себ но у пру жа њу по др шке ста ри јим љу ди ма.

И у дру гим зе мља ма све та, ко је су бо га ти је и ор га ни зо-
ва ни је од на ше, во лон те ри су зна чај на ка ри ка у си сте му со-
ци јал не за шти те. У уло зи во лон те ра се по ја вљу ју и де ца, и 
од ра сли, али и са ми ста ри љу ди. 

ПРИМЕРИДОБРЕПРАКСЕ
УВОЛОНТЕРСКОМРАДУСАСТАРИЈИМА

v Про је кат ”Све о бу хват на по моћ ста ри ма у Ср би ји”13) за по-
че ле су 20-ак НВО из Ср би је 1999. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род не го ди не во лон те ра. Циљ Про јек та је био пре по зна ва-
ње и су зби ја ње си ро ма штва код ста ри јих љу ди, ко ји су онај део 
по пу ла ци је ко ји ну жно за ви си од по мо ћи дру гих и ко ји су, по пра-
ви лу, си ро ма шни или на гра ни ци си ро ма штва. За хва љу ју ћи овом 
Про јек ту ура ђе но је ис тра жи ва ње и одр жа не су број не ра ди о ни це 
ко је су об у хва ти ле све сег мен те ста ре ња и ста ро сти (здрав стве ни, 
пси хо-со ци јал ни, еко ном ски, стам бе ни итд.), а у ко ји ма су уче ство-
ва ли по ред во лон те ра и са ми ста ри ји (до ми цил но ста нов ни штво, 
из бе гла и ра се ље на ли ца). На овај на чин су иден ти фи ко ва ни про-
бле ми бит ни за оце њи ва ње ква ли те та жи во та у ста ро сти, ко ји ни су 
део ин стру мен та ри ја офи ци јел ног ме ре ња со ци јал ног ста ту са цен-
та ра за со ци јал ни рад и слич них уста но ва. Фор ми ра на је зна чај на 
ба за по да та ка, као и во лон тер ски сер вис (од 180 во лон те ра) ко ји 
је ус по ста вио са рад њу са ре фе рент ним ин сти ту ци ја ма и про фе си-
о нал ци ма и ко ји је пру жао сет услу га ста ри јим ли ци ма то ком 15 
ме се ци тра ја ња Про јек та.

v Пре не ко ли ко го ди на, на окру глом сто лу, по све ће ном во лон-
тер ском ра ду, наш до а јен ге рон то ло ги је, Пе тар Ма ној ло вић, ела-
бо ри рао је ис ку ства из Пољ ске у во лон тер ском ра ду са ста рим љу-
13) Ко ор ди на тор овог Про јек та би ла је Ме ђу на род на до бро твор на пра во слав на ор га ни за-

ци ја (In ter na ti o nal Ort ho dox Chri stian Cha ri ti es - IOCC, Bal ti mo re, кан це ла ри ја у Бе о-
гра ду), уз фи нан сиј ску по моћ Ху ма ни тар не кан це ла ри је Европ ске за јед ни це (Euro pean 
Com mu nity Hu ma ni ta rian Of fi ce - EC HO, Bru xel les).
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ди ма. Пољ ска прак са је уте ме ље на на већ дав но по зна том мо де лу 
ре о ни за ци је, еко но ми сте и те о ло га To mas Chal mers-а из Гла зго ва.14)

Овај мо дел афир ми ше фор ми ра ње је дин стве не мре же во лон-
те ра ко ја пред ста вља ис ту ре не »очи и уши« цен тра за со ци јал ни 
рад и оп штин ских ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња гра ђа-
на. Ова мре жа де лу је у окви ру ми кро и ма кро ре о на (ни во оп шти-
на, ме сних за јед ни ца или на се ља, нпр.), а број во лон те ра за ви си 
од бро ја до ма ћин ста ва и гу сти не на се ље но сти од ре ђе ног под руч ја. 
Им пле мен та ци ја овог мо де ла се од ви ја у не ко ли ко фа за: ре о ни за-
ци ја под руч ја, из бор во лон те ра, њи хо ва еду ка ци ја за рад са ста ри-
ји ма, фор ми ра ње нео п ход не до ку мен та ци је (о во лон те ри ма и о по-
тре ба ма ста ри јих ли ца - циљ не гру пе во лон тер ског ра да) и нај зад, 
спро во ђе ње во лон тер ских ак тив но сти. Ста ри ја ли ца у ста њу со ци-
јал не по тре бе ис ти чу на про зо ри ма сво јих до мо ва СОС за ста ви це, 
ко је пред ста вља ју по зив во лон те ри ма, да до ђу и да им по мог ну.15) 

v Не ки на ши струч ња ци (по пут проф. др С. Јо ва но ви ћа), ко-
ји про у ча ва ју во лон тер ски рад са ста ри јим љу ди ма, на ла зе да је 
еду ка ци ја во лон те ра им пе ра тив са вре ме ног дру штва, по себ но ка да 
је у пи та њу пру жа ње по др шке ста рим љу ди ма. Исто вре ме но, они 
ука зу ју и на по тре бу са мих ста рих љу ди да се со ли да ри шу са дру-
ги ма у не во љи и да се оспо со бља ва ју да и са ми пру жа ју по моћ. 
»Во лон тер ство је хра на ду ше и оно опле ме њу је и оног ко пру жа 
по моћ и оног ко ту по моћ при ма«, ис ти че про фе сор Јо ва но вић.

v По след њих не ко ли ко го ди на НВО »Вик то ри ја« из Кра гу-
јев ца (јед на од чла ни ца мре же Hu ma naS), оја ча ла је и ома со ви ла 
мре жу во лон те ра ко ји пру жа ју по моћ ста ри ји ма, кроз Про је кат, 
»Групе за самопомоћ«. Во лон те ри су пр вен стве но са ми ста ри ји 
љу ди (ма да има и омла ди на ца), ко ји се ор га ни зу ју и оспо со бља-
ва ју да при ку пља ју по дат ке о ста ри јим ли ци ма из сво је око ли не, 
да еви ден ти ра ју њи хо ве по тре бе и про бле ме, а да по том, уз по моћ 
ор га ни за то ра во лон тер ског ра да, ло би ра ју код зва нич ни ка да по-
мог ну у ре ша ва њу тих про бле ма. Сит ни је услу ге и пси хо-со ци јал-
ну по др шку пру жа ју и са ми, кроз за јед нич ка оку пља ња и дру же ња 
14) У струч ној ли те ра ту ри, пр ви по зна ти по ку шај ре о ни за ци је да ти ра још из 1819. го ди не, 

ка да је еко но ми ста, те о лог и пи сац Tomas Chalmers сво ју па ро хи ју у Гла зго ву из де лио 
на 25 “су сед ства”, са по 60 до 100 по ро ди ца, у ко ји ма је ан га жо вао по јед ног до бро-
вољ ног ста ра те ља (во лон те ра), ра ди рас по ре ђи ва ња ма те ри јал не по мо ћи угро же ни ма, 
пру жа ња са ве та и над гле да ња ефе ка та пру же не по мо ћи.

15) Фон да ци ја Со ли дар ност је по ку ша ла да при ме ни ова кав мо дел и код нас, али он ни је 
за жи вео.
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и кроз ор га ни зо ва не по се те нај у гро же ни јим ста ри јим ком ши ја ма, 
при ја те љи ма и по зна ни ци ма.

v На окру глом сто лу ГДС-а 2001. го ди не (Волонтерскииху-
манитарни рад и хуманизација животних услова у старости), 
Ива на Бу зов и Је ле на Па вло вић16) су пре зен то ва ле про грам Прајдс 
(Pri des), ко ји се спро во ди у Ари зо ни, у САД. У окру гу Фе никс, у 
гра ду Сан Си ти, где жи ве углав ном љу ди ста ри ји од 55 го ди на (јер 
ужи ва ју пра во пре че ку по ви не не крет ни на), ста нов ни ци - во лон те-
ри са ми бри ну о свом гра ду, та ко што одр жа ва ју чи сто ћу и уре ђу ју 
град ске ули це, бар 2 са та не дељ но. Ове по сло ве они оба вља ју у 
са рад њи са од ре ђе ним про фе си о нал ним слу жба ма, сма њу ју ћи фи-
нан сиј ске оба ве зе свим гра ђа ни ма. За то они се бе сма тра ју »по но-
сним гра ђа ни ма« сво га гра да. Кроз ова кво ан га жо ва ње они сти чу 
но ве при ја те ље, ре ша ва ју свој про блем уса мље но сти, одр жа ва ју 
кон ди ци ју, сти чу но ва зна ња и ве шти не, оста ју ак тив ни, од го вор ни 
и ан га жо ва ни и ис пу ња ва ју и про ду жа ва ју свој жи вот, чи не ћи га 
ква ли тет ни јим и срећ ни јим.

ИНИЦИЈАТИВАГЕРОНТОЛОШКОГДРУШТВАСРБИЈЕ

Јед но од удру же ња ко је прак ти ку је во лон тер ски рад и ре дов но 
обе ле жа ва Дан во лон те ра, код нас, је Ге рон то ло шко дру штво Ср-
би је (ГДС). Оно се већ 35 го ди на ба ви, на стру чан и на у чан на чин, 
пи та њи ма ста ре ња и ста ро сти и уна пре ђи ва њем ква ли те та жи во та 
ста ри јих љу ди. Има ју ћи у ви ду да смо јед на од нај ста ри јих зе ма ља 
у све ту, по про сеч ној ста ро сти ста нов ни штва, да се број ста ри јих 
кон стант но уве ћа ва и да су ста ра ли ца, по себ но у се о ском под руч-
ју, нај у гро же ни ја си ро ма штвом, во лон тер ски рад у ин те ре су ове 
по пу ла ци о не гру пе до би ја на зна ча ју. Ин сти ту ци је си сте ма и про-
фе си о нал ци ко ји у њи ма ра де17), не успе ва ју да у по треб ној ме ри, 
пра во вре ме но и на аде ква тан на чин пру же нео п ход ну по др шку 
вул не ра бил ним гру па ма. За то је во лон тер ски рад пре по знат као 
нео п ход на ка ри ка со ци јал не др жа ве, ко ју же ли мо да из гра ди мо.

У ци љу афир ми са ња во лон тер ског ра да ГДС је, са дру гим 
НВО, го ди на ма уна зад, ор га ни зо ва ло обе ле жа ва ње 5. де цем бра - 
16)  И. Бу зов и Ј. Па вло вић су струч ња ци Цен тра за по ро дич но здра вље «Све ти Ни ко ла», 

Во лон тер ског цен тра Бе о град.
17)  Раз ло ге за то тре ба тра жи ти у: раз би ја њу бив ше СФРЈ, у рат ним деј стви ма у зе мља ма 

у окру же њу, у бом бар до ва њу и ем бар гу пре ма на шој зе мљи, у ми гра ци о ним то ко ви ма, 
у по ли тич ким пре ви ра њи ма и све о бу хват ној кри зи ко ја тра је по след њих 15-ак го ди на 
и сл.
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Ме ђу на род ног да на во лон те ра, одр жа ва њем окру глих сто ло ва и 
струч них ску по ва, из да ва њем при год них пу бли ка ци ја и ли фле та 
и под но ше њем под не са ка ре фе рент ним ин сти ту ци ја ма си сте ма18).

Струч ни ску по ви и окру гли сто ло ви има ли су за циљ да се са-
гле да ју број не ак тив но сти и ак ци је ко је се спро во де у окви ру бри ге 
за ста ри ја ли ца, су ми ра ју оства ре ни ре зул та ти, пре ци зни је, де фи-
ни шу под руч ја де ло ва ња и да ука жу на ино ва ци је ко је тре ба уне-
ти у бу ду ће про гра ме ра да, у скла ду са пре по ру ка ма са др жа ним 
у Националнојстратегијиостарењу, у Ср би ји, и дру гим ме ђу-
на род ним до ку мен ти ма, као и да се струч ним при ло зи ма и кроз 
ди ску си ју све стра но са гле да и кри тич ки оце ни во лон тер ски рад 
у да на шњим усло ви ма и утвр ди до при нос овог ра да уна пре ђе њу 
ква ли те та жи во та у ста ро сти. Уче сни ци ових ску по ва су по себ но 
ука зи ва ли на не до ста ју ћи удео ме ди ја у про мо ци ји во лон тер ског 
ра да, на про бле ме у ре гру то ва њу но вих во лон те ра и ор га ни зо ва њу 
во лон тер ских ак тив но сти, на не по сто ја ње про пи са у овој обла сти 
итд. Сви су са гла сни да и са ми ста ри ји љу ди тре ба да бу ду ан га-
жо ва ни као во лон те ри. Соп стве ним укљу чи ва њем у во лон тер ске 
ак тив но сти ста ри ји ру ше пред ра су де о сво јој ге не ра ци ји, исту па ју 
про тив »еј џи зма« и дру гих об ли ка дис кри ми на ци је, по ма жу се би 
из бе га ва ју ћи уса мље ност и одр жа ва ју ћи кон ти ну и тет ак тив ног и 
свр сис ход ног жи во та. Пси хо ло зи с пра вом ка жу - во лон тер ски ра-
ди ти, зна чи спо ри је ста ри ти!

И ове го ди не је ор га ни зо ван Окру гли сто са ко га је упу ће но пи-
смо ре сор ном ми ни стар ству, са за ко но дав ном ини ци ја ти вом, ко ју 
су уче сни ци овог ску па при хва ти ли. 

ЗАКОНОВОЛОНТЕРСКОМРАДУ

Иако је тра ди ци ја во лон тер ског ра да ве о ма ду га, ње го во прав-
но ре гу ли са ње је но ви јег да ту ма. Ве о ма је те шко јед ну до бро вољ-
ну, ху ма ну, ал тру и стич ку ак тив ност под ве сти под кру те про пи се, а 
да се не из гу би део ње не су шти не.

За ор га ни за то ре во лон тер ског ра да про пи си у овој сфе ри су 
по треб ни, ка ко би се во лон тер ски рад пра вил но усме ра вао и ома-
со вља вао. Исто вре ме но, по сто ја ње про пи са им ства ра до дат не 
18) 17. де цем бра 2008. у Бе о гра ду, НВО Гра ђан ске ини ци ја ти ве одр жа ло је кон сул та тив-

ни са ста нак на те му „ПрипремаЗаконаоволонтирању”, уз уче шће пред став ни ка 25 
Ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва (ОЦД), ко је у свом ра ду ан га жу ју во лон те ре (са пред-
став ни ци ма ГДС-a, Цр ве ног кр ста Ср би је и Европ ског цен тра за не про фит но пра во у 
Бу дим пе шти (ECNL), УГ „Укр шта ње” и Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср би је).
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про бле ме, јер зах те ва гло ма зно ад ми ни стри ра ње и по ску пљу је во-
лон тер ски рад. Упр кос чи ње ни ци да се ра ди о до бро вољ ном и бес-
плат ном ра ду, он ко шта, јер ње го во ор га ни зо ва ње из и ску је раз не 
тро шко ве.

Ипак, све сни пре о вла ђу ју ће до бро би ти по сто ја ња За ко на о во-
лон тер ском ра ду, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва (ОЦД) во де кам-
па њу да Скуп шти на Ср би је до не се ова кав За кон. Го ди на ма се већ 
во ди јав на рас пра ва о раз ли чи тим пред ло зи ма, али ни ка ко да се 
утвр ди ње го ва ко нач на вер зи ја. Ве ћи на зе ма ља из окру же ња су већ 
до не ле ова кав За кон, па нам њи хо ва ис ку ства мо гу по слу жи ти да и 
наш, ко ји је у из ра ди, бу де што ква ли тет ни ји.

Ма да је во лон ти ра ње од ве ли ког зна ча ја за дру штво, прав на 
ре гу ла ти ва у мно гим зе мља ма, па и у на шој, не охра бру је ова кво 
ан га жо ва ње. За то се по след њих го ди на чи не на по ри и по кре ћу 
ини ци ја ти ве за до но ше ње за ко на и дру гих про пи са ко ји се ти чу во-
лон тер ства. Екс пер ти сма тра ју да је по себ но за зе мље у тран зи ци ји 
бит но да се за ко ном ре гу ли ше во лон тер ско ан га жо ва ње, та ко што 
ће се оно ја сно ди фе рен ци ра ти од пла ће ног ра да и рад ног од но са и 
што ће се обез бе ди ти за шти та во лон те ра у оба вља њу во лон тер ске 
ак тив но сти, као и за шти та ко ри сни ка њи хо вих услу га од евен ту ал-
не ште те.

Је дан од про бле ма, ко ји би За кон о во лон тер ском ра ду тре ба ло 
да ре ши је ис ко ри шћа ва ње и зло у по тре ба во лон те ра. У за ко ни ма 
зе ма ља у окру же њу то се по сти же ти ме што се за бра њу је во лон-
ти ра ње ко је за ме њу је рад за по сле них рад ни ка и ко је тра је ду же од 
40 са ти не дељ но и то у пе ри о ду ду жем од 6 ме се ци не пре кид но. 
Та ко ђе се за бра њу је во лон ти ра ње на ба зи ко га ор га ни за тор во лон-
тер ског ра да сти че или уве ћа ва до бит/про фит.

Да би се из бе гле зло у по тре бе у ра ду с во лон те ри ма, а и да би 
се во лон те ри зам уна пре ђи вао ва жно је са чи ни ти ква ли тет ну еви-
ден ци ју о во лон те ри ма и њи хо вом ра ду. Та ко на ши су се ди из да ју 
во лон тер ску књи жи цу, ко ја пред ста вља јав ну ис пра ву и ко ја са-
др жи по дат ке о на зи ву ор га ни за то ра во лон тер ске услу ге, вре ме ну 
тра ја ња те услу ге, вр сти услу ге, вр сти обу ке и/или ве шти ни ко ју је 
во лон тер сте као то ком во лон ти ра ња и слич не по дат ке.
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ПРЕПРЕКЕИДОМЕТИУПРОМОВИСАЊУ
ВОЛОНТЕРСКОГРАДАКОДНАС

Препреке

Ана ли зи ра ју ћи све аспек те во лон тер ског ра да мо же мо за кљу-
чи ти да он ни је при знат у на шем дру штву. Уве ри ли смо се да по-
сто је ве о ма по гре шне пред ста ве о то ме шта је то во лон тер. Мла ди, 
од ко јих се нај ви ше оче ку је да бу ду во лон те ри, или има ју по гре-
шну пред ста ву о то ме, или не ма ју ни ка кав став, то тал но су не за-
ин те ре со ва ни за во лон тер ски рад. Че сто се од омла ди не мо же чу ти 
да «са мо бу да ле да нас ра де за џа бе». На ме ће се пи та ње, ка ко се 
до тле до шло у зе мљи Ср би ји, у чи јој исто ри ји на ла зи мо на хи ља де 
при ме ра19) по жр тво ва но сти, ал тру и зма, со ли дар но сти, ху ма но сти 
и да ва ња за дру ге.

Од го вор ће мо по тра жи ти у дру штве но - исто риј ском и еко ном-
ско - по ли тич ком кон тек сту. Да на шња мла да ге не ра ци ја је ста са-
ва ла у вр ло ло шим усло ви ма (де струк ци ја зе мље, рат на деј ства, 
из бе гли це и ра се ље на ли ца, стал на рат но-ху шкач ка си ту а ци ја, спо-
ља шње санк ци је и ем бар го, бом бар до ва ње, по ли тич ка пре ви ра ња, 
ду го трај на еко ном ска кри за, не за по сле ност, уру ша ва ње бит них ин-
сти ту ци ја си сте ма, оп шта не ста бил ност и не си гур ност, де струк-
ци ја по ро ди це, си сте ма вред но сти, бу ја ње кри ми на ла и ко руп ци је 
у свим сфе ра ма жи во та итд.). Ро ди те љи, и ка да их је би ло у по ро-
ди ци, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ни су ис пу ни ли сво је ро ди тељ ске 
оба ве зе на ва љан на чин. Раз ло зи су број ни: или су би ли оку пи ра ни 
про бле ми ма пре жи вља ва ња, или су пре жи вља ва ли стра хо те ра та и 
бом бар до ва ња, или је и њи ма са ми ма би ла по треб на по моћ и по-
др шка, или ко зна шта дру го, што су у овим смут ним вре ме ни ма 
пре ва ли ли пре ко гла ве. Они ни су, или ни су у по треб ној ме ри и на 
аде ква тан на чин сво јој де ци уса ди ли од ре ђе не вред но сти, ни ти су 
им раз ви ли ал тру и стич ка осе ћа ња. 

Они ко ји су ус пе ли, у овим окол но сти ма, да се уз диг ну са дна, 
че сто ни су би ли до бар мо дел за иден ти фи ка ци ју мла ди ма. У тран-
зи ци ји ути ли тар не и праг ма тич не вред но сти бес кру пу ло зног сти-
ца ња мо ћи и бо гат ства по ста ју при мар не, па рад без на док на де гу-
би шан су.
19)  До вољ но је про чи та ти са мо на шу еп ску по е зи ју.
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 Не а де кват на со ци ја ли за ци ја се из по ро ди це пре не ла и на шко-
лу. Из о ста ла је и пре ко по треб на ме диј ска кам па ња ко ја би афир-
ми са ла и пра ти ла во лон тер ски рад и до при не ла ње го вој ва ло ри за-
ци ји од стра не дру штва. Ско ро да ни ко не на ла зи за по треб но да 
ода при зна ња во лон те ри ма. Се ти мо се во лон те ра са мо из у зет но, 
као у вре ме ор га ни зо ва ња “Еуро сон га” (2008), или са да ка да пред-
сто ји одр жа ва ње “Уни вер зи ја де”. 

Домети20)

Још од ју на 2005. го ди не ка да је одр жа на кон фе рен ци ја21) по-
све ће на ста ту су во лон те ра у Ср би ји, ин тен зи ви ра на су на сто ја ња 
да се утвр де и де фи ни шу ми ни мал на пра ва во лон те ра. Кон фе-
рен ци ји је прет хо ди ло ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла ини ци ја ти ва 
ИЗ ВоР, као и ана ли за «Прав ни окви ри за во лон ти ра ње у Ре пу бли-
ци Ср би ји» Жив ке Ва си лев ске (ЦРНПС, Бе о град). Ре зул та ти, по-
ме ну тог ис тра жи ва ња, су по ка за ли да во лон тер ски рад у Ср би ји 
ни је до вољ но за сту пљен, а да је по тре ба за та квим ра дом ве ли ка. 
Уче сни ци кон фе рен ци је су се сло жи ли да не по сто ји до бар прав-
ни оквир за ан га жо ва ње и за шти ту во лон те ра, те да је по тре ба за 
до но ше њем за ко на ко ји би ре гу ли сао по ло жај во лон те ра, ви ше не-
го очи глед на. Због чи ње ни це да во лон тер ски рад и во лон те ри зам 
ни су при зна ти као прав не ка те го ри је у за ко но дав ству Ре пу бли ке 
Ср би је, још де цем бра 2004. го ди не по кре ну та је Иницијативаза
законскорегулисањестатусаволонтерау Србији. Кон фе рен ци ја, 
а и мно ги по то њи ску по ви, би ли су са мо ло ги чан след у ре а ли за-
ци ји ове ини ци ја ти ве.

Де цем бра 2008. Удру же ње гра ђа на за де мо кра ти ју и ци вил но 
обра зо ва ње Грађанскеиницијативе одр жа ло је, са пред став ни ци ма 
25 Ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва и Цр ве ног кр ста Ср би је, кон-
сул та тив ни са ста нак22) на те му „ПрипремаЗаконаоволонтирању”. 

20)  Ни у Уста ву из 2006., ни у За ко ну о ра ду из 2005. не ма го во ра о во лон тер ском ра ду
21)  По кре тач ове кам па ње и ор га ни за тор са ме кон фе рен ци је би ла је ИницијативаИЗ

ВоР, ко ју чи не је пред став ни ци не ко ли ко не вла ди них ор га ни за ци ја: Но во сад ски ху ма-
ни тар ни цен тар, Еку мен ска ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, По крет го ра на, Во лон тер ски 
цен тар Вој во ди не и Удру же ње гра ђа на «Укр шта ње». Кон фе рен ци ја је оку пи ла 50-ак 
пред став ни ка ре ле вант них вла ди них и не вла ди них ин сти ту ци ја/ор га ни за ци ја и по је-
ди на ца са те ри то ри је чи та ве Ср би је. Одр жа ва ње кон фе рен ци је су по др жа ли Internatio-
nalCenterforNot-for-ProfitLaw (ICNL) из Бу дим пе ште; ADF/CR DA про грам (USAID), 
По кра јин ско Из вр шно ве ће (Се кре та ри јат за спорт и омла ди ну, Се кре та ри јат за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва) и NSHC.

22) Овај Кон сул та тив ни са ста нак је део про јек та “Стварањеподстицајногокружењаза
развојорганизацијацивилногдруштвауСрбији” ко ји Гра ђан ске ини ци ја ти ве спро во де 
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На са стан ку је кон ста то ва но да по сто ји не ко ли ко ини ци ја ти ва за 
прав но ре гу ли са ње во лон ти ра ња у Ср би ји ко је су по кре ну те, ка ко 
од стра не удру же ња гра ђа на (ини ци ја ти ва ИЗ ВоР, Цен тар за про-
мо ци ју ак ти ви зма мла дих), та ко и од стра не Ми ни стар ства ра да и 
со ци јал не по ли ти ке Вла де ре пу бли ке Ср би је, али су се при сут ни 
са гла си ли да је пред лог Ини ци ја ти ве ИЗ ВоР, ко ји је Скуп шти на 
АП Вој во ди не про сле ди ла ре пу блич кој скуп шти ни на усва ја ње (а 
ко ји је већ про шао ши ро ку јав ну рас пра ву), од лич на по ла зна осно-
ва за прав но ре гу ли са ње во лон ти ра ња у Ср би ји. 

За оста ла два пред ло га су из ра зи ли бо ја зан да по сто ји не ра зу-
ме ва ње у ве зи са тим шта је во лон ти ра ње, са по себ ним освр том на 
На црт за ко на ко ји је при пре ми ло Ми ни стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке Вла де ре пу бли ке Ср би је у ко ме се во лон ти ра ње не тре-
ти ра као при ват но-прав ни ин сти тут, што оно у су шти ни је сте, већ 
као рад но-прав ни ин сти тут. Са са стан ка је упу ће но пи смо Ми ни-
стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке са зах те вом да се ОЦД ак тив но 
укљу че у из ра ду За ко на о во лон ти ра њу, а не са мо у јав ну рас пра ву 
о пред ло гу овог за ко на, та ко што би се фор ми ра ла за јед нич ка Рад-
на гру па, овог Ми ни стар ства и пред став ни ка Цр ве ног кр ста Ср би-
је, Ини ци ја ти ве ИЗ ВоР и Мла дих ис тра жи ва ча Ср би је. 

Центарзапромоцијуактивизмамладих(ЦПАМ)је 5. де цем-
бра 2008. го ди не на кон фе рен ци ји за но ви на ре, у Бе о гра ду, пред-
ста вио Пред лог За ко на о во лон ти ра њу ко ји је ура ђен у са рад њи са 
не ко ли ко парт нер ских ор га ни за ци ја. Они су по зва ли ОЦД да по др-
же овај Пред лог и ор га ни зо ва ли су пот пи си ва ње пе ти ци је, за ста-
вља ње у скуп штин ску про це ду ру, овог Пред ло га. Пре ма њи хо вим 
ре чи ма, у по ме ну том Пред ло гу за ко на де фи ни ше се ста тус во лон-
те ра (со ци јал но и здрав стве но оси гу ра ње, рад ни стаж, бе не фи ци је, 
на гра ђи ва ње), пра ва и оба ве зе во лон те ра и ор га ни за то ра во лон ти-
ра ња, као и на чин укљу чи ва ња во лон те ра у др жав не ин сти ту ци је. 
Пла ни ра се и уво ђе ње волонтерскогкартона, као до дат ка рад ној 
књи жи ци и фор ми ра ње Националногсавета ко ји би про мо ви сао 
во лон тер ски рад. Бит но је пре по зна ти во лон те ри зам као са став ни 
део стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва, одр жи вог раз во ја, здра-
вља, со ци јал не ин те гра ци је и пре ва зи ла же ња со ци јал ног ис кљу чи-
ва ња и дис кри ми на ци је.

уз по др шку Бри тан ске ам ба са де у Бе о гра ду, а ко ме су по др шку да ли и Тим пот пред сед-
ни ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је за им пле мен та ци ју Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва 
кроз про је кат Кон такт ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва и Ин сти тут за одр жи ве за јед ни-
це уз фи нан сиј ску по др шку USAID -a.
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ЦПАМ сма тра да не нео п ход но по ве ћа ти јав ну свест о ви тал-
ном зна ча ју во лон те ри зма за со ци јал ни и еко ном ски раз вој дру-
штве не за јед ни це и охра бри ти ме ди је да од и гра ју уло гу у по ди за-
њу све сти јав но сти о ва жно сти ове те ме.

ЗАКЉУЧАК

Во лон тер ски рад је уну тра шња по тре ба чо ве ка да се да је за 
до бро бит дру го га. Ис ку ства го во ре да је ко рист од та квог ра да не-
сум њи ва - и за во лон те ра, и за при ма о ца услу ге и за др жа ву. Код 
нас љу ди ни су у до вољ ној ме ри сен зи би ли са ни за укљу чи ва ње у 
во лон тер ске ак тив но сти, а ни су ни еду ко ва ни да, у та квим ак тив-
но сти ма пре по зна ју, све бе не фи те ко ји из њих про ис ти чу. 

Мно ги су скло ни да ка жу да је, код нас, во лон тер ски рад у кри-
зи, да во лон те ра не ма до вољ но и да се љу ди све сла би је ин те ре су ју 
за во лон ти ра ње. Мо же се од мах из не ти и су прот но ми шље ње: да 
је во лон тер ски рад, код нас, нас ве о ма раз ви јен, јер има ду гу тра-
ди ци ју; да је љу ди до бре во ље увек би ло, на овим про сто ри ма, а 
је ди но пи та ње ко је има сми сла је, са мо, да ли би та квог ра да би ло 
ви ше да је до био од го ва ра ју ће ме сто у на шем вред но сном си сте му. 
Во лон ти ра ње је у дру штви ма бла го ста ња, у бо га ти јим др жа ва ма и 
код имућ ни јих по је ди на ца при сут ни је, јер се имућ ни ји ста нов ни ци 
лак ше опре де љу ју да ра де као во лон те ри.

По треб но је освр ну ти се око се бе и ви де ти ка ко то ра де дру-
ги, учи ти се на при ме ри ма до бре прак се. За то је нео п ход на пер-
ма нент на еду ка ци ја и еду ка то ра и са мих во лон те ра, ор га ни зо ва ње 
окру глих сто ло ва, се ми на ра, ма сов них ак ци ја, до бро осми шље них 
кам па ња, фор ми ра ње во лон тер ских цен та ра и мре же во лон те ра. 
Прак са по твр ђу је да је еду ко ва ни во лон тер успе шни ји од оно га ко-
ји ни је про шао еду ка ци ју. Зна ње по ма же да се ра ди бо ље и да се 
де лу је ефи ка сни је и ра ци о нал ни је.

Цен три за со ци јал ни рад, чи ја је за кон ска оба ве за про мо ви са-
ње во лон тер ског ра да у ло кал ној за јед ни ци, ис по ља ва ју не до пу-
сти ве сла бо сти, не ис пу ња ва ју ћи уоп ште, или не у до вољ ној ме ри, 
ову сво ју оба ве зу.

Не вла ди не ор га ни за ци је су, та ко ђе, на овом пла ну не до вољ-
но ефи ка сне јер њи хов рад ни је, у до вољ ној ме ри, тран спа рен тан 
и син хро ни зо ван са дру гим НВО, а ни са ин сти ту ци ја ма си сте ма. 
Не до ста је ком пле мен тар ност у ак ци ја ма про фе си о на ла ца и во лон-
те ра.
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Про свет ни си стем би се убу ду ће мо рао у ве ћој ме ри по за ба-
ви ти пи та њем во лон тер ства. Кроз на став не са др жа је, у шко ла ма, 
тре ба пру жи ти нај пре нео п ход не ин фор ма ци је уче ни ци ма - јер оно 
што се не по зна је не мо же се ни во ле ти ни же ле ти; тре ба раз ви ја ти 
при хва тљи ве вред но сне ста во ве пре ма во лон тер ству, ху ма ни зму и 
ал тру и зму; и нај зад тре ба ор га ни зо ва ти кон крет не ак ци је, у ко ји ма 
би се уче ни ци ис ка за ли као во лон те ри, а за ко је би им се уру чи ла 
и од го ва ра ју ћа при зна ња. Уче ни ци би од ра ста ли са све шћу да во-
лон тер ство збли жа ва љу де и да нас чи ни бо љим.

Во лон тер ски рад, као и сва ки дру ги има сво ју вред ност и це-
ну. Али, су шти на овог ра да је да се, за ње го во оба вља ње, не тра жи 
(нов ча на) на док на да, што не зна чи да та кав рад не мо же би ти на-
гра ђен не ким по себ ним об ли ци ма дру штве ног при зна ња. На при-
мер, у све ча ним при ли ка ма или у вре ме пра зни ка, из ра зи ти во лон-
те ру за хвал ност за ан га жман и уло жен труд и ис та ћи до при нос ко ји 
сва ки во лон тер да је сво јој ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји и дру штву у 
це ли ни. За то по сто је раз ли чи те мо гућ но сти као што су: по хва ле у 
штам пи, че стит ке за ро ђен дан, за хвал ни це и по ве ље, али мо гу се 
во лон те ри ма обез бе ди ти и бес плат не кар те за не ку при ред бу или 
кон церт, од ла зак на екс кур зи ју и сл.

По треб но је, у на ред ном пе ри о ду, кроз ме диј ске кам па ње, по-
ди ћи свест јав но сти о ме сту и уло зи во лон тер ског ра да. У сми слу 
оса вре ме ња ва ња и ома со вља ва ња во лон тер ства бит но је ор га ни за-
то ре во лон тер ског ра да упо зна ти са во лон тер ским ме наџ мен том.

Са мо до но ше ње За ко на о во лон тер ству не би има ло мно го 
сми сла, уко ли ко не би би ло пра ће но и до но ше њем но вог За ко на о 
удру же њи ма, За ко на о фон до ви ма и фон да ци ја ма, као и ус по ста-
вља њем ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма са рад ње др жа ве и ци вил-
ног дру штва, тран спа рент ним фи нан си ра њем из до ма ћих из во ра 
(ка ко из др жав ног бу џе та та ко и под сти ца њем раз во ја до ма ће фи-
лан тро пи је); ре фор мом по ре ског си сте ма ко ји би увео олак ши це 
за да ва о це сред ста ва (би ло да су фи зич ка или прав на ли ца), као и 
олак ши це за удру же ња гра ђа на.

За то би, у на ред ном пе ри о ду, тре ба ло ор га ни зо ва ти се ри је 
окру глих сто ло ва и јав них рас пра ва, по овим пи та њи ма, фор му ли-
са ти фи нал не пред ло ге и до ста ви ти их над ле жним др жав ним ор га-
ни ма и те ли ма, на раз ма тра ње и усва ја ње.
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Dragana Dinic
SOCIAL STATE AND VOLUNTEER WORK

Summary
Traditionof volunteerworkhasbeenvery longone– it
is possible to assert that it derives from the beginnings
ofhumankind.Therehavealwaysbeensituationswhena
man actedmore in accordancewith his heart, soul and
faiththanwithhisration,whenthemanhadaneedtogive
himself for thesakeofotherhumanbeings,notwanting
anything in return.By volunteeringwe consciously give
ourtime,capabilityandenergyforwell-beingofothers–
individuals,community,societyorsurrounding.
Intimeofcrisis,wars,epidemics,naturaldisastersandin
similar situations,when the system institutionsandpro-
fessionalscannotreachtoallwhoareintrouble,andlife
simplycannotwait, volunteering isanecessaryandun-
avoidablestrengthtomany.
Intransitionalandpoorstates,suchasours,contribution
of volunteers ispriceless. It hasbecomeobviousduring
theperiodoftransition,thatthroughthetaxesandimposts
thestatecannotcollectenoughassetsnecessaryforreal-
izationof itsownsocialpoliticsandachievementof the
principlesofdistributive justice.Thereforevolunteering,
unjustifiably neglected and forgotten, should experience
itsrevival.
Volunteershavebeenrecognizedeverywhereasamostim-
portantresourceforchanges.Everybodygainsfromvol-
unteerism.Volunteerismimprovesqualityoflife,changes
humanawareness,changespeople’sprinciplesinaccord
withtheircivicengagement,representsoneofthemodels
ofcitizens’participation insociety,contributes todevel-
opmentofastablecivilsociety,promotessolidarity,etc.
Economicprofitfromvolunteerismforthestateandlocal
communityisgreatone,consideringthefactthatincon-
temporaryEuropetherehavebeenmorethan100million
peoplevolunteering.
Onequestionisbecomingevident–hasourstaterecog-
nized volunteerism as an important resource so far and
hasitsupportedandencourageditinappropriateway?
KeyWords:  volunteering work, volunteer, organizer of
volunteerwork,valueofvolunteerwork
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МомчилоСуботић*
Институтзаполитичкестудије1)

Београд

АУТОНОМИЈАВОЈВОДИНЕ-ИСТОРИЈСКИ
ИСАВРЕМЕНИКОНТЕКСТ

-првидео-
Сажетак

У овом чланку је презентован историјски преглед
борбе Срба у Угарској за политичко-територијал-
нуаутономију.Детаљнијесуобрађенесрпскеприви-
легије итринајзначајнија српскацрквенаинародна
сабора:Темишварскисабор1790,Мајскаскупштина
1848.иБлаговештенскисабор1861,накојимасуСрби
захтевалипосебнусрпскутериторијуисопственуса-
моуправу,штоједелимичноиостварено-стварањем
СрпскеВојводине1848.године.Обрађенојеиделова-
њесрпскихполитичкихстранакаињиховихлидерана
јачању војвођанске аутономије у оквиру Хабсбуршке
монархије, каоињихово залагање заинтегралноре-
шењесрпскогнационалногпитања,тј.зауједињење
српскогнародасапростораАустроугарскесаСрби-
јомидругимсрпскимземљама,азатимуједињењеса
ХрватимаиСловенцимаупрвујугословенскудржаву.
Тиме је идеја војвођанске аутономије исцрпела своју
историјскуинационалнумисију.
Кључнеречи:Хабсбуршкамонархија,српскепривиле-
гије,Темишварскисабор,Мајскаскупштина,Благове-
штенскисабор,СветозарМилетић,МихаилоПолит
Десанчић, ЈашаТомић,СрпскаВојводина, присаједи-
њењеКраљевиниСрбији,југословенскоуједињење

* Виши научни сарадник
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

На црт ста ту та Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не, ко ји је Скуп-
шти на По кра ји не усво ји ла и по сла ла на усва ја ње На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, иза звао је ве ли ку па жњу и уз не ми ре ност 
ин те лек ту ал не и ши ре јав но сти у Ср би ји. Свој кри тич ки осврт на 
овај „ул ти ма тум Ср би ји“ из не ли су мно ги срп ски прав ни ци, исто-
ри ча ри, по ли ти ко ло зи... На кон отво ре ног пи сма Све тог ар хи је-
реј ског си но да СПЦ пред сед ни ци срп ског пар ла мен та, у ко јем се 
из ра жа ва „ве ли ка за бри ну тост за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин-
те гри тет др жа ве Ср би је“, На црт Ста ту та је вра ћен на до ра ду по-
кра јин ском пар ла мен ту. Пре до но ше ња овог ак та тре ба да се усво ји 
За кон о над ле жно сти ма По кра ји не. И док се пред став ни ци вла сти, 
„ли га ши“ и ДС, и то њен по кра јин ски део на че лу са пред сед ни ком 
Из вр шног ве ћа Вој во ди не, Бо ја ном Пај ти ћем, упи њу из све сна-
ге да се На црт ста ту та усво ји са ма лим, ко зме тич ким из ме на ма, 
пред став ни ци опо зи ци о них стра на ка ука зу ју на ње го ву ан ти срп ску 
се па ра ти стич ку кон се квен цу, по зи ва ју ћи се на ана лог не тен ден ци-
је у ју го сло вен ском пе ри о ду. Да кле, на не што већ ви ђе но. Мно ги 
ува же ни ин те лек ту ал ци кон ста ту ју да је ауто но ми ја Вој во ди не- 
срп ско пи та ње. До 1918. го ди не, иде ја ауто но ми је Бач ке, Ба ра ње, 
Ба на та и Сре ма је ис кљу чи во ве за на за срп ски на род и ње го ве по-
ли тич ке и др жа во твор не иде је, а од 1918. до да нас ауто но ми ја ових 
обла сти - Вој во ди не је, та ко ђе, пре вас ход но срп ска иде ја. По ред 
срп ске, спо ра дич но се ја вља ју и ма ђар ски зах те ви за пер со нал ном 
и те ри то ри јал ном ауто но ми јом вој во ђан ских Ма ђа ра на про сто ри-
ма на ко ји ма чи не ве ћи ну ње ног ста нов ни штва. Има ра ди кал ни јих 
зах те ва за при па ја њем Ма ђар ској де ло ва, па и це ле Вој во ди не. Овај 
рад ука зу је на по ли тич ки по ло жај Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
и њи хо ве зах те ве за те ри то ри јал ном и по ли тич ком ауто но ми јом у 
окви ру мо нар хи је; ис тра жу је „ауто но ма шке“ тен ден ци је у Вој во-
ди ни у окви ру срп ско-хр ват ских од но са у пр вој Ју го сла ви ји; да је 
пре глед устав но-прав ног и по ли тич ког по ло жа ја Во во ди не и ета ти-
стич ке тен ден ци је ње не би ро крат ске вр ху шке у СФРЈ и; об ра ђу је 
нај но ви је тен ден ци је ре де фи ни са ња по ло жа ја Вој во ди не у Ср би ји 
или из ван ње, ка ко је за ми шље но На цр том ста ту та По кра ји не.
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ОдзахтеваСрбазаполитичкомитериторијалном
аутономијомуХабсбуршкојмонархијидоуједињења

1918.године

На про сто ру Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и Сре ма, Вој во ди не, Ср би 
су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва пре до се ља ва ња Ма ђа ра и ства ра-
ња њи хо ве др жа ве. О то ме нај у бе дљи ви је све до че то по ни ми ко ји су 
у нај ве ћем бро ју срп ског по ре кла и зна че ња. Ко ло ни за ци ја Вој во-
ди не ино род ним ста нов ни штвом по чи ње у 12. ве ку. У мно га ме ста 
ма ђар ски осва ја чи до во де сво је вој не по са де са чи та вим фа ми ли ја-
ма. Од 14. ве ка ис точ ни Ба нат ко ло ни зу ју Ру му ни. По ис те ри ва њу 
Ту ра ка, Вој во ди ну је у 18. ве ку за пљу снуо та лас ко ло ни за ци је из 
Евро пе: Нем ци, не што Фран цу за, Ита ли ја на, чак и Шве ђа на - реч 
је углав ном о „ће сар ским” вој ни ци ма.2) Исто ри чар Пе јин ис ти че: 
„У Вој во ди ни не ма мо ет нич ке Хр ва те и Ма ђа ре, то се увек за бо ра-
вља. Шок це и Бу њев це ве зу је ри мо ка то ли чан ство за Хр ва те, што 
твр де и Ма ђа ри ка да го во ре о њи ма. Ма ђа ри ка жу, слич ни су, али 
их раз ли ку ју од Хр ва та. Чак 1941. ка да је Хор ти ну дио Па ве ли ћу 
раз ме ну ста нов ни штва из ме ђу Бач ке и Ме ђу мур ја, сма тра ли су да 
ће Бу њев ци, као ри мо ка то ли ци, бр зо по ста ти Хр ва ти.

Ма ђа ри су, углав ном, хун га ри зо ва но ста нов ни штво, у пр вом 
ре ду Сло ва ци, али ме ђу њи ма има Ср ба, Шо ка ца, Бу ње ва ца, Не-
ма ца, Ру си на, и Ру му на. Не во ди се ра чу на да је од 1718. до Про-
ви зо ри ја у Угар ској хун га ри зо ва но око по ла ми ли о на љу ди. По сле 
на год бе 1868. до 1914. још ми ли он и по. Укуп но је за око два ве-
ка хун га ри зо ва но пре ко два ми ли о на ста нов ни ка Угар ске. Део овог 
хун га ри зо ва ног или по лу хун га ри зо ва ног ста нов ни штва на се ља-
ван је по ета па ма у Ба ра њи, Бач кој, Ба на ту, Сре му и Сла во ни ји. 
Срп ски ка рак тер ових обла сти озбиљ но је на ру шен ко ло ни за ци јом 
Не ма ца у 18. ве ку те је у Угар ској на пра вљен пра ви „на ци о нал-
ни ко тао“, по чет ком 20. ве ка“.3) У вре ме Хаб сбур шке мо нар хи је, 
иде ја о вој во ђан ској те ри то ри јал ној и по ли тич кој ауто но ми ји при-
па да ла је ис кљу чи во срп ском на ци о нал ном по кре ту. „Са мо су се 
Ср би, по чев ши још од Ве ли ке се о бе под Ар се ни јем Чар но је ви ћем 
1690, кон ти ну и ра но и крај њом упор но шћу, бо ри ли за сво ју вер ску, 
про свет но-кул тур ну, по ли тич ку (пер со нал ну), па и те ри то ри јал ну 
ауто но ми ју у окви ри ма аустриј ске Ца ре ви не. Ни је дан дру ги на род 
2)  Ви ди: Јо ван М. Пе јин, Ауто но ми ја Вој во ди не - ко шмар срп ског на ро да, ИП Бе о град-

Зре ња нин, 2002, 65.
3)  Исто, стр. 11.
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овог под руч ја ни је ту бор бу при хва тао и ни је се у њу трај ни је и ак-
тив ни је укљу чи вао, а не ки од нај мно го број ни јих (Нем ци, Ма ђа ри, 
Хр ва ти) су јој се и енер гич но су прот ста вља ли“ .4) Ака де мик Че до-
мир По пов ис ти че да су „Ср би иде ју о за себ ној ауто ном ној те ри то-
ри ји у окви ру Мо нар хи је пр ви пут фор му ли са ли по чет ком 1694. на 
На род но-цр кве ном са бо ру у Ба ји, на ко јем су пред став ни ци Ср ба 
за тра жи ли „Ма лу Вла шку“ (Цен трал ну Сла во ни ју-из ме ђу По же ге 
и Па кра ца) и Ку ма ни ју за сво је на се ља ва ње, и то ком пакт но као 
вој ни ци, са до би је ним на род ним при ви ле ги ја ма, а под упра вом па-
три јар ха, по двој во де и оста лих по гла ва ра“ .5) Хронике гро фа Ђор-
ђа Бран ко ви ћа, не су ђе ног де спо та Или ри ка, пред ста вља ле су пр ви 
по ли тич ки спис на срп ском је зи ку у ко јем је ова иде ја још ши ре 
из ло же на. Де спот је из ло жио иде ју о ства ра њу Илир ске Кра ље ви-
не, по себ не др жа ве срп ског на ро да, сме ште не из ме ђу Аустри је и 
Тур ске, ко ја би се осла ња ла на тра ди ци је сред њо ве ков не Ср би је. 
Овај не до вр ше ни спис у 5 то мо ва, са пре ко 2000 стра на, био је сво-
је вр сно упут ство срп ским на род ним и цр кве ним во ђа ма у тра же њу 
вер ске и на ци о нал не, по ли тич ко-те ри то ри јал не ауто но ми је. Бран-
ко вић је био на ста но ви шту да је по ред цр кве не ауто но ми је по треб-
на и за себ на те ри то ри ја са све тов ним ста ре ши ном ко ји би био под 
вр хов ном ца ре вом вла шћу. По себ но је ис ти цао по тре бу очу ва ња 
пра во слав не ве ре, стра ху ју ћи да Ср би из гу бив ши ве ру, оста ну без 
свог на ци о нал ног иден ти те та. Де спот је , да кле, пу на два ве ка ра-
ни је упо зо ра вао на по губ ност по де ле Ср ба по вер ској осно ви, јер 
је то не ми нов но зна чи ло оту ђе ње од срп ског иден ти те та и пре ла-
зак у дру гу на ци ју. То ће се до го ди ти са Ср би ма ка то ли ци ма, ко ји 
ће на осно ву при сва ја ња срп ског је зи ка од стра не Хр ва та по ста-
ти Хр ва ти и Ср би ма му ха ме дан ци ма ко ји ће по ста ти му сли ма ни/
Бо шња ци. Не по де ље но је ми шље ње исто ри ча ра ко ји су се ба ви ли 
де лом и зло срећ ном суд би ном срп ског де спо та, да је Ђор ђе Бран-
ко вић це лом срп ском на ро ду дао пр ви по ли тич ки про грам у бор би 
за ауто но ми ју и очу ва ње ве ре, а ти ме и на ци о нал не по себ но сти.6) 
По пов пи ше: “На са мом по чет ку те жњи и за ми сли о об но ви срп ске 
др жа ве сто је зна ме ни те Славеносербскехронике не су ђе ног де спо-
та, не срећ ног гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа. У пет књи га тих во лу ми но-
зних Хроника са оп ште на је не са свим ар ти ку ли са на и на ци о нал но 
4)  Че до мир и Је ле на По пов, Ауто но ми ја Вој во ди не - Срп ско пи та ње, Срем ски Кар лов ци, 

2000, стр. 11.
5) Исто, стр. 14-15.
6) Ви ди: Сто јан Но ва ко вић, Из Хро ни ке Де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа, ГласникСУД, 1872.
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де фи ни са на иде ја о ства ра њу „са мо стал не срп ске др жа ве на су прот 
та да шњим аустриј ским те жња ма“. А то се зби ло у то ку и не по-
сред но по сле Ве ли ког беч ког ра та 1683-1699. и Ве ли ке се о бе Ср-
ба“.7) Слич не иде је из чо жи ће па три јарх Ар се ни је Чар но је вић, као 
и ње гов пр ви на след ник, ми тро по лит Иса и ја Ђа ко вић. Па три јарх 
Ар се ни је IV Ша ка бен та је у свом про јек ту из 1736/37, пред ви део 
ства ра ње срп ске др жа ве у ва зал ном од но су пре ма Аустри ји. Срп-
ски па три јар си и ар хи је ре ји ис тра ја ва ли су на том про гра му. „Ср би 
су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва на том про сто ру, као и на чи та вом 
про сто ру Вој не гра ни це. А до ла зи ле су и но ве ма се срп ског на ро да 
у По ду на вље, из Ср би је 1690. из Бо сне 1697. у тзв. Ша ка бен ти ној 
се о би 1739, али и у мно го број ним ма њим, „ти хим“ или дра ма тич-
ним ми гра ци ја ма све до 19. ве ка, ши рио се и учвр шћи вао срп ски 
ет нич ки про стор да ле ко пре ма се ве ру. Од Зе му на и Те ми шва ра, од 
Ву ко ва ра и Осе ка до Сент Ан дре је, Остро го на, Ко мо ра на и Ђе ра“.8)

СРПСКЕПРИВИЛЕГИЈЕ

Прав ни основ по ло жа ја Ср ба у Угар ској чи ни ле су при ви ле ги-
је ко је су из да ва ли хаб збур шки вла да о ци као угар ски кра ље ви кра-
јем 17. и у то ку 18. ве ка. При ви ле ги је су до би ја не због вој нич ких 
за слу га срп ског на ро да у у хаб збур шкој ца ре ви ни. Нај че шће су се 
ове при ви ле ги је од но си ле на по што ва ње ста рих по вла сти ца, пра во 
на сво је оби ча је, сло бо ду ве ре, сло бо ду из бо ра вој во де, до пра ва 
на из бор цр кве ног по гла ва ра, сло бо ду ар хи е пи ско па да по ста вља 
епи ско пе и гра ди цр кве, имо вин ска пра ва цр ка ва и ма на сти ра итд. 
„Основ не при ви ле ги је, ко је су ка сни јим ак ти ма по твр ђи ва не, ту-
ма че не, до пу ња ва не и ме ња не би ле су: 1) Проглас Ле о пол да I од 
6. апри ла 1690. го ди не, 2) Привилегија Ле о пол да I од 21. ав гу ста 
1690. го ди не, 3) Заштитнадиплома од 11. де цем бра 1690. го ди не, 
4) ПривилегијаЛе о пол да I од 20. ав гу ста 1691. го ди не и 5) Приви-
легија Ле о пол да I од 4. мар та 1691. го ди не. Осим ка сни јих ака та 
ко ји су по твр ђи ва ли или ме ња ли ра ни је из да те при ви ле ги је, из да-
те су и не ке ко је ре гу ли шу но ва пи та ња, као што је Привилегија
од 28. ју на 1751. го ди не о Ста ро бе чеј ском крун ском ди стрик ту и 
Привилегија од 12. но вем бра 1774. го ди не о Ве ли ко ки кинд скопм 
крун ском ди стрик ту. При ви ле ги је су си сте ма ти зо ва не и ко ди фи ко-
7) Че до мир По пов, Ве ли ка Ср би ја - ствар ност и мит, Из да вач ка књи жар ска за јед ни ца Зо-

ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци  Но ви Сад, 2007, стр. 29.
8) Че до мир и Је ле на По пов, н.д., стр. 16.
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ва не, а и до ста из ме ње не у Деклараторијалномрескрипту од 1779. 
го ди не и Конзисторијалнојсистеми од 1782. го ди не“.9) 

Већ је по ме ну то да су се срп ске при ви ле ги је по твр ђи ва ле, 
ту ма чи ле, ме ња ле и то је за ви си ло од рат не сре ће и по ли тич ких 
при ли ка у ко ји ма се на ла зи ла хаб збур шка ца ре ви на. Та ко је по сле 
Бе о град ског ми ра 1739, на кон што је Аустри ја из гу би ла но во о сво-
је не кра је ве Ср би је и Вла шке, Ма ри ја Те ре зи ја, 4. ју ла 1743, из да ла 
Ср би ма Привилегију, и том је при ли ком са зван са бор у Кар лов ци-
ма 1744, где су по твр ђе не из да те по вла сти це. Декретомод 1. ју ла 
1745. Ма ри ја Те ре зи ја је про гла си ла да Ср би ко ји жи ве у Сре му, 
гор њој Сла во ни ји и жу па ни ја ма Бач кој и Бо дро шкој и да ље ужи ва-
ју при ви ле ги је ко је је она по твр ди ла 1743. го ди не. Том при ли ком 
је Илирскадворскакомисијапроменила име у Илирскадворскаде-
путација и, као не по сред но пот чи ње на кра љу, де ло ва ла од 1745. 
до 1777. на ре гу ли са њу по ло жа ја срп ског на ро да у ца ре ви ни. Тре-
ба на гла си ти да су Ср би чи ни ли и ве ћин ски са став Вој не гра ни це, 
го то во на це лом ње ном про сто ру, па та ко и на про сто ру да на шње 
Вој во ди не. Раз у ме се, на Гра ни ци је би ла дру га чи ја ор га ни за ци ја 
вла сти и дру га чи ји прав ни ак ти ко ји су уре ђи ва ли по ло жај ове вој-
нич ке ор га ни за ци је на аустро-тур ској гра ни ци.

СРПСКИЦРКВЕНО-НАРОДНИСАБОРИ

Са бо ри су део срп ске исто риј ске тра ди ци је. На њи ма су се 
оку пља ли цр кве ни и на род ни пред став ни ци и до но си ли суд бо но-
сне од лу ке за срп ски на род и др жа ву. Би ли су то оп ште на род ни 
све ча ни ску по ви, одр жа ва ни нај че шће у не ком од ма на сти ра, је дан 
об лик не по сред не де мо кра ти је у скла ду са срп ском тра ди ци јом. 
Глав ни за да так цр кве но-на род них са бо ра био је из бор по гла ва ра 
цр кве, ар хи е пи ско па и ми тро по ли та, а ка сни је па три јар ха. Осим 
из бо ра цр кве ног по гла ва ра, са бо ри су рас пра вља ли и о дру гим ва-
жним пи та њи ма цр кве ног, на род ног и по ли тич ког жи во та Ср ба у 
Мо нар хи ји, ве за ним за њи хо ва при ви ле ги јал на пра ва. Пре ма вр сти 
по сла ко ји су рас пра вља ли, са бо ри су би ли из бор ни и при ви ле ги-
јал но-рас прав ни, од но сно по ли тич ки. Од 1708-1912. го ди не одр-
жа но је 47 цр кве но-на род них са бо ра. Нај ви ше у Кар лов ци ма, као 
се ди шту ар хи е пи ско па и ми тро по ли та.10)

9) Љу бо мир ка Кр кљуш, Исто ри ја по ли тич ких и прав них ин сти ту ци ја Вој во ди не, Но ви 
Сад, 2004, стр. 18.

10) Исто, стр. 59.



стр:119-136.

- 125 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

Темишварскисабор1790.године

Нај ва жни ји по ли тич ки са бо ри би ли су са бор у Те ми шва ру, 
ав гу ста 1790. го ди не, Мај ска скуп шти на у Срем ским Кар лов ци-
ма 1848. го ди не и Бла го ве штен ски са бор у Срем ским Кар лов ци ма 
1861. го ди не. У су шти ни сва три ова са бо ра има ли су ве о ма слич не 
по ли тич ко те ри то ри јал не зах те ве за оства ре ње ши ре по ли тич ко-
те ри то ри јал не ауто но ми је срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи-
ји . 11) Те ми швар ски са бор је нај зна чај ни ји и њи ме је от по чео онај 
ла нац зна чај них ску по ва Ср ба у Угар ској, 1790-1918, на ко ји ма ће 
се ре ша ва ти не са мо про блем њи хо вог по ли тич ког ста ту са, већ и 
њи хо ва исто риј ска суд би на. Већ на овом са бо ру „иде ја о срп ској 
те ри то ри јал ној ауто но ми ји би ће пот пу но ар ти ку ли са на, а кул ми-
на ци ју ће до жи ве ти у то ку ре во лу ци је 1848/49, у ко јој је срп ски 
по крет био усме рен, пре све га, ње ном оства ри ва њу“. 12) На Те ми-
швар ском са бо ру Ср би су зах те ва ли: 1) по себ ну те ри то ри ју под 
соп стве ном упра вом; 2) по што ва ње срп ских при ви ле ги ја за онај 
део на ро да ко ји оста не из ван на ци о нал не те ри то ри је; 3) да у слу ча-
ју рас фор ми ра ња по је ди них те ри то ри ја Вој не гра ни це, Ср би гра-
ни ча ри не пот пад ну под спа хи је, не го да за др же сво је по вла сти це 
или да пре ђу на на род ну те ри то ри ју и 4) да се за Ср бе, по ред соп-
стве не на род не упра ве, при Дво ру у Бе чу ство ри по себ на по ли тич-
ка ин сти ту ци ја под на зи вом Илирскадворскаканцеларија ко ја ће 
за сту па ти и бра ни ти срп ски на род, као це ли ну, у мо нар хи ји“. 13) У 
по гле ду те ри то ри је ко ја је зах те ва на, од лу че но је да то бу де Ба нат, 
јер Ба нат, за раз ли ку од Сла во ни је, Сре ма и Бач ке, још ни је био ин-
кор по ри ран у Угар ску. Те ми швар ски са бор је одр жан у вре ме ве ли-
ких дру штве них и по ли тич ких про ме на. То је до ба Фран цу ске бур-
жо а ске ре во лу ци је, чи је су иде је за хва ти ле све европ ске зе мље, па 
и хаб сбур шку ца ре ви ну. То је вре ме јо зе фин ских цен тра ли стич ких 
ре фор ми и стал не бор бе из ме ђу угар ског плем ства и беч ког Дво ра 
око срп ских при ви ле ги ја и ста ту са срп ског на ро да у Ју жној Угар-
ској. На овом са бо ру за ми тро по ли та је иза бран Сте фан Стра ти-
ми ро вић, обра зо ва ни мла ди ар хи је реј, ко ји ће пред во ди ти ду хов ну 
11) Исто, стр. 65.
12) Ми лош Бла го је вић/Де јан Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књи га I, Но ви Сад, 

2000.
13) Слав ко Га ври ло вић, О бор би Ср ба у Хаб сбур шкој мо нар хи ји за по ли тич ко-те ри то ри-

јал ну ауто но ми ју (1690-1850), ЗборникМатицесрпскезаисторију, број 34, Но ви Сад, 
1991, 16, Ва си ли је Кре стић, Исто риј ске осно ве вој во ђан ске ауто но ми је, При лог СА НУ 
јав ној рас пра ви о На цр ту аманд ма на на Устав СР Ср би је, САНУ, Бе о град, 1988, стр. 
37-38.
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ели ту Ср ба са про сто ра да на шње Вој во ди не у по ма га њу Ка ра ђор-
ђе вог устан ка у Ср би ји. Осим Стра ти ми ро ви ћа, ко ји ће ду ги низ 
го ди на но си ти ба кљу срп ске иде је, Срп ску ре во лу ци ју по ма га ли 
су и дру ги ви ђе ни Ср би са ових про сто ра: До си теј Об ра до вић, Па-
вле Со ла рић, Иван Ју го вић, Те о дор Фи ли по вић/Бо жи дар Гру јо вић 
и дру ги. 

Мајскаскупштина1848.године–СрпскаВојводина

Го то во шез сде сет го ди на по сле Те ми швар ског са бо ра одр жан 
је још је дан зна ча јан са бор срп ског на ро да у Угар ској. Био је то 
са бор срп ског на ро да у Кар лов ци ма, по знат као Мај ска скуп шти-
на, одр жан 13-15. ма ја 1848. го ди не. Од Те ми швар ског са бо ра до 
Мај ске скуп шти не до го ди ле су се зна чај не по ли тич ке и ге о по ли-
тич ке про ме не у Евро пи, па и на срп ском ет нич ком и по ли тич ком 
про сто ру. Обра зо ва на је Кне же ви на Ср би ја и ви ше се срп ска иде ја 
ни је мо гла за др жа ти на ње ним гра ни ца ма. Свест о по сто ја њу, ма-
кар и не са свим не за ви сне, срп ске др жа ве у су сед ству, бу ди ла је 
на ду и раз бук та ва ла же љу за ства ра њем слич не тво ре ви не у Вој-
во ди ни. „На Мај ској скуп шти ни, срп ски на род про гла сио се као 
по ли тич ки сло бо дан и не за ви сан у окви ру хаб сбур шке мо нар хи је 
и Угар ске и до нео од лу ку о ства ра њу СрпскеВојводине у ко ју ула зе 
Срем, Ба ра ња, Бач ка и Ба нат“, за јед но са под руч ји ма Вој не гра ни-
це. Ми тро по лит Јо сиф Ра ја чић је про гла шен за па три јар ха срп ског, 
а гр ни чар ски пу ков ник Сте ван Шу пљи кац је иза бран за вој во ду. 
Иза бра на је и нај ви ша власт Вој во ди не (Глав ни на род ни од бор), 
Ру му ни ма („вла шком на ро ду“) је при зна та са мо стал ност, а до не-
та је и од лу ка о сту па њу у са вез с Тро јед ном Кра ље ви ном Хр ват-
ском, Сла во ни јом и Дал ма ци јом“.14)Је ди ну ефи ка сну вој ну по моћ 
Срп ској Вој во ди ни пру жи ла је Кне же ви на Ср би ја, ша љу ћи хи ља де 
до бро во ља ца са на о ру жа њем и бор бе ном опре мом. То је ро ди ло 
по ми сао о ује ди ња ва њу Вој во ди не са Кне же ви ном, али је та кво 
ре ше ње у он да шњим исто риј ским окол но сти ма би ло нео ства ри во.

Беч ки двор је од би јао да при зна Срп ску Вој во ди ну, а он да је 
цар Фра њо Јо сиф, у је сен 1848. по твр дио као „јем ство за на род ну 
уну тра шњу ор га ни за ци ју“ Ср ба у Аустри ји. Ме ђу тим, Ок тро и са-
ним уста вом од 12. мар та 1849. ни је би ло ни по ме на о Срп ској Вој-
во ди ни, већ је Ср би ма на мет ну та вој на упра ва на че лу са цар ским 
ге не ра лом Фер ди нан дом Ма јер хо фе ром. Вој на упра ва тра ја ла је до 
14)  Ва си ли је Кре стић, Ср би у Вој во ди ни за вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма (1849-1860), Збор-

ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, број 13, Но ви Сад, 1976, стр. 54-55.
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ма ја, а за тим је од лу ком од 18. но вем бра 1849. го ди не обра зо ва на 
по себ на област, не по сред но пот чи ње на Бе чу, под име ном Војвод-
ствоСрбијаиТамишкиБанат, у ко је су ула зи ли Бач ка без Шај-
ка шког гра ни чар ског ба та љо на, Ба нат, та ко ђе без гра ни чар ских те-
ри то ри ја на ју гу, као и илоч ки и рум ски срез у Сре му. Ван гра ни ца 
Вој вод ства оста ли су чак и Срем ски Кар лов ци, а ње го во се ди ште 
пре не то је на пе ри фе ри ју срп ског на ро да, у Те ми швар. Ни по че му 
то ни је би ла те ри то ри јал на ауто но ми ја Ср ба. Ти ту лу срп ског вој-
во де за др жао је сам цар, а за свог за ступ ни ка име но вао је ге не ра ла 
Ма јер хо фе ра. Зва нич ни је зик у том Вој вод ству био је не мач ки. Од 
1.426.221 ста нов ни ка ко ли ко је би ло 1850/51, Ср ба је би ло све га 
321.110, док су ста ли би ли: Ру му ни (397.459), Нем ци (335.080), 
Ма ђа ри (221.845), те Бу њев ци, Шок ци, Сло ва ци, Че си, Бу га ри, 
Је вре ји, Ци га ни, Ру си ни, Гр ци и Цин ца ри“.15) Оно што уоча ва мо 
је сте да ни у овим ста ти стич ким по да ци ма аустриј ске ад ми ни стра-
ци је у Вој во ди ни не ма Хр ва та, што је на ве ро до стој ни ји до каз да их 
ни је ни би ло. 

Ср би су би ли ду бо ко раз о ча ра ни ова квим „ре ше њем“ срп ског 
пи та ња, али још ви ше су се раз о ча ра ли ка да је цар Фра њо Јо сиф, 
по сле па да Ба хо вог ап со лу ти зма (1859), у знак до бре во ље пре ма 
Ма ђа ри ма, уки нуо и ту и та кву „мр тво ро ђе ну“ Вој во ди ну. Ње на те-
ри то ри ја при по је на је Угар ској, а илоч ки и рум ски срез Хр ват ској 
Ба но ви ни. Срп ски став пре ма Бе чу, нај бо ље је из ра зио Свр то зар 
Ми ле тић и по зна том Туцинданскомчланку (1860), у ко јем се на во-
ди да Ср би ви ше у Бе чу не ма ју шта да тра же.16)

Благовештенскисабор1861.године

Бла го ве штен ски са бор одр жан је у Срем ским Кар лов ци ма 
2-20. апри ла 1861. го ди не. Са бор је усво јио за кључ ке у ко ји ма су 
у 16 та ча ка фор му ли са на ну жна јем ства за оп ста нак и раз вој срп-
ског на ро да у Мо нар хи ји. У уво ду су ис так ну ти основ ни еле мен ти, 
ко ји су пред ста вља ли су шти ну срп ских зах те ва: по себ на те ри то ри-
ја, ор га ни зо ва на на на ци о нал ној осно ви и по ли тич ка ауто но ми ја. 
Бла го ве штен ски са бор је – ка ко ис ти че Че до мир По пов - „бар што 
се ти че раз во ја иде је о ауто но ми ји Вој во ди не, али и исто ри је на ци-
о нал ног по кре та Ср ба у Хаб сбур шкој мо нар хи ји у це ли ни, је дан 
од нај зна чај ни јих до га ђа ја у XIX ве ку. Већ са мим ње го вим одо-
15)  Исто
16)  Ла зар Ра кић, Срп ска цр кве но-школ ска ауто но ми ја у Угар ској у дру гој по ло ви ни XIX и 

по чет ком XX ве ка. Рад вој во ђан ских му зе ја, број 34, Но ви Сад, 1992, стр. 113.
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бра ва њем, да тим у вре ме бор би за пре у ре ђе ње Аустри је, иако га 
је цар Фра ња Јо сиф дао да би из вр шио при ти сак на Ма ђа ре, Беч је 
јав но афир ми сао Ср бе као на род и као по ли тич ки фак тор у сво јој 
др жа ви. И на са мом са бо ру до шла је до из ра жа ја већ по сто је ћа по-
де ла срп ске по ли тич ке јав но сти на де сно, кон зер ва тив но и кле ри-
кал но кри ло, ко је је и да ље тра жи ло ре ше ње срп ског пи та ња са мо 
ослон цем на Двор, и ле во, ли бе рал но-де мо крат ско кри ло мла ђег 
гра ђан ства, пред во ђе но Све то за ром Ми ле ти ћем, ко је се за ла га ло за 
са рад њу са Ма ђа ри ма и њи хо вим по кре том про тив беч ког цен тра-
ли зма. Иако је, упр кос и са ве ти ма из Бе о гра да, ко ји су под у пи ра ли 
Ми ле ти ће ву гру пу, пре ва гу од не ла кон зер ва тив на стру ја, бит но је 
би ло да су сви уче сни ци Са бо ра, као и го то во чи та ва срп ска јав-
ност у Угар ској, би ли је дин стве ни у јед ном зах те ву: да Ср би у Хаб-
сбур шкој мо нар хи ји „мо ра ју до би ти по себ ну ауто ном ну област“. 
Ова област би об у хва ти ла Срем, Ба нат, Бач ку и Вој ну гра ни цу, у 
њој би Ср би има ли об ла сну скуп шти ну, по ли тич ко-суд ску са мо у-
пра ву, свој је зик као слу жбе ни, вој во ду на че лу из вр шне вла сти, за-
ста ву, грб итд. За Ма ђа ре ови зах те ви зна чи ли су тра же ње „др жа ве 
у др жа ви“ и они о њи ма ни су хте ли ни да раз го ва ра ју. За то они, ма 
ко ли ко се Ср би за њих за ла га ли, не ће би ти усво је ни. Ду а ли стич-
ким пре у ре ђе њем хаб сбур шке мо нар хи је, На год бом Бе ча и Пе ште 
1867, Ср би су оста ли рас пар чан и обес пра вљен на род, нај ве ћим 
де лом у ма ђар ској по ло ви ни Мо нар хи је“.17) 

Политичкестранкеињиховевођеосрпскомпитању

Све то зар Ми ле тић (1826-1901) је нај зна чај ни ја по ли тич ка лич-
ност ме ђу вој во ђан ским Ср би ма. Ње му при па да ју нај ве ће исто риј-
ске за слу ге за уко ре њи ва ње иде је о ауто но ми ји Ср ба у Хаб сбур-
шкој мо нар хи ји, али и за ре шав ње срп ског на ци о нал ног пи та ња 
у це ли ни. Ми ле тић је зах те вао да се по шту ју на че ла по ли тич ког 
ли бе ра ли зма и де мо кра ти је; да се при ме не на че ла при род ног пра-
ва, на ци о нал не сло бо де и рав но прав но сти, и стрикт ног по што ва ња 
гра ђан ских пра ва и сло бо да. Јер и ми Ср би смо, го во рио је Ми-
ле тић, „и Ср би и гра ђа ни“.18) У зна ме ни том Туцинданском члан-
ку, пред Бо жић 1861, тра жио је Ми ле тић ства ра ње са мо стал них 
на ци о нал них др жа ва по ру ше њу тур ског цар ства, а за тим њи хо во 
удру жи ва ње у фе де ра ци ју или кон фе де ра ци ју. Тре ба ло је пр во да 
17)  Че до мир и Је ле на По пов, н.д., стр. 24-25.
18) Све то зар Ми ле тић, Сабрани списи, При ре ди ли: Че до мир По пов и Де јан Ми ка ви ца, 

Књ. I, Но ви Сад, 1999, стр. 232.
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се Ср би ује ди не „са ми са со бом“. „Су шти на Ми ле ти ће ве на ци о-
нал не ми сли сво ди ла се на ово: Ср би мо ра ју има ти сво ју не за ви сну 
и ује ди ње ну др жа ву. Док се то не оства ри, Ср би ма у Угар ској нео-
п ход на је ауто но ми ја ра ди за шти те свог на ци о нал ног би ћа“.19) Ми-
ле тић, као и ње го ви по ли тич ки на след ни ци Ми ха и ло По лит Де сан-
чић и Ја ша То мић, ви део је срп ску на ци о нал ну др жа ву (са Ср би јом 
ује ди ње не: Срп ска Вој во ди на, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра и 
Ста ра Ср би ја) у не кој вр сти фе де ра ци је или кон фе де ра ци је са Бу-
гар ском. Ни ка ко са Хр ват ском, на шта ће се, под ути ца јем Штро-
сма је ро ве иде о ло ги је ју го сло вен ства, али и не ких срп ских ин те-
лек ту а ла ца (Јо ван Цви јић, Алек сан дар Бе лић...) од лу чи ти Срп ска 
Вла да по чет ком Пр вог свет ског ра та. На и ме, и Ми ле тић и ње го ви 
на след ни ци до бро су упо зна ли ан ти срп ску ди мен зи ју и су шти ну 
„аустро-хр ват ског ге о по ли тич ког про јек та илир ства и ју го сло вен-
ства“.20) 

Ми ле тић је био осни вач и пре де сед ник пр ве и нај зна чај ни је 
по ли тич ке стран ке Ср ба у Угар ској. Би ла је то Срп ска на род на сло-
бо до ум на стран ка (или Срп ска на род на стран ка), зва нич но осно ва-
на Беч ке реч ким спо ра зу мом 1869. го ди не. Из ове стран ке на ста ле 
су, по чет ком осам де се тих, две стран ке: Ми ха и ло По лит Де сан чић 
из дво јио је Срп ску на род ну ли бе рал ну стран ку (СНЛС), а Ја ша То-
мић Срп ску на род ну ра ди кал ну стран ку (СНРС). 

Ка да је Ср би ја ју на 1876. ушла у рат са Тур ском, ма ђар ска вла-
да је од лу чи ла да хап ше њем Све то за ра Ми ле ти ћа и дру гих срп-
ских пр ва ка у Угар ској (Сте ве По по ви ћа, Ла зе Ко сти ћа, Све ти сла ва 
Ка са пи но ви ћа Мар ка Ак сен ти је ви ћа и дру гих) пот пу но обез гла-
ви срп ску по ли ти ку. Ми ле ти ћев бо ра вак у Бе о гра ду кра јем ма ја 
и по чет ком ју на 1876, ње го ва по се та кне зу Ми ла ну Обре но ви ћу, 
за ла га ње за сла ње до бро во ља ца у рат, члан ци у Застави ко ји ма 
је под сти цао ра то бор но рас по ло же ње у јав но сти про тив Тур ске 
и не по твр ђе на сум њи че ња да на ме ра ва по сле по бе до но сног ра та 
про тив Тур ске ди ћи уста нак у Угар ској ка ко би Срп ску Вој во ди-
ну са про сто ра Ба на та, Бач ке и Сре ма при кљу чио ве ли кој срп ској 
кра ље ви ни, узе ти су као до во љан раз лог да се он оп ту жи за зло-
19) Исто, 29.
20) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и 

ју го сло вен ства, у: Српскопитањеисрбистика, Збор ник ра до ва I, При ре ди ли: Пе тар 
Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Ло гос-Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Ло гос - Ва-
ље во, 2007, стр. 150-183.
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чин ве ле и зда је. 21) Осам де се тих го ди на, на жа лост, за вр ши ла се ак-
тив на по ли тич ка ка ри је ра Све то за ра Ми ле ти ћа; те шко је обо лео 
услед му ко трп ног суд ског по ступ ка и стра да ња у угар ском за тво-
ру. Раз у ме се, угар ске вла сти су је два до че ка ле да стр па ју у за твор 
нај бо љег и у на ро ду оми ље ног срп ског по ли ти ча ра. Срп ска иде ја и 
по ли ти ка овим је до жи ве ла те жак уда рац, али је ми сао Ми ле ти ће ва 
и да ље пред ста вља ла сна жан сим бол и све ти о ник на пу ту на ци о-
нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња.

Ми ха и ло По лит Де сан чић (1833-1920), ро ђен у Ца ри гра ду, 
има грч ке, цин цар ске и срп ске кр ви. По де ди Ми ха и лу и оцу Јо-
ва ну је По лит, а по мај ци Де сан чић. До се лио се у Но ви Сад кад је 
имао се дам-осам го ди на. По лит до ка зу је уте ме ље ну те зу о зна чај-
ном до при но су мно гих Цин ца ра, ко је овом при ли ком не ће мо на-
бра ја ти, у раз во ју срп ског дру штва и др жа ве; њи хов па три о ти зам 
је она ла ко уоч љи ва од ли ка ко јом су се од но си ли пре ма срп ској др-
жа ви. По зна то је да је По лит „био ве ли ки срп ски ро до љуб“ и да је 
за По ли та „Вој во ди на би ла иде ја срп ско-ма ђар ског ком про ми са“.22) 
Он је ве ли чао Мај ску скуп шти ну 1848. и на ста нак Срп ске Вој во-
ди не. Срп ску Вој во ди ну је ви део као срп ску те ри то ри јал ну и по-
ли тич ку са мо у пра ву у окви ру угар ске др жа ве до ује ди ње ња 1918. 
го ди не. По лит је осни вач ли ста Браник. Ни је био ре во лу ци о нар, 
ка кви су би ли ра ди ка ли, већ по ли тич ки ре а ли ста и ле га ли ста. У 
про у ча ва њу сло же них пи та ња осло бо ђе ња срп ског и оста лих на ро-
да на Бал ка ну По лит је ис ти цао да је су ве ре но пра во сва ког на ро да 
на на ци о нал ну др жа ву, сма тра ју ћи да та мо где је на ци ја по де ље на 
на ви ше др жа ва, као што је слу чај са Ср би ма, за ко ни то пре ма овом 
на че лу, тре ба да до ђе до ује ди ња ва ња де ло ва у це ли ну и до ства-
ра ња јед не др жа ве.23) „У По ли то вој по ли тич кој фи ло зо фи ји Срп ска 
Вој во ди на је са чу ва на у кон тек сту стра нач ког про гра ма ко ји ни кад 
ни је су штин ски про ме њен. Крај њи сми сао ове иде је ис ка зао се на 
скуп шти ни у Но вом Са ду 1918, по сле че га је По лит за кљу чио да 
је ње го ва, Срп ска ли бе рал на стран ка ис пу ни ла исто риј ски за да так 
и да у но вој др жа ви, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, не ма 
до вољ но раз ло га за да ље по ли тич ко де ло ва ње“.24)

21) Ви ди: Де јан Ми ка ви ца, Ми ха и ло По лит Де сан чић - во ђа срп ских ли бе ра ла у Аустро у-
гар ској, Stylos, Но ви Сад, 2007, стр. 283.

22)  Исто, стр. 428. Исто ри чар Де јан Ми ка ви ца је док то ри рао на те ми о Ми ха и лу По ли ту.
23)  Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри-

мент. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004, стр. 4.
24)  Де јан Ми ка ви ца, исто, стр. 428.
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Ја ша То мић (1856-1922), во ђа ра ди ка ла у Вој во ди ни, био је 
нај мла ђи члан еми нент не срп ске по ли тич ке трој ке у Вој во ди ни 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. Од Ми ле ти ћа је пре у зео пар тиј-
ски лист на род не стран ке Заставуи по стао во ђа ра ди ка ла. По пут 
Ми ле ти ћа, Ја ша То мић је ду го го ди на про вео у за тво ру.25)То мић је 
био ве о ма пло дан по ли тич ки пи сац и пу бли ци ста; на пи сао је из у-
зет но мно го пу бли ка ци ја, мо но гра фи ја, сту ди ја, чла на ка, кри ти ка. 
По ли тич ки ра ди ка лан и ре во лу ци о на ран, То мић је одр жа вао је ве-
о ма бли ске ве зе са Ни ко лом Па ши ћем и дру гим по ли тич ким пр-
ва ци ма у Ср би ји. Тра жио је ин те грал но ре ше ње срп ског пи та ња и 
сво јим пу бли ци стич ким и по ли тич ким ан га жма ном ак тив но по др-
жа вао уста нак бо сан ских Ср ба про тив тур ске вла сти. Ја ша То мић 
је био је дан од рет ких про тив ни ка док три не о „тро и ме ном на ро ду“ 
и пре суд но је ути цао на од лу ку Ве ли ке на род не скуп шти не да се 
Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при кљу че Кра ље ви ни Ср би ји не по сред но, 
без по сре до ва ња За гре ба.26) 

ПрисаједињењеСрбији1918.године

На и ме, у вре ме из ве сног сло ма Аустро-Угар ске Ср би у Угар-
ској су сма тра ли да су зре ли усло ви за от це пље ње Ба на та, Бач ке, 
Сре ма и Ба ра ње од Угар ске. У Су бо ти ци је, кра јем ок то бра 1918, 
до не та од лу ка да се осну је ве ли ки на род ни од бор, као но си лац ве-
ли ког на род ног по кре та. У Но вом Са ду је већ де ло вао Срп ски на-
род ни од бор, ко ји је на кон фе рен ци ји Ср ба Но во са ђа на „без раз ли-
ке стра на ка и ста ле жа“, дру гог но вем бра по звао да се ор га ни зу ју и 
са чу ва ју ред и мир и су спен ду ју не по у зда ни ма ђар ски чи нов ни ци, 
ко ји су се су прот ста вља ли но вој вла сти. Срп ски на род ни од бо ри 
би ли су но си о ци срп ског на ци о нал ног по кре та за от це пље ње Вој-
во ди не од Угар ске и пр ви за че ци срп ске вла сти на овом про сто ру.27) 

Ви ди мо, да кле, да је иде ја о ауто но ми ји Вој во ди не до ства ра ња 
ју го сло вен ске др жа ве би ла ис кљу чи во иде ја срп ског на ци о нал ног 
по кре та, ко ја је има ла ан ти а у стриј ски и ан ти у гар ски ка рак тер.28) 
За то је у Вој во ди ни по бе дио став ко ји је од ба цио по сред не пу те-

25)  То мић је осу ђен због уби ства Ми ше Ди ми три је ви ћа, чла на ли бе рал не стран ке, вла сни-
ка и осни ва ча ли ста Браник, јер се овај бру тал но уме шао у ње гов при ват ни жи вот, по-
ли тич ки зло у по тре бља ва ју ћи чи ње ни цу да је Ја ши на су пру га Ми ли ца, ћер ка Све то за ра 
Ми ле ти ћа, би ла ве ре на за дру го га, а по том се уда ла за Ја шу То ми ћа. 

26)  О Ја ши То ми ћи ви ди по бли же: Ла зар Ра кић, Ја ша То мић, Но ви Сад, 1986.
27)  Ви ди ши ре: Љу бо мир ка Кр кљуш, н.д., стр. 110.
28)  Упо ре ди: Че до мир и Је ле на По пов, н.д., стр. 32-33.
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ве сје ди ње ња са Кра ље ви ном Ср би јом, као но си о цем и сим бо лом 
бор бе за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на ро да. „Ве ли ка на род-
на скуп шти на Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, ко ју су у огром ној ве ћи ни 
чи ни ли Ср би, про гла си ла је 25. но вем бра 1918. одва ја ње Вој во ди-
не од Угар ске и ње но при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Срем је дан 
ра ни је 24. но вем бра 1918, на Збо ру иза сла ни ка на род них ве ћа до-
нео од лу ку о „не по сред ном пре и са је ди ње њеу Сре ма Кра ље ви ни 
Ср би ји“.29) 

На и ме, у Срп ском на род ном од бо ру де ло ва ле су, по ред оста-
лих, ра ди кал на и де мо крат ска стран ка, ко је су пред ста вља ле два 
гле ди шта о на чи ну ује ди ње ња. Де мо кра те Ти хо ми ра Осто ји ћа, под 
сна жним ути ца јем Све то за ра При би ће ви ћа, зах те ва ли су ује ди ње-
ње пре ко За гре ба. Вој во ди ну су сма тра ли де лом, не при зна те, Др-
жа ве Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, и за њу је у Ви је ћу би ло оста вље-
но 10 по сла нич ких ме ста, од ко јих је са мо јед но би ло по пу ње но 
из бо ром Ва се Ста ји ћа. Пре о вла да ло је ми шље ње Ја ше То ми ћа и 
ра ди ка ла оку пље них у Срп ском на род ном од бо ру, да Вој во ди на 
тре ба да се при са је ди ни не по сред но Ср би ји. „Сво је уве ре ње да 
Вој во ди на тре ба да се при са је ди ни не по сред но Ср би ји, Ја ша То-
мић је обра зла гао пр вен стве но на ци о нал ним раз ло зи ма. Сма трао 
је да је при род но да се Ср би у Вој во ди ни по ли тич ки ује ди не нај пре 
са Ср би јом, те да се та ко ује ди не де ло ви срп ског на ро да, а по том 
да, за јед но са Ср би јом, уђу у за јед нич ку др жа ву. Пла ше ћи се мо-
гућ но сти да до ује ди ње ња ју жно сло вен ских зе ма ља не до ђе, То мић 
је сма трао да је за Вој во ди ну ри зич но да се при са је ди ни Др жа ви 
Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба. У То ми ће вим спи си ма и јав ним на сту-
пи ма не ма ни че га што би го во ри ло да је он био про тив ује ди ње ња 
и ства ра ња за јед нич ке др жа ве.30) Пр во тре ба „обу ћи срп ску ко шу-
љу, па он да ју го сло вен ску ха љи ну“ – ис ти цао је сли ко ви то То мић. 
Са свим је тач на тврд ња да је „доц ни ји исто риј ски раз ви так дао пу-
ну по твр ду ње го вој бо ја зни од из град ње др жа ве на тој по гре шној 
осно ви“.31) Ве ли ка на род на скуп шти на са ста ла се у Но вом Са ду 25. 
но вем бра 1918. го ди не. Чи ни ло ју је 757 по сла ни ка, од ко јих 578 
Ср ба, 84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, 3 Шок ца, 2 Хр ва та, 6 Не-
ма ца и 1 Ма ђар. „Скуп шти на је јед но гла сно усво ји ла од лу ке ко ји ма 
се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња от це пљу ју од Угар ске, у др жав но прав ном, 
по ли тич ком и при вред ном по гле ду, у гра ни ца ма ко је је утвр ди ла 

29)  Исто, стр. 33.
30)  Ви ди: Љу бо мир ка Кр кљуш, н.д., стр. 114.
31)  Љу бо мир ка Кр кљуш, Уз ви ше но на че ло са мо о пре де ље ња, Војска, бр. 81, 1993.
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Ан тан ти на бал кан ска вој ска, а на осно ву на че ла на род ног са мо о-
дре ђе ња. Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при кљу чу ју се Кра ље ви ни Ср би ји, 
са же љом да до ђе до ства ра ња је дин стве не др жа ве Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, под вођ ством кра ља Пе тра и ње го ве ди на сти је“.32)

Ов де мо же мо да кон ста ту је мо две чи ње ни це. Пр во, ви ди мо да 
се у са ста ву Ве ли ке на род не скуп шти не, уз ве ли ку ве ћи ну Ср ба, 
по ми њу Бу њев ци, Шок ци и Хр ва ти. Ра ди се о Ср би ма ри мо ка то-
лич ке ве ре, ко ји се пре ма ста ву Пр вог хр ват ског ка то лич ког кон-
гре са од 1900, на осно ву за јед нич ког-срп ског је зи ка, ко ји су Хр-
ва ти при сво ји ли и про гла си ли за хр ват ски или срп ски, а срп ски 
лин гви сти при ста ли на тај фал си фи кат, има ју сма тра ти Хр ва ти ма. 

Јо хан Хајн рих Шви кер у књи зи ПолитичкаисторијаСрбау
Угарској, ис ти че сле де ћу кон ста та ци ју: „Већ на ред не го ди не (1687) 
до би ло је 5.000-6.000 ка то лич ких Ср ба (Бу ње ва ца) до зво лу да се 
на се ле код Се ге ди на, Су бо ти це (Ma ria The re si o pel) i Бaje“.33)

Вук Ка ра џић је у свом „Рјеч ни ку“ за пи сао да су Бу њев ци „Ср-
би за ко на рим ског“. У аустриј ским, од но сно угар ским по пи си ма 
ста нов ни штва за Бач ку и Ба ра њу, у раз до бљу од 1850. до 1910, 
по ми њу се на род но сне ка те го ри је Ма ђа ра, Не ма ца, пра во слав них 
Ср ба, Ср ба ри мо ка то ли ка, од но сно Бу ње ва ца и Шо ка ца. Пре ма 
аустриј ском по пи су ста нов ни штва из 1850. го ди не, Шок ци и Бу-
њев ци свр ста ни су у на род но сно-вер ску ка те го ри ју Ср би ри мо ка-
то лич ке ве ре.34) 

Исто ри чар Ни ко ла Жу тић ис ти че: „Хр ват ство је не по знат на-
род но сни по јам у да на шњој Вој во ди ни све до три де се тих го ди на 
20 ви је ка. Ба нат, Бач ка и Ба ра ња, као дио ма ђар ске кру но ви не, би-
ли су ша ро ли ко на род но сно и вјер ско под руч је на ста ње но Њем ци-
ма, Ср би ма, Ма ђа ри ма, Сло ва ци ма, Бу њев ци ма, Шок ци ма, Ру си-
ни ма, Ру му њи ма, Је вре ји ма и дру ги ма. О Хр ва ти ма као по себ ној 
на род но сти или ет нич кој тво ре ви ни не ма ни по ме на у из во ри ма и 
ли те ра ту ри из дру ге по ло ви не XIX и по чет ка XX ви је ка. Бу ње вач-
ки и Шо кач ки срп ско-ка то лич ки на род но сни еле мент ни је ни у на-
зна ка ма ве зи вао сво је ет нич ко би ће за хр ват ство по што су про па га-
то ри хр ват ства тек два де се тих го ди на XX ви је ка по че ли го во ри ти 

32)  Љу бо мир ка Кр кљуш, Исто риј ска од лу ка Ве ли ке на род не скуп шти не, Војска, бр. 78, 
1993.

33)  Јо хан Хајн рих Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, Ма ти ца срп ска, Гу тен-
бер го ва га лак си ја, Но ви Сад-Бе о град, 1998, стр. 16.

34)  Ви ди: Ни ко ла Жу тић, Ср би ри мо ка то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, Срп ска ра ди кал на стран-
ка, Бе о град, 2006, стр. 175.
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о хр ват ству Бу ње ва ца и Шо ка ца. У из во ри ма и ли те ра ту ри с кра ја 
19 и по чет ка 20 ви је ка Бу њев ци су се на зи ва ли Вла си ма (Ср би ма), 
ис ти ца ло се вла шко по ри је кло Бу ње ва ца. Хр ват ство Кра шо ва на-
Ка ра шо ва на (Ср ба ри мо ка то ли ка око ри је ке Ка раш) у Ру му ни ји 
ства ра ло се тек по сли је Дру гог свјет ског ра та. По ја ва хр ват ства у 
Ба ра њи, Бач кој и Ба на ту ве за на је за ва ти кан ску про па ганд ну сен-
тен цу „сви ри мо ка то ли ци Бал ка на-Хр ва ти“, уте ме ље ну на Пр вом 
хр ват ском ка то лич ком са стан ку из 1900. го ди не“.35) 

Дру го, „ ... Ни је се Вој во ди на ује ди ни ла са Ср би јом ни ти је 
чи ни ла ни ти чи ни по ли тич ку или др жав ну уни ју, не го су Ба нат, 
Бач ка и Срем да нас у Ре пу бли ци као те ри то ри јал на це ли на. Ба ра ња 
је си лом по ли тич ких сми ца ли ца хр ват ског вр ха КПЈ из дво је на из 
Ср би је 1945. го ди не. Зар је оно што је 1918. го ди не учи нио срп ски 
на род у Ба на ту, Бач кој, Ба ра њи и Сре му би ла лу дост? Зар тај чин 
ни је нај зна чај ни ји у но вом ве ку за Ср бе“!36)

Ује ди ње њем Ср ба ју жно и се вер но од Са ве и Ду на ва, срп ска 
вој во ђан ска ауто но ми ја је ис цр пи ла сво ју исто риј ску уло гу и из вр-
ши ла сво ју на ци о нал ну ми си ју. Она јед но став но ви ше ни је има ла 
сми сла, али је ми сао о ауто но ми ји оста ла у гла ва ма оних ко ји су 
ује ди ње ње тра жи ли пре ко Хр ват ске. Она ће да ље би ти по ли тич-
ко ору ђе у ру ка ма Ра ди ћа, Ма че ка и Јо си па Бро за, ко ји ће пре ко 
ма ло број них, али ода них вој во ђан ских „ауто но ма ша“ ра ди ти на 
су зби ја њу срп ске пре вла сти у за јед нич кој др жа ви. Та кве ак тив но-
сти ру ши ће основ не те ме ље за јед нич ке др жа ве и уно си ће раз дор у 
срп ски на род у це ли ни.
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MomciloSubotic
AUTONOMYOFVOJVODINA–HISTORICALAND

CONTEMPORARYCONTEXT
(PARTI)
Summary

Inthisarticleauthorpresentedahistoricalpreviewofthe
battleoftheSerbsinHungaryforpolitical-territorialau-
tonomy.TheauthoranalyzedindetailSerbianprivileges
and threemost significant SerbianChurch andPeople’s
Congresses:TimisoaraCongressin1790,MayAssembly
in1848andBlagovestenskiCongress in1861, inwhich
theSerbsdemandedaseparateSerbianterritoryandself-
government, which was partially achieved by creation
of Srpska Vojvodina in 1848. The author also analyzed
activities of Serbian political parties and their leaders
in strengthening of Vojvodina autonomy within Austro-
Hungarianmonarchy,aswellastheirsupportforintegral
solutionofSerbiannationalquestion,thatis,forunityof
SerbianpeopleonterritoryofAustro-HungarywithSerbia
andotherSerbianstates,andthenunitywith theCroats
andSlovenesintoafirstYugoslavstate.Withthis,ideaof
Vojvodina autonomy used up its historical and national
mission.
KeyWords:HapsburgMonarchy,Serbianprivileges,Ti-
misoara Congress, May Assembly, Blagovestenski Con-
gress, Svetozar Miletic, Mihailo Polit Desancic, Jasa
Tomic,SrpskaVojvodina,incorporationtotheKingdomof
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Сажетак
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градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

U про це су ин сти ту ци о на ли за ци је др жа ва све об ли ке дру штве ног 
угро жа ва ња, не ми ра и ко ле ба ња, од но сно со ци јал не на пе то сти 

ка на ли ше у ко ло те чи ну „мир ног жи во та“. Она не по сред но од ре ђу-
је ин сти ту ци о нал не окви ре у ко ји ма се од ви ја ју ви тал не жи вот не 
функ ци је и це ло ку пан жи вот зе мље и ње ног ста нов ни штва. Она 
устав ним, за кон ским и дру гим по ли тич ким ак ти ма де фи ни ше 
„пра ви ла игре“. Др жа ва на ме ће по себ ну уло гу си сте му без бед но-
сти и ње го вим су бјек ти ма у пред ви ђе ним ин сти ту ци о нал ним окви-
ри ма. Мо дел ор га ни зо ва ња си сте ма без бед но сти ни је тех нич ко пи-
та ње. То је ви тал но по ли тич ко пи та ње сва ке др жа ве. 

Да би др жа ва успе шно оба ви ла зна чај ну функ ци ју сво је без-
бед но сти, она мо ра ре ши ти про блем свог без бе до но сног ор га ни зо-
ва ња, од но сно уре ди ти си стем без бед но сти. Мо ра ја сно де фи ни са-
ти сво је ци ље ве и од ре ди ти свр ху и сред ства њи хо вог оства ри ва ња. 

При про јек то ва њу си сте ма без бед но сти зе мље нео п ход но је 
има ти у ви ду, пре све га, мо гућ ност и ве ро ват но ћу угро жа ва ња без-
бед но сти зе мље као и мо гућ ност дру штва, од но сно при вред ног 
си сте ма Ре пу бли ке Ср би је да „оп слу жи“ та ко про јек то ван си стем 
без бед но сти.

Иако се овај про цес чи ни ре ла тив но ла ким и јед но став ним за 
ре а ли зо ва ње, чи ње ни ца је да на ње га ути чу ра зни „до дат ни“ фак-
то ри и окол но сти од ко јих не ки на ста ју не же ље но и на њих је те-
шко ути ца ти, али исти мо гу има ти огро ман ути цај на при вре ду зе-
мље па та ко и на си стем без бед но сти.

У са да шњим усло ви ма од ути ца ја на при вре ду зе мље и њен 
си стем без бед но сти услед на стан ка при вред не кри зе, али и ре це-
си је у мно гим зе мља ма све та, од ко јих су по себ но ин те ре сант не, 
у при вред ном сми слу, во де ће зе мље све та по пут САД, Не мач ке, 
Фран цу ске и др. при вред но раз ви је не др жа ве, и код нас се мо ра 
при сту пи ти ли ми ти ра ном фи нан си ра њу си сте ма без бед но сти и не 
са мо ње га.

У том сми слу чи ни се да је нео п ход но при о ри тет но и пре ци зно 
од ре ди ти фак то ре ко ји угро жа ва ју или ко ји ће у пер спек ти ви нај ви-
ше угро жа ва ти без бед ност Ре пу бли ке Ср би је.

Ово од ре ђе ње ре ал ног и по тен ци јал ног угро жа ва ња си сте ма 
без бед но сти мо ра се ура ди ти по ме то до ло ги ји од ре ђе ња ква ли те-
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та и кван ти те та фак то ра угро жа ва ња, при о ри те та су прот ста вља ња 
тим фак то ри ма, оче ку ју ћем вре ме ну тра ја ња угро жа ва ња итд.

Чи ни се нео п ход ним пре ва зи ћи до са да шњи кон цепт угро жа-
ва ња без бед но сти у ко ме се пред ви ђа спољ но угро жа ва ње зе мље 
као нај ве ћа и нај ве ро ват ни ја мо гућ ност угро жа ва ња. То зна чи да 
и по ред ре дов них про це на мо гућ но сти уну тра шњег угро жа ва ња, 
ко је је уз гред ре че но, оце њи ва но го то во као ап стракт на мо гућ ност 
за на ше дру штво, об ли ци уну тра шњег угро жа ва ња до би ја ју све ви-
ше на зна ча ју ка ко по ква ли те ту та ко и по кван ти те ту (ко руп ци ја, 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет итд.). Пре ци зни је ре че но, чи ни се да 
су ра зна упо зо ре ња да при вре да на ше зе мље осе ћа и тр пи по сле-
ди це де ша ва ња про те клих два де се так го ди на на на шем про сто ру, 
а на ро чи то де ша ва ња на кон рас па да СФРЈ до на стан ка Ре пу бли ке 
Ср би је.

Го то во је не мо гу ће не при ме ти ти да су у ве ли кој ме ри иг но-
ри са не уну тра шње опа сно сти, иако је дру штво би ло оп те ре ће но 
мно го број ним ве о ма озбиљ ним про бле ми ма у сфе ри по ли тич ких, 
ме ђу на ци о нал них, ме ђу на род них и на ро чи то од но са у сфе ри при-
вре де. За пра во да нас мно ги по ли ти ко ло зи, еко но ми сти и на уч ни-
ци ра зних дру гих обла сти го то во је дин стве ног су ми шље ња да је 
да на шње угро жа ва ње си сте ма без бед но сти про из вод уну тра шње 
си ту а ци је у зе мљи, на ко ју је у из ве сној ме ри ути цај оства рен и 
спо ља.

Да нас је зе мља угро же ни ја не го ика да до са да са аспек та без-
бед но сти схва ће не у нај ши рем зна че њу ње ног пој ма, а на ро чи то 
ка да је реч о при вред ном аспек ту и аспек ту угро жа ва ња те ри то ри-
јал ног ин те гри те та зе мље.

Осим то га, са свим је еви дент но да је да нас из ме њен зна чај чи-
ни ла ца без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, али не са мо ње већ и у дру-
гим др жа ва ма.

УНУТРАШЊАБЕЗБЕДНОСТ
ИНЕКИОПРЕДЕЉУЈУЋИФАКТОРИ

Без бед но сну моћ на ше зе мље нео п ход но је по сма тра ти као 
нај ва жни ји фак тор ње ног без бед ног раз во ја. Без бед ност, об зи ром 
да она укљу чу је и вој ну ком по нен ту тј. од бра ну, пред ста вља и нај-
ва жни ји фак тор су прот ста вља њу нај ја чем угро жа ва њу - ору жа ној 
агре си ји (за ову при ли ку ни је од ин те ре са за раз ма тра ње угро жа-
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ва ње без бед но сти од стра не при ро де иако и оно мо же иза зва ти чак 
и ве ће по сле ди це по без бед ност зе мље од ору жа ног угро жа ва ња). 

Без бед ност Ре пу бли ке Ср би је је кон ци пи ра на и у функ ци о нал-
ном сми слу ор га ни зо ва на да има и пре вен тив ну уло гу у сми слу 
од вра ћа ња свих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти.

Не сум њи во је да је Ср би ја кроз исто ри ју раз ви ја ла без бед ност 
ко ја ни је би ла прет ња дру гим зе мља ма, а оправ да но је оче ки ва ти 
да ће и у бу ду ће по ли ти ка из град ње без бед но сти би ти усме ре на у 
том прав цу. 

Са свим је очи глед но да вој на ком по нен та у без бед но сти и да-
нас има зна чај но ме сто и уло гу, али је чи ње ни ца да по сто је и та кви, 
са свим но ви, об ли ци и вр сте угро жа ва ња ко ји не мо гу би ти ели ми-
ни са ни ис кљу чи во упо тре бом вој ске. Осим то га, и са ма ору жа на 
моћ (вој ска) и цео си стем без бед но сти зе мље, ње го во функ ци о ни-
са ње па и ег зи сти ра ње мо же би ти знат но угро жен тим са вре ме ним 
об ли ци ма угро жа ва ња.

Но, без об зи ра што је на ша зва нич на др жав на по ли ти ка па та-
ко и по ли ти ка без бед но сти усме ре на, пре све га, на од вра ћа ње од 
угро жа ва ња, ње на упо ри шта да нас су знат но из ме ње на и бит но 
огра ни че на.

Ср би ја је у про те клих два де се так го ди на мо ра ла да екс по ни ра 
сво је ак тив не (из вр шне) ме ре при спре ча ва њу угро жа ва ња без бед-
но сти, а на ро чи то у пе ри о ду ка да је на њу из вр ше на НА ТО агре-
си ја 1999. године. Ме ђу тим, да нас је већ са свим ја сно да пред тзв. 
уну тра шњим из во ри ма угро жа ва ња без бед но сти Ср би ја мо ра да се 
ор га ни зу је и при ла го ди са вре ме ним об ли ци ма угро жа ва ња ко ји го-
то во по пра ви лу ду го тра ју (ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, ко руп ци-
ја, те ро ри зам, при вред на кри за, итд.)

Ово из не ко ли ко раз ло га:
● Жи ви мо у вре ме ну ка да се у све ту и да ље вр ши уса вр ша ва-

ње рат не тех но ло ги је;
● На сце ни угро жа ва ња без бед но сти се ја вља ју са свим но ви 

об ли ци и из во ри угро жа ва ња;
● У зна чај ним мо мен ти ма по без бед ност на ше зе мље не тре ба 

се на да ти и оче ки ва ти пре ви ше по мо ћи од дру гих зе ма ља, 
од но сно угро жа ва ње без бед но сти је мо гу ће упр кос про ти-
вље њу нпр. ОУН (де вал ва ци ја зна ча ја и уло ге ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја);
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● У ци љу одр жа ва ња ста бил не без бед но сти зе мље да нас је 
нео п ход но ин те гри са ти се у ре ги о нал не и ме ђу на род не без-
бед но сне ор га ни за ци је.

У усло ви ма но вих ме ђу на род них од но са, а на ро чи то по ја вом 
иде ја гло ба ли зма бит но је из ме ње но без бед но сно ста ње тј. об ли ци 
и мо гућ ност ње ног угро жа ва ња, а та ко ђе и ме то до ло ги ја ор га ни зо-
ва ња и функ ци о ни са ња си сте ма без бед но сти.

Об зи ром да се без бед ност и да нас при ла го ђа ва тим про ме на ма 
нео п ход но је са гле да ва ти крат ко роч не и ду го роч не по тре бе без бед-
но сти, све рас по ло жи ве без бед но сне ка па ци те те и од ре ди ти у ком 
прав цу ће се си стем без бед но сти при мар но раз ви ја ти и ор га ни зо-
ва ти. Ефек ти та квих пре о ри јен та ци ја без бед но сног функ ци о ни са-
ња и ор га ни зо ва ња би ло би мо гу ће са гле да ти кроз, са свим си гур-
но, оства ре ну уште ду сред ста ва ко ја се из два ја ју за без бед ност из 
бу џе та др жа ве. 

Пре ци зни је ре че но, оства ри ло би се знат но оп те ре ће ње при-
вре де.

У том сми слу „по треб но је ви ше од струк тур не ре фор ме – кул-
ту ра ци вил не над мо ћи и осла ња ње на про фе си о на ли зам. Та ко ђе, 
по треб но је и ства ра ње за јед ни це без бед но сне по ли ти ке ко ја пре-
ва зи ла зи вој ску и по ли ти ча ре“.2)

У са гле да ва њу ме ста и уло ге у де мо крат ски уре ђе ним дру-
штви ма нај че шће се за го ва ра при мар ни зна чај ослон ца на соп стве-
не тра ди ци је и ис ку ства. 

Об зи ром на до са да шње про ме не у ор га ни зо ва њу и функ ци о-
ни са њу си сте ма без бед но сти мо же се сте ћи ути сак да смо не ка да 
жи ве ли у де мо крат ској зе мљи ко ја је ка сни је не ста ла. Ме ђу тим, 
исти на је са свим дру га чи ја јер де мо кра ти ја код нас ни је ни ка да би-
ла то ли ко раз ви је на да би мо гла по ста ти па ра диг ма за са да шња на-
сто ја ња у из град њи де мо кра ти је и де мо крат ских од но са.

Ово се сва ка ко од но си и на из град њу без бед но сних ин сти ту-
ци ја. Због то га очи глед но по сто је објек тив не по те шко ће у ства ра-
њу ја сне кон цеп ци је по ло жа ја и уло ге без бед но сних ин сти ту ци ја, 
као и са ме вој ске и по ли ци је, у де мо кра ти ји ко ја се у на шој зе мљи 
раз ви ја. У том сми слу зна чај но је од го во ри ти на пи та ње ка кве су 
2) Пју Мајкл: Гра ђан ско дру штво и сек тор без бед но сти, Вој но де ло бр. 4-5, Бе о град 2002. 
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мо гућ но сти без бед но сти (без бед но сних ин сти ту ци ја и су бје ка та 
без бед но сти уоп ште) у од но су на угро жа ва ње, од но сно по сто ја ње 
опа сно сти по без бед ност зе мље ко ја мо же би ти ап стракт на и кон-
крет на. 

Та ко ђе, оста је под зна ком пи та ња - ко ли ко се у том слу ча ју 
мо же мо осла ња ти на соп стве на ис ку ства из про те клог пе ри о да раз-
во ја на ше зе мље. Чи ни се да је без бед ност би ла знат но ви ше за кон-
ски уре ђе на у про те клом пе ри о ду па је у тој ме ри би ла и успе шни-
ја иако је има ла сво ја идеј на, по ли тич ка, са мо у прав на оп те ре ће на 
и за блу де што да нас за слу жу је јед ну те мељ ну кри тич ку ана ли зу. 
Због не мо гућ но сти да ва ња ег закт ног од го во ра на ова пи та ња, као 
и по ја ве, од но сно на ста нак са вре ме них об ли ка угро жа ва ња без-
бед но сти, ла ко се мо же до ћи у ста ње да уме сто без бед не др жа ве 
на ста не, у из ве сном сми слу, нпр. по ли циј ска др жа ва. Пре ко мер но 
(не ра ци о нал но) ја ча ње су бје ка та без бед но сти пред ста вља не га ци-
ју де мо кра ти је. Чи ње ни ца је да се о де мо кра ти ји мо же го во ри ти у 
усло ви ма ка да по сто ји урав но те жен раз вој су бје ка та без бед но сти 
и су пре ма ци ја кон тро ле ци вил них де мо крат ских ин сти ту ци ја над 
тим су бјек ти ма.

У да ва њу зна ча ја из град ње и функ ци о ни са ња си сте ма без бед-
но сти нај че шће по сто ји не ко ли ко ста во ва. Та ко нпр. ми ли та ри сти 
нај че шће пот це њу ју де мо кра ти ју и на па да ју ње не ин сти ту ци је. 
Они због то га на ме ћу зна чај су бје ка та без бед но сти у од но су на 
дру штво у це ли ни, ис по ља ва ју ћи не га ти ван став пре ма по ли ти ци 
и по ли ти ча ри ма.

На су прот по ли ти ча ра „у вој нич кој ча сти по сто ји лу ко бран ко-
ји не по пу шта пред кон фу зи ја ма ми шље ња“3).

Кла сич ни ли бе рал ни ми сли о ци (твор ци аме рич ке де кла ра ци је 
о не за ви сно сти) и не ки иде о ло зи фран цу ске ре во лу ци је, у вој сци 
су пре по зна ли ин сти ту ци ју ко ја сме та де мо кра ти ји. Сма тра ли су 
је ве ћим не при ја те љем од спољ њег агре со ра. А. То квил сма тра да 
ће се ци ви ли зо ва на дру штва све ма ње ори јен ти са ти на рат и да ће 
по ка за ти све ма њу же љу и по тре бу да њи ме ре ша ва ју ме ђу на род не 
су прот но сти, за ви сно од до стиг ну тог сте пе на де мо кра ти је.4) 

У сва ком слу ча ју при ме тан је страх од мо гућ но сти ути ца ња 
по ли ти ке на без бед ност др жа ве и обр ну то. У су шти ни ова кво ста-
3) Charlles de Gaulle: “The Army of the Fu tu re”, Lon don 1940. n. 35.
4) Tocquewille Alexis de To kvil: On War, So ci ety and the Mi li tary, у War, Stu di es from Psi ho-

logy, So ci o lo giy and Anthro po logy, Lon don 1964 uc mo. P. 325.
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ње се мо же схва ти ти и као ре ал но јер су бјек ти без бед но сти, а на-
ро чи то по ли ци ја, вој ска и суд ство мо гу има ти зна чај не пред но сти 
у од но су на дру ге ци вил не ор га ни за ци је и ин сти ту ци је, ко је је под 
од ре ђе ним усло ви ма мо гу ће пре тво ри ти у ве о ма ути цај ну, ако не и 
од лу чу ју ћу по ли тич ку сна гу.

Ми сли се пр вен стве но на упо тре бу си ле и су пер и ор ност ор га-
ни за ци је.

За раз ли ку од ци вил них ор га ни за ци ја кон вен ци о нал ни су бјек-
ти без бед но сти мо гу ужи ва ти зна ча јан по ли тич ки и мо рал ни пре-
стиж. Да нас су су бјек ти без бед но сти, и уоп ште без бед но сне ин сти-
ту ци је, кон тро ли са не од стра не ци вил не кон тро ле и оту да се мо же 
за кљу чи ти да исти мо гу по ста ти ор ган јед не вла да ју ће пар ти је.

Ци вил на кон тро ла над су бјек ти ма без бед но сти је због то га 
огра ни че на на јед ну вр сту ре жи ма од но сно кон тро лу од стра не 
вла да ју ће(их) пар ти ја.

Осим то га, тех но ло шка и ор га ни за ци о на ре во лу ци ја си сте ма 
без бед но сти и ње них су бје ка та сма њи ла је раз ли ку из ме ђу „по ли-
циј ског и вој ног“ и „ци вил ног“ , та ко да су оне са да ма ње не го у 
би ло ком пе ри о ду у мо дер ној исто ри ји. „Ра ди се са мо о при бли жа-
ва њу сма ње њу раз ли ка, а не о по и сто ве ћи ва њу по ли циј ско-вој них 
и ци вил них ак тив но сти“.5)

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да укљу чи ва ње по ли ти ке у по ли циј ску 
и вој ну ор га ни за ци ју не до во ди у пи та ње де мо крат ску по ли тич ку 
кон тро лу над су бјек ти ма без бед но сти. На про тив, са свим си гур но 
је да је оно по ја ча ва. 

У су шти ни ме сто и уло гу без бед но сти па та ко и су бје ка та без-
бед но сти у мно го ме од ре ђу ју, по ред оста лих још и ге о по ли тич ки 
усло ви. Ка да је у пи та њу Ре пу бли ка Ср би ја на ро чи то се при то ме 
ис ти чу при ти сци спо ља ко ји до ла зе од Европ ске уни је и САД. Овај 
ути цај се вр ши кроз на ме та ње кон цеп та ре ша ва ња пра ва чо ве ка, 
као основ ног ме ђу бит ним усло ви ма за ме ђу на род но при зна ва ње, 
ко је фор си ра ју Европ ска уни ја и САД, на ме та ње ра зних стан дар да 
па и оних ко ји се од но се на област без бед но сти итд.. Ово на ме та-
ње у су шти ни пред ста вља кон цепт ко ји су штин ски има зна че ње, 
од но сно мо же се ока рак те ри са ти као ин сти ту ци о на ли за ци ја пра ва 
ме ша ња у уну тра шње од но се сва ке зе мље и ди ри го ва ње уре ђе ња 
5) Charles Mo skos: The Ame ri can En li sted Man, Rus sell Sa ge Fo un da tion, N. Y. i The Emer-

gent Mi li tary: Ci vil, Tra di ti o nal or Plu ral Pa ci fic So ci o lo gi cal Re i ew 1973, vol. 16, No 2, pp. 
225-280.
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ње ног прав ног и по ли тич ког уре ђе ња, па та ко и уре ђе ња си сте ма 
без бед но сти. 

Да нас се ра ди о пре ра спо де ли сфе ра ути ца ја из ме ђу Европ ске 
уни је, САД и Ру си је у без бед но сном по гле ду на Бал ка ну. При то ме, 
очи глед но је да се Ре пу бли ка Ср би ја ви ше не сма тра не у трал ном 
др жа вом.

ЧИНИОЦИРАЗВОЈАБЕЗБЕДНОСТИ
УСАВРЕМЕНИМУСЛОВИМА

Чи ње ни ца је да се без бед но сна ста бил ност Ре пу бли ке Ср би је 
и да ље од ре ђу је са аспек та мо гу ћег спољ њег и уну тра шњег, пре 
све га, ору жа ног угро жа ва ња.

Ме ђу тим, про те кла де ша ва ња, а пре све га, они не пред ви ди ви 
и не стан дард ни до га ђа ји као и бр за сук це си ја по тре са ко ји су по го-
ди ли на шу зе мљу про у зро ко ва ли су си ту а ци је у ко ји ма се за по тре-
бе без бед но сти из два ја ло ви ше не го уоби ча је но. Ово се, пре све га, 
од но си на пе ри од пре и по сле НА ТО агре си је на СРЈ.

Ка да је реч о без бед но сти на ше зе мље мо же се за кљу чи ти да се 
она и да нас на ла зи у слич ној си ту а ци ји. Исти не ра ди, ова са да шња 
си ту а ци ја ни је иза зва на и не од но си се на мо гућ ност ње ног ору жа-
ног угро жа ва ња. Та ква на ста ла си ту а ци ја та ко ђе зах те ва ве о ма пре-
ци зно и ду го роч но од лу чи ва ње ко је се раз ли ку је од уоби ча је ног.

Ра ди се о на стан ку при вред не кри зе свет ске раз ме ре ко ја не 
ми мо и ла зи ни на шу зе мљу и због ко је и на шој зе мљи пре ти опа-
сност ула ска у пе ри од при вред не ре це си је. 

Без бед ност се и у та квој си ту а ци ји мо ра фи нан си ра ти, но са-
свим је си гур но да на ша при вре да, као уоста лом и при вре да би ло 
ко је дру ге др жа ве, не мо же под не ти уве ћа не по тре бе без бед но сти.

У та квим си ту а ци ја ма по зна то је да се фи нан си ра ње без бед но-
сти мо же оства ри ти на до са да шњи на чин од но сно фи скал но ур ба-
ним сред стви ма.

Та ко ђе, за оче ки ва ти је да и мно ги дру ги на чи ни ко ји ма се 
при бе га ва у фи нан си ра њу без бед но сти у на ста лим окол но сти ма, 
као нпр. по ве ћа ње по ре ских при хо да, за ду жи ва ње у зе мљи и ино-
стран ству и сл., по пра ви лу, не да ју увек оче ки ва не ре зул та те. 

Не ми нов но се фи нан си ра ње без бед но сти та да вр ши из при-
мар не еми си је и из кре ди та. На тај на чин се не спор но до во ди у 



стр:137154.

- 145 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

пи та ње ма кро е ко ном ска рав но те жа (гло бал на без бед ност зе мље), 
што мо же има ти из у зет но не га тив не по сле ди це. При вред ни си стем 
зе мље се до во ди у не за вид ну си ту а ци ју. Да кле, сла бље ње при вре-
де због свет ске при вред не кри зе по ја ча ва се на стан ком уну тра шње 
(пра те ће) при вред не про бле ма ти ке. 

Већ са да је ре ла тив но ла ко уоч љи во да се свет ски ме га трен до-
ви у бу дућ но сти све ви ше об ли ку ју у зна ку ин ди ви ду а ли зма. На ро-
чи то у ме то до ло шком сми слу - у по ли тич кој фи ло зо фи ји и ор га ни-
за ци о ном сми слу - у из град њи ин сти ту ци ја. Услед тих де ша ва ња 
за оче ки ва ти је да се без бед ност на из ве стан на чин мар ги на ли зу је, 
од но сно по тре ба ма за не ким сег мен ти ма без бед но сти као нпр. вој-
ском, по ли ци јом и не ким дру гим су бјек ти ма ко ји са да има ју знат ну 
уло гу у без бед но сти. То не зна чи њи хо во уки да ње, већ на про тив 
њи хо во по бољ ша ње – ра ци о нал ност, ефи ка сност и сл. пре све га 
због при вред них до га ђа ја на ста лих код нас, у окру же њу, и уоп ште 
у све ту. Осим то га, на до ма ћој сце ни ће нео п ход но до ћи, а већ се то 
и уоча ва у из ве сној ме ри, до про ме не вред но сне ори јен та ци је. Та 
ће про ме на на ћи свој из раз у по ли тич ким про це си ма и од го ва ра ју-
ћим ре ак ци ја ма ко је ће не ми нов но су зи ти про стор за при ме ну нпр. 
фи зич ке при ну де. По др жа ва ће се раз вој, пре све га, оних об ли ка у 
без бед но сти ко ји ре ал но мо гу на ћи сво ју при ме ну у одр жа ва њу 
ста бил ног сте пе на без бед но сти.

Ово тим пре што се и у све ту иде у прав цу ли бе ра ли за ци је, 
ин ди ви ду а ли зма и окре та ња по је дин цу као де тер ми нан ти и ори-
јен ти ру дру штве не ор га ни за ци је. 

Ин си сти ра ње на људ ским пра ви ма и сло бо да ма из раз је и ре-
флек си ја тог ста вља ња по је дин ца у цен тар ин сти ту ци о нал ног раз-
во ја и дру штве них де ша ва ња уоп ште.

Чи ње ни ца је да се та ко нпр. „ан га жо ва ње вој ног чи ни о ца по 
при ро ди ства ри ве зу је за ко лек тив не, гло бал не, оп ште др жав не ци-
ље ве, тј. за то тал не вред но сне ори јен та ци је у ко ји ма се рас та че и 
гу би чак и са ма иде ја по је дин ца. Ве зи ва ње за на ци о нал не и оп ште-
др жав не ци ље ве су прот ста вља се – и то и на ме ђу на род ном и на 
до ма ћем пла ну – све ви ше на гла ше ном вред но ва њу по је дин ца и 
ње го вих сло бо да.6)

Та ко ђе, ово ука зу је да се по пи та њу без бед но сти мо гу оче ки-
ва ти де ша ва ња у ви ду огра ни че ња ко ја се од но се на ње ну афир ма-
6) Ма џар Љ.: Ал тер на ти ве пре струк ту и ра ња од брам бе ног си сте ма, Но ви свет ски по ре дак 

и по ли ти ка од бра не, СМО, 1993. стр. 401.
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ци ју и ње ну да љу ва ло ри за ци ју, а на ро чи то ње не вој не ком по нен те 
у си сте му без бед но сти.

По тре бе за фи нан си ра њем без бед но сти, ме ђу тим, не ће се сма-
њи ти из ви ше раз ло га од ко јих је сва ка ко нај зна чај ни ји онај да ће 
без бед ност би ти угро жа ва на све ви ше нео ру жа ним об ли ци ма (ор-
га ни зо ва ни кри ми на ли тет, ко руп ци ја, нар ко ма ни ја итд.), што та ко-
ђе зах те ва од ре ђе ну ре ак ци ју су бје ка та без бед но сти, ре ди зај ни ра-
ње си сте ма без бед но сти итд.

ЕКОНОМСКИЧИНИОЦИИБЕЗБЕДНОСТ

Успех сва ког си сте ма па и си сте ма без бед но сти усло вљен је 
објек тив ним од но сом пре ма ре ле вант ним окол но сти ма ко је опре-
де љу ју основ на ре ше ња у ње му. Та кав од нос пре ма њи ма нео п хо-
дан је не са мо у фа зи по ста вља ња кон цеп ци је си сте ма и при ње-
го вој кон струк ци ји већ и трај но, за све вре ме ње го вог по сто ја ња 
и функ ци о ни са ња у би ло ко јим усло ви ма. Ако се же ли утвр ди ти 
да ли јед на дру штве на тво ре ви на пред ста вља си стем, нео п ход но је 
уста но ви ти да ли по сто ји дру штве на свр ха (дру штве ни циљ ко ји 
њо ме тре ба да се по стиг не или да се по сти же), да ли по сто је од го-
ва ра ју ће ак тив но сти по мо ћу ко јих се мо же по сти ћи или по сти за ти 
та кав циљ и да ли по сто је прет по став ке и усло ви да се те ак тив-
но сти ре а ли зу ју. У при мар не усло ве спа да ју љу ди као дру штве на 
сна га.

Без бед ност сва ке зе мље усло вље на је ње ном еко ном ском мо-
ћи. У на сто ја њу иден ти фи ко ва ња и де фи ни са ња основ них док три-
нар них ста во ва Ре пу бли ке Ср би је, по ред оста лих, не ми нов но се 
по ла зи и од еко ном ских чи ни ла ца. Еко ном ска спо соб ност зе мље 
пред ста вља нај бит ни ји пред у слов ва ља не при пре мље но сти и спо-
соб но сти зе мље за су прот ста вља ње свим об ли ци ма угро жа ва ња 
без бед но сти. Ве ли чи на и опре мље ност су бје ка та без бед но сти, а 
на ро чи то кон вен ци о нал них – по ли ци је, вој ске итд., за ви се не са мо 
од ствар них и ре ал них по тре ба, не го и од еко ном ске мо ћи зе мље.7)

Пре ма схва та њу ен гле ског на уч ни ка Ри чард со на, ко ји је у 
обла сти ма ма та ми за ци је фор му ли сао те зу да сва ка од две др жа ве 
јед на за дру гу пред ста вља рат ну опа сност про пор ци о нал но раз ме-
ра ма соп стве ног на о ру жа ња по мно же ног са ко е фи ци јен том од бра-
7) Оља Мунитлак - Ивановић: “Принципи и схватања одрживог развоја као инструмента 

на путу реализације концепта одрживости”, у: Пословнаекономија, бр. 1 2009 стр. 97-
98.
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не, док је угро же ност од дру ге стра не про пор ци о нал на на о ру жа но-
сти те стра не, по мно же ној са ко е фи ци јен том од бра не. Ри чард сон 
ко е фи ци јент од бра не де фи ни ше на сле де ћи на чин:

„Претпостављајућидасудругиелементиједнаки,коефици
јент одбране остаје пропорционалан „величини“ одређеног на
родамеренојнеразмераматериторије,већкрозпризмусвевеће
функцијестановништваипривреде“.8)

Са ста но ви шта на шег раз вит ка ва ља још јед ном на гла си ти 
нео п ход ност да ме ђу еле мен ти ма си сте ма мо ра да по сто ји од го ва-
ра ју ћи од нос ко ји обез бе ђу је да су они у си стем укљу че ни са ра ци-
о нал ном свр хом, да су и са ми аде кват но уре ђе ни и да се на ла зе у 
аде кват ној по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти. Ка да се ра ди о си сте му 
без бед но сти ово се мо же са свим пре ци зно до ка за ти, као уоста лом 
и за дру ге си сте ме. 

При ро да или са др жај кон крет них од но са из ме ђу еле ме на та, 
од но сно од но са у окви ру са мих еле ме на та, опре де љу је се њи хо вим 
осо би на ма. Уре ђи ва ње од но са ме ђу еле мен ти ма си сте ма и уну тар 
њих, по пра ви лу, вр ши се нор ма тив но-прав но или док три нар но.

У људ ском дру штву по сто ји ве ли ки број си сте ма. Но, не оно-
ли ко ко ли ко дру штво има ци ље ва (по тре ба за њи ма) јер је за из-
град њу си сте ма по тре бан ви сок сте пен дру штве не ор га ни зо ва но-
сти и уса гла ше но сти ин те ре са раз ли чи тих дру штве них струк ту ра. 
Пре све га од из у зет не ва жно сти је обез бе ди ти ло ги сти ку тим си-
сте ми ма.

У да на шњим при вред ним усло ви ма код нас, али и зе ма ља у 
окру же њу, те шко је прет по ста ви ти да се мо гу ис по што ва ти сви фи-
нан сиј ски зах те ви си сте ма без бед но сти. Исти се мо гу раз ма тра ти 
као при мар ни или се кун дар ни (за ви сно од сте пе на угро жа ва ња) 
при о ри те ти нпр. али и у том слу ча ју би по сто ја ла огра ни че ња у 
њи хо вом фи нан си ра њу као уоста лом и за дру ге обла сти.

Да кле, ка да би се и ис по што ва ли фи нан сиј ски зах те ви пре ма 
си сте му без бед но сти, а за по ста ви ли зах те ви дру гих ко ри сни ка бу-
џе та др жа ве не ми нов но би се мо гло оче ки ва ти по гор ша ње сте пе-
на ста бил но сти без бед но сти у зе мљи. Да кле, оства ри ти „оба ве зе“ 
пре ма си сте му без бед но сти у пот пу но сти мо гло би се оства ри ти 
са мо у усло ви ма де ли мич ног или пот пу ног не ис пу ња ва ња оба ве-
за пре ма дру ги ма што би мо гло до ве сти и до на стан ка озбиљ ног 
8)  Пре у зе то из Је жи Вја тр, Со ци о ло ги ја вој ске, ВИНЦ, Бе о град, 1987, стр. 67.
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дру штве ног кон флик та у крај њем слу ча ју. Због то га др жав на власт 
мо ра, у ци љу ис пу ње ња сво јих оба ве за пре ма бу џет ским ко ри сни-
ци ма, игра ти кључ ну уло гу, а на ро чи то код нас у усло ви ма тр жи-
шно ор га ни зо ва не при вре де и на тај на чин мо ра, пре све га, сво ју 
ак тив ност усме ри ти на ду го роч не ин те ре се и прог но зе. При то ме, 
у не га тив ном сми слу де лу је и са зна ње да је тек не дав но Ре пу бли ка 
Ср би ја до би ла стра те ги ју без бед но сти, а не ма нпр. док три ни или 
кон цеп ци ју без бед но сти те да не ма ја сно од ре ђе не на ци о нал не ци-
ље ве ни вред но сти, стра те ги ју раз во ја итд. услед че га је не мо гу-
ће вр ши ти ду го роч не прог но зе и пред ви ђа ња ко ја би у мно го ме 
омо гу ћи ла и рас те ре ће ње „не ра ци о нал ног“ из два ја ња сред ста ва за 
без бед ност.

Су прот но по тре ба ма од ре ђе ња стра те ги је бзбед но сти др жа ва 
че сто узи ма кре ди те и оне из ино стран ства за под ми ри ва ње при-
спе лих по тра жи ва ња ко ри сни ка бу џе та па та ко и по тре ба си сте ма 
без бед но сти.9) Ово за ду жи ва ње се ра ди ло исти на и ра ни је док је 
још по сто ја ла СФРЈ нпр. се дам де се тих го ди на, ка да је зе мља не-
кон тро ли са но уле те ла у огром ни екс тер ни дуг.10) 

За ду жи ва ња у ино стран ству су и да нас при сут на у ре кли би-
смо ве ли кој ме ри, али се у овом слу ча ју ра ди о „по зај ми ца ма“ ко је 
ће кад-тад тре ба ти вра ти ти. Осим то га све че шће се по ста вља ју 
пи та ња на ко је ра чу не су упла ће на сред ства од про да је (при ва ти за-
ци је) др жав них пред у зе ћа и о ко јој су ми нов ца се ра ди. Та ко мно ги 
по ста вља ју пи та ње ве за но за кон тро лу над стра ним ду гом (Бран ко 
Дра гаш 2009) и о ди на ми ци ко јом при сти жу от пла те тих ду го ва.

При то ме, ин ди ка тив на је чи ње ни ца да ни до да нас на кон из-
би ја ња при вред не кри зе ни је из вр ше на ана ли за ко ји су то др жав ни 
ор га ни и кон трол ни ме ха ни зми за ка за ли, од но сно про пу сти ли да 
на вре ме упо зо ре на штет не про це се ко ји ће на ста ти и ко ји ће се 
од ви ја ти. Ре кли би смо да је ова си ту а ци ја на ста ла, пре све га, због 
то га што се мно ге од лу ке о овим пи та њи ма па и пи та њи ма ко ја се 
од но се на ста ње и функ ци о ни са ње без бед но сти, до но се на је дан 
амор фан на чин при че му се не ина у гу ри ше рад оних ин сти ту ци-
ја чи ји је рад усме рен ка ду го роч ним ин те ре си ма др жа ве (на уч не 
9)  Чи ње ни ца је да је Ре пу бли ка Ср би ја свр ста на ме ђу пет нај за ду же ни јих зе ма ља екс тер-

ним за ду жи ва њи ма.
10)  По себ но је про бле ма тич но што је тај дуг на стао не кон тро ли са ним уво зом ка пи та ла у 

окви ру јед не аутар хич не кон цеп ци је раз во ја. И да нас би се мо гло раз ми шља ти у том 
прав цу об зи ром да по ли тич ку власт чи ни ко а ли ци ја стра на ка на че лу нај ја че ме ђу њи-
ма де мо крат ска стран ка ко ја на кључ ним ме сти ма има по ста вље не сво је чла но ве. 



стр:137154.

- 149 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

уста но ве нпр.) при че му се рад и до при нос та квих уста но ва де вал-
ви ра.

Ме ђу тим, осим што ста ње при вре де од лу чу ју ће ути че на ста-
ње це ло куп не без бед но сти зе мље, а на ро чи то без бед но сних ин сти-
ту ци ја, мо же се за кљу чи ти да она има ди рек тан ути цај на ста ње 
без бед но сти и ван на ше зе мље.

Та ко је по зна то да је у пе ри о ду со ци ја ли зма (со ци јал не еко но-
ми је), од но сно ка да је реч о СФРЈ, али и да на шњој Ре пу бли ци Ср-
би ји, мо гу ће уочи ти да је угро жа ва ње без бед но сти, пре све га, би ло 
мо гу ће (чак и пред ви ди во) кроз тзв. спољ ње из во ре угро жа ва ња. 

Об зи ром да се СФРЈ на ла зи ла из ме ђу два ан та го ни стич ка бло-
ка и да је има ла ве о ма не по во љан ге о стра те гиј ски по ло жај, за оба 
бло ка је објек тив но би ла ве о ма ин те ре сант на па је по сто ја ла мо-
гућ ност угро жа ва ња ње не без бед но сти ору жа ном агре си јом спо ља.

Уну тра шњим из во ри ма угро жа ва ња озна ча ва ле су су ан ти со-
ци ја ли стич ке и ан ти са мо у прав не по ја ве, на ци о на ли зам, кри ми на-
ли тет и сл. Да кле, ни је по сто ја ла ни ти се као хи по те тич ка мо гућ-
ност угро жа ва ња узи ма ло ста ње при вре де зе мље. 

Сви гра ђа ни СФРЈ су би ли ма те ри јал но обез бе ђе ни са мо ако 
ни су „ра ди ли“ про тив по ли тич ког ру ко вод ства др жа ве. Да кле, во-
ди ло се ра чу на о ин ди ви ду ал ној без бед но сти гра ђа на. 

Ме ђу тим, по ја вом тр жи шне при вре де те жи ште „еко ном ске за-
шти те“ ви ше ни је био гра ђа нин. Не на вик ну ти на та кву но ву си ту-
а ци ју и ста ње, до шло је до си ро ма ше ња ста нов ни штва. При то ме, 
на стан ком при вред не кри зе ка ко у све ту, та ко и у на шој зе мљи мно-
га пред у зе ћа су се „уга си ла“ услед че га је до шло до от пу шта ња 
ве ли ког бро ја за по сле них. Ако се то ме до да и број не за по сле них 
ко ји су и до са да че ка ли на по сао си ту а ци ја ве за на за ег зи стен ци ју 
ве ли ког бро ја ста нов ни ка се објек тив но у мно го ме (по без бед ност 
др жа ве) усло жи ла.

Ово ме тре ба до да ти да се као из лаз из на ста ле кри зе ве о ма бр-
зо, као јед на од мо гућ но сти из ла ска из кри зе, ука за ла мо гућ ност 
кре ди ти ра ња гра ђа на. Овај си стем се одав но при ме њи у је у САД, 
Ве ли кој Бри та ни ји и др. за пад ним раз ви је ним др жа ва ма (нео ли бе-
рал ни кон цепт при вре де).

Код нас је овај мо дел из ла ска из кри зе ре ла тив но спо ро при-
ме њен, али се по ка зао као ве о ма ри зи чан. Мно ги гра ђа ни су сво ју 
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еко ном ску си ту а ци ју хте ли да по бољ ша ју упра во узи ма њем „по-
вољ них“ кре ди та ко ји су се ре ла тив но ла ко до би ја ли и још увек 
до би ја ју. Да нас се по ка за ло да мно ги гра ђа ни те кре ди те ни су у мо-
гућ но сти да вра те из ви ше раз ло га. Ме ђу тим, кре ди ти су углав ном 
би ли хи по те кар ног ка рак те ра те су мно ги гра ђа ни због не мо гућ но-
сти да те кре ди те вра те оста ли и без основ них сред ста ва за жи вот 
(нај про бле ма тич ни је је оста нак без „кро ва над гла вом“), од но сно 
њи хо ва ег зи стен ци ја је до ве де на у ни ма ло за ви дан по ло жај.

Ако се по ђе од про сте прет по став ке да ће кри за не ста ти за оно-
ли ко вре ме на ко ли ко је и на ста ја ла он да се мо же го во ри ти о си-
ту а ци ји ко ја мо же ре зул ти ра ти угро жа ва ње уну тра шње без бед но-
сти на ду жи вре мен ски пе ри од. Да кле, гра ђа ни до ве де ни на иви цу 
ег зи стен ци је мо гу објек тив но пред ста вља ти без бед но сни ри зик и 
без бед но сни про блем са не са гле ди вим по сле ди ца ма и то на ду жи 
вре мен ски пе ри од.

Да кле, уну тра шња без бед ност др жа ве, због про бле ма ти ке на-
ста ле у при вре ди мо же би ти угро же на на два на чи на:

– не мо гућ ност фи нан си ра ња по сто је ћег си сте ма без бед но сти 
и на ро чи то ње них ин сти ту ци ја услед че га мо же би ти сма-
ње на без бед но сна моћ др жа ве на су прот ста вља њу уну тра-
шњим и спо ља шњим об ли ци ма и из во ри ма угро жа ва ња,

– про дук ци ја из во ра, об ли ка и но си ла ца угро жа ва ња без бед-
но сти (нпр. по раст кри ми нал них де ла услед не за по сле но-
сти, не по ве ре ње у зва нич не др жав не ор га не итд.)

Да кле, као и у мно гим дру гим ком плек сним си ту а ци ја ма нео-
п ход но је пред у зи ма ти мно ге рад ње ко је раз ли чи то тре ба да де лу ју 
у раз ли чи тим сме ро ви ма, а све у ци љу пре ва зи ла же ња при вред не 
кри зе и очу ва ња ста бил не без бед но сти др жа ве.

У ме то до ло ги ји (ода би ру) при ме не по је ди них рад њи и по сту-
па ка до ла зи до раз ли чи тих ре зул та та и про це на ефе ка та тих пред-
у зе тих рад њи и по сту па ка, али се ауто ру ово га тек ста чи ни да ће 
пре ваг ну ти они ко ји по спе шу ју, пре све га, огра ни ча ва ње и ра ци о-
на ли за ци ју из два ја ња за фи нан си ра ње без бед но сти. Ка ко се не сум-
њи во ово од но си на пред сто је ћи ре ла тив но дуг вре мен ски пе ри од, 
си стем без бед но сти ће мо ра ти да се при ла го ди, од но сно мо ра ће да 
по ста не мак си мал но ефи ка сан и ра ци о на лан.

Дру га чи ји при ступ фи нан си ра њу си сте ма без бед но сти у пе ри-
о ду при вред не кри зе у зе мљи до ве ло би до не са мо до дат ног при-



стр:137154.

- 151 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

ти ска на при вред ни си стем, од но сно из два ја ња из бу џе та већ би 
са свим си гур но до шло и до сла бље ња са мог си сте ма без бед но сти 
и це лог дру штва.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ва жан аспект бу ду ће стра те ги је пре ва зи ла же ња при вред не 
кри зе ће мо ра ти да бу де ње го во ко ор ди ни ра ње (фи нан си ра ње) са 
ал тер на тив ним вред но сти ма и на чи ни ма оства ри ва ња круп них и 
у овом вре мен ском пе ри о ду при о ри тет них на ци о нал них и дру гих 
гло бал них дру штве них ци ље ва.

Из та кве ко ор ди на ци је тре ба да про и за ђе си нер гет ски ефе кат 
ко ји ће по ве ћа ти учи нак и вред ност свих ме ђу соб но ускла ђе них 
ал тер на ти ва.

Ка да је реч о ал тер на ти ва ма, на ро чи то тре ба на гла си ти ону ко-
ја је код нас за жи ве ла ре ла тив но ка сно, а ко ја је у на шој по ли ти ци 
без бед но сти, од но сно си сте ма без бед но сти би ла не по треб но иг но-
ри са на, а од но си се на са рад њу, раз ви ја ње и ко ри шће ње ино стра-
них ве за и ис ку ста ва су бје ка та без бед но сти.

У су шти ни тра си ра ти бу дућ ност си сте ма без бед но сти од у век 
је био ве о ма сло жен и те жак за да так. На ро чи то је ова про бле ма ти-
ка при сут на да нас ка да је при вред ном кри зом за хва ће на и уз бур-
ка на и ме ђу на род на и уну тра шња си ту а ци ја, од но сно без бед ност 
схва ће на у нај ши рем пој мов ном зна че њу.

О та ко ком плек сном спле ту про бле ма, као што је нпр. раз вој 
си сте ма без бед но сти мо ра ће се се квен ци о нал но од лу чи ва ти. Са-
свим је си гур но да је већ са да по треб но до но си ти од лу ке и спро-
во ди ти ме ре ко ји ма ће се ре ша ва ти бит ни про бле ми и ко ји ће оста-
ви ти до вољ но ши рок круг оп ци ја за евен ту ал на но ва (ка сни ја) од-
лу чи ва ња.

У том сми слу нео п ход но је ре ша ва ти пи та ња ве за на за си стем 
без бед но сти ко ја се од но се на по тре бу од стра њи ва ња ути цај них 
фак то ра на си стем без бед но сти. Об зи ром да је у Ре пу бли ци Ср би-
ји за жи вео ви ше стра нач ки пар ла мен тар ни си стем и тр жи шна при-
вре да нео п ход но је и да ље ра ди ти на оне мо гу ћа ва њу ути ца ња на 
си сте ма без бед но сти од но сно на су бјек те без бед но сти, а на ро чи то 
стра нач ких ути ца ја. 

Нео п ход но је што пре до не ти стра те ги ју си сте ма без бед но сти, 
јер она не за ви си им пе ра тив но од при вред ног ста ња у зе мљи, а 
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на ро чи то ра ди ти на из град њи ина у гу ри са њу без бед но сне пре вен-
ти ве. 

Са ста но ви шта по тре бе раз во ја на шег дру штва, па та ко и ње-
го вог си сте ма без бед но сти, као јед ног од нај зна чај ни јих си сте ма за 
тај раз вој, по треб но је још јед ном на гла си ти нео п ход ност да ме ђу 
свим еле мен ти ма дру штве ног си сте ма мо ра да по сто ји од го ва ра-
ју ћи од нос ко ји обез бе ђу је да су они у си стем укљу че ни са ра ци-
о нал ном свр хом, да су и са ми аде кват но уре ђе ни и да се на ла зе у 
аде кват ној по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти.

При ро да или са др жај кон крет них од но са из ме ђу еле ме на та, 
од но сно од но са у окви ру са мих еле ме на та, опре де љу је се њи хо вим 
осо би на ма. Уре ђи ва ње од но са ме ђу еле мен ти ма си сте ма и уну тар 
њих, по пра ви лу, вр ши се нор ма тив но-прав но или док три нар но.

У људ ском дру штву по сто ји ве ли ки број си сте ма. Но, не оно-
ли ко ко ли ко дру штво има ци ље ва јер је за из град њу си сте ма по-
тре бан ви сок сте пен дру штве не ор га ни зо ва но сти и уса гла ше но сти 
ин те ре са раз ли чи тих дру штве них струк ту ра, али и мо гућ но сти 
при вре де да све си сте ме ис фи нан си ра.

Успех сва ког си сте ма па и си сте ма без бед но сти усло вљен је 
објек тив ним од но сом пре ма ре ле вант ним окол но сти ма ко ји опре-
де љу ју основ на ре ше ња у ње му а ко ја су бит на за ње го во функ ци-
о ни са ње. Оп шта те о ри ја си сте ма ука зу је на чи ње ни цу да је сва ки 
си стем, као дру штве на тво ре ви на, из ло жен стал ним, исто вре ме-
ним, де струк тив ним и по др жа ва ју ћим, кон струк тив ним ути ца ји ма. 
Та кви ути ца ји по сто је и у ње му са мом. Они су уто ли ко ве ћи уко ли-
ко је си стем раз ви је ни ји, ши ри (по про сто ру на ко ме де лу је), сло-
же ни ји (иако има раз у ђе ни ју струк ту ру, од но сно ако је у пи та њу 
ве ћи број ак тив но сти по мо ћу ко јих се оства ру је ње го ва функ ци ја 
и ве ћи број ње го вих но си ла ца, ре а ли за то ра) и уко ли ко је функ ци ја 
си сте ма ре ла тив но трај ни ја. 

Пре ма по ре клу и при ро ди обе вр сте ути ца ја (де струк тив на и 
кон струк тив на) мо гу би ти су бјек тив не и објек тив не. Из вор пр вих 
је у све сном де ло ва њу љу ди у јед ном или дру гом прав цу, а у дру гу 
гру пу спа да ју окол но сти (нпр. са да при вред на кри за и мо гућ ност 
фи нан си ра ња си сте ма без бед но сти) ко је са мим по сто ја њем де лу ју 
на си стем. По ла зе ћи од са свим ре ал не прет по став ке да у пар ла мен-
ту Ре пу бли ке Ср би је по сто ји оп шти кон сен зус о кључ ним пи та њи-
ма без бед но сти, на Вла ди је да обез бе ди по треб но фи нан си ра ње 
си сте ма без бед но сти, а то зна чи и да при пре ми та кав бу џет ко ји 
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ће се по ду да ра ти са са др жи ном и су шти ном кон сен зу ал ног скуп-
штин ског опре де ље ња о по ли ти ци без бед но сти.11) Ста ње при вре де 
у зе мљи на ме та ће у на ред ном пе ри о ду да се ови зах те ви у Вла ди и 
пар ла мен ту ве о ма за о штре, што на ме ће по тре бу да се у на ред ном 
пе ри о ду мо ра по све ти ти по себ на па жња про гра ми ма раз во ја си-
сте ма без бед но сти. 
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ECONOMICDEVELOPMENTOFTHESTATE

ANDSECURITYSYSTEM
Summary

Functioningofsecuritysystemisdirectlyconnectedwith
opportunitiesofeconomytofinancethatsystem,andalso
withemergenceofvariousformsofimperilmenttosecuri
ty.Permanentimprovementandstrengtheningofthestate
security, in particular of the security subjects, has been
oneofbasictasksandobjectivesofeconomicdevelopment
ofourstate.Asecuritysystemdesignedandconstructed
incontemporaryagehasaroleandtasktoprovidesafe
developmentofthestateeconomy.Forpurposeofachieve
mentof this taskandobjective inparticular there is the
possibilityof the tradeand industries topermanentlyfi
nance the security system, inparticular in conditionsof
procrastinated development of the economy. Economy,
thatis,economybudget,shouldbeadoptabletonewse
curitycontext.Thisprocessofinteractionoftwomutually
dependentandverysignificantsystemsforthestateispos
siblewithaconditionthat,beforethatprocess,onthestate
level therehavebeendeterminedobjectivesandtasksof
thesesystemsforfurtherdevelopmentofthestate.
KeyWords:securitysystem,tradeandindustry,financing
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ИЗМЕНЕРЕГУЛАТИВЕУОБЛАСТИСУБВЕНЦИЈА
(СИСТЕМДРЖАВНЕПОМОЋИ)УПРИВРЕДИСРБИЈЕИ

УПРАВЉАЊЕПРЕДУЗЕЋИМА
Сажетак

Уовомрадупокушаћемодаобјаснимоштајето
државнапомоћ,којимсусециљевимаруководили
креаториекономскеполитикепредлажућидасе
усвојиЗаконоконтролидржавнепомоћиишта
тозначизапредузећауСрбијиидругекорисни
керазнихвидовадржавнихсубвенција.Предузећа
ћеморатидасеприлагођавајуновимтржишним
условимапривређивања,пабиускладустимиме
наџментпривреднихсубјекататребалодаускла
дисвојуполитику управљањапредузећимановој
регулативикојајеусклађенаусловимапословања
уземљамаЕвропскеуније.Разматрасеикаквесе
обавезеовимпрописомуводезакорисникедржав
непомоћиизадиректнеииндиректнекориснике
буџетскихсредстава,којићепослеусвајањаза
конаиматиобавезудадостављајуодређенепо
датке Трезору Републике Србије, задуженом за
вођењеевиденцијеотзв.државнојпомоћи.Влада
РепубликеСрбијеусвојилајепредлогзаконаокон
тролидржавнепомоћиидоставилагаСкупшти
ниРепубликеСрбијенаусвајање.
Системдржавнихсубвенцијаимаутицајнапослова
њеупривредииразнивидовидржавнепомоћистиму
лишуиподстичуразвојодређенихпривреднихграна,
регионаилипривреднихсубјекатаизвозника.Овимме
рама настоји се да се уведе јединствена евиденција
свих државних субвенција, која би омогућила ефика
снијеуправљањемеханизмимаподстицаја.
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Утржишнимекономијама,каоштосуземљечлани
цеЕвропскеуније,оваквивидови„мешања“државеу
привредниживотморајубитиподконтролом,асве
у циљу елиминисања нелојалне конкуренције на сло
бодномевропскомтржишту.Уприпремиипримени
прописаизовеобластиможемокориститиискуства
земаљакојесудаљеоднасодмаклеупроцесупридру
живањаЕвропскојунији,апресвегабившихјугосло
венскихрепубликаСловенијеиХрватске.
Кључне речи: Систем државне помоћи, предузећа,
привредаСрбије...

1.ШТАЈЕТОДРЖАВНАПОМОЋ

Jе дан од ци ље ва на ше зе мље је при кљу че ње Европ ској уни ји, па 
у скла ду с тим мо ра мо удо во љи ти зах те ви ма да се у про це су 

пре ла ска на ше при вре де на тр жи шно при вре ђи ва ње обез бе ди сло-
бод на кон ку рен ци ја и јед нак по ло жај при вред них су бје ка та на тр-
жи шту. У скло пу про пи са ко ји тре ба да обeзб еде на ве де не ци ље ве 
је и За кон о др жав ној по мо ћи, чи јим би се до но ше њем си стем др-
жав не по мо ћи ускла дио са про пи си ма Европ ске уни је. Чла ном 25. 
пред ло га за ко на про пи са но је да За кон сту па на сна гу осмог да на 
од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, а 
при ме њи ва ће се од 1. сеп тем бра 2009. го ди не. Уста но вљен је пре-
ла зни пе ри од нео п хо дан за ак тив но сти у ве зи са по чет ком при ме не 
За ко на, од ко јих су нај ва жни ји до но ше ње под за кон ских ака та, ко-
јим ће би ти раз ра ђе не по је ди нач не од ред бе За ко на и спро во ђе ње 
обу ке за да ва о це и ко ри сни ке др жав не по мо ћи и чла но ве Ко ми си је, 
ко ја ће би ти обра зо ва на на осно ву За ко на. 

Др жав на по моћ је сва ка по моћ ко ју из др жав них сред ста ва или 
пре ко др жав них сред ста ва до де ли да ва лац др жав не по мо ћи (Ре пу-
бли ка Ср би ја, пре ко над ле жних ми ни стар ста ва, ло кал них са мо у-
пра ва или прав них ли ца, ко ји ма Ре пу бли ка до де ли та ква овла шће-
ња) ко ја ко ри сни ку др жав не по мо ћи пру жа еко ном ску пред ност у 
од но су на оста ле уче сни ке на тр жи шту. У скла ду с тим, чла ном 
2. Пред ло га за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи, др жав на по моћ 
де фи ни са на је као сва ки јав ни рас ход или ума ње но оства ре ње јав-
ног при хо да, ко јим се ко ри сни ку др жав не по мо ћи, на се лек ти ван 
на чин, омо гу ћа ва по вољ ни ји по ло жај на тр жи шту у од но су на кон-
ку рен те, чи ме се на ру ша ва или по сто ји опа сност од на ру ша ва ња 
кон ку рен ци је на тр жи шту. До де љи ва ње др жав не по мо ћи од ре ђе-
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ним ко ри сни ци ма омо гу ћа ва да исти стек ну од ре ђе ну ко рист, а то 
ујед но зна чи да се др жа ва од ри че де ла сво јих јав них при хо да или 
се при ка зу је као став ка на стра ни јав них рас хо да. 

Да ва лац др жав не по мо ћи је Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по-
кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пре ко над ле жних ор га на и 
сва ко прав но ли це ко је упра вља и/или рас по ла же јав ним сред стви-
ма и до де љу је др жав ну по моћ у би ло ком ви ду.

Ко ри сник др жав не по мо ћи је сва ко прав но и фи зич ко ли це ко-
је ко ри сти би ло ко ји об лик др жав не по мо ћи при оба вља њу сво је 
де лат но сти про из вод ње и/или про ме та ро бе и услу га на тр жи шту.

Ме ђу на род ни ра чу но вод стве ни стан дард 20 ре гу ли ше ра чу-
но вод стве но об у хва та ње др жав них до де љи ва ња и обе ло да њи ва ња 
др жав не по мо ћи. Ме ђу на род ни ра чу но вод стве ни стан дар д 20. са-
др жи (по ред оста лих де фи ни ци ја и) де фи ни ци ју др жав не по мо ћи: 
„Др жав на по моћ је по сту пак др жа ве ко јим се обез бе ђу ју еко ном ске 
ко ри сти спе ци фич но за по је ди на пред у зе ћа ко ја ис пу ња ва ју од ре-
ђе не кри те ри ју ме. За по тре бе овог Стан дар да, др жав на по моћ не 
об у хва та оне ко ри сти ко је се обез бе ђу ју са мо по сред но, по ступ ци-
ма ко ји ути чу на оп ште усло ве тр го ви не, као што су обез бе ђи ва ње 
ин фра струк ту ре у под руч ји ма у раз во ју или уво ђе ње тр го вин ских 
огра ни че ња кон ку рен ти ма.“ 

Пре ма за ко но дав ству Европ ске уни је др жав на по моћ је по моћ 
ко ја:

- је до де ље на из др жав них сред ста ва,
- пру жа еко ном ску пред ност од ре ђе ном при вред ном су бјек ту, 

сек то ру или ре ги о ну,
- на ру ша ва тр жи шну утак ми цу,
- ути че на кон ку рен ци ју и тр го ви ну ме ђу зе мља ма чла ни ца-

ма. Циљ је да се ова ква по моћ пра ти на ни воу свих зе ма ља 
чла ни ца и да, уко ли ко ни је у скла ду са про пи си ма уни је, бу-
де уки ну та или из ме ње на. У на шој при вре ди ни су до вољ-
но раз ви је ни тр жи шни ин стру мен ти, па се сре ће мо са про-
бле мом не раз ви је но сти тер ми но ло ги је са вре ме не тр жи шне 
при вре де. За МРС 20 ве зу ју се сле де ћа СКТ ту ма че ња: СКТ 
10 Др жав на по моћ – не по сто ја ње по себ них од но са са по-
слов ним ак тив но сти ма.

За др жав ну по моћ ко ри сте се и сле де ћи на зи ви: суб вен ци је, 
до та ци је, пре ми је. Др жав на до де љи ва ња су у ши рем сми слу део 
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по ре ских по ли ти ка. По сто ји мно го об ли ка др жав не по мо ћи, за ви-
сно од вр сте да те по мо ћи и усло ва за до де љи ва ње др жав не по мо ћи. 
Ко ри сни ци др жав не по мо ћи мо ра ју ис пу ни ти од ре ђе не кри те ри ју-
ме, као нпр. број за по сле них, про мет, обим ин ве сти ци ја и дру го.

Пре ма пред ло же ном за кон ском ре ше њу до зво ље на др жав на 
по моћ је по моћ со ци јал ног ка рак те ра (до де љу је се ин ди ви ду ал ним 
по тро ша чи ма без дис кри ми на ци је у од но су на по ре кло ро бе/про-
из во да) и по моћ ра ди от кла ња ња ште та про у зро ко ва них еле мен-
тар ним не по го да ма или ван ред ним си ту а ци ја. Не до зво ље на др жав-
на по моћ је она ко ја на ру ша ва сло бод ну кон ку рен ци ју на тр жи шту. 

Др жав на по моћ ко ја мо же би ти до зво ље на до де љу је се ра ди:
- уна пре ђе ња еко ном ског раз во ја под руч ја у Ср би ји са ни-

ским жи вот ним стан дар ди ма и ви со ком сто пом не за по сле-
но сти,

- от кла ња ња по ре ме ћа ја у при вре ди или из во ђе ња про јек та од 
по себ ног зна ча ја за ре пу бли ку,

- уна пре ђе ња раз во ја од ре ђе них при вред них де лат но сти или 
при вред них под руч ја у Ср би ји (под усло вом да се ти ме не 
на ру ша ва кон ку рен ци ја на тр жи шту),

- за шти те и очу ва ња кул тур ног на сле ђа.
Ше ма др жав не по мо ћи је скуп свих про пи са (од но сно пред-

ло га или на цр та про пи са, ко ји под ле жу оба ве зи при ја вљи ва ња пре 
упу ћи ва ња у про це ду ру) ко ји пред ста вља ју основ за до де лу др жав-
не по мо ћи ко ри сни ци ма ко ји ни су уна пред од ре ђе ни (по зна ти).

Ин ди ви ду ал на др жав на по моћ до де љу је се уна пред од ре ђе ном 
ко ри сни ку, сек то ру, де лат но сти на осно ву ак та да ва о ца др жав не 
по мо ћи (ad hoc др жав на по моћ), а ни је за сно ва на на ше ми др жав не 
по мо ћи. Ин ди ви ду ал на др жав на по моћ мо же би ти и по моћ ко ја се 
до де љу је ин ди ви ду ал ном ко ри сни ку, на осно ву ше ме др жав не по-
мо ћи, уз оба ве зу прет ход ног при ја вљи ва ња и до но ше ња од лу ке од 
стра не Ко ми си је (у скла ду са чла ном 13. пред ло га за ко на).

Вла да пре ма чла на 23. пред ло же ног за ко на про пи су је на чин и 
по сту пак за при ја вљи ва ње ше ме др жав не по мо ћи и ин ди ви ду ал-
не др жав не по мо ћи и за оце ну ускла ђе но сти при ја вље не, од но сно 
до де ље не др жав не по мо ћи са овим за ко ном. Ова под за кон ска ак та 
тре ба да до не се до по чет ка при ме не за ко на. 
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2.ДРЖАВНАПОМОЋИУСКЛАЂИВАЊЕУПРАВЉАЊАИ
ПОСЛОВАЊАСРПСКИМПРЕДУЗЕЋИМА

САРЕГУЛАТИВОМУЗЕМЉАМАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Је дан од при о ри тет них ци ље ва на ше еко ном ске по ли ти ке на 
ме ђу на род ном пла ну је сте укљу че ње зе мље у европ ске то ко ве и 
при сту па ње Европ ској уни ји. У пе ри о ду по сто ја ња др жав не за јед-
ни це Ср би ја и Цр на Го ра про цес при дру жи ва ња Европ ској уни ји 
од ви јао се на два па ра лел на ко ло се ка: је дан за над ле жно сти СЦГ 
– пра во су ђе, уну тра шњи по сло ви, људ ска и ма њин ска пра ва, а дру-
ги за сек то ре тр го ви не, еко ном ске и сек тор ске по ли ти ке, ко ји су у 
до ме ну др жа ва чла ни ца. 

Крај њи циљ про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња Европ-
ској уни ји је пот пи си ва ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу.

Да би зе мља по ста ла члан Европ ске уни је мо ра да ис пу ни кри-
те ри ју ме за пу но прав но члан ство у ЕУ. Ово су пре све га кри те-
ри ју ми по ли тич ке при ро де, као и не ки де мо крат ски прин ци пи, за-
шти та на ци о нал них ма њи на (вла да ви на пра ва) и за шти та чо ве ко ве 
око ли не. Али по ред ових усло ва, ко ји увек мо гу по слу жи ти као 
из го вор да се успо ри про цес при сту па ња Европ ској уни ји мо ра ју 
се ис пу ни ти и еко ном ски кри те ри ју ми усме ре ни на ус по ста вља-
ње функ ци о нал не тр жи шне еко но ми је, тр жи шних ин стру ме на та и 
ме ха ни за ма и кон ку рент ске спо соб но сти при вре де. У скло пу еко-
ном ских усло ва у Ср би ји тре ба да бу де до нет За кон о кон тро ли 
др жав не по мо ћи. 

Пр ви уго вор ни од нос Ср би је и Цр не Го ре са Европ ском уни-
јом пред ста вља по зи тив на оце на Сту ди је о из во дљи во сти (Из ве-
штај о спрем но сти Ср би је и Цр не Го ре за пре го во ре о за кљу че њу 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са Европ ском уни јом 
из апри ла 2005. го ди не). Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је ју на 
2005. го ди не На ци о нал ну стра те ги ју за при сту па ње Ср би је и Цр-
не Го ре Европ ској уни ји. Ова стра те ги ја, као и Ак ци о ни план за 
ре а ли за ци ју при о ри те та и пре по ру ка из Од лу ке Са ве та ми ни ста ра 
ЕУ о прин ци пи ма, при о ри те ти ма и усло ви ма са др жа ним у Европ-
ском парт нер ству са Ср би јом и Цр ном Го ром, као и Ре зо лу ци ја о 
при дру жи ва њу Европ ској уни ји (ко ју је вла да Ре пу бли ке Ср би је 
усво ји ла 2004. го ди не) пред ста вља ју прав ну под ло гу за до но ше ње 
За ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи.
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Устав ни основ за до но ше ње За ко на о кон тро ли др жав не по-
мо ћи је члан 97. тач ка 6. и 12. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на осно ву 
ко га Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни по-
ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред-
них и дру гих де лат но сти, роб не ре зер ве, мо не тар ни, бан кар ски, 
де ви зни и ца рин ски си стем, еко ном ске од но се са ино стран ством, 
кре дит не од но се са ино стран ством, по ре ски си стем; раз вој Ре пу-
бли ке, по ли ти ку и ме ре за под сти ца ње рав но мер ног раз во ја де ло ва 
Ре пу бли ке и не до вољ но раз ви је них под руч ја. 

У ци љу ре а ли за ци је овог круп ног по ду хва та Ср би ја мо же ко-
ри сти ти ис ку ства бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, а пре све-
га Сло ве ни је и Хр ват ске, ко је су од ма кле да ље у при дру жи ва њу 
Европ ској уни ји. Си стем кон тро ле др жав не по мо ћи уве ден је у 
Сло ве ни ји, на при мер, 2000. и 2001. го ди не. За кон о кон тро ли др-
жав не по мо ћи усво јен је 2000. го ди не.1) На осно ву овог за ко на про-
пи сан је обра зац при ја ве др жав не по мо ћи, ко јим је уста но вље но да 
се при ја ва под но си ми ни стар ству за др жав ну упра ву, под но си лац 
при ја ве на во ди свој по ре ски иден ти фи ка ци о ни број, на зив др жав-
не по мо ћи, об лик др жав не по мо ћи (Ше ма др жав не по мо ћи, у слу-
ча ју да ко ри сник ни је уна пред од ре ђен, или ин ди ви ду ал на др жав на 
по моћ - на ме ње на уна пред од ре ђе ном ко ри сни ку), прав ни основ 
(нпр. За кон о под сти ца њу рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја, Уред-
ба о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње под руч ја с по себ ним раз вој ним 
про бле ми ма и од ре ђи ва њу оп шти на, ко је ис пу ња ва ју те кри те ри-
ју ме, Уред ба о пре ци зним усло ви ма и ме ри ли ма за до де љи ва ње 
под сти ца ја, по себ но за рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој, Уред ба о 
кри те ри ју ми ма, усло ви ма и по ступ ку за до де љи ва ње сред ста ва за 
ства ра ње при вред не осно ве за аутох то не на род не за јед ни це, Уред-
ба о под руч ји ма, ко ја се убра ја ју у де мо граф ски угро же не обла сти 
у Ре пу бли ци Сло ве ни ји, За кон о по себ ном утвр ђи ва њу кон тро ле 
про дај них ме ста на пут ним гра нич ним пре ла зи ма, За кон о под сти-
ца ју раз во ја де мо граф ски угро же них под руч ја у Ре пу бли ци Сло-
ве ни ји, За кон о упо тре би сред ста ва до би је них по осно ву ку по ви-
не у скла ду са за ко ном о имо вин ској тран сфор ма ци ји пред у зе ћа 
Ре пу бли ке Сло ве ни је), ни во из два ја ња др жав не по мо ћи, на ме на 
др жав не по мо ћи (хо ри зон тал ни, ре ги о нал ни или сек тор ски циљ), 
ин стру мен ти др жав не по мо ћи (до та ци ја, по ре ска олак ши ца, суб-
вен ци о ни ра ње). 
1)  За кон о кон тро ли др жав не по мо ћи (“Сл. лист Р Сло ве ни је”, бр. 1/2000)
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Ме наџ мент или упра вља ње си сте мом др жав не по мо ћи у Ср би-
ји има зна чај јер се на ову област ре флек ту ју све про ме не сле де ћих 
про пи са: За кон о бу џет ском си сте му, За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је, Ца рин ски за кон, За кон о Ца рин ској та ри фи, За кон о по ре ском 
по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, За кон о по ре зу на до да ту 
вред ност, За кон о до на ци ја ма и ху ма ни тар ној по мо ћи, За кон о по-
ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, За кон о фон ду за раз-
вој Ре пу бли ке Ср би је, За кон о при ва ти за ци ји, За кон о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу, За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђе њу 
со ци јал не си гур но сти гра ђа на, За кон о Ак ци о ном пла ну хар мо ни-
за ци је еко ном ских си сте ма др жа ва чла ни ца др жав не за јед ни це Ср-
би ја и Цр на Го ра, ра ди спре ча ва ња и укла ња ња пре пре ка сло бод-
ном про то ку љу ди, ро бе, услу га и ка пи та ла и низ дру гих за ко на и 
под за кон ских ака та.

Чла ном 14. Пред ло га за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи Ре пу-
бли ке Ср би је про пи су је се оба ве за да ва о ца др жав не по мо ћи пре ма 
ко ри сни ку др жав не по мо ћи, пре до де ле др жав не по мо ћи и обез бе-
ђу је за шти та ко ри сни ка др жав не по мо ћи, ко ме је та по моћ нео п-
ход на за оба вља ње ак тив но сти, за ко га се мо же прет по ста ви ти да у 
тре нут ку ка да му је др жав на по моћ до де ље на не рас по ла же ин фор-
ма ци јом да ли је да ва лац ту по моћ при ја вио Ко ми си ји и да ли је до-
не та од лу ка о ускла ђе но сти. Ка да се ра ди о до де ли суб вен ци ја или 
по вољ них кре ди та, или кре ди та Фон да за раз вој, јав ни по зив за 
до де љи ва ње кре ди та об ја вљу је се у днев ном ли сту и та да ис кљу-
чи во ко ри сник сно си од го вор ност за на мен ско ко ри шће ње до де ље-
них сред ста ва. Ме ђу тим, ка да се ра ди о др жав ној по мо ћи у ви ду 
по ре ских под сти ца ја, по ре ских осло ба ђа ња и по ре ског кре ди та у 
сми слу За ко на о по ре зу на до бит пред у зе ћа и За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на, или о пре стан ку по ре ског ду га и от пи са по ре за 
у сми слу За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји 
при ме њу ју се од ред бе већ до не тих за ко на, али по сто ји и оба ве за 
ускла ђи ва ња из Пре ла зног спо ра зу ма ССП (у ро ку од 4 го ди не). 

По сле до но ше ња За ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи и у Ср-
би ји тре ба усво ји ти низ под за кон ских ака та у скла ду са овим за ко-
ном, а је дан од њих је обра зац при ја ве др жав не по мо ћи. На осно ву 
тог обра сца обез бе ди ће се пра ће ње и кон тро ла свих ви до ва и об ли-
ка др жав не по мо ћи у ци љу из ра де го ди шњих из ве шта ја. По пис вр-
ста и оби ма др жав не по мо ћи у Ре пу бли ци Ср би ји, до са да је Тре зор 
вр шио на ба зи по да та ка ко ји су до ста вља ни у скла ду са Упит ни ком 
за из ра ду по пи са др жав не по мо ћи. 
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Вр сте др жав не по мо ћи су: хо ри зон тал на (на ме ње на ве ћем 
бро ју при вред них су бје ка та на тр жи шту), сек тор ска (на ме ње на по-
слов ним су бјек ти ма у по је ди ним при вред ним или ван при вред ним 
де лат но сти ма – сек то ри ма) и ре ги о нал на (на ме ње на ма ње раз ви је-
ним или не раз ви је ним под руч ји ма).2)

Си стем кон тро ле др жав не по мо ћи у Европ ској уни ји ре гу ли-
сан је чла ном 87. и 88. Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це. 
Овим про пи сом утвр ђе на је оба ве за по пи са вр сте и оби ма др жав-
не по мо ћи. Из ве шта ји се до ста вља ју Европ ској ко ми си ји ЕУ, ко-
ја вр ши над зор др жав не по мо ћи у свим зе мља ма чла ни ца ма. На-
цр том за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи пред ви ђа се осни ва ње 
Ко ми си је за кон тро лу др жав не по мо ћи, ко ја би у Ср би ји вр ши ла 
кон тро лу до де ље не др жав не по мо ћи, од лу чи ва ла о ускла ђе но сти 
при ја вље не др жав не по мо ћи са од ред ба ма овог за ко на, до ста вља ла 
вла ди из ве шта је о укуп но до де ље ној др жав ној по мо ћи и са ра ђи ва-
ла са до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, па и 
са Еко ном ском ко ми си јом ЕУ. За ко но дав ством Европ ске уни је др-
жав на по моћ у обла сти по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де 
је из у зе та и пред ста вља по се бан део по ли ти ке ЕУ. За то је чла ном 
1. Пред ло га за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи про пи са но да се 
од ред бе овог за ко на не од но се на при мар ну по љо при вред ну про из-
вод њу и ри бар ство.

ЗАКЉУЧАК

Да би се Ср би ја укљу чи ла у Европ ску уни ју нео п ход но је да ис-
пу ни низ усло ва ко је ова ин те гра ци ја по ста вља но вим чла ни ца ма. 
Не ки од тих усло ва су по ли тич ке при ро де, али они нај ва жни ји су 
ипак у су шти ни еко ном ски и усме ре ни су на усва ја ње про пи са ко ји 
ће ство ри ти усло ве за ста бил но тр жи шно при вре ђи ва ње у зе мљи. 
Је дан од бит них за ко на ко ји тре ба да обез бе де тр жи шну еко но ми ју 
и оне мо гу ће на ру ша ва ње кон ку рен ци је, ка ко на уну тра шњем, та ко 
и на за јед нич ком европ ском тр жи шту је За кон о кон тро ли др жав не 
по мо ћи. Циљ је да др жа ва упра вља си сте мом др жав них суб вен-
ци ја и да се кон тро лом др жав не по мо ћи (суб вен ци ја) ко ју ко ри сте 
при вред ни су бјек ти, спре чи на ру ша ва ње сло бод не утак ми це на тр-
жи шту и на ђу мо да ли те ти ка ко да се ра зни ви до ви суб вен ци ја и 
ком пен за тор ских ме ра учи не „не ка жњи вим“, што зна чи да не на-
но се ште ту еко но ми ји не ке дру ге зе мље чла ни це, у скла ду са Спо-
2) Из ве штај о по пи су вр ста и оби ма др жав не по мо ћи у Ре пу бли ци Ср би ји за 2003. и 2004. 

го ди ну
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ра зу мом о суб вен ци ја ма и ком пен за тор ским ме ра ма (SCMA) Свет-
ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Шта учи ни ти да се на ша при вре да 
за шти ти од не ло јал не кон ку рен ци је из ино стран ства. Ме наџ мент 
јав них фи нан си ја мо рао би ипак ма ло ви ше да бу де окре нут и на-
шој при вре ди и ци ље ви ма да се олак ша упра вља ње пред у зе ћи ма и 
да се ожи ви при вре да ко ја је већ ду ги низ го ди на ру и ни ра на, а са да 
и из ло же на та ла си ма ве ли ке свет ске еко ном ске кри зе. 
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REGULATIVECHANGESINTHEFIELDOFSUBVENTIONS
STATEAIDSYSTEMINECONOMYOFSERBIAAND

COMPANYMANAGEMENT
Summary

In this text author tried to explain the term “state sup
port”;whatweretheobjectivesofthecreatorsofeconomy
politicswhohavesuggestedadoptionoftheLawonCon
troloftheStateSupportandwhatitmeansforcompanies
inSerbiaandotherusersofvariousformsofthestatesub
ventions.Thecompanieswillhavetoaccommodatetonew
marketconditionsofeconomizing,andsoinaccordwith
itthemanagingstaffofeconomysubjectsshouldaccom
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modateitspolicyofcompanymanagementtonewregula
toryrulesthatcoordinatewithoperatingconditionsinthe
statesoftheEuropeanUnion.Inthetextitisalsoconsid
eredwhat kindofdutiesbyproclamationof thisact the
usersofthestatesubventionsaswellasdirectandindirect
usersofthebudgetresources,willbefacing,inaddition
to theirpostactproclamationdutyofsubmittingcertain
datatotheVaultHouseoftheRepublicSerbiathatisin
chargeofrecordmakingofsocalledstatesupport.Gov
ernmentoftheRepublicofSerbiahasadoptedanAmend
mentoncontrolofthestatesupportandsubmittedittothe
AssemblyoftheRepublicofSerbiaforratification.
Systemofthestatesubventionshasinfluencedthefieldof
tradeandvariousformsofthestatesupporthavestimu
latedandsupporteddevelopmentofcertaintradeandin
dustries,regionsorexporters.Objectiveofthesemeasures
isanintegralrecordkeepingofallstatesubventionsthat
could provide efficientmanaging of the supportmecha
nisms.
Inmarketeconomies,such is thecasewith themember
statesoftheEuropeanUnion,suchwayof“mingling”of
the state into economy lifehasbeenkeptunder control,
forpurposeofeliminationofnonloyalrivalryinfreeEu
ropeanmarket.Inpreparationandimplementationofthe
regulations in thisfieldauthorof the textsuggested that
attentionhadtobepaidtoexperiencesofthosestatesthat
haveadvancedintheprocessofenrollmentintotheEuro
peanUnion,aboveallformerYugoslavrepublicsSlovenia
andCroatia.
KeyWords:nema,alimozdamozedasestavi:statesup
port,statesubventions,controlof thestatesupport,new
regulatoryrules
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НАУКАИИДЕОЛОГИЈА1)

«Наукајеосталаизворидеологије
иунашевреме.»

АлександарЗиновјев
«Прогрес–штосепоказалонамногим

историјскимпримерима,увекје
вођенидеологијом»
СтивенА.Голдман

Сажетак
Премамишљењуаутора ниједна од постојећих иде
ологија, па ни нека потенцијално нова, не може се
формулисатибезослонцаназнање.Наиме,наукаис
пуњаватриглавнесоцијалнеулоге:наступакаоплу
ралистичка, динамично развијајући систем научних
знања;функционишекаоспецифичанвидстваралачке
делатности,усмеренихнастварањеновихидеја,уоп
штавањеновихзнањаипокушавадаобјективноопи
шеиискажеокружујућисветштопровераваупрак
си; развија се као укупност друштвених односа, те
повезујеистраживачеињихованаучнадостигнућа.
Кључне речи: Наука, идеологија, политика, Србија,
модернизација

* Виши научни сарадник ИПС у Београду. 
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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O иде о ло ги ји се мно го пи са ло и пи ше.2) По зи ци је са ко јих се го-
во ри о овом ва жном про бле му су ве о ма про ти ву реч не. Док је 

јед ни хва ле дру ги је ку де и тра же ње но уки да ње. Не ма је дин стве-
не де фи ни ци је иде о ло ги је. На За па ду, у на уч ној ли те ра ту ри, она 
се иден ти фи ку је са пој мом «со ци јал но-по ли тич ка док три на», а на 
Ис то ку, тј. у Ру си ји нај ра спро стра ње ни ја де фи ни ци ја иде о ло ги је 
је она ко ја ка же да је то «си стем со ци јал них иде ја, оце на, по тре ба 
кон крет не кла се, со ци јал не гру пе ко ји има ју ва жну уло гу у функ-
ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма».3) 

Да нас ка да се са гле да ствар ност ви ди мо да је, пр во, на За па-
ду, а по том и ди љем све та по бе ди ла иде о ло ги ја. За пра во, да на шњи 
За пад је, из ме ђу оста лог, при ме нио и ре ал ни жи вот ста во ве твор-
ца пој ма «иде о ло ги ја» Де сти та д Тра си ја (De stutt de Tracy 1754-
1836).4) На и ме, спо ме ну ти аутор об ја вио је че тво ро том ну сту ди ју 
Елементиидеологије (1901-1815) у ко јој је из нео став да је иде-
о ло ги ја на у ка ко ја про чи шћа ва док три не та ко што их те сти ра ис-
ку ством, при че му оне те о ри је, док три не и слич но ко је ис ку ство 
не по твр ди – од ба цу је. Та ко се фор ми ра ју кон цеп ци је и иде је ко је 
слу же као прак тич на пра ви ла у вас пи та њу, пра ву и по ли ти ци. Ста-
во ве Тра си ја при хва ти ли су ње го ви са вре ме ни ци и исто ми шље ни-
ци, Пјер Ка ба нис и Кон стан тин Вољ ни је. У иде о ло ги ји су ви де ли 
по себ ну на у ку, ко ја об ја шња ва узро ке и за ко не фор ми ра ња иде ја и 
пред ста вља осно ву не ких на у ка, пре све га по ли тич ких, мо рал них 
и пе да го шких.5)

Пре ма Де сти ту д Тра си ју, иде о ло ги ја тре ба да по узо ру на тех-
ни ку (ко јој је ус пе ло да укро ти при род не за ко не) по мог не у уво ђе-
2) Види, између осталог: Зоран Милошевић, Актуелност национализма данас, Српска

слободарскамисао, бр. 3, Београд, 2006, стр. 265-277. Зоран Милошевич, Особенности 
русского национализма, у: Феномен гражданскогосознания вроссийскомобществе
концаXIX–началаXX вв. Деятельност братьев Верещагиных, Материалы всероссий-
ской научной конференции, Череповец, 2008, стр. 14-29.

3) Политологическийсловарь, под ред. В. Ф. Холипова, Москва, 1995, стр. 58.
4)  Види: Альфред С. Майхрович, Идеология, Издательство «Право и экономика», Минск, 

2001, стр. 14.
5)  Исто, стр. 14-15.
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њу ин же ње рин га ду ша и со ци јал ног ин же ње рин га.6) На кра ју, Де-
стит д Тра си, за кљу чу је да је иде о ло ги ја мо гу ће на у ка о иде ја ма.7) 

Слич но раз ми шља и Алек сан дар Зи но вјев, с тим што овај 
аутор ста је на ста но ви ште тзв. «чи сте на у ке».8) На у ка и иде о ло ги ја, 
пре ма Зи но вје ву, раз ли ку ју се по ци ље ви ма, по ме то ду и по прак-
тич ној при ме ни. Ме ђу тим, оно што је ва жно Зи но вјев иде о ло ги ју 
ве зу је за за пад ња штво, тј. твр ди да је иде о ло ги ја не са мо на ста ла 
на За па ду, већ је по ста ла и њен има нент ни део.9) На у ка је по че ла 
да про мо ви ше и од ре ђе не иде о ло ги је тек ка да се ин сти ту ци о на ли-
зо ва ла. То се до го ди ло у За пад ној Евро пи, пре све га у Ен гле ској, у 
пе ри о ду ства ра ња ка пи та ли зма то ком XVI II ве ка.10)

«Иде о ло ги ја за пад ња штва се за че ла и фор ми ра ла као те жња да 
се из гра ди на уч но схва та ње све га оно га што је ула зи ло у круг ин-
те лек ту ал них ин те ре са љу ди, као про тив те жа ре ли ги о зном уче њу 
о све му ово ме, то јест о ко смо су, при ро ди, дру штву, чо ве ку, ми-
шље њу, са зна њу. На у ка је оста ла из вор иде о ло ги је и у на ше вре ме. 
И оста ће до та да, док на у ка не ис цр пи са му се бе и док по сто ји 
за пад ња штво.»11) Зи но вјев, та ко ђе, на во ди за ни мљив (кла си чан?) 
при мер за пад не иде о ло ги је: «Го ди не 1992. гру па еко но ми ста је по 
за дат ку ОУН-а уста но ви ла да зе мље са ви со ким жи вот ним ни во-
6) О проблему социјалног инжењеринга и инжењеринга душа, на конкретним примерима, 

писали смо у више монографија и зборника. Видети: Зоран Милошевић, ОдМалоруса
до Украјинаца, Прилог проучавању промене културног и националног идентитета 
Малоруса, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.; Унија.
Политика Римокатоличке цркве према православним Словенима, (Ур) Институт за 
политичке студије, Београд, 2005.; Зоран Милошевић, БошњачкопоништавањеСрба, 
Завод за уџбенике и наставна средства Српско Сарајево, Српско Сарајево, 2004. Зоран 
Милошевић, КојеХансИванМерц–НовоблаженикРимскецркве, Бели анђео, Шабац, 
2003.; Рим не мирује, о старим и новим покупајима Римокатоличке цркве да потчини 
православне, зборник радова. Приредили М. Васиљевић / З. Милошевић, Бели анђео, 
Шабац, 2003.

7) Igor Lukšić in Jernej Pikalo, Uvodvzgodovinopolitičnihidej, Založba Sophia, Ljubljana, 
2007, str. 163-164.

8) По правилу, научна рационалност потиче од методологије чији је заступник одређен 
научник, док научна објективност потиче од друштвених структура заједница 
научника. Истовремено, има научника, попут Стивена Л. Голдмана (књига «Наука, 
технологија и друштвени напредак»), који сматрају да је отцепљење научних група 
од друштвеног императива допринело установљењу тзв. «чисте науке», која захтева 
независност њених обавеза од прохтева друштва, и води политику «истраживања ради 
истраживања». Види: Tehnologija kao ideologija (23. 7. 2008), http://www.danas.rs/do-
daci/com_medi/tehnologija_kao_ideologija.29.html?news:id=97549

9) Александар Зиновјев, Запад–феномензападњаштва, Наш дом, Београд, 2002, стр. 
212.

10) Е. М. Бабосов, Основыидеологиисовременогогосударства, 2-е издание, дополненое, 
Амалфея, Минск, 2004, стр. 112.

11) Александар Зиновјев, Запад–феномензападњаштва, стр. 212.
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ом има ју ви ши ин декс по ли тич ких сло бо да, не го зе мље са ни жим 
жи вот ним ни во ом. Ово ‘от кри ће’ не вре ди ни пет па ра. Али ови 
‘про на ла за чи’ су оти шли и да ље: они су из ве ли за кљу чак да је 
узрок си ро ма штва – по ли тич ки си стем си ро ма шних зе ма ља. Да би 
пре вла да ле си ро ма штво, ове зе мље би тре ба ло да пре у ре де сво је 
со ци јал но-по ли тич ко уре ђе ње по за пад ним обра сци ма. За кљу чак 
је из ве ден с на ру ша ва њем пра ви ла ло ги ке и ме то до ло ги је на у ка. 
Ње го ва иде о ло шка ори јен та ци ја је оче вид на – ови ‘на уч ни ци’ су 
има ли за да ну ди рек ти ву и под њу су под ве ли сво је то бо же на уч но 
ис тра жи ва ње.»12)

За ни мљи во је и раз ми шља ње Рач ко ва ко ји пи ше да «Иде о-
ло ги ја исту па као сна га оних со ци јал них гру па ко је не ма ју власт 
и од но се се опо зи ци о но пре ма по рет ку и њи хо вој иде о ло ги ји».13) 
Рач ков, та ко ђе, твр ди да на у ка и иде о ло ги ја ни су слич не, али да 
је на у ка по не кад и иде о ло ги ја. У том сми слу он сма тра да је иде о-
ло ги ја по треб на дру штву, по себ но оним у тран зи ци ји. «Но ва иде-
о ло ги ја по ста је нео п ход на на шем дру штву. Она је у оба ве зи да 
ожи ви, по диг не ни во по ли тич ке кул ту ре и по ли тич ке ефи ка сно сти. 
Нео п ход но је да др жав на по ли ти ка у обла сти еко но ми је, кул ту ре, 
обра зо ва ња, пре да ва ња, уџ бе нич ких из да ња, ТВ-а бу де на уч но, те-
о риј ски уте ме ље на ка ко би осо бе но сти, тен ден ци је и раз вој у це лој 
др жа ви имао фор му дру штве ног по кре та, а то зна чи и ве ћин ског 
при хва та ња».14)

ПОТРЕБАФОРМУЛИСАЊА
НАЦИОНАЛНЕИДЕОЛОГИЈЕ

Ово пи та ње, пи та ње иде о ло ги је, за срп ску др жа ву је од из у-
зет не ва жно сти. Тим пре што је вла да ју ћа иде о ло ги ја без у слов но 
и без по го вор но при дру жи ва ње Европ ској уни ји (као и све оно што 
из то га про из и ла зи), по ка за ла сву сво ју на ка зност, од но сно по губ-
ност за срп ски на род. Оту да про ис ти че и по тре ба пре и спи ти ва ња 
са да ва же ће иде о ло ги је, од но сно по тре ба фор ми ра ња но ве др жав-
не иде о ло ги је у Ср би ји. У че му је вред ност др жав не иде о ло ги је? 
12) Исто, стр. 213-214.
13) П. А. Рачков, И смерти и бессмертии идеологии, ВестникМосковскогоуниверситета, 

Серия 7, No 2, Москва, 1999, стр. 33.
14)  Исто. 
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Пр во, она да је ста нов ни штву пред ста ве о ци ље ви ма дру штва 
и др жа ве, о сми слу др жа ве. За ста нов ни штво то зна чи и од го вор на 
пи та ње ко смо ми? Ку да иде мо?, итд.

Дру го, др жав на иде о ло ги ја ну жно је по ве за на са ле гал ном вла-
шћу. Иде је та ко до би ја ју по ве ћа ну по др шку ста нов ни штва по што 
су ле ги тим не, јер иза њих сто ји власт. Иде о ло ги ја је у овом сми слу 
моћ но ин те гра тив но сред ство, без ко је се др жа ва рас па да (као што 
је то да нас слу чај са Ср би јом).

Тре ће, иде о ло ги ја ни је по треб на са мо др жа ви, већ и ста нов ни-
штву. Иде о ло ги ја ни је про сто си стем иде ја. Она је по глед на свет, 
дру штво и чо ве ка, др жа ву, си стем ко ји се опре де лио за од ре ђе не 
вред но сти (ово је до бро – ово је ло ше) и вр сту по на ша ња. Од су-
ство иде о ло ги је до во ди до де зор јен та ци је и не до зво ља ва по је дин-
цу и за јед ни ци да се ори јен ти ше у дру штву и све ту.15)

То се нај бо ље ви ди, да нас, код срп ског на ро да. У окви ру 
«евро-иде о ло ги је» (срп ски на род) је до жи вео да се ме то дом ин же-
ње рин га ду ша и со ци јал ним ин же ње рин гом оту ђи ве ћи део на ро да 
у Цр ној Го ри, а да се пре о ста лим Ср би ма уки не пра во на је зик, 
пи смо и обра зо ва ње и пот пу но су мар ги на ли зо ва ни, а са да се то 
ра ди у Вој во ди ни (о Ко сме ту да и не го во ри мо). О Хр ват ској не 
тре ба мно го го во ри ти. Не са мо што За пад одо бра ва про те ри ва ње 
Ср ба из Хр ват ске, већ одо бра ва и не вра ћа ње имо ви не (све то пра во 
у Европ ској уни ји и САД). За тим, стал но су жа ва ње пра ва Ре пу бли-
ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни и про зи ва ње та мо шњег на ро да 
да је «ге но ци дан», за тим стал на ин си сти ра ња да се пре то пе у «Бо-
сан це» или «Бо шња ке» да је низ те шких за кљу ча ка, а пре све га да 
не по сто ја ње ја сне на ци о нал не иде о ло ги је, ко ја је чвр сто уко ре ње-
на у тле, исто ри ју и ис ку ство на ро да, ко је ин те гри ше на у ка, чи не 
да се по је ди нац и дру штво, дез о ри јен ти са ни, не мо гу од у пре ти не 
са мо кул ту рал ном већ и еко нонмском па ду.

Ана ли за ста ња ко је про из и ла зи из вла да ју ће иде о ло ги је на во ди 
нас да се сло жи мо са на ла зи ма Иго ра Ива но ви ћа ко ји је у НИН-у 
ово ста ње опи сао као «ме ку оку па ци ју Ср би је». «На уну тра шњем, 
пси хо ло шком пла ну, она се огле да у ин фе ри ор ном од но су пре ма 
све му што до ла зи са За па да, што за по сле ди цу има да је Европ ска 
уни ја по ста ла но ви ап со лут. Све је под ло жно сум њи сем ну жно-
сти што бр жег ула ска у ову европ ску фа ми ли ју». «На спо ља шњем, 
15) В. А. Рыбаков, К вопросу о роли идеологии в современном государстве, Вестник

Омскогоуниверситета, Вып. 1, Омск, 1998, стр. 91-93.
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јав ном пла ну, ‘ме ка оку па ци ја’ се огле да у ме диј ској ат мос фе ри у 
ко јој се пер фид но гу ра ју на мар ги ну све иден ти тет ске те ме, а фор-
си ра ју ба нал ни по је дин ци ко ји на ме ћу ба нал не рас пра ве да би об-
ли ко ва ли ба нал не вред но сти. У исто вре ме, та кви са др жа ји, за ко је 
је нај о чи глед ни ји при мер ‘Ве ли ки брат’, до би ја ју епи тет ‘ур ба ни’ 
да би се та ко уна пред за шти ти ли од опа сно сти да бу ду про гла ше ни 
ки чом.».16)

Слич но раз ми шља ју и не ке опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је, 
Де мо крат ска стран ка Ср би је, на при мер. У свом ма ни фе сту «На че-
ла на ци о нал не по ли ти ке за бу дућ ност Ср би је», пи ше: «Да би Ср-
би ја пре вла да ла те шка вре ме на, са чу ва ла на ци о нал ну суп стан цу и 
обез бе ди ла бу дућ ност, по ли ти ка очу ва ња срп ске др жав но сти мо-
ра да има ап со лут но пр вен ство. У XX ве ку срп ски на род је имао 
успо не и па до ве, али ни је имао ја сан пра вац на ци о нал не по ли ти ке. 
Од у ста ја ње од са мо стал не срп ске др жа ве у XX ве ку и при хва та ње 
иде о ло ги ја ко је си има ле пред ност над срп ском др жав ном иде јом 
пра ти ле су огром не људ ске жр тве срп ског на ро да и ве ли ка ма те-
ри јал на ра за ра ња. Суд би на срп ског на ро да у XXI ве ку за ви си ће од 
спо соб но сти да се од ре де основ на на че ла на ци о нал не по ли ти ке и 
ус по ста ви на ци о нал но је дин ство за ње но оства ре ње. Ја сно од ре ђе-
на на че ла на ци о нал не по ли ти ке мо ра ју да бу ду од го во ри на иза зо ве 
XXI ве ка и по кре тач ка сна га ста бил ног раз во ја Ср би је.»17) Иако, 
да кле, овај Ма ни фест ДСС-а има сми сла, јер отва ра ва жна пи та ња, 
он не да је од го вор ка ко ви ди уло гу на у ке у оства ре њу про кла мо-
ва них ци ље ва. Због то га се овај до ку мент мо же оце ни ти као по ли-
тич ка де ма го ги ја, од но сно као не пот пун, не до вољ но про ми шљен 
до ку мент.

Ви ди мо, да кле, да по сто је иде је о по тре би пре о сми шља ва ња 
на ци о нал не иде о ло ги је, иако то чи не по је дин ци и по ли тич ке пар-
ти је, не ма од го во ра ка ко на у ка мо же до при не ти фор му ли са њу (на-
ци о нал не) иде о ло ги је за XXI век.

ЗНАЊЕИИДЕОЛОГИЈА

Од нос иде о ло ги је и на у ке пред ста вља по се бан про блем. Иде-
о ло ги ја се ра ђа и учвр шћу је ко ри сте ћи ре зул та те на у ке, али их 
ко ри сти на свој на чин, сле де ћи сво је ци ље ве. Због то га је ва жно 
на гла си ти да и иде о ло ги ја и на у ка за у зи ма ју спе ци фич но ме сто у 
16) Игор Ивановић, Мека окупација и конзервативни устанак, НИН, 08. јануар 2009.
17)  Альфред С. Майхрович, Идеология, стр. 20.
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ду хов ном жи во ту, да пред ста вља ју раз ли чи те фор ме дру штве ног 
са зна ња, при че му, сва ка ис пу ња ва сво је функ ци је у жи вот ну со ци-
јал ног ор га ни зма.18)

Пре ма на шем ми шље њу ни јед на од по сто је ћих иде о ло ги ја, па 
ни не ка по тен ци јал но но ва, не мо же се фор му ли са ти без ослон ца 
на зна ње. На и ме, на у ка ис пу ња ва три глав не со ци јал не уло ге:

1. на сту па као плу ра ли стич ка, ди на мич но раз ви ја ју ћи си стем 
на уч них зна ња;

2. функ ци о ни ше као спе ци фи чан вид ства ра лач ке де лат но сти, 
усме ре них на ства ра ње но вих иде ја, уоп шта ва ње но вих зна-
ња и по ку ша ва да објек тив но опи ше и ис ка же окру жу ју ћи 
свет што про ве ра ва у прак си;

3. раз ви ја се као укуп ност дру штве них од но са, те по ве зу је ис-
тра жи ва че и њи хо ва на уч на до стиг ну ћа.19)

Ве ли ки број ва жних на уч них про бле ма ре ша ва ју ти мо ви ис-
тра жи ва ча, из ме ђу оста лог и из сфе ре со ци јал но-ху ма ни стич ких 
на у ка. У том сми слу дру штве не на у ке ис тра жу ју со ци јал но ори јен-
ти са ну тр жи шну еко но ми ју, фор ми ра ње гра ђан ског дру штва, ства-
ра ње уни тар не, де мо крат ске и со ци јал не др жа ве. Да ље, ис тра жу ју 
се со ци јал ни, по ли тич ки, со цио-кул тур ни про це си у са вре ме ној 
Ср би ји, Евро пи и ши ре, са по себ ним освр том на укљу чи ва ње Ср-
би је у Европ ску уни ју и дру ге гло ба ли за циј ске про це се и мо дер ни-
за ци ју са вре ме ног све та.

Ва жан аспект има и из у ча ва ње основ них осо бе но сти и тен-
ден ци ја функ ци о ни са ња кул ту ре срп ског на ро да, ње ног зна ча ја за 
со ци јал ни и ду хов ни раз вој љу ди. Ме ђу тим, је дан од ва жни јих за-
да та ка срп ске дру штве не на у ке пред ста вља ак тив но укљу чи ва ње у 
струк ту ру иде о ло ги је срп ске др жа ве нај ва жни јих на уч них до стиг-
ну ћа, обо га ће ним на шим ви ђе њем иде а ла, вред но сти, убе ђе ња, 
дру штве них по тре ба и ин те ре са.20)

18) Е. М. Бабосов, Основыидеологиисовременогогосударства, стр. 109.
19) Иако би ово требало да буде обавеза и науке и државе, у српској пракси властодршци 

најчешће корачају, на жалост, у свет политике без освртања на реч и достигнућа науке. 
Многе грешке су могле бити избегнуте да се послушала реч научника, али данас у 
Србији, стиче се утисак, наука је сама себи циљ.

20) На жалост, према досадашњим сазнањима социологија је најмање допринела 
формирању националне идеологије и погледа на свет. Насупрот, она је, осим у часним 
изузецима, у служби антисрпских центара моћи. То се види и по томе што већина 
социолога (бојимо се, «помодно») заступа тзв. «либералну саморефлексију», па у 
складу са тим, и студентима предају либералну идеологију као науку. Види: Зоран 
Милошевич, Социология религии в Сербии: между наукой и политикой, Вестник
Череповецкого государственого университета, No 1, Череповец, Руска Федерација, 
2006, стр. 35-41.
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У си сте му со ци јал но-ху ма ни стич ких зна ња по себ но ин те гра-
тив ну и иде о ло шку уло гу ис пу ња ва фи ло со фи ја. То је усло вље но 
ње ном спе ци фич но шћу. Фи ло зо фи ја пред ста вља уоп ште ну фор му 
дру штве ног са зна ња. На осно ву ова кве ин те гра тив но сти фи ло со-
фи ја ге не ри ше но ве по гле де на свет, пред ста вља квин те сен ци ју 
овог или оног по гле да на свет, а од ре ђе ни тип по гле да на свет на ла-
зи се у осно ви сва ке иде о ло ги је.

У ком плек су со ци јал но-ху ма ни стич ких на у ка ва жно ме сто 
при па да со ци о ло ги ји. Со ци о ло ги ја је на у ка ко ја про у ча ва осо бе но-
сти, раз вој, за ко ни тост фор ми ра ња и уза јам ног ути ца ја раз ли чи тих 
со ци јал них си сте ма... Со ци о ло ги ја у Ср би ји21) је (де ли мич но) из-
у ча ва ла пре ла зак из аграр ног у ин ду стриј ско и по стин ду стриј ско 
дру штво, ства ра ње гра ђан ског дру штва и ства ра ње прав не др жа ве. 
Уко ли ко би се она на ци о нал но усме ри ла мо гла би да пру же зна-
ча јан до при нос раз во ју ва ља не (на ци о нал не) иде о ло ги је Ср би је22): 

● си сте ма ти за ци ја ка рак те ри сти ка и за ко ни то сти ус по ста вља-
ња по стин ду стриј ског дру штва, основ не ета пе пре ла ска Ср-
би је у ово дру штво, пред ви ђа ња тен ден ци ја раз во ја со ци јал-
них про це са у бр зо ме ња ју ћим усло ви ма овог пе ри о да;

● из у ча ва ње гло ба ли за ци је и европ ских ин те гра ци ја и њи хов 
ути цај на раз вој срп ског дру штва;

● со ци јал ни усло ви, фак то ри и ме ха ни зми пре ла ска срп ског 
дру штва на ино ва ци о ни тип раз во ја;23)

● ди на ми ка раз во ја со ци јал них струк ту ра и кри те ри ју ми стра-
ти фи ка ци је срп ског дру штва, осо бе но сти ње не при ме не у 
жи вот раз ли чи тих со ци јал них сло је ва дру штва, укључ но са 
ба вље њем осо бе но сти ма функ ци о ни са ња пред у зе ћа, ме на-
џе ра, рад ни ка, ин те лек ту а ла ца и по ли тич ке ели те, као и сма-
ње ње си ро ма штва;

● сме ро ви и ме ха ни зми ства ра ња ефи ка сне прав не др жа ве и 
ње но уса гла ша ва ње са де мо кра ти за ци јом по ли тич ког си сте-
ма и ства ра ња гра ђан ског дру штва;

● со ци о ди на ми ка на ци о нал не кул ту ре у кон тек сту гло бал них 
со цио-кул тур них про це са, те ства ра ње на тој осно ви струк-
тур но-ди на мич ких и иден ти фи ка ци о них обра за ца фор му ли-
са ња жи вот них стра те ги ја и по на ша ња лич но сти и со ци јал-
них гру па;

21) Колико су српски социолози отуђени од културе из које су потекли најбоље показује то 
што се већина монографија и часописа социолога штампа латиничним писмом.

22) Види: Зоран Милошевић: Реформа науке у Русији, Војнодело, бр. 3, Београд, 2005.
23) А. И. Соловьев, Политология, Аспент Пресс, Москва, 2005, стр. 5.
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● ути цај но вих ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
на ка рак тер со ци јал них ути ца ја, обра за ца жи во та, ми шље ња 
и по на ша ња љу ди, на њи хо ве иде о ло шке и по ли тич ке по зи-
ци је.

Ва жну уло гу у са вре ме ном си сте му на уч ног зна ња игра по ли-
ти ко ло ги ја – ин те грал на на у ка ко ја про у ча ва по ли тич ке про це се и 
од но се, на чи не бор бе за фор ми ра ње, одр жа ва ње и уве ћа ње по ли-
тич ке мо ћи, за тим устрој ство и функ ци о ни са ње по ли тич ког си сте-
ма и ре жи ма, а та ко ђе и уза јам не од но се из ме ђу дру штва и др жа ве, 
др жа ве и гра ђа на. У про це су раз во ја по ли ти ко ло ги је нео п ход но је 
на за до во ља ва ју ћи на чин, пре све га, ре ши ти сле де ће за дат ке:

● да ти си сте ма ти за ци ју зна ња о по ли ти ци као дру штве ној по-
ја ви, схва та ње су шти не по ли тич ких про це са, по ја ве и од но-
се из ме ђу раз ли чи тих со ци јал них кла са, по ли тич ким по кре-
ти ма и пар ти ја ма, из ме ђу др жа ве, дру штва и гра ђа на;

● оствар љи вост те о риј ских ана ли за по ли тич ких про це са, по-
ја ва и од но са у Ре пу бли ци Ср би ји у са гла сно сти са исто-
риј ским ис ку ством на ро да, ње го вим стре мље њи ма ка на ци-
о нал ном ује ди ње њу, по врат ку од у зе тих те ри то ри ја и ја ча њу 
на ци о нал не не за ви сно сти (осло бо ђе њу од «ме ке оку па ци-
је»), са ње го вим нај ва жни јим ин те ре си ма, по тре ба ма, вред-
но сним ори јен та ци ја ма, по ли тич ким прет по став ка ма и иде-
о ло шким ори јен та ци ја ма;

● раз ра да те о риј ске кон цеп ци је и струк тур но-функ ци о нал ног 
обра сца фор ми ра ња ефи ка сне др жа ве у ор ган ској по ве за но-
сти са ин сти ту ци ја ма (др жав не) вла сти;

● про на ла же ње оп ти мал них ме ха ни за ма уза јам ног ути ца ја за-
ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти, а та ко ђе и ор га на др-
жав не вла сти и ло кал не са мо у пра ве;

● стал но обо га ћи ва ње те о риј ско-ме то до ло шке осно ве и ин-
стру ме на та по ли ти ко ло шког ис тра жи ва ња пу тем при ме не и 
раз ра де но ви јих ме то да, те пра ће ње соп стве не и у бли жем 
окру же њу прак се...

У про це су ре ша ва ња опи са них про бле ма и за да та ка мо же и 
тре ба да се до стиг не су штин ско обо га ће ње со ци јал но-фи ло соф-
ских и по ли тич ких зна ња, што да је мо гућ ност об но ве са др жа ја 
фор ми ра ју ће и фор ми ра не иде о ло ги је у Ср би ји.

У свим овим ис тра жи ва њи ма основ ним ори јен тир пред ста вља 
чо век и ње го ва сло бо да и пра ва, те ви со ки но ви жи вот ног стан дар-
да, али и на ци о нал на др жа ва и кул ту ра.
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Ме ђу тим, ка ко су ге ри ше Рач ков, но ва срп ска иде о ло ги ја би ла 
би, си гур но је, у пр во вре ме, опо зи ци о на пре ма иде ју «за пад ња-
штва», што би иза зва ло сим па ти је на Ис то ку, код не свр ста них зе-
ма ља, сло бо до љу би вих љу ди, по кре та и пар ти ја ши ром све та, али 
и ан ти па ти је на За па ду. На рав но, то би зах те ва ло и те ме љан рад на 
при до би ја њу по др шке и на За па ду, а ту би, опет, од ве ли ке по мо ћи 
би ла на у ка и на уч ни ци, ко ји би има ли за да так да но ву срп ску иде-
о ло ги ју у ра ци о нал ним пој мо ви ма и на уч ним ме то да ма оми ле и у 
овом де лу све та, или ба рем учи не при хва тљи вом, као не ка да.
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SCIENCEANDIDEOLOGY
Summary

Author believes that none of existing ideologies, even
some potentionally new couldn’t exist without reliance
on knowledge. Science fullfils three basic social roles:
adventsaspluracistic,developingdinamicsystemofsci
entificknowledges; functionsasspecificfromofcreative
activity, directed on new ideas generation, new knowl
edges generalization objectively seeking for explanation
ofsurroundingworld;developsassocialrelationstotality,
interlatingresearchersandtheirscientificachievments.
KeyWords:Science, Ideology,Politics,Serbia,Modern
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УСТАВ НИ СУД СР БИ ЈЕ1)

Сажетак
АуторанализираположајистатусУставногсудаРе
публикеСрбије.Уставомод2006.годинејепрошире
наулогаинадлежностУставногсуда,модификована
његова унутрашња структура и иновиран положај
уставних судија. Ризици политизације приликом из
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бије.Новенадлежностиизменилесуиосновнисмер
функционисањаУставногсудакојисеод„касаторног
суда“преображавау„жалбенисуд“.Наефикасност
поступањаУставногсуда,изузевњеговеуставнепо
зиције,утицаћеидругеоколности–општистепенде
мократизације,квалитетправногпоретка,кадровски
саставиструктурасудија,одговарајућисмештајнии
техничкикапацитети.
У чланку су уочени проблеми у нормативномрегули
сању и функционисању Уставног суда, који отвара
јупросторзатеоријскудебатуидаљуреформуове
институције.У политичком системуСрбије, оства
ривање начела владавине права, поделе власти и за
штите људских права зависиће и од успостављања
независногиефикасногУставногсуда.
Кључне речи: владавина права, Уставни суд, устав
ностизаконитост,заштитаљудскихслободаипра
ва,поделавласти,чуварустава,УставСрбије,над
лежности уставног суда, контрола уставности и

* Истраживач сарадник, ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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законитости,независностуставногсуда,изборсуди
јауставногсуда,мандатсудијауставногсуда.

I.УСТАВНОСУДОВАЊЕУСРБИЈИ

Rаз вој устав ног суд ства ну жно је по ве зан са од го во ром на пи та-
ње ко шти ти и ту ма чи устав. Пре ма при ста ли ца ма су ве ре но сти 

пар ла мен та, та ко ва жан за да так нео дво јив је од ка рак те ра за ко но-
дав ног те ла, јер би у су прот ном то на ру ши ло и по де лу вла сти. Аме-
рич ки су ди ја Џон Мар шал ни је де лио та кво ста но ви ште ка да је 
у сво јој пре су ди по чет ком 19. ве ка по ста вио те ме ље док три не по 
ко јој су су до ви ду жни да ис пи ту ју устав ност за ко на, што ће би ти 
при хва ће но у зе мља ма ан гло сак сон ског прав ног си сте ма. У бо ја-
зни, пак, да би су до ви узур пи ра ли власт про су ђи ва ње о устав но-
сти за ко на и под за кон ских про пи са, у јед ном бро ју зе ма ља по ве-
ра ва се по себ ном не у трал ном те лу (нпр. у Фран цу ској). У те о ри ји, 
ипак, пре вла да ва ми шље ње да су све три вла сти „по зва не да шти те 
устав...“ али да је „по треб на јед на ин ди ви дуа или те ло ко је има 
’по след њу реч’“.2)

Иде ја о уста но вља ва њу по себ ног су да чи ја је уло га да кон тро-
ли ше устав ност и за ко ни тост при хва ће на је у европ ским др жа ва ма 
у ХХ ве ку, на кон ис ку ста ва да и за ко но да вац мо же да кр ши устав, 
а да се де мо кра ти ја мо же ис ква ри ти упр кос по сто ја њу чвр стих 
пи са них прав них пра ви ла. Ханс Кел зен је раз вио иде ју хи је рар-
хи је прав них про пи са и су пре ма ти је уста ва над дру гим прав ним 
ак ти ма за јем че на по себ ним ин сти ту ци о нал ним сред ством. Сво је 
за ми сли оства рио је уво ђе њем Устав ног су да у Уста ву Аустри је од 
1920. го ди не. Упра во пр ви устав ни су до ви, на кон Дру гог свет ског 
ра та, обра зо ва ни су у бив шим то та ли тар ним др жа ва ма (Не мач ка и 
Ита ли ја) ка ко би се спре чи ло ква ре ње пар ла мен тар них ре жи ма.3) У 
не мач ком Основ ном за ко ну од 1949. го ди не, по твр ђе на је и уло га 
Устав ног су да да, по ред „чу ва ра уста ва“, шти ти људ ске сло бо де и 
пра ва. На кон из ла ска из дик та ту ре, Шпа ни ја је сле ди ла та кав при-
мер, а то су учи ни ле и пост ко му ни стич ке др жа ве. 

У на шој прав ној те о ри ји рас пра вља но је о об ли ци ма кон тро ле 
устав но сти (устав ном су до ва њу) и из ме ђу два свет ска ра та, али је 
по вест устав ног суд ства у Ср би ји от по че ла 1963. го ди не. Ју го сла-
2) К. Ј. Фри дрих, Конституционалнадемократија, ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 228.
3) Ф. Ло во, Великесавременедемократије,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 

Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1999, стр. 87.
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ви ја је та да, као пр ва со ци ја ли стич ка др жа ва, уве ла ин сти ту ци о-
на ли зо ва ну кон тро лу устав но сти и за ко ни то сти у об ли ку устав ног 
су да.4) Устав ни су до ви су уста но вље ни у ре пу бли ка ма, а у Ср би ји 
и у по кра ји на ма као атри бу ту њи хо вог кон сти ту тив ног по ло жа ја 
у ју го сло вен ској фе де ра ци ји до 1988. го ди не. Ин сти ту ци ја устав-
ног суд ства је, по на ме ри ње них та да шњих ар хи те ка та, ва ља ло да 
су зби ја „ан ти со ци ја ли стич ке по ја ве“.5) Раз ло зи кра ха овог про јек-
та по чи ва ју у јед но пар тиј ском мо но по лу, им пле мен та ци ји нор ма-
тив них ка те го ри ја, до та да не по зна тих у ком па ра тив ном устав ном 
пра ву, и из о па че ном мо де лу (кон)фе де ра ли зма. Ипак, у овом пе ри-
о ду учи њен је зна ча јан по мак ка уоб ли ча ва њу не по сред не кон тро-
ле устав но сти прав них про пи са пу тем по себ ног др жав ног ор га на.

Устав од 1990. го ди не је рас ки нуо с тра ди ци јом со ци ја ли стич-
ког са мо у пра вља ња, пре у зео ин сти ту ци је и мо де ле функ ци о ни са-
ња ли бе рал но-де мо крат ске устав но сти па и кон тро ле устав но сти 
и за ко ни то сти. Устав ни суд је де фи ни сан као за штит ник устав но-
сти и за ко ни то сти (члан 9. став 5). Ме ђу тим, у овом пе ри о ду, до 
усва ја ња Уста ва од 2006. го ди не, Устав ни суд се су сре тао са ин-
су фи ци јен ци ја ма свог кон сти ту ци о нал ног по ло жа ја. Не до ста ци 
ње го ве нор ма тив не по зи ци је ти ца ли су се: су же не устав не уло ге, 
скром не па ле те над ле жно сти, на чи на из бо ра су ди ја и јем ста ва њи-
хо вог не за ви сно сти. С дру ге стра не, ис по љи ли су се про бле ми у 
ње го вом функ ци о ни са њу у окви ру ано мич ног устав ног по рет ка 
чи ја су обе леж ја: не ус кла ђе ност и не ко хе рент ност са ве зног и ре-
пу блич ког за ко но дав ства, не у став но по сту па ње др жав них ор га на, 
не спро во ђе ње од лу ка устав ног суд ства, по ли тич ки при ти сци на 
ње гов рад. Устав ни суд, у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, су о ча вао 
се с не по вољ ним окру же њем у ви ду фа сад ног пар ла мен тар ног си-
сте ма с ква зи по де лом вла сти и ду бо ке еко ном ске и по ли тич ке кри-
зе. Су бјек тив не сла бо сти у ра ду Устав ног су да ис по љи ле су се као 
па сив ност, су здр жа ност у вр ше њу од ре ђе них над ле жно сти и при-
4) Устав ни суд био је обра зо ван са мо још и у Пољ ској (1982); ма да је био пред ви ђен и 

у Че хо сло вач кој Устав ним за ко ном (1968), ни кад ни је био кон сти ту и сан. Од бој ност 
пре ма ин сти ту ци ји устав ног су да у бив шим со ци ја ли стич ким др жа ва ма „об ја шња ва 
се цен трал ним по ло жа јем вр хов ног пред став нич ког те ла (пар ла мен та) као нај ви шег 
др жав ног ор га на вла сти“. О. Ни ко лић, „Ну жност и ле ги тим ност устав ног суд ства у 
де мо крат ским си сте ми ма“, Правниживот, бр. 12/1995, том IV, стр. 183.

5) „Прин цип дру штве ног са мо у пра вља ња ко ји је диг нут на сте пен устав не нор ме, по стао 
је основ ни фак тор де мо кра ти је ко ји је зах те вао суд ску кон тро лу устав но сти“. Д. Ку лић, 
Уставносудствоусвету,трећеиздање, РЈ „Ин тер пре глед“, Бе о град–За је чар, 1982, 
стр. 181.



- 182 -

УСТАВНИСУДСРБИЈЕМиодрагРадојевић

ме на по ли тич ког кри те ри ју ма у вр ше њу устав но суд ске функ ци је.6) 
Устав ни суд ни је имао ни прет по став ке ни ти спо соб но сти да се 
афир ми ше као ауто ри та тив ни бра ни лац Уста ва и га рант људ ских 
пра ва у овом раз до бљу.

Упр кос по ли тич ким про ме на ма у Ср би ји на по чет ку ХХI ве-
ка, ни су из вр ше не ко ре ни те ре фор ме у прав ном си сте му и по на-
ша њу но си ла ца по ли тич ке вла сти. Уред бо дав ним за ко но дав ством 
и спор ним од лу ка ма ег зе ку ти ве мул ти пли ци ра не су не у став не 
по ја ве, а по ја ви ле су се и но ве не да ће – бло ка де функ ци о ни са ња 
Устав ног су да и ње гов су коб са из вр шном вла шћу. По чет ком 2001. 
го ди не усле ди ла је па ра ли за у ра ду Устав ног су да под при ти ском 
по ли тич ких стра на ка. Ка дров ски са став Устав ног су да по пу њен је 
сре ди ном 2002. го ди не по стра нач ким кво та ма вла да ју ће ко а ли ци-
је. Слич на си ту а ци ја по но ви ће се пар го ди на ка сни је, од ок то бра 
2005. до ок то бра 2006. го ди не, ка да је Устав ни суд де лао на иви ци 
кво ру ма, а по том је ње го во функ ци о ни са ње из но ва бло ки ра но од 
ок то бра 2006. до де цем бра 2007. го ди не.

Устав ни суд је, у овом пе ри о ду, на сто јао да из гра ди кре ди би-
ли тет на од лу ка ма у ко ји ма се, пре све га, од лу чи ва ло у ве зи с при-
ме ном на че ла по де ле вла сти и ка рак те ром по сла нич ког ман да та.7) 
Ове од лу ке оспо ра ва не су од по ли тич ких стра на ка, функ ци о не ра 
Вла де и На род не скуп шти не, а њи хо ва при ме на је оп стру и ра на.8) 
Ње гов опор ту ни тет је, ме ђу тим, при су тан ка да се ни је промпт но 
огла сио по во дом про ме на за ко на, ко јим су ми мо Уста ва ме ња ни 
усло ви за из бор пред сед ни ка Ре пу бли ке. С дру ге стра не, у струч ној 
јав но сти је пре о вла да ло гле ди ште да у но вом уста ву Устав ном су ду 
мо ра би ти по ве ре но ви ше над ле жно сти, сна жни је га ран то ва на ње-
6) О то ме и: С. Ву че тић, „Уло га Устав ног су да у про це су тран зи ци је у Ср би ји“, у: Устав

нисудСрбије–усусретновомуставу, Бе о град, 2004, стр. 16; М. Ра до је вић, Приме
натеоријеподелевластиуполитичкомсистемуРепубликеСрбије, ма ги стар ски рад, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, стр. 284–286.

7) Устав ни суд је утвр дио не у став ност од ред би За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, по 
ко ји ма је на род ном по сла ни ку ис те као ман дат пре ис те ка вре ме на за ко је је иза бран 
пре стан ком члан ства у по ли тич кој стран ци или ко а ли ци ји на чи јој је из бор ној ли сти 
иза бран за по сла ни ка и бри са њем из ре ги стра код над ле жног ор га на по ли тич ке стран ке 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/2000, ви де ти Од лу ку у пред ме ту IУ – 197/02 од 27. 
ма ја 2003; као и за од бор ни ке пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 49/99 и 27/01; и За ко на о ло кал ним из бо ри ма, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 
33/02); Устав ни суд је оспо рио и устав ност од ред би За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о су ди ја ма ко ји ма је угро же на не за ви сност суд ства и на че ло по де ле вла сти („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 42/02, ви де ти Од лу ку у пред ме ту IУ – 122/02 од 11. фе бру а ра 
2003).

8) С. Чи плић, Љ. Слав нић (прир.), Устав ни суд Ср би је – че тр де сет го ди на по сто ја ња, 
Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2003, стр. 31.
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го ва не за ви сност и за шти та од по ли тич ких упли ва. То је учи ње но 
Уста вом од 2006. го ди не.

Устав од 2006. нај ве ће но ви не до но си у обла сти устав ног су-
до ва ња. Устав на де фи ни ци ја Устав ног су да је про ши ре на, јер он 
шти ти и људ ска и ма њин ска пра ва. Ме ђу тим, уста во тво рац је из бе-
гао да за ко ра чи у од ре ђе ње ње го ве прав не при ро де, по што га ни је 
уткао у од ред бу о по де ли вла сти (члан 4). Устав ни суд је фор мал но 
из ван кла сич не тро де о бе вла сти, као и ње гов прет ход ник од 1990. 
го ди не, али је – функ ци о нал но по сма тра но – „че твр та по лу га др-
жав не вла сти“.9) Ње го ва ори ги нер на уло га у оства ри ва њу вла да ви-
не пра ва по сред но је ви дљи ва у чла ну 3. Уста ва. Од ред бе о Устав-
ном су ду сме ште не су у по себ ном де лу Уста ва, што је у скла ду с 
ње го вим од ре ђе њем као по себ ног др жав ног ор га на. Устав на ре ше-
ња пред ви ђа ју: про ши ре ње по сто је ћих и уво ђе ње но вих над ле жно-
сти Устав ног су да, про ме ну на чи на из бо ра су ди ја, уста но вља ва њем 
по себ них усло ва за из бор и јем ста ва њи хо ве не за ви сно сти, као и 
уки да ње стал но сти њи хо ве функ ци је. 

II.УСТАВНИСУДСРБИЈЕУУСТАВУОД2006.ГОДИНЕ

1.НадлежностУставногсудаСрбије

У но вом уста ву про ши ре не су по сто је ће и уве де не но ве над ле-
жно сти Устав ног су да. Устав ни суд је по стао вла стан за раз ли чи те 
вр сте спо ро ва, па и оних ко ји ни су „ти пич ни устав ни спо ро ви“.10) 
То је по сле ди ца и устав ног по ло жа ја Устав ног су да чи ја је уло га да 
„шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва“ (члан 
166. став 2). У скла ду с кон цеп ци јом „чу ва ра уста ва“, Устав ни суд 
по ред нор ма тив не кон тро ле „шти ти УРС (Устав Ре пу бли ке Ср би-
је, прим. ауто ра) од свих об ли ка ње го ве по вре де, би ло да њу чи ни 
за кон, би ло по је ди нач ни прав ни ак ти, чак и ма те ри јал не рад ње“.11) 
Ње го ва овла шће ња кре ћу се у стан дар ди ма по зна тим ком па ра тив-
ном пра ву. 
9) Слич но: З. То мић, „Уставносудство–измеђужрецаиствараоца“, у Уставнисуд

Србије–усусретновомуставу, Бе о град, 2004, стр. 67.
10) Б. Не на дић, „Пред го вор“, ЗаконоУставномсуду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 

2008, стр. 11.
11) Та ко ђе: Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита, књи-

га 1, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 184.
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Уста во тво рац ни је при бе гао, прав но тех нич ки по сма тра но, 
пре ци зном на во ђе њу над ле жно сти Устав ног су да. Уисти ну, он нај-
пре од ре ђу је ње го ва основ на овла шће ња ме то дом ену ме ра ци је. 
Ме ђу тим, над ле жно сти Устав ног су да „ра су те су“ у устав ном тек-
сту.12) Дру го, ка у чук од ред ба пре ма ко јој Устав ни суд „вр ши и дру ге 
по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном“ (члан 167. став 2. тач ка 6) 
до во ди нас у не до у ми цу да ли су над ле жно сти Устав ног су да mate
riaconstitutionis. Је зич ким ту ма че њем кла у зу ле о ре зер вној над ле-
жно сти ова мо гућ ност је до пу ште на, што је не спо ји во с при ро дом 
устав ног суд ства чи ја се овла шће ња мо гу од ре ди ти са мо нај ви шим 
прав ним ак том (устав ним аманд ма ни ма или устав ним за ко ном).13) 
На ша устав на прак са и тра ди ци ја не иду у при лог ова квом ту ма-
че њу. До пу шта њем за ко но дав цу да ме ња над ле жност устав ног 
су да угро зи ла би се прав на си гур ност, по де ла вла сти па и не за-
ви сност устав ног суд ства. На по слет ку, Устав по на вља од ред бу по 
ко јој Устав ни суд оба вља, од но сно вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не 
Уста вом (упор.: члан 167, став 2. тач ка 6. и члан 167. став 4) што је 
„од ли ка“ ло ше но мо тех ни ке у овом ак ту. 

Над ле жно сти Устав ног су да раз два ја мо на: 1) оп шту нор ма-
тив ну кон тро лу; 2) ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти; 3) за шти ту пра-
ва на те ри то ри јал ну ауто но ми ју и пра ва на ло кал ну са мо у пра ву; 
4) ре ша ва ње из бор них спо ро ва; 5) ре ша ва ње о за бра ни ра да по-
ли тич ких стра на ка, син ди кал них ор га ни за ци ја, удру же ња гра ђа на 
и вер ских за јед ни ца; 6) од лу чи ва ње о по вре ди Уста ва од стра не 
пред сед ни ка Ре пу бли ке и 7) од лу чи ва ње о устав ној жал би и дру-
гим жал ба ма; 

1)Општа нормативна контрола. –Оп шта нор ма тив на кон-
тро ла је при род на, из вор на, суп стан ци јал на над ле жност устав них 
су до ва. Устав ни су до ви су овла шће ни да оце њу ју устав ност и за-
ко ни тост прав них про пи са. Над ле жно сти Устав ног су да у објек-
тив ном спо ру су про ши ре не на од лу чи ва ње о са гла сно сти за ко на 
и дру гих оп штих ака та са Уста вом, али и са оп ште при хва ће ним 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма. Устав ни суд од лу чу је и о устав но сти ме ђу на род них уго-
во ра. По ред то га, он оце њу је и за ко ни тост дру гих оп штих ака та са 
12) Ви де ти: члан 44. став 3, члан 55, члан 101. став 5, члан 118. став 3, члан 148. став 2, 

члан 155, члан 161. став 4. и чл. 186–187. и 192–193. Та ко ђе: В. Пе тров, „Но ви Устав ни 
суд Ре пу бли ке Ср би је – по во дом Ми шље ња Ве не ци јан ске ко ми си је о Уста ву Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006“, http://www.nspm.org.yu/de ba te_2007/2007_pe trov1.htm, стр. 3.

13) Ви де ти ста но ви шта: Б. Не на дић,ibidem; В. Пе тров, op.cit., стр. 3–4.
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за ко ном, са гла сност ста ту та и оп штих ака та ауто ном них по кра ји на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са Уста вом и за ко ном и са гла сност 
оп штих ака та ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, 
по ли тич ких стра на ка, син ди ка та, удру же ња гра ђа на и ко лек тив них 
уго во ра са Уста вом и за ко ном (члан 167. став 1. тач. 1–5. Уста ва).

По сту пак за оце ну устав но сти мо гу да по кре ну др жав ни ор га-
ни, ор га ни те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са мо у пра ве, као 
и нај ма ње 25 на род них по сла ни ка. Устав ни суд мо же еxofficioда
по кре не по сту пак. Сва ко прав но или фи зич ко ли це има пра во на 
ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни-
то сти (члан 168. став 1–2).

Устав ни суд по ред на кнад не оба вља и пре вен тив ну или ини-
ци јал ну кон тро лу устав но сти.14) Устав ни суд Ср би је је овла шћен и 
да вр ши оце ну устав но сти за ко на пре ње го вог сту па ња на сна гу за-
ко на (члан 169). Пре вен тив ном кон тро лом устав но сти спре ча ва се 
да не у ста ван за кон сту пи на сна гу. Прет ход на кон тро ла устав но сти 
за ко на, ко ји су из гла са ни од стра не На род не скуп шти не а ни су про-
гла ше ни од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, по кре ће се на зах тев 
нај ма ње тре ћи не на род них по сла ни ка. Устав ни суд во ди по сту пак 
оце не устав но сти за ко на по хит ном по ступ ку, та ко да је у ро ку од 
се дам да на ду жан да до не се од лу ку. За кон о Уста ву од ре ђу је да се 
по сту пак оце не устав но сти за ко на пре ње го вог про гла ше ња во ди у 
скла ду са ро ко ви ма ко ји уре ђу је Устав (члан 66. став 4), али уста-
во тво рац је на чи нио про пуст јер ни је утвр дио пре ци зно од ка да по-
чи ње да те че рок за до но ше ње од лу ке. Ту ма че ћи члан 169. став 1. 
Уста ва и члан 66. За ко на о Устав ном су ду, рок за до но ше ње од лу ке 
о устав но сти за ко на пре ње го вог сту па ња на сна гу по чи ње да те че 
од до ста вља ња пред ло га за оце ну устав но сти, а не од да на усва ја-
ња за ко на у На род ној скуп шти ни. Оно што збу њу је у раз ра ди ин-
сти ту та пре вен тив не кон тро ле устав но сти је, ка ко је при ме ће но у 
на шој те о ри ји, не ло гич но ре ше ње ко је до пу шта да за кон ко ји је 
пред мет прет ход не оце не устав но сти, бу де про гла шен пре до но ше-
ња од лу ке Устав ног су да. Ти ме се прет ход на кон тро ла устав но сти 
пре о бра жа ва у на кнад ну кон тро лу, па ће и од лу ка Устав ног су да 
има ти ка са тор но деј ство.15)

14) О пре вен тив ној кон тро ли Устав ног су да Ср би је ви де ти: Б. Не на дић, „Прет ход на кон-
тро ла устав но сти за ко на – у све тлу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, Правна
ријеч, бр. 14/2008, Ба ња Лу ка, стр. 65–85.

15)  Ви де ти: члан 169. став 2–3. Уста ва. Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполага
њеправосудногиспита,op.cit.,стр. 186–187.
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2) Решавање сукоба надлежности. –Устав ни суд је и кон-
фликт ни суд, ко ји ре ша ва су ко бе над ле жно сти: из ме ђу су до ва и 
дру гих др жав них ор га на; из ме ђу ре пу блич ких ор га на и по кра јин-
ских ор га на или ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; из ме ђу по-
кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; из ме ђу 
ор га на раз ли чи тих ауто ном них по кра ји на или раз ли чи тих је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 167. став 2. Уста ва). Устав у овим 
спо ро ви ма по сту па као ар би тар ко ји од ре ђу је ор ган над ле жан за 
ре ша ва ње спор не ства ри у ме ри ту му.16) Ре ша ва ју ћи су ко бе над ле-
жно сти из ме ђу др жав них ор га на, он шти ти устав на на че ла вла да-
ви не пра ва, устав но сти и за ко ни то сти, али и по де ле вла сти и пра ва 
на по кра јин ску ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву.

3)Заштитаправанатериторијалнуаутономијуиправана
локалнусамоуправу.–Пра во на те ри то ри јал ну ауто но ми ју и ло кал-
ну са мо у пра ву је, по пр ви пут, кон сти ту ци о на ли зо ва но у прав ном 
по рет ку Ср би је Уста вом од 2006. (члан 176. став 1). Из ова квог 
ста ту са те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве сле ди и 
по себ на прав на за шти та пред Устав ним су дом. Устав ни суд, с јед не 
стра не, од лу чу је о са гла сно сти ста ту та и оп штих ака та ауто ном них 
по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са Уста вом и за ко ном. С 
дру ге стра не, по кра јин ски и ло кал ни ор га ни вла сти мо гу, сход но 
чла ну 187. став 1. и чла на 193. став 1. Уста ва, под не ти жал бу Устав-
ном су ду ако се по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га-
на или ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње 
над ле жно сти ауто ном не по кра ји не, од но сно вр ше ње над ле жно сти 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.17) Ор ган од ре ђен ста ту том по кра јин-
ске ауто но ми је, од но сно ор ган од ре ђен ста ту том је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве мо же да по кре не по сту пак за оце ну устав но сти или за-
ко ни то сти за ко на и дру гог оп штег ак та Ре пу бли ке Ср би је или ауто-
ном не по кра ји не ко јим се по вре ђу је пра во на ло кал ну са мо у пра ву, 
од но сно пра во на по кра јин ску ауто но ми ју (члан 187. став 2. и члан 
193. став 2. Уста ва, члан 95. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви). Тре ћа 
мо гућ ност за шти те је устав на жал ба, ко ју мо же под не ти сва ко ли це 
ко је сма тра да је рад њом или ак том др жав ног ор га на или ор га ни за-
16)  Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита,op.cit.,стр. 

189–190.
17)  Ви де ти и чл. 95. и 96. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 

127/07. За кон о ло кал ној са мо у пра ви ис пра вља уста во твор ца па уре ђу је да се пра во 
жал бе Устав ном су ду под но си ако је оне мо гу ће но „вр ше ње над ле жно сти је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве“ (члан 96. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 129/2007).
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ци је по вре ђе но ње го во пра во на ло кал ну са мо у пра ву и те ри то ри-
јал ну ауто но ми ју. 

4) Решавање изборних спорова. – Устав но суд ско ре ша ва ње 
из бор них спо ро ва је је дан од мо де ла кон тро ле и за шти те из бор-
ног пра ва.18) По угле ду на свог прет ход ни ка од 1990, Устав Ср би-
је пред ви ђа суп си ди јар ну над ле жност Устав ног су да да од лу чу је 
о из бор ним спо ро ви ма. Да кле, Устав ни суд од лу чу је о из бор ним 
спо ро ви ма за ко је за ко ном ни је од ре ђе на над ле жност су до ва.19) То 
зна чи да за ко но да вац од ре ђу је гра ни це над ле жно сти устав ног су да 
у ре ша ва њу ове вр сте спо ро ва. 

По јам из бор ног спо ра ве зан је за тзв. не по сред не из бо ре и 
оства ри ва ње би рач ког пра ва.20) Устав ни суд мо же да по ни шти цео 
из бор ни по сту пак или са мо део ако су не пра вил но сти у то ку из-
бор ног по ступ ка до ка за не. Та ко ђе, Устав ни суд од лу чу је о жал ба ма 
на од лу ку у ве зи с по твр ђи ва њем ман да та на род них по сла ни ка ко је 
мо же под не ти кан ди дат за на род ног по ступ ка и под но си лац пред-
ло га кан ди да та (члан 79. став 1 Зо УС).

При мар на над ле жност за од лу чи ва ње о из бор ним спо ро ви ма 
при па да из бор ним ко ми си ја ма, Вр хов ном (Вр хов ном ка са ци о ном) 
су ду и над ле жним су до ви ма. Уста вом и за ко ни ма ни су пре ци зно 
утвр ђе на овла шће ња Устав ног су да, као и ме ри ла за раз гра ни че ње 
над ле жно сти ор га на за ре ша ва ње из бор них спо ро ва. Због то га је 
до ла зи ло до раз ли чи тог по сту па ња у овим вр ста ма спо ро ва и на-
ру ша ва ња на че ла вла да ви не пра ва. Устав ни суд је по во дом под не-
тих ини ци ја ти ва за ре ша ва ње из бор них спо ро ва углав ном за сту пао 
ста но ви ште о ствар ној не на дле жно сти.21) Сто га, раз ло зи сто је на 
ста но ви шту да је уста во тво рац мо гао за шти ту из бор ног пра ва пре-
ци зни је уре ди ти Уста вом. Два су мо гу ћа на чи на да се то учи ни: од-
ре ђи ва њем не по сред не за шти те из бор ног пра ва од стра не Устав ног 
су да или на во ђе њем вр ста спо ро ва ка да по сто ји ис кљу чи ва над-
ле жност Устав ног су да (нпр. по во дом из бо ра на род них по сла ни ка 
или од бор ни ка у ло кал ним пар ла мен ти ма). 
18)  За шти та из бор ног пра ва мо же би ти по ве ре на: су до ви ма, пар ла мен ту или по себ ном 

ор га ну (нпр. у Фран цу ској – Устав ном са ве ту). Ви де ти: З. Ђ. Ве љо вић, Огледиополи
тичкомпредставништвуиизборима,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1998, 
стр. 195–203.

19)  Члан 167. став 2. тач ка 5. Уста ва.
20)  Пре ма чла ну 75. став 1. За ко на о Устав ном су ду зах тев за од лу чи ва ње о из бор ном спо-

ру мо же под не ти: „сва ки би рач, кан ди дат за пред сед ни ка Ре пу бли ке, од но сно по сла ни-
ка или од бор ни ка, као и под но си лац пред ло га кан ди да та.“

21)  С. Чи плић, Љ. Слав нић (прир.), УставнисудСрбије–четрдесетгодинапостојања
1963–2003,op.cit.,стр. 29.
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5)Решавање о забрани рада политичке странке, синдикалне
организације,удружењаграђанаиливерскезаједнице.–Под ути-
ца јем не мач ког уста ва (1949) при хва ће но је у јед ном бро ју зе ма ља 
и овла шће ње устав них су до ва да од лу чу ју о за бра ни ра да по ли-
тич ких стра на ка.22) Ова над ле жност се у те о ри ји сма тра спор ном, 
јер угро жа ва фун да мен тал но и уни вер зал но људ ско пра во – пра во 
на по ли тич ко ор га ни зо ва ње.23) С дру ге стра не, над ле жност Устав-
ног су да да од лу чу је о за бра ни ра да по ли тич ких стра на ка и дру гих 
ор га ни за ци ја ука зу је на ње го ву по ли тич ку ди мен зи ју. Ова над ле-
жност се по ја вљу је као спе ци фич на ме ра од бра не де мо крат ског 
по рет ка.

Но ви Устав Ср би је про ши ру је над ле жност Устав ног су да да 
од лу чу је о за бра ни ра да по ли тич ких стра на ка и на син ди кал не ор-
га ни за ци је или удру же ња гра ђа на (члан 167. став 3), као и на вер ске 
за јед ни це (члан 44. став 3). Уста вом су ре гу ли са ни раз ло зи за бра-
не ових удру же ња.24) Пред лог о за бра ни ра да по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
под но си Вла да, Ре пу блич ки јав ни ту жи лац или ор ган над ле жан за 
упис у ре ги стар ових удру же ња.25) 

6)ОдлучивањеоповредиУставаодстранепредседникаРепу
блике.–Уста вом Ср би је је пред ви ђе на мо гућ ност раз ре ше ња пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је у слу ча ју по вре де Уста ва (члан 118). 
Устав ни суд не по кре ће по сту пак ни ти од лу чу је о раз ре ше њу пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, већ евен ту ал но о ње го вој по вре ди Уста ва. 
22) Ова над ле жност на шла је ме сто и у Уста ву РС од 1990. го ди не. Устав ни суд је био овла-

шћен да од лу чу је о „са гла сно сти ста ту та или дру гог оп штег ак та по ли тич ке стран ке 
или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је“ са Уста вом и за ко ном и „за бра ни рад по ли тич ке 
стран ке или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је“ (члан 125. тач ка 5. и 6).

23) На кон усва ја ња Уста ва од 1990. го ди не по сто ја ла је бо ја зан да би Устав ни суд Ср би је, 
чи је би су ди је би ле екс по нен ти по ли тич ких стра на ка на вла сти, мо гао би ти зло у по тре-
бљен за укла ња ње опо зи ци о них стра на ка. То се ни је до го ди ло, али ни су ни за бра ње не 
по ли тич ке стран ке ко сов ских Ал ба на ца ко је су де ло ва ле на се па ра ти стич кој осно ви.

24) Уста вом су за бра ње на тај на и па ра вој на удру же ња, удру же ња чи је је де ло ва ње усме ре-
но на на сил но ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше ње људ ских или ма њин ских пра ва или 
иза зи ва ње ра сне, на ци о нал не или вер ске мр жње (члан 55. став 3–4). Устав ни суд мо же 
за бра ни ти вер ску за јед ни цу ако ње но де ло ва ње угро жа ва пра во на жи вот, пра во на пси-
хич ко и фи зич ко здра вље, пра ва де це, пра во на лич ни и по ро дич ни ин те гри тет, пра во 
на имо ви ну, јав ну без бед ност и јав ни ред или ако иза зи ва и под сти че вер ску на ци о нал-
ну или ра сну не тр пе љи вост (44. став 3. Уста ва).

25) Та ко је Сло бо дан Ра до ва но вић, в. д. Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, упу тио Устав ном 
су ду пред лог за за бра ну ра да На ци о нал ног стро ја у ок то бру 2008. го ди не, а по том и 
Ми ни стар ство прав де, због иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и вер ске мр жње. Ова ор га-
ни за ци ја ни је ре ги стро ва на, али се за бра на тра жи у од но су на ње но де ло ва ње. Ви де ти: 
члан 80. став 1. За ко на о Устав ном су ду.
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На род на скуп шти на мо же по кре ну ти по сту пак за раз ре ше ње 
пред сед ни ка Ре пу бли ке на пред лог нај ма ње тре ћи не од укуп ног 
бро ја на род них по сла ни ка. Устав ни суд мо ра у ро ку од 45 да на да 
од лу чи о по сто ја њу по вре де Уста ва. По сту пак утвр ђи ва ња по вре-
де Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке де таљ ни је је ре гу ли-
сан За ко ном о Устав ном су ду. Устав ни суд нај пре од лу чу је да ли је 
по сту пак за раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке по кре нут у скла ду 
са Уста вом и за ко ном. Ако је то слу чај, Устав ни суд до ста вља акт 
На род не скуп шти не на од го вор пред сед ни ку Ре пу бли ке у ро ку ко-
ји она од ре ди. На кон ис те ка ро ка за од го вор, пред сед ник Устав ног 
су да за ка за ће рас пра ву на ко јој се до но си од лу ка о то ме да ли је 
пред сед ник Ре пу бли ке по вре дио Устав. Ми шље ње Устав ног су да 
не оба ве зу је На род ну скуп шти ну, већ она до но си од лу ку о раз ре-
ше њу пред сед ни ка Ре пу бли ке дво тре ћин ском ве ћи ном на род них 
по сла ни ка. 

Раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке је па ра по ли тич ке при ро-
де, ко ја се на ла зи на гра ни ци ње го ве прав не и по ли тич ке од го вор-
но сти. Прав ни ка рак тер овом об ли ку од го вор но сти упра во да је 
мо гућ ност да Устав ни суд утвр ди по вре ду Уста ва. Под по вре дом 
Уста ва под ра зу ме ва се по вре да духауста ва, а не ње го вог тек ста јер 
се не у став ни ак ти по вла че из прав ног по рет ка.26) 

Ме ха ни зам од го вор но сти пред сед ни ка Ре пу бли ке, уре ђен 
Уста вом Ср би је (члан 118), не од го ва ра ду ху по де ле вла сти, јер 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је не раз ре ша ва те ло ко је га је иза бра-
ло. У Уста ву од 1990. го ди не, то је би ло до след но из ве де но, па су 
пред сед ни ка Ре пу бли ке опозивалигра ђа ни (члан 88). Сâм по сту пак 
опо зи ва, ме ђу тим, у прак си је био не спро во див, чи ме је пред сед-
ник прак тич но учи њен „нео д го вор ним“. Сто га су у на шој те о ри ји 
ин сти ту ци ји опо зи ва пред сед ни ка Ре пу бли ке упу ће не кри ти ке, па 
се у скла ду с на ме ром сла бље ња ње го вог по ло жа ја у но вом уста ву 
при бе гло ре ше њу о ње го вом разрешењу.

Са да шње устав но ре ше ње до зво ља ва да се пред сед ник Ре пу-
бли ке лак ше мо же раз ре ши ти не го би ра ти, од стра не те ла ко је га 
ни је ни иза бра ло.27) Ва ља би ти оба зрив пре ма овом ре ше њу, по-
го то во у слу ча ју су ко ба пред сед ни ка Ре пу бли ке и пар ла мен тар не 
26) Упо ре ди ти: С. Чи плић, „Над ле жно сти и по ло жај Устав ног су да у пред ло зи ма за но ви 

Устав Ср би је“, УставнисудРепубликеСрбије(зборникрадовасасаветовања),Бе о-
град, 2004, стр. 159.

27)  Ви де ти: М. Ра до је вић, ПрименатеоријеподелевластиуполитичкомсистемуРепу
бликеСрбије, магистарскирад, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2005, стр. 353.
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ве ћи не, ка да би и Устав ни суд под ја ким по ли тич ким при ти сци ма, 
што је био слу чај и у про шло сти, мо гао да се ру ко во ди од лу чи ва-
њем по по ли тич кој це лис ход но сти. 

7) Одлучивањеоуставнојжалбиидругимжалбама.–Устав-
на жал ба је по себ но „ин ди ви ду ал но и суп си ди јер но прав но сред-
ство за устав но суд ску за шти ту основ них људ ских пра ва и сло бо-
да“, но ви устав ни ин сти тут иако се и ра ни је при ме њи ва ла у на шем 
прав ном по рет ку.28) Устав је про пу стио да од лу чи ва ње о устав ним 
жал би уре ди у окви ру над ле жно сти Устав ног су да, већ је то учи нио 
у по себ ном чла ну (члан 170. Уста ва). 

Устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та 
или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју људ ска или ма њин ска пра-
ва и сло бо де. Она је суп си ди јер но прав но сред ство, јер се из ја вљу-
је ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства 
за за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва. За ко но да вац пред ви ђа и 
из у зе так од на че ла суп си ди јер но сти, јер се устав на жал ба мо же из-
ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је 
под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
(члан 82. став 2. Зо УС).29)

Уста во тво рац ни је од ре дио ко мо же под не ти устав ну жал бу, 
већ је то пре пу стио за ко но дав цу.30) За ко но да вац је, пак, до пу стио 
ши ро ку мо гућ ност ак тив но ле ги ти ми са них ли ца да под но се устав-
ну жал бу.31) Под но си лац устав не жал бе мо же би ти сва ко ли це ко-
је сма тра да је по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на 
28)  Устав на жал ба је уве де на Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 1992. го ди не 

(члан 124), а по том пред ви ђе на и Устав ном по ве љом др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра (члан 46). Бо са Не на дић за кљу чу је да је њен „нор ма тив ни оквир био ску чен и да је 
до жи ве ла бе зна чај ну при ме ну у прак си“. Б. Не на дић, „Устав ни суд Ср би је као ’жал бе-
ни суд’“, Правнаријеч,бр. 10/2007, Удру же ње прав ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, 
2007, стр. 178.

29)  О то ме ви ше: С. Ли лић, „Да ли је устав на жал ба ефи ка сан прав ни лек за су ђе ње у ра-
зум ном ро ку?“, АналиПравногфакултетауБеограду,бр. 2/2007, стр. 67–85.

30)  У де лу на ше прав не те о ри је сма тра се да је кру пан про пуст уста во твор ца про пу шта ње 
уста во твор ца да од ре ди но си о це пра ва на устав ну жал бу. Ви де ти: Р. Мар ко вић, „Устав 
Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не – кри тич ки по глед“, АналиПравногфакултетау
Београду,бр. 2/2006, стр. 26–27; В. Пе тров, „Но ви Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је“, op.
cit.,стр. 6; О. Ву чић, „Но ви Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Правнаријеч,бр. 10/2007, Ба ња 
Лу ка, стр. 141.

31)  Устав на жал ба се мо же под не ти са мо пре ко адво ка та у Шпа ни ји. То је еко но мич ни је 
ре ше ње за Устав ни суд, јер се та да рет ко де ша ва да он од ба цу је устав не жал бе због 
то га што не ис пу ња ва ју про це сне прет по став ке. Ре ше ње на шег за ко но дав ца омо гу ћа ва 
да се стран ка осло бо ди тро шко ва ан га жо ва ња адво ка та, ко ри сте ћи пра во на бес плат ну 
прав ну по моћ.



стр:179204.

- 191 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2009год.(XXI)VIIIvol=20

по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или ма њин ско пра во. На осно ву 
ње го вог овла шће ња устав ну жал бу мо же под не ти и дру го фи зич ко 
ли це, др жав ни или дру ги ор ган над ле жан за пра ће ње и оства ри ва-
ње људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да (члан 83. Зо УС). Устав-
на жал ба се из ја вљу је у ро ку од 30 да на од до ста вља ња по је ди нач-
ног ак та или пред у зи ма ња рад ње ко јом се по вре ђу је или ус кра ћу је 
људ ско или ма њин ско пра во. Овај рок ни је пре клу зи ван, па Устав-
ни суд пред ви ђа и до пун ске ро ко ве (ви де ти члан 84. Зо УС). 

Устав ни суд Ср би је од лу чу је и о жал ба ма у ве зи с по твр ђи ва-
њем (ве ри фи ка ци јом) ман да та на род них по сла ни ка (члан 101. став 
5. Уста ва), жал би про тив од лу ка Ви со ког суд ског са ве та о пре стан-
ку су диј ске функ ци је (члан 148. став 2. Уста ва), жал би на од лу ку 
о пре стан ку ду жно сти јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца 
(члан 161. став 4. Уста ва), жал би про тив од лу ка Ви со ког са ве та 
суд ства (члан 155. Уста ва), жал би ор га на од ре ђе ног ста ту том ауто-
ном не по кра ји не ако се по је ди нач ном рад њом или рад њом др жав-
ног ор га на или ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва 
вр ше ње над ле жно сти ауто ном не по кра ји не (члан 187. став 1. Уста-
ва), жал би ко ју мо же да под не се ор ган од ре ђен ста ту том оп шти-
не ако се по је ди нач ном рад њом или рад њом др жав ног ор га на или 
ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле-
жно сти оп шти не, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.32) То су 
раз ли чи та прав на сред ства и по себ не над ле жно сти Устав ног су да, 
ко је се раз ли ку је по сво јој про це сно прав ној и ма те ри јал но прав ној 
при ро ди од устав не жал бе.33)

Устав ни суд Ср би је је на до бром пу ту, на осно ву ана ли зе по-
да та ка о ње го вом ра ду из 2008. го ди не, да се пре о бра зи у „жал-
бе ни суд“ и нај ви шу ин стан цу за шти те људ ских пра ва у до ма ћем 
прав ном си сте му. Уво ђе ње устав не жал бе је, ка ко ста ти сти ка ра да 
Устав ног су да све до чи, ви ше стру ко по ве ћа ло и број пред ме та у од-
но су на ра ни ји пе ри од.34) 

32)  Члан 96. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви.
33)  О то ме ви ше: Б. Не на дић, „Устав ни суд Ср би је као ’жал бе ни суд’“, op.cit., стр. 179; Р. 

Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, АналиПравног
факултетауБеограду,бр. 2/2007, стр. 37. 

34)  Устав ни суд је при мио се дам и по пу та ви ше пред ме та у 2008. у од но су на 2006. го-
ди ну. Устав ном су ду је упу ће но 1567 устав них жал би и око 220 пред ме та из обла сти 
нор ма тив не кон тро ле. Ви де ти: ПрегледрадаУставногсудау2008.години,http://www.
ustav ni.sud.sr.gov.yu/ve sti/ve sti_full.php?idve sti=167 
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2.СТРУКТУРАИОРГАНИЗАЦИЈА

Устав од 2006. го ди не је из ме нио над ле жност, али и ор га ни за-
ци ју и струк ту ру Устав ног су да Ср би је. Но ви не се ти чу бро ја су ди-
ја, на чи на њи хо вог из бо ра и јем ста ва њи хо ве не за ви сно сти. Сми-
сао ових про ме на је да се струк ту ра и ор га ни за ци ја Устав ног су да 
ускла ди са оби мом над ле жно сти и на че лом по де ле вла сти.

БројсудијаУставногсудаСрбије.–Број су ди ја Устав ног су-
да по ве ћан је у Уста ву на 15 (члан 172, став 1. Уста ва), у од но су 
на де вет ко ли ко их је би ло по Уста ву од 1990. Та кво опре де ље ње 
је у скла ду с про ши ре ним и но вим над ле жно сти ма Устав ног су да, 
по тре бом ре ша ва ња пред ме та на сле ђе них из прет ход ног пе ри о да, 
али и тен ден ци јом ко ја је при сут на у ком па ра тив ном пра ву.35) Ср-
би ја, упо ред но прав но по сма тра но, при па да гру пи зе ма ља с ве ћим 
бро јем устав них су ди ја (ви де ти та бе лу 1). У овом слу ча ју, при ме-
ћу је мо да ве ли чи на зе мље (ње на те ри то ри ја и број ста нов ни ка) не 
игра ју уло гу у од лу чи ва њу у кре и ра њу над ле жно сти и струк ту ре 
устав ног су да, већ да у тзв. пост ко му ни стич ким си сте ми ма, као 
по сле ди ца ин сти ту ци о на ли зо ва не кон тро ле за шти те људ ских сло-
бо да пу тем устав них жал би, ра сте и број су ди ја устав них су до ва. 
Прак са Устав ног су да Ср би је у ми ну лом пе ри о ду је по твр ди ла ста-
но ви ште уста во твор ца, јер је при лив но вих пред ме та уве ћан при-
ме ном но вих устав них ре ше ња. 
Та бе ла 1. – При каз бро ја су ди ја у упо ред но прав ним си сте ми ма36)

Број 
су ди ја Др жа ва

3 Мал та
4 Ан до ра
6 Мол да ви ја
7 Цр на Го ра (пет су ди ја до 2007) 
9 Фран цу ска (Др жав ни са вет), Ал ба ни ја, Ру му ни ја, Ма ке до ни ја, Бо сна и 

Хер це го ви на, Сло ве ни ја, Ли тва ни ја, Ср би ја (1990–2006)
10 Сло вач ка (до 2002)
11 Бу гар ска
12 Шпа ни ја, Пољ ска, Бел ги ја, Сло вач ка (од 2002)
13 Хр ват ска, Пор ту гал 
14 Аустри ја
15 Ита ли ја, Ср би ја (од 2006), Че шка, Ма ђар ска, Пољ ска, 
16 Не мач ка
18 Укра ји на, Бе ло ру си ја
19 Ру си ја

35)  Ви де ти: Р. Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не – кри тич ка ана ли за“, 
АналиПравногфакултетауБеограду, бр. 2/2006, стр. 23–24; Б. Не на дић, „Пред го вор“, 
ЗаконоУставномсуду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 22; О. Ву чић, „Но-
ви Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Правнаријеч, бр. 10/2007, Ба ња Лу ка, стр. 137.

36)  За по тре бе овог на уч ног ра да опре де ли ли смо се за при каз бро ја су ди ја устав них су до-
ва у др жа ва ма на под руч ју Евро пе.
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Начин избора судијаУставног суда. –Су ди је Устав ног су да 
би ра ла је На род на скуп шти на на пред лог пред сед ни ка Ре пу бли ке 
по Уста ву од 1990. го ди не. Ова квим на чи ном из бо ра обез бе ђи вао 
се ви сок сте пен њи хо ве ле ги тим но сти, али је по сто ја ла опа сност 
од по ли ти за ци је њи хо вог из бо ра и на ру ша ва ња на че ла по де ле вла-
сти. На и ме, у по ступ ку из бо ра су ди ја Устав ног су да ни су уче ство-
ва ли пред став ни ци суд ске вла сти и вла де, а уло га по сла нич ке ве-
ћи не је би ла акла ма тив на. 

Пре ма но вим устав ним ре ше њи ма, у из бо ру устав них су ди ја 
уче ству ју све три гра не др жав не вла сти. Тре ћи ну од укуп ног бро-
ја су ди ја Устав ног су да би ра На род на скуп шти на, тре ћи ну име ну-
је пред сед ник Ре пу бли ке, а пре о ста лих пет су ди ја оп шта сед ни ца 
Вр хов ног ка са ци о ног су да (члан 172, став 2. Уста ва). У скла ду с 
на че лом по де ле вла сти, ис так ну та је и са рад ња и ме ђу за ви сност 
др жав них ор га на у њи хо вом из бо ру. На род на скуп шти на би ра пет 
су ди ја Устав ног су да од 10 кан ди да та ко је пред ло жи пред сед ник 
Ре пу бли ке, пред сед ник Ре пу бли ке име ну је пет су ди ја Устав ног су-
да од 10 кан ди да та ко је пред ло жи На род на скуп шти на, а оп шта 
сед ни ца Вр хов ног ка са ци о ног су да име ну је пет су ди ја од 10 кан-
ди да та ко је на за јед нич кој сед ни ци пред ло же Ви со ки са вет суд ства 
и Др жав но ве ће ту жи ла ца (члан 172, став 3). Са сва ке од пред ло-
же них ли ста кан ди да та је дан од иза бра них кан ди да та мо ра би ти с 
те ри то ри је ауто ном них по кра ји на. 
Та бе ла 2. Мо де ли из бо ра су ди ја устав ног су да пре ма ор га ну ко ји 

их би ра
Избородстране
Парламента

Избородстранешефа
државе Мешовитиизбор1

Не мач ка, Пољ ска, Ма-
ђар ска, Ма ке до ни ја, 
Ли тва ни ја, Ру си ја, Сло-
ве ни ја, Пор ту га ли ја,2 
Хр ват ска, Цр на Го ра, 
БиХ,3 Бел ги ја,4 Ср би ја 
(од 1990. до 2006)

Аустри ја, Шпа ни ја, Че-
шка, Сло вач ка, Дан ска, 
Пољ ска, Ал ба ни ја, 

Ита ли ја (члан 135. 
Уста ва),5 Бу гар ска 
(члан 147. Уста ва), 
Ср би ја, Сло вач ка 
(члан 134. Уста ва), 
Бе ло ру си ја, Укра ји на 
(члан 148. Уста ва), 
Мол да ви ја,

Уста во тво рац је но вим мо де лом из бо ра су ди ја на сто јао да га-
ран ту је не за ви сност Устав ног су да и при ме ну прин ци па по де ле 
вла сти. Ком па ра тив но по сма тра но, у ве ћи ни зе ма ља из бор су ди ја 
устав ног су да је у над ле жно сти пар ла мен тар не ве ћи не. Ме ђу тим, 
све ве ћи број зе ма ља при хва та ита ли јан ски мо дел (ви де ти та бе лу 
2).37) 
37) О то ме ви ше: R. Po dol njak, „Iz bor su da ca Ustav nog su da Re pu bli ke Hr vat ske u kom pa ra-

tiv noj per spek ti vi“, ZbornikradovaPravnogfakultetauZagrebu, br. 3/2007, Za greb, стр. 
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Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је кон сти ту и сан у кр њем са-
ста ву, из бо ром 10 су ди ја Устав ног су да у де цем бру 2007. го ди не. 
Та кву мо гућ ност пред ви део је Устав ни за кон (члан 9), али су при 
то ме пре кр ше ни ро ко ви јер је из бор од но сно име но ва ње су ди ја 
Устав ног су да тре ба ло из вр ши ти нај ка сни је до кра ја пр вог ре дов-
ног за се да ња На род не скуп шти не (у ма ју 2007). И при ли ком пр вог 
име но ва ња устав них су ди ја по ја ви ле су се при мед бе и кри ти ке о 
по ли ти за ци ји њи хо вог из бо ра и стра нач кој тр го ви ни, a на кон три 
го ди не од до но ше ња Уста ва, још се ни су сте кли усло ви да се из вр-
ши из бор пре о ста лих су ди ја Устав ног су да ко је се име ну ју са за јед-
нич ке ли сте Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног ве ћа бу ду ћи да и 
да ље ни су иза бра не су ди је Вр хов ног ка са ци о ног су да.

УсловизаизборсудијаУставногсуда.–Устав од 1990. го ди не 
ни је пред ви ђао по себ не усло ве за из бор су ди ја Устав ног су да, из-
у зев оп штих усло ва ко ји се зах те ва ју за рад у др жав ним ор га ни ма 
вла сти.38) Та кво ре ше ње у прак си је по го до ва ло ла ич ком ка рак те-
ру ове ин сти ту ци је, па је из ве сно вре ме и пред сед ник УС РС по 
струч ној во ка ци ји био еко но ми ста. Ова кво ста но ви ште је у скла ду 
с док три ном по ко јој кон тро ла устав но сти ви ше ин кли ни ра за ко но-
дав ној, а ма ње суд ској функ ци ји. Та кво ре ше ње по го ду је по ли ти-
за ци ји при ли ком из бо ра су ди ја и ума њу је ефи ка сност ра да Устав-
ног су да. Прав ни фа кул тет сма тра се „до њом гра ни цом“ у по гле ду 
струч не ква ли фи ка ци је устав них су ди ја. По сле ди ца та квог при сту-
па мо же би ти по ја ва екс пер то кра ти је,39) ели ти за ци је ове ин сти ту-
ци је, та ко да прав ни струч ња ци и про фе со ри прав них фа кул те та 
пре о вла ђу ју у ње го вом са ста ву, што по твр ђу је и при мер Устав ног 
су да РС у ко ме по ло ви ну од име но ва них су ди ја чи не про фе со ри на 
прав ним фа кул те ти ма.

Устав од 2006. уре ђу је по себ не усло ве за из бор устав них су-
ди ја:

– правничкообразовање–Устав ни су ди ја мо ра да бу де „ис-
так нут прав ник“.40) У ве ћи ни европ ских устав них су до ва, 
услов за из бор је прав нич ко обра зо ва ње устав них су ди ја.41) 

557–563.
38)  Слич но је ре ше ње у Фран цу ској.
39)  О то ме и: H. Shol ler, „Ustav no sud stvo u po li tič kom pro ce su“, op.cit.стр. 86.
40)  Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, у Сло ве ни ји се ко ри сти стан дард (прав ни струч њак), у Хр ват-

ској се су ди ја би ра из ре до ва ис так ну тих прав ни ка „по себ но су ди ја, др жав них адво ка-
та, адво ка та, уни вер зи тет ских про фе со ра“ (члан 125. Уста ва РХ).

41)  Ви де ти оп шир ни је: Б. Не на дић, „Усло ви за из бор су ди ја устав ног су да – као јем ство 
су диј ске не за ви сно сти“, op.cit.,стр. 241. 
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У зе мља ма са сна жном устав ном тра ди ци јом иде се и ко рак 
да ље па се као по се бан услов на во ди да кан ди да ти за су ди је 
устав них су ди ја при па да ју од ре ђе ним прав ним за ни ма њи ма 
(Шпа ни ја) или ис пу ња ва ју услов за из бор у су диј ска зва ња 
(Не мач ка). У по је ди ним устав ним си сте ми ма, кан ди да ти за 
су ди је устав них су до ва, по ред прав нич ког обра зо ва ња, мо-
ра ју има ти и мо рал ни углед (Че шка, Бу гар ска, Ру си ја, у Бо-
сни и Хер це го ви ни су ди ја Устав ног су да мо ра да има и „ви-
со ки мо рал ни углед“ [члан VI, 1b Устава]);

– професионалноискуство–Кан ди дат за су ди ју Устав ног су-
да мо ра има ти нај ма ње 15 ис ку ства у прав ној стру ци. Про-
фе си о нал но ис ку ство је углав ном до пун ски услов ко ји се 
по ја вљу је у устав ним си сте ми ма ко ји зах те ва ју прав нич ко 
обра зо ва ње;

 – старосницензус–Кан ди дат за су ди ју Устав ног су да мо ра да 
има на вр ше них 40 го ди на ста ро сти.42) Са гле да ва ње сло же-
них устав но прав них про бле ма зах те ва не са мо прав нич ко, 
већ и од ре ђе но жи вот но ис ку ство па у по је ди ним устав ним 
си сте ми ма на и ла зи мо и на ста ро сни цен зус као услов за из-
бор су ди је устав ног су да.

Јемстванезависности.–Упо зна ли смо се са устав ним ре ше-
њи ма ко ја сло же ним по ступ ком и про пи си ва њем усло ва за из бор 
устав них су ди ја на сто је да обез бе де до след ни ју при ме ну на че ла 
по де ле вла сти и за јем че за шти ту од по ли тич ких при ти са ка. Устав 
Ср би је, у раз ра ди устав ног по сту ла та, уре ђу је и га ран ту је не за ви-
сно сти устав них су ди ја ко је се од но се и на ман дат, не спо ји вост 
оба вља ња функ ци је су ди је Устав ног су да с дру гим функ ци ја ма, 
иму ни тет, пре ста нак функ ци је и ма те ри јал ни по ло жај. 

Устав Ср би је, за раз ли ку од свог прет ход ни ка, уки нуо је стал-
ност функ ци је су ди је Устав ног су да, огра ни чио њи хов ман дат на 
де вет го ди на и до зво лио да два пу та мо гу би ти иза бра ни. То ре-
ше ње че сто је за сту пље но у ком па ра тив ној прак си,43) иако у ма-
њој ме ри га ран ту је не за ви сност су ди ја устав них су до ва не го стал-
ност оба вља ња суд ске функ ци је. О овом пи та њу у те о ри ји по сто је 
42)  Та кво ре ше ње на ла зи мо и у Сло ве ни ји, Бел ги ји, Бу гар ској, Не мач кој и Ру си ји.
43) Ду жи ну ман да та од де вет го ди на по зна ју устав ни си сте ми Ита ли је, Шпа ни је, Сло ве-

ни је, БиХ, Цр не Го ре, Ру му ни је, Че шке... Ва ри јан та ре ше ња о де ве то го ди шњем ман да-
ту устав них су ди ја је мо гућ ност њи хо вог ре и збо ра (Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Бу гар ска, 
Ли тва ни ја). Упо ре ди ти: Б. Не на дић, „Ду жи на тра ја ња ман да та су ди ја устав них су до ва 
у упо ред ном пра ву“, ГласникАдвокатскекомореВојводине, бр. 2–3/2005, Адво кат ска 
ко мо ра Вој во ди не, Но ви Сад, стр. 120–132.
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опреч на ми шље ња,44) али су рет ки уста ви (по пут аустриј ског и тур-
ског) ко ји до зво ља ва ју стал ност оба вља ња устав но суд ске функ ци-
је. У упо ред ном пра ву од ре ђу је се ман дат су ди ја устав них су до ва у 
ду жем вре мен ском тра ја њу од пар ла мен тар ног и до зво ља ва њи хов 
ре и збор ка ко би се из бе гле зам ке по ли тич ких при ти са ка и уце на. 
Вре мен ски огра ни че ним ман да том не на ру ша ва се не за ви сност су-
ди ја устав ног су да и омо гу ћа ва се њи хо ва не при стра сност у од лу-
чи ва њу. Ар гу мент у при лог овом ста ву је и да, за раз ли ку од суд ске 
функ ци је, функ ци ја су ди је устав ног су да ни је про фе си ја, већ „јав-
на функ ци ја оро че ног вре мен ског тра ја ња“, па би ње но вр ше ње 
тре ба ло ве за ти за од ре ђе ни вре мен ски пе ри од.45) 

За бра ном су ко ба ин те ре са шти ти се ин те гри тет и не за ви сност 
оба вља ња функ ци је су ди је устав ног су да и ин сти ту ци је Устав ног 
су да. Устав уре ђу је да су ди ја Устав ног су да не мо же да вр ши дру гу 
јав ну или про фе си о нал ну функ ци ју, ни ти по сао (члан 173. став 2) и 
за бра њу је устав ним су ди ја ма члан ство у по ли тич кој стран ци (члан 
15. став 1). Из у зе так од за бра не су ко ба ин те ре са су ди је Устав ног 
су да не од но си се на на став ни ке прав них фа кул те та у зва њи ма ре-
дов ног или ван ред ног про фе со ра, као и де ло ва ње у кул тур но-умет-
нич ком, ху ма ни тар ном, спорт ском или дру гом удру же њу за ко је се 
не при ма на кна да (члан 16. став 2. и 4. Зо УС). Ове од ред бе ни су 
де таљ ни је уре ђе не, јер се и За кон о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са не 
од но си на су ди је ре дов них су до ва и су ди је Устав ног су да али мо же 
би ти од по мо ћи у ту ма че њу на ве де них од ред би.46) 

Су ди је устав ног су да не сме ју би ти из ло же ни при ти сци ма да 
због из ра же ног ми шље ња или гла са ња у вр ше њу сво је функ ци-
је мо гу би ти по зва ни на кри вич ну или дру гу вр сту од го вор но сти 
(иму ни тет нео д го вор но сти). Иму ни тет су ди ја Устав ног су да је по 
оби му ши ри од иму ни те та су ди ја ре дов них су до ва, а као и у прет-
ход ном уста ву (члан 126. став 4. и 5) из јед на чен с по сла нич ким 

44)  Вре мен ски огра ни че ни ман дат из ла же су ди ју устав ног су да мо гућ но сти да због при-
ти са ка нео бјек тив но од лу чу је. Ње го ва на вод на не по доб ност за по ли тич ке цен тре мо ћи 
мо гла би да бу де санк ци о ни са на ус кра ћи ва њем ре и збо ра у на ред ном ман да ту. По себ но 
у зе мља ма с крх ком де мо кра ти јом, вре мен ски огра ни че ни ман дат ства ра по слу шнич-
ко устав но су до ва ње. О то ме и: Не на дић Бо са, „Јем ства не за ви сно сти су ди ја Устав ног 
су да у но вом Уста ву Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.in for ma tor.co.rs/in for ma tor/tek sto vi/
jem stva_107.htm, стр. 2.

45)  Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита,op.cit.,стр. 
179.

46)  Та ко нпр. он од ре ђу је шта се сма тра „јав ном функ ци јом“. Ви де ти члан 2. став 2. и 3. 
За ко на о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са при вр ше њу јав них функ ци ја, „Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 43/04.
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иму ни те том. О иму ни те ту су ди ја, ме ђу тим, ви ше не од лу чу је На-
род на скуп шти на већ Устав ни суд (члан 173. став 2). Су ди ја Устав-
ног су да у то ку тра ја ња свог ман да та ужи ва и иму ни тет не по вре ди-
во сти (про це сни иму ни тет), од но сно без од лу ке Устав ног су да не 
мо же се про тив ње га во ди ти кри вич ни или дру ги по сту пак у ко јем 
би му се мо гла из ре ћи ка зна за тво ра ни ти би ти при тво рен, из у зев 
ако је за те чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка-
зна за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди на.47)

Су ди ји Устав ног су да пре ста је ду жност ис те ком ман да та на 
ко ји је иза бран или име но ван, на ње гов зах тев, у слу ча ју ис пу ње-
ња усло ва за од ла зак у ста ро сну пен зи ју и у слу ча ју ње го вог раз-
ре ше ња. Су ди ја Устав ног су да раз ре ша ва се ако по ста не члан по-
ли тич ке стран ке, по вре ди за бра ну су ко ба ин те ре са, трај но из гу би 
спо соб ност за ду жност су ди је Устав ног су да, бу де осу ђен на ка зну 
за тво ра или за ка жњи во де ло ко је га чи ни не до стој ним ду жно сти 
су ди је Устав ног су да. По сту пак за раз ре ше ње мо гу по кре ну ти На-
род на скуп шти на, пред сед ник Ре пу бли ке и Вр хов ни ка са ци о ни суд 
а Устав ни суд мо же по кре ну ти ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка 
за раз ре ше ње. Устав ни суд спро во ди по сту пак и кон ста ту је ис пу-
ње ност усло ва за раз ре ше ње су ди је Устав ног су да.48)

Га ран ти ја не за ви сно сти устав ног су да је и ње гов ма те ри јал ни 
по ло жај, ко ји се ис по ља ва у од ре ђе ној бу џет ској са мо стал но сти и 
за ра да су ди ја. Сред ства за рад и функ ци о ни са ње Устав ног су да Ср-
би је обез бе ђу ју се на ње гов пред лог у бу џе ту (члан 28. Зо УС). 

ЗАКЉУЧАК

Устав ном су ду Ср би је је по ве ре на ве ћа уло га и зна чај у устав-
ном си сте му на кон 2006. го ди не. Но вим уста вом су про ши ре не 
над ле жно сти Устав ног су да, мо ди фи ко ва на ње го ва уну тра шња 
струк ту ра и ино ви ран устав ни по ло жај устав них су ди ја. На од ре-
ђи ва ње бро ја и на чи на из бо ра су ди ја ути цао је „ита ли јан ски ре-
цепт“, ко ји обез бе ђу је уче шће све три гра не др жав не вла сти у фор-
ми ра њу Устав ног су да. При то ме се ни су мо гли ис кљу чи ти ри зи ци 
по ли ти за ци је при сут ни и у прак си европ ских устав них су до ва.49) 

47)  Ви де ти од ред бу чла на 103. Уста ва ко ја уре ђу је иму ни тет на род них по сла ни ка.
48)  Ви де ти: члан 174. Уста ва и члан 15. За ко на о Устав ном су ду.
49) О то ме ви ше: H. Shol ler, „Ustav no sud stvo u po li tič kom pro ce su“, Političkamisao, br. 

1/1998, Za greb, стр. 86; Ханс Кел зен је при знао да је „бо ље при хва ти ти за ко ни то уче-
шће по ли тич ких пар ти ја у из бо ру су да уме сто њи хо вог по тај ног, па са мим тим и не-
кон тро ли са ног ути ца ја“, док Фи лип Ло во за кљу чу је да ути цај по ли тич ких стра на ка 
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Но ве над ле жно сти ме ња ју и основ ни смер функ ци о ни са ња Устав-
ног су да ко ји се од „ка са тор ног су да“, од но сно су да ко ји вр ши пре 
све га нор ма тив ну кон тро лу (кон тро лу устав но сти и за ко ни то сти), 
пре о бра жа ва у „жал бе ни суд“, пр вен стве но по сту па ју ћи по устав-
ним жал ба ма. 

На ефи ка сност ра да Устав ног су да, из у зев ње го ве устав не по-
зи ци је, ути чу и дру ге окол но сти – оп шти сте пен де мо кра ти за ци је, 
ква ли тет прав ног по рет ка, ка дров ски са став и струк ту ра су ди ја... 
Не за ви сност и са мо стал ност је при мар на прет по став ка за ле ги-
тим но по сту па ње устав них су до ва, ко ју са гле да ва мо у кон тек сту 
опе ра ци о на ли за ци је га ран ци ја и не мо гућ но сти по ли тич ких ути ца-
ја на до но ше ње од лу ка. 

На ве де не прет по став ке за де ло твор но по сту па ње Устав ног су-
да ни су на аде ква тан на чин уста но вље не у по ли тич ком си сте му 
Ср би је: ни зак сте пен по ли тич ке кул ту ре и оштри су ко би по ли тич-
ких стра на ка, не кон зи стен прав ни си стем и прав не пра зни не, не-
по пу ње ност ка дров ског са ста ва јер тре ћи на су ди ја ни је иза бра на 
и на кон три го ди не од усва ја ња Уста ва, пре о бим на де лат ност (око 
900 не ре ше них пред ме та из прет ход ног пе ри о да и ви ше стру ко уве-
ћа ње при мље них пред ме та), нео д го ва ра ју ћи сме штај ни и тех нич ки 
ка па ци те ти и струк ту ра су ди ја. Та ко је се ди ште Устав ног су да Ср-
би је у Бе о гра ду, у згра ди ко ју де ли са дру гим др жав ним ор га ни ма. 
Ка ко би се и сим бо лич но га ран то ва ла не за ви сност овог ор га на и 
по де ла вла сти устав но суд ство има соп стве ни сме штај ни обје кат 
у по је ди ним европ ским др жа ва ма, а ње го во се ди ште се на ла зи из-
ван пре сто ни це (нпр. у Че шкој, Ру си ји, Не мач кој), па би ре ци мо и 
се ди ште Устав ног су да Ср би је мо гло би ти у Кра гу јев цу. По се бан 
про блем у ра ду Устав ног су да је и чи ње ни ца да по ло ви ну иза бра-
них су ди ја Устав ног су да чи не уни вер зи тет ски на став ни ци, чи ји 
је рад ни од нос на ма тич ним прав ним фа кул те ти ма. Та кав њи хов 
ста тус, прак тич но уго вор но ан га жо ва них са рад ни ка, мо же ути ца ти 
на ква ли тет оба вља ња ду жно сти су ди је Устав ног су да. Из у зет ком 
од ин ком па ти бил но сти од оба вља ња дру гих јав них или про фе си-
о нал них функ ци ја или по сло ва, уста во тво рац је на пра вио ком про-
мис ка ко би ис пу нио зах те ве про фе со ра прав них фа кул те та. Oни 
ни су при хва та ли кан ди да ту ре за су ди је устав них су до ва, јер су до-

на функциoнисање устав них су до ва „сва ка ко ни је скри вен, али га је у сва ком слу ча ју 
не мо гу ће кон тро ли са ти“. Ф. Ло во, op.cit., стр. 88.
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ла зи ли у не по вољ ни ји рад ни ста тус.50) Шта ви ше, де ша ва ло се и да 
су ди ја на пу сти сво ју функ ци ју због од ла ска на ме сто уни вер зи тет-
ског на став ни ка. На ефи ка сност ра да мо же ути ца ти и окол ност да 
Устав ни суд од лу чу је са мо у пле ну му, а не и у ве ћи ма чи ме би се 
рас те ре ти ла про це ду ра и на чин од лу чи ва ња. На ве де ни про бле ми у 
нор ма тив ном ре гу ли са њу и функ ци о ни са њу Устав ног су да отва ра-
ју про стор за те о риј ску де ба ту и да љу ре фор му ове ин сти ту ци је. 

У са вре ме ним прав ним си сте ми ма, устав ним су до ви ма је на-
ме ње на уло га чу ва ра уста ва и ње го вих основ них вред но сти. У пр-
ви мах, ове вред но сти се де ши фру ју функ ци јом устав ног су да да 
об у зда са мо во љу др жав них вла сти и за јем чи нео ту ђи ве људ ске 
сло бо де и пра ва. За шти том основ них људ ских сло бо да и пра ва и 
по де лом вла сти, устав ни су до ви ус по ста вља ју и кон сти ту ци о нал ну 
вла да ви ну. На ве де не уло ге устав ног су да све до че и о по ли тич кој 
ди мен зи ји овог ор га на, јер он бра ни прав ни по ре дак ко јим се ре-
гу ли шу основ ни дру штве ни и по ли тич ки од но си.51) У по ли тич ком 
си сте му Ср би је, оства ри ва ње на че ла прав не др жа ве и вла да ви не 
пра ва, по де ле вла сти и за шти те људ ских пра ва усло вље но је и ус-
по ста вља њем не за ви сног и ефи ка сног Устав ног су да.
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Miodrag Radojevic
CONSTITUTIONAL COURT IN REPUBLIC OF SERBIA

Summary
In thisarticleauthoranalyzedrankingandstatusof the
Constitutional Court of the Republic of Serbia. By the
Constitutionof2006theauthorityandroleoftheConsti
tutionalCourt have beenwidened, its internal structure
modifiedandtherankingoftheConstitutionalCourtjudg
esinnovated.Risksofpoliticalizationduringtheelections
fortheConstitutionalCourtjudges,evidentinthepractice
of European Constitutional Courts, too, could not have
beenavoidedintheprocessofreinstallationoftheCon
stitutional Court. The new competencies have changed
basicdirectionoffunctioningoftheConstitutionalCourt
indirectionof becoming theCassationCourt outof the
AppealCourt.Therewouldbeothercircumstances, too,
thatwill have influenced efficiencyof theConstitutional
Court,apartfromitsConstitutionalstatus–generallevel
ofdemocratization,qualityoflegalorder,structureofthe
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cadreandjudgesandappropriatelocationandtechnical
capacity.
In this article there are underlined problems regarding
normative regulation and functioning of the Constitu
tionalCourt,thusopeningspaceforatheoreticaldebate
and further reformof this institution. Inpolitical system
of Serbia, accomplishing of the postulate of the rule of
law, power sharing and protection of human rightswill
depend,amongotherthings,onestablishmentofaninde
pendentandefficientConstitutionalCourt.
KeyWords:  rule of law,ConstitutionalCourt, constitu
tionality and legality, protection of human freedom and
rights,powersharing,protectoroftheConstitution,Con
stitutionofSerbia,authoritiesoftheConstitutionalCourt,
controlofconstitutionalityand legality, independenceof
the Constitutional Court, election of the Constitutional
Courtjudges,mandateoftheConstitutionalCourtjudges
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ИДЕЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ  
ТРАЈНОГ МИРА1)

Сажетак
Нај кра ће ре че но, основ не по бу де ко је су на ве ле по је
ди не на уч ни ке да усме ре сво је на по ре ка ис тра жи ва
њу ми ра би ле су свест о опа сно сти од но вог свет ског 
ра та и ње го вих ка та стро фал них по сле ди ца, уве ре ње 
у нео п ход ност да и на у ка пру жи свој до при нос от кла
ња њу те опа сно сти и незадовољство ре зул та ти ма 
ко је су у том по гле ду да ва ле дру штве не на у ке.
Са да шње ста ње се, пак, не мо же у том сми слу на зва
ти ми ром због то га што и да ље по сто ји опа сност од 
ну кле ар ног ра та и што у чи та вом овом пе ри о ду ни је 
би ло го то во нијед ног да на у ко ме ни су из гу бље ни жи
во ти у рат ним су ко би ма. У истом сми слу ово ста ње 
ме ђу на род них од но са Ken neth Bo ul ding ква ли фи ку је 
као «си стем прет ње» (thre at system), Sugata Dasgupta  
као «ста ње без ми ра» (pe a ce les sness), а Dieter Seng
haas  као «ор га ни зо ва ни не мир» (or ga ni si er ter Un fri
e den).
Да није борбе за супремацију великих сила и њихове 
тежње да имају монопол над ресурсима наше планете, 
сарадња и размена добара могла би да буде веома 
развијена уз очување мира и коегзистенцију.
Упркос лепим жељама, датим обећањима и преузетим 
правним обавезама, нпр. потписи ва њем Повеље ОУН, 
државе тешко успевају да усагласе своје националне 

* Истраживач ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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интересе у тој мери да би солидарно могле да се 
супротставе агресији. Ситуација је управо обрнута: 
државе се групишу и кон фрон тирају око својих 
партикуларних интереса и својим експанзионистичким 
поступцима непрекидно угрожавају међународну 
безбедност и светски мир. Дакле, упорно концепт 
кон фронтације (милита ри стички модел) побеђује 
концепт коегзистенције (хуманистички модел). 
Кључне речи: Мир, политичке силе...

ПОЛИТИЧКО РАЗ ЛИ КО ВА ЊЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА  
И НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА 

Рат је по ти ра ње ства ра ња. Не са мо да је не ра зу ман, не го и про-
ис ти че из не ра зу ме ва ња и уна пред ство ре них пред ра су да, као ре-
ал них чи ње ни ца. 

Ра ту је мо са не ким дру гим, јер не мо же мо да раз у ме мо дру-
гог, а тај други наступа неумољиво и са позиције силе и не ви-
ди мо  шта би то тре ба ло да чи ни мо. Раз у ме ва ње дру гог чи ни нам 
се као оспо ра ва ње нас са мих. Са мим тим што не ко ра ту је про тив 
нас, ми сли сва ка стра на, тај ни је вре дан раз у ме ва ња. И та ко обич-
но иде у оба прав ца, док физичка деструкција не савлада емоције 
мржње и нетрпељивости и принуди разум на успостављање 
примирја. Сетимо се само да нам се у XX веку десио Први светски 
рат – па  успостављање мира и оснивање Друштва народа да чува 
светски мир. Једва двадесет година после десио се још страшнији 
и деструктивнији Други светски рат, па опет  успостављање 
светског мира и оснивање Организације уједињених нација. Цена 
светског мира који траје 60 година био је стални локални не-
мир, запањујућих  преко 300 оружаних сукоба од 1945. наовамо. 
У пријатељству људи стварају, друже се и развијају све облике 
сарадње. Пријатељи, дакле, не ратују. Непријатељство доводи 
до сукоба, стварања предрасуда и у крајњој инстанци до рата и 
уништавања непријатеља.

Први и Други светски рат су физички уништавали непријатеља. 
Морална деструкција цивилизацијских тековина човечанства 
након Првог светског рата – дакле, уништење светског мира,  
настало је распадом  светске мировне институције која је имала 
задужење да га чува. У освит Другог светског рата, и поновне 
отворене појаве непријатељстава и подела, државе чланице нису 
се придржавале принципа и начела које су саме себи прописале 



стр: 205232.

- 207 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2009 год. (XXI)VIII vol=20

исцрпљене узајамним уништавањем у Првом светском рату. 
Поново се кренуло ратном стазом. Морално убиство Друштва 
народа извршиле су светске владе које су допустиле да до тога 
дође, бавећи се својим ситним дневно-политичким интересима 
исказавши незрелост и неспособност у сагледавању   и наметању 
општег, заједничког и наднационалног интереса. Хоће ли наши 
данашњи политички лидери и светске владе успети да сачувају 
морална начела прокламована Повељом ОУН, па самим тим 
безбедност и светски мир и за велике и за мале народе и успети да 
одоле изазовима атомске ере XXI века? 

Чувени  пруски филозоф и генерал Карл фон Клаузевиц (Carl von 
Clausewitz), као војник који је касније писао о својим искуствима 
и  феномену рата каже:«Ка да го во ри мо о уни шта ва њу не при ја те ља 
не мо ра мо по себ но ис ти ца ти да нас ни шта не при си ља ва да овај 
по јам огра ни чи мо са мо на фи зич ке сна ге, не го се ту ну жно мо ра ју 
укљу чи ти и мо рал не, по што се оне са фи зич ким до у нај сит ни је 
де ло ве про жи ма ју, и за то се уоп ште не мо гу ме ђу соб но одво ји ти.»2) 
”Мир” на кра ју, као што је Карл фон Кла у зе виц јед ном на пи сао, са-
мо је „при вре ме ни услов”: „По ра же на др жа ва че сто сма тра ис ход 
са мо као про ла зно зло, ко ме се мо же про на ћи лек у по ли тич ким 
усло ви ма (ра ту) у не ком сле де ћем тре нут ку.”3) На су прот то ме, Пла-
тон је био отво ре ни ји: „Са мо мр тви су ви де ли крај ра та.“

МЕ ЂУ НА РОД НО РАЗ У МЕ ВА ЊЕНЕ РА ЗУ МЕ ВА ЊЕ  
И ПО ТРЕ БА СПО РА ЗУ МЕ ВА ЊА У ЦИ ЉУ  

ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊА  ПРЕД РА СУ ДА  
И ИЗ БЕ ГА ВА ЊА РА ТА

У вре ме бло ков ске по де ле све та не су гла си це ве ли ких си ла ре-
ша ва ле су се у ло кал ним су ко би ма у ве чи тој бор би за су пре ма ци ју 
у све ту и ко нач ну по бе ду јед ног или дру гог мо де ла тј. ка пи та ли зма 
или со ци ја ли зма. Ме ђу тим, и да нас ка да је пре вла дао је дан гло бал-
ни мо дел-ка пи та ли стич ки и да ље се на ста вља ју ра то ви.

Мно ге да на шње ре ги о нал не без бе до но сне ор га ни за ци је су-
о ча ва ју се са иза зо вом очу ва ња кон сен су са и со ли дар но сти без 
ја сно иден ти фи ко ва ног спо ља шњег не при ја те ља или за јед нич-
ке прет ње. 
2) Carl von Cla u se witz, Vom Kri e ge, Re in bek bei Ham burg 1980, стр. 30.
3) Carl von Cla u se wicz, „On War”, ln War the End Re su it h Ne ver Fi nal,” уре дио и пре-

вео Mic hael Ho ward and Pe ter Pa re:, in de xed edi tion (Prin ce ton, New Jer sey: Prin ce-
ton Uni ver sity Press, 1976), 80.
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У дру гим ре ги о нал ним без бед но сним си сте ми ма, кон тро вер
зе ме ђу ко а ли ци о ним парт не ри ма о иден ти те ту не при ја те ља и 
усло ви ма, ко ји оправ да ва ју ин тер вен ци ју, ства ра ју сум ње о њи хо-
вој спо соб но сти да из ра де про јек те о ко лек тив ној од бра ни. Те сум-
ње су под стак ну те исто ри јом ре ги о нал них ор га ни за ци ја у ми ров-
ним на сто ја њи ма.

Кроз раз не епо хе, све до да нас, мно ги на уч ни ис тра жи ва чи ба-
ви ли су се фе но ме ном по ли тич ког од ре ђи ва ња јед них по ли тич ких 
су бје ка та пре ма дру ги ма на ре ла ци ји при ја тељ-не при ја тељ. У мо-
рал ном сми слу при ја тељ ство и не при ја тељ ство мо же се де фи ни са-
ти као до бро и зло, у естет ском као ле по и ру жно или у еко ном ском 
као ко ри сно и штет но. Раз ли ко ва ње при ја те ља од не при ја те ља има 
сми сао да озна чи крај њи сте пен ин тен зи те та ве зи ва ња или раз два-
ја ња, асо ци ја ци је или ди со ци ја ци је.

Та ко на при мер про ис ти че да на под руч ју еко ном ског не ма не-
при ја те ља, већ са мо ме ђу соб но су прот ста вље них кон ку ре на та, а у 
са свим мо ра ли зо ва ном све ту у ду хов ној сфе ри по сто је са мо про
тив ни ци у ди ску си ји.

Ме ђу тим, на ро ди се и да ље ме ђу соб но гру пи шу пре ма су прот-
но сти при ја тељ-не при ја тељ, а та су прот ност је и да нас још ве о ма 
ствар на и у окви ру др жа ве, као ор га ни зо ва ног по ли тич ког је дин-
ства ви ше чи ни ла ца, али ко ја као це ли на до но си за се бе од лу ку 
при ја тељ-не при ја тељ.

Не при ја тељ, да кле, ни је кон ку рент или про тив ник уоп ште. 
Не при ја тељ ни је ни при ват ни про тив ник ко ји се мр зи с осе ћа њи-
ма ан ти па ти је. Не при ја тељ је бор бе на ску пи на љу ди ко ја сто ји на-
спрам исте та кве ску пи не.4)

Не при ја тељ, у по ли тич ком сми слу је са мо јав ни не при ја тељ, 
јер све оно што се од но си на та кву ску пи ну љу ди, по себ но на чи тав 
на род је сте јав но. 

Ре ли гиј ске, еко ном ске и дру ге су прот но сти и пред ра су де мо гу 
се по ди ћи до по ли тич ких су прот но сти и иза зва ти од лу чу ју ће бор-
бе но гру пи са ње на при ја те ља и не при ја те ља. Ако би па ци фи стич ко 
про тив ни штво пре ма ра ту по ста ло то ли ко сна жно да би мо гло на-
те ра ти у рат па ци фи сте про тив не па ци фи ста, у је дан «рат про тив 
ра та», ти ме би би ло до ка за но да оно ствар но има по ли тич ку сна гу, 
јер је до вољ но сна жно да љу де гру пи ше на при ја те ље и не при ја те-
4) Карл Шмит, По јам по ли тич ког, при лог об ја вљен у књи зи Д. Си ме у но ви ћа, Те о ри-

ја по ли ти ке, Удру же ње на у ка и дру штво, Бе о град, 2002, стр. 271.
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ље. Ако је во ља да се рат спре чи то ли ко сна жна да не за зи ре ви ше 
ни од са мог ра та, он да је она упра во по ста ла по ли тич ки мо тив, тј. 
она, иако са мо као екс трем ну евен ту ал ност, по твр ђу је рат и чак 
сми сао ра та. Чи ни се да је то да нас јед на на ро чи то из глед на вр ста 
оправ да ња ра то ва. 

У екс трем ном слу ча ју ис ка зи ва ња не при ја тељ ста ва од но сно 
иден ти фи ко ва ња не при ја те ља и за о штра ва ња од но са до ла зи до 
отво ре ног су ко бара та. Кри зу би тре ба ло да раз ре ше је ди но са ми 
уче сни ци ме ђу со бом, ме ђу тим у ме ђу на род ним од но си ма че сто 
до ла зи до ар би тра же и «до брих услу га» тзв. «не при стра сног тре-
ћег» - по ми ри те ља, ко ји је пре ма до са да шњим ис ку стви ма, увек 
до са да, био пред став ник ве ли ких си ла. Док се дво ји ца би ју тре ћи 
обич но ко ри сти, и та ко кроз ве ко ве.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ РАЗ У МЕ ВА ЊА И ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

Пред ста ва о оп ште људ ској агре сив но сти узи ма све ви ше ма-
ха, она би тре ба ло да об ја сни за што је рат но ста ње та ко че сто кад 
пре гле да мо исто ри ју људ ских за јед ни ца. Ме ђу тим, чи ни се, агре-
сив ност је ипак јед но иза зва но ста ње код ве ћи не љу ди, а не стал но 
рас по ло же ње. Увек је за ра то ва ње би ла по треб на по себ на при пре-
ма, од но сно раз дра жи ва ње. Чо век је по при ро ди па си ван, же љан 
удоб но сти, ужи ва ња, еко ном ског оби ља, ви ше не го ри зи ка да из гу-
би жи вот, сво ја до бра или де ло ве сво га те ла. Евен ту ал но за до вољ-
ство од над вла да ва ња про тив ни ка кра ће је и ма ње од из гле да да се 
сам бу де уна ка жен, уби јен, обес пра вљен, опљач кан. 

Ве ру јем да је људ ска при ро да та ква да ра то ви ни су ни не из бе
жни, ни ти нео п ход ни. Али је нео п ход но по зна ва ње дру гог, чо ве ка 
из дру гог гра да, из дру ге обла сти, оног што је пр ви су сед као и 
оног ко жи ви у зе мља ма друк чи јим од соп стве не, у ду хов ној кли ми 
ко ја се раз ли ку је од на ше. 

Нај ма њи услов за то је оно што се зо ве «сло бо дан про ток ин-
фор ма ци ја» и раз ви ја ње при ја тељ ста ва у кул тур ној, на уч ној и свим 
дру гим обла сти ма ра да и ства ра ња и ме ђу соб ног по ве зи ва ња. Ин-
тер-кул ту рал ни ди ја лог уз мир и ко ег зи стен ци ју су плат фор ма за 
раз вој и на пре дак и ства ра ње, а рат во ди са мо ра за ра њу и то и фи-
зич ком и мен тал ном. 

Дру ги услов за пре ва зи ла же ње «не при ја тељ ства и пред ра су да» 
је да се ин фор ма ци је, сте че не у раз ме ни ко ри сте, узи ма ју у об зир, 
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да се о њи ма раз го ва ра. Ми сли ти и го во ри ти са мо о се би, мо жда се 
ви ше не сма тра не мо рал ним, али сва ка ко не во ди у про све ће ност и 
ме ђу соб но раз у ме ва ње. Оно ли ко ко ли ко је ва жно да се чо век др жи 
мак си ме «по знај се бе са мог», раз у ме ти чо ве ка по ред се бе, сва ка ко, 
зна чи и раз у ме ти га и спо ра зу ме ти се, по ре де ћи љу де јед не с дру-
ги ма. Без по ре ђе ња не ма ми шље ња. И обр ну то: са мо оно по ре ђе ње 
вре ди у ко јем има ми шље ња, ина че се за тва ра мо у круг са мо о бо жа-
ва ња. Сва ко по ре ђе ње ће ис па сти у на шу ко рист, а на ту ђу ште ту, и 
на кра ју иде у при лог за ра ће но сти са свим и сва ким.

Оку па ци ју те ри то ри је рат ним осва ја њи ма је јед но став ни је 
из ве сти од по ко ра ва ња ду ха јед ног на ро да и осва ја ња ње го вог ср
ца од но сно на кло но сти. До во ђе ње про тив ни ка у бес по мо ћан по-
ло жај је ста тус ко јим осва јач је ди но мо же би ти за до во љан:»Ако 
про тив ник тре ба да се по ко ра ва на шој во љи, мо ра мо га до ве сти у 
по ло жај ко ји је за ње га не по вољ ни ји не го жр тва ко ју од ње га зах те-
ва мо, не по вољ ност овог по ло жа ја не сме, на рав но, да бу де вре мен-
ски огра ни че на (бар не сме та ко да из гле да), ина че се про тив ник не 
би пре дао, већ би са мо са че као по вољ ни ји тре ну так».5) 

Рат се од и гра ва сва ки пут као «ко нач но по след њи рат чо ве чан-
ства». Та кви ра то ви су, ну жно, по себ но ин тен зив ни и не чо веч ни 
ра то ви, за то што они, пре ва зи ла зе ћи оно што је по ли тич ко, не при-
ја те ља исто вре ме но по ни жа ва ју у мо рал ним и ду гим ка те го ри ја ма 
и мо ра ју да га пре тво ре у не људ ску гну со бу ко ја се мо ра не са мо 
су зби ти не го и де фи ни тив но уни шти ти, ко ја да кле, ни је ви ше са мо 
не при ја тељ ко га тре ба вра ти ти у ње го ве гра ни це, већ га тре ба мо-
рал но и фи зич ки уни шти ти. 

КО ЈА ЈЕ АЛ ТЕР НА ТИ ВА ЗА ИЗ ЛА ЗАК СВЕ ТА  
ИЗ ЗА ЧА РА НОГ КРУ ГА БОР БЕ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА  

ЗА СУ ПРЕНА ЦИ ЈУ? РАЗ ВО ЈЕМ ДО ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА  
И ЕЛИ МИ НА ЦИ ЈЕ РА ТА

Це ло куп ни по сле рат ни раз ви так, у ко ме је сто ти њак зе ма ља 
ушло у ме ђу на род ну за јед ни цу у свој ству рав но прав ног су бјек та, 
осло ба ђа ју ћи се ве ков ног ко ло ни ја ли зма, упе ча тљи во је по твр дио 
да је иде ја сло бо де и не за ви сно сти на ро да до жи ве ла исто риј ски 
три јумф над прин ци пом до ми на ци је и суб ор ди на ци је у ме ђу на род-
ној за јед ни ци.
5)  Carl von Cla u se witz, Vom Kri e ge, Re in bek bei Ham burg 1980, str. 14.
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Си стем Ује ди ње них на ци ја је ор га ни за ци ја ко ја по прин ци-
пу фе де ра ли зма прав но-по ли тич ких су бје ка та-зе ма ља пот пи сни ца 
По ве ље ОУН, тре ба да чу ва мир и без бед ност у све ту – и га ран ту је 
тзв. «за шти ће ни свет ски мир». 

Функ ци о нал но по ве зи ва ње екс пе ра та из свих зе ма ља све та по 
еко ном ско-со ци јал ном прин ци пу на про јек ти ма од тран сна ци о нал-
ног зна ча ја га ран ту је тзв. «рад ни свет ски мир». (Као што је из град-
ња тран сна ци о нал них са о бра ћај ни ца, наф то во да, га со во да и сл.).

Упр кос ле пим же ља ма, да тим обе ћа њи ма и пре у зе тим прав-
ним оба ве за ма, нпр. пот пи си ва њем По ве ље ОУН, др жа ве те шко 
успе ва ју да уса гла се сво је на ци о нал не ин те ре се у тој ме ри да би 
со ли дар но мо гле да се су прот ста ве агре си ји. 

Си ту а ци ја је упра во обр ну та: др жа ве се гру пи шу и кон фрон ти-
ра ју око сво јих пар ти ку лар них ин те ре са и сво јим екс пан зи о ни стич-
ким по ступ ци ма не пре кид но угро жа ва ју ме ђу на род ну без бед ност 
и свет ски мир. Да кле, упор но кон цепт кон фрон та ци је по бе ђу је 
кон цепт ко ег зи стен ци је. Не од ри чу ћи се си сте ма ко лек тив не без-
бед но сти, али и не иде а ли зи ра ју ћи га, ме ђу на род на за јед ни ца је 
при хва ти ла ста но ви ште да је нај ре ал ни ји пут за учвр шћи ва ње ме-
ђу на род не без бед но сти – укла ња ње узро ка ра та. 

Пре све га, то је по тре ба укла ња ња ве чи те бор бе ве ли ких си ла 
за су пре ма ци ју, ко ја се мо же ели ми ни са ти уво ђе њем мул ти ла те ра-
ли зма у ме ђу на род не од но се, где ће би ти ви ше цен та ра мо ћи, ко ји 
ће он да за рад оп штег до бра мо ра ти да се ме ђу соб но ор га ни зу ју 
на ба зи кон цеп та ко ег зи стен ци је и са рад ње, што би он да да ло ви-
ше ма не вар ског про сто ра ма лим и сред њим зе мља ма за сло бо дан 
раз вој и на пре дак. Да кле, ако се раш чла ни ак тив ност Ује ди ње них 
на ци ја и по бор ни ка не свр ста не по ли ти ке бло ков ске по де ле све та, 
до ла зи се до са зна ња да се у сре ди шту ме ра и на сто ја ња за укла-
ња ње узро ка ра та, а ти ме и за трај но учвр шћи ва ње ме ђу на род не 
без бед но сти на ла зи – раз вој. 

На ко ји на чин раз вој де лу је на ја ча ње ме ђу на род не без бед но-
сти?6)

Пр во, раз вој – схва ћен у ком плек сном сми слу тог пој ма, као 
еко ном ски дру штве ни, кул тур ни раз вој - ја ча уну тра шњу ста бил-
ност сва ке на ци о нал не за јед ни це. Уну тра шња ста бил ност сва ке 
на ци о нал не за јед ни це пред ста вља јед ну од бит них прет по став ки 
6)  Р.  Пет ко вић, Не свр ста на Ју го сла ви ја и са вре ме ни свет, op. cit. 202-205
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ја ча ња ста бил но сти чи та ве ме ђу на род не за јед ни це, тј. Ме ђу на род-
не без бед но сти. 

Дру го, раз вој – у скло пу про тив реч но сти Се вер-Југ, до при но си 
сма њи ва њу ја за из ме ђу раз ви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, па ти ме 
и от кла ња њу јед ног од по тен ци јал но нај круп ни јих узро ка не ста бил-
но сти у све ту. Урав но те жи ва ње свет ске при вре де и ја ча ње рав но прав-
но сти у ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма пред ста вља ју нај су шта-
стве ни ји до при нос учвр шћи ва њу ме ђу на род не без бед но сти. 

Тре ће, раз вој – у нај ши рем ци ви ли за циј ском сми слу – пред-
ста вља сна жну по лу гу ја ча ња ме ђу за ви сно сти све та на осно ва ма 
рав но прав но сти и уза јам них ин те ре са. Је ди но под јед на ке шан се 
за раз вој мо гу да бу ду осно ви ца ствар не свет ске ин те гра ци је, као 
усло ва трај не ме ђу на род не без бед но сти. 

Ове на чел не тврд ње мо гу се ла ко кон кре ти зо ва ти у са вре ме-
ном ме ђу на род ном жи во ту. Је дан од нај те жих про бле ма ме ђу на-
род не без бед но сти на ис те ку XX ве ка пред ста вља рас ко рак из ме ђу 
по ли тич ке и еко ном ске не за ви сно сти др жа ва ши ром све та. Њи хо-
ва еко ном ска за ви сност од цен та ра еко ном ске и вој не мо ћи у све-
ту узрок је уну тра шње не ста бил но сти, не за по сле но сти, за ста ре ле 
тех но ло ги је, ме ђу соб них су ко ба, ши ре ња про сто ра за тзв. «ми ров-
но при су ство, од но сно упра вља ње кри за ма и ути цај бло ков ских 
си ла.

Без раз во ја не ма ус по ста вља ња еко ном ске не за ви сно сти ни ти 
ја ча ња по ли тич ке не за ви сно сти, па ти ме ни пре ва зи ла же ња са да-
шње оп ште не ста бил но сти и си ро ма ше ња зе ма ља у раз во ју. 

На гло бал ном ни воу, је ди но раз вој мо же пре се ћи тен ден ци-
ју стал ног ја ча ња до ми на ци је и хе ге мо ни је су пер си ла и, гле да но 
у прав цу бу дућ но сти, спре чи ти да се XXI век пре тво ри у епо ху 
но ве ко ло ни ја ли за ци је све та – то тал ног три јум фа тех но ло шког ко-
ло ни ја ли зма и им пе ри ја ли зма. Три ја да, раз о ру жа ње, раз вој, без
бед ност пред ста вља стра те гиј ску осно ву бор бе за свет ски мир 
и дру штве ни на пре дак у усло ви ма мул ти ла те рал не рав но те же.7)

7) “Међународни поредак дежава, посебно у неколико последњих деценија, све дубље 
урања у ширине глобалног друштва in statu nascendi добијајући при томе аморалан 
облик...”, Драган Симић и “Узбурканост у глобалној политици (Од међудржавног 
поретка до глобалног друштва”, Српска политичка мисао, бр. 4/2008, стр. 29
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ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ МИ РА ИЗ УГЛА  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ ТЕ О РИ ЈЕ  

(ТЕ О РИ ЈА СИ СТЕ МА И ТЕ О РИ ЈА ФУНК ЦИ О НА ЛИ ЗМА – 
“РАД НИ МИР” И “ЗА ШТИ ЋЕ НИ МИР”)

Пи та ње свих пи та ња је шта до во ди до су ко ба и ства ра ња кри-
зних жа ри шта и те ро ри зма.

На по чет ку би се мо гло по ста ви ти пи та ње од но са ре ли ги је и 
по ли тич ке то ле ран ци је уоп ште. При пад ност ис тој ре ли ги ји ства-
ра за јед ни цу ин те ре са, ко ји мо гу да до ђу у су коб са истом та квом 
за јед ни цом за сно ва ној на дру гој ре ли ги ји.8)Свој нај ви ши из раз ова 
си ту а ци ја на ла зи у те зи о су ко бу ци ви ли за ци ја у све ту чу ве ног по-
ли ти ко ло га са Хар вар да, Се мју е ла Хан тинг то на.9)

Ка да то по ве же мо са сред њо ве ков ним хри шћан ством и исла-
мом до би ја се ком плет на сли ка. Од нос ре ли ги је и др жа ве, од но сно 
по ли тич ка то ле ран ци ја мо гу се по сма тра ти и кроз сле де ће при ме ре 
сред ње ве ков не исто ри је:

У  пра во слав ном:“Др жа ва је за сво је уну тра шње ру ко во ђе ње 
при зна ва ла цр кве ни за кон. Цр ква је, пак, се бе сма тра ла оба ве зном 
у по ви но ва њу др жа ви“10) 

Та ко и по зна ти ви зан то лог Ге ор ги је Остро гор ски ка же: „Цар је 
не са мо вр хов ни за по вед ник вој ске, вр хов ни су ди ја и за ко но да вац, 
већ и бра ни лац цр кве и пра ве ве ре. Он је иза бра ник бож ји и као 
та кав не са мо го спо дар, не го и жи ви сим бол цар ства ко је му је бог 
по ве рио“11)

Са исла мом је си ту а ци ја још ка рак те ри стич ни ја. Пре ма ислам-
ском уче њу“Бо гу при па да пот пу ни прав ни су ве ре ни тет у оном зна-
че њу у ко јем се овај по јам схва та у прав ним и по ли тич ким на у ка-
ма“.12)

За то сва ка власт у сред њо ве ков ним хри шћан ским, али и ислам-
ским др жа ва ма до ла зи од Бо га, а у слу ча ју он да шњих нпр. па па то 
се још ви ше по твр ђу је чи ње ни цом да је па па над ре ђен све тов ној 
8) Miroljub Jevtić, Re li gion and po wer, Es says on Po li to logy of Re li gion, Di o ce ze of RAS-Pri-

zren and Ko so vo-Me to hi ja, Gra ča ni ca, Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi o us To le ran-
ce, Bel gra de, 2008, p. 27

9) Sa muel Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and Re ma king of World Or der, Њу јорк, 
1996.

10) Бул га ков Сер ги је, Пра во сла вље, Но ви Сад, 1991, стр. 230
11) Остро гор ски Ге ор ги је, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, стр. 51
12) Гла сник вр хов ног ислам ског ста ре шин ства у СФРЈ, бр. 2/1982, стр. 134.
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вла сти. Та ко се ви ди да је та да од нос ре ли ги је и по ли ти ке цен трал-
ни од нос, и пред мет свих ди сци пли на ко је на уч но про у ча ва ју др-
жа ву и све оста ло што чи ни пред мет по ли тич ке на у ке.13)

 Са мим тим сви и да нас сма тра ју да је њи хов став пре ма сва-
кој дру гој иде о ло ги ји и ре ли ги ји став је ди не пра ве то ле ран ци је. А 
да ли је то та ко? О ствар ном од но су ре ли ги је и то ле ран ци је мо же 
се рас пра вља ти са мо ако се она ста ви у кон крет ну жи вот ну прак су 
где се ви ди ка ко се за и ста од но си пре ма при пад ни ци ма дру га чи јих 
иде ја. А то је нео дво ји во ве за но за по ли ти ку и по ли тич ко ста ње у 
све ту у ко ме да нас жи ви мо.

На осно ву све га ре че ног По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је мо гла би се 
де фи ни са ти као јед на од нај мла ђих по ли ти ко ло шких ди сци пли на 
ко ја про у ча ва ути цај ре ли ги је на по ли ти ку и по ли ти ке на ре ли ги ју. 
С по себ ним освр том на од но се су бје ка та по ли ти ке у нај у жем сми-
слу пре ма ре ли ги ји и вер ским за јед ни ца ма.14)

По зна то је да ана ли за ре ли ги је у по ли тич ком кон тек сту ни је 
но ви на, а то нам мо гу по твр ди ти и мно ги исто риј ски при ме ри.  По-
ли тич ке ор га ни за ци је у ан тич ком Ба би ло ну, Егип ту или Изра е лу 
би ли су не ка ко не ја сно по ве за не у јед ном или дру гом об ли ку бо-
жан ства тј. бо го ва. Од ка ко су бо го ви да ли ле ги ти ми тет вла да ри ма 
ана ли зе та квих по ли тич ких вла да и функ ци ја вла да ра по ста ле су 
део ди сци пли не ко ја се зо ве По ли тич ка на у ка о Ре ли ги ја ма.15)

Ре ли ги ја и по ли ти ка има двој но ака дем ско по ре кло. Пр во 
је уко ре ње но у на у ка ма ко је ана ли зи ра ју ре ли ги ју, по пут фи ло-
зо фи је, со ци о ло ги је, исто ри је, ге о гра фи је или пси хо ло ги је ре-
ли ги је. Ако узме мо те ди сци пли не ску па оне нам омо гу ћа ва ју 
да раз у ме мо ре ли ги ју као оп ште по ја ве и да нас уве ду у бо ље 
схва та ње тј. раз у ме ва ње дру штва, за то сто дру штво ни је мо гу ће 
13) Чи та ва исто ри ја ста рог и сред њег ве ка би ла је пре све га исто ри ја вер ских ра то ва и све 

то у име прав де и то ле ран ци је и сво га бо га. Кр ста шки ра то ви, ин кви зи ци ја, ислам ски 
џи хад, сви ра то ви Је вре ја опи са ни у Ста ром за ве ту има ли су ре ли ги о зни ле ги ти ми тет. 

14) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 260

15) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 261
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раз у ме ти без ре ли ги је. Дру ги,  је свет по ли тич ких на у ка и по ло-
жај ре ли ги је уну тар тог окви ра.16)

Основ на по ља ис тра жи ва ња по ли ти ко ло ги је ре ли ги је, ко ја се 
на ла зе у стал ном раз во ју, је су:

● Све оно у окви ру ре ли гиј ских уче ња и ре ли гиј ске прак се 
што има ди рект ну по ли тич ку са др жи ну и по ру ку. На при мер 
ре ли гиј ско схва та ње: вла сти, мо ћи, по ли тич ког ауто ри те та, 
др жа ве, по ли тич ког ор га ни зо ва ња, ра та, ми ра и та ко да ље;

● Све оно у окви ру ре ли гиј ског по на ша ња и ре ли гиј ске прак се 
што не ма ди рект ну по ли тич ку са др жи ну и по ру ку, али има 
ди рект не по ли тич ке по сле ди це. На при мер: по ди за ње вер-
ских обје ка та и хо до ча шћа;

● Ста во ви су бје ка та по ли ти ке у ужем сми слу пре ма ре ли ги-
ји и вер ским за јед ни ца ма. На при мер: ста во ви по ли тич ких 
пар ти ја и гру па за при ти сак пре ма ре ли ги ји и вер ским за јед-
ни ца ма;

● Све оно у окви ру на из глед са свим се ку лар ног дру штве ног 
по на ша ња ко је не ма ни ка кве ре ли гиј ске мо ти ве али иза зи ва 
ре ли гиј ске-по ли тиц ке по сле ди це.

На при мер: Ако у јед ном ви ше-кон фе си о нал ном дру штву при-
пад ни ци јед не ре ли ги је стек ну мо но пол над не ком при вред ном 
гра ном, то иза зи ва по ли тич ке по сле ди це. 

Ако узме мо у раз ма тра ње од но се из ме ђу раз ли чи тих обла сти 
ис тра жи ва ња ове на у ке и дру гих огра на ка по ли тич ких на у ка, мо-
же мо за кљу чи ти да је пред мет ис тра жи ва ња у Ре ли ги ји и По ли ти-
ци је дин ствен и спе ци фи чан.17)

Ис пи ти ва њем при ро де ре ли гиј ских и по ли тич ких ве за, по ли-
тич ке на у ке о ре ли ги ја ма, мо же мо при ме ти ти да оне обо га ћу ју по-
ли тич ку ди сци пли ну као це ли ну.

За то се ре ли ги ја као пред мет по ли тич ког ис тра жи ва ња по чи ње 
да над ма шу је оста ле дру штве не на у ке ко је мо гу има ти ре ли ги ју 
за те му ана ли за, али ни су по ли тич ке на у ке са ме по се би. У ши рем 
сми слу Ре ли ги ја и По ли ти ка мо гу по ста ти нај ва жни ја дру штве на 

16) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 267

17) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 275
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на у ка о ре ли ги ји јер по ред стан дард не по ли тич ке ана ли зе, она та-
ко ђе мо же да се осли ка ва на ре ли гиј ским из во ри ма и да их чи ни 
бо га тим и у мно гим слу ча је ви ма мо же да бу де од ко ри сти у пред-
ви ђа њу по ли тич ких ис хо да. 

Те о ри ја по ли ти ке на сто ји да об ја сни, са ра зу мљи вог ни воа 
ап стракт но сти, све по ли тич ке по ја ве, да омо гу ћи ис тра жи ва ње и 
утвр ђи ва ње свих ре ле вант них чи ње ни ца ве за них за по ли тич ке по-
ја ве, као и свих за ко ни то сти ко је вла да ју у оној сфе ри дру штве не 
ствар но сти ко ју сма тра мо по ли тич ком сфе ром. 

Тај све о бу хват ни це ло вит при лаз пред ме ту на у ке о по ли ти ци 
пр во је свој ство те о ри је по ли ти ке.

Дру го свој ство те о ри је по ли ти ке је савременост. 
Свет по ли тич ких те о ри ја се ја сно де ли на оне ко је при па да ју 

исто ри ји и на оне ко је има ју ста тус са вре ме них.
По ли тич ка фи ло зо фи ја, за раз ли ку од по ли тич ке те о ри је ко ја 

се за сни ва пр во на чи ње ни ца ма, а тек он да на хи по те за ма, по чи ва 
на мо рал ним, ре ли гиј ским и ме та фи зич ким вред но сти ма ко је се 
на ла зе ван по ли тич ке ре ал но сти.18)

БОР БА ЗА СУ ПРЕ МА ЦИ ЈУ КАО ИСТО РИЈ СКА ПО ЈА ВА

На уч ни ис тра жи ва чи су до шли до за кључ ка да су ра то ви и бор-
ба за су пре ма ци ју, на ро чи то то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја 
XX ве ка би ли пре вас ход но ре зул тат ак тив но сти ве ли ких си ла и то 
не са мо гло бал ни, већ и ве ћи на тзв. на ци о нал них и суб на ци о нал-
них ору жа них су ко ба.

Ем пи риј ски по да ци по сле рат ног пе ри о да по ка зу ју да је уче-
шће ве ли ких си ла у ра то ви ма из но си ло око 80 %. Сто га се рат и 
бор ба за су пре ма ци ју не мо же ви ше сма тра ти ак тив но шћу ко ја је 
нор мал но рас по ре ђе на ме ђу чи та вом ску пи ном др жа ва чла ни ца 
ме ђу на род ног си сте ма, већ је он вид по на ша ња спе ци јал но свој-
ствен оним др жа ва ма ко је за у зи ма ју по ло жај ве ли ких си ла. 19)

Из до са да шњег ис ку ства, пот кре пље ног исто риј ским при ме
ри ма, про ис ти че да се пи та ње кон тро ле ра та и обез бе ђи ва ње ми
ра сво ди у крај њој ли ни ји на ели ми ни са ње ста ту са ве ли ких си ла у 
18) Дра ган Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке - осно ви по ли тич ких на у ка, стр. 64
19) Љу би во је Аћи мо вић, На у ка о ме ђу на род ним од но си ма-те о ри је и ис тра жи вач ки прав-

ци, На уч на књи га, Бе о град, 1987.
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свет ској по ли ти ци чи ји су коб ин те ре са ну жно до во ди до иза зи ва
ња су ко ба.20)

У те о ри ји по ли ти ке ни је мо гу ће раз у ме ва ти са вре ме не по ли-
тич ке и све дру ге дру штве не про це се без по зна ва ња њи хо вог пра-
по чет ка и то ка раз во ја, а с дру ге стра не, ура ња ње у исто ри ју за рад 
раз у ме ва ња са да шњо сти мо ра би ти у гра ни ца ма по тре ба са вре ме-
но сти.21) 

У ци љу са вла да ва ња и схва та ња од но са сна га у дру штву (и 
по ја ва ко је су од ег зи стен ци јал ног зна ча ја за оп ста нак и раз вој ци-
ви ли за ци је, као што су рат и мир), 50-тих и 60-тих го ди на до шло 
је до ис по ља ва ња и фор ми ра ња број них те о риј ских и на уч но-ис-
тра жи вач ких пра ва ца у раз ли чи тим ви до ви ма и сте пе ну. Та ко се 
у на уч но-ис тра жи вач ким кру го ви ма до шло до ства ра ња сле де ћих 
те о ри ја: те о ри је од лу чи ва ња, те о ри је функ ци о на ли зма, ко му ни ка-
ци о не те о ри је те о ри је ин те гра ци је, као и те о ри је си сте ма. 

Циљ свих ових ис тра жи вач ких пра ва ца био је да се пре све га 
до ђе до уни вер зал них зна ња и уста но ви не ка ци клич ност у по на-
вља њу од ре ђе них дру штве них су ко ба и кон фли ка та ин те ре са, ка-
ко би се узро ци ко ји у ме ђу на род ним од но си ма до во де до на си ља 
и ра та трај но про у чи ли и ис ку стве на зна ња угра ди ла у из град њу 
трај ног ми ра на пла не ти.

Оп шта те о ри ја си сте ма, по Бер та лан фи ју, иде за тим да из ве де 
и фор му ли ше уни вер зал не прин ци пе ко ји ва же за све си сте ме, без 
об зи ра да ли су они фи зич ке, би о ло шке, или со ци о ло шке при ро де. 
Ова те о ри ја «има за циљ да ела бо ри ра свој ства, прин ци пе и за ко не 
ко ји су ка рак те ри стич ни за «си сте ме» уоп ште, не за ви сно од њи хо-
ве по себ не вр сте, при ро де њи хо вих са став них еле ме на та и од но са 
или сна га из ме ђу њих.

Сам по јам си сте ма по стао је у ве ли ком бро ју слу ча је ва кључ ни 
ана ли тич ки и те о риј ски чи ни лац. Јед на од по ла зних те за те о ри-
је си сте ма сва ка ко пред ста вља чи ње ни ца да по сто ји све у куп ност 
ме ђу на род них си сте ма – про шлих, са да шњих, бу ду ћих и хи по те-
тич ких. 

Си стем се де фи ни ше као ком плекс еле ме на та у ин тер ак ци ји, 
с тим што те ин тер ак ци је има ју свој ред (ни су слу чај не при ро де). 
20) Ge or ge Mo del ski, “War and the Gre at Po wers”, Pe a ce Re se arch So ci ety (In ter na ti o nal), Pa-

pers, Vol. XVI II, 1972, pp. 35-59.
21) Dragan Simeunović, Alte und neue Probleme des Historismus in der Theorie der Politik, 

Hegelsjahrbuch, 1998.
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Оп шта те о ри ја си сте ма је ин тер ди сци пли на ра на, то јест, мо же се 
при ме ни ти на по ја ве у раз ли чи тим тра ди ци о нал ним гра на ма на уч-
ног ис тра жи ва ња.22) На и ме, по ла зи се од то га да тре ба из вр ши ти 
ин те гра ци ју зна ња из ра зних ди сци пли на, по ла зе ћи од прет по став-
ке да по сто ји низ ап стракт них си сте ма на ко је би у прин ци пу мо гло 
да се све де чи та во зна ње.

Та ко је, на при мер, Ric hard Ro sec ran ce по ку шао да на ба зи кон-
крет не исто риј ске гра ђе уста но ви и де фи ни ше од ре ђе не си сте ме 
ме ђу на род них од но са. Он де ли исто ри ју из ме ђу 1740. и 1960. на 
де вет пе ри о да или си сте ма, од ко јих сва ки има сво ја ка рак те ри-
стич на свој ства. Ње го ва основ на пре о ку па ци ја је ме ђу на род на ста-
бил ност и у скло пу из у ча ва ња усло ва у ко ји ма се она оства ру је 
Ро сец ран це ода би ра сле де ћа че ти ри основ на еле мен та:

● ин пут смет њи, 
● ре гу ла тор ни ме ха ни зам ко ји ре а гу је на смет ње, 
● огра ни че ња око ли не ко ја ути чу на мо гу ће ис хо де, 
● као и са ми ис хо ди. 
Раз ли ку ју се два основ на мо де ла ме ђу на род ног си сте ма.
Пр ви мо дел ка рак те ри ше ста бил ност и об у хва та сле де ћих пет, 

од ње го вих де вет си сте ма: си стем XVI II сто ле ћа пе ри од 1740-
1789; европ ски кон церт 1814-1822; ре ду ци ра ни европ ски кон церт 
1822-1848; Би змар ков кон церт од 1871-1890, по сле рат ни пе ри од од 
1945-1960. У овим си сте ми ма фак тор смет њи био је на ми ни му му, 
а ре гу ла тор (кон церт ве ли ких си ла или не ко дру ги) био је у ста њу 
да се бо ри с тим смет ња ма. 

Дру ги мо дел, за ко ји је ка рак те ри стич на не ста бил ност, од-
но си се на сле де ћа че ти ри си сте ма: ре во лу ци о нар ни им пе ри јум од 
1789-1814; уз др ман кон церт ве ли ких си ла од 1848-1871; им пе ри-
ја ли стич ки на ци о на ли зам од 1900-1918; и то та ли тар ни ми ли та ри-
зам, од 1918-1945.

На жа лост, то ком чи та ве исто ри је на ше ци ви ли за ци је, од 
ње ног на стан ка, по сто ја ле су тен ден ци је и ам би ци је по је ди них 
на ро да за ус по ста вља њем им пе ри је и до ми на ци је над дру ги-
ма, ми си о нар ски по хо ди, на сил но по кр шта ва ње и аси ми ла ци ја. 
Им пе ри је су се то ком ве ко ва ства ра ле и вре ме ном уру ша ва ле. 
22) L. Von Ber ta lanffy, „Ge ne ral The ory of Systems: Ap pli ca tion to Psycho logy, in The So cial 

Sci en ces – Pro blems and Ori en ta ti ons, Mo u ton/UNE SCO, the Ha gue, Pa ris, 1968, p. 309.
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Нај по зна ти је свет ске им пе ри је су Рим ска им пе ри ја, Ото ман ска 
им пе ри ја, Аустро у гар ска им пе ри ја и др.

Ре ли гиј ски ра то ви, као на при мер кр ста шки ра то ви, би ли су 
де фи ни са ни као по хо ди за пад них ви те зо ва про тив «не вер ни ка 
и за спа се ње». 

Ми си о нар ство – вер ска ми си ја по кр шта ва ња не вер ни ка.
Ка рак те ри стич ну ам би ци ју за оства ри ва њем су пре ма ци је по-

ка зи ва ла је и На по ле о но ва Фран цу ска и Шпа ни ја при ли ком ко ло-
ни јал них осва ја ња, при че му су шпан ски кон кви ста до ри пот чи-
ни ли го то во чи та ву Ла тин ску Аме ри ку. Пре ма на ла зи ма на уч них 
ис тра жи ва ча, пред на ле том осва ја ча не ста ле су нај на пред ни је ци-
ви ли за ци је Ма ја и Ин ка. На ме та ње шпан ског си сте ма вред но сти 
усло ви ло је пот пу но не ста ја ње тра ди ци о нал них осо бе но сти ста-
нов ни ка (је зи ка, кул ту ре, оби ча ја) тих под не бља ко ја су пот пу но 
хи спа ни зо ва на. Та кви и слич ни при ме ри су се де ша ва ли и за вре ме 
Тур ске им пе ри је (на сил на исла ми за ци ја) као и за вре ме Аустро у-
гар ске (на сил но по ка то ли ча ва ње).

Аси ми ла ци ја – при нуд но по кр шта ва ње ста нов ни штва, ли ша ва-
ње свих на ци о нал них обе леж ја и на ме та ње је зи ка, оби ча ја и нор ми 
по на ша ња по бед нич ке стра не.

У XVII ве ку, у вре ме чу ве ног кар ди на ла Ри ше љеа, ко ји је у ме-
ђу на род ним од но си ма ус по ста вио тзв. прин цип ДР ЖАВ НОГ РАЗ-
ЛО ГА (ra i son d’état), Фран цу ска је уве ла при ступ ме ђу на род ним 
од но си ма за сно ван на на ци о нал ној др жа ви и мо ти ви сан на ци о нал-
ним ин те ре сом као нај ви шим ци љем.23)

У XVI II ве ку, Ве ли ка Бри та ни је је раз ра ди ла кон цепт рав но
те же сна га, ко ји ће на ред них две ста го ди на до ми ни ра ти европ-
ском ди пло ма ти јом. До из би ја ња Пр вог и Дру гог свет ског ра та 
бри тан ска им пе ри јал на и нај ве ћа ко ло ни јал на си ла свих вре ме на 
би ла је не до дир љи ва и не при ко сно ве на. Ис цр пље на, на кон Дру гог 
свет ског ра та, 1945. го ди не, В. Бри та ни ја ни ка да ви ше ни је у пот-
пу но сти об но ви ла сво ју во де ћу уло гу на свет ској по ли тич кој сце-
ни. Као глав ни ак тер по ја ви ле су се Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

У XIX ве ку Ме тер ни ко ва Аустри ја об но ви ла је та ко зва ни 
«Европ ски кон цепт», ко ји је Би змар ко ва Не мач ка ра зо ри ла ти ме 
што је европ ску ди пло ма ти ју пре тво ри ла у без об зир ну по ли ти ку 
си ле.

23) Хен ри Ки син џер, Ди пло ма ти ја I, Verzal press, Бе о град, 1999, стр. 59-91.



- 220 -

ИДЕЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАЈНОГ МИРАЗоран Милосављевић

Им пе ри ја ли зам – ши ре ње др жав не мо ћи пу тем осва ја ња стра-
них те ри то ри ја.

У овим си сте ми ма фак тор смет њи био је ве о ма јак у од но су на 
спо соб ност ре гу ла то ра да се бо ри с њим, а сред ства ко ји ма је рас-
по ла гао би ла су ми ни мал на.24)

Нај зад, Ро сец ран це, ука зу ју ћи на сла бо сти и би по лар ног и 
мул ти по лар ног си сте ма, пред ла же као ал тер на тив ну ком би на ци ју 
би мул ти по лар ни си стем, у ко јем би две су пер си ле де ло ва ле као 
ре гу ла то ри код су ко ба из ме ђу оста лих др жа ва, а ове, пак, др жа ве 
би де ло ва ле као ре гу ла то ри или «амор ти зе ри» код су ко ба из ме ђу 
су пер си ла.25)

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да је мно го хва ље ни XX век, са јед-
не стра не, век ху ма ни зма, ми ра, ства ра ња свет ских ин сти ту ци ја за 
свет ски мир (Ли ге на ро да и Ује ди ње них на ци ја), век у ко ме је у 
по ли ти ци реч мир нај ви ше ко ри ште на реч све до гра ни ца са крал-
но сти и при род но сти за кли ња ња у ње га. С дру ге стра не, то је век у 
ко ме су се во ди ли нај ве ћи ра то ви у исто ри ји чо ве чан ства, у ко ме је 
по ги ну ло нај ви ше љу ди у исто ри ји и у ко ме су уса вр ше на на си ља 
у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним об ли ци ма као и оруж је ма сов ног 
уни ште ња (атом ска бом ба). 

Па ра докс XX ве ка и по чет ка XXI ве ка је да је све ви ше ра та 
што се ви ше при ча о ми ру.26)

МИР  од су ство на си ља.
У ши рем кон тек сту мир је ста ње јед не за јед ни це у ко ме ред 

и прав да пре о вла ђу ју, ин тер но из ме ђу ње них чла ни ца и екс тер но у 
ње ним од но си ма с дру гим за јед ни ца ма.27)

Из гле да да и по ред све га ни смо од ма кли од Ма ки ја ве ли ја, пр
вог ро до на чел ни ка ре ал по ли тич ког про ми шља ња вла сти и др жа ве, 
ко ји се за раз ли ку од мно гих ње го вих са вре ме ни ка пре вас ход но ба-
вио мо дер ном др жа вом. Он је од ба ци вао не са мо хри шћан ско, већ и 
сва ко ле га ли стич ко или мо ра ли стич ко по и ма ње при ро де др жа ве и 
вла сти. А у сре ди шту те струк ту ре би ла је го ла фи зич ка си ла. «Сви 
24)  Ric hard Ro sec ran ce, “Ac tion and Re ac tion in World Pol tics”, Lit tle Brown, Bo ston, 1963.
25)  Ric hard Ro sec ran ce, “Bi po la rity, Mul ti po la rity and the Fu tu re”, Jo ur nal of con flict Re so lu-

tion, X, Sep tem ber 1966.
26)  Дра ган Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке, Удру же ње На у ка и дру штво, 2002 го ди на.
27)  Qu incy Wright, A Study of War, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1942.
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на о ру жа ни про ро ци су по бе ди ли, а не на о ру жа ни су про па ли».28) То 
је због то га што је људ ска при ро да не по сто ја на. Љу ди се ла ко мо гу 
убе ди ти, али их је те шко одр жа ти у истом убе ђе њу. При ли ком уво-
ђе ња но вог по рет ка осим си ли не ре чи то сти, по Ма ки ја ве ли ју, тре-
ба се слу жи ти и си лом оруж ја. Тим дво стру ким пу тем про па ган де 
и на си ља за га ран то ва на је су пре ма ци ја. Он је био по бор ник иде је 
да «циљ оправ да ва сред ство» - од но сно да се окрут на де ла до бро 
упо тре бље на (cru del ta be ne usa te), ако се из вр ше од јед ном а по том 
се не на ста вља ју, пре о бр ћу у ства ри ко ри сне за по да ни ке.29)

Ка ко про јек то ва ти бу дућ ност, на осно ву исто риј ских ис ку ста-
ва из про шло сти би ло је и пи та ње ко јим се Хе гел ба вио, а ти че се 
“ве чи те бор бе до бра и зла»  ра та и ми ра”. Да ли зло увек гу би 
и да ли до бро увек ко нач но по бе ђу је? У че му је сми сао исто ри је 
«учи те љи це жи во та» ако не успе мо са знај ним ме то да ма да обез-
бе ди мо да на бу ду ће иза зо ве пре вен тив но од го во ри мо или бар да 
ство ри мо та кве ме ха ни зме ка ко би до бро увек мо гло да над ја ча и 
по бе ди зло?

ПРЕТ ЊЕ МИ РУ И ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ МИ РА

Нај кра ће ре че но, основ не по бу де ко је су на ве ле по је ди не на-
уч ни ке да усме ре сво је на по ре ка ис тра жи ва њу ми ра би ле су свест 
о опа сно сти од но вог свет ског ра та и ње го вих ка та стро фал них по-
сле ди ца, уве ре ње у нео п ход ност да и на у ка пру жи свој до при нос 
от кла ња њу те опа сно сти и не за до вољ ство ре зул та ти ма ко је су у 
том по гле ду да ва ле дру штве не на у ке.

Свест о опа сно сти од ра та би ла је ви ше стру ко мо ти ви са на. 
Пре све га Дру ги свет ски рат био је дво стру ка по у ка: у по гле ду ве-
ћи не по сле ди ца свет ских су ко ба по чо ве чан ство, ко је сва ки пут би-
ва ју све те же, и у по гле ду не е фи ка сно сти ин сти ту ци о нал них ре ше-
ња у чи ју се де ло твор ност ве ро ва ло при ли ком ства ра ња Дру штва 
на ро да, а ко ја су се и у си сте му Ује ди ње них на ци ја по ка за ла не спо-
соб ним да об у зда ју и ста ве под кон тро лу си ле ра та. За тим, по ја ва 
ну кле ар ног оруж ја учи ни ла је свет ску си ту а ци ју крај ње алар мант-
ном и пи та ње ми ра или ра та пре тво ри ла у ал тер на ти ву оп стан ка 
или уни ште ња чо ве чан ства. У том сми слу, ис тра жи ва чи ми ра Alan 
i Han na New com be од ре ђу ју мир као ста ње у све ту »у ко ме не до ла-
28)  Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Вла да лац, Бе о град, “Рад”, 1964, гл. VI, стр. 23.
29)  Вла да лац, гл. VII, стр. 33.
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зи и не мо же да до ђе до ра та», с тим што се кон флик ти по ја вљу ју, 
али се ре ша ва ју пу тем од ре ђе ног ме ха ни зма.

СТА ЊЕ МИ РА У УСЛО ВИ МА ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ

Нај зад, хлад ни рат и уоп ште ста ње ме ђу на род них од но са у 
све ту у усло ви ма по ли ти ке си ле и хе ге мо ни је моћ них чи ни ло је 
по сто је ће ста ње ми ра крај ње не за до во ља ва ју ћим. Сто га се за по
кре та че ис тра жи ва ња ми ра пи та ње на ко је на у ка тре ба да дâ 
од го вор ни је сво ди ло на то ко ји су ко ре ни и су шти на ра та и ка ко 
ели ми ни са ти рат, ни ти са мо на то ка ко обез бе ди ти мир, већ и 
ка кав мир.

Да нас у све ту по сто ји ве ли ки број ин сти ту ци ја ко је се ба ве ис-
тра жи ва њем ми ра, где на уч ни ци по ку ша ва ју да уна пре де ин тер ди-
сци пли нар но ис тра жи ва ње усло ва ми ра и узро ка ра та. У том ци љу 
су уста но вље не и Ме ђу на род на ака де ми ја за мир, са се ди штем у 
Лон до ну, ко ја је сво је вр сна на став на уста но ва и има за циљ да пу-
тем сво јих јед но ме сеч них кур се ва до при не се ши ре њу иде је и зна-
ча ја ми ра, об у ча ва њу и уса вр ша ва њу струч ња ка у овој обла сти, као 
и Ме ђу на род но удру же ње за ис тра жи ва ње ми ра. У том сми слу 
и је дан од ис так ну тих ис тра жи ва ча Bert Röling де фи ни ше ис тра-
жи ва ње ми ра као «ис тра жи ва ње фак то ра ко ји на ру ша ва ју мир и 
усло ве под ко ји ма се мир мо же одр жа ти».30)

Со ци јал ни дар ви ни зам – Нај ја чи, тј. «ци ви ли за то ри» са мо оп
ста ју, а оста ли се пот чи ња ва ју.31)

Ro bert North, опет, ука зу је на то да се из у ча ва ње ра та раш чла-
њу је на два де ла: про у ча ва ње по на ша ња ко је прет хо ди, од но сно 
мо же да во ди ра ту, тзв. «ис тра жи ва ње кри зе» (cri sis re se arch) и 
про у ча ва ње по на ша ња у то ку и по сле ра та, тзв. «ис тра жи ва ње рат-
ног пу сто ше ња» (di sa ster re se arch).32)

Мор тон Ка план сво је мо де ле ме ђу на род них си сте ма за сни ва 
на ви ше прет по став ки: пр во, да се уокви ру ме ђу на род ног си сте
ма ја вља обра зац по но вљи вог или ка рак те ри стич ног по на ша ња, 
30) Bert.V. A. Rölling, »Са др жај ис тра жи ва ња ми ра», Ме ђу на род ни про бле ми, бр. 4, 1971.
31) Бла го је С. Ба бић, Пре лаз у тран зи ци ји, Про ме теј, Бе о град, 1996, стр. 143 «... од по чет ка 

пи са не исто ри је за пад њач ко дру штво за сно ва но је на на че лу «со ци јал ног дар ви ни зма“. 
То на че ло, про ши ре но на ме ђу на род ну ра ван, до би ло је об лик ус по ста вља ња до ми на-
ци је дру шта ва За па да над дру штви ма оста лих де ло ва све та. Ка ко је Шпен глер уочио, 
«ни у јед ној ци ви ли за ци ји (сем на ше) ни је во ља за моћ до би ла та ко не у мо љив об лик», 
Освалд Шпен глер: Про паст За па да, Ге ца Кон, Бе о град, 1936, стр. 212.

32) Ro bert North, “The Ra ce Bet we en De struc tion and Adap ta bi lity”, Bul le tin of Ato mic Sci en-
tists, 26-28. March, 1964.
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дру го, да се ово по на ша ње ја вља као обра зац за то што су ње го ви 
еле мен ти кон зи стент ни и за до во ља ва ју на ци о нал не и ме ђу на род не 
по тре бе; тре ће, ти обра сци ин сти ту ци о нал ног по на ша ња у спе ци-
фич ној су ве зи са ти пом ак те ра ко ји уче ству ју у ме ђу на род ној по-
ли ти ци; и че твр то, то ме ђу на род но по на ша ње мо же се исто та ко 
по ве за ти са еко ном ским, тех но ло шким, де мо граф ским, вој ним и 
дру гим фак то ри ма. Осим то га, ње го ви мо де ли од ра жа ва ју прет по-
став ку да струк ту ра јед ног си сте ма од ре ђу је ње го во функ ци о ни са-
ње.33) Он та ко ђе на во ди шест мо де ла сле де ћих си сте ма: 1) си стем 
рав но те же мо ћи 2) ла ба ви би по лар ни си стем, 3) чвр сти би по лар
ни си стем 4) уни вер зал ни си стем 5) хи је рар хиј ски си стем 6) си
стем ве та сва ке је ди ни це. 

Да ље на во ди, да су од ових си сте ма исто риј ски тј. у прак си су 
по сто ја ли, од но сно по сто је са мо два и то: си стем рав но те же мо ћи 
(углав ном си стем у XVII и XVI II ве ку у Евро пи) и ла ба ви би по лар
ни си стем (си стем по сле Дру гог свет ског ра та), док оста ла че ти ри 
пред ста вља ју чи сте те о риј ске про јек ци је. 

Та ко, чвр сти би по лар ни си стем пред ста вља би по лар ност у ко-
јој сва ка од две су пер си ле во ди блок свр ста них др жа ва, ко јим она 
пот пу но до ми ни ра, а у усло ви ма у ко ји ма не ма не свр ста них, тј. 
зе ма ља из ван два бло ка; уни вер зал ни си стем под ра зу ме ва у ства ри 
фе де ра тив ну, од но сно кон фе де ра тив ну свет ску др жа ву, у ко јој по-
сто је ин те гра ци о ни ме ха ни зми ко ји вр ше суд ске, по ли тич ке, еко-
ном ске и ад ми ни стра тив не функ ци је; хи је рар хиј ски си стем, ко ји 
мо же би ти не ди рек ти ван и ди рек ти ван, а под ра зу ме ва је дин стве ну 
свет ску др жа ву ство ре ну би ло осва ја њем од стра не јед не свет ске 
си ле, би ло де мо крат ским аран жма ном, ко јим су те ри то ри јал не је-
ди ни це за ме ње не функ ци о нал ним; и нај зад, вето-систем сва ке је-
ди ни це да је про јек ци ју мул ти по лар но сти за ко ју је ка рак те ри стич-
но да сва ка др жа ва по се ду је до вољ но ну кле ар них сна га да би ло 
ко ју дру гу др жа ву од вра ти од на па да на њу.

У За кључ ку би смо мо гли да на ве де мо Стар ко ву те зу да тре ба 
по ћи од три основ не обла сти ис тра жи ва ња ми ра: 1) ем пи риј ског 
ми ра (из у ча ва ње исто риј ског ис ку ства на пла ну ра та и ми ра); 2) 
прак тич но оства ри вог ми ра (тра же ње оног што је мо гу ће пу тем 
де дук ци је из ми ну лог раз во ја и на осно ву то га пред ла га ти ме ре за 
по сти за ње прак тич но и не по сред но оства ри вих ци ље ва ми ра), 3) 
33) Mor ton Ka plan, System and pro cess in In ter na ti o nal Po li tics, John Wi ley and Sons, New 

York, 1957.
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идеалногмира (тј. та квог ста ња ми ра ко је ни је не по сред но оства-
ри во, али ко ме тре ба те жи ти као иде а лу у бу дућ но сти).34) 

ИДЕ ЈЕ ЗА УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ТРАЈ НОГ МИ РА 

Над на ци о нал ни при ступ («Из над на ци о нал не др жа ве»)35)

Де фи ни са ње људ ског по на ша ња при пад ни ка од ре ђе них гру-
па ци ја зе ма ља ко је се кроз ве ко ве увек по на вља ло на исти на чин 
нај бо ље је опи сао лорд Ка ринг тон, ду го го ди шњи пре го ва рач ЕУ 
у кри зи бив ше СФРЈ 90-тих го ди на XX ве ка, ко ји је до шао до за-
кључ ка да на све ту по сто је три гру пе зе ма ља у ге о по ли тич ком 
окру же њу: 

а) они ко ји ме ња ју свет
б) они ко ји пра те шта се де ша ва и
в) они ко ји се чу де шта се де си ло.
По тој де фи ни ци ји, на при мер, Не мач ка је увек има ла те шка 

ис ку ства и пла ћа ла ви со ку це ну кад год је пред во ди ла оне зе мље 
ко је су же ле ле да ме ња ју свет. Ју го сла ви ја, а по себ но Ср би ја се те-
шко сна ла зи ла при уда ру ве ли ких си ла. Под не ла је ве ли ке жр тве, 
нај пре под оку па ци јом Осман лиј ске им пе ри је ко ја је тра ја ла 500 
го ди на, за тим под Аустро у гар ском им пе ри јом у Пр вом свет ском 
ра ту од 1914-1918, под Не мач ком од 1941-1945, да би де ве де се тих 
го ди на са да већ про шлог XX ве ка пла ти ла људ ским жи во ти ма не-
ра зу ме ва ње ин те ре са ве ли ких си ла ЕУ и САД на Бал ка ну.

Karl De utsch у раз ра ди свог кон цеп та по ли тич ких си сте ма 
упра вља ња у пр ви план ста вља тран сак ци је и ко му ни ка ци је. У 
сво јим ис тра жи ва њи ма по себ но ме сто је по све тио пи та њу у ко јој 
ме ри су по ли тич ки си сте ми снаб де ве ни аде кват ним сред стви ма 
за са ку пља ње спољ них и уну тра шњих ин фор ма ци ја као и за пре
но ше ње тих ин фор ма ци ја до ме ста од лу чи ва ња. У ства ри глав на 
Де утсцхо ва ори јен та ци ја је ки бер нет ски кон цепт по ли тич ког си-
сте ма, што у су шти ни зна чи са мо кон тро ли шу ћег си сте ма. Основ не 
за јед нич ке цр те свих си сте ма (би ло да су ме ха нич ки, би о ло шки 
или со ци јал ни) би ле би: да они де лу ју као мре жа про то ка ин фор-
ма ци ја; да има ју спо соб ност да при ма ју и ком би ну ју но ве ин фор-
ма ци је са оним већ ускла ди ште ним; да де лу ју као ен ти те ти ко ји 

34)  J.G. Star ke, An In tro duc tion to the Sci en ce of Pe a ce (Ire no logy), A. W. Sij thoff, Laj den 
1968, pp. 24-25 .

35) Er nest Ha as, Beyond the Na tion-Sta te, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1964, p. 8.
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до но се од лу ке и да су спо соб ни да ме ња ју сво је функ ци о ни са ње на 
ба зи ре зул та та њи хо вих ра ни јих ак ци ја. 

De utsch раз ли ку је че ти ри ка те го ри је по ли тич ких си сте ма: 
а)  са мо у ни шта ва ју ће си сте ме, ко ји мо гу да се рас пад ну чак и 

у ре ла тив но по вољ ним сре ди на ма; 
б)  жи вот но нео т пор не си сте ме, ко ји ни су у ста њу да оп ста ну 

под ни зом те шко ћа ко је се ја вља ју у ве ћи ни сре ди на; 
в)  жи вот но спо соб не си сте ме, ко ји су у ста њу да оп ста ну у 

кру гу усло ва сре ди не, и
г)  са мо о сна жу ју ће си сте ме, ко ји су у ста њу да по ве ћа ју ве ро-

ват но ћу за свој оп ста нак у све ра зно вр сни јим сре ди на ма.36)

Сто га раз у ме ва ње ка рак те ра на ци о нал не струк ту ре и по ли-
тич ког си сте ма и ак ци ја те струк ту ре и про у ча ва ње ко о пе ра тив них 
и не при ја тељ ских од но са са дру гим струк ту ра ма уну тар и из ван 
др жа ве по ста ла је нео п ход ност у из у ча ва њу по на ша ња ме ђу на-
род них ак те ра. Тач ни је ре че но«кра так и не-тех нич ки опис ци ље-
ва си стем ске ана ли зе укљу чио би про у ча ва ње ску па (од но сно се-
та) ме ђу соб но по ве за них ва ри ја бла, она ко ка ко се оне раз ли ку ју 
од око ли не овог ску па, као и на чи на на ко ји се тај скуп ва ри ја бла 
одр жа ва под ути ца јем смет њи ко је до ла зе из ње го ве око ли не«.37) 
McClel land ка же: »дру гим ре чи ма, ме ђу на род но по на ша ње јед не 
др жа ве у си стем ској пер спек ти ви је у дво смер ној ак тив но сти 
узи ма ња и да ва ња ме ђу на род ној сре ди ни. Сва узи ма ња и да ва ња, 
ка да се по сма тра ју ску па и за све др жав не ак те ре, на зи ва ју се ме
ђу на род ним си сте мом«.38)

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Да ни је бор бе за су пре ма ци ју ве ли ких си ла и њи хо ве те жње да 
има ју мо но пол над ре сур си ма на ше пла не те, са рад ња и раз ме на 
до ба ра мо гла би да бу де ве о ма раз ви је на уз очу ва ње ми ра и ко ег
зи стен ци ју.

Са рад ња би мо гла да се од ви ја на ком пле мен тар но сти уз ува
жа ва ње ком па ра тив них пред но сти парт не ра. На и ме, зе мље ко је 
има ју ве ли ки број на ла зи шта наф те не ма ју хра ну или до бра на-
ла зи шта во де и обр ну то, што отва ра ши рок спек тар мо гућ но сти 
за истин ску ком пле мен тар ну са рад њу у усло ви ма ми ра и ко ег зи-
36) Karl De utsch, The Ner ves of Go vern ment, The Free Press, New York, 1964.
37) Mor ton Ka plan, Mac ro po li tics, Al di ne, Chi ca go, 1969, p. 57.
38) Char les McClel land, The ory and the In ter na ti o nal System, The Mac mil lan Com pany, New 

York, 1966, p. 92. 
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стен ци је, јер ни јед на зе мља на пла не ти не ма све што јој тре ба и не 
мо же да за до во љи све сво је по тре бе из по сто је ћих на ци о нал них 
ре сур са. 

Оти ма чи на или са рад ња, не за ви сност и сло бо да у од лу чи ва-
њу или пот чи ње ност и пат ња – пи та ње је свих пи та ња. Оти ма чи на 
до во ди до си гур ног ра та, а рав но прав на са рад ња је та ко ја во ди 
на прет ку и ме ђу соб ном ува жа ва њу и ства ра њу ми ра и по ве ре ња.

Ме ђу тим, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да се Дру штво на ро-
да рас па ло пред Дру ги свет ски рат, пре ма до са да шњим ис ку стви-
ма фак то ри смет њи – ин те ре си су пер си ла, би ли су мно го ја чи од 
спо соб но сти ре гу ла то ра – свет ске ми ров не ор га ни за ци је, као на 
при мер, Дру штва на ро да, ко је је би ло за ду же но да чу ва свет ски 
мир и да се бо ри са свим вр ста ма смет њи ми ру. Сред ства ко ји ма се 
тре ба ло од у пре ти ути ца ју ве ли ких си ла и ко ји ма се та да рас по ла-
га ло би ла су ми ни мал на.

Па ипак, це ло куп ни по сле рат ни раз ви так, у ко ме је сто ти њак 
зе ма ља ушло у ме ђу на род ну за јед ни цу у свој ству рав но прав ног 
су бјек та, осло ба ђа ју ћи се ве ков ног ко ло ни ја ли зма, упе ча тљи во 
је по твр дио да је иде ја сло бо де и не за ви сно сти на ро да до жи ве ла 
исто риј ски три јумф над прин ци пом до ми на ци је и суб ор ди на ци је у 
ме ђу на род ној за јед ни ци. Упр кос ле пим же ља ма, да тим обе ћа њи ма 
и пре у зе тим прав ним оба ве за ма, нпр. пот пи си ва њем По ве ље ОУН, 
др жа ве те шко успе ва ју да уса гла се сво је на ци о нал не ин те ре се у тој 
ме ри да би со ли дар но мо гле да се су прот ста ве агре си ји. Си ту а ци ја 
је упра во обр ну та: др жа ве се гру пи шу и кон фрон ти ра ју око сво јих 
пар ти ку лар них ин те ре са и сво јим екс пан зи о ни стич ким по ступ ци-
ма не пре кид но угро жа ва ју ме ђу на род ну без бед ност и свет ски мир. 
Да кле, упор но кон цепт кон фрон та ци је (ми ли та ри стич ки мо дел) 
по бе ђу је кон цепт ко ег зи стен ци је (ху ма ни стич ки мо дел). 

Из до са да шњег ис ку ства, пот кре пље ног исто риј ским при ме-
ри ма, про ис ти че да се пи та ње кон тро ле ра та и обез бе ђи ва ње ми
ра сво ди у крај њој ли ни ји на ели ми ни са ње ста ту са ве ли ких си ла у 
свет ској по ли ти ци чи ји су коб ин те ре са ну жно до во ди до иза зи ва ња 
ра то ва и ме ђу на род них по де ла. У том сми слу, мул ти по лар ни на-
су прот би по лар ном и уни по лар ном си сте му ме ђу на род них од но са 
пред ста вља ре ал ну мо гућ ност ели ми на ци је су пре ма ци је.

Да кле, из све га што смо до са да кон ста то ва ли, на ме ће се за-
кљу чак да су ре ла ци је САД-а и СССР-а има ле ди рект не ре пер-
ку си је ка ко по ли тич ке, та ко еко ном ске и вој не на раз вој од но са и 
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од ре ђи ва ње кур са спољ не по ли ти ке, а са мим тим и по зи ци о ни ра-
ње Ју го сла ви је и Не мач ке пре ма гло бал ним кре та њи ма кључ них 
спољ но-по ли тич ких фак то ра.

На и ме, ука за но је на то да ни си стем Ује ди ње них на ци ја, као 
ор га ни за ци ја ко ја по прин ци пу фе де ра ли зма прав но-по ли тич ких 
су бје ка та - зе ма ља пот пи сни ца По ве ље ОУН, тре ба да чу ва мир и 
без бед ност у све ту – и га ран ту је тзв.«за шти ће ни свет ски мир», 
ни је у пот пу но сти од го во ри ла иза зо ви ма мо дер ног вре ме на.

Фак то ри смет њи (ин те ре си су пер си ла) и у пе ри о ду по сле 
Дру гог свет ског ра та ис ка зи ва ли су се кроз на гла ше ну бор бу за 
су пре ма ци ју, а спо соб ност ре гу ла то ра, у овом слу ча ју ОУН, вре-
ме ном је сла би ла и уме сто од брам бе ног си сте ма би ла пре тво ре на 
у гла сач ку ма ши ну за из гла са ва ње оно га што је би ло по во љи су-
пер си ла.

Функ ци о нал но по ве зи ва ње (прин цип функ ци о на ли зма и нео
функ ци о на ли зма) екс пе ра та из свих зе ма ља све та по еко ном ско-
со ци јал ном прин ци пу на про јек ти ма од тран сна ци о нал ног зна ча ја 
(као што је из град ња тран сна ци о нал них са о бра ћај ни ца, наф то во-
да, га со во да и сл.) га ран ту је тзв. «рад ни мир» ко ји од го ва ра раз ви-
је ним зе мља ма.

Оно што би тре ба ло да пред ста вља кључ но на уч но про ми
шља ње овог ра да је ука зи ва ње упра во на раз ли ку из ме ђу фе де ра
ли зма и функ ци о на ли зма, од но сно си сте ма «за шти ће ног ми ра» и 
«рад ног ми ра». При том је кон цепт кон фрон та ци је (ми ли та ри-
стич ки мо дел) био ве о ма из ра жен то ком хлад ног ра та у пе ри о ду 
бло ков ске по де ле све та и све вре ме упор но успе вао да над вла да 
кон цепт ко ег зи стен ци је (ху ма ни стич ки мо дел) про кла мо ван По-
ве љом УН и прин ци пи ма не свр ста не по ли ти ке. 

Рат се од и гра ва сва ки пут као «ко нач но по след њи рат чо ве чан-
ства». Та кви ра то ви су, ну жно, по себ но ин тен зив ни и не чо веч ни 
ра то ви. Стра не у су ко бу, пре ва зи ла зе ћи оно што је по ли тич ко, у 
при пре ма ма за рат - у фа зи раз дра жи ва ња и ху шка ња, не при ја те-
ља по ни жа ва ју и у мо рал ним и у дру гим ка те го ри ја ма и мо ра ју да 
га пре тво ре у не људ ску гну со бу ко ја се мо ра не са мо су зби ти не го 
и де фи ни тив но уни шти ти. Не при ја тељ, да кле, ни је ви ше са мо не-
при ја тељ ко га тре ба вра ти ти у ње го ве гра ни це, већ га тре ба мо рал-
но и фи зич ки уни шти ти. 
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Чо век је, ина че, по при ро ди па си ван, же љан удоб но сти, ужи-
ва ња, еко ном ског оби ља, ви ше не го ри зи ка да из гу би жи вот, сво ја 
до бра или де ло ве сво га те ла. Евен ту ал но за до вољ ство од над вла-
да ва ња про тив ни ка кра ће је и ма ње од из гле да да се сам бу де уна-
ка жен, уби јен, обес пра вљен, опљач кан. 

Сто га, у за кључ ним раз ма тра њи ма, ва жно ме сто, сва ка ко, тре-
ба да за у зме Стар ко ва те за да не тре ба од у ста ја ти од иде је ми ра 
(тј. иде је о ели ми ни са њу ра та и бор бе за су пре ма ци ју) и да упор но 
тре ба ис тра ја ва ти на из у ча ва њу три основ не обла сти ис тра жи ва ња 
ми ра:

1) ем пи риј ског ми ра (из у ча ва ња исто риј ског ис ку ства на пла ну 
ра та и ми ра;

2) прак тич но оства ри вог ми ра (тра же ња оног што је мо гу ће 
пу тем де дук ци је из ми ну лог раз во ја и на осно ву то га пред-
ла га ти ме ре за по сти за ње прак тич но и не по сред но оства ри-
вих ци ље ва ми ра - нпр. те о ри ја функ ци о на ли зма), 

3) иде ал ног ми ра (тј. та квог ста ња ми ра ко је ни је не по сред-
но оства ри во, али ко ме тре ба те жи ти као иде а лу у бу дућ но-
сти).39) 

Да кле, да за кљу чи мо, ин тер-кул ту рал ни ди ја лог, раз ме на и са-
рад ња уз мир и ко ег зи стен ци ју су плат фор ма за раз вој, на пре дак 
и ства ра ње, а рат и оти ма ње не чи ни ни ко га срећ ним. И онај ко ји 
на па да и онај ко ји се бра ни има ју и људ ске и ма те ри јал не гу бит ке. 
Рат и бор ба за су пре ма ци ју во де са мо ра за ра њу и фи зич ком и мен-
тал ном уни ште њу људ ског би ћа. 

Не од ри чу ћи се си сте ма ко лек тив не без бед но сти, али и не иде-
а ли зи ра ју ћи га, ме ђу на род на за јед ни ца је при хва ти ла ста но ви ште 
да је нај ре ал ни ји пут за учвр шћи ва ње ме ђу на род не без бед но сти – 
укла ња ње узро ка ра та. 

Сто га тре ба ука за ти  на по тре бу укла ња ња ве чи те бор бе ве
ли ких си ла за су пре ма ци ју, ко ја се мо же ели ми ни са ти уво ђе њем 
мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се, где ће би ти ви ше цен та-
ра мо ћи, ко ји ће он да за рад оп штег до бра мо ра ти да се ме ђу соб но 
ор га ни зу ју на ба зи кон цеп та ко ег зи стен ци је и са рад ње, што би он-
да да ло ви ше ма не вар ског про сто ра ма лим и сред њим зе мља ма за 
сло бо дан раз вој и на пре дак. 
39)  J.G. Star ke, An In tro duc tion to the Sci en ce of Pe a ce (Iri no logy), A.W. Sij thoff, Laj den 1968, 

pp. 24-25.
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Са да шње ста ње се, пак, не мо же у том сми слу на зва ти ми ром 
због то га што и да ље по сто ји опа сност од ну кле ар ног ра та и што 
у чи та вом овом по сле рат ном пе ри о ду ни је би ло го то во ни јед ног 
да на у ко ме ни су из гу бље ни жи во ти у рат ним су ко би ма.40) У истом 
сми слу ово ста ње ме ђу на род них од но са Ken neth Bo ul ding ква ли-
фи ку је као «си стем прет ње» (thre at system),41) Su ga ta Das gup ta као 
«ста ње без ми ра» (pe a ce les sness),42) а Di e ter Seng ha as као «ор га ни-
зо ва ни не-мир» (or ga ni si er ter Un fri e den).43)

За кљу чак је ја сан. Без раз во ја не ма ус по ста вља ња еко ном ске 
не за ви сно сти ни ти ја ча ња по ли тич ке не за ви сно сти, па ти ме ни 
пре ва зи ла же ња са да шње оп ште не ста бил но сти и си ро ма ше ња зе-
ма ља у раз во ју. На гло бал ном ни воу, је ди но раз вој мо же пре се ћи 
тен ден ци ју стал ног ја ча ња до ми на ци је и хе ге мо ни је су пер си ла и, 
гле да но у прав цу бу дућ но сти, спре чи ти да се XXI век пре тво ри у 
епо ху но ве ко ло ни ја ли за ци је све та – то тал ног три јум фа тех но ло-
шког ко ло ни ја ли зма и им пе ри ја ли зма.

Три ја да  раз о ру жа ње, раз вој, без бед ност  пред ста вља стра
те гиј ску осно ву бор бе за свет ски мир и дру штве ни на пре дак, а 
уво ђе ње мул ти ла те ра ли зма да је шан су за уки да ње су пре ма ци је су
пер си ла и трај но ус по ста вља ње кон цеп та ко ег зи стен ци је.44) 

Ме ђу тим, пи та ње ко је оста је со ци о ло зи ма, по ли ти ко ло зи ма, 
ан тро по ло зи ма и фи ло зо фи ма да раз ре ше је ве о ма и ком пли ко ва-
но и ком плек сно, а гла си: «Шта је то у људ ском би ћу што га, од 
на стан ка ци ви ли за ци је, до да нас, у кон ти ну и те ту, са ма њим или 
ве ћим па у за ма, во ди ка кр во про ли ћу?» Да ли се ра ди о ан тро по-
ло шкој гре шци и уро ђе ној ани мал ној бор би на жи вот и смрт ра ди 
по сти за ња не при ко сно ве не до ми на ци је и стал не по тре бе за до ка-
зи ва њем су пре ма ци је? 

40) Han na New com be and Alan New com be, Pe a ce Re se arch aro und the World, Ca na dian Pe a ce 
Re se arch In sti tu te, Oakvil le, On ta rio, Ca na da, 1969, pp. 1, 2.

41) Ken neth Bo ul ding, “To ward a The ory of Pe a ce” u knji zi Ro ger Fis her (ed.), In ter na ti o nal 
Con flict and Be ha vi o ral Sci en ce, Ba sic Bo oks, New York, 1964, p. 70.

42) Su ga ta Das gup ta, “Pe a ce les sness and Mal de ve lop ment”, ob ja vlje no u Pro ce e dings of the In-
ter na ti o nal Pe a ce Re se arch As so ci a tion, Se cond Con fe ren ce, Vl. II, As sen, Van Gor cu, 1968, 
pp. 19-42.

43) Di e ter Seng ha as, “Abrschec kung und Fri e den“, Europäische Ver lag san stalt, Frank furt, 1968.
44) “Оваква једна нова, флексибилна и пулсирајућа функционална структура глобалног 

поретка у међународним односима захтевали би нове заједничке светске институције, 
органе, тела и механизме који би “сервисирали” и олакшавали међусобну коегзистенцију 
и одржавање целина и такву хармоничну расподелу постојећих ограничених, или 
будућих новостворених, виталних и планетарних ресурса и остварених богатстава, у 
пропорционалном интересу свих”, Душан Николиш: “Америчка транзиција - ка новом 
међународном поретку?” у: “Национални интерес”, бр.4/2008 стр. 106-107 
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Шта је са по ди за њем чо ве ко ве све сти о то ме да је по треб но, 
не са мо де кла ра тив но као у По ве љи ОУН ства ра ти пра вед ни ји и 
бо љи свет од оно га ко ји су нам оста ви ле прет ход не ге не ра ци је, већ 
уна пре ђи ва ти на у ку о људ ском по на ша њу, уче ћи на до са да шњим 
тра гич ним ис ку стви ма ге не ра ци је ко је ће до ћи по сле нас? 

По на вља ње гре ша ка је до каз да још увек ни смо на шли на-
чин ка ко да са вла да мо по рив за су пре ма ци јом у на ма са ми ма.У 
тех нич ко-тех но ло шком сми слу смо уз на пре до ва ли до ва си он ских 
про стран ста ва, а да при том ни смо по бе ди ли и уса вр ши ли се бе од-
но сно раз ви ли са мо свест о све оп штем до бру.45) 

Са вла да ли смо при ро ду и ње не ре сур се ста ви ли у функ ци ју 
раз во ја чо ве чан ства. Још са мо ка да би смо ус пе ли да са вла да мо 
соп стве ну агре сив ност, за вист, по хле пу и пре ста не мо са бор бом за 
су пре ма ци јом и стал ним до ка зи ва њем до ми на ци је, на ша ци ви ли-
за ци ја би до жи ве ла и мо рал ну об но ву и ду хов ни пре по род у ко јој 
би сло бо да, мир, са рад ња и то ле ран ци ја би ли пра ви ло, а раз вој уз-
ви ше ни циљ у усло ви ма ак тив не ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је.
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Zoran Milosavljević
IDEAS OF ESTA BLISHING A LA STING PE A CE

Sum mary
In the shor test words, pick the ba se that are spe ci fied in
di vi dual sci en tists to di rect the ir ef forts to wards pe a ce re
se arch we re awa re of the dan ger of a new world war and 
its di sa stro us con se qu en ces, the be li ef in the ne ces sity to 
pro vi de the sci en ce and its con tri bu tion to pre ven ting the 
dan ger and dis sa tis fac tion of re sults that are in the ma de 
re gar ding the so cial sci en ces.
The cur rent si tu a tion is, ho we ver, can not in this re spect 
call for pe a ce that still exists the dan ger of nuc le ar war, 
and thro ug ho ut this pe riod was not over even one day in 
which li ves we re not lost in wars. In the sa me sen se, this 
sta te of in ter na ti o nal re la ti ons Ken neth Bo ul ding qu a li fi es 
as a ``thre at system``. Su ga ta Das gup ta as pe a ce les sness 
and Di e ter Seng ha as as ``or ga ni zed dis tur ban ce`` (or ga
ni si er ter Un fri e den).
To not fight for su per ma tion gre at po wers and the ir aspi
ra ti ons to ha ve a mo no poly over the re so ur ces of our pla
net, co o pe ra tion and ex chan ge of go ods co uld be very de
ve lo ped with the pre ser va tion of pe a ce and co e xi sten ce.
De spi te the ni ce wis hes, gi ven the pro mi ses and dow nlo
ad le gal obli ga ti ons, for exam ple, the sig ning of the UN 
Char ter, the sta te hardly ma na ge to re con ci le the ir na ti
o nal in te rests to the ex tent that wo u led be to op po se the 
ag gres sion. The si tu a tion is exactly re ver sed: the sta te are 
gro u ped and con fron ta tion abo ut the ir par ti cu lar in te
rests, and the ir ex pan si o nist ac ti ons con ti nu ally thre a ten 
in ter na ti o nal se cu rity and world pe a ce. So, again the con
cept of con fron ta tion (mi li tary mo del) has the con cept of 
co e xi stan ce(hu ma ni stic mo del).
Key words: Peace, UN Charter...
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     СО ЦИ ЈАЛ НА ДР ЖА ВА И ПО ЛИ ТИ КА НА 
ЛО КАЛ НОМ НИ ВОУ У ЕУ1) 

Сажетак
Рад ко ји је ов де пред ста вљен са др жи кла си фи ка ци ју 
основ них усме ре ња у про фи ли са њу со ци јал не по ли ти
ке у Европ ској Уни ји. Ов де је по ку ша но да се де ри ви ра
ју оп шти ји мо де ли со ци јал не по ли ти ке ко је на ла зи мо 
у окви ру члан ства Европ ске Уни је. Ве ћи број усме ре
ња ве за них за прак тич не по ли ти ке све де ни су на јед
но став ни ју кла си фи ка ци ју основ них мо де ла со ци јал не 
по ли ти ке. С овим мо де ли ма у ве зи до не ти су и оп шти 
за кључ ци у ве зи по треб них ре кон струк ци ја усме ре них 
ка је дин стве ној со ци јал ној по ли ти ци Европ ске Уни
је. Ну жност цен тра ли зо ва ни је со ци јал не по ли ти ке у 
Унији про из ла зи из кре та ња ка ви шем сте пе ну еко
ном ске ин те гра ци је и про фи ли са њу об је ди ње ни је за
јед нич ке еко ном ске по ли ти ке ко ја има деј ство на (со
ци јал ну сфе ру) по пу ла ци ју Европ ске Уни је. 
Кључ не ре чи: со ци јал на по ли ти ка, др жа ва, Европ ска 
Уни ја, ло кал на упра ва, еко но ми ја.

УВОД 

U ра ду ко ји сле ди при ка зу је мо по себ не ка рак те ри сти ке со ци јал не 
по ли ти ке у Европ ској Уни ји, од но сно у ње ним др жа ва ма чла-

ни ца ма, с по себ ним освр том на уло гу и функ ци о ни са ње мо де ла 
со ци јал не за шти те. Де та ља ни ји при каз не ких со ци јал них функ ци-
* Виши научни сарадник ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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ја на ло кал ном ни воу у свим зе мља ма чла ни ца ма је учи њен је ди но 
у кон тек сту при ка за оп штих мо де ла со ци јал не по ли ти ке. Ов де је у 
ра ду учи њен при каз основ них тен ден ци ја и мо де ла, са при ме ри ма 
не ких ре ше ња из по је ди них зе ма ља чла ни ца Уни је. 

I  
ЕУ И ЧЛА НИ ЦЕ И ОСНОВ НИ ПРАВ ЦИ

Европ ска Уни ја је то ком го то во по ла ве ка по сто ја ња го то во 
пер ма нент но ши ри ла сво је над ле жно сти на ра чун ком пе тен ци ја 
др жа ва чла ни ца у еко ном ској обла сти. Од ре ђе не ком пе тен ци је 
Уни ја је ши ри ла и у по ли тич кој сфе ри, ма да спо ри је и у ма њем 
оби му, док је под руч је со ци јал не по ли ти ке у пот пу но сти оста ло 
у над ле жно сти чла ни ца. 

На ни воу ЕУ по сто ји ре гу ла ци ја са мо из до ме на рад них од-
но са, и то огра ни че на (за шти та на рад ном ме сту, за бра на дис кри-
ми на ци је и слич но), док је со ци јал на за шти та у пот пу но сти оста-
ла под руч је на ко ме од лу чу ју чла ни це. На ни воу ЕУ усво је на је 
Со ци јал на по ве ља, одн. По ве ља о основ ним со ци јал ним пра ви ма, 
и исто вре ме но по ста вље на чвр ста гра ни ца ши ре њу ком пе тен ци ја 
Уни је уста но вља ва њем прин ци па суп си ди јар но сти у по гле ду со-
ци јал не по ли ти ке у Ма стрихтском уго во ру. У слу ча ју со ци јал не 
по ли ти ке то прак тич но ауто мат ски зна чи на ци о нал ни ни во, а не 
ни во Уни је. 

Оно што по сто ји на ни воу ЕУ по пи та њу со ци јал не по ли ти ке 
је отво ре ни ме тод ко ор ди на ци је.  По ли тич ка те ла ЕУ по ста вља ју 
гло бал не, уоп ште но фор му ли са не ци ље ве, као што су они из Ли-
са бон ске аген де (2000): по ве ћа ње сто пе за по сле но сти и сма ње ње 
си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти. Та да ЕУ фор му ли ше ин-
ди ка то ре за пра ће ње оства ре ња ових и слич них ци ље ва, а за тим се 
дво го ди шње вр ше пре гле ди пер фор ман си свих зе ма ља чла ни ца, уз 
ана ли зу раз ло га евен ту ал них од сту па ња. Јед но став но, иде ја је да 
се ова квим по ли тич ким при ти ском ути че на ујед на ча ва ње по ли-
ти ка зе ма ља чла ни ца, а кроз угле да ње на нај бо ље и нај у спе шни је 
при ме ре. 

У уни ји вла да ве ли ко ша ре ни ло ре ше ња код со ци јал не по ли ти-
ке и со ци јал не за шти те. Ипак, мо гу ће је по сто је ће си сте ме кла си-
фи ко ва ти у пет гру па, а по основ ној фи ло зо фи ји и пре о вла ђу ју ћим 
еле мен ти ма. Украт ко ови су прав ци сле де ћи:
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1. ли бе рал на гру па, ко ја об у хва та Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску; 
ове зе мље ну де огра ни че но ко лек тив но обез бе ђе ње со ци јал-
не си гур но сти, а циљ не гру пе со ци јал не за шти те су они ко-
ји ни су у ста њу да на дру ги на чин за до во ље сво је по тре бе. 
Оста ли, бо ље сто је ћи гра ђа ни су ду жни да по кри ју соп стве-
не еко ном ске и со ци јал не ри зи ке кроз при ват не аран жма не 
или кроз рад ни од нос са фир мом. Вла де ових зе ма ља обич-
но под сти чу при ват не аран жма не по ре ским сред стви ма. 
Ори јен та ци ја ка тр жи шту об у хва та при лич ну де ре гу ла ци ју 
рад них од но са, флек си бил ност над ни ца и кон тро лу ра ста 
со ци јал них рас хо да, 

2. со ци јал де мо крат ска гру па, ко ја об у хва та скан ди нав ске зе-
мље (Швед ска, Фин ска и Дан ска). Основ ни циљ по ли ти ке 
ових зе ма ља је сма ње ње раз ли ка у до хот ку, а со ци јал ни си-
сте ми су углав ном уни вер за ли стич ки, у сми слу да сви ста-
нов ни ци има ју пра ва на обез бе ђе ње од по сле ди ца ве ћег бро-
ја еко ном ских и со ци јал них ри зи ка. Усло ви за оства ри ва ње 
пра ва и тран сфе ри су углав ном ве ли ко ду шни, а на гла сак је 
на услу га ма, а не на нов ча ним тран сфе ри ма, 

3. кор по ра ти ви стич ка гру па, где су глав ни при ме ри Не мач-
ка, Фран цу ска, Аустри ја и Бел ги ја. Ове зе мље пре вас ход но 
ка рак те ри шу про гра ми ко ји су усме ре ни пре ма по је ди ним 
гру па ма за ни ма ња и њи хо вом рад ном ме сту; та ко су јав ни 
слу жбе ни ци по себ но при ви ле го ва ни због бли ских ве за са 
вла дом. Син ди ка ти и удру же ња по сло да ва ца игра ју ва жну 
уло гу. Због раз ли чи тих про гра ма, раз ли чи те ше ме се че сто 
фи нан си ра ју кроз пре ми је, ко је за по сле ни обич но пла ћа ју 
ко лек тив но. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци је ов де је ве-
ћа не го код ли бе рал них и со ци јал де мо крат ских зе ма ља. 

4. ме ди те ран ска гру па, ко ју чи не Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га-
ли ја и Грч ка. Основ на ка рак те ри сти ка ових зе ма ља је не по-
сто ја ње кла сич не мре же со ци јал не за шти те у сми слу обез-
бе ђе ња со ци јал ног ми ни му ма при хо да за по је дин ца, већ се 
под сти че осло нац на по ро ди цу као основ ну је ди ни цу со ли-
дар но сти. Пен зи је су ре ла тив но ви со ке, јер пред ста вља ју ва-
жну те му пред из бор не по ли ти ке. 

5. ис точ но е вроп ска гру па, ко ју чи не пост-тран зи ци о не зе мље 
не дав но при мље не у Европ ску Уни ју. И по ред при лич них 
раз ли ка ме ђу њи ма, по сто је знат не слич но сти: пре ко му ни-
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стич ки би змар ки јан ски мо дел со ци јал ног оси гу ра ња, со ци-
ја ли стич ки уни вер за ли зам, кор по ра ти ви зам и ега ли та ри зам 
и пост ко му ни стич ке про тр жи шне схе ме, све то ком би но ва-
но са на гла ше ном ре ди стри бу тив ном ори јен та ци јом. 

Јед на од нај ва жни јих ли ни ја по ко ји ма се раз ли ку ју со ци јал ни 
си сте ми зе ма ља чла ни ца је сте вер ти кал на рас по де ла над ле жно сти 
из ме ђу цен трал ног, сред њег и ло кал ног ни воа. Та ко је у скан ди нав-
ским зе мља ма со ци јал на по ли ти ка у ве ли кој ме ри де цен тра ли зо ва-
на и ве ћи део со ци јал них ин пу та обез бе ђу ју ре ги о нал не и ло кал не 
вла сти. Слич но то ме, у зе мља ма са фе де рал ном струк ту ром (Не-
мач ка, Аустри ја, Бел ги ја) и у зе мља ма са на гла ше ном ре ги о на ли за-
ци јом (Шпа ни ја, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја) фе де рал не, од но сно 
ре ги о нал не вла сти игра ју бит ну уло гу у фор му ли са њу и спро во ђе-
њу со ци јал не по ли ти ке. 

II 
НА ЧЕ ЛА ПО ДЕ ЛЕ ОВЛА ШЋЕ ЊА И НАД ЛЕ ЖНО СТИ 

При по де ли над ле жно сти из ме ђу вер ти кал них ни воа др жав не 
ор га ни за ци је по сто је не ка на че ла чи је би ре спек то ва ње ве ро ват но 
уна пре ди ло ефи ка сност со ци јал ног сек то ра. Ова се пра ви ла не где 
ви ше, а не где ма ње по шту ју, јер је за ко но дав ни про цес увек по-
ли тич ки обо јен и на ње гов ис ход не ути чу са мо ло ги ка ства ри и 
на че ла ефи ка сно сти, већ и по ли тич ка ло ги ка и ком про ми си. По ред 
то га, си сте ми раз ви је них зе ма ља ни су и не мо гу би ти ре зул тат ко-
хе рент ног пла на дру штве ног ди зај не ра, већ су обич но ис ход ду-
го трај них про це са ин сти ту ци о нал них про ме на. Сто га се на че ла о 
ко ји ма ће би ти реч у овом ра ду по не кад те шко мо гу не дво сми сле но 
про фи ли са ти, али их тре ба има ти на уму при ли ком ана ли зе, па и 
при ли ком из град ње уста но ва.2) 

Де цен тра ли за ци ја озна ча ва та кво ста ње ства ри код ко га ло кал-
ни ни во до но си ва жне од лу ке ко је се ти чу оби ма пра ва, ор га ни за-
ци је и на чи на фи нан си ра ња, а све од стра не ло кал них ин сти ту ци ја. 
Са дру ге стра не, де во лу ци ја озна ча ва си стем ко ји је цен тра ли зо ван 
и уни фор ман по пра ви ма, ор га ни за ци ји и фи нан си ра њу, али ко ји 
се у опе ра тив ном сми слу ви ше осла ња на ло кал не огран ке цен-
трал них ин сти ту ци ја. Раз ли ка из ме ђу ова два при сту па је ве ли ка и 
2) Види: So cial Euro pe, Euro pean Outlo ok, SCP and CPB, The Ha gue, Sep tem ber 2003; G. 

EspingAn der sen – So cial fo un da ti ons of po stin du strial eco no mics, Ox ford Uni ver sity Press, 
1999
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очи глед на: док у јед ном ло кал на са мо у пра ва не ма ни ка квих над ле-
жно сти, у пр вом их у пот пу но сти има. 

У ко рист де цен тра ли за ци је го во ре не ка од на че ла. Пр во, 
кроз ло кал но од лу чи ва ње о со ци јал ним пи та њи ма бо ље се ре-
спек ту ју пре фе рен ци је љу ди, од но сно ло кал не сре ди не. Ка да 
од лу чу је цен трал на власт, он да се до би ја уни фор ман си стем ко-
ји по не ка да ни ко ме ствар но ефек тив но не од го ва ра. Дру го, ка да 
је од лу чи ва ње бли же на ро ду, та да је и по ли тич ка кон тро ла по-
ли ти ча ра и др жав них по сло ва бо ља. Сто га је, ка же ово на че ло, 
ути цај на ро да на до но ше ње од лу ка не по сред ни ји. Тре ће, слич но 
прет ход ном, ка да се фи нан си ра ње од ви ја из ло кал них из во ра, 
та да је кон тро ла тро ше ња бо ља по што гра ђа ни ја сни је ви де (не) 
ефи ка сност упо тре бе соп стве ног ре сур са. 

По сто је и на че ла ко ја го во ре у ко рист цен трал них ре ше ња. Пр-
во, ка да се со ци јал на пи та ња ор га ни зу ју на др жав ном ни воу он да 
сви гра ђа ни има ју јед на ка пра ва, од но сно оба ве зе пред за ко ном. 
Са овог ста но ви шта знат не раз ли ке у пра ви ма по је ди на ца из ме ђу 
ло кал них за јед ни ца, би ло да се по сле ди ца раз ли чи те раз ви је но сти 
оп шти на, би ло раз ли чи тих по ли тич ких пре фе рен ци ја у ло кал ним 
сре ди на ма, мо гу се до жи ве ти као ин фе ри ор не и не пра вед не, као 
кр ше ње пра ва гра ђа на на јед на кост. Дру го, фи нан си ра ње со ци јал-
них функ ци ја са цен трал ног ни воа обез бе ђу је по треб ну со ли дар-
ност из ме ђу не јед на ко раз ви је них ло кал них за јед ни ца, а ти ме и 
јед на кост фи нан си ра ња со ци јал них по тре ба на те ри то ри ји др жа ве. 
У су прот ном, со ци јал не по тре бе мо гу да бу ду не јед на ко за до во-
ље не у ра зним сре ди на ма, по себ но уко ли ко се не на ђу ефи ка сни 
ме ха ни зми пре ли ва ња нов ца. Тре ће, ло кал ном ни воу мо же не до-
ста ја ти до вољ но струч но сти за ефи ка сно во ђе ње по сло ва и ри зик 
не по ти зма и ко руп ци је мо же би ти ре ал но из ра же ни ји на ло кал ном 
ни воу. 

Ка ко ви ди мо, по ме ну та на че ла ор га ни за ци је со ци јал ног 
сек то ра, де лу ју у су прот ним прав ци ма – јед на го во ре у при лог 
де цен тра ли за ци је, а дру га цен тра ли за ци је. Сто га је и од лу чи ва-
ње о кон фи гу ра ци ји над ле жно сти углав ном сло же но, а и ша ре-
ни ло вла да у вер ти кал ној по де ли функ ци ја у Европ ској Уни ји. 

По сто је ком по нен те со ци јал не по ли ти ке за ко је се мо же ве ро-
ва ти да их је бо ље ор га ни зо ва ти на јед ном или дру гом ни воу. Та ко 
је фи нан сиј ска да ва ња ста нов ни штву (деч ји и по ро дич ни до да ци, 
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со ци јал не по мо ћи си ро ма шни ма итд.) бо ље ор га ни зо ва ти на др-
жав ном ни воу, јер се та ко свим гра ђа ни ма обез бе ђу ју јед на ка пра-
ва, а и ре ша ва се про блем не јед на ке раз ви је но сти свих оп шти на. 
Са дру ге стра не, со ци јал не услу ге је ве ро ват но нај бо ље пре пу сти-
ти ло кал ним вла сти ма, јер ов де до нај ве ћег из ра жа ја до ла зи њи хо-
ва ин фор ми са ност и ис по ља ва ње ло кал них пре фе рен ци ја. Ова ква 
по де ла над ле жно сти уоби ча је на је у зе мља ма Европ ске Уни је, где 
цен трал на власт уре ђу је фи нан сиј ске тран сфе ре, а ло кал на со ци-
јал не услу ге. Ми шље ња око тре ћег еле мен та со ци јал не за шти те – 
сме штај них уста но ва – ни су ис кри ста ли са на и прак са је ме шо ви та, 
па се не где оне на ла зе у над ле жно сти цен трал не, а не где ло кал не 
вла сти. 

Још јед на тен ден ци ја по ја ча ва сло же ност си ту а ци је – при ват-
ни сек тор се све ви ше укљу чу је у снаб де ва ње гра ђа на со ци јал ним 
услу га ма, што, по ред ди ле ме о вер ти кал ној по де ли, до да је но ву ди-
ле му, ону о по де ли функ ци ја у со ци јал ној за шти ти из ме ђу др жа-
ве и при ват ног сек то ра. При ват ни сек тор се обич но по ја вљу је као 
пру жа лац сва ко днев них услу га ко је ре гу ли ше, на ру чу је и фи нан си-
ра део јав ног сек то ра. 

III 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ УСЛУ ГЕ У ПО ЈЕ ДИ НИМ ЗЕ МЉА МА ЕУ

а. Фран цу ска по ли ти ка

На че ла со ци јал не по ли ти ке у Фран цу ској су: а. уте ме ље ност 
у за ко ну, што зна чи да пра во на по моћ не про ис ти че из ве ли ко ду-
шно сти и ми ло ср ђа, већ да пред ста вља људ ско пра во за сно ва но 
на за ко ну и од лу ци пар ла мен та; б. со ли дар ност ме ђу раз ли чи тим 
ак те ри ма, за ви сно од под руч ја: ме ђу ге не ра ци ја ма код пен зи ја, на-
ци о нал на код ра њи вих гру па, ком шиј ска за со ци јал ну по моћ на ло-
кал ном ни воу и из ме ђу по ро ди ца код по ро дич не по ли ти ке; в. суп-
си ди јар ност код со ци јал не по др шке по ро ди ци, што зна чи кон цепт 
у ко ме се од лу ке до но се на нај ни жем мо гу ћем ни воу на ко ме се 
ефи ка сно мо гу до не ти, тј. нај бли же гра ђа ни ну. 

Ду го вре ме на то ком сво је исто ри је Фран цу ска је има ла ви-
со ко цен тра ли зо ван ад ми ни стра тив ни си стем. Тек у по след њих 
два де се так го ди на, тач ни је од За ко на о  де цен тра ли за ци ји из 
1982. го ди не, про ме ње но је ад ми ни стра тив но устрој ство др жа-
ве, укљу чу ју ћи и над ле жно сти код со ци јал не по ли ти ке. Нај ве ће 
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про ме не до жи ве ли су окру зи, јер су њи хо ве вла де по ста ле од го-
вор не за пла ни ра ње и фи нан си ра ње со ци јал не по др шке, укљу-
чу ју ћи и ка сни је из ме не ко ји ма су им оја ча не над ле жно сти у 
бор би про тив си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти. Не вла ди-
не ор га ни за ци је су ра ни је би ле парт не ри цен трал них вла сти за 
ис по ру ку со ци јал них услу га, а за тим су, са де цен тра ли за ци јом, 
по ста ли парт не ри окру жних вла сти.3) Тај тренд де цен тра ли за-
ци је со ци јал них услу га на ста вља се и да ље. На ло кал ном ни-
воу се од ви ја ви ше ва жних на ци о нал них про гра ма из со ци јал не 
обла сти, као што су Оп шта со ци јал на по др шка, Со ци јал на по др-
шка, Со ци јал на по др шка по ро ди ци и Со ци јал на по др шка де ци. 

Со ци јал не услу ге у окви ру про гра ма Оп ште со ци јал не по др
шке усме ре не су на ра њи ве гру пе и оне по је дин це ко ји се су о ча ва ју 
са озбиљ ним еко ном ским и жи вот ним те шко ћа ма. Ко ри сни ци овог 
про гра ма мо гу би ти угро же ни за то што су бо ле сни ста ри љу ди са 
фи зич ким или мен тал ним хен ди ке пом, бес кућ ни ци без до хот ка или 
со ци јал не си гур но сти, не за по сле ни, они без од го ва ра ју ћих ква ли-
фи ка ци ја, ал ко хо ли ча ри, нар ко ма ни, жр тве на си ља, де ли квен ти 
итд. Со ци јал не услу ге ко је им се пру жа ју укљу чу ју со ци јал ни рад, 
кућ ну по моћ, сме штај, ин сти ту ци је, ре ха би ли та ци о не цен тре, ре-
но ви ра ње до мо ва и слич но. Основ ни циљ овог про гра ма је хит на 
ак ци ја ко јом се за до во ља ва ју основ не кри тич не по тре бе угро же ног 
по је дин ца, а не пре вен ци ја раз во ја усло ва ко ји во де угро же но сти. 

Код про гра ма Со ци јал не по др шке тар ге ти ра ју се кри тич не по-
тре бе нај ра њи ви јих гру па, као што су ста ри, хен ди ке пи ра ни, бес-
кућ ни ци, као и де ца у окви ру пот про гра ма Со ци јал на по др шка де
ци. Оп шта по ли ти ка про гра ма Со ци јал не по др шке ре гу ли ше се на 
др жав ном ни воу, за ко ном и де кре ти ма, али је за кон ска од го вор ност 
за спро во ђе ње и фи нан си ра ње овог про гра ма де цен тра ли зо ва на и 
при па да окру жним вла сти ма. Да ља де цен тра ли за ци ја се мо же по-
сти ћи кроз парт нер ство окру га са по је ди ним оп штин ским вла сти-
ма и не вла ди ним сек то ром. По ред то га, окру жна власт мо ра да са-
ра ђу је са ло кал ним фи ли ја ла ма Со ци јал ног оси гу ра ња и Слу жбе за 
по ро дич ну по моћ. 

Со ци јал на по др шка де ци је про грам обез бе ђу је пра ва и услу-
ге де ци ко јој је по треб на по моћ и угро же ним по ро ди ца ма. Пра ва 
укљу чу ју да ва ња у нов цу и на ту ри, пре вен ци ју на си ља, де ли квент-
3) Види: J. An ce lin – Fran ce: So cial Ser vi ces, in Good Prac ti ces in So cial Ser vi ce De li very in 

So uth Eastern Euro pe, ILO, 2004  
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но сти и со ци јал не ис кљу че но сти, пре вен ци ју и трет ман зло у по тре-
бе и за не ма ри ва ња де те та, хи тан сме штај за де те и мај ку, еду ка ци-
ју ро ди те ља итд. Услу ге ва ри ра ју у за ви сно сти од спе ци фич но сти 
по је ди них окру га и у скла ду са уго вор ним од но сом за при ват ном 
ор га ни за ци јом ко ја обез бе ђу је услу ге. 

У обла сти по ро дич не по ли ти ке Фран цу ска има ја ку тра ди ци ју 
ши ро ких про гра ма, ко ја је од у век пр вен стве но би ла окре ну та по-
пу ла ци о ној иде ји. Ме ре по ро дич не по ли ти ке се ис по ља ва ју у ши-
ро ком си сте му по ро дич них на кна да и со ци јал них услу га. По сто ја-
ње овог ску па ме ра не зна чи да је по ро ди ца у кри тич ној со ци јал ној 
по тре би, већ да дру штво же ли да олак ша ње но функ ци о ни са ње и 
де лу је пре вен тив но на по ја ву по тен ци јал них про бле ма. Овај про-
грам укљу чу је јав не услу ге као што су днев на бри га (не го ва те љи-
це, днев не мај ке, hal tegar de ri es итд), игра ли шта, клу бо ви за по сле 
шко ле, со ци јал ни цен три, брач но и ро ди тељ ско са ве то ва ли ште, 
слу жба усва ја ња, кућ на по моћ, со ци јал ни рад, деч ја од ма ра ли шта 
и слич но. За раз ли ку од услу га об у хва ће них про гра ми ма Оп ште 
со ци јал не по др шке и Со ци јал не по др шке де ци, про грам По ро дич-
не по ли ти ке је окре нут пре вен ци ји, а не трет ма ну/ле че њу. Мно ге 
од тих услу га се обез бе ђу ју из јав них из во ра по што слич не тр жи-
шно-ко мер ци јал не услу ге или не по сто је или би би ле пре ску пе за 
мно ге по ро ди це. У оним при ли ка ма ка да се на пла ћу је услу га од 
ко ри сни ка, та ри фа је за сно ва на на до хот ку до ма ћин ства. 

По ро дич на по ли ти ка де фи ни ше се на др жав ном ни воу, укљу-
чу ју ћи све на кна де. Го ди шњи бу џет по ро дич не гра не фран цу ског 
со ци јал ног оси гу ра ња, укљу чу ју ћи и по ро дич но, од ре ђе но је од 
стра не пар ла мен та. Ипак, од го вор ност за из вр ше ње со ци јал них 
услу га за по ро ди це и де цу је код ло кал них аген ци ја за по др шку 
про ди ци, ко је по сто је у сва ком окру гу (по не кад из исто риј ских 
раз ло га) и ко је са ра ђу ју са оп штин ским вла сти ма и не вла ди ним 
сек то ром. Со ци јал на по др шка по ро ди ци се фо ку си ра на оп ште по-
тре бе по ро ди це и де це, за шта не по сто је за ко ни већ са мо смер ни-
це. Тих ло кал них аген ци ја (CAF) је 124, у на ци о нал ној, цен трал ној 
(CNAF). Си стем је под Ми ни стар ством за со ци јал на пи та ња и на-
ци о нал ну со ли дар ност. CAF аген ци је од у век има ју ве ли ку ауто но-
ми ју у од ре ђи ва њу њи хо вог про гра ма со ци јал них услу га, а пре ма 
ло кал ној си ту а ци ји код по ро ди ца и де це. CAF аген ци је ви ше снаб-
де ва ју по тре би те соп стве ним услу га ма, из у зев пар спе ци јал них 
про гра ма (со ци јал ни рад ни ци, са ве то ва ли шта, цен три ло кал них 
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за јед ни ца). Те ку ћа по ли ти ка је да се по мог не, тех нич ки и фи нан-
сиј ски и кроз ло кал на парт нер ства, ства ра њу и ме наџ мен ту услу га 
од стра не њи хо вих парт не ра, као што су окру зи, оп шти не и при ват-
не не про фит не ор га ни за ци је. 

Ме ђу овим про гра ми ма, а и вер ти кал но по сма тра но, по сто-
ји из ве сно пре кла па ње, по што им је циљ исти – пре вен ци ја и 
са на ци ја те шко ћа у по ро ди ци. Дру ги про блем ко ји се све ви ше 
уоча ва су знат не раз ли ке по окру зи ма у ни воу на кна да и ква ли-
те ту услу га, као и њи хо вом фи нан си ра њу, што се до не кле мо же 
при хва ти ти као по сле ди ца раз ли чи тих пре фе рен ци ја ста нов ни-
штва по окру зи ма, али, ка да раз ли ке по ста ну ве о ма ве ли ке та да 
се по ста вља пи та ње ква ли те та си сте ма ко ји обез бе ђу је та ко не-
јед на ке усло ве по те ри то ри јал ном прин ци пу.4) 

б. Ен гле ска по ли ти ка

Код снаб де ва ња со ци јал ним услу га ма у Ве ли кој Бри та ни ји из-
вр ше на је пот пу на де во лу ци ја и де цен тра ли за ци ја. Пр во, по сто је 
за себ ни со ци јал ни си сте ми у Ен гле ској, Шкот ској, Се вер ној Ир-
ској и Вел су, па та ко по сто ји и по себ но за ко но дав ство за ова че-
ти ри под руч ја. Кон цеп циј ска слич ност ме ђу њи ма је знат на, ма да 
по сто је при лич не раз ли ке у де та љи ма. Свр ха услу га со ци јал не за-
шти те је ја ча ње со ци јал не укљу че но сти кроз обез бе ђи ва ње што са-
мо стал ни јег жи во та по је дин ца и по ро ди це уну тар за јед ни це. У том 
ци љу се обез бе ђу је ши ро ка ска ла услу га за шти те де це, со ци јал ног 
ра да итд. Ове су услу ге де фи ни са не ло кал но, ка ко би се што ви ше 
иза шло у су срет ло кал ним по тре ба ма и обез бе ди ла ди вер зи фи ко-
ва ност и кре а тив ност уну тар др жав ног окви ра и стан дар да про пи-
са них од стра не цен трал не вла сти. Дру го, обез бе ђе ње со ци јал них 
услу га пред ста вља од го вор ност ло кал них вла сти, тј. сто ти ну пе де-
сет ло кал них са ве та (ло кал не вла де), као над ле жних ор га на. 

Бит ни за ко ни ко ји ре гу ли шу област услу га со ци јал не за шти те 
су за ко ни о де ци (1989), о здрав стве ној за шти ти и ко му нал ној за-
шти ти (1990), о стан дард ни ма за шти те (2000) и о хен ди ке пи ра ној 
де ци (2000). Де таљ ни ја ре гу ла ци ја на ла зи се у под за кон ским ак ти-
ма, али је ен гле ски си стем спе ци фи чан по ва жној уло зи ко ју има ју 
ван за кон ске смер ни це, стан дар ди, ре ви зор ски из ве шта ји и слич но. 
4) Види: D. Bo u get and G. Bro vel li - Ci ti zen ship, so cial wel fa re system and so cial po li ci es in 

Fran ce, Euro pean So ci e ti es, 4(2)/2002. 
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Ми ни стар ство здра вља је на др жав ном ни воу од го вор но за 
по ли ти ку, за ко не и стан дар де. Али, оно са мо не про из во ди услу-
ге већ ути че на раз вој по ли ти ке кроз пар ти ци па тив ни про цес 
ши ро ких кон сул та ци ја из ме ђу раз ли чи тих аген ци ја и пред став-
нич ких те ла. 

Сва ки са вет, у ци љу обез бе ђе ња со ци јал них услу га, оба вља 
че ти ри функ ци је: а. иден ти фи ку је по тре бе ло кал не за јед ни це и 
струк ту ри ра услу ге на на чин ко ји ће за до во љи ти те по тре бе; б.  ку-
пу је услу ге од по ну ђа ча услу га, ко ји мо же би ти не вла ди на ор га ни-
за ци ја, или при ват на фир ма, или дру ги са вет; в.  сам обез бе ђу је не-
ке услу ге; г. мак си мал но ра ци о нал но ко ри сти фи нан сиј ске ре сур се. 

Тренд при ли ком обез бе ђи ва ња со ци јал них услу га је на пу шта-
ње не по сред не про из вод ње услу га у др жав ној ре жи ји и обез бе ђе-
ње услу га из дру гих из во ра. Та ко је у 2002. го ди ни не за ви сни сек-
тор обез бе дио 85% услу га ин сти ту ци о нал не за шти те и 64% кућ не 
не ге, а у ор га ни за ци ји ло кал них са ве та. Ши рок спек тар про вај де ра 
услу га обез бе ђу је мо гућ ност да се кон ци пи ра па кет услу га ко ји од-
го ва ра по тре ба ма ко ри сни ка и ко ји обез бе ђу је мо гућ ност из бо ра од 
стра не ко ри сни ка. 

Со ци јал не услу ге се фи нан си ра ју на ло кал ном ни воу, чи ји су 
основ ни из во ри при хо да ло кал ни по ре зи на имо ви ну, до та ци је од 
цен трал не вла сти и пар ти ци па ци ја ко ри сни ка. Око три че твр ти не 
ло кал них при хо да до ла зи од цен трал не вла сти. Си стем цен трал не 
ди стри бу ци је сред ста ва за со ци јал не услу ге фор ма лан је, тј. осло-
њен на фор му лу ка ко би се по сти гла пра вед ност и сви ма обез бе-
ди ли под јед на ки усло ви. Та фор му ла са др жи сле де ће еле мен те: 
1. со ци јал не ка рак те ри сти ке ло кал не за јед ни це, ко је су ме ра или 
ин ди ка тор со ци јал них по тре ба; 2. но пр ма тив ни тро шко ви услу га 
у сва кој ло кал ној за јед ни ци, ко ји узи ма ју у об зир ло кал не це не и 
спо ра зу ме о за ра да ма на др жав ном ни воу; 3. фи скал ни ка па ци тет 
ло кал не за јед ни це да под не се тро шко ве фи нан си ра ња со ци јал них 
услу га (по ре ска ба за). 5)

Ви ше ре сур са се усме ра ва пре ма оним ло кал ним за јед ни ца ма 
у ко ји ма су со ци јал не по тре бе ве ће, а ло кал на сред ства ма ња. Ко-
ри сни ци со ци јал них услу га пла ћа ју део или це ло куп ну це ну услу-
ге у за ви сно сти од соп стве ног фи нан сиј ског ста ња. Али, сви до би-
ја ју услу гу без об зи ра на спо соб ност пла ћа ња, по што се ра ди о две 
5) Види: M. Mo o die - En gland: So cial Ser vi ces, in Good Prac ti ces in So cial Ser vi ce De li very 

in So uth Eastern Euro pe, ILO, 2004  
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не ве за не ства ри: пр во до ла зи услу га, а тек се он да уста но вљу је ко 
мо же сам да под не се це ну или део це не, а ко не мо же. 

Ква ли тет услу га се обез бе ђу је кроз два си сте ма: пр ви са чи ња-
ва ју стан дар ди до бре прак се за про вај де ре, ко је про пи су ју и ши ро-
ко про мо ви шу вла сти; и дру ги, ин спек ци ја и ре ги стра ци ја про вај-
де ра, а уз ко ри шће ње стан дар да и до бре прак се као ме ри ла. Си стем 
за оце ну пер фор ман си са др жи 50 ин ди ка то ра ор га ни зо ва них у пет 
гру па: др жав ни при о ри те ти и стра те шки ци ље ви, тро шко ви и ефи-
ка сност, ефек тив ност ис по ру ке услу га, ква ли тет услу га за ко ри-
сни ка и до ступ ност услу га. 

в. Не мач ка по ли ти ка

Не мач ки си стем обез бе ђе ња со ци јал них услу га за угро же не 
гра ђа не за сни ва се на ком би на ци ји јав не, обич но ло кал не од го вор-
но сти и ја ког укљу че ња не др жав них, до бро вољ них ор га ни за ци ја. 
Основ ни про кла мов ни прин ци пи су со ли дар ност, суп си ди јар ност 
и де цен тра ли за ци ја. Основ ни ка нал упра вља ња со ци јал ним услу-
га ма су фе де рал ни за ко ни, за јед но са по ли ти ка ма ко је се раз ви ја-
ју у лен де ри ма (фе де рал ним је ди ни ца ма) и ло кал ним за јед ни ца ма. 
Ове по след ње су глав ни игра чи у снаб де ва њу гра ђа на со ци јал ним 
услу га ма. Ло кал не за јед ни це при ма ју део укуп них по ре ских при-
хо да др жа ве и оба ве зне су да по мог ну сва ко ме ко не рас по ла же 
до вољ ним соп стве ним ре сур си ма или по др шком по ро ди це. По ред 
то га, ло кал не за јед ни це су ду жне да обез бе де ши рок спи сак со ци-
јал них услу га, укљу чу ју ћи оне фи нан си ра не из со ци јал ног оси гу-
ра ња (на при мер, услу ге ста ри ма). Не ке од тих оба ве за про пи са не 
су за ко ном (на при мер, де ци и омла ди ни), а не ке су са мо на зна че не 
у фе де рал ним за ко ни ма (на при мер, по ми ња њем ра њи ве гру пе, као 
што су бес кућ ни ци, ин ва ли ди итд). По ред то га, по сто је и не ки фе-
де рал ни ре ги о нал ни про гра ми. Не за ви сни про вај де ри мо гу да кон-
ку ри шу за фон до ве ко ји обез бе ђу ју до дат не услу ге, као што су по-
др шка љу ди ма са АИДС-ом или сек су ал но зло у по тре бље на де ца. 

Ве ли ка ве ћи на ди рект них со ци јал них услу га обез бе ђе на је у 
Не мач кој од стра не не про фит них ор га ни за ци ја, а за ра чун ло кал-
них вла сти. Те ор га ни за ци је углав ном при па да ју тзв. со ци јал ним 
асо ци ја ци ја ма, а две нај ве ће од њих су ре ли гиј ске и ужи ва ју ква-
зи-јав ни ста тус (га ран то ван за ко ном). Оне др же ско ро две тре ћи-
не свих до мо ва за стра не и ин ва ли де, као и до при но се са око јед-
ном по ло ви ном свих со ци јал них услу га мла ди ма. Оста так услу га 
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углав ном оба вља ју др жав не аген ци је, укљу чу ју ћи ло кал ну оп шту 
со ци јал ну слу жбу (All ge me i ne So zi a le Di en ste)) ко ја је од го вор на за 
ко ор ди на ци ју ло кал не по ну де услу га и за обез бе ђе ње оп штег со ци-
јал ног ра да. Та кав при ступ ор га ни за ци ји со ци јал них услу га ре зул-
ти рао је знат ним ва ри је те ти ма ши ром Не мач ке. 

У нај но ви јем пе ри о ду не ке услу ге су пре не те про вај де ри ма из 
при ват ног сек то ра. За тим, по крет за са мо по моћ је до бро ор га ни зо-
ван у Не мач кој, по себ но за љу де са по је ди ним здрав стве ним про-
бле ми ма (ко ји ма се да је струч на по моћ), али та ко ђе на под руч ји ма 
као што су скло ни шта за же не жр тве на си ља. 

У Не мач кој је уло га син ди ка та знат на. Иако са ми не пру жа ју 
со ци јал не услу ге, они ак тив но ло би ра ју за уна пре ђе ње услу га и 
про ши ре ње об у хва та, а та ко ђе уче ству ју у упра вља њу фон до ви ма 
со ци јал ног оси гу ра ња из ко га се у це ли ни или де ли мич но фи нан-
си ра ју со ци јал не услу ге. Они та ко ђе има ју сво је ре ха би ли та ци о не 
цен тре. 

У Не мач кој по сто ји чвр ста ко о пе ра ци ја, за сно ва на на ду гој 
тра ди ци ји, из ме ђу ло кал них вла сти и по ме ну тих со ци јал них ор-
га ни за ци ја, укљу чу ју ћи и за јед нич ко пла ни ра ње и кон сен зу ал но 
спо ра зу ме ва ње о то ме ко ра ди шта и под ко јим усло ви ма. Та кав 
све оп шти си стем под сти че ло кал не од го во ре на со ци јал не про бле-
ме. Овај ло кал ни со ци јал ни кор по ра ти ви зам у по след ње вре ме де-
ли мич но гу би на зна ча ју, по што мно ге ло кал не вла сти пре ла зе на 
кон ку рент ски си стем уго ва ра ња услу га, што је омо гу ће но из ме на-
ма фе де рал них за ко на. И по ред то га, парт нер ство из ме ђу про та го-
ни ста из услу жног си сте ма и ин сти ту ци ја со ци јал ног ра да ка кво је 
ево лу и ра ло то ком XX ве ка на ста вља и да ље да бу де је дан од сту бо-
ва не мач ког си сте ма со ци јал не за шти те. 

Фи нан си ра ње пру жа ња со ци јал них услу га се углав ном од ви ја 
из др жав них фо но ва, не по сред но или по сред но. Оп штин ске вла сти 
ко је су су о че не са по себ ним те ре том се де ли мич но ре фун ди ра ју 
кроз на ци о нал ни си стем уна кр сних суб вен ци ја. Со ци јал не ор га-
ни за ци је се та ко ђе у нај ве ћој ме ри ре фун ди ра ју на не ки од на чи на 
из др жав ног нов ца. Од њи хо вог при хо да, око 80% пред ста вља при-
ход из уго во ра са др жав ним ор га ни ма или од ре фун ди ра ња услу-
га од со ци јал ног оси гу ра ња; дру ге јав не до та ци је чи не сле де ћих 
10% при хо да. Ма ли део тро шко ва по кри ва се од до бро вољ ног ула-
га ња ра да или нов ца. Ко ри сни ци пла ћа ју не ке услу ге (на при мер, 
не ме ди цин ска кућ на не га), али по ни ским та ри фа ма у по ре ђе њу 
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са дру гим зе мља ма. Гру пе за са мо по моћ у ви со кој ме ри за ви се од 
при ват них из во ра, ма да при ма ју знат на сред ства од ква зи др жав-
них фон до ва (на при мер, за здрав стве но оси гу ра ње). У Не мач кој 
су ху ма ни тар не фон да ци је и со ци јал не ко о пе ра ци је до ста сла бо 
раз ви је не. 

Фи нан сиј ски аран жма ни парт нер ства јав ног и при ват ног сек-
то ра ду го су би ли ве ли ко ду шни за не про фит не про вај де ре услу га, 
а кроз ин пу те јав них и ква зи јав них те ла. У по след ње вре ме, пак, 
при ват ни снаб де ва чи се су о ча ва ју са но вом уго вор ном кул ту ром 
ко ја их по ја ча но при си ља ва у спе ци фич не за јед нич ке по ду хва те са 
јав ним сек то ром, де фи ни са не по за да ци ма и огра ни че не по вре-
ме ну. Сто га су и оп ште блок до та ци је сма ње не, а ус по ста вља ју се 
стро жи ли ми ти рас по ло жи во сти сред ста ва. Та кви усло ви при си-
ља ва ју не за ви сне (не др жав не) ор га ни за ци је да се све ви ше окре ћу 
при ват ним из во ри ма, као што су ши ро ка пу бли ка или кор по ра тив-
на фи лан тро пи ја. 

Због оте жа ног фи нан си ра ња со ци јал них услу га, у Не мач кој је 
на де лу про цес сма њи ва ња тро шко ва за да ти ни во услу га, тј. по ве-
ћа ње ефи ка сно сти ра да а кроз, на при мер, уна пре ђе но ра чу но вод-
ство, про фит не услу ге, уна пре ђе не стра те ги је при ку пља ња нов ца, 
по ве зи ва ње ра зних мре жа да ва ла ца услу га итд. Са дру ге стра не, 
те жи се уна пре ђе њу ква ли те та услу га кроз усва ја ње си сте ма за 
кон тро лу ква ли те та, сер ти фи ка ци је, смер ни це и стан дар де, де таљ-
но из ве шта ва ње, ко ор ди на ци ју по сло ва раз ли чи тих слу жби итд. 6)

  г . Нор диј ска по ли ти ка

Нор диј ска со ци јал на др жа ва мо же би ти опи са на сле де ћим 
осо би на ма: 1. Др жав на со ци јал на по ли ти ка је вр ло ши ро ког об у-
хва та и по кри ва со ци јал ну си гур ност, со ци јал не услу ге, здрав ство, 
обра зо ва ње, со ци јал но ста но ва ње, за по шља ва ње итд, са ци љем 
што ве ћег обез бе ђе ња основ них по тре ба ста нов ни штва; 2. Ути цај 
др жа ве на сва по ме ну та под руч ја вр ло је јак. По ли ти ка обез бе ђе ња 
пу не за по сле но сти об у хва та ма кро е ко ном ску по ли ти ку, со ци јал ну 
по ли ти ку и по ли ти ку тр жи шта рад не сна ге; 3. Нор диј ски со ци јал-
ни си стем за сно ван је на ви со ком сте пе ну уни вер за ли зма, тј. сви 
гра ђа ни има ју пра ва на основ ну со ци јал ну си гур ност и услу ге без 
об зи ра на сво ју по зи ци ју на тр жи шту рад не сна ге и рад ни ста тус; 
4. Обез бе ђе ње до хот ка за сно ва но је на два еле мен та: у ве ћи ни про-
6) Види: I. Bo de - Ger many: So cial Ser vi ces, in Good Prac ti ces in So cial Ser vi ce De li very in 

So uth Eastern Euro pe, ILO, 2004  
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гра ма, по сто ји основ но оси гу ра ње ко је не за ви си од до хот ка и ком-
по нен та тран сфе ра ко ја је по ве за на са ви си ном до хот ка за оне ко ји 
се по ја вљу ју на тр жи шту рад не сна ге. У по ре ђе њу са дру гим ин-
ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма, у нор диј ским су тран сфе ри до хот ка 
ре ла тив но ви ши и пред ста вља ју знат ни ји део до хот ка до ма ћин ста-
ва. По сле ди ца то га је и ре ла тив но ви ши удео по ре за у дру штве ном 
про из во ду. 5. Нор диј ске зе мље та ко ђе мо гу би ти ока рак те ри са не 
као услу жне др жа ве у ко ји ма је ви сок зна чај ло кал не де мо кра ти-
је. Со ци јал не и здрав стве не услу ге се фи нан си ра ју из по ре за, без 
знат ни је пар ти ци па ци је ко ри сни ка. Ло кал не вла сти (оп шти не и 
окру зи) обез бе ђу ју услу ге и обич но их и са ми про из во де. 6. Рас по-
де ла до хот ка је ре ла тив но ујед на че на. По себ но су уме ре не раз ли ке 
у до хот ку из ме ђу за по сле них. 

У Дан ској по сто ји тро сте пе ни си стем опо ре зи ва ња и ад ми ни-
стра ци је: др жав ни, окру жни и оп штин ски. Све оп шта над ле жност 
за за ко но дав ство и фор му ла ци ју со ци јал не по ли ти ке је у ру ка ма 
пар ла мен та и вла де, док су за опе ра тив но, сва ко днев но спро во-
ђе ње со ци јал не по ли ти ке над ле жни углав ном окру зи и оп шти не. 
Оп штин ске вла сти су од го вор не за нај ве ћи део нов ча них да ва ња, 
као што су со ци јал на по моћ, бо ло ва ња, ре ха би ли та ци о не на кна де, 
по моћ за ста но ва ње, по моћ из бе гли ца ма. Али, то је са мо фи нан си-
ра ње у пр вој ин стан ци, јер оп шти на ма пра во на ре фун ди ра ње од 
цен трал не вла сти за све ове тран сфе ре. Ло кал не вла сти су та ко ђе 
од го вор не за обез бе ђе ње нај ве ћег де ла со ци јал них услу га, као што 
су днев на бри га и пре вен тив не ме ре код за шти те де це и омла ди не, 
као и за не гу ста рих и ин ва ли да (по моћ у ку ћи, до мо ви за не го ва ње 
итд). Окру жне вла сти, по ред основ не уло ге у ор га ни за ци ји здрав-
ства, обез бе ђу ју функ ци о ни са ње дру гих со ци јал них обла сти, као 
што су сме штај не ин сти ту ци је за де цу и омла ди ну и ста но ва ње ин-
ва ли да и дру гих ра њи вих гру па. Оп штин ске и окру жне вла сти при-
ма ју за оба вља ње ових функ ци ја на мен ска сред ства од цен трал не 
вла сти. 

   У Нор ве шкој по сто ји тро сте пе ни по ли тич ки и ад ми ни стра-
тив ни си стем, што се при ме њу је и у со ци јал ном сек то ру. Нај ве-
ћи део тран сфе ра до хот ка (бо ло ва ња, ре ха би ли та ци о не на кна де, 
пен зи је) ад ми ни стри ра цен трал на вла да кроз На ци о нал ну схе му 
оси гу ра ња. Ло кал не вла сти су од го вор не за со ци јал ну по моћ, при-
мар ну здрав стве ну за шти ту, кућ ну по моћ и кућ ну не гу, ин сти ту ци-
о нал ну за шти ту за де цу и омла ди ну, ста ре и ин ва ли де. Цен трал на 
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власт је не дав но пре у зе ла од го вор ност за бол ни це, чи ме је су окру-
зи оста ли без озбиљ ни јих над ле жно сти. 

У Швед ској по сто ји тро сте пе на др жав на ор га ни за ци ја (цен-
трал ни, окру жни и оп штин ски ни во). 

Цен трал на власт над ле жна је за нај ве ћи део тран сфе ра до хот-
ка, као што су на кна де за бо ло ва ња, ро ди тељ ске на кна де, на кна де 
за по вре де на ра ду итд, ко ји се ад ми ни стри ра ју пре ко На ци о нал-
ног за во да за со ци јал ну оси гу ра ње. Окру жне вла сти су над ле жне 
за бол ни це и при мар ну здрав стве ну за шти ту (здрав стве не цен тре). 
Ло кал не вла сти су од го вор не за кућ ну по моћ и негу, со ци јал ну по-
моћ и ин сти ту ци је за сме штај и бри гу о де ци, мла ди ма, ста ри ма и 
ин ва ли ди ма.7)

ЗА КЉУ ЧАК

У овом ра ду се раз ма тра њем мо де ла со ци јал не по ли ти ке и за-
шти те до ла зи до ја сни је ква ли фи ка ци је оп штих мо де ла европ ске 
со ци јал не по ли ти ке. Као што се за кљу чу је има мо бур жо а ски тра-
ди ци о нал ни мо дел со ци јал не по ли ти ке, где је си стем ски при сут но 
огра ни че но ко лек тив но обез бе ђе ње со ци јал не си гур но сти. Циљ не 
гру пе со ци јал не за шти те су оне ко је ни су у ста њу да на дру ги на-
чин за до во ље сво је основ не по тре бе. Оста ли гра ђа ни су ду жни да 
по кри ју соп стве не еко ном ске и со ци јал не ри зи ке кроз при ват не 
аран жма не или кроз рад ни од нос са фир мом. Вла де ових зе ма ља 
обич но под сти чу при ват не аран жма не по ре ским сред стви ма. Тра-
ди ци о нал ни мо дел на сто ји да со ци јал ну по ли ти ку укло пи у оп шту 
еко ном ску по ли ти ку, где со ци јал на по ли ти ка има за функ ци ју да 
убла жу је про тив реч но сти ко је има ју за по сле ди цу от пу шта ња из 
рад ног од но са, си стем ску не за по сле ност и ци клич не кри зе и па до-
ве при вре де. Она увек де лу је на по сле ди це кри зних кре та ња, а ни-
кад на узро ке еко ном ског па да или си стем ске узро ке-про тив реч но-
сти и тр жи шну сти хи ју. Ва ри јан ту мо дер ни јег об ли ка пред ста вља 
скан ди нав ски по ре дак бур жо а ског мо де ла, ко ји на сто ји да де лу је и 
на дру штве но-еко ном ске де тер ми нан те еко ном ских и со ци јал них 
кре та ња ко је узро ку ју или до при но се раз ло зи ма по ме ну тих кри за 
и нео п ти мал но сти. Основ ни циљ скан ди нав ске по ли ти ке је сма ње-
ње раз ли ка у до хот ку, а со ци јал ни си сте ми су углав ном уни вер за-
ли стич ки, у сми слу да сви ста нов ни ци има ју пра ва на обез бе ђе ње 

7) Види: I A. Ce ra mi – So cial Po licy in Cen tral and Eastern Euro pe: The Emer gen ce of a New 
Euro pean Mo del of So li da rity?, Uni ver si tat Er furt, 2005  
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од по сле ди ца ве ћег бро ја еко ном ских и со ци јал них ри зи ка. Усло-
ви за оства ри ва ње пра ва и тран сфе ри су углав ном ве ли ко ду шни, 
а на гла сак је на услу га ма, а не на нов ча ним тран сфе ри ма. Бла жу 
ва ри јан ту со ци јал ног мо де ла пред ста вља кор по ра ти ви стич ка по-
ли ти ка уме ре ни јих со ци јал де мо кра та у окви ру не мач ке и цен трал-
но-европ ске гру пе зе ма ља. Ове зе мље пре вас ход но ка рак те ри шу 
ме на џи ра ње про гра ма. Због раз ли чи тих про гра ма, раз ли чи те ше ме 
се че сто фи нан си ра ју кроз пре ми је, ко је за по сле ни обич но пла ћа ју 
ко лек тив но. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци ја ов де је ве ћа не го 
код ли бе рал них и со ци јал де мо крат ских зе ма ља.

На по слет ку, као дру ги основ ни мо дел тре ба из дво ји ти ис точ-
но-европ ски тран зи ци о ни мо дел. Ове зе мље из ра зи ти је ка рак те ри-
шу си стем ско ме на џи ра ње кључ них про гра ма и основ них кре та ња. 
Ов де је укљу че но и убла жа ва ње по сле ди ца са на ци ја или за тва ра ња 
пред у зе ћа. Све тран зи ци о не по сле ди це су пред мет кон тро ли са ног 
са ни ра ње и не ке ин тер вен ци је.

Дру га гру па за кљу ча ка се од но си на хар мо ни за ци ју со ци јал-
них мо де ла и по ли ти ка у окви ру члан ства у ЕУ. Ов де до ла зи мо до 
за па жа ња да је по треб но функ ци о нал но цен тра ли зо ва ти на ни воу 
Уни је овла шће ња и над ле жност у сфе ри со ци јал не по ли ти ке. Са 
ста но ви шта чи ње ни це да се еко ном ска по ли ти ка све ви ше цен тра-
ли зу је, нео п ход но је има ти у ви ду да цен тра ли за ци ја нео п ход но ге-
не ри ше про тив реч но сти ко је је у окви ру но ве по лу-др жа ве ну жно 
ума њи ва ти или ме на џи ра ти из јед ног цен тра. Про блем за јед нич ке 
по пу ла ци је ове но ве фе де ра ци је на ме ће исто тип ност ре ше ње-про-
бле ма ко ји се ма ни фе сту ју у стан дар ди за ци ји са мно го по себ них 
спе ци фич но сти по по је ди ним гру па ма зе ма ља.8)

Све ово нас на во ди на пред ви ђа ње о то ме да ће се у не кој, ве-
ро ват но бли жој, бу дућ но сти раз ви ти у но вој фе де ра ци ји стан дар-
ди зо ва ни ја и је дин стве на европ ска еко ном ско-со ци јал на по ли ти ка. 
Овај тренд, на рав но, за ви си и од про це са по ли тич ке ин те гра ци је.
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Summary

The work presented here contains a classification of the 
basic directions in profiling the social policy in the Eu
ropean Union. An attempt has been made to derive more 
general models of social policy implemented by the mem
bers of the European Union. A significant number of so
cial policy directions related to the practical policies, 
have been reduced to a simpler classification of some ba
sic models of the social policy. In connection with these 
models, a number of general conclusions have been drawn 
related to the necessary reconstructions which would lead 
to a more unified social policy in the European Union. The 
necessity of a more centralized social policy in the Union 
derives from the trends towards a higher degree of eco
nomic integration and formulation of a unified, common 
economic policy that affects the social sphere of the entire 
population of the European Union.
Key Words:  social policy, state, European Union, local 
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Ненад Ђорђевић
Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град 

ЕКОНОМСКАДИПЛОМАТИЈАИСВЕТСКА
ЕКОНОМСКАКРИЗА

Сажетак
Еко ном ска ди пло ма ти ја пред ста вља бу дућ ност ди
пло ма ти је, јер је у окол но сти ма гло ба ли за ци је свет
ске при вре де и по ли ти ке по ста ла основ но сред ство 
про до ра на свет ско тр жи ште. Глав на функ ци ја еко
ном ске ди пло ма ти је је за шти та на ци о нал них ин те
ре са у ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма. С дру ге 
стра не, су о ча ва мо се са свет ском еко ном ском кри зом 
ко ја, по ред оста лог, те шко оп те ре ћу је ме ђу на род не 
од но се и бит но ути че и на про фи ли са ње ак ту ел не еко
ном ске ди пло ма ти је. У овом ра ду је учи њен по ку шај да 
се ука же на не ке аспек те њи хо вог ме ђу соб ног од но са 
ко ји, по ми шље њу ауто ра, за слу жу ју па жњу. 
Кључ не ре чи: Еко ном ска ди пло ма ти ја, свет ска еко
ном ска кри за, ме ђу на род ни еко ном ски од но си, гло ба
ли за ци ја, еко ном ске ин фор ма ци је, пре го ва ра ње. 

   1. ЕКО НОМ СКА ДИ ПЛО МА ТИ ЈА  СПЕ ЦИ ФИ ЧАН  
ОБ ЛИК ДИ ПЛО МАТ СКЕ АК ТИВ НО СТИ 

U од но су на би по лар ни ме ђу на род ни по ре дак II по ло ви не 20. 
ве ка, на уч но-тех но ло шки про грес и гло ба ли за ци ја су бит но 

ути ца ли на про ши ре ње еко ном ских функ ци ја и за да та ка кла сич-
не ди пло ма ти је. То се од ра зи ло на пра вац ди пло мат ског де ло ва ња 
ко је те о ре ти ча ри и прак ти ча ри раз ли чи то на зи ва ју. Еко но ми за ци-
ја ди пло ма ти је усло ви ла је и на зив еко ном ска ди пло ма ти ја ко ју је 
нај пре лан си ра ла фран цу ска шко ла, а за тим је при хва ти ла и ру ска 
шко ла еко ном ске ди пло ма ти је.
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Европ ска шко ла схва та еко ном ску ди пло ма ти ју као ко ри шће-
ње др жав них ди пло мат ских ре сур са и ме то да, али и еко ном ских 
ме ра и ин стру ме на та (тр го вин ска по ли ти ка, кре дит но-мо не тар на, 
тех но ло шка и сл.) на би ла те рал ној и мул ти ла те рал ној осно ви ра-
ди обез бе ђе ња раз во ја на ци о нал не при вре де и за шти те спољ но е ко-
ном ских ин те ре са зе мље.1) 

У ан гло сак сон ској ли те ра ту ри се су сре ће мо са тер ми ном 
‘’спољ но тр го вин ске ак тив но сти’’2), ма да тр го вин ску ди пло ма ти-
ју  не тре ба ме ша ти са еко ном ском ди пло ма ти јом, без об зи ра на 
то што она под ра зу ме ва ко ри шће ње по тен ци ја ла ре зи ден ци јал них 
ми си ја не са мо за про мо ви са ње из во за, већ и за обез бе ђи ва ње ин-
ве сти ра ња у при вре ду соп стве не зе мље. У аме рич кој шко ли ин-
тер на ци о нал ног ме наџ мен та еко но ми за ци ја ди пло ма ти је се де фи-
ни ше као ин тер на ци о нал на би знис-ди пло ма ти ја и раз ли ку је се од 
европ ске де фи ни ци је ди пло ма ти је. На и ме, аме рич ка шко ла ви ше 
на гла ша ва ди пло ма ти за ци ју би зни са, по ла зе ћи од сна ге ве ли чи не 
сво јих мулт на ци о нал них ком па ни ја, са јед не стра не, али и во ђе ња 
ин ду стри је по ли ти ке од стра не САД, од но сно од кон крет не еко но-
ми за ци је ди пло ма ти је у зе мљи у ко јој еко ном ски ин те рес има ап-
со лут ни при о ри тет. Дру гим ре чи ма, ра ди се о ак тив но сти др жа ве 
на соп стве ној про мо ци ји и за шти ти ин те ре са на ци о нал них фир ми 
на ме ђу на род ном пла ну, пре го во ри ма са вла да ма (ка ко фир ми та ко 
и др жа ве) у чи јим зе мља ма аме рич ке ком па ни је по слу ју, из бе га ва-
њу кон фли ка та у зе мљи и у зо ни ин тер на ци о нал ног би зни са, при-
ку пља њу ин фор ма ци ја, од но сно гло бал ном по зи ци о ни ра њу аме-
рич ке из во зне екс пан зи је пре ко др жав ног, ди пло мат ског апа ра та, а 
уз са деј ство аме рич ких пред у зе ћа уз пре го во ре, као ве о ма бит ног 
еле мен та ин тер на ци о нал не би знис ди пло ма ти је. 

2. ГЛО БАЛ НА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА КАО НО ВИ  ФАК ТОР 
ОД УТИ ЦА ЈА НА ЕКО НОМ СКУ ДИ ПЛО МА ТИ ЈУ 

Са вре ме на фи нан сиј ска кри за ко ја је  за по че ла сре ди ном се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка, до жи вља ва сво ју не га тив ну кул-
ми на ци ју од 2008. го ди не. По ку шај да се соп стве ни еко ном ски 
раз вој оства ри спе ку ла ци ја ма, пре ва ра ма и не прин ци пи јел ним ру-
ше њем по сто је ћег дру штве но-еко ном ског и прав ног си сте ма ме ђу-
1) Ор нат ски, И.А., Еко но ми че ска ја ди пло ма ти ја, Ме жду на род ние от но се ниа, Мо сква, 

1985, стр.3.
2) О то ме ши ре ви де ти у Џоф Р. Бе риџ: Ди пло ма ти ја-те о ри ја и прак са, ИП ‘’Фи лип Ви-

шњић’’ и ‘’Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност’’, Бе о град, 2008, стр. 187-188.
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на род не за јед ни це, вра тио се као бу ме ранг нај моћ ни јој еко ном ској 
и вој ној си ли САД. Фи нан сиј ска кри за, по ред ме га-си ле САД, по-
го ди ла је и све зе мље ко је су има ле зна тан про це нат вла сни штва 
у еко но ми ји САД-а. На чин ре ша ва ња тих кри за, упр кос че стим 
са ми ти ма на вр ху (Г8 и Г20) још увек ни је из ве стан, не по сто је 
чвр сте из ла зне стра те ги је, али се уоча ва по нов но ожи вља ва ње по-
вла шће не уло ге др жа ве у еко но ми ји.  Са мим тим, зна чај но се по-
ве ћа ва ме сто и уло га еко ном ске ди пло ма ти је, ко ја у овом тре нут ку 
до би ја пр во ра зре дан зна чај. То ука зу је на то да свет ска еко ном ска 
кри за се не мо же ре ши ти ако се не из вр ши те мељ но озбиљ но пре-
струк ту и ра ње др жав не ор га ни за ци је во де ћих  си ла, као и про ме не 
у струк ту ри ме ђу на род не за јед ни це у ме ђу на род ним по ли тич ким и 
фи нан сиј ским од но си ма. 

2.1. МЕ ГА ТРЕН ДО ВИ ЕКО НОМ СКОГ РАЗ ВО ЈА   

Са ста но ви шта свет ске еко ном ске кри зе, па жњу за слу жу ју из-
ла зне стра те ги је, од но сно ме га трен до ви еко ном ског раз во ја, као 
бит но ис хо ди ште у про фи ли са њу еко ном ске ди пло ма ти је. Из раз 
ме га трен до ви раз во ја ду гу је мо Јо ха ну На ис би ту3), ко ји је ти ме 
озна чио основ не прет по став ке пре струк ту и ра ња по сто је ћег, као и 
на сту па ње но вог дру штва у Аме ри ци. По ње му, ме га тренд је ус-
по ста вља ње од ре ђе не струк ту ре, но вих струк тур них од но са, но-
вог по на ша ња, но вог на чи на раз ми шља ња. Ме га трен до ви го во ре о 
сме ру кре та ња, а на сва ком је да од лу чи да ли ће их при хва ти ти или 
не. Ипак,  трен до ви су по пут ко ња, лак ше је ја ха ти у сме ру у ком су 
сви  кре ну ли. Ако је од лу ка не ког би зни сме на у скла ду са пре о вла-
да ју ћим трен дом, он да му он (тренд) иде на ру ку. Ана лог но то ме, 
од лу ка др жа ве ко ју сле ди сва ка еко ном ска ди пло ма ти ја под ра зу ме-
ва др жав не и на ци о нал не ин те ре се, али мо ра би ти и плод ко о пе ра-
тив но сти, јер је кри за уни вер зал ни про блем и мо ра се за јед нич ки 
ре ша ва ти. Ви ше ни су до вољ ни са ми ти на вр ху Гру пе 8 (Г8), већ се 
иде на про ши ре ње са ми та во де ћих си ла (Г 20), што го во ри о оп-
штим трен до ви ма у ко је су укљу че не не са мо ди пло ма ти је ве ли ких 
си ла. Нај зна чај ни ји ме га трен до ви, од но сно но ви сме ро ви раз во ја 
ко ји мо гу би ти од ути ца ја на во ђе ње би зни са у бу дућ но сти,4) а ти-
ме и од кру ци јал ног зна ча ја на кре и ра ње еко ном ске ди пло ма ти је, 
са др же фа зе : 
3) Jo han Na is bit:Me ga trends:the new Di rec ti ons Tran sfor ming our  Li ves, A.War ner Com mu ni-

ca ti ons Com pany.New York, 1982
4) Ј. На ис бит на во ди де сет ме га трен до ва раз во ја
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1.  Од ин ду стриј ског ка ин фор ма тич ком дру штву
2.  Од фор ми ра ња тех но ло ги је ка про жи ма ју ћој тех но ло ги ји
3.  Од на ци о нал не при вре де ка свет ској при вре ди
4.  Од крат ког ка ду гом ро ку
5.  Од цен тра ли за ци је ка де цен тра ли за ци ји
6.  Од по мо ћи ин сти ту ци ја ка са мо по мо ћи
7.  Од пред став нич ке ка пар ти ци па тив ној де мо кра ти ји
8.  Од хи је рар хиј ске ор га ни за ци је ка мре жној ор га ни за ци ји
9.  Од се ве ра пре ма ју гу
10. Од де тер ми ни зма ка ви ше стру ком из бо ру
11. Од кла сич ног обра зо ва ња ка пер ма нент ном и про дук тив -   

 ном обра зо ва њу.
12. Од тра ди ци о нал них под сти ца ја ка по слов ној ка ри је ри са  

 нов ча ном ком пен за ци јом 
Сва ки од на ве де них ме га трен до ва за слу жу је па жњу, али ће мо 

се за др жа ти са мо на не ке ко ји су у кон тек сту гло бал не еко ном ске 
кри зе мо жда ви ше апо стро фи ра ни. 

Је дан од њих је тренд од ин ду стриј ског ка ин фор ма тич ком 
дру штву, ко ји ни је нов, а њен зна чај је у то ме што да на шња со фи-
сти ци ра на тех но ло ги ја не ве ро ват но  убр за ва гло ба ли за ци ју. Са вре-
ме но по слов но ко му ни ци ра ње у еко ном ској ди пло ма ти ји, ме то де 
и тех ни ке пре го ва ра ња, ре а ли за ци ја ин тер на ци о нал не стра те ги је 
еко но ми је у ди пло ма ти ји су, јед но став но, не за ми сли ви без ува жа-
ва ња ова квог трен да.5) У ин фор ма тич ком дру штву из лаз је у но вим 
пред у зет нич ким ини ци ја ти ва ма, ка ко у ин ду стриј ски раз ви је ним 
дру штви ма, та ко и у др жа ва ма у тран зи ци ји, при че му зна ње по-
ста је уно сно за ни ма ње и по кре тач ка сна га при вре де, од но сно «зна-
ње је већ по ста ло при мар на при вред на гра на, ин ду стри ја ко ја при-
вре ду оп скр бљу је пре ко по треб ним и нај ва жни јим сред стви ма за 
про из вод њу».6) Про блем ин фор ма тич ког дру штва је тран спа рент-
ност и бр зи на про то ка ин фор ма ци ја, што по себ но ва жи за област 
5)  Сме њу ју се ре во лу ци о нар на раз до бља у ма те ри јал ном жи во ту мо дер ног дру штва и до-

но се пре лаз нај пре од јед но став не ко о пе ра ци је до ма ну фак ту ре, за тим од во де не па ре 
до ме ха ни за ци је, па од елек три ке ауто ма ти за ци је и нај зад од елек три ке до ро бо ти за ци-
је…на ста ли су они (пре вра ти) и раз ви ја ли се из ра зли ци тих по бу да и по зи ци ја. Пр ви 
из еко но ми зи ра ња руц ним ра дом, дру ги из еко но ми зи ра ња рад ним вре ме ном, тре ћи из 
еко но ми зи ра ња ин фор ма ци јом”(др. Адолф Дра ги це виц: Ви зи ја и зби ља, Аугуст Це са-
рец, За греб, 1986, стр.46)

6) Друц кер: Ино ва ци је и пред у зет ни штво, Бе о град, “При вред ни пре глед”, 1990, стр.84
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фи нан си ја. По сма тра ње кре та ња нов ча них то ко ва по ка за ло је сла-
бо сти еко но ми је нео ли бе ра ли зма, а ак ту ел на фи нан сиј ска кри за се 
мо же сма тра ти јед ном од нај ве ћих кри за по сле оне из 1929-1933 
го ди не. 

Тренд од на ци о нал не ка свет ској при вре ди до би ја по себ но на 
зна ча ју у усло ви ма гло бал не кри зе и пред ста вља је дан од при о ри-
те та ко ји је у фо ку су са вре ме не еко ном ске ди пло ма ти је.  Да нас се 
жи ви у све ту ме ђу за ви сних за јед ни ца. Ме ђу на род на по де ла ра да 
је еко ном ска ка те го ри ја у ко јој је увек при сут на бор ба из ме ђу раз-
ви је них и не раз ви је них. Сто га се кон стант но по ве ћа ва јаз из ме ђу 
бо га тих и си ро ма шних. За то би циљ не раз ви је них зе ма ља тре бао 
да бу де  про из вод ња фи нал них про из во да, по што ви со ко ра зви је не 
др жа ве по ку ша ва ју да од њих ство ре, ис кљу чи во, си ро вин ску ба-
зу и тр жи ште за сво је про из во де. То је тен ден ци ја ства ра ња но вог 
об ли ка нео про тек ци о ни зма. Да би се то из бе гло нео п ход но је из вр-
ши ти  пре струк ту и ра ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја у обла сти фи-
нан си ја, при вре де, еко но ми је а са мим тим и по ли ти ке. Тај про цес 
је упра во за по чео. Свет ће се ин те гри са ти али са про ме ње ним цен-
три ма мо ћи и рав но мер ни јом пре ра спо де лом  свет ског бо гат ства. 
Сто га, струк тур но при ла го ђа ва ње по ста је уме ће при ла го ђа ва ња. У 
све ту стал них про ме на ка кав је да на шњи, раз вој на ди на ми ка ком-
па ни ја и при вре де за ви си од бр зи не при ла го ђа ва ња. Еко ном ска ди-
пло ма ти ја ко ја се ефи ка сни је тран сфор ми ше и при ла го ди ова квим 
трен до ви ма има, сва ка ко, мно го ви ше успе ха. 

3. ПРИ О РИ ТЕ ТИ СА ВРЕ МЕ НЕ ЕКО НОМ СКЕ  
ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ 

Са вре ме на еко ном ска кри за, као и све прет ход не, си гур но ће 
по тен ци ра ти не ке но ве при о ри те те раз ли чи тих де лат но сти, па И 
еко ном ске ди пло ма ти је. То се, пре све га, од но си на сле де ће три 
обла сти: 

a) Пра ће ње нај ва жни јих па ра ме та ра кре та ња свет ске еко но ми-
је; 

б) Прог но за кре та ња; и 
в) Очу ва ње на ци о нал них еко ном ских ин те ре са. 
По ло ги ци ства ри, кри за ви ђе них раз ме ра ко је се ис по ља ва ју 

у све ту од 2008. го ди не, ни је мо гла да на ста не из не на да. Она је 
пред ста вља ла из не на ђе ње са мо за оне др жа ве и ње не пред став ни ке 
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ко ји или ни су пра ти ли шта се до га ђа, или и оно што су ви де ли ни су 
уме ли пра вил но да оце не. Због то га се у пр ви план ис ти че ве ли ка 
оба ве за еко ном ске ди пло ма ти је да ин тен зив но пра ти све оно што 
се до га ђа на гло бал ном пла ну и у еко но ми ја ма по је ди них зе ма ља, 
ка ко би би ла у ста њу да на вре ме уочи ре ле вант не ин ди ка тив не 
трен до ве. Та ак тив ност се од ви ја прак тич но све до гра ни це из ме ђу 
кла сич не ди пло ма ти је и оба ве штај ног ра да. 

Дру га ак ту ел на област ис по ља ва ња са вре мен еко ном ске ди-
пло ма ти је је сте да се, на осно ву ре ле вант них са зна ња, ука же на 
прог но зе еко ном ских кре та ња на ге не рал ном пла ну И у по је ди ним 
зе мља ма. При то ме је од су штин ске ва жно сти да се та кве про це не 
пра те за ре ле вант не зе мље (САД, ЕУ, Ру си ја, Ки на…) и за кључ не 
па ра ме тре (сто па ра ста, ин фла ци ја, за по сле ност, кре дит но-мо не-
тар на по ли ти ка…). Ова кве ана ли зе су на ро чи то зна чај не за ма ње и 
не раз ви је ни је зе мље, ко је не ма ју моћ да ути чу на гло бал на кре та-
ња, али за то тре ба да зна ју шта се до га ђа, ка ко би за шти ти ле сво је 
ин те ре се. 

Тре ћа област де ло ва ња еко ном ске ди пло ма ти је од но си се, а то 
прак са по ка зу је, на на сто ја ње сва ке зе мље да, пр во, ана ли зи ра шта 
се до га ђа у бли жем и да љем окру же њу и, дру го, да су ге ри ше пред-
у зи ма ње ме ра ко ји ма би се за шти ти ли на ци о нал ни еко ном ски ин-
те ре си. Већ са да, на кон не пу не го ди не ин тен зив не свет ске еко ном-
ске кри зе, ја сно је да све зе мље во де ра чу на, пре све га, о то ме ка ко 
да очу ва ју сво је ин те ре се. При то ме, не тре ба да за ва ра ин тен зив на 
ме ђу на род на ак тив ност на ре ша ва њу тих про бле ма (по ме ну ти са-
ми ти Г8 и Г20), јер је она усме ре на, пре све га, на то да се ре ше 
до ма ћи про блем. 

Да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ни јих го ди на има ла у ви ду ова кав 
при ступ еко ном ској ди пло ма ти ји, ве ро ват но би из бе гла си ту а ци-
је у ко ји ма су пред став ни ци ак ту ел не по ли тич ке вла сти раз ли чи то 
оце њи ва ли не ке про це се, а и са да из но се кон тро верз не прог но зе у 
по гле ду пре ва зи ла же ња еко ном ске кри зе. На рав но да то, у ве ли кој 
ме ри, оне мо гу ћа ва ефи ка сност у кре и ра њу и спро во ђе њу еко ном-
ске ди пло ма ти је др жа ве. 
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ECONOMICDIPLOMACYANDWORLD
ECONOMICCRISIS

Summary
Eco no mic di plo macy re pre sents the fu tu re of di plo macy, 
in the era of glo ba li za tion of world eco nomy and po li
tics it has be co me the ba sic tool of pe ne tra ting the world 
mar kets. The main fun ction of eco no mic di plo macy is the  
pro tec tion of na ti o nal in te rests in in ter na ti o nal eco no mic 
re la ti ons. On the ot her hand, we are fa cing the world eco
no mic cri sis that is, among ot her things, bur de ning in ter
na ti o nal re la ti ons and sig ni fi cantly af fec ting  the pro fi ling 
of the cur rent eco no mic di plo macy. In this ar tic le an  ef fort 
was ma de to ad dress and po int out so me of the aspects of 
the ir in ter ac tion that, in the aut hor’s opi nion, de ser ve at
ten tion.
Key words: Eco no mic  di plo macy, world eco no mic cri si , 
in ter na ti o nal eco no mic re la ti ons, glo ba li za tion, eco no mic 
in for ma ti ons , ne go ti a tion.
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Сажетак
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страцијаимазадатакдаусвојииефективнопримени
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онебудуспособнедаоствареобавезекојепроистичу
избудућегчланства.
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1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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1.АДМИНИСТРАТИВНИКАПАЦИТЕТИУСЛОВЗА
ЧЛАНСТВОУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

U тре нут ку фор ми ра ња 1951. го ди не, Европ ска за јед ни ца за угаљ 
и че лик има ла је шест др жа ва чла ни ца у свом са ста ву. Тај број 

ни је ме њан ни на кон ус по ста вља ња дру ге две за јед ни це 1957. го-
ди не – Европ ске еко ном ске за јед ни це и Европ ске за јед ни це за 
атом ску енер ги ју. Број др жа ва чла ни ца уве ћа вао се по сте пе но кроз 
че ти ри та ла са про ши ре ња: 1. 1973. го ди не (Ве ли ка Бри та ни ја, Ре-
пу бли ка Ир ска и Дан ска), 2. 1981. го ди не (Грч ка), 3. 1986. го ди-
не (Шпа ни ја, Пор ту га ли ја), 4. 1995. го ди не (Швед ска, Аустри ја, 
Фин ска). Ни у јед ном про ши ре њу ни је по сто јао кри те ри јум ад ми-
ни стра тив них ка па ци те та као услов ко ји др жа ве кан ди да ти тре ба 
да оства ре ка ко би по ста ле чла ни це Европ ских за јед ни ца. Све до  
пе тог - „ве ли ког про ши ре ња“, ко је је за вр ше но ма ја 2004. го ди-
не, ка да је де сет др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе при сту пи ло 
Европ ској уни ји (Пољ ска, Ма ђар ска, Че шка, Сло вач ка, Есто ни ја, 
Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Сло ве ни ја, Ки пар и Мал та), пи та ње ад ми ни-
ста тив них спо соб но сти ни је при вла чи ло ве ли ку па жњу јав но сти. 
Оно је по сма тра но ви ше као тех нич ко пи та ње с об зи ром да, ни ти 
је број про пи са ко је тре ба при ме ни ти био ве лик, ни ти су др жа ве 
ко је су при сту па ле би ле др жа ве ко је су ско ро по ла ве ка по чи ва ле 
на ко му ни стич ким прин ци пи ма као што је слу чај са осам од де сет  
на ве де них др жа ва. Крај хлад ног ра та и слом ко му ни зма ути ца ли су 
на  др жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе (ЦИЕ) да из ра зе же љу да 
по ста ну чла ни це Европ ске уни је. Про цес европ ских ин те гра ци ја 
у овим зе мља ма био је ду го тра јан и по сте пен пре све га због нео п-
ход но сти да се из гра де пот пу но но ве ин сти ту ци је у од но су на оне 
из прет ход ног пе ри о да, а за тим и због оби ма и сло же но сти европ-
ских про пи са ко је тре ба усво ји ти и при ме ни ти. Све ово до во ди до 
то га да пи та ње по сто ја ња ад ми ни стра тив них ка па ци те та по ста не 
јед но од ва жних пи та ња за про цес европ ских ин те гра ци ја. 

На са ми ту у Ко пен ха ге ну 1993. го ди не де фи ни са ни су пр ви 
пут кри те ри ју ми за јед нич ки за све др жа ве ко је оне тре ба да оства-
ре уко ли ко же ле члан ство у ЕУ - тзв. Ко пен ха ген шки кри те ри ју ми 
(до та да су се усло ви за члан ство на ла зи ли за сва ку др жа ву по-
је ди нач но у спо ра зу му о при дру жи ва њу), али услов из град ње ад-
ми ни стра тив них ка па ци те та ни је екс пли цит но по ме нут. Тек се на 
са ми ту у Ма дри ду 1995. го ди не пр ви пут по ми ње да др жа ве кан ди-
да ти тре ба да при ла го де сво је ад ми ни стра тив не струк ту ре за спро-
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во ђе ње оба ве за ко је про ис ти чу из члан ства. Ова кво де фи ни са ње 
би ло је до ста не пре ци зно па се у на ред ним го ди на ма по ку ша ло 
да ти пре ци зни је обра зло же ње. Та ко се у са оп ште њу са са ми та у 
Лук сем бур гу 1997. го ди не на ко ме се да је фор мал но одо бре ње за 
по че так пре го во ра са не ким др жа ва ма ЦИЕ,  ка же да ни је до вољ но 
са мо ин кор по ри ра ти пра ви ла ЕУ у сво је за ко но дав ство већ обез бе-
ди ти ка па ци те те да се пра ви ла и спро во де. Са мит у Фе и ри 2000. 
го ди не иде нај да ље ка да је реч о на гла ша ва њу зна ча ја ко ји има ју 
ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти у про це су при сту па ња, па се та ко ка-
же да на пре дак у пре го во ри ма са др жа вом кан ди да том за ви си од 
пре у зи ма ња ак ци ја (аcqu is com mu na u ta i re – прав не те ко ви не ЕУ), 
а по себ но од ње них ка па ци те та да ефек тив но при ме ни пра во ЕУ. 

Ма дрид ски кри те ри јум ад ми ни стра тив них ка па ци те та је че-
твр ти кри те ри јум по ред по ли тич ког (ста бил не ин сти ту ци је и вла-
да ви на пра ва), еко ном ског (функ ци о нал на тр жи шна при вре да)  и 
прав ног (при хва та ње пра ви ла и про пи са ЕУ) кри те ри ју ма, де фи ни-
са них у Ко пен ха ге ну. Овај кри те ри јум под ра зу ме ва да др жа ва ко ја 
се на ла зи у про це су при сту па ња тре ба да из гра ди ад ми ни стра ци ју 
ко ја је спо соб на да при хва ти и де ло твор но спро во ди  по ли ти ке и 
пра ви ла ЕУ. Очи глед но је да је ис пу ње ње ма дрид ског кри те ри ју ма 
пред у слов за за до во ље ње оста ла три јер без од го ва ра ју ћих ад ми-
ни стра тив них струк ту ра ни је мо гу ће ус по ста ви ти, ни ти тр жи шну 
при вре ду, ни ти ста бил не ин сти ту ци је или спро во ди ти про пи се. 

Ад ми ни стра тив ни ка па ци тет пред ста вља скуп обе леж ја ор га-
ни за ци о не упра ве и то са два аспек та:  ква ли тет др жав них слу жбе-
ни ка и од но си из ме ђу ор га ни за ци о них је ди ни ца упра ве.2) За спро-
во ђе ње про пи са и по ли ти ка ЕУ под јед на ко су ва жни ка па ци те ти 
цен трал не упра ве као и ка па ци те ти ло кал них и ре ги о нал них вла-
сти. Та ко ђе, тре ба вр ши ти ускла ђи ва ње у раз ли чи тим сек то ри ма, 
као и ко ор ди на ци ју ор га ни за ци о них је ди ни ца у ор га ни ма упра ве 
ко је су за ду же не за про цес европ ских ин те гра ци ја. 

Све сна чи ње ни це да је ства ра ње ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та те жак и сло жен за да так, Европ ска уни ја је вр ло бр зо од лу чи-
ла да је др жа ва ма по тен ци јал ним кан ди да ти ма по треб но по мо ћи 
у из град њи ад ми ни стра тив них струк ту ра кроз фи нан сиј ску и тех-
нич ку по моћ. Фи нан сиј ска по моћ се спро во ди кроз пред при ступ не 
фон до ве док ка да је реч о тех нич кој по мо ћи, по сто је про јек ти Тви-
2) Та ња Ми шче вић, „Maдридскикритеријум:административникапацитетикаоуслов

чланства уЕУ“, у Иза зо ви европ ских ин те гра ци ја – Ча со пис за пра во и еко но ми ју 
европ ских ин те гра ци ја бр. 1, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 99 
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нинг – про грам бра ти мље ња као и  Та и екс - Кан це ла ри ја за раз ме-
ну ин фор ма ци ја о тех нич кој по мо ћи. Тви нинг пред ви ђа упу ћи ва-
ње слу жбе ни ка из др жа ве чла ни це ЕУ у др жа ву кан ди да та ка ко би 
по мо гли у пи са њу за ко на као и  у из град њи ин сти ту ци ја.3) Др жа ве 
цен трал не и ис точ не Евро пе нај пре су фи нан сиј ску по моћ до би ја-
ле кроз про грам PHARЕ а за тим је на осно ву Со лун ске аген де за 
за пад ни Бал кан фор ми ран је ИПА – про грам фи нан сиј ске по мо ћи 
је дин ствен за све кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те. Про грам се 
са сто ји од пет ком по не на та од ко јих су са мо пр ве две до ступ не за 
по тен ци јал не кан ди да те а јед на од њих је упра во по др шка из град-
њи ин сти ту ци ја и ад ми ни стра тив них струк ту ра. 

2.МЕХАНИЗМИЗАОЦЕНУИСПУЊЕНОСТИ
КРИТЕРИЈУМААДМИНИСТРАТИВНИХКАПАЦИТЕТА

Европ ска уни ја не ма екс пли цит на ме ри ла на осно ву ко јих оце-
њу је да ли др жа ва кан ди дат има од го ва ра ју ће ад ми ни стра тив не 
струк ту ре. Она не по се ду је чак ни ме ха ни зме ко ји ма би то у сво-
јим др жа ва ма чла ни ца ма мо гла кон тро ли са ти. Уго вор из Ри ма не 
по ми ње ни ка кву од ред бу о др жав ној упра ви.4) Упр кос не до стат ку 
ди рект них овла шће ња, Европ ска уни ја ипак ути че на то ка ко ад ми-
ни стра тив не струк ту ре тре ба да из гле да ју. Др жа ве су сло бод не да 
сво ју упра ву ор га ни зу ју ка ко им од го ва ра али она мо ра да функ ци-
о ни ше на на чин ко ји ће обез бе ди ти да се по сло ви за јед ни це оба-
вља ју ефи ка сно, ка ко би се оства ри ли ре зул та ти јав них по ли ти ка.5) 

ЕУ не ма спољ не аген ци је ко је би кон тро ли са ле спро во ђе ње 
јав них по ли ти ка већ су за то од го вор не на ци о нал не ин сти ту ци је 
па сто га ЕУ  зах те ва да са да шње или бу ду ће чла ни це има ју по у-
здан си стем вла да ви не и од го вор не ин сти ту ци је ко је су спо соб не 
за им пле мен та ци ју јав них по ли ти ка. Кроз го ди шње из ве шта је о 
на прет ку ко је до но си Европ ска ко ми си ја од 2002. го ди не, вр ши се 
ана ли за, из ме ђу оста лог и ад ми ни стра тив них ка па ци те та, и то не 
са мо број за по сле них и струк ту ра већ и про це ду ре ко је оне ко ри-
3) Та ња Ми шче вић, op. cit. стр. 103
4) Ду шко Ло пан дић, Оснивачки уговориЕУ, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ Ср би је 

и Цр не Го ре, Европ ски по крет у Ср би ји, Ми ни стар ство за еко ном ске од но се са ино-
стран ством, Бе о град, 2003, стр. 57

5) Жак Фур ни је, Владавинаиевропскаинтеграција–поузданадржавнауправа, у СИГ-
МА ра до ви бр. 23, При пре ма др жав них упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, 
Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
2006, стр. 113
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сте.6) Ови из ве шта ји са др же мно ге ин ди ка то ре и смер ни це па чак 
и кри ти ке у ком прав цу су по треб не про ме не у овој обла сти ка ко 
би се на пра ви ла ефи ка сна и про фе си о нал на др жав на упра ва. Ове 
функ ци је Европ ске ко ми си је да ле ко пре ва зи ла зе овла шће ња и над-
ле жно сти кла сич них управ них ор га на дру гих ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја.7)Да ва ње оце не о ис пу ње но сти усло ва пред ста вља уни ла-
те рал ни про цес ко јим се оја ча ва пре го ва рач ка по зи ци ја Европ ске 
уни је у од но су на др жа ве кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те, у 
сми слу де мон стри ра ња по ли ти ке усло вља ва ња ко ју она че сто ко-
ри сти, што мо же мо ви де ти и на при ме ру Ср би је. 8)

У го ди шњим из ве шта ји ма Ко ми си је се пр ви пут по све ћу је зна-
чај на па жња пи та њи ма др жав не упра ве и то у одељ ку на ме ње ном 
ад ми ни стра тив ним ка па ци те ти ма као и у одељ ци ма о по ли тич ким 
кри те ри ју ми ма и сек тор ским по ли ти ка ма. У по гла вљу о по ли тич-
ким ин сти ту ци ја ма, Ко ми си ја зах те ва ис пу ње ње ве ли ког бро ја 
усло ва. По сто ја ње сло бод них из бо ра, не за ви сног суд ства, по де ле 
вла сти, ауто но ми ја ло кал них и ре ги о нал них упра ва, по што ва ње 
људ ских пра ва и пра ва ма њи на, све су то усло ви чи је ис пу ње ње 
оче ку је Ко ми си ја. Она не про пи су је ко ји мо дел упра ве тре ба сле-
ди ти ни ти ко ли ко ми ни стар ста ва тре ба да по сто ји. Она про пи су-
је са мо да мо ра по сто ја ти ор ган ко ји ко ор ди ни ра про цес европ ске 
ин те гра ци је као и ор га ни за ци о не је ди ни це за по сло ве ин те гра ци је 
у свим ми ни стар стви ма. Ка да је реч о др жав ној слу жби, Ко ми си ја 
зах те ва до но ше ње за ко на ко ји се од но си на др жав не слу жбе ни ке. 
Та кав за кон је ко ри стан у де фи ни са њу пра ва и оба ве за др жав них 
слу жбе ни ка и обез бе ђи ва њу њи хо ве не за ви сно сти од по ли тич ког 
ути ца ја. Др жав на слу жба тре ба да бу де ка ри јер на а тре ба ра ди ти и 
на по ве ћа њу струч но сти др жав них слу жбе ни ка кроз раз не про гра-
ме обу ке.  Ка да ана ли зи ра сек тор ске по ли ти ке, Ко ми си ја пред ви ђа 
фор ми ра ње број них ре гу ла тор них те ла ко ја су нео п ход на да би се 
спро во ди ли за ко ни. Ова те ла тре ба да бу ду не за ви сна и фи нан сиј-
ски и по ли тич ки. Ре гу ла тор на те ла тре ба да се осни ва ју у сле де ћим 
сек то ри ма: кон ку рен ци ја, те ле ко му ни ка ци је, ве те ри нар ска и биљ-
на ин спек ци ја, за шти та жи вот не сре ди не, за шти та по тро ша ча итд. 
6) Та ња Ми шче вић, „Мадридскикритеријем:Административникапацитетикаоуслов

чланствауЕУ“, op. cit., стр. 104
7) Игор Ја нев, „ОсновеполитичкогсистемаЕвропскеуније“,По ли тич ка ре ви ја 04/2008, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 1061
8) Phe don Ni ko la i des, ЕnlargementoftheEUandeffectiveimplementationofcomunityrules:

AnIntegrationbasedapproach, Euro pean In sti tut of Pu blic Ad mi ni stra tion, 99/W/04, p.46
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Усва ја ње и при ме на ко му ни тар них пра ви ла зах те ва ју спо-
соб ну ад ми ни стра ци ју и од го вор не ин сти ту ци је. Др жа ве ко је су 
у про це су европ ских ин те гра ци ја про жи вља ва ју исто вре ме ност 
тран зи ци је и ускла ђи ва ња: из град ња де мо крат ских ин сти ту ци ја и 
тр жи шне при вре де са јед не стра не и пре у зи ма ње и им пле мен та ци-
ја број них европ ских про пи са са дру ге. Оне тре ба пр во да укло не 
за ста ре ле ин сти ту ци је из пе ри о да ко му ни зма а за тим и да из гра де 
но ве ин сти ту ци је ре гу ла тор ног ти па. Ад ми ни стра тив ни ка па ци те-
ти мо гу се по сма тра ти са два аспек та ко ја су ме ђу соб но по ве за на:                      
1. ка па ци те ти су по треб ни ка ко би се при пре мио, ко ор ди ни рао и 
из вео про цес при дру жи ва ња, 2. ка па ци те ти су по треб ни ка ко би се 
де ло твор но спро во ди ле оба ве зе из бу ду ћег члан ства. Свр ха про це-
не ад ми ни стра тив них спо соб но сти је сте упра во по ве за на са дру-
гим аспек том: Европ ска уни ја ће при ми ти у члан ство оне др жа ве 
ко је су из гра ди ле ад ми ни стра тив не струк ту ре ко је ће би ти у ста њу 
да оства ре ци ље ве Уни је. Из то га про из и ла зи да је за јед нич ки ин-
те рес др жа ва кан ди да та, др жа ва чла ни ца и европ ских ин сти ту ци ја 
да се из гра ди по у зда на и спо соб на др жав на упра ва. 

3.„ЕВРОПСКИАДМИНИСТРАТИВНИПРОСТОР“

Др жа ве чла ни це Европ ске уни је има ју раз ли чи те си сте ме др-
жав не ад ми ни стра ци је. ЕУ не ма ни ка кву над ле жност над др жав-
ном упра вом сво јих чла ни ца. Ме ђу тим, по сто је из ве сне слич но сти 
ме ђу њи хо вим си сте ми ма. Оно што им је за јед нич ко је сте по сто-
ја ње од ре ђе них прин ци па. То су сле де ћи прин ци пи ор га ни зо ва ња 
др жав не упра ве: отво ре ност, тран спа рент ност, про фе си о нал ност, 
од го вор ност, де ло твор ност и ефи ка сност. 9) Упра во ови прин ци-
пи пред ста вља ју осно ву „европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра“. 
По ме ну ти прин ци пи управ ног пра ва пред ста вља ју „не фор ма ли зо-
ва ни аки“.10) „Европ ски ад ми ни стра тив ни про стор“ се ства ра кроз 
са стан ке и раз ме ну ми шље ња и ис ку ста ва слу жбе ни ка др жа ва чла-
ни ца. Он пред ста вља скуп ад ми ни стра тив них прин ци па, за јед нич-
ких управ них стан дар да, по сту па ка и вред но сти ко је се при ме њу ју 
у др жа ва ма чла ни ца ма. Основ на ка рак те ри сти ка овог „про сто ра“ 
је сте што се при ме ном по ме ну тих прин ци па оства ру је по у зда ност 
си сте ма др жав не упра ве. За то др жа ве кан ди да ти и по тен ци јал ни 
9) Европскипринципизадржавнууправу,у СИГ МА ра до ви бр. 27, При пре ма др жав них 

упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це ла ри ја 
за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 2006, стр. 209

10) Европскипринципизадржавнууправу, op. cit., стр. 218
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кан ди да ти тре ба да ор га ни зу ју сво је упра ве та ко да оне до стиг ну 
ни во по у зда но сти „европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра“. Циљ 
ни је сле по ис ко пи ра ти си стем упра ве од ре ђе не зе мље већ на пра-
ви ти си стем ко ји ће ли чи ти на све др жа ве чла ни це по ма ло. Ови 
прин ци пи и пра ви ла ни су трај ни већ се др жав не упра ве ево лу тив-
но ме ња ју и раз ви ја ју у скла ду са по тре ба ма ко је на ме ћу гло бал не 
про ме не. Стал на ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца, као и из ме ђу 
чла ни ца и Ко ми си је, до во ди до на стан ка но вих ре ше ња ор га ни зо-
ва ња др жав не упра ве у скла ду са нај бо љом европ ском прак сом. За-
јед нич ки прин ци пи, по ступ ци и вред но сти ко ји по сто је у „европ-
ском ад ми ни стра тив ном про сто ру“ ути чу на др жа ве кан ди да те да 
на пра ве ад ми ни стра тив ну струк ту ру ко јом мо гу да оства ре ефек-
тив ну при ме ну ко му ни тар них пра ви ла. 

4.АДМИНИСТРАТИВНИКАПАЦИТЕТИСРБИЈЕ
УПРОЦЕСУПРИДРУЖИВАЊАЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти пред ста вља ју је дан од нај ва-
жни јих кри те ри ју ма за оце ну спрем но сти др жа ва кан ди да та за 
при сту па ње Европ ској уни ји.  То се од но си и на зе мље за пад ног 
Бал ка на, ме ђу ко ји ма је  Ср би ја. Де кла ра ци јом из Со лу на 2003. го-
ди не уво де се  Европ ска парт нер ства за зе мље за пад ног Бал ка на. 
Европ ска парт нер ства пред ста вља ју ин стру мен те прет при ступ не 
стра те ги је ко ји ма се са сва ком зе мљом по је ди нач но фор му ли шу 
крат ко роч ни (од јед не до две го ди не) и сред ње роч ни (од три до пет 
го ди на) при о ри те ти.11) При о ри те ти пред ста вља ју бр зи ну ко јом др-
жа ва тре ба да спро во ди еко ном ске, по ли тич ке и ин сти ту ци о нал не 
ре фор ме.

Срп ска управ на тра ди ци ја има обе леж ја аустриј ског мо де ла 
др жав не упра ве ко ји да ти ра још из пе ри о да Кра ље ви не Ју го сла-
ви је. СФРЈ је  за др жа ла  иста обе леж ја, а за хва љу ју ћи сво јој фе де-
ра тив ној струк ту ри и раз ви је ној ме ђу на род ној са рад њи из гра ди ла 
је др жав ну упра ву ко ја се раз ли ку је од ве ћи не дру гих пост ко му-
ни стич ких зе ма ља. У том сми слу мо же се ре ћи да Ср би ја има по-
тен ци ја ла да бр зо и успе шно при ла го ђа ва сво ју др жав ну упра ву 
по тре ба ма европ ских ин те гра ци ја. 

Бу ду ћи да члан ство у Европ ској уни ји пред ста вља стра те шко 
опре де ље ње Ср би је и је дан од ње них спољ но по ли тич ких при о-
11) Та ња Ми шче вић,„Мадридскикритеријем:Админиcтративникапацитетикаоуслов

чланствауЕУ“, op. cit., стр. 103
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ри те та, ра зу мљи во је да ре фор ма др жав не упра ве и из град ња ад-
ми ни стра тив них струк ту ра до би ја ју пу ну па жњу и зва нич ни ка и 
јав но сти по след њих го ди на. Пи та ње ја ча ња ад ми ни стра тив них ка-
па ци те та мо ра се по сма тра ти за јед но са пи та њем ре фор ме це ло-
куп ног дру штва. Ср би ја је ју на 2004. го ди не пот пи са ла Европ ско 
парт нер ство и од та да она са чи ња ва го ди шње Ак ци о не пла но ве за 
спро во ђе ње Европ ског парт нер ства. Та ко ђе, од 2004. го ди не Ср-
би ја до но си го ди шње Ак ци о не пла но ве за хар мо ни за ци ју за ко но-
дав ства са пра вом Европ ске уни је, а 2006. го ди не усво ји ла је пр ви 
Ак ци о ни пла на за ја ча ње ин сти ту ци о нал не спо соб но сти за пре у-
зи ма ње оба ве за у про це су европ ских ин те гра ци ја. Основ ни циљ 
овог до ку мен та је сте да се по мог не ко ор ди ни са но и план ско ја ча ње 
спо соб но сти др жав не упра ве за спро во ђе ње оба ве за. 12) Ак ци о ни 
план пред ви ђа од го вор ност за спро во ђе ње оба ве за за сва ки ор ган 
др жав не упра ве у до ме ну ње го вих над ле жно сти. Нај пре је до не-
та Стра те ги ја за ре фор му др жав не упра ве ко ја ука зу је на по тре-
бу фор ми ра ња Са ве та за ре фор му др жав не упра ве ко ји би чи ни ли 
пред сед ник и пот пред сед ник Вла де, ми ни стар за др жав ну упра ву, 
ми ни стар прав де, фи нан си ја, уну тра шњих по сло ва, ди рек тор Ре-
пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но дав ство. На опе ра тив ном пла ну, 
спро во ђе ње ове ре фор ме по ве ре но је Ми ни стар ству за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра-
ве са чи ње на је на осно ву прин ци па „европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра“ а то су : де по ли ти за ци ја, де цен тра ли за ци ја, про фе си о-
на ли за ци ја, ра ци о на ли за ци ја и мо дер ни за ци ја. Основ ни циљ Стра-
те ги је је сте да се из гра ди од го вор на ад ми ни стра ци ја за сно ва на на 
вла да ви ни пра ва ко ја пред ста вља услу жни сер вис гра ђа ни ма. На 
осно ву Стра те ги је усво јен је Ак ци о ни план за ре фор му др жав не 
упра ве ко ји до но си кон крет не ро ко ве за ре фор му упра ве у пе ри о ду 
од 2004. до 2008. го ди не, укљу чу ју ћи и до но ше ње За ко на о др жав-
ној упра ви као основ ног ак та у овој обла сти. 

Ка да је реч о ор га ни ма упра ве ко ји су за ду же ни за по сло ве 
европ ских ин те гра ци ја, Са вет за европ ске ин те гра ци је је нај ви ше 
по ли тич ко те ло ко је пра ти, усме ра ва и оце њу је про цес при дру жи-
ва ња Ре пу бли ке Ср би је. Ње га чи не пред сед ник и пот пред сед ник 
Вла де за ду жен за по сло ве европ ских ин те гра ци ја, сви ми ни стри, 
ди рек тор Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је (не ка да шња Кан це-
12) „Акционипланзајачањеинституционалнеспособностизапреузимањеобавезаупро

цесуевропскихинтеграција“, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
Бе о град, 2006. стр. 9
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ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ), ге не рал ни се кре тар Вла де, пред сед-
ник Од бо ра за европ ске ин те гра ци је На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је, пред став ни ци ма њи на, са вет ник пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
пред став ни ци уни вер зи те та, не вла ди ног сек то ра, син ди ка та, цр-
кве. Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је пред ста вља цен трал ни 
ор ган за ко ор ди на ци ју у про це су европ ских ин те гра ци ја. Она ко-
ор ди ни ра ор га ни за ци о не је ди ни це за европ ске ин те гра ци је у ми-
ни стар стви ма, а по ред то га са ра ђу је са др жав ним ор га ни ма у пре-
го во ри ма са Европ ском уни јом, по ма же у ускла ђи ва њу про пи са, 
над зи ре спро во ђе ње оба ве за, при пре ма из ве шта је за Европ ску ко-
ми си ју, при пре ма ак те ко ји су ве за ни за при дру жи ва ње и при сту па-
ње. Ја ча ње струк ту ра за европ ску ин те гра ци ју пред ста вља тра јан 
при о ри тет. Кон стант но тре ба ја ча ти Кан це ла ри ју за европ ске ин те-
гра ци је као и је ди ни це у окви ру ре сор них ми ни стар ста ва. 

На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју (НПИ) 
пред ста вља све о бу хват ни до ку мент ко ји за ме њу је и ин те гри ше све 
по сто је ће Ак ци о не пла но ве ко ји се од но се на ја ча ње ин сти ту ци о-
нал не спо соб но сти, хар мо ни зо ва ње за ко на и спро во ђе ње Европ-
ског парт нер ства. Овај до ку мент је усво јен ок то бра 2008. го ди не 
и њи ме се омо гу ћа ва пла ни ра ње, пра ће ње и ко ор ди на ци ја свих 
Вла ди них ак тив но сти у ве зи са европ ским ин те гра ци ја ма. 13) Он не 
про пи су је са мо оба ве зе ко је се ти чу пре у зи ма ња европ ских про пи-
са у до ма ћи прав ни по ре дак већ и за дат ке ко ји се мо ра ју из вр ши-
ти ка ко би се ис пу ни ли кри те ри ју ми из Ко пен ха ге на и Ма дри да. 
На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју омо гу ћа ва ши рој јав но сти да 
пра ти про цес при дру жи ва ња а ње го ва пот пу на ре а ли за ци ја пред-
ви ђа се за 31. 12. 2012. го ди не. Сте пен оства ре но сти На ци о нал ног 
про гра ма за ин те гра ци ју пра ти се кроз ре дов не из ве шта је ко је на 
сва ка три ме се ца об ја вљу је Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је. 
Све ак тив но сти из НПИ – а мо гу се по де ли ти на крат ко роч не, чи је 
је ис пу ње ње за ми шље но за пр ве две го ди не, и сред ње роч не ко је 
тре ба оства ри ти за 3-5 го ди на. Про грам је по де љен у шест по гла-
вља: 1. по ли тич ки кри те ри ју ми (ста бил ност ин сти ту ци ја), 2. еко-
ном ски кри те ри ју ми (ус по ста вља ње тр жи шне еко но ми је), 3. спо-
соб ност пре у зи ма ња оба ве за  (по сек то ри ма, има 35 под по гла вља), 
4. ад ми ни стра тив ни и пра во суд ни ка па ци те ти (пре глед ре фор ме 
др жав не упра ве, тре нут но ста ње ад ми ни стра тив них и пра во суд них 
ка па ци те та), 5. на ци о нал на вер зи ја прав них те ко ви на ЕУ (пре вод 
13) „НационалнипрограмзаинтеграцијууЕвропскуунију“, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе-

о град, 2008., стр. 13
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пре ко 100.000 стра ни ца ко му ни тар ног за ко но дав ства) и 6. фи нан-
сиј ске по тре бе ре фор ми (бу џет Ре пу бли ке Ср би је и фон до ви стра-
не по мо ћи). 14)  

Ка да је реч о по ли тич ким кри те ри ју ми ма, ово по гла вље ана ли-
зи ра ко ји су за ко ни до не ти у обла сти де мо кра ти је и вла да ви не пра-
ва а ко ји тек тре ба да се до не су. Та ко се  по ми ње да је Ср би ја усво-
ји ла Устав 2006. го ди не, за тим За ко не о пред сед ни ку Ре пу бли ке, 
вој ци, Вла ди, Устав ном су ду, ло кал ној са мо у пра ви, спољ ним по-
сло ви ма. У обла сти др жав не упра ве до не ти су За ко ни о др жав ној 
упра ви, јав ним аген ци ја ма, о др жав ним слу жбе ни ци ма, пла та ма 
др жав них слу жбе ни ка, за штит ни ку гра ђа на, сло бод ном при сту пу 
ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја, спре ча ва њу су ко ба ин те ре са. 2007. 
го ди не фор ми ра на су но ва те ла за по сло ве европ ске ин те гра ци је 
ка ко би се убр зао про цес. Ко ор ди на ци о но те ло за по сло ве европ ске 
ин те гра ци је чи не пот пред сед ник Вла де, ми ни стри спољ них и уну-
тра шњих по сло ва, прав де, фи нан си ја, по љо при вре де, еко но ми је, 
тр го ви не и ди рек тор Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је. По ред 
овог ор га на, по сто ји и Струч на гру па ко ју чи не ди рек тор Кан це ла-
ри је за европ ске ин те гра ци је и пред сед ни ци 35 струч них под гру па 
ко је пред ста вља ју рад не гру пе чи је се над ле жно сти по ду да ра ју са 
пре го ва рач ким по гла вљи ма ко јих има 35. Ка да је реч о из бор ном 
за ко но дав ству, тре ба уна пре ди ти из бор ни си стем, до не ти За кон о 
би рач ким спи ско ви ма а до 2012. го ди не и За кон о из бор ној кам па-
њи.15) У окви ру Стра те ги је ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци 
Ср би ји, де цен тра ли за ци ја је де фи ни са на као је дан од пет глав них 
прин ци па. Свр ха про це са де цен тра ли за ци је је сте да обез бе ди ква-
ли тет но за до во ља ва ње сва ко днев них по тре ба гра ђа на на ни воу ло-
кал не са мо у пра ве.  

По гла вље о еко ном ским кри те ри ју ми ма ба ви се ус по ста вља-
њем тр жи шне при вре де и ма кро е ко ном ске ста бил но сти као и 
по тре бом да се из гра де спо соб но сти за су о ча ва ње са при ти ском 
кон ку рен ци је у окви ру Европ ске уни је. Тре ће по гла вље ана ли зи ра 
тре нут но ста ње у по је ди нач ним сек то ри ма (35) и њи хо ве мо гућ но-
сти да пре у зму оба ве зе из члан ства. Че твр то по гла вље је по све ће-
но ја ча њу ад ми ни стра тив них и пра во суд них  ка па ци те, бу ду ћи да 
спро во ђе ње пра ва ЕУ и оства ри ва ња оба ве за у про це су при сту па-
ња, за ви си упра во од спо соб но сти ад ми ни стра ци је да прак тич но 
14) „НационалнипрограмзаинтеграцијууЕвропскуунију“,op. cit., стр. 12
15) „НационалнипрограмзаинтеграцијууЕвропскуунију“,op. cit., стр. 40
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при ме ни пра ви ла и по ли ти ке Европ ске уни је. По треб но је на пра-
ви ти но ву Стра те ги ју ре фор ме упра ве по што се прет ход на од но си 
на пе ри од до кра ја 2008. го ди не. Но ва стра те ги ја, као и ста ра, тре ба 
да по чи ва на прин ци пи ма „европ ског ад ми ни стра тив ног про сто-
ра“ и глав ни циљ тре ба да бу де да др жав на упра ва по ста не пра ви 
сер вис гра ђа на. Пред ви ђа се ства ра ње де по ли ти зо ва не и про фе си-
о на ли зо ва не упра ве у ко јој ће би ти сма њен ути цај по ли ти ке. Обу ка 
слу жбе ни ка мо ра ла би би ти кон ти ну и ра на и у ту свр ху по сто ји Ре-
ги о нал на шко ла за др жав ну упра ву. Тре ба на ста ви ти са при ме ном 
за ко на ко ји се од но се на др жав ну упра ву а ко ји су усво је ни у прет-
ход ном пе ри о ду (За ко ни о др жав ној упра ви, јав ним аген ци ја ма, о 
др жав ним слу жбе ни ци ма, пла та ма др жав них слу жбе ни ка, за штит-
ни ку гра ђа на, сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја, 
спре ча ва њу су ко ба ин те ре са). Та ко ђе, као крат ко роч ни при о ри те ти 
на во ди се и усва ја ње За ко на о ма тич ним књи га ма, За ко на о управ-
ном по ступ ку, као и обез бе ђе ње тран спа рент ног за по шља ва ња и 
на пре до ва ња у др жав ној слу жби. За ја ча ње ин сти ту ци ја и ад ми ни-
стра тив них по тен ци ја ла ко ри сте се сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је као и сред ства из би ла те рал них и мул ти ла те рал них про гра-
ма фи нан сиј ске и тех нич ке  по др шке. Про гра ме обу ке слу жбе ни ка 
спро во ди Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма у ви ду оп ште обу ке, 
а ор га ни зу ју се и про гра ми по себ не обу ке др жав них слу жбе ни ка. 
2007. го ди не је из ве де но 9 про гра ма обу ке у раз ли чи тим обла сти ма 
а 2008. го ди не још 2 про гра ма. Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра-
ци је ор га ни зо ва ла је у пе ри о ду 2005–2007. го ди на 105 се ми на ра за 
ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та. По сто ји знат на не сра зме ра 
у оби му по сло ва и за да та ка и бро ја из вр ши ла ца у обла сти ма ко је 
су об у хва ће не про це сом европ ске ин те гра ци је. У на ред ном пе ри-
о ду би ће нео п ход но оја ча ти ове де ло ве ад ми ни стра ци је, што кроз 
ре ор га ни за ци ју, што кроз до дат но за по шља ва ње. 

Што се ти че из град ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та за упра-
вља ње фон до ви ма Европ ске уни је, ра ди се це ло куп ној про ме ни си-
сте ма, од но сно пре ла ску са цен тра ли зо ва ног на де цен тра ли зо ва ни 
си стем упра вља ња фон до ви ма.  За пот пу но ус по ста вља ње си сте ма 
по треб но је осно ва ти не ке но ве ин сти ту ци је а то су: др жав ни ко ор-
ди на тор по мо ћи, на ци о нал ни фонд, цен трал на је ди ни ца за уго ва-
ра ње и фи нан си ра ње, др жав ни слу жбе ни ци у ре сор ним ми ни стар-
стви ма за ду же ни за упра вља ње про гра ми ма по мо ћи, за јед нич ка 
ко ми си ја за пра ће ње и ко ри сни ци. Про цес из град ње ова квог си-
сте ма је ду го тра јан и ни ма ло лак, по себ но за зе мље у тран зи ци ји. 
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До са да су об ја вље на два из ве шта ја о спро во ђе њу На ци о нал-
ног про гра ма за европ ску ин те гра ци ју, за пе ри о де јул – де цем бар и 
ја ну ар – март. Успех ми ни стар ста ва ме ри се ис пу ња ва њем оба ве за. 
То су, ако се по сма тра кри те ри ју ми ма Европ ске ко ми си је, до не те 
од лу ке, усво је ни про пи си, спро ве де не ме ре. 16) На осно ву из ве шта-
ја за пр во тро ме сеч је ове го ди не успе шност Вла де у це ли ни из но-
си 53%, пла ни ра но је 68 а усво је но 36 про пи са. Нај ве ћи про це нат 
успе шно сти има из вр шна власт 86% а нај ма њи На род на скуп шти-
на 22%.  Вла да је утвр ди ла че ти ри за ко на ко је су не ка ми ни стар-
ства пла ни ра ла за ка сни је квар та ле чи ме су уна пред из вр ше не не ке 
оба ве зе. То су сле де ћи пред ло зи за ко на: 1. пред лог За ко на о по твр-
ђи ва њу Сток холм ске кон вен ци је о ду го трај ним ор ган ским за га ђу-
ју ћим суп стан ца ма (пр во бит но пла ни ран за јун), 2. пред лог За ко на 
о за шти ти од бу ке (пла ни ран за сеп тем бар), 3. пред лог За ко на о 
без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма (пла ни ран за сеп тем бар) и 4. 
пред лог За ко на о ви ну (пла ни ран за јун). На род на скуп шти на је 
усво ји ла осам за ко на од ко јих је се дам из над ле жно сти ми ни стар-
ства прав де а осми је За кон о за бра ни дис кри ми на ци је. Свих осам 
за ко на пред ста вља ју за о ста ле оба ве зе из прет ход ног пе ри о да. Ка да 
се ра ди о под за кон ским про пи си ма, про це нат успе шно сти је 86%. 
Нај ви ше про пи са усво ји ли су Ми ни стар ства фи нан си је  и по љо-
при вре де - по 14, за тим Ми ни стар ство здра вља 10, Ми ни стар ства 
за за шти ту жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња и прав де са 
по 7 усво је них про пи са.17) У од но су на прет ход ни из ве штај у ко ме 
је про це нат успе шно сти био 29%,  мо же се уочи ти на пре дак у пр-
вом квар та лу ове го ди не. 

На кра ју тре ба по ме ну ти Го ди шњи из ве штај Европ ске ко ми си-
је о на прет ку Ср би је за 2008. го ди ну ко ји ана ли зи ра ад ми ни стра-
тив не спо соб но сти Ср би је да спро во ди пра ви ла ЕУ. Гле да но очи ма 
Европ ске ко ми си је, ма ли је број усво је них за ко на. На род на скуп-
шти на  је не е фи ка сна, из бор но за ко но дав ство још увек ни је ре ви-
ди ра но. Из бор ни си стем да ле ко је од прак се раз ви је них европ ских 
зе ма ља. По зи тив но је оце ње но ја ча ње струк ту ра за европ ске ин те-
гра ци је фор ми ра њем Ко ор ди на ци о ног те ла за европ ске ин те гра ци-
је. У обла сти др жав не упра ве, Ко ми си ја при ме ћу је да је Слу жба за 
упра вља ње ка дро ви ма на ста ви ла са обу ком др жав них слу жбе ни ка, 
16) „ИзвештајоспровођењуНационалногпрограмаинтеграцијеРепубликеСрбијеуЕУ

запериодјануармарт2009“, стр. 1
17) „ИзвештајоспровођењуНационалногпрограмаинтеграцијеРепубликеСрбијеуЕУ

запериодјануармарт2009“, стр. 3
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као и да је На род на скуп шти на усво ји ла За кон о пла та ма по ли тич-
ки по ста вље них ли ца на из вр ши лач ке по ло жа је у ор га ни ма др жав-
не упра ве али  исто та ко и да је ис те као рок за по ста вља ње тих 
ли ца у ма ју 2008. го ди не а да још увек ни су по пу ње на сва ме ста. 18) 
По треб но је уло жи ти на по ре да би се у пот пу но сти спро вео За кон 
о др жав ним слу жбе ни ци ма и да се уна пре ди си стем за по шља ва ња. 

Шест не за ви сних др жав них ин сти ту ци ја: За штит ник гра ђа-
на,  Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, Ко ми си ја за јав не на бав ке, 
Од бор за спре ча ва ње су ко ба ин те ре са, По ве ре ник за ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја, Ко ми си ја за за шти ту пра ва по ну ђа ча из ра зи ло је 
за бри ну тост због по те шко ћа ко је ути чу на њи хов рад. Не ке не ма ју 
аде кват не про сто ри је, као што је то слу чај са За штит ни ком гра ђа-
на, док  се дру ги жа ле да се ути че на њи хо ву не за ви сност – По ве-
ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја. У обла сти бор бе про тив 
ко руп ци је ни је до вољ но ура ђе но. За кон о фи нан си ра њу по ли тич-
ких стра на ка је сте усво јен али су са мо ма ло број не стран ке от кри ле 
сво је фи нан си је ре. За кон о  су ко бу ин те ре са ни је обез бе дио од го-
ва ра ју ће из вр шне про це ду ре, Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је 
ни је осно ва на.  Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја ни је у пот пу но-
сти опе ра тив на. Све су то за мер ке ко је Европ ска ко ми си ја има на 
рад др жав не упра ве у Ср би ји. 

Ка да ана ли зи ра ад ми ни стра тив не спо соб но сти по сек то ри ма, 
Ко ми си ја при ме ћу је да су ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти Ми ни-
стар ства за тр го ви ну и услу ге сла би а да су осна же ни ка па ци те-
ти ца рин ске упра ве. Ин сти ту ци је за јав не на бав ке не ма ју до вољ но 
људ ских ре сур са док ми ни стар ство за ин фра струк ту ру тре ба да 
по ја ча ад ми ни стра тив не спо соб но сти у по гле ду ускла ђи ва ња са 
ко му ни тар ним за ко но дав ством. Ми ни стар ство за жи вот ну сре ди ну 
је по пра ви ло ад ми ни стра тив не ка па ци те те али на ло кал ном ни воу 
не до ста је ве ли ки број струч ња ка из обла сти за шти те жи вот не сре-
ди не. Оства рен је из ве стан на пре дак у обла сти по љо при вре де али 
За кон о без бед но сти хра не још увек ни је усво јен. Ми ни стар ство за 
те ле ко му ни ка ци ја не ма до вољ но људ ских ре сур са. У обла сти без-
бед но сти и прав де, по себ но ка да је реч о ви за ма, при ме ћу је се да 
су не до вољ ни ка па ци те ти за из да ва ње ви за као и да не по сто ји при-
ступ цен трал ној ба зи по да та ка о ви за ма у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва. Оп шти за кљу чак Ко ми си је о ад ми ни стра тив ним 
спо соб но сти ма Ср би је је сте да су оне ре ла тив но до бре али да је 
18)  „ГодишњиизвештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2008.годину“, стр. 10
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до шло до успо ра ва ња у по гле ду ја ча ња ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та и ин сти ту ци о нал не из град ње. 19)

ЗАКЉУЧАК

Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти јед не др жа ве пред ста вља ју је-
дан од нај зна чај ни јих кри те ри ју ма за оце ну ње не спрем но сти да 
по ста не чла ни ца Европ ске уни је. Да би ад ми ни стра ци ја би ла ре-
ор га ни зо ва на и спо соб на да спро во ди пра ви ла и по ли ти ке ЕУ, 
по треб но је да по сто ји по ли тич ка во ља и да се де фи ни ше све о-
бу хват на стра те ги ја ре фор ме ко ја под ра зу ме ва не са мо ре фор му 
ад ми ни стра ци је већ и мо дер ни за ци ју це ло куп ног дру штва. Европ-
ска ко ми си ја не про пи су је ко ли ки број љу ди тре ба да ра ди у др жав-
ној упра ви већ ад ми ни стра тив не спо соб но сти мо ра ју би ти та кве да 
за до во ље по тре бе и на цен трал ном и на ло кал ном ни воу, као и на 
ни воу по је ди нач них сек то ра.20) Др жав на слу жба не тре ба да функ-
ци о ни ше као мре жа лич них, дру штве них и пар тиј ских ве за што 
отва ра мо гућ но сти за ко руп ци ју већ тре ба се ор га ни зу је та ко да 
бу де про фе си о нал на, ка ри јер на, од го вор на и јав но сти,  и гра ђа ни-
ма.21) Иако се у за кључ ку Го ди шњег из ве шта ја Европ ске ко ми си је 
о на прет ку Ср би је за 2008. го ди ну ка же да она има до бре ад ми ни-
стра тив не ка па ци те те, Ср би ја мо ра још пу но на по ра да уло жи ка ко 
би ство ри ла аде кват не ад ми ни стра тив не струк ту ре, пре све га да 
по ка же сна жни ју по ли тич ку во љу а он да и да по ве ћа ефи ка сност у 
усва ја њу про пи са.22) 
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PRECONDITIONOFMEMBERSHIP
Summary

Administrative capacity (Madrid criteria), along with
Copenhagen criteria, represents a precondition to fulfill
forthestateswishingtobecomememberstatesoftheEu
ropeanUnion.Thiscriterionissignificant,aboveall,for
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therolethatonestateadministrationholdsnotonlyinthe
process of enrollment, but also after that state becomes
memberoftheEuropeanUnion.Theadministrationhasa
tasktoadoptandefficientlyimplementtheregulationsand
rulesoftheEuropeanUnion.Inaccordwithitsstrategic
orientationtobecometheEuropeanUnionmemberstate
innearfuture,Serbiashouldstrengthenitsadministrative
structuretothelevelofbeingcapabletoperformthedu
tiesthatsuchmembershipimplies.
KeyWords: European Union, administrative capacities,
Europeanadministrativespace,criteriaformembership
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ХИПОТЕЗЕУНАУЧНОМИСТРАЖИВАЊУ
Сажетак

Хипотезе представљају мисаоно-теоријске допуне
извесних празнина у познавању одређене појаве или
читавеобластипојавачијеизвеснемоменте,делове
или аспекте већ познајемо. У контексту савременог
научног говора хипотеза би била привремено најве-
роватније решење проблема као одговора на поста-
вљенапитањаикаоподлогенакојојсетемељииде-
јаоприродномпроцесуилипредметуистраживања.
Хипотезамасеодређујепланиоквиристраживања.
Хипотезесунепроверенетврдње(претпоставке)које
сежелечињенично,истраживањемпотврдити.Нај-
чешћесехипотезетемељенамеђусобномодносупо-
јединихваријабли.Онесепостављајунаосновунеких
индикатора-личногискуства,знања,аналогије,науч-
нетеоријеитд.оповезаностинекихпојава.Основне
функције хипотеза су: усмеравање истраживања ка
решавању проблема; успостављање веза између ап-
страктно(теоријски)датихпредметаициљаистра-
живања, с једне, и искуствене стварности, с друге
стране;помагањеунаучномобјашњењу,предвиђању
иоткрићу;отклањањепротивуречностиипразнина
унаучномсазнањуиразвијањеновихметода,техни-
каиинструмената.Функцијахипотезејестедаусме-
ри истраживање на правилностимеђу чињеницама.
Сугестијекојесуформулисанехипотезамамогубити
решењепроблема.Хипотезаморабитиваљана–мо-
расеодноситинапроблемкојиистражује;хипотеза
морабитипојмовнојасна;хипотезаморабитииску-
ственопроверљива;хипотезутребадовестиувезуса
расположивомтехником;хипотезаморабитиспеци-
фична;хипотезаморабитиувезисатеоријом.



- 280 -

ХИПОТЕЗЕУНАУЧНОМИСТРАЖИВАЊУРадославГаћиновић

Кључне речи: Наука, хипотезе, индикатори, зави-
сневаријабле,независневаријабле,тврдња,теорија,
став,индукција

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ста вља ње хи по те за је де фи ни са ње при вре ме ног и нај ве ро ват-
ни јег ре ше ња про бле ма. Из бор по чет не хи по те зе мо ра би ти у 

скла ду са прин ци пи ма еко но мич но сти и ште дљи во сти у на уч ном 
ис тра жи ва њу, јер по ја ве не тре ба не по треб но ком пли ко ва ти – Сло-
же но не тре ба до дат но усло жња ва ти (Pluralitasnonestponendasine
neccesitute). Хи по те зе су основ не ми са о не прет по став ке о пред ме-
ту ис тра жи ва ња у це ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, свој стви ма, од-
но си ма и ве за ма, си ту а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни, са др жи ни, 
об ли ку и фор ми. У сва ком на цр ту на уч не за ми сли по треб но је раз-
ви ти си стем хи по те за аде ква тан пред ме ту ис тра жи ва ња, што зна чи 
да се сва ки ни во раз ви је но сти или де фи ни са ња опе ра ци о нал ног 
од ре ђи ва ња пред ме та ис тра жи ва ња тре ба по ста ви ти нај ма ње по 
јед ну хи по те зу од го ва ра ју ћег ни воа оп што сти. По пра ви лу, у по-
ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма, ако је пред мет ис тра жи ва ња ин-
тер ди сци пли на ран, по ста вља се пр во тзв. ге не рал на хи по те за ко ја 
сво јим са др жа јем “по кри ва” цео пред мет ис тра жи ва ња и ис ка зу је 
се као став или пи та ње о пре ли ми нар ном од ре ђе њу пред ме та ис-
тра жи ва ња. Та ко ђе, ова хи по те за је са гла сна са пре те жним на уч-
ним и дру штве ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња. Но, она исто вре ме но 
мо ра би ти до вољ но оп шта – да се из ње ног са др жа ја мо гу из ве сти 
по себ не хи по те зе, али и до вољ но кон крет на - та ко да не мо же би ти 
схва ће на као хи по те за би ло ког дру гог срод ног или слич ног пред-
ме та ис тра жи ва ња. Ге не рал на хи по те за је увек нај оп шти ја хи по-
те за јед ног ис тра жи ва ња од но сно нај оп шти ја хи по те за у на цр ту 
на уч не за ми сли јед ног про јек та ис тра жи ва ња. 

По себ не хи по те зе су исто вре ме но и раз ви јен, кон кре ти зо ван 
део ге не рал не, од но сно оп ште хи по те зе, и по себ на це ли на ко ја ис-
ка зу је хи по те тич ки став о јед ном по себ ном де лу опе ра ци о нал ног 
од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња.1)

Хи по те зе пред ста вља ју ми са о но-те о риј ске до пу не из ве сних 
пра зни на у по зна ва њу од ре ђе не по ја ве или чи та ве обла сти по ја ва 
чи је из ве сне мо мен те, де ло ве или аспек те већ по зна је мо.2) За то се 
1) Др Слав ко Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до сла вље вић, Основиметодологијеполитич-

кихнаука–трећеизмењеноидопуњено, изд. Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006. стр. 
445 - 449

2) Бог дан Ше шић, Основилогике, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 208
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у тра же њу до брих хи по те за тре ба осло ни ти на прет ход но зна ње у 
ве зи с про бле мом ко ји се ис тра жу је. Бу ду ћи да от кри ће мо ра би ти 
ко рак да ље у са зна њу за до бру хи по те зу по ред до брог зна ња по-
треб но је има ти и ко ри сти ти се ства ра лач ким спо соб но сти ма као 
што су ин те ли ген ци ја, ма шта и ин ту и ци је. Хи по те зе ис тра жи ва ња 
су ми са о ни од го вор на пи та ње у про бле му ис тра жи ва ња.

ДЕФИНИСАЊЕХИПОТЕЗА

На кон син те ти зо ва ња до вољ ног бро ја од го во ра на по ста вље на 
пи та ња ко ји ма се де фи ни ше на уч ни про блем по сту па се по ста вља-
њу хи по те зе. У кон тек сту са вре ме ног на уч ног го во ра хи по те за би 
би ла при вре ме но нај ве ро ват ни је ре ше ње про бле ма као од го во ра на 
по ста вље на пи та ња и као под ло га на ко јој се те ме љи иде ја о при-
род ном про це су или пред ме ту ис тра жи ва ња. Из раз хи по те за је по-
ре клом од грч ких ре чи hipo – ис под и thesis што зна чи иде ја чи ме 
би до слов ни пре вод ре чи хи по те за био под ло га иде је или под ло га 
ре ше ња. 

О пој му хи по те за у лек си ко граф ској гра ђи и ме то до ло шкој ли-
те ра ту ри мо же се на ћи ве ли ки број де фи ни ци ја. У лек си ко граф ској 
гра ђи, по јам хи по те за, у но ми нал ном сми слу, од ре ђу је се пре ко 
ети мо на hipothesis што зна чи “прет по став ка, прет по ста вља ње”.3) 
У на чу ном сми слу, Ву ја кли ја хи по те зу де фи ни ше као пет по став-
ку “ко ја тре ба да до пу ни оскуд но ем пи риј ско са зна ње; прет ход но 
узи ма ње не из ве сног и још не до ка за ног, али и не по би је ног, оп штег 
пра ви ла ра ди об ја шње ња јед не чи ње ни це или ви ше чи ње ни ца”4). 

Основ не де фи ни ци је ко је се мо гу на ћи у ме то до ло шкој ли те-
ра ту ри су сле де ће: “Хи по те за5) пред ста вља оно што пред ви ђа мо”; 
“Хи по те за је пи та ње та ко по ста вље но да се на ње га мо же на од ре-
ђе ни на чин да ти од ре ђе ни од го вор”; “Хи по те за је став ко ји се мо-
же под вр ћи те сту да би се од ре ди ла ње го ва ва ља ност”; “Хи по те за 
је ми са о на прет по став ка о пред ме ти ма ко ји се ис тра жу ју”’; “Хи-
3) Ву ја кли ја, М: Лексиконстранихречииизраза, Про све та, Бе о град, 1980, стр. 1013.
4) Исто, стр. 1013.
5) Хи по те зе се са сто је из тврдњи и варијабли. Под тврдњама се по ра зу ме ва спе ци фич на 

осо би на ло гич ког су да, ко ја се ис по ља ва у при хва та њу или от кла ња њу ве зе ме ђу ва ри-
ја бла ма. Она има уло гу да осми сли хи по те зу (став хи по те зе), ис ка же иде ју о исти ни то-
сти (на чи ну ре ша ва ња) про бле ма и ука же на ни вое на уч них ци ље ва, од но сно на ни во 
на уч них са зна ња ко ја се ис тра жи ва њем же ле (и мо гу) оства ри ти. Фор му ли ше се та ко 
да ис ка же што сна жни ју ми сао о са др жа ју на ко ји се од но си. (Мом чи ло Са кан, Хипо-
тезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 110)
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по те за је ис каз од ре ђе ног пред мет ног зна че ња и прет по ста вље не 
са знај не вред но сти ко ји тек тре ба про ве ри ти”; “Хи по те за је ме ђу-
од нос про мен љи вих”; “Хи по те зе пред ста вља ју ми са о но те о риј-
ске до пу не из ве сних пра зни на у по зна ва њу од ре ђе не по ја ве или 
чи та ве обла сти по ја ва чи је из ве сне мо мен те, де ло ве или аспек те 
већ по зна је мо”6); “Хи по те за је став или ком плекс ста во ва нео д ре-
ђе не са знај не вред но сти ко ји ма се по ку ша ва да ти об ја шње ње од-
ре ђе них, би ло ем пи риј ских или те о риј ских чи ње ни ца, би ло прет-
по ста вље них обје ка та, по ја ва, про це са или од но са”7); Хи по те за је 
“тврд ња ко ја се мо же ста ви ти на ис пит да би се уста но ви ла ње на 
ва ља ност”; “У прак си те о ри ја је раз ра ђе на хи по те за ко ја се ба ви са 
ви ше ти по ва чи ње ни ца не го што то чи ни про ста хи по те за... Раз ли-
ка.... ни је ја сно од ре ђе на”; “Хи по те за је ну жна ве за из ме ђу те о ри је 
и ис тра жи ва ња ко ја во ди до от кри ва ња но вог зна ња” 8); “Хи по те зе 
су осно ва не ми са о не прет поставке о пред ме ту ис тра жи ва ња у це-
ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, свој стви ма, од но си ма и ве за ма, си ту-
а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни, са др жи ни, об ли ку и фор ми”; Хи-
по те зе су “те о риј ски осно ва не ми са о не, пред мет не прет по став ке 
ко је тек тре ба до ка за ти ре зул та ти ма ис тра жи ва ња”9); “Хи по те за би 
тре ба ло да бу де ја сан, зна ча јан, ло гич ки и ис ку стве но до пу стив, 
те о риј ски до бро обра зло жен и ис ку стве но про вер љив од го вор на 
пи та ње ко јим је из ра жен про блем”; “Хи по те за је сми са о ни, ин-
фор ма тив ни, про вер љи ви чи ње нич ки ис каз ко ји го во ри о прет по-
став љном од но су из ме ђу две ју или ве ћег бро ја про мен љи вих”10); 
“Хи по те зе су те о риј ске фор му ла ци је ко ји ма се твр де од но си из-
ме ђу ен ти те та у под руч ју ствар но сти на ко је се те о ри ја од но си”11); 
“Хи по те за је про по зи ци ја, услов или прин цип, ко ји је прет по ста-
вљен, мо жда и без уве ре ња у ис прав ност, да би се из ву кле ње го ве 
ло гич ке по сле ди це и по мо ћу тог ме то да про ве ри ло ње го во сла га ње 
6) Де фи ни ци је од (1) до (8) из пре у зе те су из: Ше шић, Б., Основиметодологиједруштве-

нихнаука, дру го из да ње, На уч на књи га, Бе о град, 1978, стр. 208.
7) За је ча ра но вић, Г.; Основиметодологијенауке, На уч на књи га, Бе о град, 1977, стр. 187-

190.
8) Де фи ни ци је (10)до (12) пре у зе те су из: Гуд, В. – Хет, П., Методисоцијалногистражи-

вања, “Вук Ка ра џић”, Бе о град, 1966, стр. 56-57.
9) Де фи ни ци је )14) до (15) пре у зе те су из: Ми ло са вље вић С., Истраживањеполитичких

појава, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1980, стр. 97.
10) Де фи ни ци је (16) до (17) пре у зе те су из: Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, 

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1995, стр. 130.
11) Ми сли се на хи по те зе као са став не еле мен те те о ри је (Ри стић, Ж.: Оистраживању,

методуизнању, исто, стр. 150).
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с чи ње ни ца ма ко је су по зна те или ко је мо гу да се од ре де”.12) У Фи-
лозофскомрјечнику хи по те за се де фи ни ше као “за ми сао ста но ви-
тих по став ки и ре ше ња ко ја, иако су још не про ве ре на и не си гур на, 
има ју свр ху да пре мо сте пра зни не у ис ку ству и да ука жу на ве ро-
ват но за јед нич ке осно ве, узро ке и за ко не од ре ђе них ску пи и на по-
ја ва и та ко за до во ље оправ да ну те жњу за су ви сно шћу и је дин ством 
знан стве не по ја ве.13)

Та ко ве ли ки број де фи ни ци ја о хи по те за ма ко је се мо гу на ћи 
у ме то до ло шкој ли те ра ту ри ука зу је на чи ње ни цу да се про бле мом 
де фи ни са ња хи по те за, исто риј ски по сма тра но, ба вио ве ли ки број 
на уч ни ка и да је тај про блем и да ље ак ту е лан. На уч ни ци ко ји су 
се ба ви ли про бле мом де фи ни са ња хи по те за су из ра зних на уч них 
обла сти, ма да су нај број ни ји фи ло зо фи, што је и ра зу мљи во, јер је 
хи по те за, као фи ло зоф ска ка те го ри ја, при сут на у свим на у ка ма и 
на уч ним ди сци пли на ма. Про блем де фи ни са ња хи по те зе је и да ље 
ак ту е лан за то што је, у прин ци пу, за та ко сло же ну фи ло зоф ску ка-
те го ри ју те шко на ћи јед но ста ван је зич ки ис каз ко јим ће се у пот пу-
но сти, пре ци зно, је зич ки и ло гич ки ко рект но и ис црп но при ка за ти 
са др жај и обим пој ма. У на ве де ним при ме ри ма де фи ни ци ја то се 
ла ко мо же ви де ти из ве ли ког бро ја тер ми на и син таг ми ко ји ма су 
по ку ша ва на од ре ђе ња оби ма и са др жа ја пој ма.14)

Ана ли зе оби ма и са др жа ја пој ма ука зу ју да из ме ђу на ве де них 
де фи ни ци ја по сто је слич но сти, али и раз ли ке. Раз ли ке ни су су-
штин ске, већ су, пре све га, про из вод при ла за ауто ра про бле му де-
фи ни са ња пој ма, ду би не зна ња о хи по те за ма и мо гућ но сти из бо ра 
пра вих тер ми на за од ре ђе не де фи ни јен са и спе ци фич не раз ли ке.

Ана ли зи ра ју ћи на ве де не де фи ни ци је пој ма хи по те за, мо же се 
ви де ти да се узи ма ју раз ли чи ти тер ми ни и син таг ме. То су: прет-
по став ка, те о риј ски осно ва на ми са о на, пред мет на прет по став ка, 
пред ви ђа ње, став, ди стри бу циј ски став, ком плекс ста во ва, ис каз, 
сми са о ни, ин фо рам тив ни, про вер љи ви чи ње нич ки ис каз, тврд ња, 
те о ри ја, ми са о но те о риј ске до пу не из ве сних пра зни на, ме ђу од нос 
про мен љи вих, од го вор на пи та ње, пи та ње, ве за из ме ђу те о ри је 
12) Webster`sNew InternationalDictionary,of theEnglishLanguage, Se cond Edi tion, 1956. 

(ци ти ра но у: Илић, М., На уч ноистраживање,Општаметодологија, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 1994, стр. 80).

13) Филозофски рјечник, тре ће до пу ње но из да ње, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За-
греб, 1989, стр. 129.

14)  Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 28
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и ис тра жи ва ња, те о риј ске фор му ла ци је, про по зи ци ја, услов или 
прин цип.15)

Тер мин претпоставка си но ним је за хи по те зу. Сто га је и при-
хва тљив за но ми нал но од ре ђе ње основ не ре чи, од но сно ети мо на 
(hypothesis). Ме ђу тим, ње го ва упо тре ба за од ре ђе ње де фи ни јен са 
им пли ци ра на цир ку лар ну де фи ни ци ју. За ка рак те ри стич ну де фи-
ни ци ју, обич но се упо тре бља ва тер мин ко ји озна ча ва оп шти ји по-
јам од оног пој ма ко ји се де фи ни ше.

Тер мин предвиђање, у ло гич ком сми слу, ни је по де сан за де-
фи ни са ње пој ма хи по те за. Под пред ви ђа њем се, обич но, под ра зу-
ме ва “ло гич ки и пси хо ло шки про цес из во ђе ња син те тич ких ис ка-
за о мо гу ћем, али још не из ве сном ста њу ства ри, из ко њунк ци је о 
по чет ним и гра нич ним усло ви ма, од но сно ис ка за ко ји из ра жа ва ју 
на уч не хи по те зе, на уч не за ко не у на уч не ге не ра ли за ци је у окви ру 
не ке на уч не те о ри је”.16) То је, за пра во, про цес за кљу чи ва ња чи ја се 
ло гич ка струк ту ра мо же пред ста ви ти ло гич ким ар гу мен том. Ме-
ђу тим, то ни је про цес би ло ког за кљу чи ва ња, не го са мо оног чи ји 
за кљу чак го во ри о још не из ве сном ста њу ства ри. У ме то до ло шком 
сми слу, под пред ви ђа њем се, обич но, под ра зу ме ва је дан од ни воа 
на уч них ци ље ва ко је тре ба оства ри ти на уч ним ис тра жи ва њем.17) 
С дру ге стра не, хи по те за је са мо “еле ме нат у ло гич ној струк ту-
ри пред ви ђа ња; хи по те за је са став ни део пре ди сцен са”.18) Она се 
не по ста вља ис кљу чи во ра ди пред ви ђа ња по ја ва у не кој обла сти 
ствар но сти већ, пре све га, због усме ра ва ња ис тра жи ва ња; она ука-
зу је на по ја ву и прет по ста вље на са зна ња о њој, а ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња се та по ја ва и та са зна ња до ка зу ју и об ја шња ва ју. За-
то не ма оправ да них раз ло га за ко ри шће ње тер ми на пред ви ђа ње у 
про це су де фи ни са ња хи по те зе, ни ти за по и сто ве ћи ва ње та два, у 
су шти ни раз ли чи та, пој ма. 

Из ме ђу хи по те зе и прогнозе, та ко ђе, по сто је не знат не раз ли ке. 
Прог но за је сми са он, ин фор ма ти ван, до бро обра зло жен (твр ђе њи-
15)  Исто, стр. 29
16)  Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, 

Бе о град, 1995, стр. 135.
17)  Ци ље ви ис тра жи ва ња се раз ра ђу ју као по се бан еле ме нат на уч не за ми сли ис тра жи вач-

ког про јек та. Де ле се на на уч не и прак тич не. На уч ни ци ље ви се, пре ма ни во и ма на уч-
них са зна ња ко је тре ба оства ри ти, де ле на: опис или де скрип ци ју, на уч но свр ста ва ње, 
на уч но об ја шње ње, на уч но пред ви ђа ње и на уч но от кри ће. (Де таљ ни је о на уч ним ци-
ље ви ма ви де ти: Гру па ауто ра, Методологијаратневештине, ЦВШ ВЈ, Бе о град, 1996, 
стр. 261-267).

18)  Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, 
Бе о град, 1995 стр. 136.
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ма ко ја се мо гу из ве сти из не ке на уч не те о ри је или те о ри јом у це-
ло сти), син те тич ки ис каз о мо гу ћем бу ду ћем ста њу ства ри у не кој 
обла сти ствар но сти. Она се, као члан у ло гич кој струк ту ри на уч ног 
пред ви ђа ња, из во ди из хи по те зе (и ис ка за о по чет ним усло ви ма) 
на кон ре а ли зо ва ног ис тра жи вач ког по ступ ка.19) Заразликуодпрог-
нозе,хипотезајеисказоисходупроцесапрогнозирања,односноо
одређенојпрогнози,којитектребаобјаснитиинаучноверифико-
вати.

Хи по те за, као прет по став ка о про бле му и ње го вом ре ше њу, 
раз ли ку је се и од фик ци је. Фик ци ја је “из ми шљо ти на, свје сно за-
ми шља ње не ке си ту а ци је уз прет по став ку да до и ста по сто ји, иако 
је очи та ње на не ствар ност, а по не кад чак не мо гућ ност и про ту-
слов ност”.20) Она је на ро чи то при сут на у ма те ма ти ци и фи зи ци, 
али и у фи ло зо фи ји. У фи ло зо фи ји је до би ла и спе ци фи чан је зич ки 
из раз “као да” (“alsob”), под чи ме се под ра зу ме ва да се пр во за-
ми шља не ки не ствар ни, од но сно не мо гу ћи слу чај као да по сто ји, 
а за тим се, на осно ву ње го вих ка рак те ри сти ка, про су ђу је од ре ђе на 
си ту а ци ја, од но сно про блем у те о ри ји или прак си. За раз ли ку од 
фик ци је ко ја се ства ра ни из че га, хи по те зом се, на осно ву од ре-
ђе ног бро ја чи ње ни ца, на го ве шта ва ре ше ње од ре ђе ног про бле ма, 
ко је тре ба и на уч но ве ри фи ко ва ти на кон ре а ли за ци је ис тра жи ва ња 
у це ли ни. Да кле, став хи по те зе се ис ка зу је на осно ву од ре ђе ног 
бро ја на уч них чи ње ни ца – до вољ них за по ста вља ње хи по те зе, али 
не и за ње ну ве ри фи ка ци ју. Тај став оба ве зно под ле же ве ри фи ка-
ци ји и то је осно ва раз ли ка из ме ђу хи по те зе и фик ци је. Без об зи ра 
на на ве де не раз ли ке, ис ку ства на уч них ис тра жи ва ња по ка зу ју да се 
по је ди не фик ци је пре тва ра ју у хи по те зе и обр ну то.

Хи по те за се раз ли ку је и од индукције. Ин дук ци ја је про цес 
у ко ме се на осно ву јед ног бро ја слу ча је ва где је не што исти ни-
то за кљу чу је да је то исто (иста ствар) исти ни то за це лу кла су. То 
је, та ко ђе, про цес у ко ме се мо же уста но ви ти да је из ве сна ствар 
исти ни та за од ре ђе ну про пор ци ју слу ча је ва (део слу ча је ва) и за-
кљу чи ти да је исти ни та за исту ту про пор ци ју (део) це ле кла се. 
Ин дук ци јом се, да кле, до ла зи до за кључ ка да су чи ње ни це до ко-
јих се до шло на по сма тра ним слу ча је ви ма исти ни те и у не ис пи та-
ном бро ју слу ча је ва. Су прот но од ин дук ци је, хи по те зом се до ла зи 
19)  “На рав но, прог но за се не из во ди са мо из хи по те за, не го и из на уч них за ко на, па и из 

те о ри ја у це ло сти” (Ри стић, Ж.: Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го-
шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1995, стр. 136).

20)  Филозофскирјечник, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За греб, 1989, стр. 106.
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до за кљу ча ка о по сто ја њу не ке чи ње ни це ко ја се мо же пот пу но 
раз ли ко ва ти од оно га што је по сма тра но. “Ве ли ка раз ли ка из ме ђу 
ин дук ци је и хи по те зе је сте у то ме што пр ва за кљу чу је по сто ја ње 
она квих по ја ва ка кве су се већ по сма тра ле у слич ним слу ча је ви ма, 
док хи по те за прет по ста вља не што што је дру га чи је вр сте од оно га 
што се не по сред но већ по сма тра ло, а че сто и не што што би би ло 
не мо гућ но да по сма тра”.21) 

ФУНКЦИЈАХИПОТЕЗА

Основ не функ ци  је хи по те за су: Усме ра ва ње ис тра жи ва ња ка 
ре ша ва њу про бле ма; ус по ста вља ње ве за из ме ђу ап стракт но (те о-
риј ски) да тих пред ме та и ци ља ис тра жи ва ња, с јед не, и ис ку стве не 
ствар но сти, с дру ге стра не; По ма га ње у на уч ном об ја шње њу, пред-
ви ђа њу и от кри ћу; От кла ња ње про тив реч но сти и пра зни на у на уч-
ном са зна њу и раз ви ја ње но вих ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та.22)

Прва функција је усме ра ва ју ћа и не по сред но про из и ла зи из 
пој мов ног од ре ђе ња хи по те зе.23) Хи по те зе, као сми са о ни, ин фор-
ма тив ни, ге не ра ли зо ва ни и на од ре ђе ном бро ју чи ње ни ца за сно-
ва ни ис ка зи о пред ме ту ис тра жи ва ња, слу жбе као пу то ка зи за ис-
тра жи ва ње, од но сно ре ша ва ње про бле ма.24) Да кле, хи по те за ма се, 
на осно ву од ре ђе ног бро ја чи ње ни ца (до вољ них за фор му ли са ње 
хи по те зе, али не до вољ них за за кљу чи ва ње и ком плек сно са зна ње 
про бле ма), да ју прет по ста вље на са зна ња у про бле му и на чи ну ње-
го вог ис тра жи ва ња. Та са зна ња се, у ства ри, са мо прет по ста вља ју. 
Њи хо ва исти ни тост се про ве ра ва на уч ним ис тра жи ва њем, ко је се 
ре а ли зу је у сме ру за ко ји се, на осно ву ста ва хи по те зе, прет по ста-
вља да во ди ка ре ше њу про бле ма. Мо гућ ност про ве ра ва ња обез бе-
ђу је да се хи по те зе мо гу ја сно раз ли ко ва ти од дру гих вр ста ис ка за. 
21) Pe ir ce, C. S.: Col lec ted Pa pers, vol. II, ed. by Ch. Har tshor ne and P. We iss, Cam brid ge, Har-

vard Uni ver sity Press, 1932, pars 624, 636 and 640).
22) Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистраживањауратнојвештини, ВИНЦ, Бе о град, 

1989. стр. 107.
23) Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри ис тра жи ва ње на пра вил но сти ме ђу чи ње ни ца ма. 

Су ге сти је ко је су фор му ли са не хи по те за ма мо гу би ти ре ше ња про бле ма. Утвр ди ти да 
ли оне то је су, за да так је ис тра жи ва ња (Ко ен, М – Неј гел, Е.: Уводулогикуинаучни
метод, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка СРС, Бе о град, 1965. стр. 221.

24) “Без хи по те зе и те о ри је ис тра жи вач не би знао ко је по дат ке тре ба да при ку пља, ни 
ко ји су по да ци бит ни за на уч но ис тра жи ва ње. Ни је мо гу ће ис пи ти ва ње по ја ва без не-
ке те о ри је о тим по ја ва ма: то је про ста исти на, као што је исти на да мо ра мо пр во да 
по ста ви мо пи та ње, ако же ли мо да до би је мо од го вор. На уч но ис тра жи ва ње све та чи ње-
ни ца увек је се лек тив но, јер је и људ ска пер цеп ци ја се лек тив на” (Шу шњић, Ђ.; Теори-
ја, (чла нак) Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1993. стр. 1177).
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Другафункција не по сред но про из и ла зи из ве зе са пред ме том и 
ци ље ви ма ис тра жи ва ња и има ин те грал ну уло гу. Пред мет и ци ље-
ви се у на уч ној за ми сли ап стракт но (те о риј ски) раз ра ђу ју, а хи по-
те за ма се тај те о риј ски мо дел по ве зу је са из во ри ма по да та ка, од но-
сно ис ку стве ном ствар но шћу.25) 

Трећафункција хи по те за ве за на је за по ма га ње у на уч ном об-
ја шње њу, пред ви ђа њу и от кри ћу и у не по сред ној је ве зи с дру гом. 
На осно ву те о риј ског мо де ла пред ме та (на ро чи то опе ра ци о нал ног 
од ре ђе ња) и ци ље ва ис тра жи ва ња фор му ли ше се од ре ђе ни број 
(си стем) хи по те за ко је су, по бро ју ва ри ја бли, са др жа ју и ста во ви-
ма, си ме трич не на ве де ним де ло ви ма на уч не за ми сли. Тврд ња ма у 
хи по те за ма ука зу је се на ве зе из ме ђу ва ри ја бли и на чи не њи хо вог 
ис тра жи ва ња. Та ко се да ју основ на усме ре ња за об ја шње ње, пред-
ви ђа ње и от кри ће пред ме та и по ја ва. Об ја шња ва ју се чи ње ни це на 
осно ву ко јих се пи шу еле мен ти струк ту ре на уч не те о ри је, од но сно 
те о ри ја о пред ме ту ис тра жи ва ња.26) И пред ви ђа ње и от кри ће, као 
зна чај не еле мен те ове функ ци је хи по те зе, тре ба на уч но об ја сни ти.

Четврта функција је у не по сред ној ве зи са прет ход не три. 
Ако се по ја ви не што што ко чи да љи раз вој прак се или се по ја ви 
не ка пра зни на у те о ри ји, обич но се ка же да се по ја вио про блем. Тај 
про блем се, да ље фор му ли ше и де таљ но раз ра ђу је. На осно ву то га 
се фор му ли шу хи по те зе ко ји ма се ука зу је на мо гућ но сти ре ша ва ња 
про бле ма, од но сно от кла ња ња пра зни на - про тив реч но стикојесу
насталеунаучномсазнању.

Петафункција је ве о ма зна чај на за ме то до ло ги ју на у ке уоп-
ште. Ме то до ло ги ја ко ри сти по сто је ће ме то де, тех ни ке и ин стру-
мен те, ко ји се спе ци фи ку ју пре ма зах те ви ма на у ке, али но ви про-
бле ми, по не кад, зах те ва ју спе ци фи ка ци ју по сто је ћих и раз вој 
но вих ме то да. Прак тич но, сва ки но ви про блем на ме ће по тре бу за 
спе ци фи ко ва њем по сто је ћих и раз во јем но вих ме то да, тех ни ка и 
ин стру ме на та. То је на ро чи то ка рак те ри стич но за ис тра жи ва ња у 
оним на у ка ма, где су про бле ми спе ци фич ни и те же са знај ни. За 
25) “На уч на са зна ња ко ја оста ју из ван те о риј ског кон тек ста сма тра ју се слу чај ним, или, 

што је исто, не ма ју свој ство ло гич ке ну жно сти. Она оста ју не про ве ре на и не ви ди се 
њи хо ва по ве за ност са оста лим на уч ним са зна њи ма и на че ли ма на ко ји ма су уте ме ље-
на. Ов де се као на дла ну ви ди ко ли ко се ем пи риј ско и те о риј ско ну жно про жи ма ју, ако 
на у ка хо ће да ра сте” (Исто, стр. 1178).

26) “Али зна мо да се у на у ци не те жи са мо об ја шње њу чи ње ни ца већ се зах те ва и об ја-
шње ње за ко на. До бро фор му ли сан за кон до зво ља ва об ја шње ње чи ње ни ца, до бро фор-
му ли са на те о ри ја до зво ља ва об ја шње ње за ко на. За кон об ја шња ва чи ње ни це, те о ри ја 
об ја шња ва за ко не... На у ка те жи да об ја сни што ве ћи број чи ње ни ца што ма њим бро јем 
за ко на, и што ве ћи број за ко на што ма њим бро јем те о ри ја” (Исто).
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сва ки про блем се фор му ли шу хи по те зе и ин ди ка то ри ко ји не по-
сред но им пли ци ра ју спе ци фи ка ци ју (при ла го ђа ва ње) по сто је ћих 
ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та. “То при ла го ђа ва ње је по не кад та-
ко обим но да ра ди кал но ме ња об лик ме то да, по сту па ка, тех ни ка 
и ин стру ме на та.”27) Та ко се, на при мер, у ин ду стри ји, са о бра ћа ју, 
гра ђе ви ни и дру гим обла сти ма у по след ње вре ме ма сов но ко ри сте 
си му ла ци о ни мо де ли на елек трон ском ра чу на ру. Они знат но по јед-
но ста вљу ју про цес ис тра жи ва ња и ра ди кал но ме ња ју оп шти об лик 
при ме не ме то де мо де ло ва ња. 

Да кле, по ред хи по те за, раз во ју но вих ме то да, тех ни ка и ин-
стру ме на та бит но до при но си и раз вој но вих тех нич ких сред ста-
ва ко ја се ко ри сте у ис тра жи ва њу. У кон крет ном при ме ру реч је 
елек трон ским ра чу на ри ма, без ко јих не би би ла мо гу ћа при ме на 
од ре ђе них ма те ма тич ких мо де ла, си му ла ци ја и од ре ђе них ис тра-
жи ва ња у це ли ни. Нај че шће, код јед но став ни јих ис тра жи ва ња, по-
чет на хи по те за је ујед но је ди но и ис прав но ре че ње про бле ма, али 
код ком плек сних про це са у при ро ди и та ко де фи ни са них про бле ма 
по чет на хи по те за се у по ступ ку про ве ра ва ња истин ски мо же по ка-
за ти као не до вољ но ре ше ње на уч ног про бле ма, ко је не мо же при-
хва тљи во удо во љи ти про ве ра ма. Тиме је дефинисано итемељно
својствонаучне хипотезекаорешењанаучногпроблемаато је
проверљивост.То зна чиујед но и свој ство хи по те зе да се мо же од-
ба ци ти као не тач на ако се спро ве де ним про ве ра ма бит но до ве де у 
пи та ње. Код сло же ни јих на уч них ис тра жи ва ња мо гу ће је де фи ни-
са ти не ко ли ко мо гу ћих хи по те за на осно ву при ба вље них по да та ка 
и за кљу ча ка као од го во ра на по ста вље на пи та ња. Утомслучају
секаохипотезаодабиранајвероватнијерешењекојеиманајвећу
вероватностда јеисправнособзиромнадотадарасположиво
знање.

Те сти ра њем хи по те зе, тј. при ба вља њем но вих ин фор ма ци ја и 
зна ња мо же до ћи до про ме не нај ве ро ват ни је хи по те зе чи ме се за-
пра во ме ња хи по те за ко ја се те сти ра. При хва тљи вим ре ше њем од-
но сно по твр ђе ном хи по те зом сма тра се оно ре ше ње ко је у до вољ ној 
ме ри од го ва ра по ста вље ним ци ље ви ма на по чет ку ис тра жи ва ња. 
Осим про вер љи во сти, дру га те мељ на ка рак те ри сти ка хи по те зе је 
мо гућ ност де фи ни са ња прог но зе раз во ја ис тра жи ва ног при род-
ног про це са фе но ме на или ак тив но сти. Уко ли ко по твр ђе но и ти ме 
27) Ми ло ше вић, Н.: Пројектовање истраживања у ратној вештини, ВИНЦ, Бе о град, 

1989. стр. 108.
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исти ни то ре ше ње про бле ма не омо гу ћа ва прог но зи ра ње про це са 
од ре ђе ног на уч ним про бле мом оно ни је хи по те за не го чи ње ни ца. 
Те сти ра ње хи по те зе за пра во зна чи прог но зи ра ње раз во ја, ре а ли-
за ци је не ког при род ног про це са. Сва ка хи по те за укљу чу је су бјект 
(про цес, по ја ва, фе но мен) ко ји се ис пи ту је или те сти ра, не за ви сне 
ва ри ја бле, за ви сне ва ри ја бле (ва ри ја бле ко је се ме ре) те оче ки ва ни 
ре зул та ти. Ува жа ва ју ћи ове чи ње ни це уоп ште ни об ли ци хи по те за 
су: хи по те за са ди рект ном ве зом не за ви сних и за ви сних ва ри ја бли; 
хи по те зе са зна чај ним ути ца јем вред но сти не за ви сне ва ри ја бле на 
ве ли чи ни за ви сне ва ри ја бле и хи по те зе са ди рект ном за ви сно шћу 
за ви сне ва ри ја бле од не за ви сне ва ри ја бле. Кључнаособеностхи-
потеза јетадасенемогупрогнозиратипротеклидогађајите
сезбогтогаихипотезевезанезадогађајеупрошлостинемогу
тестиратиштозначидахипотезекоје сеодносенапрошлост
нисунаучнехипотезе,јеримнедостајуобекључнеособинеатосу
проверљивостипрогноза. 

Да би би ла ва ља на, хи по те за тре ба да за до во љи ти основ не на-
уч не за ко ни то сти, и то:

Хипотезаморадабудерелевантна, тј. да пред ста вља ре ше ње 
про бле ма ко ји се про у ча ва. Тре ба на гла си ти да хи по те за са ма по 
се би ни је ни ре ле вант на ни ире ле вант на. Она је(и)ре ле вант на тек с 
об зи ром на про блем ко ји се ре ша ва. Хи по те за ире ле вант на за је дан 
про блем, мо же би ти ре ле вант на за не ки дру ги; 

Хипотеза мора бити проверљива и оповргљива. Мо ра ју по-
сто ја ти ис ку ства, кад су у пи та њу при род не, екс пе ри мен тал не, 
ем пи риј ске на у ке, од но сно ми са о ни по ступ ци, ка да су у пи та њу 
де дук тив не на у ке, ко ји би мо гли по твр ди ти, од но сно опо вр ћи да ту 
хи по те зу. Хипотезасеможепроверитидиректноииндиректно.
Директнопроверавањехи по те за се из во ди ди рект ним упо ре ђи ва-
њем хи по те за са чул ним опа жа њем. Ме то да ко јом се јед на хи по те-
за ин ди рект но по твр ђу је, са др жи сле де ће ко ра ке: Из да те хи по те зе 
се де дук тив ним за кљу чи ва њем из во де по сле ди це, ко је пред ста-
вља ју де скрип ци је не ког фе но ме на; Ор га ни зу је се по сма тра ње или 
екс пе ри мент ко ји ма опи са ни фе но ме ни тре ба да се про из ве ду, и то 
пре ма на чи ну на ко ји то пред ви ђа хи по те за и до би је ни ре зул та ти 
по сма тра ња ко ји се упо ре ђу ју са опи си ма фе но ме на ко ји са др же 
по сле ди це хи по те за.

Ка да се на тај на чин до би ју уна пред оче ки ва ни, тј. уна пред 
пред ви ђе ни ре зул та ти, и то при ви ше стру ко по но вље ним, или у 
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прин ци пу по но вљи вим по сма тра њи ма/екс пе ри мен ти ма од стра не 
ви ше ис тра жи ва ча, сма тра се да је хи по те за по твр ђе на.

Хипотезатребадабудештоплоднија, тј. да се из ње мо же 
из ве сти ве ћи број по сле ди ца, од но сно, ако се по мо ћу ње мо же об-
ја сни ти (екс пла на тор на моћ) или пред ви де ти (пре дик тив на моћ) 
ве ћи број чи ње ни ца; 

Хипотезатребадасеслажесадругимвећпроверенимипри-
хваћеним хипотезама. Овај зах тев ни је ап со лу тан. Го то во сва ка 
но ва хи по те за ру ши не ку ста ру, а по не ка ру ши и чи тав скуп ме ђу-
соб но по ве за них хи по те за. Али ако су две хи по те зе, с об зи ром на 
све оста ле усло ве, под јед на ко до бре, а раз ли ку ју се са мо уто ли ко 
што се јед на бо ље сла же с већ при хва ће ним и про ве ре ним хи по те-
за ма, ис тра жи ва чи се опре де љу ју за кон зер ва тив ни ју; 

Једноставностхипотезе ни је ап со лу тан зах тев и ком пли ко ва-
ни ја хи по те за мо же би ти бо ља од јед но став не (с об зи ром на оста ле 
усло ве ко је хи по те за тре ба да за до во љи). 

КЛАСИФИКАЦИЈАХИПОТЕЗА

Пре ма пред ме ту, хи по те зе се услов но мо гу кла си фи ко ва ти на 
теоријске и емпиријске. У окви ру кри те ри ју ма ло гич ке при ро де 
хи по те за ја вља ју се два бит на кри те ри ју ма. То су: логички про-
цес настајања хипотеза и модалитет судова. Пре ма ни во и ма 
оп што сти, хи по те зе се мо гу раз ли чи то кла си фи ко ва ти. У истра-
живачкиммикропројектима по сто је хи по те зе са три и два ни воа 
оп што сти. Хи по те зе са три ни воа оп што сти кла си фи ку ју се на оп-
шту, по себ не и по је ди нач не, а са два – на за сни ва ју ћу и ра за ра ју ће. 
Оп шта (или за сни ва ју ћа) хи по те за се из во ди на ни воу пред ме та 
ис тра жи ва ња (на сло ва пред ме та), по себ не, - на ни воу сег мен та, 
а по је ди нач не (или раз ра ђу ју ће) – на ни воу еле мен тар них са др-
жа ја у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу. Да кле, оне се из во де са гла сно 
пред ме ту ис тра жи ва њу. Ако је пред мет ис тра жи ва ња опе ра ци о на-
ли зо ван на три ни воа и хи по те зе су са три ни воа оп што сти.28)  
Пре ма кри те ри ју му об у хват но сти (оп што сти) и ап страк тив но сти 
ста во ва, хи по те зе се мо гу кла си фи ко ва ти у че ти ри основ не гру пе, 
и то: Хипотезеемпиријскеуниформностииједнообразности;хи-
потезестатистичкегенерализације;хипотезеидеалнихтиповаи
хипотезерелациониханалитичкихваријабли.29) Пре ма кри те ри ју-
28) Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 82-92
29) Исто, стр. 93
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му мо гућ но сти по твр ђи ва ња (од но сно про ве ра ва ња) и опо вр га ва-
ња, хи по те зе се мо гу кла си фи ко ва ти на: универзалне,егзистенци-
јалне,ивероватносне (“про ба би ли стич ке”)30) хи по те зе ко је се, по 
са знај ној уло зи, кла си фи ку ју на: adhoc,радне,помоћне,фиктивне
инаучне.31) 

Хи по те зе су чвр сто по ве за не на на уч ним ци ље ви ма у про јек ту 
ис тра жи ва ња. На уч ни ци ље ви се де ле пре ма ни во и ма на уч них са-
зна ња на: де скрип ци ју, на уч но свр ста ва ње, на уч но об ја шње ње, на-
уч но пред ви ђа ње и на уч но от кри ће. Ана лог но тим ци ље ви ма, и хи-
по те зе се, премасадржају, од но сно ни во и ма на уч ног са зна ња ко је 
се ис тра жи ва њем же ли оства ри ти, мо гу кла си фи ко ва ти на: хипо-
тезедескриптивногсадржаја;хипотезесврставајућегсадржаја;
хипотезеекспликативногсадржајаихипотезепрогностичкогса-
држаја.32) Пре ма кри те ри ју му сложеностирелација, хи по те зе се 
де ле на две гру пе: на хипотезесапростомрелацијоминахипоте-
зесасложеномрелацијом. Хи по те зе са про стом ре ла ци јом са сто је 
се из две ва ри ја бле33) (не за ви сне и за ви сне) и тврд ње, а хи по те зе 
са сло же ном ре ла ци јом – из три ва ри ја бле и ви ше ва ри ја бли (не за-
ви сних, за ви сних, ин тер ве ни шу ћих...) и јед не или ви ше тврд њи.34)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Хи по те за ма се од ре ђу је план и оквир ис тра жи ва ња. Хи по те-
зе су не про ве ре не тврд ње (прет по став ке) ко је се же ле чи ње нич но, 
ис тра жи ва њем по твр ди ти. Нај че шће се хи по те зе те ме ље на ме ђу-
30) Ри стић, Ж. Нацртиистраживањаипроверавањахипотеза, Про све та, Бе о град, 1983, 

стр. 23.
31) Бог дан Ше шић, Основи методологије друштвених наука., На уч на књи га, Бе о град, 

1978, стр .239-240
32) На уч но от кри ће је нај ви ши ни во на уч них ци ље ва ко ји се у ис тра жи ва њу мо же оства-

ри ти. Ме ђу тим, тај ни во се, обич но, не про јек ту је. До тог ни воа на уч них ци ље ва се, 
нај че шће, до ла зи слу чај но, на од мо ру, у ло ву, ри бо ло ву, за вре ме слу ша ња му зи ке и у 
дру гим слич ним си ту а ци ја ма ка да је људ ски мо зак нај све жи ји и нај од мор ни ји. Због 
то га и не по сто ји кла си фи ка ци ја хи по те за пре ма том ни воу на уч них ци ље ва - на хи по-
те зе “от кри ва ју ћег” са др жа ја. (Де таљ ни је о кла си фи ко ва њу хи по те за по са др жа ју мо же 
се ви де ти у: Ми ло ше вић, Н., Про јек то ва њеистраживањауратној вештини, БИНЦ, 
Бе о град, 1989. стр. 115-118; и Ми ло са вље вић С., Истраживањеполитичкихпојава, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1980. стр. 105-107.)

33) Ва ри ја бла, у оп штем сми слу, пред ста вља “свој ство објек та, осо бе, ста ња, про це са, до-
га ђа ја и др. Ко је мо же узе ти не ку вред ност из од ре ђе ног ску па вред но сти. Да кле, она 
пред ста вља ди мен зи ју не ке це ли не ко ја не ма кон стант ну вред ност, од но сно ко ја ва-
ри ра. То је део не ке це ли не, а не са ма це ли на; то ни је чи та во фи зич ко те ло, већ нпр. 
ње го ва јед на ди мен зи ја(ду жи на, ши ри на или ви си на) У окви ру гру пе, ва ри ја бла ни је 
по је ди нац или гру па у це ли ни, већ од ре ђе но свој ство по је дин ца или те гру пе (Мом чи ло 
Са кан, Хи по те зе у на у ци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 111)

34) Исто, стр. 106
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соб ном од но су по је ди них ва ри ја бли. Оне се по ста вља ју на осно ву 
не ких ин ди ка то ра - лич ног ис ку ства, зна ња, ана ло ги је, на уч не те о-
ри је итд. о по ве за но сти не ких по ја ва. Хи по те зе35) по сво јој усме ре-
но сти мо гу би ти: афирмативне(по твр ђу ју не ки од нос); негатив-
не(не ги ра ју не ки од нос) и неутралне (нул те хи по те зе). Хи по те зе 
(хи по те тич ки оквир) се нај че шће са сто ји од: цен трал не, глав не, 
основ не или но се ће хи по те зе и ве ћег бро ја по моћ них – раз рађ ју ћих 
(ко ла те рал них) хи по те за. Од го во ри на хи по те зе (ре зул та ти ис тра-
жи ва ња) су за кључ ци ра да. Хи по те зе мо ра ју ис пу ни ти сле де ће зах-
те ве: мо ра ју се од но си ти на појаве ко је по сто је и ко је се мо гу на-
уч но ве ри фи ко ва ти; исказ36) - хи по те за мо ра би ти ја сна, пре ци зна и 
ло гич на; садржаји хи по те за тре ба ју би ти ис ку стве но про ве ре ни и 
оне мо ра ју прет по ста вља ти ре ше ње про бле ма ис тра жи ва ња. Ква-
ли тет но и пре ци зно фор му ли сан про блем ис тра жи ва ња усме ра ва 
ис тра жи ва ча пре ма бо љим хи по те за ма. Хи по те зе ис тра жи ва ња су 
ми са о ни од го вор на пи та ње у про бле му, а на не ка пи та ња мо же 
се да ти ве ћи број ми са о них од го во ра. Због то га је сва ка хи по те за 
са мо је дан од мо гу ћих од го во ра на по ста вље но пи та ње у про бле-
му. Ис тра жи ва чу пра ви до го вор ни је по знат, па је сва ка хи по те-
за ми са о ни ко рак у не по зна то. Пре ма то ме у сва ком ис тра жи ва њу 
нај ве ћи ри зик за ње гов успех је сте у по ста вља њу хи по те за. Не ма 
до брог ис тра жи ва ња ако су хи по те зе ло ше, али ис тра жи ва ње мо же 
би ти ло ше и ако су хи по те зе до бре. Да кле, ни је ла ко у ис тра жи ва-
њу по ста ви ти ква ли тет не хи по те зе, јер се у том по слу ис тра жи вач 
су сре ће са ве ћим бро јем те шко ћа. Ше шић на во ди сле де ће: не до-
вољ но те мељ но и не до вољ но де таљ но по зна ва ње обла сти; од сут-
ност или не зна ње те о риј ског окви ра с чи јег ста но ви шта се хи по-
те за по ста вља; не до ста так спо соб но сти ко ри шће ња од го ва ра ју ћег 
те о риј ског окви ра, по чев од не по зна ва ња ло гич ких осно ва са зна ња 
у окви ру ко јег се хи по те за по ста вља, пре ко не спо соб но сти ко ри-
35) Из ме ђу хи по те зе и прогнозе по сто је раз ли ке. Прог но за је сми са о на, ин фор-

ма тив на, до бро обра зло же на, тврд ња ма ко је се мо гу из ве сти из не ке на уч не 
те о ри је, син те тич ки ис каз о мо гу ћем бу ду ћем ста њу ства ри у не кој обла сти 
ствар но сти. На рав но, прог но за се не из во ди са мо из хи по те за, не го и из на-
уч них за ко на, па и из те о ри ја у це ло сти.(Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, 
дру го из да ње, Про ме теј, Но ви Сад 2005, стр. 31)

36) Тер ми ни: исказ,стависуд има ју раз ли чи то зна че ње. Под ис ка зом под ра зу-
ме ва мо сва ку ком би на ци ју го вор них зна ко ва, тј. ре чи или сим бо ла, ко ји ма се 
ис ка зу је би ло ко ја ми сао. За раз ли ку од ис ка за, став је сва ка ве за ме ђу пој-
мо ви ма ко ја има сми сла, а суд – став ко јим се не што твр ди и ко ји за то мо ра 
би ти исти нит или ла жан. Ис каз је је зич ка ка те го ри ја, а став и суд су ло гич ке 
ка те го ри је. (Мар ко вић, М., Логика, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1994, стр. 40) 
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шће ња оп штег те о рет ског мо де ла, до не спо соб но сти од но сно не-
до стат ка ин вен ци је у по ста вља њу пра ве хи по те зе. Хи по те за мо же 
би ти су ви ше оп шта и пре ши ро ка, па ју је те шко кон кре ти зо ва ти и 
спе ци фи ци ра ти, или хи по те за мо же би ти су ви ше по себ на, од но сно 
пре у ска. Низ те шко ћа у по ста вља њу аде кват не хи по те зе по ти че од 
не пре по зна ва ња аде кват не ме то де ис тра жи ва ња као и тех ни ка про-
ве ра ва ња аде кват но сти по ста вље не хи по те зе.37)

Хи по те зе су ко рак пре ма но вим са зна њи ма. По не кад и пре ла зе 
те о риј ске окви ре ста рих са зна ња и до во де их у пи та ње. Оно што 
је те о ри ја у на у ци, то је хи по те за у ис тра жи ва њу. Као што те о ри ја 
осми шља ва пред мет јед не на у ке, та ко хи по те за осми шља ва ис тра-
жи ва ње од ре ђе ног про бле ма. Ис тра жи вач по не кад ни је у мо гућ-
но сти да да пре ци зан суд о про бле му, па по ста вља хи по те зу као 
ори јен та ци ју у ис тра жи ва њу ка ко би је у то ку ис тра жи ва ња пре-
ци зи рао или за ме нио но вом хи по те зом. Та кве се хи по те зе на зи ва ју 
рад ним хи по те за ма.38) 

До бре хи по те зе мо ра ју удо во ља ва ти ве ћем бро ју кри те ри ја: 
Хи по те за мо ра би ти ваљана – мо ра се од но си ти на про блем ко ји 
ис тра жу је; хи по те за мо ра би ти појмовно ја сна; хи по те за мо ра би ти 
искуственопроверљива; хи по те зу тре ба до ве сти у ве зу са располо-
живомтехником; хи по те за мо ра би ти специфична; хи по те за мо ра 
би ти у ве зи са те о ри јом.39)

Као што се у ис тра жи ва њу мо же има ти ви ше ци ље ва, исто та ко 
се мо же има ти ви ше хи по те за. Кад ис тра жи вач има ви ше хи по те за 
по ста вља се пи та ње њи хо вог сре ђи ва ња.40) Нај ло гич ни је их је по-
ре да ти с об зи ром на ни во са зна ња – па на пр во ме сто ста вља мо оне 
с де скрип тив ним са др жа јем ко је се зо ву генералнехипотезе, за тим 
до ла зе хи по те зе с кла си фи ка циј ским са др жа јем ко је се зо ву кола-
37) Бог дан Ше шић, Методологија друштвених наука, На уч на књи га, Бе о град, 

1974, стр. стр. 213
38) Основ не функ ци је хи по те за су: усме ра ва ње ис тра жи ва ња ка ре ша ва њу про-

бле ма; ус по ста вља ње ве за из ме ђу ап стракт но (те о риј ски) да тих пред ме та и 
ци ља ис тра жи ва ња, с јед не, и ис ку стве не ствар но сти, с дру ге стра не; по ма-
га ње у на уч ном об ја шње њу, пред ви ђа њу и от кри ћу; от кла ња ње про ти ву реч-
но сти и пра зни на у на уч ном са зна њу и раз ви ја ње но вих ме то да, тех ни ка и 
ин стру ме на та. Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри ис тра жи ва ње на пра вил но-
сти ме ђу чи ње ни ца ма. Су ге сти је ко је су фор му ли са не хи по те за ма мо гу би ти 
ре ше ње про бле ма (Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, дру го из да ње, Про ме-
теј, Но ви Сад 2005, стр. 78)

39) Гуд Ви ли јем – Пол Хет: Методисоцијалногистраживања, Вук Ка ра џић, Бе-
о град, 1966, стр. 66-71

40) Драган Суботић: “Технике научног и емпиријског истраживања”, у: “Пословна 
економија” бр. 2/2009. стр. 327-329.
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тералне или попратне(разрађујуће)хипотезе. С фор му ла ци јом и 
сре ђи ва њем хи по те за за вр ша ва се ова фа за про це са ис тра жи ва ња. 
Ме ђу тим, ту се ис тра жи ва ње не за у ста вља већ се на ста вља ем пи-
риј ским де лом ко ји се на хи по те за ма за сни ва.
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RadoslavGacinovic
ONHYPOTHESISINSCIENTIFICRESEARCH

Summary
Hypothesis isacontemplative-theoreticalcomplement to
certain vacuums in cognition of certain phenomenon or
whole fields of phenomenon of which certain moments,
partsoraspectshavebeenalreadycomprehended.Incon-
textofcontemporaryscientificlanguagehypothesiswould
imply temporaryandmostprobable solutionofproblem
asareplytosomequestionandasafoundationforidea
regardingnaturalprocessorobjectofresearch.Through
making hypothesis one plan and framework of research
isdefined.Hypothesesareunconfirmedassumptions(pre-
sumptions)thatshouldbeconfirmedbyresearchandfacts.
Mostoftenmakingahypothesisisbasedonmutualrela-
tionofseparatevariables.Theyaremadeonbasisofcer-
tain indicators – personal experience, knowledge, anal-
ogy, scientific theory, etc, on relations between certain  
phenomenon.Basicfunctionsofhypothesesare:pointing
researchindirectiontosolutionofproblem;determination
ofrelationsbetweenabstractly(theoretically)definedob-
jectsandobjectivesofresearchononeside,andpracticed
realityon theother side;helpingout in scientificexpla-
nation,anticipationanddiscovery;exemptionofcontra-
dictoriness and interstices in scientific acknowledgment
anddevelopmentofnewmethods,techniquesandinstru-
ments. Function of hypothesis is tomake correctness of
thefactstobefocusofresearch.Solutionofproblemsmay
besuggestions thathavebeen formulatedbyhypothesis.
Hypothesisshouldbepreciselymade–regardingproblem
ofresearch;hypothesisshouldbenotionallyclearandrec-
ognizable;hypothesisshouldbeconfirmableinpractice;
hypothesisshouldbeconnectedwithavailabletechnique,
hypothesisshouldbespecific;hypothesisshouldbecon-
nectedwiththeory.
Key Words:  science, hypothesis, indicators, dependent
variable, independent variables, assumption, theory,
premise,induction
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ДраганСуботић*
ИнститутзаполитичкестудијеБеоград,

МЕТОДЕНАУЧНОГИЕМПИРИЈСКОГ
ИСТРАЖИВАЊА1)

Сажетак
Ауторпишеометодаманаучногиемпиријскогистра
живања, с посебнимосвртомна посебне емпиријске
методе.Истотакопишеиоопштимипосебнимме
тодамаитехникамаистраживања.
Кључнеречи:Метод,методологија,истраживања...

1.ПОЈАММЕТОДАИМЕТОДОЛОГИЈEИСТРАЖИВАЊА

Nа у ка се од дру гих об ли ка ду хов ног де ло ва ња љу ди раз ли ку је 
по свом ме то ду, што се мо же ре ћи и за раз ли ке ко је по сто је 

из ме ђу по је ди них на у ка. Под се ћа мо, про блем ме то да се мо же раз-
ма тра ти на три раз ли чи та, али ме ђу соб но по ве за на ни воа:

а) ло гич ко те о риј ском, од но сно ни воу оп штих ме то до ло шких 
прин ци па, ко ји за ви се од при хва та ња од ре ђе не фи ло зоф ске 
ори јен та ци је,

б) тех нич ких, од но сно ни воа при ме не оп штих ме то до ло шких 
на че ла на не ко под руч је у ствар но сти (у по ступ ку за чет ка, 
про ве ре и по твр ђи ва ња на уч них те о ри ја), као и 

в) на уч но-стра те гиј ски, од но сно ни во при ку пља ња по да та ка 
пу тем од го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка.

* Научни саветник ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.



- 298 -

МЕТОДЕНАУЧНОГИЕМПИРИЈСКОГИСТРАЖИВАЊАДраганСуботић

Ме то до ло ги ја, ко ја про у ча ва на уч ни ме тод има свој оп шти део 
(по ја ве, хи по те зе, су до ве, на чин за кљу чи ва ња...), за тим ме то де и 
на уч не стра те ги је. На уч но ис тра жи ва ње се де ли на: 1. фун да мен-
тал но, ко је мо же би ти ем пи риј ско и те о риј ско; 2. при ме ње но, ко је 
мо же би ти раз вој но и ак циј ско;  

Као на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у ци, ме-
тод је са став ни део це ло куп не на уч не ак тив но сти. Ме тод укљу чу је 
ства ра ње хи по те тич ке осно ви це за но ва ис тра жи ва ња кри тич ким 
про у ча ва њем већ по сто је ћих зна ња, за тим све оно што се пред у-
зи ма у ис тра жи ва њу да би се из гра ди ла и из а на ли зи ра ла ње го ва 
ис ку стве на еви ден ци ја, као и на сто ја ње да се ре зул та ти ис тра жи ва-
ња што ак тив ни је укљу че у по сто је ћи фонд зна ња од ре ђе не на у ке.

Ва жан еле мент за од ре ђи ва ње ка рак те ра јед не на у ке је сте ме-
тод те на у ке. Сма тра се да ме то да од ре ђе не на у ке, углав ном за ви си 
од ње ног пред ме та. Под пој мом ме то де (грч ки met ho dos) обич но 
се под ра зу ме ва пут или на чин про у ча ва ња те на у ке, ра ди упо зна-
ва ња основ них за ко ни то сти ко је ва же за по ја ве ко је она про у ча ва.2) 
Те мељ сва ког ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма је сте ана ли за 
од ре ђе не по ја ве. Сва кој ана ли зи прет хо ди об ја шње ње са др жа но 
у на уч ним кон цеп ти ма као што су те о ри је. Те о риј ска ком по нен та 
ме то да се са сто ји у ко ри шће њу рас по ло жи вог прет ход ног зна ња 
о по ја ви ко ја се ис тра жу је, ка ко би мо гла да се по ста ви те о риј ска 
хи по те за, ко ју у да љем ис тра жи ва њу тре ба про ве ри ти и до ка за ти. 
Про ве ра ва ње и до ка зи ва ње се у на уч ном ис тра жи ва њу нај че шће 
из во ди ана ли тич ки или син те тич ки, ин дук тив но или де дук тив но, 
ди ја лек тич ки или ме та фи зич ки као и на дру ге на чи не. Ме тод ко ји 
ин си сти ра на стал ној уза јам ној ве зи из ме ђу те о ри је и прак се, ми са-
о ног и ствар ног, су бјек тив ног и објек тив ног је ди ја лек тич ки ме тод. 
У ме то до ло ги ји на уч ног ис тра жи ва ња по јам ме то да се ко ри сти у 
ши рем и ужем сми слу. У ши рем сми слу ме тод је, ка ко је већ де-
фи ни сан, пут или на чин ис тра жи ва ња не ке по ја ве, ра ди по себ ног 
са зна ња о њој. Као та кав, ме тод у ши рем сми слу под ра зу ме ва бар 
две ком по нен те ис тра жи ва ња - те о риј ску и тех нич ку. Тех ни ке при-
ку пља ња по да та ка као што су: на уч но по сма тра ње, ан ке та, екс пе-
ри мент и дру го сма тра ју се ме то да ма у ужем сми слу.

На уч ни ме тод би се у нај оп шти јем зна че њу мо гао од ре ди ти 
као “на чин на ко ји тра га мо за исти ни тим или исти ни ти јим зна њем 
и ко ји је за сно ван на ло гич ким прин ци пи ма и пра ви ли ма. Ме ђу-
2)  Су бо тић, Д., Социологија, Бе о град, 2005. стр. 38.
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тим, на зив на уч ни ме тод се ко ри сти у раз ли чи тим зна че њи ма и мо-
гу се из дво ји ти нај ма ње че ти ри”.3)

Заправо, ме тод је пут, на чин тра же ња, свр сис ход ни план ски 
по сту пак, ко ји се при ме њу је ра ди по сти за ња не ког ци ља. Ме тод 
сва ке на у ке, са сто ји се од три струк тур на еле мен та ко ји су ме ђу-
соб но не раз двој но по ве за ни, јер је дан дру гог усло вља ва ју. То су 
услов но ре че но, те о ри ја, ло ги ка и тех ни ка на уч ног ис тра жи ва ња.

а) Те о ри ја је скуп зна ња о по ја ва ма ко је тре ба ис тра жи ти. Те о-
ри ја ви ше стру ко ути че на из бор ме то да ис тра жи ва ња, а нај-
не по сред ни је на фор му ли са ње по ла зних прет по став ки ко ји-
ма по чи ње сва ко на уч но ис тра жи ва ње.

б) Ло ги ка као фи ло зоф ска ди сци пли на утвр ђу је пра ви ла исти-
нитог ми шље ња и за кљу чи ва ња. Ло ги ка пру жа нај по у зда-
ни ји и нај ра ци о нал ни ји ми са о ни по сту пак. Ло ги чан на чин 
са зна ња исти не, је сте пут од по зна тог ка не по зна том до ко га 
се до ла зи на уч ним про ве ра ва њем и до ка зи ва њем. По сту пак 
на уч ног ис тра жи ва ња, са др жи сле де ће фа зе:
1. по ста вља ње хи по те за: пред ста вља ре ше ње про бле ма или 

од го вор на пи та ње ко је би тре ба ло ис тра жи ва њем про ве-
ри ти у прак си (при ме ри: су коб ме ђу дру штве ним гру па ма 
по ве ћа ва њи хо ву уну тар њу ко хе зи ју. 

2. про ве ра ва ње хи по те зе: под ра зу ме ва при ку пља ње, сре ђи-
ва ње, од но сно при ка зи ва ње и ту ма че ње што ве ћег бро ја 
ис ку стве них по да та ка на осно ву ко јих се ја сно ви ди да ли 
је хи по те за у це ли ни или са мо де ли мич но по твр ђе на или 
од ба че на.

3. до ка зи ва ње: про ве ре не прет по став ке ко ја се ло гич ки по-
ве зу је са до та да шњим ис ку стве ним зна њем.

в) Тех ни ка ис тра жи ва ња од но си се на од го ва ра ју ће прак тич не 
рад ње ко је се пред у зи ма ју у раз ли чи тим ета па ма ис тра жи-
ва ња, на ро чи то у фа зи ис ку стве ног про ве ра ва ња хи по те за. 
Та ко се раз ли ку ју тех ни ке:
1) за при ку пља ње по да та ка (по сма тра ње, раз го вор, ан ке та),
2) сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка (кла си фи ка ци ја, ме ре-

ње и ста ти стич ки ме то ди) као и
3) за ту ма че ње по да та ка (упо ред ни ме тод, мул ти ва ри јант на 

ана ли за).
3)  Ср бо бран Бран ко вић: Методиискуственогистраживањадруштвенихпојава,Бе о-

град, 2008, стр. 4.
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Ме тод (грч ки met ho dos је ис тра жи ва ње, на чин ис тра жи ва ња) 
“пред ста вља кон сти ту тив ни део на у ке ко ји тре ба да оства ри епи-
сте мо ло шке прин ци пе ка ко би се до би ли на уч но ва ља ни ре зул та ти. 
Че ти ри су основ на та ква прин ци па. (1) Оп штост, ко ја се у ме то-
ди ја вља као план ска усме ре ност ис тра жи ва ња, са др жи те о риј ске 
и опе ра ци о нал не де фи ни ци је пој мо ва за при ку пља ње ис ку стве не 
гра ђе и слу жи, као око сни ца за ана ли зу по да та ка. (2) Си сте ма тич-
ност, ко ја се пу тем ме то де оства ру је у ви ду по сти за ња са др жин ске 
пот пу но сти из вор не гра ђе, од но сно, при ку пља ње свих ре ле вант-
них по да та ка о про у ча ва ној по ја ви. По сти за ње си сте ма тич но сти 
под ра зу ме ва и од ре ђи ва ње ис ку стве ног де ло кру га ис тра жи ва ња,  
при ку пља ње ре ле вант них по да та ка на осно ву пот пу ног об у хва та 
по ја ве, или пу тем ме то дич но иза бра ног узор ка. Тре ћи аспект си-
сте ма тич но сти ја вља се у ви ду стан дар ди за ци је по ступ ка ис тра-
жи ва ња ко јим тре ба да се обез бе ди тех нич ка и сми са о на ујед на-
че ност то ком при ку пља ња и ана ли зе по да та ка... (3) Објек тив ност,  
се оства ру је у два ви да: као отво ре ност пре ма ствар но сти и као 
про вер љи вост. Отво ре ност пре ма ствар но сти, као аспект објек тив-
но сти, под ра зу ме ва од су ство свих об ли ка при стра сно сти ко ји би 
оме ли ко ри шће ње и оних из во ра и по да та ка ко ји су у су прот но сти 
са ста во ви ма ис тра жи ва ча. У овој тач ки су сре ћу се си сте ма тич-
ност и објек тив ност као при ку пља ње свих ре ле вант них по да та ка 
не за ви сно од мо гу ћих из во ра при стра сно сти. (4) Ме тод као на чин 
ис тра жи ва ња по све ћу је ве ли ку па жњу и епи сте мо ло шком прин-
ци пу пре ци зно сти, не са мо то ком при ку пља ња по да та ка и њи хо ве 
ана ли зе, већ и при ли ком из ла га ња ре зул та та. Уз при ме ре но ко ри-
шће ње и ну ме рич ких сим бо ла, као нај ра зви је ни јег ви да пре ци зно-
сти, олак ша ва се про вер љи вост и ин те гра ци ја на уч ног са зна ња.”4)

Ме тод као на чин ис тра жи ва ња исто вре ме но је и кон сти ту тив-
ни део на у ке. Да би ис пу нио на ве де не епи сте мо ло шке прин ци пе, 
он под ра зу ме ва: (1) Ства ра ње по чет ног те о риј ског окви ра ис тра-
жи ва ња. У овој фа зи се на осно ву ре ле вант не те о риј ске ли те ра-
ту ре за ис тра жи ва ну те му, по сто је ћих ре ле вант них ис тра жи ва ња, 
ре ле вант них из во ра по да та ка, при мар ног ис ку ства на уч ни ка,  де-
фи ни шу основ ни те о риј ски пој мо ви и вр ши њи хо ва опе ра ци о на-
ли за ци ја, што чи ни око сни цу за при ку пља ње, сре ђи ва ње, ана ли зу 
и укљу чи ва ње но во до би је них ре зул та та у по сто је ћи фонд зна ња. 
(2) У дру гој фа зи ме тод об у хва та ства ра ње ба зе по да та ка, ка ко ко-
4) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 111-112.
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ри шће њем по сто је ћих из во ра та ко и фор му ли са њем по сту па ка за 
ства ра ње но вих, до дат них ин фор ма ци ја, за ак тив но при ку пља ње 
по да та ка и њи хо во при ла го ђа ва ње са др жа ју ис тра жи ва ња. Иза бра-
ни тех нич ки по ступ ци и њи хо ва из ра да су, у ства ри, опе ра ци о на-
ли зо ва ни те о риј ски пој мо ви с ко ји ма се ула зи у ис тра жи ва ње. Ов де 
сва ка ко тре ба во ди ти ра чу на да бу де за сту пљен прин цип ком пле-
мен тар но сти ка ко би се обез бе ди ла и са др жин ска пот пу ност и про-
вер љи вост то ком при ку пља ња по да та ка. (3) Ме тод да ље об у хва та 
сре ђи ва ње но во до би је них по да та ка по мо ћу кла си фи ка ци ја и ме-
ри ла, ко ја су за сно ва на на те о риј ским и опе ра ци о нал ним де фи ни-
ци ја ма са др жа ним у по чет ном окви ру и то ком ис тра жи ва ња. Ови 
по ступ ци омо гу ћа ва ју раз вр ста ва ње ем пи риј ских по да та ка ра ди 
уви да у рас про стра ње ност, уче ста лост и пра вил но сти код про у ча-
ва не по ја ве, а са мим тим и њен пре ци зан опис. На кон то га сле ди 
при ме на број них ана ли тич ких и син те тич ких по сту па ка за утвр ђи-
ва ње ка рак те ра ве за ме ђу по ја ва ма, њи хов слу чај ни или узроч ни 
од нос, као и до ка зи ва ње тач но сти до би је них ре зул та та. (4) За хва-
љу ју ћи кон ти ну и ра ном и до след ном по што ва њу по чет ног оп штег 
окви ра ис тра жи ва ња то ком при ку пља ња и ана ли зе до би је них ре-
зул та та, на кра ју овог про це са до ла зи до укљу чи ва ња но во до би је-
них ре зул та та у по сто је ћи фонд зна ња од ко га се по шло. Овим се 
за вр ша ва ис тра жи вач ки ци клус и обез бе ђу је ку му ла тив ност на уч-
ног зна ња у не кој обла сти ис тра жи ва ња.5)

Ме то до ло ги ја је на у ка о «на чи ни ма и пу те ви ма исти ни тог са-
зна ва ња све та, ма те ри јал ног јед на ко као и дру штве ног и ду хов ног. 
Основ ни циљ ње ног из у ча ва ња је да се пој ми су шти на на уч ног 
зна ња и да се уоче основ ни прин ци пи у ње го вом сти ца њу и кри-
тич ком ис пи ти ва њу: она тре ба да нас на у чи ко јим сред стви ма и 
по ступ ци ма мо же мо до ћи до што исти ни ти је спо зна је свог пред-
ме та ис тра жи ва ња. С дру ге стра не, она нас учи и да по сма тра мо 
са мо ми шље ње, ка ко ту ђе, та ко и на ше вла сти то, и да о ње му кри-
тич ки су ди мо: ко јим прин ци пи ма се во ди; ко је про це ду ре ко ри сти; 
ко јим тех ни ка ма се слу жи; ко ли ко је до след но, ло гич ки ис прав но 
и исти ни то? Мо ра мо, да кле, на у чи ти да се у пра вом сми слу ре-
чи кре ће мо кроз ми шље ње: вер ти кал но, по ни во и ма за кљу чи ва ња 
и ап страк ци је; хо ри зон тал но, по ме то ди ма ко ји ма се слу жи мо; по 
5) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 111-112.



- 302 -

МЕТОДЕНАУЧНОГИЕМПИРИЈСКОГИСТРАЖИВАЊАДраганСуботић

вре мен ској оси, да би смо уочи ли и ис тра жи ли ге не зу не ког ста ва 
и ми шље ња.»6)

Ме то до ло ги ја је као што смо већ на по ме ну ли на у ка о ме то да-
ма, пу те ви ма и на чи ну на уч ног ис тра жи ва ња. За да так на уч не ме-
то до ло ги је је да от кри је, опи ше и об ја сни ме то де и пу те ве на уч-
ног са зна ња, на чи не до ла же ња до са зна ња, исти не и ре ше ња не ког 
про бле ма. Ме то до ло ги ја се ба ви про у ча ва њем ме то да ис тра жи ва-
ња, при ро дом и свој стви ма по да та ка до би је них раз ли чи тим ме то-
да ма, ло ги ком и раз ло зи ма ко ри шће ња по да та ка у фи ло зоф ским, 
со ци о ло шким, на уч ним и свим оста лим те о риј ским ис тра жи ва њи-
ма. Ме то до ло ги ја по чи ње уоча ва њем и фор му ли са њем про бле ма, 
по ста вља њем раз ли чи тих хи по те за, ис пи ти ва њем, ис тра жи ва њем 
и из во ђе њем по сле ди ца из фор му ли са них хи по те за да би се по сти-
гло те о риј ско ре ше ње про бле ма, па до прак тич не при ме не до би-
је ног ре ше ња. Ме то до ло ги ја је пре све га те о риј ско ис тра жи ва ње, 
али и на уч но из ла га ње те о риј ски до би је ног ре ше ња про бле ма ко ји 
се ис тра жу је и за вр ша ва се при ме ном до би је ног ре ше ња. На уч но 
ис тра жи ва ње и на уч но из ла га ње су бли ско по ве за ни и ме ђу соб но 
усло вље ни, али их тре ба раз ли ко ва ти. Та ко ђе, не тре ба по и сто ве-
ћи ва ти ме тод и со ци о ло ги ју. Основ не ме то де са зна ња су: ана ли за, 
син те за, ап страк ци ја, ге не ра ли за ци ја, спе ци фи ка ци ја, де кон струк-
ци ја, де фи ни ци ја, ди ви зи ја, де дук ци ја, ин дук ци ја, ана ло ги ја и екс-
пе ри мент.7)

Ме то до ло ги ја на уч ног ис тра жи ва ња се мо же по де ли ти у сле-
де ће ме то до ло шке обла сти: оп шта ме то до ло ги ја, основ не ме то-
до ло ги је и по себ не ме то до ло ги је. Оп шта ме то до ло ги ја об у хва та 
на уч не обла сти ко је су као ме тод при мен љи ве на све на у ке без из-
у зет ка. Та квих обла сти је ма ло, а јед на од њих је ло ги ка. Основ не 
ме то до ло ги је су уоп ште не, али исто вре ме но и ве о ма раз ра ђе не ме-
то до ло ги је ко је мо гу да се ко ри сте са мо у од го ва ра ју ћим, али мно-
го број ним, на уч ним це ли на ма, док су у дру гим на уч ним обла сти ма 
прак тич но не при мен љи ве. По себ не ме то до ло ги је су ме то до ло ги је 
у по себ ним на уч ним ди сци пли на ма.8) Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња 
је по ла зна тач ка на у ке и пред ста вља си стем фи ло зоф ско-са знај них 
6) Ср бо бран Бран ко вић: Методи искуственог истраживања друштвених појава, Бе о-

град, 2008, стр. 3.
7)  www.wi ki pe dia.org 
8)  www.dif.bg.ac.yu 
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прет по став ки, пра ви ла и упут ства ка ко се из во де на уч на ис тра жи-
ва ња.9) 

За пра во, ме то да озна ча ва сми шљен и уста љен по сту пак за по-
сти за ње не ког ци ља, за оства ри ва ње не ке прак тич не де лат но сти. 
Уста ље ни су ре до след, про це ду ре, ток опе ра ци је и ак тив но сти, ко-
ри шће ње од ре ђе них по сту па ка и ин стру ме на та. Од ли ке сва ке до-
бре ме то де су:

а) це лис ход ност (зна се циљ ко ји се же ли и ко ји се мо же том 
ме то дом по сти ћи),

б) ор га ни зо ва ност (ор га ни зо ва но се те жи по сти за њу по ста-
вље ног ци ља),

в) си сте ма тич ност (по шту ју се утвр ђе не про це ду ре, ре до след 
по сту па ка, ак тив но сти),

г) пла ни ра ност (пла ни ра се де лат ност и по сти за ње по ста вље-
ног ци ља).

Из бор ис тра жи вач ке ме то де у ис тра жи ва њу ни је слу ча јан. На-
про тив, из бор мо ра би ти ве о ма про ми шљен и за сно ван на ар гу мен-
ти ма. Да би мо гао да ода бе ре нај а де кват ни ју ме то ду, ис тра жи вач 
тре ба да до бро по зна је пред но сти и огра ни че ња сва ке ис тра жи вач-
ке ме то де. Бит ни чи ни о ци ко ји де тер ми ни шу из бор је су: при ро да 
и ка рак тер пред ме та ис тра жи ва ња, циљ, за да ци и хи по те зе ис тра-
жи ва ња, број ис пи та ни ка об у хва ће ним ис тра жи ва њем, усло ви и 
мо гућ но сти за ис тра жи ва ње, ме то до ло шка и ин фор ма тич ка оспо-
со бље ност ис тра жи ва ча и, на по кон, на кло ност ис тра жи ва ча пре ма 
од ре ђе ној ме то ди. Ра зу мљи во, ис тра жи вач ке ме то де се ме ђу со бом 
ком би ну ју, би ло да се ко ри сте сук це сив но или си мул та но, с ци љем 
да се огра ни че но сти јед не на до ме сте пред но сти ма дру ге ис тра жи-
вач ке ме то де.

На уч ни ме тод омо гу ћу је бит но раз ли ко ва ње на уч ног са зна ња 
од ре ли гиј ског и здра во ра зум ског. Ме то дич ка скеп са и упит ност, 
ме то дич ко ис тра жи ва ње све та, пр ва је прет по став ка и бит на од ли-
ка на уч ног са зна ња, по че му се оно раз ли ку је од ла ич ког по гле да 
на свет.10)

Исто ри ја фи ло зо фи је по ка зу је да су се у кри лу основ них фи ло-
зоф ских пра ва ца раз ви ле две основ не ме то де: ди ја лек тич ка и ме-
та фи зич ка. Основ ни прин цип де ја лек тич ких ме то да су: прин цип 
9)  www.ffri.hr 
10) Александар Новаковић, “Методологија критичког рационализма”, у: “Српска 

политичка мисао” бр. 1-2/2008. стр. 35.
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ди ја лек тич ког иден ти те та, прин цип по ве за но сти и усло вље но сти 
ства ри, прин цип је дин ства и бор бе су прот но сти, прин цип раз во ја, 
прин цип пре ва зи ла же ња од но сно ди ја лек тич ке не га ци је. На су прот 
ово ме, прин ци пи ме та фи зич ке ме то де су: прин цип ап со лут ног 
иден ти те та, прин цип изо ло ва но сти ства ри и по ја ва, прин цип ста-
тич но сти, не раз вој но сти. Исто ри ја фи ло зо фи је у не ку ру ку озна ча-
ва и бор бу из ме ђу основ них пра ва ца и ме то да.11) 

Под пој мом на уч ног ме то да под ра зу ме ва мо ка ко оп ште епи-
сте мо ло шко-ло гич ке прин ци пе са зна ња, та ко и скуп по сту па ка и 
тех ни ка ис тра жи ва ња у од ре ђе ној обла сти са зна ња. 

На уч на ме то до ло ги ја ко ја за пред мет свог ис тра жи ва ња има 
на уч ни ме тод је по себ на на уч на ди сци пли на ко ја има за за да так да 
про у ча ва ка ко епи сте мо ло шко-ло гич ке прин ци пе на у ке та ко и це-
ло куп ну на у ку. Да кле, ме то до ло ги ја као ло гич ка ди сци пли на про у-
ча ва ме тод, раз во ја ње го ва ло ги ка на че ла, на сто ји да си сте ма ти зу је 
и оце ни ис тра жи вач ко ис ку ство јед не на у ке. Ме то до ло ги ја има и 
за дат ке: да утвр ђу је епи сте мо ло шке кри те ри ју ме на уч ног са зна ња, 
да про у ча ва ло гич ку и тех нич ку стра ну ис тра жи вач ких по сту па ка 
ко ји ма се на у ка слу жи, да за у зме став пре ма свим пи та њи ма на уч-
не стра те ги је, да ра ди на раз ви ја њу и уса вр ша ва њу ана ли тич ког 
окви ра у ко ме се ис тра жи ва ње кре ће и да про на ла зи нај е фи ка сни ја 
сред ства за при ку пља ње и сре ђи ва ње из вор них по да та ка. Мо же се 
ре ћи да је глав ни за да так на уч не ме то до ло ги је да бу де кри ти ка на-
у ке.

На уч на ме то до ло ги ја кри тич ки ис тра жу је и ва ло ри зу је це ло-
куп ну на уч ну прак су.12) Она се ја вља и као сво је вр сна ме та на у ка. 
За да так је ме то до ло ги је да ана ли тич ки оквир јед не на у ке под врг не 
си сте мат ском кри тич ком ис пи ти ва њу и да стал но под сти че на ње-
го во да ље раз ви ја ње. Она, та ко ђе, тре ба да по мог не утвр ђи ва њу 
на уч не стра те ги је у да тој обла сти са зна ња. На и ме, по ла зе ћи од ста-
ња у ко ме се јед на на у ке на ла зи, она тре ба да ука же на нај ва жни је 
прав це у ко ји ма тре ба усме ри ти да љи раз вој на у ке и на нај ва жни ја 
сред ства ко ја на том пу ту тре ба упо тре би ти.

Ме тод сва ке на у ке, као што смо напоменули, са сто ји се од три 
еле мен та (аспек та), ко ји су ме ђу соб но не раз двој но по ве за ни и ко ји 
је дан дру гог усло вља ва ју. То су те о риј ски, ло гич ки и тех нич ки еле-
11)  Љу би ша Ми тро вић, Основисоциологије, Бе о град, 1988, стр. 67.
12) Јелена Пешић: “Критичко мишљење и научно сазнање”, у: “Српска политичка мисао” 

бр. 1-2/2008. стр. 11.
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ме нат на уч ног ме то да или, дру га чи је ре че но, те о ри ја, ло ги ка или 
тех ни ка на уч ног ис тра жи ва ња.

Те о ри ја или уче ње о пред ме ту је оно што прет ход но зна мо о 
по ја ва ма ко је тре ба да ље или ду бље ис тра жи ва ти. Те о ри ја ви ше-
стру ко ути че на из бор на уч ног ис тра жи ва ња или на тзв. ме то до ло-
шки при ступ а нај не по сред ни је ути че пре ко из бо ра по ла зних прет-
по став ки (хи по те за) ко ји ма сва ко на уч но ис тра жи ва ње по чи ње. 

Ква ли та тив ни ме тод, од но сно, из ра зи по пут ква ли та тив на 
со ци о ло ги ја, ква ли та тив на ис тра жи ва ња, ква ли та тив ни при ступ 
има ју вр ло ши ро ко зна че ње, а че сто се ко ри сте си но ним но са из-
ра зи ма на ту ра ли стич ки, ет но граф ски, су бјек тив ни или пост по зи-
ти ви стич ки ме тод. Ква ли та тив ни при ступ има ду гу и бо га ту исто-
ри ју у дру штве ним на у ка ма. Чи ка шка шко ла је то ком два де се тих и 
три де се тих го ди на 20. ве ка ука зи ва ла на зна чај ква ли та тив них ис-
тра жи ва ња за про у ча ва ње жи во та дру штве них гру па. У исто вре ме 
се у со ци јал ној ан тро по ло ги ји на гла ша ва зна чај те рен ских тех ни ка 
ис тра жи ва ња, а уско ро ква ли та тив ни ме то ди по ста ју део ис тра жи-
вач ке прак се и дру гих дру штве них на у ка.

Нај оп шти је узев, ква ли та тив на ис тра жи ва ња опи су ју по ја ве 
ре чи ма, а не бро је ви ма. Ви до ви ква ли та тив них ис тра жи ва ња мо-
гу би ти сту ди је слу ча ја, де скрип тив ни мо де ли, проб не хи по те зе 
на ме ње не бу ду ћим ис тра жи ва њи ма. Ква ли та тив на ис тра жи ва ња 
ис пи ту ју спе ци фи ко ва не хи по те зе о дру штве ној по ја ви и мо гу их 
у осно ви по твр ди ти или опо вр ћи. У по ре ђе њу с кван ти та тив ним 
при сту пом ква ли та тив на ис тра жи ва ња су ма ње струк ту ри са на, 
флек си бил ни ја, уло га те о ри је је не што дру га чи ја, ова ис тра жи ва ња 
су хо ли стич ка и укљу чи ва. Основ ни епи сте мо ло шки прин ци пи на 
ко ји ма по чи ва ква ли та тив ни при ступ су сле де ћи: по ја ве тре ба про-
у ча ва ти хо ли стич ки, ком плек сни фе но ме ни се не мо гу ре ду ко ва ти 
на не за ви сне де ло ве, ис тра жи вач ра ди у при род ном окру же њу, у 
ве ли кој ме ри се одр жа ва отво ре ност ис тра жи ва ња да би се обез-
бе ди ло укљу чи ва ње свих зна чај них аспе ка та фе но ме на, из бе га ва ју 
се апри ор не прет по став ке и за кључ ци. Су бјек ти у ква ли та тив ним 
про у ча ва њи ма ни су ода бра ни на су мич но, они увек има ју од ре ђе не 
ка рак те ри сти ке због ко јих би ва ју увр шће ни у про цес ис тра жи ва-
ња. Ква ли та тив на ис тра жи ва ња нај че шће при ме њу ју ин дук тив но 
ис пи ти ва ње, по да ци по чи њу да се при ку пља ју с об зи ром на рад ну 
хи по те зу ко ја је по при ро ди ге не рал на, по оби му ши ро ка и не спе-
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ци фич на. То ком са мог ис тра жи ва ња ус по ста вља ју се да ље хи по те-
зе и раз ви ја ју по себ на пи та ња.

Нај че шће ко ри шће не тех ни ке за при ку пља ње по да та ка у ква-
ли та тив ним ис тра жи ва њи ма су ме тод слу ча ја, би о граф ски ме тод, 
ду бин ски ин тер вју, ра зни об ли ци груп них ин тер вјуа (ет но граф-
ски, фо ку сгруп ни итд.), по сма тра ње, ана ли за лич них и ар хив ских 
до ку ме на та, усме не исто ри је. Обич но се ком би ну ју две или ви ше 
тех ни ка. Зна чај на осо бе ност ана ли зе по да та ка у ква ли та тив ним 
ис тра жи ва њи ма огле да се у чи ње ни ци да она те че упо ре до с при-
ку пља њем по да та ка. Ана ли за под ра зу ме ва ор га ни за ци ју по да та-
ка (тра же ње зна чај них ка те го ри ја, от кри ва ње обра за ца у ре чи ма, 
ми шље њи ма или до га ђа ји ма), њи хо ву ре дук ци ју (на кон ус по ста-
вља ња ка те го ри ја по да ци се ра ди да љег сре ђи ва ња ко ди ра ју), као 
и по ре ђе ње с по чет ном те о ри јом и рад ном хи по те зом. Сор ти ра ни, 
ка те го ри зо ва ни и сми сле но ко ди ра ни ква ли та тив ни по да ци мо гу се 
при ме ни ти за раз ви ја ње но ве или оспо ра ва ње (пре све га, сми са о не 
аде кват но сти) по сто је ће те о ри је (у це ли ни или у ње ним де ло ви ма), 
из во ђе ње хи по те за о од но си ма ра зних ва ри ја бли у ис тра жи а њу, из-
два ја ње ис тра жи вач ких пи та ња ко ја су оста ла без од го во ра у ак ту-
ел ном ис тра жи ва њу, а ко ја би тре ба ло да об у хва те да ља ис тра жи-
ва ња. Ква ли та тив на ис тра жи ва ња тре ба ви ше да су ге ри шу на ред на 
пи та ња не го да пру жа ју ко нач не од го во ре, од но сно, да има ју и хе-
у ри стич ку уло гу – ка ко у сми слу про ду бљи ва ња за кљу ча ка, та ко и 
упу ћи ва ња на упо тре бу од ре ђе них кван ти та тив них тех ни ка. 

Два основ на прин ци па у ква ли та тив ним ис тра жи ва њи ма су 
кре та ње од оп штег ка спе ци фич ном (при ступ по обра сцу лев ка – 
за по чи ње се ску пом оп штих пи та ња ко ја по кре ћу ис тра жи ва ње: 
ка ко ис тра жи ва ње на пре ду је, ка ко се при ку пља ње по да та ка фо ку-
си ра) и кре та ње од спе ци фич ног ка оп штем (ин дук тив ни при ступ 
– за по чи ње ску пом усме ре них спе ци фич них пи та ња ко ја по кре ћу 
ис тра жи ва ње: то ком при ку пља ња по да та ка. Слу ча је ви ко ји ни су 
об у хва ће ни по сто је ћим мо де лом пре и спи ту ју се и мо дел се про ши-
ру је ка ко би их об у хва тио: ре фор му ла ци ја про бле ма се на ста вља 
све док се не до ђе до за до во ља ва ју ћег оп штег екс пла на тор но-ин-
тер пре та тив ног мо де ла).13)

Кван ти та тив ни ме тод је по сту пак “фор ма ли за ци је ква ли та-
тив них свој ста ва и од но са, пре ма стрикт но од ре ђе ним пра ви ли ма, 
13)  Социолошкиречник, Београд, 2007, стр. 316.
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то ком ко јег кон кре тан ис ку стве ни са др жај до би ја ну ме рич ки из-
раз, а ана ли за се да ље из во ди ста ти стич ким и ма те ма тич ким по-
ступ ци ма. По да ци до би ја ју кван ти та тив ни об лик би ло њи хо вим 
не по сред ним при ку пља њем у ну ме рич кој фор ми, би ло на кнад ном 
кван ти фи ка ци јом прет ход но до би је них ква ли та тив них по да та ка. 
Ва жно је да се не гу би ве за из ме ђу ис ку стве ног са др жа ја и но ве 
ну ме рич ке фор ме у ко јој се он ја вља. Све до тле док се ова ве за одр-
жа ва ни је реч о ис пра зном фор ма ли зму.14)

У ли те ра ту ри на и ла зи мо на број не кри те ри ју ме за кла си фи ка-
ци ју мо де ла ко ји су ко ри шће ни у ис тра жи вач кој прак си. Те по де ле 
су ипак са мо услов не јер је дан мо дел мо же да по се ду је ви ше од 
јед не осо би не ко ја се ина че узи ма као основ за кла си фи ка ци ју. На-
во ди мо са мо не ке ти по ве мо де ла: опи сни (ко ји у ве ћој ме ри са др же 
ис ку стве ни са др жај) и те о риј ски (ко ји са др же ве ћи број те о риј ских 
ста во ва), ин дук тив ни и де дук тив ни. По де ла на ма те ма тич ке и си-
му ла ци о не мо де ле за сни ва се на ши ри ни дру штве ног окви ра ко ји 
они об у хва та ју и укљу че ност вре мен ске ди мен зи је, за тим се раз ви-
ја ју мо де ли ко ји има ју де тер ми ни стич ки ка рак тер итд.

Упр кос број ним при мед ба ма и кри ти ка ма на упо тре бу кван-
ти та тив ног ме то да у со ци о ло ги ји и срод ним на у ка ма, при ме ри из 
ис тра жи ва ња по ка зу ју и ње ну ко ри сност о че му је већ не што ре че-
но. Под прет по став ком да су ис пу ње ни сви те о риј ски и ис ку стве ни 
усло ви, овај при ступ, у це ли ни гле да но, по ве ћа ва сте пен оп што-
сти, си сте ма тич но сти, објек тив но сти (у сми слу про вер љи во сти и 
по но вљи во сти), као и пре ци зно сти на уч ног са зна ња.15)

Ло ги ка, као фи ло зоф ска ди сци пли на ко ја утвр ђу је пра ви ла 
исти ни тог ми шље ња и за кљу чи ва ња, пре по ру чу је нам нај по у зда-
ни ји и нај ра ци о нал ни ји ми са о ни по сту пак, од но сно ло гич ки ре до-
след рад њи ко је у ис тра жи ва њу тре ба пред у зе ти да би се до шло до 
исти не о пред ме ту про у ча ва ња. Иде а лан је онај по сту пак на уч ног 
ис тра жи ва ња ко ји са др жи сле де ће глав не фа зе:

1. Де фи ни са ње про бле ма, од но сно ја сно и пре ци зно опи си ва-
ње оно га што пред ста вља не ре ше ни прак тич ни про блем или 
те о риј ско пи та ње без од го во ра. 

2. По ста вља ње хи по те за (прет по став ки) ко је пред ста вља ју, на 
до са да шњем зна њу за сно ва но, ре ше ње про бле ма или од го-
вор на пи та ње ко ји би тре ба ло ис тра жи ва њем про ве ри ти у 
прак си 

14)  Исто, стр. 316-317.
15)  Исто, стр. 318. 
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3. Про ве ра ва ње хи по те зе под ра зу ме ва (а) при ку пља ње, (б) 
сре ђи ва ње и при ка зи ва ње, па по том (в) ту ма че ње што ве ћег 
бро ја бит них ис ку стве них по да та ка (ре ле вант них чи ње ни-
ца) на осно ву ко јих се ја сно ви ди да ли је хи по те за у це ли ни 
или са мо де ли мич но по твр ђе на или од ба че на.

4. До ка зи ва ње је ми са о на рад ња ко јом се про ве ре на прет по-
став ка (као ис ку стве но по твр ђе на исти на) ло гич ки по ве зу-
је са до та да шњим исти ни тим зна њем, обра зла же као но-
во от кри ве на за ко ни тост и укљу чу је у ши ри склоп срод них 
ста во ва ко ји ма се це ло ви то об ја шња ва од ре ђе но под руч је 
ствар но сти.

Ис тра жи вач ке тех ни ке пра те сва ку од на ве де них фа за со ци о ло-
шког ис тра жи ва ња. Ту се обич но ми сли на раз не ме то де ло гич ког 
де фи ни са ња и за кљу чи ва ња, ем пи риј ског опи си ва ња и про ве ра ва-
ња, те о риј ског об ја шња ва ња и до ка зи ва ња. Тех ни ка ма ис тра жи-
ва ња нај че шће се на зи ва ју од го ва ра ју ће прак тич не рад ње ко је се 
пред у зи ма ју и по моћ на тех нич ка сред ства ко ја се ко ри сте у фа зи 
ис ку стве ног (ем пи риј ског) про ве ра ва ња хи по те за. У том сми слу се 
раз ли ку ју ме то де (тех ни ке) за при ку пља ње, за сре ђи ва ње и при ка-
зи ва ње, као и ме то де за ту ма че ње ис ку стве них по да та ка.

Ме то ди у ис тра жи вач ком про це су об у хва та ју: (а) Кван ти та-
тив не: ста тич ки, оп ти ми за циј ски, еко но ме триј ски, си му ла циј ски, 
(б) Ква ли та тив не: ca se study, ар гу мен та ци ја, ис тра жи ва ње (по сма-
тра ње) уз уче ство ва ње, итд. (в) Ком пле мен тар ност ме то да: от кри-
ва ње узро ка, ин тер пре та ци ја, (г) Во ђе ње ис тра жи ва ња: про јект ни 
при ступ – во ђе ње про јек та.

Ме то ди ис тра жи ва ња по се ду ју сле де ће ка рак те ри сти ке: 
- Кван ти та тив ни ме то ди од но се се на оп ште – екс тер не ди-

мен зи је ис тра жи ва не по ја ве; 
- Ква ли та тив не ме то де се ти чу су шти не ис тра жи ва не по ја ве;
- Ме то де и тех ни ке ис тра жи ва ња.
Овај сег мент ис тра жи ва ња прак тич но об у хва та на чин ис тра-

жи ва ња и од но си се на про ве ра ва ње по ста вље них хи по те за, пу тем: 
- на уч ног по сма тра ња (а); на уч ног екс пе ри мен та (б); ме то да ис тра-
жи ва ња узро ка (в); ки бер не тич ких ме то да (г); дру штве не ре ал но-
сти и дру штве не ре ал но сти као фак тор про ме на (д).

Ка да је реч о ме то да ма опе ра ци о них ис тра жи ва ња по ла зи се 
од то га да су сло же ни ор га ни за ци о ни си сте ми по ста ви ли про блем 
упра вља ња. Зах тев за ре ша ва њем тог про бле ма раз вио је опе ра-
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ци о нал на ис тра жи ва ња као но ве на уч не ди сци пли не ко ја се ба ви 
ма те ма тич ким ме то да ма у ре ша ва њу про бле ма. 

По јам је до ста ши рок и не пре ци зан. Су шти на је ве за на за си-
стем ски при ступ про бле ми ма упра вља ња ор га ни за ци о ним си сте-
мом са ци љем до би ја ња оп ти мал ног ре ше ња упра вљач ког за дат ка 
за си стем у це ли ни. Њи ме се ба ви гру па на уч ни ка раз ли чи тог про-
фи ла за кон кре тан про блем са раз ли чи тих аспе ка та.

3.ПОСЕБНИЕМПИРИЈСКИМЕТОДИ

Ка да је у пи та њу кла си фи ка ци ја ме то да ис ку стве ног ис тра жи-
ва ња, по ред пред мет ног кри те ри ју ма, «мо же мо их раз вр ста ва ти и 
пре ма ци ље ви ма. Раз ли ко ва ће мо не ко ли ко мо гу ћих ци ље ва ис тра-
жи ва ња: (1) Ква ли та ти ван и/ли кван ти та ти ван опис пред ме та ис-
тра жи ва ња, (2) Ис пи ти ва ње ме ђу соб ног од но са по ја ва и њи хо вих 
обе леж ја, (3) Ис пи ти ва ње узроч но сти ме ђу по ја ва ма.

МЕ ТО ДИ пре по зна ва ња и при ба вља ња по да та ка
Ис пи ти ва ње/ин тер вју, Ан ке та; Ду бин ски ин тер вју Упит ник; Фо кус гру пе
По сма тра ње; Ис пи ти ва ње, Ан ке та; Фо кус гру пе;
По сма тра ње; Ан ке та, Ин тер вју; Фо кус гру пе; Ана ли за са др жа ја бе ле жни ка, 
до ку ме на та; Сту ди ја слу ча ја;
Ис пи ти ва ње, Ан ке та; По сма тра ње
Ис пи ти ва ње; Ан ке та; Ду бин ски ин тер вју; Ме диј ски па нел; Фо кус гру пе; 
“Ре ак тор”
Ана ли за са др жа ја
Ана ли за са др жа ја до ку ме на та; По сма тра ње;Ан ке та, Ис пи ти ва ње, Ду бин ски 
ин тер вју;Фо кус гру пе;
Ана ли за са др жа ја до ку ме на та; По сма тра ње;Ан ке та, Ис пи ти ва ње, Ду бин ски 
ин тер вју; Фо кус гру пе;
По сма тра ње; Сту ди ја слу ча ја; Ис пи ти ва ње, Ан ке та; Ду бин ски ин тер вју; 
Ана ли за са др жа ја до ку ме на та; Ет но граф ске сту ди је
Ин тро спек ци ја; Груп не ди ску си је16)

По себ не ем пи риј ске ме то де чи не: 1) ме то ди про це не си ту а ци је 
и 2) ме то ди про це не мо гућ но сти.16)

Ме то ди про це не си ту а ци је. Зна чи да је од лу ка осно ва за упра-
вља ње и на ста је из ин те лек ту ал ног про це са са ко јим се сре ће сва ки 
ру ко во ди лац. Са вре мен раз вој усло вља ва усло ве упра вља ња. Оте-
жан је рад на од лу ци, усло ви су сло же ни ји, а си ту а ци ја тра жи од-
лу ку за што кра ће вре ме. Скра ћу је се вре ме за од лу чи ва ње и пре но-
ше ња на пот чи ње не. По ве ћа ва се обим ин фор ма ци ја у скра ће ном 
16) Србобран Бранковић: Методи искуственог истраживања друштвених права, Београд, 

2008. стр. 36.
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вре ме ну, са сма ње ним вре ме ном за ко рек ци ју гре ша ка. За то од лу ка 
зах те ва: а) По зна ва ње ис ку ства из про шло сти; б) ква ли тет ну ана-
ли зу са да шњо сти; и  в) све о бу хват но пред ви ђе не бу дућ но сти.

Ана ли за са да шњо сти је кључ за успе шно пред ви ђа ње бу дућ-
но сти и нај сло же ни ја је рад ња у це лом про це су. Ру ко во ди лац у то-
ку ра да при ма ма су по да та ка из ко јих се од сли ка ва да та си ту а ци ја. 
Тра жи се стал но по зна ва ње си ту а ци је. Из вла че ње бит ног из са да-
шњо сти за од лу ку, вр ши се кроз про це ну си ту а ци је где се су че ља-
ва ју чи ни о ци си ту а ци је и до но се су до ви и ста во ви за од лу ку. Ти 
ста во ви су ре зул тат про це не, а не ме ре ња, али се вр ши при ме ном 
на уч них ме то да. За то су бит не ме то де пред ви ђа ња.

Вр сте ис тра жи ва ња об у хва та ју:
а) Те мељ на ис тра жи ва ња чи ји су ци ље ви: 1) раз вој оп штег 

зна ња, 2) од го вор на јед но (ода бра но) пи та ње; и 3) от кри ва-
ње ста ти стич ки ва жних ве за.

б) Апли ка тив на ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ју: 1) раз у ме ва ње 
или ре ша ва ње про бле ма, 2) од го вор на ви ше пи та ња – ре ал-
ног око ли ша, 3) от кри ва ње прак тич ки ва жних ве за раз ли чи-
тих чи ни о ца ис тра жи ва не по ја ве.

Упо тре ба ме то да и тех ни ка у ис тра жи вач ком про це су об у хва та 
сле де ће по ступ ке: а) утвр ђи ва ње про бле ма и хи по те зе, б) стра те ги-
ја и план ис тра жи ва ња (стра те гиј ска и опе ра тив на ди мен зи ја), в) 
ре а ли зо ва ње ис тра жи ва ња, г) ана ли за по да та ка, про ве ра ва ње хи-
по те за, д) из ве шта ва ње о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња.

При ме ње ни ис тра жи вач ки про цес об у хва та сле де ће фа зе ис-
тра жи вач ког про це са: а) утвр ђи ва ње про бле ма, б) ре ле вант ну ли-
те ра ту ру ис тра жи ва ња, в) де фи ни са ње, г) из бор ме то де и тех ни ке, 
д) ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за по да та ка, ђ) до ка зи ва ње 
хи по те за, е) за кључ ци и до при нос на уч ном са зна њу.

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње (gr. em pe ria – ис ку ство) је вр ста на-
уч ног ис тра жи ва ња ко је под ра зу ме ва по сма тра ње ис ку стве них, 
објек тив но по сто је ћих чи ње ни ца. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње се за-
сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет ним ис тра жи-
вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), ис пи-
ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент, ана ли за са др жа ја итд. 
Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не по ла зи од чвр стог те о риј ско-хи-
по те тич ког окви ра оста је на ни воу ба нал ног опи са по сто је ћих чи-
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ње ни ца, што је глав на ка рак те ри сти ка тзв. де скрип тив не со ци о ло-
ги је.17)

Исто та ко, лон ги ту ди нал но ис тра жи ва ње (lat. lon gi tu do – ду жи-
на, ду го трај ност). је ис тра жи ва ње ко је под ра зу ме ва при ку пља ње и 
ана ли зу по да та ка то ком вре ме на. Ова ис тра жи ва ња су зна ча јан део 
ис тра жи вач ких про је ка та чи ји је циљ ме ре ње дру штве них про ме на 
због то га што омо гу ћу ју ди ја хро ниј ску ана ли зу до га ђа ја. Ши ро ки 
по јам лон ги ту ди нал ног ис тра жи ва ња об у хва та ис тра жи ва ње у ко-
ји ма се (а) по да ци о сва ком пи та њу или ва ри ја бли при ку пља ју за 
два или ви ше раз ли чи тих тре ну та ка или пе ри о да; (б) су бјек ти или 
слу ча је ви ко ји се ана ли зи ра ју су исти, или ма кар упо ре ди ви у раз-
ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма и (в) ана ли за укљу чу је по ре ђе ње 
по да та ка уну тар или из ме ђу пе ри о да.

По сто ји ве ли ки број ти по ва ства ра ња лон ги ту ди нал не еви ден-
ци је: по на вља не сту ди је, сту ди је на ни воу пре се ка (eng. cross-sec-
ti o nal stu di es), про спек тив не сту ди је (као што су па нел-ан ке те у 
до ма ћин стви ма или ко хорт ни па не ли), те ре тро спек тив не сту ди је 
(као што су усме не исто ри је и жи вот не и рад не исто ри је).18)

Па нел ис тра жи ва ње је по сту пак ко јим се про ме не у про у ча ва-
ној по ја ви пра те по на вља њем ис тра жи ва ња на узор ку истих ли ца, 
истим по ступ ци ма, у од ре ђе ном дру штве ном окви ру. Овај при ступ 
че сто се при ме њу је у екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њи ма, а ина че, 
де фи ни ше се и као екс пе ри мент у при род ним усло ви ма. По на вља-
њем ис тра жи ва ња у бар два или ви ше на вра та, на узор ку истих ли-
ца, мо гу ће је до ћи до са зна ња не са мо о на стан ку и раз ло зи ма већ 
и о ин тен зи те ту у ме ђу вре ме ну но во на ста лих про ме на.19)

Пи лот ис тра жи ва ње је из раз ко ји се при ме њу је у два зна че ња: 
(1) Нај пре се њи ме озна ча ва ју тзв. сту ди је из во дљи во сти (eng. fe-
a si bi lity stu di es), што су по оби му скра ће не вер зи је ис тра жи ва ња 
ко ја се спро во де ра ди при ме не глав ног ис тра жи ва ња. Пи лот ис тра-
жи ва њем се та ко ђе, (2) сма тра ју и по себ не ис тра жи вач ке сту ди је 
ор га ни зо ва не ра ди про ве ра ва ња и прет ход ног те сти ра ња од ре ђе-
них ис тра жи вач ких ин стру ме на та. Прет ход но спро ве де но пи лот 
ис тра жи ва ње не мо же га ран то ва ти успех глав ног ис тра жи ва ња, 
али сва ка ко мо же зна чај но по ве ћа ти ве ро ват но ћу ње го вог успе ха. 
Нај че шћи раз ло зи за по кре та ње пи лот ис тра жи ва ња су раз ви ја ње 
и те сти ра ње ис тра жи вач ких ин стру ме на та, про це на из во дљи во сти 
17)  Со ци о ло шки речник, Бе о град, 2007, стр. 208.
18)  Исто,
19)  Исто, стр. 209.



- 312 -

МЕТОДЕНАУЧНОГИЕМПИРИЈСКОГИСТРАЖИВАЊАДраганСуботић

глав ног ис тра жи ва ња, про це на спрем но сти за уче шће ис пи ти ва не 
по пу ла ци је, ства ра ње ис тра жи вач ког про то ко ла, од ре ђи ва ње окви-
ра за узо рак, иден ти фи ко ва ње мо гу ћих ло ги стич ких про бле ма у 
при ме ни по је ди них тех ни ка, при ку пља ње пре ли ми нар них по да-
та ка, про це на ре сур са (људ ских, нов ча них) по треб них за глав но 
ис тра жи ва ње, осми шља ва ње пла на ис тра жи ва ња и фо ку си ра ње 
ис тра жи вач ких пи та ња, обу ка ис тра жи ва ча, еду ка ци ја сту де на та 
итд.20)

Упо ред ни ме тод (ком па ра тив ни ме тод) је нај ста ри ји и нај ра-
ши ре ни ји ана ли тич ки по сту пак за ис пи ти ва ње дру штве не узроч-
но сти. При ме на упо ред ног ме то да под ра зу ме ва си сте мат ско и 
кон тро ли са но ис пи ти ва ње слич но сти и раз ли ка, об ли ка или ва ри-
је те та по је ди них дру штве них по ја ва, у скла ду с прет ход но раз ви-
је ним те о риј ским прет по став ка ма и ра ди от кри ва ња чи ни ла ца с 
прет по ста вље ним узроч ним деј ством. Кон тро ле ре ле вант них фак-
то ра оства ру је се у скла ду с ка но ни ма ло ги ке екс пе ри мен тал ног 
ис тра жи ва ња ко је је фор му ли сао Џон С. Мил, али упо ред ни ме тод 
ни је за раз ли ку од екс пе ри мен та, опе ра тив ни ана ли тич ки по сту-
пак. Сто га при ме на упо ред ног ме то да из и ску је крај ње оба зрив од-
нос пре ма тзв. опо вр га ва ју ћим слу ча је ви ма.21)

Ис тра жи ва ње тре ба схва ти ти као си сте мат ски, кри тич ки, кон-
тро ли са ни и по но вљи ви про цес сти ца ња но вих зна ња, нео п ход них 
за иден ти фи ко ва ње, од ре ђи ва ње и ре ша ва ње на уч них (те о риј ских 
и ем пи риј ских) про бле ма. Си сте ма тич ност зна чи до бру ура ђе ност 
ис тра жи ва ња, као и обез бе ђи ва ње при род ног и ло гич ног сле да ње-
го вог про це са. Кон тро ли са ност зна чи спро во ђе ње ис тра жи ва ња 
у што је мо гу ће бо ље над гле да ним усло ви ма ка ко би се укљу чи-
ле ал тер на тив не мо гућ но сти. Кри тич ност зна чи да се сва ва жна 
твр ђе ња о по ја ва ма, про це си ма, од но си ма и свој стви ма у обла сти 
ко ја се про у ча ва мо ра ју озбиљ но, искре но и стро го про це њи ва ти, 
про ве ра ва ти и обра зла га ти од го ва ра ју ћим све до чан ством. По сто је 
мно го број на и раз ли чи та на уч на ис тра жи ва ња, а нај че шћа је по де-
ла ис тра жи ва ња на:

1) те о риј ска и ем пи риј ска (по при ро ди): ако су и про блем ко ји 
се ре ша ва ис тра жи ва њем и све до чан ство те о риј ске при ро де, од-
но сно ако су оба ем пи риј ске при ро де, он да не ма ни чег спор ног. 
Ем пи риј ска ис тра жи ва ња мо гу да ути чу на оп шти тренд у раз во ју 
те о ри је, на ро чи то за хва љу ју ћи про на ла же њу но вих ис тра жи вач-
20)  Исто, стр. 209.
21)  Исто, стр. 319.
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ких по сту па ка, а он да до при но се и пој мов ној чи сто ћи те о ри је, јер 
зах те ва ју да зна че ња упо тре бље них из ра за бу ду ја сно од ре ђе на.

2) фун да мен тал на и при ме ње на (пре ма ци љу): при ме ње на ис-
тра жи ва ња се пред у зи ма ју ра ди сти ца ња но вих зна ња и ин фор ма-
ци ја нео п ход них за ре ша ва ње од ре ђе них прак тич них про бле ма у 
не кој обла сти. При ме ње на ис тра жи ва ња има ју не по сред ну прак-
тич ну усме ре ност, а фун да мен тал на не ма ју, али то не зна чи да је 
прак тич ка при мен љи вост на ла за сте че них фун да мен тал ним ис тра-
жи ва њи ма ма ња од на ла за при ме ње них ис тра жи ва ња.

3) екс пло ра тив на и усме ре на про ве ра ва њу хи по те за (пре ма 
функ ци ји). Екс пло ра тив на ис тра жи ва ња се пред у зи ма ју у по чет-
ним про у ча ва њи ма не ке обла сти ко ја са др жи ве о ма мно го не по-
зна тог. Основ ни про блем ко ји се ов де ис по ља ва је иден ти фи ка ци ја 
и од ре ђе ње про бле ма ис тра жи ва ња. Пла но ви, на цр ти екс пло ра-
тив них ис тра жи ва ња су не фор мал ни, гип ки, при ла го дљи ви и осе-
тљи ви за от кри ва ње нео че ки ва ног, из не на ђу ју ћег и до тле не на слу-
ћи ва ног. Из екс пло ра тив них ис тра жи ва ња мо гу да ник ну за ми сли 
мо гу ћих проб них ре ше ња да тог про бле ма – хи по те за. Ка да иден-
ти фи ку ју и ја сно од ре де про блем, на уч ни ци тра га ју за мо гу ћим, 
зна чај ним, проб ним ре ше њем тог про бле ма, ко ја мо ра ју да бу ду 
про вер љи ва. Ис тра жи ва ња ко ја се пред у зи ма ју ра ди про ве ра ва ња 
по ста вље них хи по те за има ју стро же фор мал не на цр те од екс пло-
ра тив них. Пре све га, под не ким усло ви ма, нео че ки ва ни, нео бич ни 
на ла зи ис тра жи ва ња мо гу ути ца ти на на ста нак те о ри је, мо гу је за-
че ти или пре и на чи ти, од но сно про ши ри ти те о ри ју.22)

При ли ком рас пра вља ња о оп штој ме то до ло ги ји као при ме ње-
ној ло ги ци, Гли го ри је За је ча ра но вић је од ре ђу је као на у ку о пра-
вил ном ми шље њу ко ја про у ча ва усло ве исти ни тог ми шље ња што 
под ра зу ме ва и усло ве пра вил не упо тре бе ло гич ких фор ми. У ло-
ги ци се, пре ма то ме, мо гу раз ли ко ва ти два де ла: 1. уче ње о еле-
мен ти ма, од но сно, ана ли зи ра ње са мих ло гич ких фор ми ко је се 
упо тре бља ва ју у ми шље њу, ка ко у на уч ном, ткао и у сва ко днев-
ном; 2. ме то до ло ги ја од но сно, део у ко ме се ис пи ту ју мо гућ но сти 
и пра ви ла упо тре бе та квих ло гич ких фор ми у ми шље њу и по себ но 
у на уч ном ис тра жи ва њу. Да кле, овај аутор ме то до ло ги ју де фи ни-
ше као на у ку о ло гич ким фор ма ма про це са са зна ва ња и о њи хо вој 
при ме ни у на у ци и на уч ном ис тра жи ва њу и као на у ку о ме то да ма 
ко је се при ме њу ју у на уч ном ис тра жи ва њу и из ла га њу ре зул та та 
на уч ног ис тра жи ва ња.
22)  www.eccf.su.ac.yu 
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Дру ги те о ре ти чар и фи ло зоф Ђу ро Шу шњић под ме то дом под-
ра зу ме ва ис тра жи ва ње, ис пи ти ва ње, пут и на чин ис пи ти ва ња, при 
че му се ми сли на сми сле но, план ско и си сте мат ско по сту па ње при 
ра ду ра ди по стиг ну ћа не ког успе ха, исти не, са зна ња. Ме тод при 
то ме озна ча ва на чин ис пи ти ва ња, на чин ми шље ња, на чин ра да. 
Ме то до ло ги ја је на у ка о ме то ду, а на уч ни су они ко ји: при ку пља-
ју чи ње ни це, опи су ју их, кла си фи ку ју их, де фи ни шу, ме ре, екс пе-
ри мен ти шу, уоп шта ва ју, об ја шња ва ју, пред ви ђа ју, кон тро ли шу и 
вред ну ју.

Во јин Ми лић раз ли ку је три са став на де ла ме то до ло ги је: ло-
гич ки део, тех нич ки део и на уч но-стра те гиј ски део. Тре ба на гла-
си ти да сва ка ме то до ло шка за ми сао ове де ло ве мо ра да по сма тра у 
не раз дво је ном је дин ству.

Ме тод се у со ци о ло шкој на у ци од ре ђу је као на чин (об у хва та 
ло гич ка пра ви ла и ло гич ке кри те ри ју ме) за до сти за ње на уч ног са-
зна ња, а ме то до ло ги ја као по себ на на уч на ди сци пли на ко ја се ба ви 
упра во про у ча ва њем на уч ног ме то да.23)

Ста ти стич ка ме то да тре ба да омо гу ћи сле де ће:
- при ку пља ње, ода би ра ње, из бор и утвр ђи ва ње ста ти стич ке 

ма се (од ре ђи ва ње ква ли тет них, кван ти та тив них, хро но ло-
шких и ге о граф ских по да та ка);

- пред ста вља ње (та бе ли ра но и гра фич ки);
-  ана ли зи ра ње ста ти стич ке ма се (ста тич ка ана ли за, ди на мич-

ка ана ли за и ко ре ла ци о на ана ли за);
- ин тер пре ти ра ње ну ме рич ких по да та ка од но сно из во ђе ње 

оп штих за кљу ча ка, ту ма че ње ре зул та та и пра вље ње хи по те-
за о за ко ни то сти ма сов них по ја ва.24)

Основ ни за да так при ме не ста ти стич ких ме то да је сте при ку-
пља ње нео п ход них по да та ка и, на осно ву за ко ни то сти де фи ни са-
них кон крет них ме то да ма, до но ше ње до вољ но по у зда ног за кљу ча-
ка о по сма тра ном про це су, ак тив но сти, по ја ви и слич но. Да би се 
мо гла ство ри ти пред ста ва о не ком про це су, по ја ви или ак тив но сти, 
по треб но је при ку пи ти нео п ход не по дат ке о ре ле вант ним па ра ме-
три ма, ко је тре ба сре ди ти, об ра ди ти и при ка за ти у тра же ном об ли-
ку. Тек при ме ном ко рек тив них ме ра ста ти стич ке ме то де до би ја ју 
свој пун сми сао и оправ да ва ју труд уло жен да се по да ци са ку пе, 
23)  Дра ган Су бо тић, Пословнаетикаивештинекомуницирања, Бе о град, 2007, стр. 25-28.
24)  Исто, стр. 28.
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об ра де и при ка жу у тра же ном об ли ку. Ста ти стич ке ме то де у пред у-
зе ћу при ме њу ју се на осно ву зах те ва тех нич ке до ку мен та ци је, тех-
но ло ги ја кон тро ли са ња и ис пи ти ва ња, спе ци јал них зах те ва ку па ца 
ис ка за них кроз уго вор ну до ку мен та ци ју и кон крет них зах те ва за 
ана ли зу по је ди них па ра ме та ра ре а ли за ци је пла но ва и про из вод них 
про це са. По ред ово га, ста ти стич ке ме то де се ко ри сте и у дру гим 
обла сти ма по сло ва ња, са мо стал не или као под ло га за до ку мен то-
ва но при ка зи ва ње по је ди них сег ме на та ра да. Ста ти стич ка ме то да 
би ра се на по чет ку из во ђе ња кон крет них ана ли за/из ве шта ја у за ви-
сно сти од то га ко ји се ефек ти оче ку ју од ре зул та та и у за ви сно сти 
од по доб но сти кон крет не ме то де да се до би ју оче ки ва ни ре зул та ти.

Ме то да мо де ло ва ња: мо де ло ва ње у по слов ној ети ци се за сни ва 
на пој му мо де ла као ана лог ном те о риј ском или прак тич ном пред-
ме ту ис тра жи ва ња ко ји слу же за ис тра жи ва ње од ре ђе ног си сте ма. 
За ову ди сци пли ну раз ли ку ју се ми кро си сте ми (ма те ма тич ки мо-
де ли), сло же ни ди на мич ки си сте ми (ки бер не тич ки мо де ли) и ап-
стракт ни си сте ми, али и те о риј ске и ре ал не ме то де, иде ал ни ти по-
ви, про сте и сло же не ме то де, струк ту рал но-функ ци о нал не ме то де, 
гло бал ни и пар ци јал ни, ана ли тич ки и мре жни мо де ли и ком плек-
сни мо де ли. Ме то да мо де ло ва ња је зна чај на за про цес уоп шта ва ња 
на уч них ста во ва и те о ри ја, али и на уч но пред ви ђа ње. При то ме се 
до ста ко ри сти ма те ма ти ка и ста ти сти ка.

По зи ти ви стич ка ме то да се ве зу је за Оги ста Кон та, уте ме љи-
ва ча по зи ти ви зма, од но сно уче ња ко је се за сни ва на чи ње ни ца ма 
на уч ног са зна ња. Огист Конт је за пра во нај зна чај ни ји због ства ра-
ња на у ке о дру штву, ко је се до та да из у ча ва ло са мо у окви ри ма фи-
ло зо фи је. То је учи нио у свом де лу “Курс по зи тив не фи ло зо фи је” 
ка да је на пра вио кла си фи ка ци ју на у ка. Са вре ме ни нео по зи ти ви зам 
по ла зи од ем пи риј ске чи ње ни це, а за хва љу ју ћи по ве зи ва њу ем пи-
риј ских до би је них ре зул та та и те о риј ским и ана ли тич ко-ло гич ким 
ма те ма тич ким са зна њи ма, по сти же се ја сност и пре ци зност те о-
риј ских и ем пи риј ских са зна ња.25) 

Ме то да раз у ме ва ња се уте ме љу је на фи ло зоф ској вред но сти. 
Су шти на ове ме то де је раз у ме ва ње и от кри ва ње зна че ња људ ског 
по на ша ња. При ста ли це ове ме то де су сма тра ли да је пред мет дру-
штве них на у ка људ ска ак тив ност ко ја се од ли ку је све шћу и сми-
са о но шћу. Макс Ве бер под пој мом “сми са о не рад ње” под ра зу ме ва 
25) Дра ган Су бо тић, Те о риј ски окви ри ме то до ло шких ис тра жи ва ња, Политичкаревија бр. 

4/2008, ИПС, Бе о град, стр.1487-1497.
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сле де ће еле мен те: сми сао или зна че ње (при че му раз ли ку је ак ту-
ел но-кон крет но зна че ње и те о риј ски схва ћен чист тип су бјек тив-
ног зна че ња) и раз у ме ва ње и ин тер пре та ци ју (при че му раз ли ку је 
ак ту ел но раз у ме ва ње и иде ал но-тип ско раз у ме ва ње). Ова ме то да 
под ра зу ме ва да се раз у ме ва ње јед не дру штве не по ја ве оства ру је 
схва та њем су шти не и зна че ња те по ја ве.

Ком па ра тив на ме то да је усме ре на на по ре ђе ње две или ви ше 
по ја ва или про це са ра ди утвр ђи ва ња слич но сти, исто вет но сти, раз-
ли ка или су прот но сти свој ста ва од ре ђе них по ја ва, вр ста или кла са 
по ја ва, на при мер, у по слов ној ети ци.26) Са сто ји се из упо ре ђи ва ња 
слич но сти и раз ли ка из ме ђу по ја ва, утвр ђи ва ња ве за и по ја ва, као 
и за ко ни то сти у дру штву. Омо гу ћа ва кла си фи ка ци ју по ја ва и што 
је нај ва жни је де фи ни са ње основ не хи по те зе. Ме то да је зна чај на и 
због то га што до при но си ге не ра ли за ци ји на уч них са зна ња, на уч-
ном об ја шње њу и на уч ном пред ви ђа њу дру штве них по ја ва. Ком-
па ра тив на ме то да је не из о став на у на уч ном про у ча ва њу по је ди них 
дру штве них фе но ме на. Ова ме то да олак ша ва и пре но ше ње зна ња, 
од но сно раз у ме ва ње. 

Ме то да иде ал них ти по ва се за сни ва на Ве бе ро вој иде ји да је 
со ци о ло ги ја ап стракт на и у скла ду са ти ме иде ал но тип ски мо дел 
је по се бан те о риј ски, ра ци о на лан и ра зу мљив мо дел. Ве бер у сво-
јим ка сни јим ра до ви ма за иде ал не ти по ве сма тра да је реч о син те-
тич кој ап стракт ној кон струк ци ји ко ја на гла ша ва свој ства од ре ђе не 
дру штве не по ја ве. Ра ди се о ап стракт ном и те о риј ском мо де лу од-
ре ђе не дру штве не по ја ве ко ју ста вља мо у цен тар на уч ног ин те ре-
со ва ња и ем пи риј ског ис тра жи ва ња у обла сти по слов не ети ке.

Струк ту рал но-функ ци о нал на ме то да ис тра жу је од но се ме ђу 
по ја ва ма у ви ду струк ту ру ис тра жи ва не по ја ве. Ова ме то да по ла зи 
од иде је да се сва ка дру штве на по ја ва са гле да ва у ње ној узроч но-
по сле дич ној по ве за но сти са дру гим дру штве ним по ја ва ма ко је са-
ме по се би има ју не ку функ ци ју. Уло га дру штве не по ја ве је у одр-
жа ва њу по сто је ћег по рет ка пу тем функ ци о нал но-струк ту рал них 
им пе ра ти ва ко ји омо гу ћа ва ју одр жа ва ње по рет ка као функ ци о нал-
ног си сте ма. Реч је о схва та њу функ ци о на ли зма Тал ко та Пар сон са, 
ко ји је сма трао да је основ на дру штве на по ја ва со ци јал на ак ци ја 
(по је ди нац, ак ци ја, си ту а ци ја), док је дру штве на ак ци ја по на ша ње 

26) Ви де ти: Дра ган Су бо тић, “Кор по ра тив на по слов на ети ка“, Пос ловна економија, С. Ка-
меница бр. 2/2008, стр. 289-290.
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по је дин ца ко је је мо ти ви са но и усме ре но пре ма не ком ци љу. Цео 
дру штве ни си стем је са ста вљен од мре же уло га – функ ци ја уз пре-
ци зи ра ње мо рал них вред но сти и нор ми у дру штву, од но сно у по-
слов ној ети ци и ве шти на ма по слов ног ко му ни ци ра ња.27)
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Rас пад Со вјет ског Са ве за иза звао је, ваљ да по до ми но си сте му, 
рас пад и не ких дру гих зе ма ља или по раст ме ђу на ци о нал них 

тен зи ја у не ким тре ћим др жа ва ма. Крх ке за јед ни це су, ре кло би 
се, ла ко па да ле на иде о ло шком и еко ном ском пла ну, оби ла то пот-
помог ну те ин те ре сним кру го ви ма спо ља. Ства ра ње но вих др жа ва 
иза зва ло је и про ме не на пла ну до та да по сто је ћих на ци о нал них 
иден ти те та. У не ким ре ги о нал ним сре ди на ма, ста ре тежње ма-
њег бро ја ста нов ни ка да ство ре но ве ет нич ке ен ти те, под стак ну те 
овим по ме ну тим до га ђа њи ма до би ле су кри ла. У и ина че пре на-
прег ну том по ли тич ком окру же њу због на ста лих, по не кад из у зет-
но ве ли ких и ком плек сних про ме на, до шло је до но вих тен зи ја, 
па и ра то ва. Фе но мен рас па да ња не ких на ци ја на ма ње и сла би је 
ет нич ке за јед ни це, у сва ком сми слу, а при том че сто ство ре не ми-
мо кул ту рал не и исто риј ске ло ги ке,  за те као је не ке кул тур не, ин-
те лек ту ал не и по ли тич ке кру го ве не спрем не, ма да су се по о дав но 
осе ћа ле не ке тен ден ци је ка ства ра њу но вих ет нич ких ен ти те та у 
не ким ис точ но е вроп ским сре ди на ма и др жа ва ма. На ро чи то оних у 
сло вен ском окру же њу. Као да је реч о ста ром про клет ству, за ко је 
се не ки исто ри ча ри вра ћа ју у по зно до ба Рим ског цар ства, ка да се 
већ оби ла то ра чу на ло на сло вен ску не сло гу и пле мен ску по де ље-
ност ко ја че сто ни је би ла ни ма ло на ив на и без о па сна. По ка за ће се, 
одав но и на жа лост, да сло вен ска па мет ни је спо соб на да то пи та ње 
ре ши, на ро чи то по сле про па сти ве ли ке и јед ног ча са за но сне иде је 
о пан сло ве ни зму и сло вен ству. За мно ге сло вен ске кру го ве исто ри-
ја ни је би ла учи те љи ца, већ са мо при ли ка да се ис ка же при ту ље на 
ра и јин ска страст и по да ни штво. И све за рад крат ко трај них ин те ре-
са, нај че шће лич них. За мно ге Сло ве не исто ри ја је би ла са мо слу-
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жба дру го ме. Уза луд су не ки чи та ли код Бурк хар та о то ме да нас 
исто ри ја учи му дро сти а не па ме ти. 

Књи га ко ју нам ну ди вред ни и оба ве шет ни со ци о лог проф. З. 
Ми ло ше вић као да нам же ли, по по след њи пут, скре ну ти па жњу 
на то што је из ре као Бурк харт, а ка ко че сто ви ше ве ру је мо ту ђим 
про ро ци ма, још увек по сто ји на да да ће мо из исто ри је из ву ћи, ко-
нач но, ка кву вред ну му дрост за бу дућ ност. На и ме, оно што се до га-
ђа ло на ре ла ци ји Ма ло ру си/Ру си на ма је одав но по зна то са на ших 
ју жно сло вен ских те ре на. Ми ло ше ви ће ва вред на књи га са мо омо-
гу ћа ва да се из ву ку из мра ка ро ман ти чар ског схва та ња на ци је и 
исто ри је не ка пра ви ла ка ко се све то од ви ја при ли ком ра са па јед ног 
на ци о нал ног и кул ту рал ног иден ти те та код Сло ве на. Пра ви ла ко ја 
би нам, мо жда, мо гла да по мог ну да не тро ши мо за луд па пир, емо-
ци је, по вр шност и жи ви мо на та ну шним  за блу да ма - а то је ка ко 
спре чи ти да љи ра сцеп срп ског на ци о нал ног би ћа. До га ђа ји ко ји су 
се зби ли са Цр ном Го ром да ли су нас до вољ но при зва ли све сти? 
Мр твац се не мо же ожи ве ти, али се жи вим чо ве ком мо же  му дро 
упра вља ти. Исти на са мо на је дан је ди ни на чин: ка да се ус по ста ви 
за ко ни то  је дин ство из ме ђу сло бо де и на ци о на. З. Ми ло ше вић ле-
по ука зу је на то ка ко је ре ли гиј ски фак тор од и грао зна чај ну уло гу 
у ства ра њу но вог ет нич ког ен ти те та из ру ске на ци је. Наш при мер 
је и ста ри ји. За луд је Вук још дав но го во рио о то ме да на овим  на-
шим про сто ри ма жи ве Ср би три ве ре. Три ве ре, од но сно јед на са 
две сво је де но ми на ци је, исто риј ски бе сми сле но су проп став ње не 
ви ше од хи ља ду или хи ља ду и пет сто го ди на и тре ћа ко ја је, опет, 
до шла са Бли ског ис то ка, ства ра ле су по год но тле за про ду бљи ва-
ње раз ли ка (ко јих не ма). И по ред то га што се све три ве ре по зи ва ју 
на љу бав и брат ство. 

Зо ран Ми ло ше вић је до са да, што на срп ском, што на ру ском 
об ја вио че тр де се так књи га. Не сум њи во се спе циј ли зо вао за пи та-
ња на ци о нал ног и вер ског иден ти те та на на шим про сто ри ма и за 
ме ђу сло вен ска на ци о нал на пи та ња и од но се. Ме ђу тим, ње го ва за-
ни ма ња као со ци о ло га су увек окре ну та са да шњо сти. Оној жи вој 
ствар но сти ко ја нас за бри ња ва и тра жи хит не од го во ре. Та ква је, 
ре ци мо, и ње го ва прет ход на књи га из исте го ди не, Куповинадржа
ве (изд. Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град). Ра ди се о не ко ли-
ким есе ји ма по све ће ним стра нач кој ко руп ци ји са по гле дом у не ка 
дру га ис ку ства из тран зи ци је (ре ци мо, сло ве нач ког). Бри так је зик, 
ја сна ми сао и чи так стил од ли ку ју ње го во пи са ње. У сво јој нај но-
ви ји јој књи зи о ру ском и ма ло ру ском про бле му, про бле му ко је има 
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и ши ре стра те шко и ге о по ли тич ко зна че ње, што аутор ис ти че, Ми-
ло ше вић се, као и увек ка да пи ше, осла ња на ши ро ку ли те ра ту ру. 
Ово га пу та она је, што је и ра зу мљи во, пре све га на ру ском је зи ку. 
Аутор по ште но ис ти че да му, ипак, не ке сту ди је за про блем ко ји 
об ра ђу је ни су би ле до ступ не, али је без об зи ра на ову чи ње ни цу он 
ис пу нио свој за да так да опи ше, ка ко сам ка же, „по ја ву ве штач ког 
ства ра ња од ре ђе них на ци ја, у овом слу ча ју укра јин ске, ко ји ма се 
(пре)да је и тач но од ре ђе на иде о ло ги ја (сте ре о ти пи), чи ме се за ла зи 
у нај ру жни ји и нај пр ља ви ји по ли тич ки ин жи ње ринг“. Чи та ву гра-
ђу аутор је рас по ре дио у пет по гла вља ко ји чи не пр ви део књи ге. 
У дру гом де лу књи ге аутор да је, ко ри сне за упо зна ва ње ши рег по-
ли тич ког ми љеа, би о гра фи је три ак тив на уче сни ка овог нај но ви јег 
стра те шког про гра ма иза ко јег сто је, чи ни се, не са мо чу ве ни Бже-
жин ски не го и НА ТО „аван гар да“. Реч је о дво ји ци, по ма ло раз ли-
чи тих, Вик то ра - Ју шчен ку и Ја ну ко ви чу и вр ло ми стич ној да ми – о 
Ју ли ји Ти мо шен ко, у по след њој ва ри јан ти „на ран џа стој“ Бор џи ји. 
За ни мљи во је ка да је реч о овој да ми мут не би о гра фи је, а по сво ј 
при ли ци по лу ру ски њи, да она под се ћа сво јом уло гом у ства ра њу 
„не за ви сне“ Укра ји не и тог на ци о на на уло гу А. Стар че ви ћа и ње-
го ву ве за ност за срп ски иден ти тет. 

З. Ми ло ше вић крат ко и пре глед но из но си исто ри јат ства ра ња 
но ве на ци је, ње ног по ли тич ког, мо жда ви ше не го кул тур ног уте-
ме ље ња, јер не тре ба за бо ра ви ти да на про сто ру ове но ве др жа ве 
на ста је Ру си ја (зар не ма слич но сти у ово ме са уло гом Риб ни це, 
од но сно Под го ри це у срп ској исто ри ји?). Тај исто ри јат по ла зи од 
„га ли циј ске иде о ло ги је“ и сти же до пољ ског уни ја ће ња Укра ји на-
ца и ра да те цр кве и пол ти ча ра на одва ја њу Ма ло ру са и Ве ли ко ру-
са (се ти мо се ов де ан ти ру ске уло ге По ља ка Ада ма Чар то ри ског у 
обре но ви ћев ској Ср би ји!), да би лу ча „про све ће но сти“ при род ни 
пре шла по том у ру ке НА ТО бар јак та ра. Аутор по ма ло ру ши и иде-
а ли зо ва ну сли ку ко за ка, чак и у нас је она че сто та ква, у ства ра њу 
укра јин ског иден ти те та и ат мос фе ре по год не за но во „пре о бра ћа-
ње“. Ма да су ко за ци за вре ме бом бар до ва ња Ср би је, као и при ли-
ком ра то ва на те ри то ри ји Бив ше, сте кли и од ре ђе не но ве сим па ти је 
код срп ског на ро да. На и ме, Ко за ци су у Ру си ји као јед на не ко тро-
ли са на вој на си ла при лич но до при но си ли др жав ној анар хи ји и не-
ди сци пли ни и да ва ли осно ву за сва ку вр сту не га тив них до га ђа ња. 
На рав но да је та кве Ко за ке увек по др жа ва ла она Пољ ска ко ја је 
слу жи ла те ри то ри јал ним ин те ре си ма и „ду хов ним“ аспи ра ци ја ма 
Ка то лич ке цр кве и ње ног ши ре ња на Ис ток. На ша на ив на свест и 
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по вр шно обра зо ва ње увек су ужи ва ли у Сјен кје ви ће вим Кр ста ши-
ма. Зар не?

Аутор, као упу ће ни со ци о лог и све док и свог вре ме на, рас пра-
вља и о „ства ра њу“ укра јин ског је зи ка. Без об зи ра на из ме ње ну да-
нас де фи ни ци ју у по гле ду схва та ња на ци о на, је зик је и да ље остао 
би тан опре де љу ју ћи фак тор. Је зи ча ри-по ли ти ча ри, баш као и у 
нас, по тру ди ли су се и на том по љу. Про сто је за ди вљу ју ће ка ко се 
од ре ђе ни кру го ви ко ји ра де на пре стук ту и ра са њу све та чвр сто др-
же сво га сце на ри ја. На кра ју, и ис ку ство им је на Бал ка ну по ка за ло 
да не тре ба ме ња ти игру ко ја до би ја. 

Но ве по де ле, раз би ја ње осе тљи вог, ме ког бо ка Ру си је у ци љу 
за до би ја ња ње них бо га тих ре сур са (тре ћи на од свет ских), до ве ли 
су, ка же аутор, Укра ји ну и до мо гућ но сти да се са ма по де ли на два 
де ла: онај ко ји ће оти ћи са укра јин ским уни ја ти ма у НА ТО и онај 
дру ги, ру ски, пра во слав ни ко ји ће по ку ша ти да се при по ји ма ти-
ци. Аутор је опре зан и не да је прог но зе с тим у ве зи, по го то во не 
оно га ти па као у слу ча ју рас па да Ју го сла ви је ка да ни је би ло сна ге 
да се су прот ста ви увек истим цр та чи ма са За па да ге о ка ра та: да се 
срп ски кра је ви при по је ма ти ци. Ру си ја је, ипак, ја ча си ла. Или је, 
мо жда, „за би јен тро зу бац у ср це ру ског ме две да“ (стр. 59)? З. Ми-
ло ше вић, ипак, су ге ри ше да ка сно про бу ђе ни на ци о на ли зам пру жа 
сјај но тле за ра ђа ње ра си зма, што су до ка за ла Хр ват ска, Сло ве ни ја, 
Цр на Го ра и Укра ји на у по след ње вре ме. Под сти чу ћи пле мен ске 
на ци о на ли зам, но ва „цр кве на свет ска ели та“ вр ши на сил ну при ми-
ти ви за ци ју осво је них на ро да, уме сто њи хо ву мо дер ни за ци ју. Но ва 
свет ска си ла оли че на у иде о ло ги ји гло ба ли за ци је, а ипак у ста ром 
ру ху, уса вр ши ла је „дру штве ни ин жи ње ринг“, па Ш. Во лин, осла-
ња ју ћи се на Дју иа и По пе ра, у том ин жи ње рин гу пре по зна је но-
ви то та ли ра зам и ње го ву тех но ло ги ју, по себ но пре по зна ју ћи у тој 
спре зи то та ли ри зма и но ве пол тич ке тех но ло ги је опо ми њу ћи про-
блем ви шка ста нов ни штва и упо зо ра ва нас: „На ци сти ни су од мах 
уби ја ли Је вре је, Сло ве не, Ци га не, со ци јал-де мо кра те и ко му ни сте, 
већ су их пр во ис ко ри шћа ва ли као ро бов ску рад ну сна гу“!

 Бу дућ ност ће по ка за ти да ли је све та ко, а ову књи гу проф. Зо-
ра на Ми ло ше ви ћа ва ља па жљи во про чи та ти због бу ду ће стра те ги је 
у очу ва њу срп ског на ци о нал ног би ћа и кул ту ре, јер ју ри ши на њих 
ни су пре ста ли. Пе та ко ло на, као и у Укра ји ни, и не мар на ших по-
ли ти ча ра и без и деј ност и по мод ност не ких ин те лек ту а ла ца, као и 
у слу ча ју Ру си ји на спрам укра јин ског пи та ња, ни су са ве зни ци овог 
на ро да и ње го ве исто ри је.
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ХИПОТЕЗЕ У НАУЧНОМ ИСТРАЖИВАЊУ

Драган Суботић
МЕТОДЕ НАУЧНОГ И ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

Раде Божовић
НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ НА ИСТОКУ
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