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Сажетак
У овом ра ду ауто ри по ку ша ва ју да са гле да ју про блем при ме-

не и функ ци о ни са ња со ци јал них пра ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и 
оштре ме ђу на род не кон ку рен ци је. У пр вом де лу ра да ана ли зи ра се 
ути цај гло ба ли за ци је на кон цепт со ци јал не др жа ве и на гла ша ва се 
да је нео п ход но да се ре фор ми ше со ци јал на др жа ва, та ко што ће се 
учи ни ти спо соб ном да од го во ри но вим иза зо ви ма, а на ро чи то они-
ма ко ји су на ста ли про ме на ма у гло бал ном кон тек сту и струк ту ри 
дру штва. У дру гом де лу ра да, пред мет ис тра жи ва ња је оства ри ва-
ње со ци јал них пра ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и све ве ће флек-
си би ли за ци је и де ре гу ла ци је рад ног пра ва. На и ме, по ста вља се 
пи та ње ка ко рад но пра во и дру штво уоп ште, мо гу ефи ка сно да од-
го во ре на све при сут ни тренд сма њи ва ња ни воа со ци јал не за шти-
те? Овај на пад на со ци јал на пра ва, и на сто ја ње да рад ни од но си 
све ви ше по но во по ста ну са свим сло бод но, тр жи шно ре гу ли са ни 
од но си, пред ста вља и на пад на по себ ност и са мо стал ност рад них 
од но са у це ли ни. Та ко ђе, у овом де лу ра да ауто ри ће украт ко ана-
ли зи ра ти и тре нут ну си ту а ци ју у по гле ду оства ри ва ња и за шти те 
со ци јал них пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји.
 Кључ не ре чи: др жа ва, гло ба ли за ци ја, со ци јал на др жа ва, со ци јал на пра-

ва, рад ни од но си, де ре гу ла ци ја, флек си би ли за ци ја. 

Са вре ме но дру штво кра јем XX и по чет ком XXI ве ка ка рак-
те ри ше ин тен зи ван про цес гло ба ли за ци је, ко ји се огле да у убр за-
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ном раз во ју но вих тех но ло ги ја и зна чај ним про ме на ма у свим дру-
штве ним сфе ра ма – еко но ми ји, пра ву, по ли ти ци и кул ту ри. На и ме, 
раз вој и при ме на но вих тех но ло ги ја, на ро чи то те ле ко му ни ка ци ја, 
омо гу ћа ва лак ше кон так те ме ђу љу ди ма без об зи ра на фи зич ку 
уда ље ност, као и бр жи про ток ин фор ма ци ја. 

Гло ба ли за ци ја као свет ска по ја ва еко ном ског, тех но ло шког, 
по ли тич ког и идеј но кул тур ног об је ди ња ва ња све та aprioriни је 
ни до бра ни ло ша. Она је бит но из ме ни ла сли ку са вре ме ног пред-
у зе ћа, др жа ве, ре ги о на и све та. Иако је усло вље на објек тив ним за-
ко ни то сти ма, она ће би ти оно што љу ди, тј. со ци јал ни парт не ри и 
оста ли дру штве ни ак те ри од ње на пра ве.

Ак ту ел на гло бал на дру штве на тран сфор ма ци ја ути че на дру-
штве не про це се и у на шој зе мљи. На и ме, Ре пу бли ка Ср би ја се на-
ла зи у про це су тран зи ци је, од но сно, прав не, еко ном ске, кул тур не 
и по ли тич ке тран сфор ма ци је, при че му је нео п ход но из вр ши ти и 
убр за ну тран сфор ма ци ју до ма ћег прав ног си сте ма  у прав цу ускла-
ђи ва ња са прав ним стан дар ди ма раз ви је них зе ма ља ка ко би се на-
док на ди ло де це ниј ско за о ста ја ње у од но су на ве ћи ну ин ду стриј-
ски раз ви је них зе ма ља. Сто га је од из у зет не ва жно сти са гле да ти и 
утвр ди ти ка ко узро ке гло бал ног ускла ђи ва ња пра ва, та ко и мо гу ће 
по зи тив не и не га тив не ефек те тог фе но ме на на на ше дру штво. У 
овом ра ду би ће по себ но ана ли зи ран ути цај гло ба ли за ци је на со ци-
јал ну др жа ву, а кроз њу и на сам си стем со ци јал них пра ва уоп ште.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИСОЦИЈАЛНАДРЖАВА

Про ме не у струк ту ри ин ду стриј ског дру штва кра јем XIX и 
по чет ком XX ве ка на мет ну ле су та кве со ци јал не про бле ме ко ји се 
ни су мо гли раз ре ши ти у окви ри ма кла сич не прав не др жа ве или 
вла да ви не пра ва. За то је кон цепт гра ђан ске др жа ве мо рао да бу де 
функ ци о нал но до пу њен и про ши рен уво ђе њем мно го број них ор-
га ни за ци о них и ин сти ту ци о нал них ино ва ци ја, ко ји ма се уз ње не 
тра ди ци о нал не над ле жно сти ак це нат де ло ва ња по сте пе но усме ра-
ва и ка со ци јал ној сфе ри дру штва.1) На ста је но ви тип др жа ве ко ја 
је вре ме ном до би ла атри бут „со ци јал на“ или „др жа ва бла го ста ња“. 

Со ци јал ној др жа ви у исто риј ском сми слу прет хо ди ла је тзв. 
за штит на др жа ва, ко ју је То мас Хобс у свом чу ве ном де лу „Ле ви-
ја тан“ де фи ни сао као др жа ву чи ји је основ ни циљ за шти та по је-

1) Пу сић Е., „Увје ти ин сти ту ци о нал не ста би ли за ци је со ци јал не др жа ве“, Ревијазасоци
јалнуполитику,бр. 3-4, За греб 1996, стр. 199.  
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дин ца.2) Со ци јал на др жа ва је за пра во екс тен зи ја за штит не др жа ве 
у со ци јал ну сфе ру. 

Дру гим ре чи ма, со ци јал на др жа ва на ста је као об лик при ла го-
ђа ва ња др жа ве ње ној но вој уло зи у ин ду стриј ском и ур ба ном дру-
штву, чи ме се да је но ви ле ги ти ми тет др жав ној вла сти, а ко ји ни је 
мо гла да обез бе ди тра ди ци о нал но кон ци пи ра на вла да ви на пра ва и 
прав на др жа ва јер су оне за но ве дру штве не усло ве би ле огра ни-
ча ва ју ће.3) Кон цепт со ци јал не др жа ве ни је ла ко за жи вео јер је га је 
од у век пра ти ла иде ја ли бе рал не др жа ве за сно ва не на по ли ти ци не-
у пли та ња у еко ном ски и со ци јал ни жи вот, ко ја је у по след ње вре-
ме по нов но ак ту ел на.4) Ли бе рал ни еко но ми сти су од по чет ка би ли 
про тив ни ци со ци јал не др жа ве, јер су сма тра ли да она огра ни ча ва 
тр жи ште као нај бо љи ди стри бу тив ни и ре гу ла тор ни дру штве ни 
ме ха ни зам. На при мер, у Фран цу ској је у вре ме На по ле о на тер мин 
„L`etatprovidence“, од но сно за штит на др жа ва био од у век пред мет 
под сме ха од стра не ли бе ра ла. Глав но упо ри ште ли бе ра ли зма би ле 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ко је су ду го го ди на од ба ци ва ле 
„WelfareState“, од но сно со ци јал ну др жа ву, као европ ску тво ре ви ну 
су прот ну аме рич ким вред но сти ма. Нео ли бе рал на док три на је од-
у век има ла при лич но ја сан став пре ма јед на ко сти ко ју про па ги ра 
со ци јал на др жа ва. Је ди на јед на кост ко ју она при зна је је сте јед на-
кост мо гућ но сти, а то да ље зна чи да „љу ди има ју јед на ке из гле де 
да по ста ну не јед на ки“.5) 

У то ку два де се тог ве ка, на ро чи то у пе ри о ду на кон Дру гог 
свет ског ра та, кон цепт со ци јал не др жа ве је де фи ни тив но за жи вео у 
све ту, а со ци јал на пра ва и њи хо ва им пле мен та ци ја у кон ти нен тал-
ној Евро пи пред ста вља ју пред мет кон сен зу са ко јим се оси гу ра ва 
дру штве ни на пре дак. Мир но окру же ње дру штве ног спо ра зу ма са 
си гур но шћу за по сле ња, го то во до ме ре у ко јој би др жа ва га ран-
то ва ла пу ну за по сле ност,6) у ко ме по сто ји си гур ност ми ни мал них 

2) Хобс Т., ЛевијатанIII, Ниш, 1991, стр. 57.

3) Ми ли чић В., „Со ци јал на др жа ва, др жа ва бла го ста ња“, Ревијазасоцијалнуполитику, бр. 
3-4, За греб 1996, стр. 261.

4) Ја ша ре вић С., Социјалноправо, Но ви Сад 2010, стр. 80.

5) Ha ra lam bos M., Hol born M., Социологија:темеиперспективе, За греб, 2002, стр. 31.

6)  По јам пу не за по сле но сти је ком плек сан и че сто има раз ли чи то зна че ње,  а ње го во 
оства ре ње не под ра зу ме ва го то во увек исти циљ. У нај у жем, исто риј ском сми слу, под 
пу ном за по сле но шћу сма тра се та кво ста ње на тр жи шту ра да у ко јем не по сто ји не за по-
сле ност. Са вре ме но схва та ње овог пој ма пред ста вља ста ње у ко јем је по сао са аде кват-
ном пла том до сту пан сви ма ко ји ак тив но тра же по сао.
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при хо да од ра да, те си стем со ци јал не си гур но сти,7) пред ста вља ли 
су бит не еле мен те на до град ње си сте ма рад них од но са. То окру же-
ње ко је има раз ра ђе не ми ни мал не рад не стан дар де ко ји се оства ру-
ју кроз за штит не по ступ ке и ко је је оси гу ра ва ло рад но за ко но дав-
ство и сна жно ор га ни зо ва ни син ди ка ти, је сте окру же ње со ци јал ног 
ком про ми са и на прет ка из гра ђе ног на осно ва ма со ци јал них пра ва. 
Та ква со ци јал на пра ва су би ла сво је вр сно оп те ре ће ње и по сло дав-
цу и др жа ви, али су оси гу ра ва ла дру штве ни мир и си гур ност, а све 
је то би ло усло вље но ста бил ним ра стом, ма лом сто пом не за по сле-
но сти, ре ла тив но ујед на че ним си сте мом рас по де ле при хо да, итд.

Еко ном ски раз ви је не европ ске др жа ве су то ком дру ге по ло-
ви не про шлог ве ка по сти гле са гла сност око кључ них со ци јал них 
пи та ња и ус пе ле да оства ре ви сок ни во ква ли те та жи во та ко ји је 
озна чен па ра диг мом „др жа ве бла го ста ња“. Раз ли ке у кул тур ној 
тра ди ци ји, исто ри ји и до ми нант ној ре ли ги ји усло ви ле су ин хе рент-
не раз ли ке у стра те ги ји ко ја се од но си на кон струк ци ју, ре гу ла ци ју, 
фи нан си ра ње и прав но де фи ни са ње со ци јал не др жа ве. Раз ви је не 
др жа ве, ко је при па да ју тзв. ста рим чла ни ца ма Европ ске уни је, пре-
по зна тљи ве су као „др жа ве бла го ста ња“ јер су де це ни ја ма по сле 
Дру гог свет ског ин тен зив но ра ди ле на по сти за њу кон сен зу са да 
на осно ва ма со ли дар но сти и тран сфе ра до хот ка по стиг ну за до во-
ља ва ју ће со ци јал не про гра ме у раз ли чи тим обла сти ма со ци јал не 
по ли ти ке. Оно што је ка рак те ри стич но за све њих је сте да не ма ју 
је дин ствен кон цепт со ци јал не др жа ве, од но сно да ин стру мен ти и 
ре ше ња у прак си ни су хо мо ге на и уни форм на, већ раз ли чи та и че-
сто кон тра дик тор на.

Кри за со ци јал не др жа ве на сту пи ла је сре ди ном се дам де се-
тих го ди на про шлог ве ка, на кон нафт ног шо ка 1973. го ди не ко ји 
је до вео до ве ли ке кри зе свет ске еко но ми је. По том су усле ди ле и 
дру ге про ме не – пре све га гло ба ли за ци ја и екс пан зи ја свет ског тр-
жи шта. То је до ве ло до по сте пе не афир ма ци је тзв. „ком пе ти тив не 
др жа ве“ ко ја на сто ји да сма њи тро шко ве ка ко би ње на пред у зе ћа 
по ста ла кон ку рент на у ме ђу на род ним окви ри ма.

То ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
европ ска со ци јал на по ли ти ка се зна чај но про ме ни ла. У окру же њу 
у ко ме вла да гло бал на при вре да, до шло је до про ме не са ста ва и 
по тре ба за рад ном сна гом. Ми ли он ска не за по сле ност, с обе леж ји-

7) Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да де фи ни ше со ци јал ну си гур ност као „за шти ту ко ју дру-
штво пру жа по је дин ци ма и до ма ћин стви ма та ко што им обез бе ђу је при ступ здрав стве-
ној за шти ти и га ран ци ја ма ма те ри јал не си гур но сти, по себ но у слу ча је ви ма ста ро сти, 
не за по сле но сти, бо ле сти, ин ва лид но сти, по вре де на ра ду, ма те рин ства или гу бит ка 
хра ни те ља по ро ди це. Ви де ти ви ше у тек сту: In ter na ti o nal La bor Or ga ni za tion, Universal
Challenge:SocialSecurityfortheWorld, World of Work, бр. 49, Ge ne va 2003. 
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ма ду го трај но сти, за хва ти ла је рад ну сна гу сву да у све ту. Исто вре-
ме но, по рас тао је и број по тра жи ла ца за по сле ња, јер се по ве ћао и 
удео же на на тр жи шту рад не сна ге. По ве ћао се оп сег ра да у не фор-
мал ној еко но ми ји, и то не за то што би та кав об лик пред ста вљао 
же ље ну од лу ку рад ни ка, већ је ис кљу чи во пред ста вљао ну жност 
да се ра ди. Ре зул та ти упо ред ног пре гле да са вре ме них др жа ва бла-
го ста ња ја сно по ка зу ју да се по сте пе но раз би ја мо но лит на струк-
ту ра др жа ве бла го ста ња, али да др жа ва ни ка ко не гу би сво ју уло гу 
у си сте му со ци јал не по ли ти ке.8) 

Да кле, у со ци јал ној др жа ви, ко ја је те рет со ци јал них оба-
ве за све те же под но си ла, кра јем де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка по ста ви ло се пи та ње: је су ли со ци јал на пра ва до сти гла сво ју 
кул ми на ци ју и тре ба ли их са да ре ду ко ва ти? Без об зи ра ка кав био 
од го вор на ово пи та ње, нео п ход но је да се ре фор ми ше со ци јал на 
др жа ва, та ко што ће се учи ни ти спо соб ном да од го во ри но вим иза-
зо ви ма, а на ро чи то они ма ко ји су на ста ли про ме на ма у гло бал ном 
кон тек сту и струк ту ри дру штва.

Због ве ли ке еко ном ске кри зе, со ци јал на др жа ва на ла зи се 
да нас у озбиљ ном про бле му. Гло ба ли за ци ја је до ве ла до еро зи је 
со ци јал не др жа ве, јер је огра ни чи ла ње ну ауто но ми ју, на ро чи то у 
сфе ри со ци јал не по ли ти ке, чи ме је ди рект но ути ца ла на по ве ћа ње 
сто пе не за по сле но сти и си ро ма штва.9) За хва љу ју ћи то ме ја вља ју 
се мно ги за го вор ни ци су жа ва ња со ци јал не ин тер вен ци је др жа ве и 
на пу шта ња иде је со ци јал не др жа ве. Ипак, по след ња ве ли ка кри-
за у све ту по ка за ла је да се ква ли те тан дру штве ни раз вој не мо же 
ба зи ра ти са мо на под сти ца њу чи ни ла ца еко ном ског раз вит ка, уз 
за не ма ри ва ње со ци јал не ком по нен те, јер се ти ме под ри ва и са ма 
еко ном ска осно ва и укуп на ста бил ност дру штва.10)

ОСТВАРИВАЊЕСОЦИЈАЛНИХПРАВА
УУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Из раз „со ци јал но пра во“ у нај ши рем сми слу се упо тре бља ва 
за озна ча ва ње пра ва јед ног дру штва, без об зи ра на то да ли су то 
пра во ства ра ли: са ма др жа ва или дру штве ни су бјек ти не за ви сно 
од др жа ве или, пак, и др жа ва и дру штве ни су бјек ти за јед но. Пре-

8) Asco li U., Ran ci C., DilemmasofWelfareMix–TheNewStructureofWelfareinEraofPri
vatization, New York, 2002, стр. 155.

9) Пе тро вић А., „Со ци јал на си гур ност и људ ско до сто јан ство“, Часописзарадноисоци
јалноправо , бр. 1/2008, Бе о град 2008, стр. 472. 

10) Ја ша ре вић С., оп. цит. стр. 82.
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ци зни је ре че но, овај из раз се упо тре бља ва да би се њи ме озна чи ло 
пра во као укуп ност прав них нор ми ко је ре гу ли шу по на ша ње у дру-
штву.11)То зна чи да со ци јал но пра во на ста је у дру штву, спон та но 
и не по сред но као ње гов објек тив ни ре зул тат и из раз, при че му је 
пот пу но не за ви сно од зва нич ног др жав ног пра ва.12)

Глав но на сто ја ње со ци јал не др жа ве је сте оси гу ра ње еко-
ном ске си гур но сти за по ро ди цу као основ ну дру штве ну је ди ни цу. 
Два су на чи на за то: си стем со ци јал не си гур но сти и си стем со ци-
јал не по мо ћи. Си стем со ци јал не си гур но сти, у по јед но ста вље ном 
сми слу, по ве зан је са по сто ја њем рад ног од но са, док се со ци јал на 
по моћ на до ве зу је на со ци јал ну по тре бу.13) Да кле, со ци јал на пра ва 
по сто је кроз два усме ре ња: со ци јал на пра ва по ве за на са ра дом, од-
но сно у рад ном од но су, и со ци јал на пра ва ван рад ног од но са.

Ко ја се со ци јал на пра ва шти те у рад ном од но су, а чи ја се за-
шти та оси гу ра ва кроз рад но пра во као ре гу ла ти ву рад них од но са? 
Те шко је по бро ја ти све кон крет не по јав не об ли ке со ци јал них пра-
ва, на ро чи то ка да се узме у об зир да ме ђу на род ни ак ти раз ли чи то 
на бра ја ју та пра ва. Мо же мо ипак ре ћи да се у рад ном од но су, или 
у ве зи са њим, сле де ћа пра ва нај че шће по ја вљу ју као со ци јал на: 
пра во на рад, од но сно сло бо да ра да,14) пра во на про фе си о нал но ор-
га ни зо ва ње, пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње, пра во на ко лек тив-
ну ак ци ју, пра во на уче шће у упра вља њу и од лу чи ва њу, пра во на 
за ра ду, пра во на пра вич не, здра ве и без бед не усло ве ра да,15) пра во 
на струч но обра зо ва ње и уса вр ша ва ње, пра во на по себ ну за шти ту 
де це, омла ди не и же на, пра во на по себ ну за шти ту ин ва ли да, пра во 
на со ци јал ну си гур ност и со ци јал но оси гу ра ње. По је ди на од ових 
пра ва су у те сној ве зи са ни зом гра ђан ских (лич них) пра ва, као што 

11) Тин тић Н., „Со ци јал но пра во и со ци јал на си гур ност“, ГодишњакПравногфакултетау
БањаЛуци, 1977, стр. 34. 

12) О раз ли чи тим зна че њи ма из ра за „со ци јал но пра во“ ви де ти ви ше у Шун де рић Б., „Раз-
ли чи та зна че ња из ра за со ци јал но пра во“, Часопис за радно и социјално право, бр. 
1-8/2008, Бе о град 2008, стр. 433-454. 

13) То чи ње нич но ста ње со ци јал не по тре бе нај че шће ко ин ци ди ра са не по сто ја њем рад ног 
од но са, али ја сно је да со ци јал на по тре ба мо же по сто ја ти и ка да по сто ји рад ни од нос.

14) Пра во на рад, ко је се уоп ште но по сма тра као пра во сва ког ли ца да сло бод но иза бе ре 
по сао ко ји до но си пла ту, оси гу ра ва до сто јан ствен жи вот, пред ста вља основ но и ин-
ди ви ду ал но со ци јал но пра во по ве за но са рад ним од но сом ко је је до ве ло до раз вит ка 
и оста лих пра ва. Оно је пр ви пут при зна то као људ ско пра во у Фран цу ском уста ву из 
1793. го ди не, да би у сле де ћих 150 го ди на би ло по вре ме но на во ђе но као из раз про грам-
ских усме ре ња ре во лу ци о нар них и ре фор ми стич ких по ли тич ких, со ци јал них ре ли гиј-
ских по кре та, али је исто та ко че сто би ло и за не ма ри ва но.Тек на кон Дру гог свет ског 
ра та, људ ска пра ва су по ста ла основ не од ред ни це прав не ре гу ла ти ве људ ског дру штва, 
и ко нач но су на шла ме сто у ве ћи ни на ци о нал них уста ва та да шњих др жа ва.

15) Ово пра во у се би са др жи и пра во на од мор од ра да у рад ном од но су.
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су: пра во на жи вот, пра во на раз вој лич но сти, пра во на при ват ност, 
пра во на из ра жа ва ње ми шље ња, итд. Оту да се из во ди за кљу чак да 
со ци јал на пра ва пред ста вља ју уга о ни ка мен са вре ме ног кон цеп-
та ка ко ли бе рал не др жа ве, та ко и др жа ве бла го ста ња, а у окви ру 
Европ ске уни је – кон цеп та Со ци јал не Евро пе.16) Циљ по сто ја ња 
ових со ци јал них пра ва и њи хо ве за шти те тре ба да бу де ху ма ни за-
ци ја рад них од но са ко ја во ди ка ин ду стриј ском ми ру и про дук тив-
но сти, што је исто вре ме но и циљ рад ног пра ва уоп ште. Као што се 
да ви де ти, со ци јал но пра во ре гу ли ше за шти ту оних ли ца ко ја ни су 
у мо гућ но сти да сво јим ра дом, или сво јом имо ви ном обез бе де се-
би и из др жа ва ним чла но ви ма по ро ди це сред ства за жи вот.17) Оно 
ни је уни вер зал но пра во, јер при па да са мо ли ци ма ко ја се на ла зе у 
ста њу со ци јал не по тре бе – ста њу ко је ни је ре дов но ни ти по жељ но, 
већ је на мет ну то ли цу про тив ње го ве во ље.18)

Ме ђу тим, у са вре ме ном све ту ко ји се об ли ку је под сна жним 
ути ца јем гло ба ли за ци је, ове основ не ин сти ту ци о нал не прет по-
став ке оства ри ва ња со ци јал них пра ва су уз др ма не. Сли ка ну кле ар-
не по ро ди це, у ко јој је до ми нан тан сти ца тељ до хот ка му шка рац, а 
же на осно ва за јед ни штва и со ци јал ног ка рак те ра по ро ди це, умно-
го ме се из ме ни ла, пре ба цу ју ћи до да тан те рет оси гу ра ња со ци јал-
них услу га на со ци јал ну др жа ву. До ла зи до ра ста еко ном ске не си-
гур но сти на ма кро е ко ном ском ни воу ко ја је по ве за на са трен дом 
успо ра ва ња еко ном ског ра ста. По ро ди ца по ста је та ко ђе про из вод 
гло ба ли за ци је, а про из вод ни про цес се по ме ра са фор дов ске по де-
ле по сло ва ка ма сов ној про из вод њи.19)

Та ко ђе, ме ња се и сам си стем рад них од но са, а на ме ћу се и 
про ме не со ци јал них пра ва у њи ма. Ја вља ју се стра те ги је упра вља-
ња људ ским по тен ци ја ли ма, ко је су нај че шће усме ре не са мо пре ма 
бо љем ко ри шће њу (а по не кад и зло у по тре би) рад ног по тен ци ја ла, 
без об зи ра на ху ма ни за ци ју рад них усло ва. Рад ни жи вот и си гур-
ност за по сле ња ко ји су по сто ја ли не кад, ви ше ни су при хва тљи ви у 
но вим усло ви ма при вре ђи ва ња. Син ди кал но ор га ни зо ва ње сла би, 
до ла зи до оси па ња члан ства у син ди ка ти ма, а на то по сло дав ци 

16) Лу бар да Б., „Кон цепт со ци јал ног гра ђан ства у пра ву Европ ске Уни је“, Часописзарадно
исоцијалноправо, Бе о град, 2011, стр. 16.

17) Шун де рић Б., „Со ци јал но пра во – основ не иде је и вред но сти“, Часописзарадноисо
цијалноправо, Бе о град 2009, стр. 453.

18) Ова кво схва та ње со ци јал ног пра ва ис ти цао је и Сло бо дан Јо ва но вић ко ји сма тра да 
„прав да из и ску је да сва ком гра ђа ни ну бу де обез бе ђен оп ста нак до сто јан чо ве ка, при 
че му дух прав де тре ба схва ти ти та ко да он из и ску је убла жа ва ње дру штве них су прот но-
сти“. Ви де ти ви ше у Јо ва но вић С., Уставноправо, Бе о град 1924. стр. 448.

19) Ga han G. P., Euro pean Unem ployment: The Ro le of La bo ur Mar ket Re gu la tion? Comparative
LabourLawandPolicyJournal, бр. 19/1998, Il li no is, 1998, стр. 35-53.
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ре а гу ју агре сив ним зах те ви ма за флек си би ли за ци јом ра да. За по-
сле ње пре ста је да бу де тра јан од нос, а ин ди ка тив но је све при сут но 
сла бље ње за шти та у рад ном од но су под из го во ром да су те за шти-
те пре пре ка про дук тив но сти.20) Уло га др жа ве на тр жи шту ра да се 
ме ња, па та ко она ви ше не же ли ак тив но да уче ству је на тр жи шту 
ра да већ се огра ни ча ва са мо на вр ше ње ко рек тив них функ ци ја.21) 
Све по ме ну те про ме не  на ру ша ва ју струк ту ру рад них од но са и до-
во де до ра ста не јед на ко сти, ши ре ња дру штве них по де ла и на па да 
на сам raisond’être рад ног пра ва уоп ште.22) 

Тен ден ци је су по зна те, као што се на кон Дру гог свет ског ра-
та у со ци јал ној др жа ви мо гла пре по зна ти спи ра ла со ци јал них пра-
ва окре ну та пре ма го ре код ко је су ин ве сти то ри и др жа ве до во ди ли 
до гло бал ног ра ста тих пра ва ка ко би из бе гли кон ку рент ске не до-
стат ке и оси гу ра ли јед нак по чет ни по ло жај, та ко је да нас са свим 
из ве сна тр ка пре ма дну на под руч ју со ци јал них пра ва, тр ка у ко-
јој сви на сто је да сма ње обим за шти те тих пра ва, флек си би ли зу ју 
рад ни од нос и тр жи ште ра да, а по сто је ће за кон ске ни вое за шти те 
пра ва у рад ним од но си ма да учи не са мо сим бо лич ком ре гу ла ти вом 
ко ја ће за за шти ту со ци јал них пра ва има ти „пла це бо“ ефе кат. У 
од су ству ја сних мо рал них вред но сти, су коб по сто је ћих стан дар да 
и ре ал но сти до во ди до про ме на у схва та њу со ци јал них пра ва, ко је 
при вред ни чи ни о ци у овом тре нут ку ви ше по сма тра ју као коч ни це 
не го као мо то ре на прет ка.

По ста вља се пи та ње ка ко рад но пра во и дру штво уоп ште, 
мо же ефи ка сно да од го во ри на све при сут ни тренд сма њи ва ња ни-
воа со ци јал не за шти те? Овај на пад на со ци јал на пра ва, и на сто ја-
ње да рад ни од но си све ви ше по но во по ста ну са свим сло бод но, 
тр жи шно ре гу ли са ни од но си, пред ста вља и на пад на по себ ност и 
са мо стал ност рад них од но са у це ли ни. Ми шље ња смо да до са да-
шња так ти ка, у ко јој се ни шта не ме ња већ се и да ље ин си сти ра на 
ја сно из ра же ној ин те ре сној на кло но сти рад ног пра ва рад ни ци ма 
као сла би јој стра ни по прин ци пу infavoremlaboratoris, на кра ју ће 
до ве сти до иле гал не флек си би ли за ци је, чи ме рад но за ко но дав ство 
по ста је са мо иде ал али не и прак са.

Мо гућ ност ко ја се чи ни као нај бо ље ре ше ње је сте да се из-
вр ши флек си би ли за ци ја рад них од но са, рад ног за ко но дав ства и 

20) Ем пи риј ска ис тра жи ва ња спро ве де на од стра не Европ ске фон да ци је за уна пре ђе ње 
усло ва жи во та и ра да, с ре зер вом узи ма ју по ве за ност флек си би ли за ци је усло ва ра да и 
ра ста про дук тив но сти.

21) Su pi ot A., BeyondEmployment:ChangesinWorkandtheFutureofLabourLawinEurope, 
Ox ford, 2001, стр. 45.

22)  McFa te K., Introduction:WesternStatesintheNewWorldOrder, New York, 1995, стр. 78.
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тр жи шта ра да, али не на про сто као де ре гу ла ци ја и „де ју ри ди фи-
ка ци ја“, већ као са др жај но ре де фи ни са ње рад них од но са, а он да и 
ре ор га ни за ци ја са ста ва со ци јал них пра ва и оба ве за у њи ма. Ова ко 
схва ће на де ре гу ла ци ја зна чи при хва та ње ну жно сти флек си би ли-
за ци је рад них од но са и со ци јал них пра ва у њи ма, али и раз у ме-
ва ње по тре бе спе ци фич не за шти те тих од но са и пра ва. То зна чи 
да „омек ша ва ње“ ри гид но сти струк ту ре уре ђе ња рад них од но са 
не мо ра ну жно до ве сти до сма ње ња за кон ске за шти те су бје ка та 
рад ног од но са. Флек си би ли за ци ја ће до ве сти до сма ње ња на мет-
ну тих огра ни че ња, али је по треб но про на ћи но ви кон цепт рад них 
од но са уме сто не се лек тив ног сма ње ња оби ма и вр сте пра ва, ко ји 
ће ува жа ва ти устав ну оба ве зу при ме не основ них људ ских пра ва и 
сло бо да. За кон ске тер ми не тре ба увек ту ма чи ти у скла ду са устав-
ним на че ли ма и вред но сти ма, и ни ка ко се не сме до зво ли ти да она 
оста ну нео ства ре на. Основ на пра ва и сло бо де пред ста вља ју ци ви-
ли за циј ско до стиг ну ће и као та ква се мо ра ју по што ва ти. Чи ње ни ца 
да се рад ни од но си ме ња ју мо же да зна чи да ће се од ре ђе на пра ва 
ме ња ти, ра сти, па да ти или не ста ја ти, али се ни ка ко у пи та ње не 
сме ју до ве сти су штин ска на че ла и осно ве са мих за шти та ко је се 
пру жа ју у рад ном од но су.

Со ци јал на пра ва, мо жда ви ше не го лич на, по ли тич ка, кул-
тур на и дру га пра ва ка рак те ри ше вул не ра бил ност, ко ја јој да је ка-
рак тер нај сла би је за шти ће них пра ва у си сте му људ ских пра ва.23)

У кон тек сту нор ма ти ве рад них од но са, со ци јал на пра ва су 
функ ци о ни са ла по на че лу infavoremlaboratoris, ка ко би се из јед на-
чи ла не јед на кост сна га ко ја по сто ји из ме ђу по сло дав ца и рад ни ка. 
По сто је мно ге иде је о то ме до ко је ме ре то из јед на ча ва ње тре ба да 
иде, но свим тим иде ја ма је за јед нич ко да у рад ним од но си ма тре ба 
те жи ти по сти за њу од ре ђе не на ци о нал не рав но те же су прот ста вље-
них ин те ре са, уме сто под у пи ра ња са мо јед ног скло па ин те ре са, а 
за ти ра ња дру гог. Дру гим ре чи ма, уко ли ко по гле да мо ве ћи ну пој мо-
ва со ци јал них пра ва по ве за них са рад ним пра вом, оно што им је за-
јед нич ко је увек угра ђе ни ме ха ни зам кон тро ле пој ма ефи ка сно сти. 
Уко ли ко по јам со ци јал них пра ва, у кон тек сту рад них од но са, оцр-
та ва иде ју за шти те рад ни ка то зна чи да за ве ћи ну рад ни ка та пра ва 
мо ра ју да бу ду за шти ће на и у окви ру не ког спе ци фич ног др жав ног 
уре ђе ња, а не са мо те о риј ским кон струк ци ја ма.24)

23) Пе ро вић С., „Пра во и до сто јан ство чо ве ка“, Правниживот, бр. 3-4/2006, Бе о град, 2006, 
стр. 11.

24) Da vi es P., Fre e dland M., „La bor Mar kets, Wel fa re and the Per so nal Sco pe of Em ployment 
Law“, ComparativeLabourLawandPolicyJournal бр. 21/1999, Il li no is, 1999, стр. 78. 
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Спе ци фич но др жав но окру же ње да нас је окру же ње гло ба ли-
за ци је, но во ста ње ства ри ко је до ди ру је под руч је со ци јал них пра-
ва, при вре де и кул ту ре, ста ње ко је не ма сми сла оце њи ва ти на ле-
стви ци мо рал них вред но сти.25) Гло ба ли за циј ско окру же ње је оно 
ко је ства ра осно ве за при вред ни на пре дак, раз ви так свет ске при-
вре де, ко је мо же да ши ри ис ку ства и иде је, кул тур не вред но сти и 
стре мље ња, али исто та ко та кве про ме не че сто пра те си ро ма штво, 
не за по сле ност и со ци јал на дез ин те гра ци ја.26)

Ко нач но, ак ту ел на гло бал на кри за отва ра пи та ње ко је је и до 
са да би ло пред мет те о риј ских рас пра ва и раз ли чи тих по ли тич ких 
при сту па, а ко је се од но си на по сто ја ње и де фи ни са ње гра ни це у 
оби му и ква ли те ту со ци јал них пра ва. Дру гим ре чи ма, по ста вља се 
пи та ње до ког ни воа мо же ићи си стем со ци јал них пра ва, а да не 
ути че де сти му ла тив но на рад ни ка да се про фе си о нал но и струч но 
раз ви ја, да по сти же нај ве ће мо гу ће рад не ре зул та те, од но сно да 
уче ству је у тр жи шној утак ми ци људ ских спо соб но сти и зна ња.27) 
Гло ба ли за ци ја у при вред ном сми слу, као те жња ка кон ку рент но-
сти и ефи ка сно сти, ко ја до во ди у пи та ње со ци јал на пра ва, је сте 
кон текст у ко јем се тре ба да се пру жи за шти та тих пра ва. Та гло ба-
ли за ци ја да нас ви ше ни је пи та ње не ко ли ци не мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја ко је по слу ју у не ко ли ко др жа ва, већ је це ло куп на при-
вре да у XXI ве ку уисти ну гло ба ли зо ва на. Она пред ста вља кон текст 
у ко јем нај ва жни ји ин те ре си по сло дав ца, ко ји се гло бал но по ве зу-
ју и гло бал но кон ку ри шу јед ни дру ги ма, по ста ју по ве ћа ње ефи ка-
сно сти и про дук тив но сти до ме ре у ко јој со ци јал на пра ва по ста ју 
то ли ко огра ни ча ва ју ћа да по сто ји и ри зик из ме шта ња и ре ло ци ра-
ња про из вод ње. Та ква гло бал на прет ња со ци јал ним пра ви ма мо же 
би ти из ба лан си ра на ис кљу чи во пред у зи ма њем од ре ђе них ме ра на 
гло бал ном ни воу ка ко би се спре чи ла тр ка пре ма дну. 

Је дан од та квих ре зул та та је и Де кла ра ци ја Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да о основ ним прин ци пи ма и пра ви ма на ра ду из 
1998. го ди не ко ја да нас пред ста вља нај да ле ко се жни ји ме ха ни зам 
ме ђу на род них рад них стан дар да и со ци јал них пра ва по ве за них са 
рад ним од но сом. Све др жа ве чла ни це Ме ђу на род не ор га ни за ци-
је ра да, без об зи ра на ра ти фи ка ци је по сто је ћих кон вен ци ја, са да 
има ју оба ве зу по што ва ња, про мо ци је и оства ри ва ња на че ла сло бо-

25) Con te M., „The Wor kers in the Glo ba li zed Eco nomy: The Euro pean Way to the Fo un da tion 
and En for ce ment of the  So cial Rights“, RichmondJournalofGlobalLawandBusiness, бр. 
2/2001, Vir gi nia, 2001, стр. 91.

26) Ibid.

27) Ма рин ко вић, Д., „Со ци јал на пра ва из ме ђу ин ду стриј ских кон фли ка та и со ци јал ног 
парт нер ства“, Часописзарадноисоцијалноправо, Бе о град, 2009, стр. 188. 
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де удру жи ва ња и ефи ка сног при зна ња пра ва на ко лек тив но пре го-
ва ра ње, ели ми на ци ју свих об ли ка при нуд ног или оба ве зног ра да, 
ели ми на ци ју дис кри ми на ци је у за по шља ва њу, као и за бра ну ра-
да де це. Де кла ра ци ја је јед но гла сно при хва ће на, али се по ста вља 
пи та ње да ли је то по че так или крај рад ним стан дар ди ма. Та ко ђе, 
вр ло је ди ску та бил но да ли ова Де кла ра ци ја има би ло ка кав по зи-
ти ван ефе кат на со ци јал на пра ва и рад не стан дар де, осим што су 
се у Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ра да сли ли ми ли о ни до ла ра да тих 
од стра не Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва да би се ра ди ло на ње-
ној про мо ци ји и по др шци. Чи ни нам се да два основ на про бле ма 
из би ја ју у пр ви план у ве зи са овом Де кла ра ци јом. Пр во, у Пре ам-
бу ли Де кла ра ци је о људ ским пра ви ма до не тој од стра не Ује ди ње-
них на ци ја из 1948. го ди не, на во ди се да су људ ска пра ва јед на ка 
и нео ту ђи ва, па та ко са ма ква ли фи ка ци ја и по де ла на основ не или 
су штин ске стан дар де ра да под ра зу ме ва да по сто је и они ко ји су 
„ма ње основ ни“ или „ма ње су штин ски“. По ко јој ло ги ци је за бра на 
дис кри ми на ци је бит ни ја од пра ва на: со ци јал но оси гу ра ње, си гур-
не усло ве ра да, по ро диљ ско од су ство, итд? Или, шта пред ста вља 
га ран ци ја сло бо де удру жи ва ња ако не по сто ји чи тав низ дру гих 
со ци јал но-еко ном ских пра ва ко ја ће ту сло бо ду да спро ве ду у де-
ло. Дру го, Де кла ра ци ја о основ ним прин ци пи ма и пра ви ма на ра ду 
у пот пу но сти за по ста вља еко ном ска и со ци јал на пра ва рад ни ка и 
нај ви ше се ба ви не га тив ним из ра зом по је ди них пра ва. Та ко се на 
при мер, тра жи од по је ди на ца, гру па и др жа ва да „за бра не“ дис кри-
ми на ци ју, „уки ну“ при нуд ни рад и „ели ми ни шу“ де чи ји рад. Си ту-
а ци ја се до дат но ком пли ку је ка да се узме у об зир да Европ ски суд 
прав де ни је при хва тио ову Де кла ра ци ју као део европ ског пра ва, а 
Европ ски суд за људ ска пра ва је уста но вио и пра во на не у дру жи ва-
ње, као не га тив ни аспект сло бо де син ди кал ног удру жи ва ња.28)  

С об зи ром на ње не вр ло огра ни че не до ме те, по ста вља се пи-
та ње због че га је би ло нео п ход но да Ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
ра да до не се јед ну ова кву Де кла ра ци ју. Ако је циљ био да на те ра 
др жа ве да пре у зму оба ве зе из ње и без чи на ра ти фи ка ци је, и на 
тај на чин до ка же да још увек има свој ство уни вер зал но сти, у то-
ме се ни је ус пе ло. Оп ште је по зна то да сам чин ра ти фи ка ци је не 
зна чи нео п ход но и при ме ну од ре да ба кон вен ци је. За пра во, не дав не 
сту ди је су ука за ле на ма ли број до ка за о ста ти стич кој ве зи из ме ђу 
ра ти фи ка ци је кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да и ствар-

28) Ова кво схва та ње европ ских су до ва је оправ да но, ако се узме у об зир да кон цепт оп-
штих прав них на че ла ко му ни тар ног пра ва, ну жно укљу чу је и кор пус основ них со ци јал-
них пра ва, па је та ко по сте пе но са зре ва ло уве ре ње да основ на со ци јал на пра ва гра ђа на 
пред ста вља ју кон сти ту тив ни еле мент Европ ске уни је.
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них усло ва ра да.29) Ма сов но кр ше ње нор ми Ме ђу на род не ор га ни-
за ци је ра да од но си се и на не по што ва ње од ред би основ них, фун да-
мен тал них кон вен ци ја, ко је се да нас сма тра ју и основ ним пра ви ма 
рад ни ка. У ве ли ком бро ју слу ча је ва до ла зи упра во до кр ше ња ових 
основ них од ред би, а то се нај че шће од но си на не при зна ва ње пра ва 
син ди ка ти ма, укљу чу ју ћи дис кри ми на ци ју, за стра ши ва ње, по ли-
тич ки про гон и хај ку на чла но ве син ди ка та; по сто ја ње при нуд ног 
ра да; и екс тен зив ну упо тре бу деч јег ра да. Со ци јал ни стан дар ди 
ни су за до во ље ни, а у при лог тој те зи све до чи и ве ли ки број не за по-
сле них и не а де кват но за по сле них рад ни ка, ни ске или не ис пла ће не 
за ра де, ми ни мал на со ци јал на за шти та по пу ла ци је у це ли ни, ви сок 
про це нат по вре да на ра ду и про фе си о нал них бо ле сти, и дру ги не-
до ста ци у оно ме што Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да да нас зо ве 
„при сто јан по сао“.30) 

Да кле, ова Де кла ра ци ја не пред ста вља ре ше ње за со ци јал-
на пра ва у рад ном од но су. Она пред ста вља са мо об лик при ти ска 
на дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је, Европ ску Уни ју, Са вет Евро-
пе, Ује ди ње не на ци је, Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју, а све у 
сми слу на ста вља ња да љег ра да на ус по ста ви кор пу са основ них и 
пра вом за шти ће них људ ских пра ва, чи ји циљ ни је бор ба про тив 
гло ба ли за ци је већ усме ре ње пре ма от кла ња њу не га тив них ефе ка та 
ко је гло ба ли за ци ја уно си у рад не од но се и со ци јал на пра ва у њи ма.

Ипак, у по тра зи за ером но вог со ци јал ног кон сен зу са, не тре-
ба са мо тра жи ти но ву суп стан ци јал ну осно ву со ци јал них пра ва, 
већ и ква ли тет не по ступ ке им пле мен та ци је и вр сте ин сти ту ци ја 
ко је ће их спро во ди ти. Ов де се пре све га ми сли на др жав не ин сти-
ту ци је ко је мо ра ју сво јим ауто ри те том пре све га да јам че ефи ка-
сну за шти ту и на чин ре ша ва ња спо ро ва уко ли ко до истих до ђе, али 
исто та ко из у зет но бит на је и уло га сна жних син ди ка та спо соб них 
да ко лек тив но пре го ва ра ју на свим ни во и ма. Ко нач но, у све му ово-
ме ва ља из бе га ва ти онај, та ко при су тан за ко но дав ни оп ти ми зам, и 
ра ди ти на ре ал ним нор ма ма ко је ће омо гу ћи ти ства ра ње аде кват не 
ме ре дру штве не вред но сти и бо гат ства као би се ус по ста вио си-
стем со ци јал не си гур но сти ко ји би га ран то вао и шти тио за ра де, 
здра вље и си гур ност на ра ду, а на кра ју и си стем со ци јал ног оси гу-
ра ња у гло бал ном дру штву.

За Ре пу бли ку Ср би ју  гло ба ли за ци ја су штин ски зна чи ин-
те гра ци ју са Европ ском уни јом, ко ја се већ на ла зи под зна чај ним 

29) Fla na gan R., Labourstandardsandinternationaleconomicadventage, Pa lo Al to, 2002, стр. 
53.

30) In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni za tion, Re du cing the de cent work de fi cit: A glo bal chal len ge, Re
portoftheDirectorGeneral, Ge ne va, 2001.
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ути ца јем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Европ ска уни ја је наш 
нај ве ћи снаб де вач ка пи та ла, европ ске и аме рич ке фир ме до ми ни-
ра ју ва жним сек то ри ма на ше еко но ми је, а уз то су прак тич но и на-
ше нај ве ће из во зно тр жи ште. Ве ли ки део на шег скром ног из во за 
кре ће се упра во ка европ ском еко ном ском про сто ру, а исто вре ме но 
по ку ша ва мо да се при ла го ди мо и „ис ко пи ра мо“ не ке од та ко зва них 
за пад но е вроп ских вред но сти, што зна чи да оне у ве ли кој ме ри ути-
чу на об ли ко ва ње срп ског рад ног за ко но дав ства.

У ова квој си ту а ци ји со ци јал на пра ва гу бе свој сми сао. На-
и ме, со ци јал на пра ва пред ста вља ју за јед нич ко, ци ви ли за циј ско 
пи та ње, ка ко за раз ви је не тр жи шне еко но ми је, та ко и за зе мље 
тран зи ци је. Исто вре ме но, она пред ста вља ју тест и по у зда ни по ка-
за тељ успе шно сти тран зи ци је. Јед ном реч ју, со ци јал на пра ва, као 
са став ни део по ро ди це људ ских пра ва, пред ста вља ју из раз је дин-
стве не по тре бе љу ди да жи ве ква ли те тан жи вот – жи вот до сто јан 
чо ве ка.31) Тврд ња да се ова пра ва шти те на европ ском ни воу би ла 
је, не сум њи во, јед на од при ма мљи вих под сти ца ја да со ци ја ли стич-
ке др жа ве сред ње и ис точ не Евро пе за ко ра че у про цес тран зи ци је, 
јер ће им она до не ти по ли тич ку ста бил ност, ви со ку дру штве ну и 
др жав ну си гур ност, а све у сфе ри при ви ле ги је по тро ша ча. Ипак, 
ка да је тран зи ци ја уисти ну и за по че ла, и сам европ ски си стем др-
жа ве бла го ста ња по ста је сум њив, а там на пер спек ти ва се из за пад-
не Евро пе пре не ла вр ло бр зо у но во тран зи циј ско окру же ње.32) У 
тра же њу по ли тич ке ста бил но сти и при вред не си гур но сти, др жа ве 
у тран зи ци ји су се у јед ном мо мен ту на шле на про сто „ка та пул ти-
ра не“ у но во гло бал но ин фор ма циј ско дру штво у ко јем се при вре-
да, за шти та на ра ду, рад ни стан дар ди и уло ге со ци јал них парт не ра 
жур но ме ња ју. Чак ни мно го сна жни ја, раз ви је ни ја европ ска дру-
штва ни су мо гла пред ви де ти и при пре ми ти аде ква тан од го вор на 
гло бал но алар мант но ста ње си ро ма штва и не за по сле но сти, а за др-
жа ве у тран зи ци ји то је био нео че ки ва ни шок со ци јал ног дам пин-
га, у ко јем је до шло да на ру ша ва ња си сте ма со ци јал не си гур но сти. 

31) О оства ри ва њу и за шти ти со ци јал них пра ва ви де ти ви ше у: Јо ва но вић П., „Оства ри ва-
ње и за шти та со ци јал них пра ва“, Часописзарадноисоцијалноправо, Бе о град, 2010, 
стр. 47-56.

32) За ни мљи во је да у др жа ва ма у тран зи ци ји са свим не се лек тив но тра же ње флек си бил-
но сти ко ин ци ди ра са раз у ме ва њем у Европ ској уни ји да је со ци јал ни дам пинг до та као 
и Евро пу, и ка да се ви ди да са мо флек си би ли за ци ја и де ре гу ла ци ја ни су до вољ не да 
пру же аде кват не од го во ре на по сто је ће дру штве не иза зо ве. Ка да тран зи циј ске др жа ве 
ула зе у по ступ ке при бли жа ва ња Европ ској уни ји, оне при лич но не му што и не се лек тив-
но, без ана ли тич ке по др шке, сма њу ју рад не стан дар де и ни вое за шти те, и на тај на чин 
се уда ља ва ју од „европ ског со ци јал ног мо де ла“ ко ји со ци јал на пра ва не уки да већ и 
ре де фи ни ше и афир ми ше.
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Упра во ова ко је у Ре пу бли ци Ср би ји то ком де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка кон цепт со ци јал них пра ва про шао кроз не ко-
ли ко фа за. Из ла зак из со ци ја ли зма до нео је про ме ну дру штве ног 
ми љеа, али је исто вре ме но не ста ла и со ци јал на си гур ност ко ја је 
по сто ја ла као за ме на за по ли тич ка пра ва. Да нас су со ци јал на пра-
ва у Ре пу бли ци Ср би ји за шти ће на са мо фор мал но прав но, али не и 
фак тич ки. Рад но за ко но дав ство ко је је у до број ме ри ускла ђе но са 
европ ским не ма свој фак тич ки од раз у прак си, би ло због „пре на-
тр па но сти“ су до ва, не е фи ка сно сти, не ко ор ди ни ра но сти и не а жур-
но сти др жав них ор га на или пак не по сто ја ња ме ха ни за ма при ну де. 
Мно ге при ва ти за ци је оста ви ле су ве ли ки број рад ни ка без по сла, 
др жа ву без па ра, а ту жи ла штво и суд без ре ал них мо гућ но сти да 
се на ђу на стра ни прав де и пра вич но сти. На жа лост, тран зи ци ја и 
при ва ти за ци ја су по ста ле глав ни „али би“ за су ро во кр ше ње рад них 
и со ци јал них пра ва, ко ја је са да ја ко те шко по ста ви ти на здра ве 
осно ве. За то пи та ње оства ри ва ња со ци јал них пра ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји ни је обе ћа ва ју ће. Спо рим и не е фи ка сним оства ри ва њем и 
за шти том пра ва на че ло со ци јал не си гур но сти је до ве де но у пи та-
ње. Мо гу ће је да ће до ћи и до да ље ли бе ра ли за ци је си сте ма со ци-
јал не си гур но сти, на на чин да ће она зна чи ти са мо оси гу ра ва ње 
со ци јал ног ми ни му ма, а све оста ло ће би ти пре пу ште но за ко ни-
то сти ма и мо гућ но сти ма тр жи шта. Исто вре ме но, сма њу ју се и ак-
тив но сти ко ји ма се др жа ва, као по сло да вац, ан га жу је на под руч ју 
по ве ћа ва ња за по сле но сти, као усту пак еко ном ској ефи ка сно сти и 
флек си бил но сти тр жи шта ра да.

*
**

У све ту ко га ка рак те ри ше оштра ме ђу на род на кон ку рен ци ја 
и ко ји функ ци о ни ше у усло ви ма гло ба ли за ци је, че сто се ис ти че да 
со ци јал на пра ва ди рект но за ви се од еко ном ских чи ни ла ца, те да је 
ши ре ње или су жа ва ње њи хо вог оби ма мо гу ће је ди но уз од ре ђе ни 
еко ном ски раст. Ме ђу тим, осим еко ном ских чи ни ла ца бит ну уло гу 
у пру жа њу мо гућ но сти оства ри ва ња со ци јал них пра ва има ју и по-
ли тич ке од лу ке. На при мер, у бив шим со ци ја ли стич ким др жа ва ма 
со ци јал на пра ва су има ла ши ро ки и уни вер зал ни ка рак тер, иако је 
про дук тив ност ра да би ла ре ла тив но ни ска. 

Да нас, у кон тек сту нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, јаз из ме ђу 
еко ном ских и со ци јал них пра ва је све ду бљи. На и ме, ра ди се о сво-
је вр сном па ра док су да гло бал но тр жи ште функ ци о ни ше по дру-
га чи јим пра ви ли ма од на ци о нал них при вре да па та ко ве ће за ра де 
или ве ћи обим со ци јал них пра ва на на ци о нал ном ни воу не мо ра ју 
ну жно да до ве ду до еко ном ског ра ста.
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Ја сно је да да нас, по ли тич ки фак то ри, кон цен три са ни пр вен-
стве но у над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, има ју пре суд ну уло гу у 
од лу чи ва њу о суд би ни со ци јал них пра ва ко ја че сто ола ко пре ба-
цу ју на „не спу та но функ ци о ни са ње ме ха ни за ма сло бод ног тр жи-
шта“. У ме ђу вре ме ну, у ре сце пу из ме ђу по ли тич ког, еко ном ског и 
со ци јал ног ра ста, по ве ћа ва се број си ро ма шних, не за по сле них и 
ис кљу че них.

У та квим усло ви ма ефи ка сност еко ном ске по ли ти ке ме ри-
ће се је ди но ква ли те том жи во та по је ди на ца и сте пе ном за до во ље-
ња њи хо вих пра ва, ин те ре са и основ них по тре ба. То под ра зу ме ва 
ства ра ње ефи ка сних ме ха ни за ма за за шти ту и обез бе ђе ње со ци јал-
них пра ва, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном ни воу. 

Ва жно је на гла си ти да су да нас, нарочитo у др жа ва ма у тран-
зи ци ји, со ци јал на пра ва оста вље на по стра ни, а да при том ни је 
об ја шње но из ко јих раз ло га је флек си би ли за ци ја рад них од но са 
уоп ште нео п ход на, као и ка ко мо же да се оства ри по ли ти ка одр жи-
вог раз во ја пре ко ства ра ња ква ли тет них по сло ва у усло ви ма флек-
си бил ног тр жи шта ра да. Упра во због то га, бу ду ћи со ци јал ни мо дел 
тре ба учи ни ти ефек тив ни јим и ве ро до стој ни јим, на ро чи то у вре ме 
ка да се на ла зи под зна чај ним при ти ском од стра не ме ђу на род не 
кон ку рен ци је. 

BojanUrdarevic,ZoranRadulovic

GLOBALIZATIONAND
THECONCEPTOFSOCIALRIGHTS

Summary
In this pa per, the aut hors at tempt to ob ser ve the pro blem of the 

ap pli ca tion and fun cti o ning of so cial rights in the con di ti ons of glo ba-
li za tion and stiff in ter na ti o nal com pe ti tion. In the first sec tion of the 
pa per, the in flu en ce of glo ba li za tion on the con cept of the so cial sta te is 
analyzed, and it is po in ted out that it is ne ce ses sary to re form the so cial 
sta te by ma king it ca pa ble to gi ve an swer to new chal len ges, espe ci ally 
the ones which ca me abo ut due to chan ges in the glo bal con text and 
the struc tu re of so ci ety. In the se cond sec tion of the pa per, the ob ject 
of re se arch is the en for ce ment of so cial rights in the co di ti ons of glo-
ba li za tion and the in cre a sing fle xi bi li za ti on and de re gu la tion of la bo ur 
law. Spe ci fi cally, the qu e sti on asked is how can la bo ur law and so ci ety 
in ge ne ral ef fi ci ently re spond to the ubi qu o to us trend of dec re a sing the 
le vel of so cial se cu rity? This at tack on so cial rights and the in cli na tion 
to turn la bo ur re la ti ons back to free, mar ket-re gu la ted re la ti ons is an at-
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tack on the dis tinctness and in de pen den ce of la bo ur re la ti ons in ge ne ral. 
Al so, in this sec tion of the pa per the aut hors will al so shortly analyze 
the cur rent si tu a tion re gar ding the en for ce ment and pro tec tion of so cial 
rights in the Re pu blic of Ser bia.
Keywords: sta te, glo ba li za tion, wel fa re sta te, so cial rights, la bo ur re la ti ons, 

de re gu la tion, fle xi bi li za ti on.
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Resume
The mo dern so ci ety of the la te 20th and early 21st cen tury is cha-

rac te ri zed by the in ten se pro cess of glo ba li za tion, which is re flec ted in 
the ac ce le ra ted de ve lop ment of new tec hno lo gi es and sig ni fi cant chan-
ges in all sphe res of so ci ety – in eco nomy, law, po li tics and cul tu re.

The chan ges in the struc tu re of the in du strial so ci ety which oc-
cu red du ring the la te 19th and the early 20th cen tury im po sed pro blems 
which co uld not ha ve been re sol ved wit hin the bo un da ri es of the clas sic 
le gal sta te or the ru le of law. For this re a son, the con cept of ci vil sta te 
had to be fun cti o nally sup ple men ted and ex pan ded by in tro du cing nu-
me ro us or ga ni za ti o nal and in sti tu ti o nal ino va ti ons, whe reby be si des its 
tra di ti o nal du ti es, the fo cus of ac tion is al so po in ted to wards the so cial 
sphe re of the so ci ety. The new type of sta te emer ged, la ter to be dub bed 
“so cial sta te” or “wal fa re sta te”.

The cri sis of the so cial sta te ca me abo ut du ring the mid-1970s, 
af ter the oil shock of 1973 which led to a gre at cri sis in the glo bal eco-
nomy. La ter ot her chan ges en sued – first of all the glo ba li za tion and 
the ex pan si on of the world mar ket. It led to a gra dual af fir ma tion of the 
so-cal led “com pe ti ti ve sta te” who se in tent is to re du ce the ex pen ses so 
that its com pa ni es be co me mo re com pe ti ti ve on the in ter na ti o nal le vel.

Due to the gre at eco no mic cri sis, the so cial sta te is in se ri o us dan-
ger to day. Glo ba li za tion led to an ero sion of the wel fa re sta te, be ca u se it 
li mi ted its auto nomy, espe ci ally in the sphe re of so cial po licy, whe reby 
it di rectly ca u sed an in cre a se in the ra tes of unem ployment and po verty.

The re sults of this re se arch ha ve shown that the ba sic in sti tu ti o-
nal pre sump ti ons for the exer ci se of so cial rights ha ve been sha ken to 
the co re. Al so, the very system of la bor re la ti on ships is chan ging, and 
chan ges of so cial rights wit hin them ha ve al so been im po sed. The qu-
e sti on ari ses - how can la bor law and the so ci ety in ge ne ral ef fi ci ently 
re spond to the ubi qu i to us trend of the dec re a sing of the le vel of so cial 
se cu rity? This at tack on so cial rights and the in cli na tion to turn la bo ur 
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re la ti ons back to free, mar ket-re gu la ted re la ti ons is an at tack on the dis-
tinctness and the in de pen den ce of la bo ur re la ti ons in ge ne ral. 

Fi nally, the cur rent glo bal cri sis ra i ses a qu e sti on which has this 
far been an ob ject of the o re ti cal dis pu tes and dif fe rent po li ti cal ap pro-
ac hes, per ta i ning to the exi sten ce and the de fi ni tion of a li mit in the sco-
pe and the qu a lity of so cial rights. In ot her words, the qu e sti on is how 
far can the system of so cial rights go, wit ho ut dec re a sing the mo ti va tion 
of the wor ker to im pro ve pro fes si o nally, to ac hi e ve the gre a test work 
re sults pos si ble, that is to ta ke part in the mar ket com pe ti tion of hu man 
abi li ti es and know led ge.

Ho we ver, in the qu est for the era of a new so cial con sen sus, one 
sho uld lo ok not just for a new sub stan tial ba sis of so cial rights, but al so 
for sa tis fac tory met hods of im ple men ta tion and the types of in sti tu ti ons 
to con duct them.

* Овај рад је примљен 18. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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