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1.ПРАКТИЧНИПРОБЛЕМИ

Rеч “де мо кра ти ја” је ве ро ват но јед на од нај ви ше зло у по тре бља-
ва них пој мо ва то ком про те клог 20. ве ка. На де мо кра ти ју су 

се по зи ва ле не де мо крат ске вла де и по ли тич ке пар ти је, а нај ви ши 
сте пен оче ки ва ња у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма ис ка зан је 
упра во пре ма де мо крат ским вред но сти ма: сло бо ди ми шље ња и 
из ра жа ва ња ми шље ња, де мо крат ском по ли тич ком и син ди кал ном 
* Виши научни сарадник у ИПС у Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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плу ра ли зму. У пр вој де ка ди 21. ве ка већ по сто ји до вољ на вре мен-
ска (не увек и исто риј ска) дис тан ца, ко ја омо гу ћа ва ре ал ни је оце не 
до ме та, ре ал ног зна ча ја и мо гућ но сти де мо крат ског уре ђе ња дру-
штва, др жа ве и ње них ин сти ту ци ја. ме ре ња по је ди них сег ме на та 
де мо крат ских про це са, као што је ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва 
гра ђа на пред пар ла мен тар не из бо ре, пред ста вља ру тин ску прак су 
у дру штви ма ду го трај не ви ше стра нач ке тра ди ци је, а у Ср би ји ова 
ис тра жи ва ња ре дов но се оба вља ју ду же од јед не де це ни је. Њи хо-
ви ре зул та ти, ме ђу тим, омо гу ћа ва ју оце ну са мо јед ног де ла дру-
штве них про ме на – да су гра ђа ни ак тив ни чла но ви или при ста ли-
це раз ли чи тих по ли тич ких стра на ка. Ко ли ко је де мо крат ска свест 
угра ђе на у раз ли чи те ин сти ту ци је, у ре ал не дру штве не од но се (рад 
су до ва, На род не скуп шти не, упра ве, обра зов них ин сти ту ци ја) не 
мо же се утвр ди ти огра ни че ним кван ти та тив ним ме ре њи ма, јер су 
то про це си ду гог тра ја ња. 

Пи та ње де мо крат ских од но са ме ђу пред у зет ни ци ма, за по сле-
ним и др жа ви има сло же ни ји ка рак тер од по ли тич ких пра ва и сло-
бо да. Ту се не ра ди о по ли тич кој во љи, већ о ди рект ном су че ља-
ва њу ре ал не еко ном ске мо ћи вла сни ка кап ти а ла са ли ци ма ко ја за 
њих оба вља ју кон кре тан по сао. До ма ће за ко но дав ство за сни ва се 
на оним европ ским стан дар ди ма ко ји прет по ста вља ју за до во ље-
ње усло ва: 1) оства ри ва ње пра ва и оба ве за по сло да ва ца и за по сле-
них; 2) тех но ло шки усло ви ко ји га ран ту ју без бед ност и за шти ту 
здра вља за по сле них на ра ду; 3) за шти та пра ва за по сле них пу тем 
сло бо де син ди ка ног ор га ни зо ва ња. То су нор ма тив но по ста вље ни 
осно ви и прет по став ке де мо крат ских еко ном ских од но са, утвр ђе-
ни за ко ни ма и ко лек тив ним уго во ри ма.

У прак си по сто је ре ал ни про бле ми, ко ји су де ли мич но про из-
вод про це са тран зи ци је и за јед нич ки су свим бив шим со ци ја ли-
стич ким зе мља ма, а про бле ми ко ји зна чај но ка рак те ри шу про цес 
тран зи ци је у Ср би ји ука зу ју на те шко ће у оства ри ва њу еко ном ске 
де мо кра ти је. Струч на ми шље ња и из ве стан број струч них ра до-
ва ука зу ју не са мо на не хат др жа ве у ства ра њу и за шти ти пра ва и 
пра вич но сти у сфе ри при вре де и од но са у све ту ра да, већ на низ 
не за ко ни тих по сту па ка ко ји су до ве ли у пи та ње ле ги ти ми тет и ле-
га ли тет са ме при ва ти за ци је, ти ме бит но на ру ша ва ју ћи и од но се со-
ци јал них парт не ра.

Бив ши ми ни стар за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти-
ку Сло бо дан Ла ло вић ис ти че сле де ће про бле ме: “За не ма ри ва ње 
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ствар них про бле ма при вре де и гра ђа на иза зва ло је еро зи ју кључ-
них еле ме на та по ли тич ког, еко ном ског и со ци јал ног си сте ма, што 
по врат но де ва сти ра основ не функ ци је др жа ве. Ње но де ло ва ње 
се, по ред оста лог, из ра жа ва кроз оства ри ва ње со ци јал не си гур но-
сти гра ђа на (здрав стве ни и пен зи о ни си стем, оси гу ра ње за слу чај 
незапослeности и со ци јал на за шти та) и омо гу ћа ва њем функ ци о-
ни са ња здрав ства, обра зо ва ња, др жав не упра ве, вој ске, по ли ци је и 
дру гих сег ме на та ко ји су од оп штег зна ча ја. Да би др жа ва оства ри-
ва ла ове функ ци је, по тре бан је од ре ђен при лив сред ста ва у фон до-
ве и у бу џет. Ако па ра не ма, или их не ма до вољ но, др жа ва не мо же 
да ис пу ни сво је оба ве зе у це ли ни или де ли мич но”.1)

Ла ло вић кри ти ку је са да шњу вла ду да све сно за не ма ру је при-
вре ду, по себ но про из вод њу, јер би по ли ти чар тре ба ло да “раз го-
ва ра са рад ни ком ко ји ра ди ме сец да на за де сет хи ља да, да гле да 
глад не у очи, да се су ко би са ин те ре сним гру па ма”. За кљу чак ауто-
ра је “ка да услед не спо соб но сти вла сти обо ри те кре ди ти ни реј тинг 
зе мље на ми нус, ви се у ства ри иш чла њу је те, и упа да те у круг зе-
ма ља у ко ји ма је си ро ма штво хро нич но, а не раз ви је ност суд би на”.

Кри ти ка при ва ти за ци је, као узро ка не за по сле но сти и оси ро-
ма ше ња ши ро ких сло је ва са др жа на је и у ста во ви ма со ци о ло га др 
Ве ре Вра ту ше у члан ку “При ва ти за ци ја без ле ги ти ми те та”. Аутор 
из но си ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је Ин сти тут за со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду спро вео још но вем-
бра 2003. го ди не, а где су по ста вље на пи та ња о ста во ви ма ис пи та-
ни ка о при ва ти за ци ји. У овом ис тра жи ва њу са мо 19% ис пи та ни ка 
је у пот пу но сти по др жа ло, док је ве ли ка ве ћи на ис пи та ни ка би ла 
про тив при ва ти за ци је елек тро ди стри бу тив них пред у зе ћа (71%), 
ин сти ту ци ја здрав стве не за шти те (68%), јав них пред у зе ћа за во-
до вод и ка на ли за ци ју (67%) и пре ра ду наф те (62%). Пе ти на ис пи-
та ни ка пред ла га ла је да на бро ја на пред у зе ћа и уста но ве оста ну у 
ме шо ви том вла сни штву, са ма њин ским уде лом при ват ног ка пи та ла 
од 49%. Ово су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је спро во ди ла со ци о-
лог В. Вра ту ша,2) а ис тра жи ва ње на ре пре зен та тив ном узор ку ко-
је је оба вио Цен тар за обра зо ва ње, ис тра жи ва ње и при ва ти за ци ју 
Ује ди ње них гран ских син ди ка та “Не за ви сност” у са рад њи са ита-
ли јан ском ор га ни за ци јом Pro get to Svi lup po, у 50 при ва ти зо ва них 
пред у зе ћа, по ка зу је да 62,5% ис пи та ни ка ни су за до вољ ни ефек ти-
1) Сло бо дан Ла ло вић, Лич ни став, “Коц ка ње с бу дућ но шћу”, Данас, 27-28.06.2009. стр. 5.
2) Упор. чла нак В. Вра ту ша, “При ва ти за ци ја без ле ги ти мин те та”, Политика, 19.06.2009. 

стр. 14.
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ма при ва ти за ци је. Син ди ка ти јав них пред у зе ћа ука зи ва ли су то ком 
2004. и 2005. го ди не на ло ше ефек те по де ле јав них пред у зе ћа на 
ма ње де ло ве (про из вод на и ди стри бу тив на пред у зе ћа). Вра ту ша 
ис ти че: “Син ди кал не во ђе у јав ним пред у зе ћи ма, ко је су у прет-
ход ном пе ри о ду ука зи ва ле на ло ше ефек те рас пар ча ва ња ве ли ких 
си сте ма јав них слу жби на је ди ни це про из вод ње, пре но са и ло кал-
не ди стри бу ци је и њи хо ве по то ње при ва ти за ци о је у за пад но е вроп-
ским зе мља ма, по че ле су да сво ју про па ганд ну де лат ност пре у сме-
ра ва ју на до но ше ње но вог за ко на о јав ним пред у зе ћи ма. Уме сто 
ра ди кал них зах те ва за за кон ску за бра ну при ва ти за ци је при род них 
мо но по ла од стра те шког зна ча ја по че ли су да се не се лек тив но за-
ла жу за тран сфор ма ци ју свих јав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска дру-
штва не би ли ти ме убр за ли по де лу бес плат них де о ни ца.

Ути сак да је до и ста до шло до ове про ме не у ста ву ру ко вод-
ства син ди ка та пре ма при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа ин ди рект но 
по твр ђу ју и на ла зи ис тра жи ва ња ко је је спро вео Ин сти тут за со-
ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду у ле-
то 2007. го ди не. Упо ре ђи ва ње по да та ка из ове и прет ход не ан ке те 
2003. ука зу је да су се чла но ви син ди ка та 2003. че шће про ти ви ли 
при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа од ис пи та ни ка ко ји ни су чла но ви 
син ди ка та, док се 2007. си ту а ци ја пре о кре ну ла.”3)

На лаз из 2007. го ди не по ка зу је по раст при ста ли ца по де ле јав-
них пред у зе ћа на де ло ве, пре тва ра ња у ак ци о нар ска дру штва да би 
се по де ли ле бес плат не ак ци је за по сле ни ма и бив шим за по сле ни ма 
(пен зи о не ри ма). Ти ме су се син ди ка ти јав них пред у зе ћа за ло жи ли 
за пар ци јал ни ин те рес јед не ма ње гру па ци је за по сле них (2001.го-
ди не за по сле ни у јав ним пред у зе ћи ма чи ни ли су 11,7% од укуп ног 
бро ја за по сле них у Ср би ји), а про тив јав ног ин те ре са ве ћи не гра-
ђа на. Су штин ски то је сте по бе да ка пи та ла над по де ље ним гру па ма 
за послне их, уз по моћ син ди кал них ру ко вод ста ва ве ли ких јав них 
пред у зе ћа.

Ве ра Вра ту ша ука зу је да је свет ска еко ном ска кри за 2008. го-
ди не до ве ла до пре и спи ти ва ња нео ли бе рал ног мо де ла ор га ни зо ва-
ња и де ло ва ња при вре де, и по сле дич но до по врат ка кеј нзи јан ским 
ре ше њи ма: по др жа ва њу ве ли ких мо но по ли стич ких јав них пред у-
зе ћа, као и др жав ној ин тер вен ци ји и ус по ста вља њу кон тро ле над 
фи нан сиј ским сек то ром. Уто ли ко ви ше по сто ји прак тич на по тре ба 
3)  Ibid., стр. 15. Исти ис тра жи вач при пре ма мо но гра фи ју Трећипут, у ко јој ће де таљ но 

обра зло жи ти ре зул та те при ва ти за ци је, со ци јал не по сле ди це и мо гућ ност пре у зре ђе ња 
за ко но дав ства и од но са у све ту ра да. 
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за пре и спи ти ва њем овог мо де ла, ко ји је у Ср би ји до при нео си ро-
ма ше њу при вре де и гра ђа на. Ве ра Вра ту ша сма тра да је ме тод убр-
за не при ва ти за ци је пре тво рио Ср би ју у “пре за ду же но по лу ко ло ни-
јал но тр жи ште за уво зну ро бу, го то во за тр те вла сти те ин ду стриј ске 
про из вод ње и раз ба шти ње ног, обес пра вље ног, оси ро ма ше ног и не-
за по сле ног ста нов ни штва”.4)

Си ро ма штво и ауто ри тар но де ло ва ње по ли тич ке ели те са 
ста но ви шта зна ња и по зна ва ња бу ду ћих вред но сти ко је тре ба да 
при хва ти ве ћи на ста нов ни штва, у су прот но сти је са за да тим ре-
форм ским ци ље ви ма при ва ти за ци је. Под се ћа мо да су по ли тич ка 
обра зло же ња при ва ти за ци је 2001. го ди не би ла:

– за ко ни тост при ва ти за ци је;
– тран спа рент ност (јав ност);
– раз вој при вре де кроз но ви ин ве сти ци о ни ци клус ма лих и 

сред њих пред у зе ћа.
Пр ва два ци ља су ве ли ким де лом у прак си де за ву и са на, де-

ло а њем др жав них ор га на (сте чај них ор га на, тр го вин ских су до ва, 
за ко но дав ним ак ти ма скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је), док раз вој и 
де мо крат ски раз вој ве ли ког бро ја ма лих и сред њих пред у зе ћа оте-
жа ва прак тич на чи ње ни ца да су пре ста ла да по сто је ве ли ка пред-
у зе ћа као цен три про из вод ње, за ко је су ова ма ла пред у зе ћа ве за на 
тех но ло шки, ор га ни за ци о но и еко ном ски. На про тив, ство ре ни су 
мо но по ли, у тр го ви ни и про из вод њи, ко ји гу ше ма ле про из во ђа че 
и оне мо гу ћа ва ју рав но прав ну тр жи шну утак ми цу оним пред у зет-
ни ци ма ко ји ре пре зен ту ју при вре ду Ср би је – да кле, при вре ду ко јој 
по при род ним и еко ном ским ка рак те ри сти ка ма од го ва ра овај тип 
пред у зе ћа.

Ства ра ње мо но по ла по сле 2001. го ди не пра ће но је ни зом зло-
у по тре ба пра ва за по сле них – од сит них кр ше ња пра ва на днев ни, 
не дељ ни и го ди шњи од мор, до су спен зи ја, от ка за уго во ра о ра ду 
за рад за по шља ва ња по ли тич ких исто ми шље ни ка и чла но ва оне по-
ли тич ке стран ке ко ју пред у зет ник – вла сник пред у зе ћа, фи нан си-
ра. О пар то кра ти ји у обла сти по ли тич ких и др жав них од но са пи са-
ли су, по ред дру гих, и др Дра ган Су бо тић, мр Пе тар Ма тић и дру ги 
ис тра жи ва чи. Нај те же је до ка за ти по ве за ност из ме ђу по ли тич ке 
ели те и пред у зет ни ка, што пред ста вља не са мо спре гу по ли тич ких 
и еко ном ских ин те ре са, већ и нај ја чу пре пре ку по што ва њу пра ва 
за по сле них, а ти ме и ства ра њу де мо крат ске ат мос фе ре за ре ша а-
4)  Op. cit. стр. 15.
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ње раз ли чи тих си ту а ци ја уну тар по је ди не ком па ни је. Де мо крат ски 
од но си уну тар пред у зе ћа, као што су по ка за ли са ве ти за по сле них 
у зе мља ма тр жи шне при вре де то ком 70-тих и 80-тих го ди на про те-
клог ве ка, увек су би ли прет по став ка и основ ши ре ња де мо кра ти је 
на ин сти ту ци је со ци јал ног ди ја ло га на нај ви шем на ци о нал ном ни-
воу.

Со ци о лог Дар ко Ма рин ко вић ис ти че: “Син ди кал на бор ба је 
увек – екс пли цит но или им пли цит но – об у хва та ла и по ли тич ке ци-
ље ве. На рав но, у раз ли чи тим фа за ма син ди кал не бор бе по ли тич ки 
ци ље ви су би ли у раз ли чи тој ме ри за сту пље ни, и ура зби чи тој ме ри 
ви дљи ви и пре по зна тљи ви на ојав ној рав ни (...) Са вре ме но до ба 
ка рак те ри стич но је по ди на мич ном по ме ра њу те жи шта син ди кал-
не бор бе са кла сич них ре ван ди ка тив них ка пи та њи ма стра те ги је 
со ци јал но-еко ном ског и тех но ло шког раз во ја др штва, ко ја су у сво-
јој осно ви по ли тич ка пи та ња”.5)

Еко ном ска де мо кра ти ја прет по ста вља уре ђе ну прав ну др жа ву, 
чи је устав не и за кон ске те ме ње на сто је да оства ре све вла де по-
сле про ме на 2000. го ди не. Ме ђу тим, прав на, а по себ но со ци јал на 
др жа ва, или др жа ва са ја сно де фи ни са ним со ци јал ним функ ци ја-
ма, ни је мо гу ћа у усло ви ма аку му ла ци је ка пи та ла, ства ра ња ви со-
ких про фи та на ште ту основ них пра ва за по сле них, већ ра ни је сам 
пи та ла да, по зва нич ним по да ци ма из по след њег квар та ла 2008. 
го ди не, 75% за по сле них у Ср би ји има за ра ду ни жу од про сеч не, 
ко ја је та да из но си ла не што пре ко 32.000 ди на ра, од но сно ма ње од 
400 евра. Др жа ва ни је обез бе ди ла ефи ка сне ме ха ни зме кон тро ле и 
санк ци о ни а ња по сло да ва ца ко ји не из вр ша ва ју оба ве зу упла те оба-
ве зног здрав стве ног и пен зиј ског оси гу ра ња. Шта ви ше, од 1. ју ла 
2009. го ди не, број за по сле них ко ји ће из гу би ти пра во на основ не 
здрав стве не услу ге због не из вр ше ња ове оба ве зе по сло да ва ца би ће 
ве ћи од 30.000 ли ца. 

У усло ви ма не из вр ша ва ња основ них оба ве за по сло да ва ца, а 
при сут ног ма сов ног мо бин га за по сле них, и то не са мо у при ват-
ном већ и у јав ном сек то ру, не мо гу се ин сти ту ци је по сре до ва ња у 
со ци јал ном ди ја ло гу на зва ти де мо крат ским. Оне ће то по ста ти ка-
да у прак си бу ду оства ре ни они од но си за по сле них и по сло да ва ца 
ка кви по сто је у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма. До бра рад на 
ат мос фе ра је пред у слов за ви сок рад ни учи нак, а санк ци је су по-
5) Дар ко Ма рин ко вић, “Син ди ка ти и по ли тич ке став ке у тран зи ци ји” у: Политичкареви

ја, бр. 2/2009, стр. 41.
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след ње сред ство ко је ру ко во ди о ци при ме њу ју пре ма за по сле ни ма. 
У ве ћи ни европ ских за ко но дав ста ва по сто ји и ме ра опо ме не за по-
сле ном, док је у де мо ћој прак си при сут на аро ган ци ја ру ко во де ћег 
осо бља, не до ста так тим ског ра да и прет ња от ка зом као нај че шће 
сред ство рад не ди сци пли не.

Свет ска еко ном ска кри за до ве ла је до ма сов ног га ше ња рад-
них ме ста у нај ра зви је ни јим зе мља ма Европ ске Уни је, у Ја па ну, и 
на рав но у САД ода кле је кри за и по те кла. У прак си се по но во по-
ка за ла јед на од основ них за ко ни то сти ка пи та ли зма, по себ но ка рак-
те ри стич на од вре ме на пр ве ин ду стриј ске ре во лу ци је и по стан ка 
ка пи та ли зма као свет ског си сте ма – а то је ње гов цикличкиразвој, 
ко ји ка рак те ри шу фа зе успо на и фа зе ре це си је и еко ном ске кри зе.

Др жав на ин тер вен ци ја, у на шим усло ви ма има ну жно ка рак-
тер мереекономскеинтервенције, а не ства ра ња ви со ког сте пе на 
за шти те гра ђа на и при вре де од де ло ва ња тр жи шних за ко ни то сти. 
У про те клим го ди на ма при ва ти за ци је, сред ства од до на ци ја су ве-
ли ким де лом за вр ши ла у по се ду фи зич ких ли ца. Сред ства ко ја су, 
по од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци ји, би ла пред ви ђе на за да љи 
под сти цај раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа као и за ин фра струк-
ту ру, утро ше на су за ма те ри јал не рас хо де  и за ра де за по сле них у 
јав ном сек то ру. Уко ли ко је сма њи ва ња до ма ћа при вре да (ми ни стар 
Ла ло вић, 2 “при вре да ма лак са ва”), уто ли ко је ра стао број за по сле-
них, пре све га у ло кал ној са мо у пра ви и ре пу блич кој упра ви. Ни 
по че так свет ске еко ном ске кри зе ни је под ста као нај ви ше ор га не 
вла сти да ан га жу ју на уч ни по тен ци јал зе мље у де фи ни са њу стра
тегије привредног развоја, ко ја би за по че ла јавним редовима на
инфраструктури, ка ко би се ти ме ожи ве ла до ма ћа при вре да, упо-
ли ли не за по сле ни и ство ри ла бо ља еко ном ска па и по литчка ат-
мос фе ра у зе мљи. 

Ово су са мо на зна ке нај оп шти јих ме ра за ожи вља ва ње при вре-
де и људ ских ре сур са, ко је тре ба опе ра ци о на ли зо ва ти ни зом пре-
ци зни јих по слов них, фи нан сиј ских и дру гих ме ра ка ко би се ство-
ри ло по ве ре ње у др жа ву као га ран та пра ва из ра да, пра ва на рад 
и људ ско до сто јан ство гра ђа на, и из тих оп штих усло ва ство ри ли 
спе ци фич ни усло ви ра да, по ве ре ња и стал не ор га ни за ци о не по ве-
за но сти и за јед нич ког де ло ва ња др жа ве, удру же ња по сло да ва ца и 
син ди ка та, као пред став ни ка ин те ре са за по сле них. 

У од ре ђи ва њу де мо крат ског ка рак те ра де ло ва ња др жа ве, по-
сто је ја сни по ка за те љи ко ји ма се утвр ђу је де мо крат ски ка па ци тет 
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др жа ве у обла сти ра да: пр во, је за шти та пра ва из ра да, што је над-
ле жност ин спек ци је ра да, дру го, је суд ска за шти та у слу ча ју те жег 
кр ше ња пра ва за псо ле них од стра не по сло да ва ца. У оба слу ча ја 
ра ди се о пра ву по је ди на ца или о ко лек тив ном пра ву. При мер за 
ко лек тив но пра во за по сле них, ко је пред ста вља исто вре ме ну и па-
ра лел ну оба ве зу по сло дав ца, утвр ђе на чл. 16. тач.2. За ко на о ра ду 
(Сл. гла сник РС 61/2005), ко ји из ри чи то оба ве зу је по сло дав ца да 
“за по сле ном обез бе ди усло ве ра да и ор га ни зу је рад ра ди без бед-
но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра ду, у скла ду са за ко ном и 
дру гим про пи си ма”. Ова од ред ба се кр ши ве о ма че сто, и у прак си 
је про те клих го ди на за бе ле жен ве ли ки број слу ча је ва не а де кват них 
усло ва ра да, о че му по сто је еви ден ци је ин спек ци ја ра да, до ку мен-
та ци ја ор га ни за ци ја син ди ка та, по чев од син ди кал них ор га ни за ци-
ја у пред у зе ћи ма до ре пу блич ких цен тра ла син ди ка та. У прак си је 
до ка за но да по сло дав ци ко рум пи ра ју ин спек то ре, те је не јед на кост 
гра ђа на пред за ко ном очи глед на по сле ди ца еко ном ске не јед на ко-
сти по сло да ва ца и за по сле них, али и по сле дич не не бри ге др жа ве 
да раз ли чи тим ме ра ма ути че на от кла ња ње про пу ста ко ји до во де 
до те шких по сле ди ца – по вре да, трај ног оште ће ња здра вља, ума-
ње не рад не спо соб но сти па и смрт ног ис хо да, као по сле ди ца те-
шких по вре да на ра ду.

У струч ној ли те ра ту ри из обла сти рад ног пра ва у нас не ма аде-
кват них струч них ста во ва, ко ји би омо гу ћи ли др жав ним ор га ни ма 
да вр ше сво ја овла шће ња бр же и ефи ка сни је. Та ко ђе, ов де се мо-
же да ти и јед но ши ре ту ма че ње вред но сног ста ва др жа ве пре ма 
за по сле ни ма, као ли ци ма ко ја су не са мо ду жна да ра де у оте жа-
ним и не а де кват ним усло ви ма, већ да је чи ње ни ца за по сле но сти 
и рад ног од но са, са свим пра ви ма ко ја про ис ти чу из ње га (здрав-
стве но и пен зиј ско оси гу ра ње) не ка вр ста при ви ле ги је, у од но су на 
ма су не за по сле них и ти ме дис кри ми ни са них гра ђа на. У зе мља ма 
Европ ске Уни је да ле ко је од ма као про цес креирањаусловарада, 
ко ји под ра зу ме ва ју тем пе ра ту ру, раз ли чи то осве тље ње, ре кре а ци ју 
за по сле них. Про ду же так рад ног вре ме на за по сло дав це у ве ли ким 
ком па ни ја ма ство рио је оба ве зу да улажуновац у по бољ ша ње и 
ху ма ни за ци ју рад них усло ва. У прак си до ма ће при вре де, про фит 
се оства ру је на ште ту здра вља за по сле них, а др жа ва не де лу је пре-
вен тив но, не го тек ка да на сту пе те же по сле ди це. Де мо кра тич ност 
од но са у све ту ра да мо же се про ве ра ва ти и на при ме ру мир ног ре-
ша ва ња рад них спо ро ва.
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У скла ду са пре по ру ка ма Европ ске со ци јал не по ве ље, прак сом 
европ ског хо мо ге ни зо ва ног рад ног за ко но дав ства, до нет је За кон о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва (Сл. гла сник РС 125/2004), ко ји 
на ве о ма ја сан и са жет на чин ре гу ли ше ову ма те ри ју. Омо гу ће но 
је да не у трал ни ор ган, од но сно ар би тра жа, раз мо три спор из ме-
ђу по сло да ва ца и за по сле них, би ло да се ра ди о ин ди ви ду ал ном 
или ко лек тив ном рад ном спо ру. Од ред бе за ко на су ве о ма пре ци-
зне – о са ста ву ар би тра же, на чи ну до но ше ња од лу ка, ро ко ви ма и 
при ме ни на че ла решавањаспровамирнимпутем, што је још јед на 
те ко ви на еко ном ске де мо кра ти је, за раз ли ку од кла сич ног рад ног 
спо ра ко ји је скуп и спор, а че сто не за ди ре у су шти ну про бле ма. 
Упр кос до брим на ме ра ма за ко но дав ца, ре ша ва ње спо ро ва мир ним 
пу тем пот пу но је мар ги на ли зо ва но у прак си. Основ ни узрок опре-
де љи а ња за по сле них на те жи и ску пљи пут оства ри ва ња њи хов них 
пра ва, по је ди нач них и ко лек тив них, је сте при ме на ви со ког сте пе-
на на си ља у сва ко днев ном рад ном про це су, од стра не ме на џе ра и 
по сло да ва ца, што оне мо гу ћа ва мир но ре ша ва ње спор них од но са. 

Ви ше ис тра жи ва ња, ко ја су оба вља ле раз ли чи те ин сти ту ци је, 
по ка за ла су да у Ср би ји по сто ји из ра жен страх од гу бит ка за по сле-
ња. Ис тра жи ва ња из 2009. го ди не по твр ди ла су прет ход не на ла зе. 
Рад ни ци не за до вољ ни при ме ном со ци јал ног про гра ма и дру гим 
кр ше њи ма сво јих по је ди нач них и ко лек тив них пра ва при ме њу ју 
раз ли чи те об ли ке про те ста, укљу чу ју ћи и са мо са ка ће ње. То је од-
раз оча ја ња, не мо ћи и до каз не по сто ја ња по ве ре ња у прав ну др жа-
ву. С то га у јед ном син ди кал ном гла си лу по сто ји сле де ћа кон ста та-
ци ја: “У Ср би ји суд би на рад ни ка ко јем је по вре ђе но пра во из ра да, 
а он по ку ша да га ипак оства ри, че сто ли чи на мит о Си зи фу”.6) У 
истом тек сту де ци ди ра но се твр ди да “про те клих го ди на др жа ва 
ни је пред у зи ма ла од го ва ра ју ће за кон ске ме ре за шти те пра ва оних 
ко ји има ју по сао (рад но вре ме, упла та до при но са со ци јал ног оси-
гу ра ња, за шти та на ра ду и слич но), а по себ но кон тро ле ра да и не-
за ко ни тих от ка за”.7)

Аутор тек ста оце њу је да је ова кво по на ша ње по сло да ва ца у 
вре ме ну свет ске еко ном ске кри зе мо ти ви са но пре ба ци ва њем тро-
шко ва кри зе на рад ни ке и све гру па ци је за по сле них. По ве ре ње за-
по сле них у пра во су ђе као ме ри тор но, не при стра сно и објек тив но, 
до шла је до пу но ги зра жа ја у про ле ће 2009. го ди не, ка да су ме ди ји 
6) “Си зиф у Ср би ји”,увод ни текст, Синдикалниповереник, 30.6.2009. бр. 3124-3125, стр. 

2.
7) Op. cit. стр. 2.
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об ја ви ли да је јед но ми ни стар ство на ло жи ло дру го ме (Ми ни стар-
ство фи нан си ја Ми ни стар ству прав де) об у ста ву свих рад них спо-
ро ва. Су до ви су де по осно ву Уста ва, за ко на и дру гих про пи са, те је 
ово при мер не до зо во ље ног ме ша ња из вр шне вла сти у над ле жност 
су до ва. Ауто ру овог тек ста ни је по зна то да су се у прак си дру гих 
зе ма ља у тран зи ци ји по ја ви ли слу ча је ви та квог при ти ска на пра-
во су ђе ди рект но, ин ди рект но на за по сле не и син ди ка те. Овим је 
по вре ђе но не са мо устав но пра во гра ђа на на суд ску за шти ту, већ и 
прин цип по де ле вла сти и не за ви сно сти суд ства. Рад ни спо ро ви, по 
од ред би чл. 196. За ко на о ра ду, мо ра ли би да бу ду окон ча ни у ро-
ку од шест ме се ци од по ди за ња ту жбе. У прак си, њи хо во ви ше го-
ди шње тра ја ње обе сми шља ва су шти ну бр зог и ефи ка сног ре ше ња 
ове вр сте спо ра.

У ши рем кон тек сту рас пра ве о де мо крат ској при ро ди ин сти ту-
ци ја ве за них за со ци јал ни ди ја лог и од но се по сло да ва ца и за по сле-
них, на ве де ни при ме ри су до каз да ће про цес де мо крат ског де ло-
ва ња и су шти не ин сти ту ци ја тра ја ти ду го. Ини ци ја ти ва о об у ста ви 
рад них спо ро ва пре ста ла је због ре а го ва ња јав но сти. Ме ђу тим, 
от пу шта ња за по сле них, не ре ше ни спо ро ви на ста ли због не ис пу-
ње них оба ве за но вих вла сни ка ко је они има ју по осно ву со ци ја ног 
про гра ма у по ступ ку при ва ти за ци је, оста ју и да ље про блем у прак-
си. 

По сле ди це си сте мат ског на ру ша ва ња ин ди ви ду ал них и ко лек-
тив них пра ва за по сле них мо гу би ти те же и озбиљ ни је не го што 
прет по ста вља ју функ ци о не ри за ко но дав не и из вр шне вла сти у 
Ср би ји. Уко ли ко је на ни воу Со ци јал но-еко ном ског са ве та вла де 
Ре пу бли ке Ср би је по стиг нут со ци јал ни пакт о то ме да не ће би ти 
от пу шта ња за послне их, а са стра не син ди ка та да ће би ти об у ста-
вље ни штрај ко ви и про те сти, са ма прак са оспо ра ва та кав спо ра-
зум, упра во због кр ше ња људ ских пра ва за по сле них, због ши ре ња 
си ро ма штва ме ђу за по сле ни ма, не за по сле но сти и без на ђа. Њи хо во 
уче шће би ло је мир но у окви ру ор га ни зо ва не ко ло не ко ју су чи-
ни ли пред став ни ци ви ше син ди ка та. Мо гло би се до го ди ти да та 
ма ни фе ста ци ја бу де по след њи мир ни по ку шај де мо крат ског ма-
ни фе сто ва ња не за до вољ ства за по сле них. А ма сов но не за до вољ-
ство мо же се ла ко ма ни фе сто ва ти у об ли ку социјалне експлозије 
ко ју ру ко вод ства син ди ка та ви ше не ће мо ћи да кон тро ли шу, а још 
ма ње да су зби ју. Бу ду ћи да не за до вољ ство има ду го трај не узро ке, 
др жа ва је има ла до вољ но вре ме на и раз ли чи те ме ха ни зме, укљу-



стр:193208.

- 213 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

чу ју ћи и по ме ну те ин сти ту ци је, да ре а гу је у скла ду са прин ци пом 
пра вич но сти. не спо соб ност или ре ал на не моћ да пре ду зме ме ре у 
ци љу за шти те гра ђа на ко ји не по се ду ју ка пи тал и њи хо вих људ-
ских гра ђан ских пра ва из ра да, мо же до ве сти до по сле ди ца ко је су 
су прот не про кла мо ва ним по ли тич ким ци ље ви ма: уме сто да Ср би-
ја пре ра ста у ли де ра За пад ног Бал ка на у при вред ном, по ли тич ком, 
кул тур ном и сва ком дру гом по гле ду, мо же се до го ди ти да по ста не 
про бле ма тич на др жа ва ко јој су нео п ход не ме ре по мо ћи Европ ске 
Уни је и дру гих прав но-по ли тич ких ен ти те та. 

Свет ска еко ном ска кри за по ка за ла је сла бе стра не тр жи шне 
при вре де и ну жност ускла ђи ва ња од но са ра да и ка пи та ла. Со ци о-
лог На да Но ва ко вић сма тра да је кр ше ње пра ва за по сле них та ко че-
сто, јер је угра ђе но у прав ни си стем: “Нај ва жни ји узро ци кр ше ња 
еко ном ских и со ци јал них пра ва за по сле них у Ср би ји су си стем ске 
при ро де. То зна чи да је рад но и со ци јал но за ко но дав ство та ко (не)
на мер но кон ци пи ра но да за по сле ни ма “од у зи ма” не ка од основ них 
ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, а дру га им на ме ће у име успе шне 
тран зи ци је и ре ги о нал них и ши рих ин те гра ци ја”.8) Ком пе тент ну 
оце ну рад них спо ро ва и уло ге др жа ве у ре гу ли са њу од но са по сло-
да ва ца и за по сле них дао је адво кат Ми ло ји ца Цви јо вић, ко ји се већ 
три де це ни је ба ви за сту па њем за по сле них у рад ним спо ро ви ма: 
“Овај на род, па на рав но и рад ни ци, из гу би ли су по ве ре ње у го то во 
све ин сти ту ци је и др жа ву. Мно го се оче ки ва ло на кон ру ше ња Ми-
ло ше ви ће вог си сте ма. Љу ди су ве ро ва ли да до ла зи вре ме обе ћа не 
прав не др жа ве. Оче ки ва ло се да ће мно го то га кре ну ти на бо ље. 
Што се рад ни ка ти че, до го ди ло се да је њи ма кре ну ло обр ну тим 
сме ром. Они су и да ље обес пра вље ни”.9)

Не за до вољ ство про це сом и ре зул та ти ма по ступ ка при ва ти за-
ци је до би ја све ши ре раз ме ре. Уме сто ефи ка сне и мо дер не при-
вре де, са зна чај ним бро јем ма лих и сред њих пред у зе ћа, ја ча њем 
до ма ћег ка пи та ла, сма њи ва њем не за по сле но сти, срп ска при вре да 
је уру ше на. До шло је до де зин ду стри ја ли за ци је у чи та вим окру зи-
ма, при вре да се вра ћа на ра ни ји сту пањ за нат ске при вре де. Свет ска 
еко ном ска кри за до во ди у пи та ње рад на ме ста и пра ва за по сле них 
у раз ви је ним зе мља ма Европ ске Уни је. У усло ви ма по гор ша ва-
ња кри зе, европ ски син ди ка ти по зи ва ју се на пра во на за кљу чи-
ва ње ко лек тив ног уго во ра (Швед ска). По ре ђе ње ор га ни зо ва но сти, 
8) Синдикалниповереник, op. cit. стр. 5.
9) Синдикалниповереник, op. cit. str. 8.
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струч но сти и при пре мље но сти син ди ка та за кри зне си ту а ци је по-
ка зу је ре ал ну сла бост срп ских син ди ка та. То, на рав но, не зна чи да 
је др жа ва ја ка, а за ње но прав но, де мо крат ско и со ци јал но де ло ва-
ње по тре бан је ду го тра јан про цес.

Де мо крат ско ре гу ли са ње од но са у све ту ра да оте жа но је де ло-
ва њем свет ске еко ном ске кри зе. Пред у зет ни ци су про те клих го ди-
на ре ла тив но ла ко до би ја ли кре ди те за по че так сво је де лат но сти, 
док су то ком 2009. го ди не усло ви кре ди ти ра ња оте жа ни, из ме ђу 
оста лог по ску пље њем кре ди та (ка ма та са 6% на пре ко (% на го ди-
шњем ни воу). Про те клих го ди на би ло је мно го сти хиј ског по кре-
та ња ма лих и сред њих пред у зе ћа. Че сто је пред у зет ник за по чи њао 
де лат ност без ва ља ног би знис пла на, без ана ли зе тр жи шта, по тен-
ци јал них ку па ца, до ба вља ча ро бе, без ква ли фи ко ва ног и спо соб ног 
ме наџ мен та. У прак си, са та квим по слов ним ин пу том, сле до вао је 
не у спех, ко ји по сло дав ци нај че шће по ку ша ва ју да на док на де по-
ве ћа ном рад ном екс пло а та ци јом за по сле них (убр за ва ње ра да, пре-
ко вре ме ни не пла ће ни рад и слич но), што је чест узрок мо бин га,10) 
о ко ме сам пи са ла у ча со пи су По слов на еко но ми ја. У срп ској при-
вре ди ство ре ни су мо но по ли у свим нај про фи та бил ни јим при вре-
ме ним де лат но сти ма, чи ме је су жен ви тал ни про стор за раз вој ма-
лог и сред њег пред у зет ни штва. Упра во је еко ном ска кри за при ли ка 
да се ула же у ма ла и сред ња пред у зе ћа, да се озбиљ ни је при сту па 
по кре та њу про из вод ње и ре гу ли са њу од но са из ме ђу по сло да ва ца и 
за по сле них. Штрај ко ви ни су увек оправ да но сред ство по бољ ша ња 
по ло жа ја за по сле них, али њи хо во уче ста ло ор га ни зо ва ње и јав но 
не за до вољ ство гра ђа на је су сиг нал да у са мим пред у зе ћи ма, при-
ва ти зо ва ним или но во о сно ва ним, по сто је ор га ни за ци о ни, по себ ни 
и фи нан сиј ски про бле ми, ко ји се ис ка зу ју кроз су коб за по сле них 
са по сло вод ством. За то је ре ша ва ње ових про бле ма за да так по сло-
да ва ца, и пред у слов да се ре гу ли шу од но си на ни воу при вред них 
гра на и при вре де као де лат но сти, ко ја ства ра ма те ри јал на до бра и 
омо гу ћа ва раст за послне о сти и стан дар да ста нов ни штва, а не про-
бле ме и гу би так. Са ста но ви шта ду го роч ни јег по сма тра ња тран зи-
ци о них про це са, Ср би ја по ста је про блем за пад ног Бал ка на, уме-
сто да у мно гим обла сти ма бу де во де ћа зе мља. Ово је раз лог за 
озбиљ но раз ма тра ње и стал ни ди ја лог по сло да ва ца и син ди ка та. У 
10) Ду брав ка Ста јић, “Мо бинг и са вре ме но по сло ва ње”, Пословнаекономија, год. 2, бр. 2, 

вол. 3, 2008, по себ но стр. 230-231.
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пра вим чи ње ни ца ма еко ном ске ствар но сти пи сал је Сне жа на Грк у 
члан ку “Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка”.11)

2.ТЕОРИЈСКИПРИСТУП

При род но пра во за сни ва се на иде ји да сва ки чо век има пра во 
на осно ву при род ног ре да ства ри. Ве ко ви ма се за сни ва ло на иде-
ји за шти те иде је пра вич но сти ко јом се за сту па жи вот по је дин ца у 
скла ду са људ ским до сто јан ством, што зна чи од бра ну од са мо во ље 
вла да ра и узур па ци ја пра ва по је дин ца од стра не по зи тив ног пра ва 
кон крет не др жа ве. Ова иде ја у но ви јем вре ме ну про ши ри ла се и на 
пра во на рад, као и пра ва из ра да. 

Де мо крат ска уло га др жа ве про це њу је се на осно ву ње не спо-
соб но сти да мир ним пу тем раз ре ша ва дру штве не су ко бе, ко ји ве-
ли ким де лом има ју узрок у не мо ћи по је ди на ца и дру штве них гру па 
да оства ре сво је ин те ре се. Та ко и је дан од но ви јих лек си ко на АБЦ 
Де мо кра ти је,12) утвр ђу је да по јам де мо крат ске др жа ве ни је мо гу ће 
де фи ни са ти без ње не со ци јал не ди мен зи је. Ме ђу тим, ка ко по ка-
зу је и од ред ни ца “со ци јал на по ли ти ка”, тај сег мент де мо крат ског 
де ло ва ња др жа ве за ви си од иде о ло шког ту ма че ња и гло бал не иде-
о ло ги је на ко јој је уте ме ље но кон крет но дру штво. Оп ште по и ма-
ње со ци јал не по ли ти ке под ра зу ме ва ублажавање противуречно
стина ста лих де ло ва њем тр жи шта и дру гих фак то ра на по је дин це, 
осми шља ва ње и за до во ље ње људ ских по тре ба пу тем ко ор ди на ци је 
рад них и жи вот них усло ва оси гу ра ња за слу чај по вре де на ра ду, 
под сти ца ње дру штве ног раз во ја, осми шља ва ње раз ли чи тих ин-
стру ме на та (фон до ви оси гу ра ња за слу ча је ве раз ли чи тих ри зи ка). 
Со ци јал на по ли ти ка, ка ко се на во ди у по ме ну тој од ред ни ци, у на-
у ци се од ре ђу је као: “1. Ко лек тив на или дру штве на по тро шња, 2. 
по ли ти ка жи вот ног стан дар да, 3. бри га за дру штве не де лат но сти 
(обра зо ва ње, здрав стве на и де чи ја за шти та, ми ро вин ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, оси гу ра ње у слу ча ју не за послне о сти и дру го), 
4. со ци јал на за шти та при ли ком при род них не по го да (зе мљо тре си, 
по пла ве и слич но) или особ них не во ља (бо лест, ин ва лид ност, ста-
рост, смрт), 5. об лик и на чин усме ра ва ња дру штве ног раз во ја ком-
пле мен тар них еко но ми ја по ли ти ци.13)

11) Ви ди: Сне жа на Грк, “Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка”, Српскаполитичкамисао, бр. 
1/2009, стр. 149-170.

12) Лек си кон те мељ них пој мо ва по ли ти ке: абе це да де мо кра ти је, уре ди ли Иван Пр пић, 
Жар ко Пу хов ски, Ма ја Узе лац, Са ра је во, 1994. стр. 81.

13) Op. cit. стр. 132.
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Иде о ло шки уте ме ље не раз ли ке из ме ђу со ци јал не по ли ти ке 
усме ре не од стра не ли бе рал но/нео ли бе рал но од ре ђе не др жа ве, у 
прак си се ис ка зу ју као утилитарнасоцијалнаполитика,резидуал
на, у сми слу да по је ди нац тре ба сам да се бри не за за до во ља ва ње 
сво јих по тре ба. 

Редистрибутивна со ци јал на по ли ти ка карк те ри стич на је за 
мо дел др жа ве бла го ста ња у зе мља ма – чла ни ца ма Европ ске Уни је, 
у пе ри о ду 1950-1990. го ди не. Она се за сни ва на иде ји пра вич но-
сти, јед на ких шан си свих чла но ва за по сти за ње лич ног стан дар да 
и ква ли те та жи во та (пра во на шко ло ва ње, из бор по сла, за ра да ко ја 
обез бе ђу је ком фор но ста но ва ње, здрав стве ну за шти ту и на кна ду 
у слу ча ју не за по сле но сти). Чла но ви дру штва, сем тр жи шне утак-
ми це, при хва та ју од го вор ност и со ли дар ност за слу чај ин ди ви ду-
ал них и ко лек тив них ри зи ка, али и од го вор ност за ма ње успе шне 
по је дин це, кои ни су спо соб ни за ту утак ми цу (бо ле сни, ин ва ли ди, 
ли ца са по себ ним по тре ба ма). Овај смер раз во ја со ци јал не по ли ти-
ке на стао је и раз ви ја се у пе ри о ду вла да ви не стра на ка со ци јал де-
мо крат ске ори јен та ци је. Гло ба ли за ци ја и свет ска еко ном ска кри за 
уве ли ко су жа ва ју пра ва за по сле них, не за по сле них и при ма ла ца со-
цјал не по мо ћи. Ем пи риј ска са зна ња по ка зу ју да, због ге о граф ске и 
еко ном ске изо ло ва но сти, нај ма ње ре стрик ци је функ ци ја со ци јал не 
др жа ве у да на шњем све ту је пре тр пе ла Аустра ли ја. 

Ве ћи на зе ма ља ко је су про шле про цес при ва ти за ци је ори јен-
ти са ле су се ка резидуалној со ци јал ној по ли ти ци и од го ва ра ју ћој 
уло зи др жа ве, не из на чел них док три нар них раз ло га, већ због па-
да про из вод ње, не за по сле но сти и оси ро ма ше ња ста нов ни штва и 
др жа ве.  Њи хо ва ак ту ел на по ли ти ка у сфе ри за шти те ста ту са за-
по сле них и не за по сле них углав ном се кре ће у овим окви ри ма, са 
из у зет ком Сло ве ни је ко ја због ма ло број ног ста нов ни штва пред-
ста вља из у зе так, а не ка рак те ри сти чан при мер ме то да ре ша ва ња 
ових про бле ма. Срп ско дру штво је већ два де сет го ди на из ло же но 
те шким по ли тич ким, еко ном ским и др жав ним по ре ме ћа ји ма, те је 
и то оба ве зи ва ло по ли тич ку и син ди кал ну ели ту да ре а ли зу ју про-
ми шље ни ју со ци јал ну по ли ти ку, ко јом би за шти ти ли нај ра њи ви је 
гру пе у дру штву. Од го вор ност др жа ве ис ка за ла би се бла го вре ме-
ним и јав ним (тран спа рент ним) из но ше њем по да та ка о те шко ћа ма, 
ри зи ци ма и не га тив ним стра на ма при ва ти за ци је. То би био до при-
нос др жа ве ње ној де мо крат ској функ ци ји др жа ве свих гра ђа на.
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• Бр же до прав де (Де јан Ко стић, ди рек тор Ре пу блич ке аген ци је за мир-

но ре ша ва ње рад них спро о ва), стр. 7.
• По ли тич ка ре ви ја бр.2/2009, ИПС, Бе о град

Књиге
• Лек си кон те мељ них пој мо ва по ли ти ке: абе це да де мо кра ци је, уре-

ди ли Иван Пр пић, Жар ко Пу хов ски, Ма ја Узе лац. – Са ра је во, Фонд 
Отво ре но дру штво Бо сне и Хер це го ви не, 1994. стр. 184.
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DEMOCRATICRELATIONSBETWEENSOCIALPARTNERS:
NORMATIVEDEMANDSANDREALITY

Summary
Theauthorestablishedtheproblemsoddemocracywithin
socialaprtnersinSerbia.Hoqever,thesocialdialogueall
intocrisis,astheresultofproblemsofprivatisation,poor
stateofnumerouscitizens,andweakeconomy.Myopinion
isthatalloftheseproblemsgonefromtheinnerproblems,
theyarenotcausedfromthesideofworldeconomiccrisis.
Thesocialfinctionofthestateisresidual,throughtheneo
liberalideology.Intheendofthеarticlе,theauthorgave
thedefinitionofsocialpolicythroughtheencyclopadia’s
form.
Keywords:socialpartners,dissatisfactionofcitizens,so
cialstate,socialpolicy,rezidualpolicy.

 Овај рад је примљен 24. марта 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 6. јула 2009. године.
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