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Резиме
У ра ду се ис ти чу про бле ми ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма, и 

не ка бит на пи та ња ко ја се од но се на про бле ме де фи ни са ња пој ма 
ме ре ња, пре све га пред ме та ме ре ња, еле ме на та, про це ду ре ме ре-
ња, као и кван ти те та и ква ли те та.

Аутор пред ла же кон цепт про це са и си сте ма ме ре ња у по ли-
тич ким и дру штве ним на у ка ма. 
Кључ не ре чи: ме ре ње, по ли тич ке на у ка, пред мет ме ре ња, про це ду ра ме-

ре ња, кван ти тет, ква ли тет, ска ле,...

1.ОПШТИПОЈАММЕРЕЊАИПРЕДМЕТАМЕРЕЊА

У осно ви пој ма ме ре ње на ла зи се мно штво ствар них дру-
штве них чи ње ни ца из ко јих се овај по јам, ње гов обим, са др жај и 
зна че ње из во де. Сто га је про цес по и ма ња и де фи ни са ња овог пој ма 
као оп штег, стал но отво ре но гно се о ло шко, епи сте мо ло шко, ло гич-
ко, а на ро чи то ме то до ло шко пи та ње. Ако је исти ни та по став ка да 

1) Др Ве ра Аре жи на-Ђе рић је до цент на Ака де ми ји за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град, 
где др жи на ста ву на пред ме ту Ме то до ло ги ја по ли тич ких на у ка. 
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се на у ка са сто ји из пред ме та и ме то да на у ке, а да у са вре ме ном све-
ту има ви ше сто ти на на у ка и на уч них ди сци пли на, он да је ме ре ње 
про блем и ме то до ло шко пи та ње по ве за но са њи хо вим пред ме том 
(као са пред ме том ме ре ња) и са ме то дом на у ке и ме то до ло ги јом ко-
ја га из у ча ва и као пред мет и као про це ду ру са зна ња.2) 

По јам ме ре ња по ми ње се још у раз ма тра њи ма Пи та го ре3) и 
ње го ве пи та го реј ске шко ле, Со кра та, Ари сто те ла, и мно гих дру гих 
ан тич ких ми сли о ца. Пре ма Ари сто те лу, „сва ку др жа ву чи не од-
ре ђе ни ква ли те ти и кван ти те ти. У ква ли те те, он убра ја: сло бо ду, 
бо гат ство, обра зо ва ње и пле ме ни то по ре кло, док као кван ти тет 
на во ди: број ност. Пре ма ње му, рас по де ла тих осо би на уну тар јед не 
др жа ве, чи ни од ре ђе но уре ђе ње.“4) 

У це ло куп ној ствар но сти – при род не тво ре ви не су осно ва 
укуп них об ли ка жи во та, па и људ ског дру штва. Ме ђу тим, људ ско 
дру штво ства ра и соп стве не тво ре ви не ко је се осла ња ју на тво ре-
ви не при ро де, али та ко што их ком би ну ју, тран сфор ми шу у не што 
дру го, уни шта ва ју или се лек тив но раз вој но ути чу на њих. При том, 
оп ште је по зна то да се мо же ме ри ти са мо оно о че му по сто ји дру-
штве но са зна ње или оно чи јим се ме ре њем мо же оства ри ти дру-
штве но са зна ње. 

На осно ву то га, мо гу ће је раз ли ко ва ње ме ре ња: (а) у при род-
ним и (б) у дру штве ним на у ка ма. 

(а) Про блем ме ре ња у при род ним на у ка ма је ре шен, јер је 
јед но став но од ре ди ти пред мет ме ре ња, а то су по ја ве у 
при ро ди. 

(б) Ме ђу тим, про блем ме ре ња је очи гле дан у дру штве ним 
на у ка ма, где по сто је раз ли чи та схва та ња:

2) Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 33: „Би тан део сва ке на у ке је њен ме тод. Као и пред мет 
на у ке, ме тод на у ке је пред мет на уч ног са зна ња, од но сно пред мет на уч ног ис тра жи ва ња. 
На у ка ко ја се по себ но ба ви на уч ним ис тра жи ва њи ма ме то да (на чи на ко ји ма се ис тра жу-
је) ко ја сти че на уч но са зна ње о ме то да ма, на зи ва се ме то до ло ги ја. Да кле, ме то до ло ги ја 
је на у ка о ме то да ма сти ца ња на уч ног са зна ња од но сно о ме то ди ма на уч ног ис тра жи-
ва ња.“

 Ви де ти ви ше: Тер миз Џ., Ме то до ло ги ја дру штве них на у ка, ТКД „Ша хин па шић“, Са-
ра је во, 2003; Ми ло ше вић Н., Ми ло је вић С., Осно ви ме то до ло ги је без бед но сних на у ка, 
По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2001.

3) Кре шен цо Л., Исто ри ја грч ке фи ло зо фи је - пред со кра тов ци, Све то ви, Но ви Сад, 1991, 
стр. 52-57. За Пи та го ру пр во бит ни еле мент Уни вер зу ма је број - број 10 (te traktys), ко ји 
пред ста вља „бо жан ску су шти ну“. 

4) Ари сто тел, По ли ти ка, че твр та књи га, BIGZ Pu blis hing, Бе о град, 6. изд., 2003.
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-  пр во, на ста ло је `30-их го ди на 20-ог ве ка, за сту па ли 
су Ла зар сфелд, Ле вин, Мо ре но и дру ги, сма тра ју ћи 
да се дру штве не по ја ве мо гу ме ри ти; 

-  дру ги, тзв. „кван ти та тив ни пра вац“ ин си сти ра да се 
све по ја ве мо гу ме ри ти, а оно што се не мо же ме ри ти, 
и не спа да у на у ку.5) У не ке пред став ни ке овог схва-
та ња убра ја ју се Ан дер сон ко ји је до при нео раз во ју 
овог схва та ња са сво јим ма те ма тич ким мо де лом фор-
мал не ор га ни за ци је и Ри чард сон, ко ји је из ра дио ма-
те ма тич ки мо дел о су ко би ма ме ђу на ци ја ма; 

-  осим по ме ну тих, по сто ји и тре ће схва та ње, пре ма 
ко ме се не мо гу ис тра жи ва ти све дру штве не по ја ве 
при ме ном ма те ма тич ких ме то да, због спе ци фич но-
сти дру штве них на у ка. Да кле, пре ма овом схва та њу, 
у дру штве ним на у ка ма не мо же се све ме ри ти, по себ-
но не дру штве ни про цес. На и ме, мо гу се ме ри ти са мо 
не ки аспек ти дру штве ног про це са (тра ја ње, број ком-
по нен ти, и сл.). Ме ђу тим, за са да се не мо гу се ме ри-
ти су штин ске ква ли та тив не и кван ти та тив не и не ма-
те ри јал не од ред бе! На при мер, да ли се мо гу ме ри ти: 
ду ша, сре ћа, и слич но? Код ме ре ња сре ће, по зна те су 
ква ли фи ка ци је: „ма ње“, „ви ше“, „ве о ма сре ћан“, ме-
ђу тим то ни су пра ва ме ре ња, већ су то ло гич ке ва-
лен ци је, чи ме се отва ра пи та ње – да ли су ло гич ке 
ва лен ци је спе ци фич ни об ли ци ме ре ња? 

У дру штве ним на у ка ма, као и у окви ру по ли тич ких на у ка, 
мно ги ауто ри, као на при мер, Ђу рић, Кем пел, Ра сел, В. Ми лић, М. 
Ни ко лић, Ж. Ри стић, М. Бог да но вић,6) и дру ги, на сто ја ли су да де-
фи ни шу по јам ме ре ња.

Та ко је ме ре ње за М. Ђу ри ћа:„при да ва ње ну ме рич ких вред-
но сти пред ме ти ма или по ја ва ма с об зи ром на не ко њи хо во обе-
леж је ко је мо же би ти раз ли чи то из ра же но“.7) Ова де фи ни ци ја М. 
Ђу ри ћа ни је до вољ но пре ци зна. Оправ да но се мо же по ста ви ти пи-
5) Со ци о ло шки лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982, стр. 357-358.
  Сми ља нић-Чо ла но вић В., „Со ци о ме три ја“, у збор ни ку: Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња 

дру штве них по ја ва, Ин сти тут за кри ми но ло шка и кри ми на ли стич ка ис тра жи ва ња, Бе о-
град, 1963, стр. 471-472.

6) Ви де ти: Бог да но вић М, Ме то до ло шке сту ди је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1993; Бог да но вић М, Кван ти та тив ни при ступ у со ци о ло ги ји, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе-
о град, 1981.

7) Ђу рић М, Про бле ми со ци о ло шког ме то да, Са вре ме на шко ла, Бе о град, 1962, стр. 105-
106.



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 135-156.

138

та ње – да ли се ме ре ње мо же све сти са мо на при да ва ње ну ме рич-
ких вред но сти по ја ва ма?

Пот пу ну де фи ни ци ју ме ре ња да ли су Ми ло са вље вић Сла-
во мир и Ра до са вље вић Иван у де лу „Осно ви ме то до ло ги је по ли-
тич ких на у ка“ ка да ука зу ју да је „ме ре ње про це ду ра си сте мат ског 
утвр ђи ва ња кван ти та тив ног свој ства не ке по ја ве де фи ни са ним и 
од го ва ра ју ћим ме ра ма и ме ри ли ма.“8) 

На осно ву то га, чи ни о ци ме ре ња су сле де ћи:
„(1) пред мет ме ре ња чи ја се свој ства стро го де фи ни шу оп-

штом де фи ни ци јом ко јом се кон кре ти зу је оно што ће се 
ме ри ти;

(2) ме ри ла ко ји ма ће мо, као оформ ље ним ин стру мен ти ма 
из вр ши ти ме ре ње од но сно ме ри ти;

(3) ме ра као је ди ни ца ко јом се утвр ђу ју и из ра жа ва ју ве ли-
чи не – ко ли чи не и ко је су угра ђе не у ме ри ла;

(4) про це ду рако јом се ус по ста вља си сте мат ски од нос из-
ме ђу пред ме та ме ре ња, ме ри ла и ме ре;

(5) ме ри лац, су бјект ко ји из во ди ме ре ње, при ме ном ме ри ла 
и ме то де.“9)

У по ли тич ким ис тра жи ва њи ма, ме ре ње је нео п ход но јер су 
че сти ис ка зи: број, ко ли чи на, уда ље ност, тра ја ње, бр зи на, и сл. 
Сви ти ис ка зи, као и дру ги ис ка зи ука зу ју на од ре ђе не ВЕ ЛИ ЧИ НЕ 
ко је се мо гу утвр ђи ва ти, тј. ме ри ти на раз не на чи не. А без утвр ђи-
ва ња ве ли чи не, дру штве не по ја ве се не мо гу на уч но са зна ти. На 
при мер, „По ли тич ка пар ти ја ко ја је основ на пре „n“ го ди на, да-
нас има „x“ чла но ва.“ Да ли на осно ву то га мо же мо да зна мо по-
ли тич ку сна гу те пар ти је? И да ли мо же мо да зна мо ко ји је број 
осво је них ман да та те пар ти је у скуп шти ни?

У осно ви ме ре ња су штин ско је утвр ђи ва ње раз ли ке – ис то-
сти - ко ли чи на (ма у ком об ли ку би ле из ра же не) не ким уна пред де-
фи ни са ним ме ри лом и по ступ ком ме ре ња. Да кле, ме ре њесе мо же 
де фи ни са ти као људ ска де лат ност, сло же на, про це сна, (про це ду-
рал на) и струк тур на. 

На осно ву то га, мо гли би, уз из ве сна упро шћа ва ња да као 
еле мен тесло же ног про це са ме ре ња на ве де мо: 1) си ту а ци ју, 2) су-
бјек те, 3) раз ло ге, 4) де лат ност, 5) ме то де и сред ства, и 6) ефек те и 
по сле ди це.
8) Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, Слу жбе-

ни гла сник, Бе о град, 2003, стр. 571.

9)  Исто, стр. 595.
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1) У од ре ђе ној си ту а ци ји у од ре ђе ном су бјек ту на ста је по-
тре ба за ме ре њем. Си ту а ци ју чи не усло вии узро ци у ко ји ма се ме-
ре ње, као про цес од и гра ва (а ко ји иза зи ва ју по тре бу за ме ре њем). 
Ни је по треб но по себ но до ка зи ва ти да се ни јед на дру штве на по ја ва 
не од и гра ва из ван не ких и не ка квих при род них и дру штве них усло-
ва. У ве зи с тим, кон ста ту је мо да по сто је ме ре ња у да тим при род-
ним и дру штве ним усло ви ма, за тим ме ре ња у мо ди фи ко ва ним или 
по себ но ода бра ним усло ви ма и ме ре ња у ве штач ким усло ви ма.10)

На при мер, си ту а ци ја мо же би ти: по вољ на или не у трал на 
или не по вољ на за не ку по ја ву и (или) про цес. По што се го во ри о 
мно штву усло ва, увек не ки усло ви има ју свој ство тих по ме ну тих. 
Ка ко се до ла зи до кван ти фи ка ци је усло ва? Не ки усло ви су до вољ-
ни и ну жни. Али шта је то до вољ но? Ка ко су усло ви ну жни? На 
при мер, за рад хи дро цен тра ле од ре ђе не ве ли чи не и од ре ђе ног ка-
па ци те та, по треб на је: а) во да, од но сно од ре ђе на ко ли чи на во де; 
б) бра на; в) од ре ђен пад; и г) тур би не од го ва ра ју ћег ква ли те та. Та 
си ту а ци ја се мо же из ме ри ти и ма те ма тич ки про ра чу на ти, на кон че-
га се са мо кон ста ту ју раз ли ке. За што? То су јед но став ни, ма ње или 
ви ше, у фи зи ци по зна ти про це си (то је ме ха ни ка). 

Али шта су ну жни и до вољ ни усло ви да се јед на му шка осо-
ба за љу би у јед ну жен ску осо бу? Ко ји су ну жни и до вољ ни усло ви 
да мај ка жр тву је сво ју де цу или да де ца омр зну ро ди те ље? Ко ји 
су ну жни и до вољ ни усло ви да се не ко опре де ли за пар ти ју „а“, а 
дру ги за пар ти ју „б“, а ишли су у исту шко лу и има ли исти хо би - 
фуд бал? Шта су ну жни и до вољ ни усло ви да су бјект ме ђу на род них 
од но са „а“ има ин те ре се „x“, а су бјект „б“ ин те ре се „у“, и иако сви 
има ју ег зи стен ци јал не по тре бе, ка ко се он да ти ин те ре си раз ли ку-
ју?

2) Су бјекткон ста ту је по тре бу за ме ре њем и утвр ђу је пред-
мет ме ре ња. То под ра зу ме ва от кри ва ње бит них свој ста ва, осо би на 
пред ме та ме ре ња, као што су: ма те ри јал ност или, за раз ли ку од то-
га, ин те лек ту ал ност, ду хов ност, итд. као и агре гат но ста ње;

По треб но је раз ли ко ва ти две уло ге су бје ка та, а то су: (1) ме-
ра чи, од но сно су бјек ти ко ји оба вља ју ме ре ња, и (2) су бјек те ко ји 
су под врг ну ти ме ре њу, а ко је на зи ва мо ме ре ни ма (ме ре ни). Из ме ђу 
ме ра ча и ме ре них по сто ји и јед на пре ла зна ка те го ри ја – то су ауто-
ме ра чи - су бјек ти ко ји исто вре ме но оства ру ју обе уло ге.
10)  Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, че твр то 

изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008. Ауто ри као део пла на екс пе ри мен та на во де: „(6) 
еви ден ти ра ње и ме ре ње ре зул та та екс пе ри мен та“; Ви де ти ви ше: ла бо ра то риј ски, при-
род ни, и ex-post fac to eксперимент, стр. 540-547.
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Ме ра чи се ве о ма раз ли ку ју: мо гу би ти ин ди ви ду ал ни/ко лек-
тив ни, про фе си о нал ни/ама тер ски, ин сти ту ци о на ли зо ва ни/при ват-
ни, ком пе тент ни и не ком пе тент ни, итд. Та ко ђе, по сто је и спе ци-
јал не ин сти ту ци је чи ји је глав ни за да так ме ре ње. У њих убра ја мо 
Ста ти стич ки, Хи дро ме те о ро ло шки за вод, Свет ску здрав стве ну ор-
га ни за ци ју Ује ди ње них на ци ја, по ре ску упра ву, по ли ци ју, шко ле, 
итд. 

Ме ђу тим, ако се по сма тра ме ре ње као оп шти по јам, он да се 
сви су бјек ти ја вља ју у свим по ме ну тим уло га ма, али, по пра ви лу, у 
ра зним обла сти ма, вре ме ни ма и про сто ри ма, у ра зним си ту а ци ја ма 
жи во та. До вољ но је при се ти ти се еви ден ти ра ња до ла ска на по сао, 
или по пи си ва ча при ли ком по пи си ва ња ста нов ни штва.

Ра зу мљи во је да у окви ру основ них уло га, мо же мо кон ста-
то ва ти по сто ја ње но си ла ца ра зних функ ци ја – од тво ра ца пра ви ла 
ме ре ња, на ру чи ла ца, из вр ши ла ца и ко ри сни ка ме ре ња, итд.

3) У би ло ко јој вр сти ме ре ња, раз ли чи ти су бјек ти има-
ју раз ли чи те раз ло ге, као што су: (а) ко рист, (б) хо би, (в) сти цај 
дру штве них окол но сти, (г) до бро вољ ни - соп ствен из бор, до (д) 
нео ба ве ште но сти да је не ко објект ме ре ња, и (ђ) при нуд них раз ло-
га. У при нуд не, убра ја мо не са мо оне ко ји су мо ти ви са не прет њом 
или вр ше њем ра зних об ли ка на си ља, већ и све оне ко ји су услов за 
оства ри ва ње до бро би ти.

4) У де лат но сти ко је вр ши су бјект – ме рач, убра ја ју се: (1) 
од лу ка да оба ви ме ре ње; (2) би ра ње од ре ђе не вр сте ме ре ња; (3) 
вред но ва ње из вр ше ног ме ре ња; и (4) ко ри шће ње ре зул та та ме ре-
ња. 

5) Као од ре ђе не ме то де и сред ства, су бјект при ме њу је ме-
ри ла, зах те ве про це ду ре и од го ва ра ју ћу тех ни ку ме ре ња. 

Ме ри ло је оно чи ме се не што ме ри. При том, тре ба раз ли ко-
ва ти је ди ни цу ме ре као ме ри ло (ли тар, за за пре ми ну; ки ло грам, 
за ма су; ме тар, за ду жи ну; итд.) од ин стру ме на та ме ре ња у ко ји 
су угра ђе не је ди ни це ме ре – ме ри ла. За ви сно од ме ри ла, за ви си и 
по сту пак ме ре ња,11) ко ји чи ни си стем ме ђу соб но по ве за них рад њи 
у ко ри шће њу ин стру ме на та и ме ри ла ра ди утвр ђи ва ња ко ли чи не 
пред ме та ме ре ња.
11)  Ми лић В., Со ци о ло шки ме тод, Но лит, Бе о град, 1978, стр. 626-629; „Ипак се у из ра ди 

сва ког ме ри ла мо ра ре ши ти не ко ли ко оп штих ме то до ло шких за да та ка: (1) што пре ци-
зни је, и по мо гућ но сти те о риј ски, де фи ни са ти пред мет ме ре ња; (2) про на ћи те о риј ски 
аде кват не... ис ку стве не по ка за те ље по мо ћу ко јих ће се из ве сти ме ре ње; (3) кад год се 
упо тре ба ља ва не ко сло же но ме ри ло мо ра се од ре ди ти спе ци фич на те жи на свих ње го вих 
са став них де ло ва (пон де ри са ње по ка за те ља); и (4) ис пи та ти аде кват ност и ис ку стве на 
по у зда ност ме ри ла. Сви ови за да ци се од но се на из ра ду мер ног ин стру мен та.“ 
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Уко ли ко не по сто је од го ва ра ју ће тех ни ке (ин стру мен ти и по-
ступ ци), су бјект при ла го ђа ва по сто је ће или кон стру и ше но ве. На 
при мер, кон стру и ше по себ на ме ри ла и по себ не по ступ ке у из град-
њи ме ри ла (њи хо вог бли жег од ре ђе ња), као и из град њу мер них ин-
стру ме на та.

На осно ву са зна тих од ре да ба пред ме та ме ре ња, от кри ва се 
мер љи вост пред ме та тј. да ли се по сто је ћим вр ста ма, ти по ви ма, 
ин стру мен ти ма и по ступ ци ма мо же из вр ши ти ме ре ње и с ка квим 
ефек ти ма. Ако је ис ка зи ва ње по ја ве фак тич ки опа зи во и еви дент-
но, по ја ва је мер љи ва не ка квим на чи ном ме ре ња и не ка квим, при-
ме ре ним, ме ри лом и по ступ ци ма. 

 6) Ре зул тат тј. ефе кат (при ме не ме ри ла у про це ду ри) ме-
ре ња је, на чел но, ме ра. Пој мом ме ра озна ча ва се би ло ко ја ко ли чи-
на не че га до ко је се до шло ме ре њем.

КВАН ТИ ТЕТ,од но сно ко ли чи на је основ ни оп шти пред мет 
ме ре ња. Ме ђу тим, осим ми са о но, у ствар ност не по сто ји, не за ви-
стан кван ти тет, већ по сто ји са мо као ко ли чи на не че га, не ког КВА-
ЛИ ТЕ ТА, не ког свој ства, осо би не ка рак те ри сти ке.12) Осим то га, 
сва ки ква ли тет је из ра жен у не ком об ли ку, па се мо же раз ли ко ва ти 
од дру гих. Све што се ис по ља ва, ја вља се као по ја ва у дру штве ној 
ствар но сти, мо же се ме ри ти ако се утвр де од го ва ра ју ћа ме ри ла, од-
го ва ра ју ћи ин стру мен ти и пра ви ла по сту па ња. 

У по ли тич ким на у ка ма, је због мно штва по јав них об ли ка 
ква ли те та и кван ти те та, нео п ход но утвр ди ти оп ште пред ме те ме-
ре ња. Шта је оп шти пред мет ме ре ња? Оп шти пред мет ме ре ња мо-
гу би ти све чвр сте, теч не и га со ви те ства ри, као и не ма те ри јал не. 

Спе ци фич но сти ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма огле да ју се у 
то ме што ма те ри јал ни пред мет ме ре ња об у хва та ју: је дин ке људ-
ског ро да, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је, тво ре ви не де ла ња, по на ша-
ње, и дру го; док не ма те ри јал ни пред мет ме ре ња об у хва та: свест, 
осе ћа ња, ста во ве, су до ве, оче ки ва ња, на да ња, же ље, од но се, и дру-
го.

12)  Му жић В., Ме то до ло ги ја пе да го шког ис тра жи ва ња, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са-
ра је во, 1968, стр. 379; Дру га вр ста обе леж ја, ква ли та тив на (на зи ва ју се и атри бу тив-
ним), су обе леж ја ко ја се „из ра жа ва ју ри је чи ма а не бро јем. Та ква су,... на при мјер она 
о спо лу уче ни ка, о шко ли у ко ју по ла зи,... Ме ђу тим, и ге о граф ска оби љеж ја мо гу би ти 
атри бу тив на: (нпр. Мје сто ро ђе ња), док вре мен ска то у пра ви лу не мо гу би ти јер се уви-
јек из ра жа ва ју бро јем. ... По сто ји, до ду ше, и атри бу тив ни из раз вре мен ског оби љеж ја 
(„са да“, „при је“, „по сли је“, „да нас“, „ју че“, „су тра“ и т. сл.). Ме ђу тим, та оби љеж ја се 
при при ку пља њу по да та ка уви јек пре тва ра ју у ну ме рич ки из раз.“
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Ма те ри јал ни Не ма те ри јал ни
- је дин ке људ ског ро да (за јед ни це)
- ор га ни за ци је
- ин сти ту ци је
- тво ре ви не де ла ња 
- понашање, итд.

- свест 
- осе ћа ња
- ста во ве
- су до ве
- оче ки ва ња
- на да ња
- же ље
- односе, итд.

Шта се ов де мо же ме ри ти? Код на ве де них пред ме та ме ре ња 
мо гу се ме ри ти: ду жи на, тра ја ње, те жи на (ма са) и си ла (сна га). 
Из њих су, као основ них пред ме та ме ре ња, из ве де ни мно ги дру ги 
пред ме ти ме ре ња (на при мер, обим, рас про стра ње ност, ин тен зи-
тет, по но вљи вост, сук це сив ност, уче ста лост, гу сти на, итд.). И 
код ма те ри јал них, као и код не ма те ри јал них ства ри, мо гу се ме ри-
ти: ко ли чи на, уче ста лост и тра ја ње. На при мер, до са зна ња о ме-
ра ма ко ли чи на ра зних по ја ва ствар но сти до ла зи се ра зним ме ре њи-
ма, у ко ји ма су при ла го ђе не про це ду ре, ме ри ла и ме ре. Ме ђу тим, 
у свим слу ча је ви ма и у свим вр ста ма ме ре ња основ ни прин ци пи 
су стан дар ди зо ва ност, ре ли ја бил ност и ефи ка сност.13) На при мер,
прин цип стан дар ди зо ва но стимо же се схва ти ти као зах те ва на тј. 
стан дард на – да кле, уна пред утвр ђе на ме ра у си сте му ме ра. С дру-
ге стра не, то се мо же схва ти ти и као при ме на стан дар ди зо ва не про-
це ду ре ко ја, у на че лу га ран ту је ва ља ност ме ре ња и ме ре као ре-
зул та та ме ре ња. Као при мер сло же них стан дар да, мо же мо на ве сти 
еко ло шке стан дар де, и то се ри је стан дар да ISO 14000.14)

Пр ва спе ци фич ност ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма је пред-
мет ме ре ња. Да кле, у по ли тич ким на у ка ма, нај ва жни ји пред мет 
13) Ви де ти ви ше: Гуд В., Хет П., Ме то ди со ци јал ног ис тра жи ва ња, Вук Ка ра џић, Бе о град, 

1966, стр. 221-223, 233-235. 

14) Ме ђу на род не еко ло шке стан дар де ISO 14000 чи не гру пе стан дар да, и то: еко ло шког 
ме наџ мен та, еко ло шког про ве ра ва ња, еко ло шког обе ле жа ва ња, оце њи ва ња еко ло шког 
учин ка, оце њи ва ња жи вот ног ци клу са, и дру ги, ко ји ма се утвр ђу ју зах те ви за упра вља-
ње за шти том жи вот не сре ди не и утвр ђи ва њем ути ца ја од ре ђе них про из во да и услу га на 
жи вот ну сре ди ну. Та ко се, на при мер, ме ђу на род ни стан дард за упра вља ње жи вот ном 
сре ди ном 14001, при ме њу је у не ко ли ко фа за: (1) де фи ни са ње еко ло шке по ли ти ке од-
ре ђе не ор га ни за ци је; (2) Про це на ути ца ја од ре ђе них про из во да и услу га на жи вот ну 
сре ди ну и пла ни ра ње про гра ма за по бољ ша ње еко ло шког учин ка; (3) При ме на си сте ма 
еко ло шког упра вља ња у нор мал ним и ван ред ним усло ви ма; и (4) Пре и спи ти ва ње ре зул-
та та и од ре ђи ва ње но вих ци ље ва од стра не ру ко вод ства од ре ђе не ор га ни за ци је. Ви де ти: 
Сте ва но вић Бран ка, и др., Ен ци кло пе ди ја – Жи вот на сре ди на и одр жи ви раз вој: књи-
га тач них од го во ра, Бе о град, Eco li bri; Срп ско Са ра је во, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2003, стр. 417.

   Ви де ти ви ше о еко ло шким стан дар ди ма у: Аре жи на В., Про бле ми ме ре ња еко ло шке 
без бед но сти, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, 2008, стр. 35-39.
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ме ре ња су ме ре ња мо ћи и вла сти,15) ко ја су сло же на због то га што 
се мо ра ју оба вља ти ин ди рект ним пу тем, пу тем по сред них по ја ва 
не по сред но ма ни фест них, ко је се мо гу иден ти фи ко ва ти.

Дру го, што је та ко ђе ве о ма сло же но, то је по ло жај од ре ђе-
них по ли тич ких су бје ка та уну тар др жа ве, као и на ме ђу на род ном 
пла ну. 

Тре ће, то је са гла сност ин те ре са и во ља ин ди ви ду ал них и ко-
лек тив них су бје ка та у сло же ном си сте му вла да ви не ве ћи не.

Че твр то, то је сте пен не за ви сно сти и са мо стал но сти др жа ве.
Пе то, пред мет ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма је ствар на уло-

га и ути цај по ли тич ких пар ти ја у ви ше пар тиј ском, али и у јед но-
пар тиј ском си сте му.

Ше сто, то је де кла ра тив на и ствар на ода ност од ре ђе ним иде-
о ло ги ја ма, си сте ми ма вред но сти и од ре ђе ним по ли тич ким су бјек-
ти ма.

Ли ста пред ме та ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма би се мо гла 
сма тра ти ве о ма ду гом, ако не и бес крај ном, јер се мо ра ме ри ти све 
че му се мо же ста ви ти пред знак „по ли тич ко“, што је у са вре ме ном 
све ту ве о ма те шко огра ни чи ти, јер се по ли ти ка и пра во ба ве го-
то во свим ком по нен та ма људ ског жи во та. То се нај бо ље ви ди на 
јед ном јед но став ном, нај че шћем при ме ру, као што је до но ше ње 
за ко на у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. На и ме, по треб но је ме ри-
ти тј. утвр ди ти ко ли ко има по сла ни ка, ко ли ко по сла нич ких гру па, 
ко ли ко ра зних скуп штин ских од бо ра, скуп штин ских ко ми си ја; за-
тим, ко ли ко има ини ци ја ти ва, пред на цр та, на цр та, пред ло га за ко-
на; за тим ко ли ко има исту па ња по сла ни ка то ком рас пра ве, ко ли ко 
има аманд ма на. Слич но је и код гла са ња, јер је по треб но утвр ди ти 
ко ли ко по сла ни ка је гла са ло: (а) за; (б) про тив, и (в) ко ли ко је би ло 
уз др жа них. Осим то га, по треб но је ме ре ње гла сач ке ба зе ко ју ти 
по сла ни ци пред ста вља ју, као и ме ре ње вре ме на о ини ци ја ти ви да 
се за кон до но се, ме ре ње вре ме на пред ло га за ко на скуп шти ни до, 
ме ре ње вре ме на ко је је по треб но за гла са ње. 

Све дру ге спе ци фич но сти ме ре ња у по ли тич ким на у ка ма, 
про из и ла зе из спе ци фич но сти око пред ме та ме ре ња. 
15)  Јо ва но вић С., О др жа ви, Ге ца Кон, Бе о град, 1922, стр. 9-30.
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2.СПЕЦИФИЧНОСТИОСНОВНИХВРСТАМЕРЕЊА

ИСПЕЦИФИЧНОСТИЊИХОВЕПРИМЕНЕ

Пре ма на уч ном са зна њу о ме ре њу,16) ја вља ју се три оп ште 
вр сте ме ре ња: 1. ег закт но; 2. кон вен ци о нал но; и 3. ин ту и тив но. 

Све три вр сте има ју ве ли ку при ме ну у по ли ти ко ло шким ис-
тра жи ва њи ма.

1. Код ег закт ног ме ре ња,осно ва је ап со лут на ну ла. Основ-
ни ме тод је пре бро ја ва ње, а је ди ни це ме ре ња су при род не це ли не. 

Ова вр ста ме ре ња има ве ли ку при ме ну и у дру штве ним, 
од но сно по ли тич ким на у ка ма. На при мер, код утвр ђи ва ња бро ја 
др жа ва у све ту, бро ја ста нов ни ка у од ре ђе ној др жа ви, бро ја по ли-
тич ких пар ти ја у др жа ви, бро ја чла но ва од ре ђе не пар ти је, бро ја ра-
чу на ра по ста нов ни ку у од ре ђе ној др жа ви, и сл.

2. У осно ви дру ге вр сте ме ре ња, кон вен ци о нал ног ме ре ња,је 
тзв. кон вен ци о нал на ну ла ко ја је „дру штве ним уго во ром (кон вен-
ци јом) утвр ђе на нај ни жа тач ка од ко је по чи ње ме ре ње.“17) 

Код кон ве ци о нал ног ме ре ња, ме ре су пре ци зно утвр ђе не: на 
при мер, ме ре ма се (те жи не) су: ки ло грам, фун та, ун ца,...; ме ре 
ду жи не су: ме тар, јард, сто па, инч, ми ља, и на у тич ка ми ља; ме ре 
по вр ши не: ква драт ни ме тар, ква драт ни ки ло ме тар, ква драт ни 
јард, ква др та на ми ља, итд; ме ре за пре ми не: ли тар, ба рел, га лон-
бри тан ски, га лон-аме рич ки, као и код утвр ђи ва ња вре мен ских зо-
на. На при мер, не ке зе мље ра чу на ју сред ње вре ме по Гри ни чу (0+1h 
за Ср би ју, што је сред ње е вроп ско вре ме).

Ова вр ста ме ре ња, има ве ли ку при ме ну, јер омо гу ћа ва ме-
ре ње ве ли чи на ис под тј. ма њих од ну ле. На при мер, код ме ре ња 
тем пе ра ту ре на ко јој се одр жа ва скуп (по Цел зи ју су или по Фа ран-
хај ту); при ме њу је се и за ме ре ње ди мен зи ја про сто ра не ке по ја ве 
или про це са („По вор ка је ду га n ме та ра.“); и за ме ре ње си ро ма-
штва или раз во ја љу ди. На и ме, 1990. го ди не со ци о лог Мах буд ул 
Хак фор ми рао је ин декс раз во ја љу ди (Hu man De ve lop ment In dex 
– HDI), чи ји је ра спон од ну ла до је дан, а ко јим се ме ре „три ди мен-
16) Ви де ти: Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у-

ка, че твр то изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Тер миз Џ., Ме то до ло ги ја дру штве-
них на у ка, ТКД „Ша хин па шић“, Са ра је во, 2003; Ми ло ше вић Н., Ми ло је вић С., Осно ви 
ме то до ло ги је без бед но сних на у ка, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2001; Ни ко лић М., 
Ме ра и со ци о ме тро ло ги ја, Хе ге ло во дру штво – Еку ме на, Бе о град, 1992; Му жић В., Ме-
то до ло ги ја пе да го шког ис тра жи ва ња, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је во, 1968; Гуд 
В., Хет П., Ме то ди со ци јал ног ис тра жи ва ња, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1966; и др. 

17)  Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, че твр то 
изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.
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зи је раз вој ног кон цеп та, ду жи на и здра вље жи во та, сте пен обра зо-
ва ња, и ви си на жи вот ног стан дар да“.18) Иако овај ин декс раз во ја 
љу ди при ме њу је Про грам за раз вој Ује ди ње них на ци ја (UNDP) за 
„про це ну спо соб но сти др жа ва да обез бе де до бро бит и без бед ност 
сво јих ста нов ни ка“,19) спо ран је на чин из ра чу на ва ња ин дек са раз-
во ја љу ди. Та ко, на при мер, нај бр жи раз вој др жа ве са ни ском сто-
пом људ ског раз во ја, има Не пал (1975. HDI ин декс био је 0,29, а 
2000. го ди не из но сио је 0.49), док је нај бр жи раз вој др жа ва са ви-
со ком сто пом људ ског раз во ја има Ир ска (1975. HDI ин декс био је 
0.82, док је 2000. го ди не био 0.92). Да ли се ин декс раз во ја љу ди 
(HDI) про ме нио, и у ко јој ме ри од по чет ка свет ске еко ном ске кри-
зе, оста је и да ље пи та ње. 

3. Осно ва за тре ћу вр сту ме ре ња - ин ту и тив но ме ре њејеоце-
на или про це на пред ме та ис тра жи ва ња20) тј. утвр ђи ва ња раз ли ка 
и слич но сти ко је се уоча ва ју из ме ђу од ре ђе них пред ме та (ко је је 
за сно ва но на де фи ни са ним стан дар ди ма из ве де ним из ре зул та та 
при мар них ме ре ња по је ди них фак то ра и из ве де них ре зул тан ти). 

Спе ци фич но сти код ин ту и тив ног ме ре ња су сле де ће: 
-  пред мет ме ре ња је ја сно де фи ни сан, са упут ством о про-

це ду ри ме ре ња тј. о по на ша њу свих ко ји уче ству ју у ме-
ре њу;

-  при ме њу је се за ве о ма осе тљи ве пред ме те ме ре ња. На 
при мер, за ме ре ње ста во ва тј. ин тен зи те та со ци јал не 
дис тан це, сла га ња, итд.

-  по треб но је ви ше оце њи ва ча и (или) про це њи ва ча. Та-
ко, код ис пи ти ва ња, има ви ше ис пи та ни ка ко ји да ју сво је 
од го во ре о не ком пред ме ту ме ре ња

-  ме ри ла и ме ре су у об ли ку ска ла.

3.СКАЛИРАЊЕКАОСИСТЕММЕРЕЊА
–СПЕЦИФИЧНОСТИУПОЛИТИЧКИМПОЈАВАМА

Ска ли ра ње је основ на про це ду ра ин ту и тив ног ме ре ња, а 
скале су основ ни ин стру мен ти те вр сте ме ре ња.
18)  Ке гли Ч. В., јр, Вит коф Ј. Р., Свет ска по ли ти ка – тренд и тран сфор ма ци ја, Цен тар за 

сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ди пло мат ска ака де ми ја Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град, 2004, стр. 359-360.

19)  Исто, стр. 360.

20)  Да ни ло вић Н., Ми ло са вље вић С.., Осно ви без бед но сне ана ли ти ке, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2008, стр. 19-23, 141-145.

 Тер миз Џ., Ми ло са вље вић С., „На уч ни осно ви са вре ме не ана ли ти ке“; ви де ти: ста во ве као 
пред мет ана ли тич ког про у ча ва ња, у: Ана ли ти ка, Гра фит, Лу ка вац, 2008, стр. 97-101.
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По сто је сле де ће вр сте ска ла: (1) но ми нал на; (2) ор ди нал на; 
(3) ин тер вал на и (4) ра цио ска ла. 

1) Но ми нал на ска лаутвр ђу је да ли по сто је раз ли ке у ис тој 
кла си, али не по ка зу је ве ли чи ну тих раз ли ка, за то се и не сма тра 
пра вом ска лом. Но ми нал на ска ла се са сто ји од два чла на (по пра-
ви лу), где је „је дан члан кла се је ви ши не го дру ги члан“.21)

2) Ор ди нал на ска лаје ска ла про сте упо ре ди во сти јед ног или 
ви ше свој ста ва. Код ове вр сте ска ла, по сто је раз ли ке ко је ра сту од 
вр ха ка дну. Ме ђу тим, ор ди нал на ска ла не по ка зу је ве ли чи ну тих 
раз ли ка, не ма мер не је ди ни це ко је би то по ка за ле, и не ма по чет ну 
вред ност (тач ку од ко је по чи ње и пре ста је вред ност). 

3) Ин тер вал на ска ла,има по чет ну вред ност, а ме ре ње по-
чи ње од ну ле. Осим то га, она по ка зу је раз ли ку, тј. ра сто ја ња из ме-
ђу чла но ва у ска ли. Ме ре ње у ин тер вал ној ска ли се вр ши по мо ћу 
истих мер них је ди ни ца, као што су: бод, оце на, сте пен, и сл.

4) Ра цио ска лата ко ђе има по чет ну вред ност, чи ме јеслич на 
ин тер вал ној ска ли, али ме ре ње по чи ње од ап со лут не ну ле. На при-
мер, „Ну ла сте пе ни Цел зи ју со вих ни је ап со лут на тач ка мр жње ња 
свих теч но сти, већ са мо во де“, док би при мер за ап со лут ну ну лу 
мо гао би ти: „Ку ћа не ма ни је дан спрат“.

При ме на ска ла код по ли тич ких по ја ва је ве ли ка,22) по себ но 
код утвр ђи ва ња раз ли ка и по ре ђе ња: ве ћи, бр жи, ја чи, сла би ји, и 
сл. Код ска ли ра ња по ли тич ких по ја ва, нај ви ше се ко ри сте ска ле 
про це на (реј тинг ска ле), а као по себ не вр сте ор ди нал не ска ле ста-
во ва ко ри сте се: а) Бо гар ду со ва ска ла, б) Тер сто но ва ска ла и в) Ли-
кер то ва ска ла. 

а) Код Бо гар ду со ве ска ле со ци јал не дис тан це - при ка за ни су 
сте пе ни со ци јал не дис тан це Аме ри ка на ца (њих 1725), пре ма раз-
ли чи тим ет нич ким гру па ма (Ен гле зи ма, Шве ђа ни ма, По ља ци ма и 
Ко реј ци ма). 

У тој ска ли, кон ти ну ум со ци јал не дис тан це има се дам (7) 
ста во ва, и то: 1) за бли ско срод ство пу тем бра ка; 2) за чла но ве мог 
клу ба; 3) за су се де у мо јој ули ци; 4) за рад у истом за ни ма њу; 5) за 
др жа вља но ство у мо јој зе мљи; 6) са мо за по се ти о це мо је зе мље; 
и 7) ис кљу чио бих их из мо је зе мље. Код Бо гар ду со ве ска ле, не по-
сто ји по зна та нул та тач ка, а про блем је што се не зна да ли по сто ји 
јед на ка со ци јал на дис тан ца из ме ђу сва ке по је ди не тач ке на ска ли. 

21)  Ми ло са вље вић С., Ра до са вље вић И., Осно ви ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка, че твр то 
изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.

22) Аре жи на В., Про бле ми ме ре ња еко ло шке без бед но сти, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2008, стр. 99-109.
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Дру го, по у зда ност ска ле се про ве ра ва са мо по мо ћу не по де сне тех-
ни ке тест-ре тест.23)

б)У Тер сто но вој ска ли – су бје кат обе ле жа ва у ска ли са мо 
оне став ке са ко ји ма се сла же тј. са ко ји ма је са гла сан, и то као: (а) 
пот пу но са гла сан; (б) са гла сан; (в) нео пре де љен; (г) не са гла сан и 
(д) ни ка ко са гла сан. Тер стон (L. L. Thur sto ne) je сма трао да уко ли ко 
се ста ве у од нос све став ке на ска ли са свим дру гим став ка ма, мо-
же мо да од ре ди мо уче ста лост став ки „са ко јом се по је ди на став ка 
по ја вљу је у исто вре ме са сва ком дру гом став ком, ко ју је та ко ђе 
обе ле жи ла иста осо ба“.24) 

в) За раз ли ку од Тер сто но ве ска ле, у ска ла ма Ли кер то вог 
ти па су бје кат обе ле жа ва са мо оне став ке са ко ји ма се сла же. Осим 
то га, у ска ла ма Ли кер то вог ти па до да ти су од го во ри ко ји пред ста-
вља ју не сла га ње и нео д ре ђен став. Су бје кат тре ба да по ста ви знак 
на ска ли ко ји од ра жа ва ње го во осе ћа ње пре ма од ре ђе ној из ја ви са 
ко јом је су бјект: а) пот пу но са гла сан, б) са гла сан, в) нео пре де љен, 
г) не са гла сан, и д) ни ка ко са га ла сан.

4.СИСТЕМИВРЕДНОСТИИВРЕДНОВАЊА

По се бан про блем ме ре ња пред ста вља јуси сте ми ори јен та-
ци о них вред но сти ко ји усме ра ва ју људ ско по на ша ње на очу ва ње 
или угро жа ва ње здра вља и жи во та дру гих љу ди, сло бо да, итд. ако 
под пој мом вред ност под ра зу ме ва мо ста ње или осо би не (тј. ма-
те ри јал на или не ма те ри јал на до бра) ко је љу ди сма тра ју до брим и 
ко ри сним.

Ми, на жа лост, ни смо у ста њу да пред ло жи мо је дан оп шти 
кри те ри јум за вред но ва ње вред но сти и си сте ма вред но сти јер у 
по ли тич ким на у ка ма по сто ји мно штво вред но сти и си сте ма вред-
но сти. И ка да би смо при хва ти ли да је ин те рес25) оп шта вред ност 
или ако би смо при хва ти ли прав ду26) (у при лог ко је се мно ги де кла-
ри шу, али је ни ко до са да као ме ри ло ва ља но не опе ра ци о на ли зу је), 
23) Гуд В., Хет П., Ме то ди со ци јал ног ис тра жи ва ња, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1966, стр. 

229-235.

24) Исто, стр. 255-260.

25) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 349-350.

26) Прав на ен ци кло пе ди ја, 2. књ., Са вре ме на ад ми ни ста ци ја, Бе о град, 1985, стр. 1212-1213: 
„прав да – на че ло пре ма ко ме тре ба да ти сва ком оно што му при па да. Прав ду је те шко 
де фи ни са ти као по јам, јер спа да у нај ви ше ап стракт не пој мо ве, а још је те же од ре ди ти 
шта је у прак си пра вед но, јер се ми шље ња о то ме раз ли ку ју, та ко да оно што је за јед ног 
пра вед но, за дру гог ни је. ... и схва та ња о прав ди се ме ња ју у за ви сно сти од про ме на у 
дру штву и у по ло жа ју кла са, ску пи на и по је ди на ца.“
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су сре шће мо се са мно гим те шко ћа ма због ра зних схва та ња и де-
фи ни са ња пра вед но сти. Да ли је уби ја ње дру гог зло чин или хе рој-
ство? Да ли је те ро ри ста – са мо у би ца, ода ни вер ник, зло чи нац или 
пра вед ник? Да ли је пра во из раз прав де, мо ћи и си ле, или ин те ре са 
чи је ува жа ва ње на ме ће? 

Би ло шта од ово га да при хва ти мо као оп шти кри те ри јум 
вред но ва ња вред но сти, на и ћи ће мо на оспо ра ва ње не ке су прот ста-
вље не стра не.

Сто га, је наш по ла зни си стемсле де ћи: 
1. Иден ти фи ко ва ње бит них чи ни ла ца од ре ђе не по ја ве и 

(или) про це са– У са вре ме ном дру штву по сто је мно ге но ве по ја ве 
и про ме не у не ким ста рим. На при мер, у обла сти елек три ке и елек-
тро ни ке на но тех но ло ги је, би о тех но ло ги је, кло ни ра ња, ак ци ден та, 
итд. 

То је ста лан (кон ти ну и ран) про цес ко ји је услов да се на пра-
ви ли ста без бед но сних и угро жа ва ју ћих чи ни ла ца и од но са из ме ђу 
њих; ка ко би се фор ми ра ла ли ста обје ка та – пред ме та ме ре ња. 

2. Ова ко оформ ље ну ли сту вред но ва ти тј. сва ком чи ни о цу 
при да ти од ре ђе ну вред ност (број бо до ва, оце ну или не ку дру гу 
озна ку вред но сти) по год ну за из ра чу на ва ње од но сно ње ном угро-
жа ва њу у од ре ђе ном од но су и си ту а ци ји о че му се мо гу фор ми ра ти 
стан дар ди. На при мер, по ли тич ка вред ност мо же се те о риј ски ме-
ри ти и из ра жа ва ти ин тер вал ном ска лом. За ме ре ње не јед на ко сти, 
бит ни су: не јед на кост у по ли тич ком сми слу ко ја про ис ти че из не-
ко ли ко вред но сних ка те го ри ја, као што су моћ, бо гат ство, струч-
ност, част, фи зич ко и ду хов но здра вље, и др.; 

3. На осно ву та ко вред но ва не ли сте, при ла го ђе ним по ступ-
ци ма, слич ним они ма у про це ду ри при ме не Тер сте но ве ска ле, 
офор ми ти стан дар ди зо ва ну ин тер вал ну ска лу (или мо жда са мо 
реј тинг ска лу). Иако та ко не ће мо до ћи до пот пу но по у зда ног са-
зна ња о не кој по ја ви и (или) про це су, до ћи ће мо до осно ва ног ори-
јен та ци о ног са зна ња ви со ке ве ро ват но ће. 

Не спор но је да је људ ски жи вот нај ви ша вред ност, ако је то 
у осно ви људ ских пра ва, као јед не уни вер зал не вред но сти, он да 
се по ста вља пи та ње ко у ме ђу на род ном пра ву има пра во да ра ди 
соп стве ног ин те ре са угро жа ва ин те ре се ви ше зе ма ља и њи хо вих 
жи те ља? Да ли је то об лик ра та? 

Це ло ку пан кон цепт ме ре ња у дру штве ним на у ка ма мо же се 
де мон стри ра ти на при ме ру не до стат ка га са у Евро пи. 

Усло ви: вре мен ски усло ви: зи ма, са тем пе ра ту ром до -10 
сте пе ни Цел зи ју са; не до ста так га са у мно гим европ ским зе мља-
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ма, огра ни че на екс пло а та ци ја нео б но вљи вих ре сур са, уна пре ђе ње 
раз во ја об но вљи вих из во ра енер ги је – сун че ве и енер ги је ве тра, 
као што су из град ња ве тро-пар ко ва у Фран цу ској, Шпа ни ји, итд. 
Осим вре мен ских усло ва, по треб но је утвр ди ти и дру штве но-по-
ли тич ке усло ве, као и дру штве но-еко ном ске, што је по себ но ком-
плек сно у усло ви ма свет ске еко ном ске кри зе.

Су бјек ти: Ме ре ње ста во ва, и то: пред став ни ка Европ ске 
уни је, Укра ји не, Ру си је, ди рек то ра пред у зе ћа ко је до во ди гас до 
Европ ске уни је (пре ко Укра ји не), и др. 

За ви сно од раз ли чи тих су бје ка та, мо ти ви, ци ље ви, ин те ре си 
су ве о ма раз ли чи ти. 

И де лат но сти: су та ко ђе ра зно вр сне, и мо гу би ти: ис по ру ка 
га са, огра ни че ње ис по ру ке га са и уки да ње ис по ру ке га са, пре го-
во ри, скла па ње спо ра зу ма и уго во ра о ис по ру ци га са, иза зи ва ње 
еко ном ске ште те, фа во ри зо ва ње од ре ђе них при вре да и од ре ђе них 
по ли тич ких сна га, и дру ге.

Сход но то ме, сред ства и ме то де: су раз ли чи те. То мо гу би-
ти раз ли чи ти об ли ци са рад ње ра зних су бје ка та али и раз ли чи ти 
об ли ци при ти са ка, у об ли ку по ди за ња це на га са, сма ње ња кво та, 
прет ња на пу шта ња до го во ре не тра се за ис по ру ку га са, из град ња 
дру ге тра се за ис по ру ку га са, ра зно вр сне кам па ње у ме ђу на род ним 
од но си ма, упо тре ба и зло у по тре ба ме ди ја, и дру го.

Ефек ти: По ли тич ка од лу ка сле ди ре зул та те ме ре ња: а) сте-
пе на и ка рак те ри сти ка угро же но сти, тех нич ко-тех но ло шке и дру-
ге мо гућ но сти при ме не не ких сред ста ва пре вен тив не, ку ра тив не и 
пост ку ра тив не за шти те од ре ђе не ефи ка сно сти (ко ја се ме ри ска-
лом де фи ни са них ефе ка та); ма те ри јал ним, фи нан сиј ским ефек ти-
ма тј. од но сом тро шко ва и до би ти) и оце ном евен ту ал не по ли тич ке 
опор ту но сти. 

Ме ре ње у до но ше њу по ли тич ких од лу ка, по пра ви лу, тре ба 
оба ви ти у три обла сти по ли тич ког де ла ња. Пр ву област чи ни за ко-
но дав на де лат ност. Дру гу, еко ном ска и тре ћу, со цио-по ли тич ка. У 
свим тим обла сти ма пред мет ме ре ња су два ку му ла тив на ефек та: 

 (1) ме ра зах те ва нор ма тив но из ра же на, и 
 (2) ме ра из вр ше них зах те ва ва же ћих нор ми у ква ли та тив ном 

и кван ти та тив ном сми слу. И ов де су у при ме ни све три вр сте ме ре-
ња у ра зним ком би на ци ја ма. 

Утвр ђи ва ње ме ре со цио-по ли тич ке це лис ход но сти об у хва та 
и ме ре ње еко ло шке без бед но сти. Он се, у да том слу ча ју, сво ди са-
мо на оце ну угро же но сти (оби ма, са ста ва, усме ре но сти, ин тен зи-
те та, ве ро ват но ће у на ста ја њу ште те од ре ђе не вр сте и оби ма) и на 
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оце ну (или про це ну) нео п ход но сти пред у зи ма ња од ре ђе них вр ста 
ак ци ја на су зби ја њу и оне мо гу ћа ва њу за га ђи ва ња. То је од ме ра ва-
ње „шта је пре че“, чи ме, ка да и ка ко. 

Има ве ли ку при ме ну у по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма. На 
при мер, код од ре ђи ва ња угро же но сти: 

а) из ра зи то ви сок сте пен угро же но сти – кон ти ну и ра на 
угро же ност, ви со ког, трај ни јег или трај ног ин тен зи те та;

б) ви сок сте пен угро же но сти – кон ти ну и ра на угро же ност, 
про мен љи вог ин тен зи те та;

в) исти сте пен угро же но сти – ста бил ног ин тен зи те та; 
г) ма ли сте пен угро же но сти - пе ри о дич на угро же ност;
д) не по сто ји угро же ност.

Сте пен угро же но сти мо же ва ри ра ти као сред њи и ма ли по 
од ре ђе ној мер ној ска ли у ко јој мо гу би ти ко ри шће ни: смрт, те жи-
на и број обо ље ња од ре ђе не вр сте, ин тен зи тет не у год но сти, итд. 

У осно ва ма ло ги ке, по сто ји по де ла на раз не ло ги ке, по ва-
лен ци ја ма:

1) дво ва лент на ло ги ка је фор мал на, и зна са мо за 2 ва лен ци је 
(исти ни то или ла жно);

2) ми се нај че шће слу жи мо: по ли ва лент ном ло ги ком, где има 
9 ва лен ци ја (по зи тив них и не га тив них, а као по зи тив не по сто је: 
нај ни жа, мо гу ћа, ве ро ват но, из ве сно, ну жно, а све оне по ка зу ју од-
ре ђе ну ме ру; и 

- „мо гу ће је да се не што до го ди“ је тврд ња да по сто је не ке 
мо гућ но сти да се не што до го ди. 

Ка да ка же те „ве ро ват но“ – то је чи та ва ска ла ве ро ват но ће
И та ска ла ве ро ват но ће се чак ис ка зу је уз про цен ти ма.
А по зна то је да по сто ји чи та ва те о ри ја ве ро ват но ће. 
На при мер, при ме на ин тер вал них ска ла при ли ком ме ре ња 

еко ло шке без бед но сти је ве ли ка. И то, ска ла за ме ре ње по ра ста 
тем пе ра ту ре за пе ри од 1850-2000, на осно ву ко је је при ка за но, та-
ко ђе: (А) са да шње ста ње и (Б) да та је про це на про ме не тем пе ра ту-
ре,27) пре ма ко ме се ка же за: 

А) Са да шње ста ње: У по след њих 100 го ди на у све ту је 
тем пе ра ту ра по ра сла за +0.7±0.2ºC. У Евро пи, до шло је до го ди-
27) Аре жи на В., «Фак то ри еко ло шке без бед но сти», на уч на кон фе рен ци ја „Гло бал ни си гур-

но сни иза зо ви“, Фа кул тет кри ми на ли стич ких на у ка - Уни вер зи те та у Са ра је ву, Са ра је-
во, 16.05.2007.

  Аре жи на В., «Еко ло шке ми гра ци је», По ли тич ка ре ви ја, бр. 4/2006, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 961-976.
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шњег по ра ста тем пе ра ту ре за око +0.95ºC, и то: ле ти +0.7ºC и зи ми 
+1.1ºC.

Б) Про це на: Уко ли ко се не пре ду зму број не ме ре за сма ње ње 
еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја, про це њу је се да ће у све ту тем пе ра-
ту ра по ра сти за +1.4-5.8ºC у пе ри о ду од 1990-2100. У истом пе ри о-
ду, у Евро пи се про це њу је по раст тем пе ра ту ре +2.0-6.3ºC.

При мар на област др жа ве је де ло ва ње по ли ти ке у ци љу за-
шти те од би ло ка кве угро же но сти, па ти ме и еко ло шке угро же но-
сти.

У са вре ме ном све ту, еко ло ги ја по ста је све ва жни ји сег мент 
по ли ти ке мно гих др жа ва, али и мно гих ре ги о нал них као и свет ске 
по ли ти ке.

Да нас, мно ге др жа ве усва ја ју и при ме њу ју еко ло шке по ли ти-
ке у ци љу за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не. На при мер, Ср би ја 
је усво ји ла број не еко ло шке за ко не о за шти ти жи вот не сре ди не, 
за кон 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,28) За кон о 

На ни воу ре ги о на, осим са рад ње др жа ва Бал ка на по пи та њу 
сма ње ња за га ђе ња ат мос фе ре, вод них ре сур са и зе мљи шта, по сто-
је број ни ме ђу др жав ни спо ра зу ми као на при мер из ме ђу Ср би је, 
Ру му ни је и Ма ђар ске, по пи та њу од бра не од еле мен тар них не по го-
да, пре све га по пла ва,29) и др. 

На гло бал ном, свет ском ни воу, нај ве ћу уло гу има Еко ло шки 
про грам Ује ди ње них на ци ја (UN En vi ron men tal Pro gramm – UNEP), 
у окви ру ко га се при ме њу је еко ло шки про грам при ме не еко ло шке 
по ли ти ке30) (Di vi sion of En vi ron men tal Po licy Im ple men ta tion – DE-
PI) у ци љу за шти те жи вот не сре ди не у мно гим де ло ви ма све та. 
Циљ овог про гра ма је уна пре ђе ње ис тра жи ва ња по себ них под про-
гра ма раз во ја по ли ти ке жи вот не сре ди не и пра ва ко ји се од но се на 

28) «За кон 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», Слу жбе ни гла сник РС 42, 29.05.2009; «За кон о за шти ти жи вот не сре ди не 
Ре пу бли ке Ср би је», Слу жбе ни гла сник РС, бр. 135/2004; Пра вил ник о кри те ри ју ми ма 
за раз вр ста ва ње отро ва у гру пе и ме то да ма за од ре ђи ва ње, ин тер нет, 06/07/07, http://
www.eko serb.sr.gov.yu/do ku men ti/pra vil ni ci/Pra vil nik%20o%20kri te ri ju mi ma%20za%20
raz vr sta va nje%20otro va%20u%20gru pe%20i%20me to da ma%20za%20od re dji va nje.... pdf: 
Уред ба о ста ту су угро же не жи вот не сре ди не, ин тер нет, 18/07/07, www.eko serb.sr.gov.
yu/do ku men ti/ured be/Ured ba%20o%20sta tu su%20ugro ze ne %20ziv.%20sred..pdf; За кон о 
про из вод њи и про ме ту отров них ма те ри ја, ин тер нет, 02/06/07, www.eko serb.sr.gov.yu/
do ku men ti/za kon/Za kon%20o%20pre vo zu% 20opa snih%20ma te ri ja.pdf; За кон о во да ма, 
Сл. гла сник РС, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, ин тер нет, 13/06/07, www.eko serb.
sr.gov.yu/do ku men ti/za kon/Za kon%20o%20vo da ma.pdf; и др. 

29) Аре жи на Ве ра, «Еко ло шке ми гра ци је», По ли тич ка ре ви ја, 4/2006, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, стр. 970-974.

30) По гле да ти на ин тер не ту: www.unep.org/DE PI. 
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кли мат ске про ме не и при род не ре сур се, а по себ но на во ду, зе мљи-
ште и ва здух. По ред ве о ма ва жних ак тив но сти про гра ма при ме не 
еко ло шке по ли ти ке UNEP-а, ње гов ве ли ки зна чај је у фор ми ра ње 
Ме ђу на род на еко ло шка вла де.31) На и ме, на кон Свет ског са ми та о 
одр жи вом раз во ју ко ји је одр жан 2002. го ди не и са по ве ћа ва њем 
гло бал не ме ђу на род не са рад ње за оства ри ва ње одр жи вог раз во ја, 
овај про грам је ис та као по тре бу за ства ра ње ин сти ту ци ја за Ме-
ђу на род ну еко ло шку вла ду ко ја ефи ка сни је мо же да ука же и/или 
спре чи мо гу ће еко ло шке прет ње у све ту. 

У окви ру еко ло шког про гра ма при ме не еко ло шке по ли ти ке, 
во де се број ни про јек ти, од ко јих ће мо ука за ти са мо на: (а) Гло-
бал ни про грам ак ци је за шти те жи вот не око ли не мо ра и оке а на од 
ак тив но сти са коп на, и (б) Про грам за из град њу ин сти ту ци ја, и др.

(а) Гло бал ни про грам ак ци је за шти те жи вот не око ли не мо-
ра и оке а на од ак тив но сти са коп на (Glo bal Pro gram me of Ac tion 
for the Pro tec tion of the Ma ri ne En vi ron ment from Land-ba sed Ac ti-
vi ti es - GPA),32) тре ба да за шти ти жи вот ну око ли ну мо ра и оке а на, 
јер су број не ак тив но сти љу ди на коп ну до ве ле до по ре ме ћа ја це-
ло куп не би о ло шке раз ли чи то сти, по себ но у мо ри ма и оке а ни ма. 
„Гло бал ни про грам ак ци је - GPA“ пред ста вља низ кон цеп ту ал них 
и прак тич них смер ни ца на ко је се др жа ве пот пи сни це (и/или ре-
ги о нал не вла сти) оба ве зу ју да спро во де ме ре и ак тив но сти ко ји ма 
се спре ча ва, сма њу је, кон тро ли ше и/или укла ња за га ђе ње мо ра и 
оке а на. По ред број них аген ци ја, са рад њу на про јек ту пот пи са ли су 
и де ле га ти 108 др жа ва и Европ ске ко ми си је ко ји су пре у зе ли оба-
ве зу да за шти те и очу ва ју еко ло ги ју мо ра и оке а на од не га тив них 

31) Про гра ми „Еко ло шког про гра ма Ује ди ње них на ци ја“ - UNEP-а www.unep.org/Do cu-
ments.Mul ti lin gual/De fa ult.asp?Do cu men tID=43&Ar tic leID=215&l=en; Ме ђу на род на еко-
ло шка вла да, фор ми ра на је на осно ву Од лу ке бр. 21/21 Управ ног са ве та UNEP-а. По гле-
да ти на ин тер не ту: www.unep.org/IEG/Bac kgro und.asp. 

  Од лу ке Тре ћег за се да ња ме ђу вла ди них рад них гру па о ме ђу вла ди ном стра те шком пла-
ну за тех но ло шку по др шку и из град њу ин сти ту ци ја 02-04.12.2004., Ба ли, Ин до не зи ја и 
Дру го за се да ње, 02-04.09.2004., Нај ро би, по гле да ти на ин тер не ту: www.unep.org/IEG/
Me e tings.asp. 

32)  Циљ „ Гло бал ног про гра ма ак ци је - GPA“ је да спре чи уни шта ва ње жи вот не око ли не 
мо ра и оке а на ак тив но сти ма са коп на, а др жа ве пот пи сни це тре ба да: а) утвр де и про-
це не: узрок и сте пен про бле ма; по сто ја ње фи зич ких про ме на; вр сте за га ђе ња (от пад, 
ра ди о ак тив не суп стан це, те шки ме та ли, и дру го) и ме ста за га ђе ња (на се ље на ме ста, 
оба ле, за га ђе ња ат мос фе ре услед тран спор та,...); б) утвр де при о ри те те сво јих ак тив но-
сти; и в) утвр де, про це не и иза бе ру стра те ги ју ра ди оства ре ња ци ље ва. 

 Ак тив но сти овог про гра ма об у хва та ју: а) гло бал но про це њи ва ње мо ра и оке а на, а по сле 
Свет ског фо ру ма о во да ма, ко је је одр жа но у мар ту 2000. у Ха гу, и да ва ње прог но за о 
ста њу во да на сва ких де сет го ди на; по моћ на ци о нал ним/ре ги о нал ним вла сти ма у про-
це њи ва њу ста ња мо ра и оке а на; б) гло бал ну са рад њу око спро во ђе ња овог про јек та; и 
в) спро во ђе ње на ци о нал них/ре ги о нал них ак ци о них пла но ва., ин тер нет: www.gpa.unep.
org/abo ut/de fa ult.htm#tag8, www.unep.org/DE PI/pro gram mes/glo bal_plan.html. 
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еко ло шких ути ца ја са коп на. По ред ре ги о нал не са рад ње др жа ва, за 
оства ре ње овог гло бал ног про гра ма од ве ли ке ва жно сти је раз вој 
на ци о нал них про гра ма. 

(б) Про грам за из град њу ин сти ту ци ја (Ca pa city Bu il ding)33)
по ма же раз вој и над гле да гло бал не, ре ги о нал не и спо соб но сти др-
жа ва у ци љу успе шне им пле мен та ци је и при ме не по себ них ре-
ги о нал них и др жав них еко ло шких про гра ма. То се оства ру је из-
град њом ин сти ту ци ја, обез бе ђи ва њем тех нич ке и дру ге по треб не 
по мо ћи, по себ но у зе мља ма у раз во ју у ци љу им пле мен та ци је по-
ли ти ке жи вот не око ли не на гло бал ном, ре ги о нал ном и др жав ном 
ни воу. 
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VeraArezina-Djeric

SPECIFICSOFMEASUREMENT
INPOLITICALSCIENCES

Summary
This article deals with the problems of measurement in political 

sciences, and some key issues concerning the problems of defining the 
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measurement, particularly the object, the elements and the procedure of 
the measurement, as well as the quantity and quality of it.

Author of the article suggested a concept of the process and the 
system of measurement in political and social sciences.
Key Words: measurement, political sciences, object of measurement, proce-

dures of measurement, quantity, quality, scales
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