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1.ОПШТИТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКИОКВИРПОЛИ
ТИКОЛОШКОГИСТРАЖИВАЊА1)

Nа уч на ме то до ло ги ја кри тич ки ис тра жу је и ва ло ри зу је це ло-
куп ну на уч ну прак су. Она се ја вља и као сво је вр сна ме та на у ка. 

За да так је ме то до ло ги је да ана ли тич ки оквир јед не на у ке под врг не 
си сте мат ском кри тич ком ис пи ти ва њу и да стал но под сти че на ње-
го во да ље раз ви ја ње. Она, та ко ђе, тре ба да по мог не утвр ђи ва њу 
на уч не стра те ги је у да тој обла сти са зна ња. На и ме, по ла зе ћи од ста-
ња у ко ме се јед на на у ка на ла зи, она тре ба да ука же на нај ва жни је 
прав це у ко ји ма тре ба усме ри ти да љи раз вој на у ке и на нај ва жни ја 
сред ства ко ја на том пу ту тре ба упо тре би ти.2) 

По зи ти ви стич ка ме то да се ве зу је за Оги ста Кон та, уте ме љи-
ва ча по зи ти ви зма, од но сно уче ња ко ја се за сни ва на чи ње ни ца ма 
на уч ног са зна ња. Огист Конт је за пра во нај зна чај ни ји због ства ра-
ња на у ке о дру штву, ко је се до та да из у ча ва ло са мо у окви ри ма фи-
ло зо фи је. То је учи нио у свом де лу „Курс по зи тив не фи ло зо фи је“ 
ка да је на пра вио кла си фи ка ци ју на у ка. Са вре ме ни нео по зи ти ви зам 
по ла зи од ем пи риј ске чи ње ни це, а за хва љу ју ћи по ве зи ва њу ем пи-
риј ских до би је них ре зул та та и те о риј ским и ана ли тич ко-ло гич ким 
ма те ма тич ким са зна њи ма, по сти же се ја сност и пре ци зност те о-
риј ских и ем пи риј ских са зна ња.3)

Ме то да раз у ме ва ња се уте ме љу је на фи ло зоф ској вред но сти. 
Су шти на ове ме то де је раз у ме ва ње и от кри ва ње зна че ња људ ског 
по на ша ња. При ста ли це ове ме то де су сма тра ли да је пред мет дру-
штве них на у ка људ ска ак тив ност ко ја се од ли ку је све шћу и сми-
са о но шћу. Макс Ве бер под пој мом „сми са о не рад ње“ под ра зу ме ва 
сле де ће еле мен те: сми сао или зна че ње (при че му раз ли ку је ак тив-
но-кон крет но зна че ње и те о риј ски схва ћен чист тип су бјек тив ног 
зна че ња) и раз у ме ва ње и ин тер пре та ци ју (при че му раз ли ку је ак ту-
ел но раз у ме ва ње и иде ал но-тип ско раз у ме ва ње). Ова ме то да под-
ра зу ме ва да се раз у ме ва ње јед не дру штве не по ја ве оства ру је схва-
та њем су шти не и зна че ња те по ја ве.
1) Реч је о по ли ти ко ло шком про јек ту: Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких 

ин сти ту ци ја Ср би је.
2) Др Дра ган Су бо тић, „Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“, Политичкаревија, 

бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 304.
3) Др Дра ган Су бо тић, „Те о риј ски окви ри ме то до ло шких ис тра жи ва ња“, Политичкаре

вија, бр. 2, Бе о град, 2008, стр. 1487-1497.
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Ме то да иде ал них ти по ва се за сни ва на Ве бе ро вој иде ји да је 
со ци о ло ги ја ап стракт на и у скла ду са ти ме иде ал но тип ски мо дел 
је по се бан те о риј ски, ра ци о на лан и ра зу мљив мо дел. Ве бер у сво-
јим ка сни јим ра до ви ма за иде ал не ти по ве сма тра да је реч о син те-
тич кој ап стракт ној кон струк ци ји ко ја на гла ша ва свој ства од ре ђе не 
дру штве не по ја ве. Ра ди се о ап стракт ном и те о риј ском мо де лу од-
ре ђе не дру штве не по ја ве ко ју ста вља мо у цен тар на уч ног ин те ре-
со ва ња и ем пи риј ског ис тра жи ва ња у обла сти по ли тич ких на у ка.

Струк ту рал но-функ ци о нал на ме то да ис тра жу је од но се ме ђу 
по ја ва ма у ви ду струк ту ре ис тра жи ва не по ја ве. Ова ме то да пла зи 
од иде је да се сва ка дру штве на по ја ва са гле да ва у ње ној узроч но-
по сле дич ној по ве за но сти са дру гим дру штве ним по ја ва ма ко је са-
ме по се би има ју не ку функ ци ју. Уло га дру штве не по ја ве је у одр-
жа ва њу по сто је ћег по рет ка пу тем функ ци о нал но-струк ту рал них 
им пе ра ти ва ко ји омо гу ћа ва ју одр жа ва ње по рет ка као функ ци о нал-
ног си сте ма. Реч је о схва та њу функ ци о на ли зма Тал ко та Пар сон са, 
ко ји је сма трао да је основ на дру штве на по ја ва со ци јал на ак ци ја 
(по је ди нац, ак ци ја, си ту а ци ја), док је дру штве на ак ци ја по на ша ње.

У те о риј ско-ме то до ло шкој ли те ра ту ри де фи ни ше мо ме тод као 
на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у ци а ме то до ло-
ги ја је ло гич ка ди сци пли на ко ја про у ча ва ме тод и раз ви ја ње го ва 
ло гич ка на че ла и си сте ма ти зу је и оце њу је ис тра жи вач ко ис ку ство 
јед не на у ке. Ме то до ло ги ја је нај по треб ни ја ка да ме тод ни је до вољ-
но ја сан и по де сан за успе шно ре ша ва ње на уч них про бле ма и ка да 
у на уч ној прак си ис кр сну не ке по те шко ће. Ме то до ло ги ја је ло гич-
ко кри тич ка ана ли за ме тод ских по сту па ка и чи та вог ста ња јед не 
на у ке.4)

Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци тет Ср би је по ла зи од па-
ра диг ме да у уоб ли ча ва њу на уч но-ис тра жи вач ке те ме, у на уч ном 
тра га њу, у сво је вр сној ди ле ми: на уч ни ме тод – ис тра жи вач ка тех-
ни ка – ис тра жи вач ки по сту пак, по ла зна прет по став ка гла си: „На-
уч ни ме тод би се у нај оп шти јем зна че њу мо гао од ре ди ти као на чин 
на ко ји тра га мо за исти ни том или исти ни ти јим зна њем и ко ји је 
за сно ван на ло гич ким прин ци пи ма и пра ви ли ма. Ме ђу тим, на зив 
на уч ни ме тод се ко ри сти у раз ли чи тим зна че њи ма и мо гу се из-
дво ји ти нај ма ње че ти ри. За пра во, ме тод је „пут, на чин тра же ња, 
свр сис ход ни план ски по сту пак, ко ји се при ме њу је ра ди по сти за-
4) Др Дра ган Су бо тић, „Те о риј ски оквир ме то до ло шких ис тра жи ва ња“, Политичкареви

ја, бр. 4, Бе о град, 2008, стр. 1488.
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ња не ког ци ља. Ме тод сва ке на у ке, са сто ји се од три струк тур на 
еле мен та ко ји су ме ђу соб но не раз двој но по ве за ни, јер је дан дру гог 
усло вља ва ју. То су услов но ре че но, те о ри ја, ло ги ка и тех ни ка на-
уч ног ис тра жи ва ња.“5) Тех ни ка ис тра жи ва ња од но си се на од го ва-
ра ју ће прак тич не рад ње ко је се пред у зи ма ју у раз ли чи тим ета па ма 
ис тра жи ва ња, на ро чи то у фа зи ис ку стве ног про ве ра ва ња хи по те за. 
Та ко се раз ли ку ју тех ни ке: 1) при ку пља ње по да та ка (по сма тра ње, 
раз го вор, ан ке та); 2) сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка (кла си фи-
ка ци ја, ме ре ње и ста ти стич ки ме то ди) као и 3) за ту ма че ње по да-
та ка (упо ред ни ме тод, мул ти ва ри јант на ана ли за).6) За пра во, Ко ен 
и Неј гел за на уч ни ме тод сма тра ју да је циљ да „от кри је шта су 
ствар но чи ње ни це, а у при ме ни ме то да мо же мо се ру ко во ди ти тим 
от кри ве ним чи ње ни ца ма. Мо же мо ре ћи да је на уч ни ме тод са знај-
но-ис тра жи вач ки по сту пак у окви ру ко га се пред у зи ма њем од го-
ва ра ју ћих те о риј ских, прак тич них и ло гич ких ак тив но сти до ла зи 
до са знај них ис ка за кроз ко је се ре а ли зу је те о риј ска по ла зи шта и 
епи сте мо ло шка на че ла на уч ног ми шље ња“.7)

Вр сте ис тра жи ва ња од зна ча ја за на шу те му, об у хва та ју: а) Те-
мељ на ис тра жи ва ња чи ји су ци ље ви: 1) раз вој оп штег зна ња; 2) 
од го вор на јед но (ода бра но) пи та ње; и 3) от кри ва ње ста ти стич ки 
ва жних ве за. б) Апли ка тив на ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ју: 1) раз у-
ме ва ње или ре ша ва ње про бле ма; 2) од го вор на ви ше пи та ња – ре-
ал ног око ли ша; 3) от кри ва ње прак тич ки ва жних раз ли чи тих чи ни-
о ца ис тра жи ва не по ја ве. 
5) Др Дра ган Су бо тић, „Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“, Политичкаревија, 

бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 299.
6) Исто, стр. 299.
7) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, „Фа зе ис тра жи ва ња у при ме ње ној ме то до ло ги ји“, По

литичкаревија, бр. 1, Бе о град, стр. 282. Во јин Ми лић у де лу „Со ци о ло шки ме тод“, 
раз ли ку је три са став на де ла ме то до ло ги је: 1) Ло гич ки; 2) Тех нич ки; и 3) На уч но-стра-
те гиј ски. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да сва ка ра зум на ме то до ло шка за ми сао мо ра ове ло гич-
ке, тех нич ке и на уч но-стра те гиј ске про бле ме, са гле да ти у не раз двој ном је дин ству. Код 
ме то да по је ди не на уч не ди сци пли не раз ли ку је мо три де ла: а) ло гич ки део (ко ји об у-
хва та пра ви ла и нор ме исти ни тог ми шље ња); б) на уч но-те о риј ски или епи сте мо ло шки 
део (ко ји об у хва та основ на на уч но-те о риј ска са зна ња ка те го ри јал но-пој мов ни оквир 
од зна ча ја за пред мет ис тра жи ва ња); и в) ме тод ско-тех нич ки део ко ји об у хва та ме то-
де (по сма тра ње, екс пе ри мент, ин дук тив но ис тра жи ва ње узро ка, те о ри ја до ка зи ва ња и 
опо вр га ва ња), тех ни ке (ин стру мен ти и тех ни ке од но сно по ступ ке у ис тра жи ва њу) као 
и низ рад њи на ор га ни зо ва њу и ре а ли за ци ји ис тра жи ва ња. За пра во, раз ли ку је мо сле-
де ће еле мен те ме то до ло ги је: 1) оп шти део усме рен на де фи ни са њу основ них пој мо ва, 
хи по те за, су до ва, мо ра ла на уч ног за кљу чи ва ња, уз ис тра жи ва ње ва ља но сти и исти-
ни то сти по је ди них ста во ва. 2) По себ ни део ме то до ло ги је усме рен је ка ис тра жи ва њу 
ме то да за раз у ме ва ње пред ме та. Ме то де се ко ри сте за из ра ду те о риј ско-хи по те тич ког 
окви ра и за кљу чи ва ња на осно ву при ку пље них по да та ка уз ко ри шће ње по сту па ка и 
тех ни ка ис тра жи ва ња.
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Упо тре ба ме то да и тех ни ка у ис тра жи вач ком про це су, на при-
ме ру де мо крат ског и по ли тич ког ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту-
ци ја об у хва та сле де ће по ступ ке: а) утвр ђи ва ње про бле ма и хи по-
те зе; б) стра те ги ја и план ис тра жи ва ња (стра те гиј ска и опе ра тив-
на ди мен зи ја); в) ре а ли зо ва ње ис тра жи ва ња; г) ана ли за по да та ка, 
про ве ра ва ње хи по те за; д) из ве шта ва ње о ре зул та ти ма ис тра жи ва-
ња. При ме ње ни ис тра жи вач ки про цес об у хва та сле де ће фа зе ис-
тра жи вач ког про це са: а) утвр ђи ва ње про бле ма, б) ре ле вант ну ли-
те ра ту ру ис тра жи ва ња, в) де фи ни са ње, г) из бор ме то де и тех ни ке, 
д) ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за по да та ка, ђ) до ка зи ва ње 
хи по те за, е) за кључ ци и до при нос на уч ном са зна њу.

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње (gr. em pe ria – ис ку ство) је вр ста на-
уч ног ис тра жи ва ња ко је под ра зу ме ва по сма тра ње ис ку стве них, 
објек тив но по сто је ћих чи ње ни ца. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње се 
за сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет них ис тра-
жи вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), ис-
пи ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент. Ис тра жи ва ња о де-
мо крат ском и на ци о нал ном ка па ци те ту по ли тич ких ин сти ту ци ја 
под ра зу ме ва и ем пи риј ску ди мен зи ју. По ла зе ћи од те о риј ске па ра-
диг ме до ана ли за са др жа ја итд. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не 
по ла зи од чвр стог те о риј ско-хи по те тич ког окви ра оста је на ни воу 
ба нал ног опи са по сто је ћих чи ње ни ца.8)

На уч но ис тра жи ва ње је у ства ри „си сте мат ско при ку пља ње 
и ком пе тент но ко ри шће ње по сто је ћих зна ња у ци љу сти ца ња но-
вих зна ња. На рав но, на уч но ис тра жи ва ње је кон ти ну и ран са знај-
ни про цес, ко ји је за сно ван на од ре ђе ним ме то да ма, по ступ ци ма и 
про це ду ра ма“. Основ ни струк ту рал ни еле мен ти или фа за (са од го-
ва ра ју ћим под фа за ма) на уч ног ис тра жи ва ња су: 1) Утвр ђи ва ње и 
фор му ли са ње про бле ма; 2) Од ре ђи ва ње пој мов ног окви ра ис тра-
жи ва ња и по ста вља ње пре ли ми нар них хи по те за; 3) Утвр ђи ва ње, 
при ку пља ње и сре ђи ва ње чи ње ни ца; 4) Про ве ра ва ње (ве ри фи ка-
ци ја) хи по те за и евен ту ал на прак тич на при ме на до би је ног ре ше-
ња про бле ма. Нај зад, ре зул та ти на уч ног ис тра жи ва ња, от кри ве не и 
об ја шње не чи ње ни це, те о ри је и за ко ни (на уч не исти не), пре зен ти-
ра ју се по сред ством ло гич ки ко рект ног на уч ног из ла га ња.

Сле де ћи струк тур ни еле мент на у ке, по ред пред ме та ци ља, 
епи сте мо ло шког од ре ђе ња и са знај ног фон да, ко јем се у ли те ра ту-
ри по кла ња до ста па жње, је „раз ви је на спе ци фич на ме то до ло ги ја. 
8) Др Дра ган Су бо тић, „Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“, Политичкаревија, 

бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 310.
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Под тим пој мом под ра зу ме ва се скуп ме то да, тех ни ка и ин стру ме-
на та ко ји се при ме њу ју при ли ком пла ни ра ња ис тра жи ва ња, а за-
тим и при ли ком при ку пља ња, об ра де и ин тер пре та ци је ре зул та та“. 
(Ко ла рић, 2002, стр. 155). Струк ту ра ис тра жи ва ња у раз ви је ном 
об ли ку од зна ча ја за де фи ни са ње сту ди је слу ча ја из гле да ова ко: 1) 
Уоча ва ње про бле ма: а) за па жа ње про бле ма, б) тач но фор му ли са ње 
про бле ма; 2) По ста вља ње хи по те зе: а) по ста вља ње пре ли ми нар не 
хи по те зе, б) ми са о но раз ма тра ње хи по те зе, в) тач но фор му ли ра ње 
хи по те зе; 3) Про ве ра ва ње хи по те зе и ре ше ње про бле ма: а) из во ђе-
ње кон се квен ци ја из хи по те зе, б) про ве ра ва ње тих кон се квен ци ја, 
в) ре ше ње про бле ма; 4) Прак тич на при ме на до би је ног ре ше ња.

Ме то до ло ги ја је по себ на на у ка ко ја про у ча ва и раз ви ја ло гич-
ке окви ре на уч ног са зна ња као и ис тра жи вач ка сред ства и по ступ-
ке ко ји се при ме њу ју у ис тра жи ва њи ма. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње 
се за сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет ним ис-
тра жи вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), 
ис пи ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент, ана ли за са др жа ја 
итд. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не по ла зи од чвр стог те о риј-
ско-хи по те тич ког окви ра оста је на ни воу ба нал ног опи са по сто-
је ћих чи ње ни ца, што је глав на ка рак те ри сти ка тзв. де скрип тив не 
со ци о ло ги је.9) Ис тра жи ва ње тре ба схва ти ти као си стем ски, кри-
тич ки, кон тро ли са ни и по но вљи ви про цес сти ца ња но вих зна ња, 
нео п ход них за иден ти фи ко ва ње, од ре ђи ва ње и ре ша ва ње на уч них 
(те о риј ских и ем пи риј ских) про бле ма.  По сто је мно го број на и раз-
ли чи та на уч на ис тра жи ва ња, а нај че шћа је по де ла ис тра жи ва ња на: 
1) те о риј ска и ем пи риј ска (по при ро ди): ако су и про блем ко ји се 
ре ша ва ис тра жи ва њем и све до чан ство те о риј ске при ро де, од но сно 
ако су оба ем пи риј ске при ро де, он да не ма ни чег спор ног. Ем пи риј-
ска ис тра жи ва ња мо гу да ути чу на оп шти тренд у раз во ју те о ри је, 
на ро чи то за хва љу ју ћи про на ла же њу но вих ис тра жи вач ких по сту-
па ка, а он да до при но се и пој мов ној чи сто ћи те о ри је, јер зах те ва ју 
да зна че ња упо тре бље них из ра за бу ду ја сно од ре ђе на. 2) фун да-
мен тал на и при ме ње на (пре ма ци љу): при ме ње на ис тра жи ва ња се 
пред у зи ма ју ра ди сти ца ња но вих зна ња и ин фор ма ци ја нео п ход-
них за ре ша ва ње од ре ђе них прак тич них про бле ма у не кој обла сти. 
При ме ње на ис тра жи ва ња има ју не по сред ну прак тич ну усме ре-
ност, а фун да мен тал на не ма ју, али то не зна чи да је прак тич на при-
мен љи вост на ла за сте че них фун да мен тал них ис тра жи ва ња ма ња 
9) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 208.
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од на ла за про ме ње них ис тра жи ва ња. 3) екс пло ра тив на и усме ре на 
про ве ра ва на хи по те за (пре ма функ ци ји) Екс пло ра тив на ис тра жи-
ва ња се пред у зи ма ју у по чет ним про у ча ва њи ма не ке обла сти ко ја 
са др жи ве о ма мно го не по зна тог. Основ ни про блем ко ји се ов де ис-
по ља ва је иден ти фи ка ци ја и од ре ђе ње про бле ма ис тра жи ва ња. 10)

Те о риј ски ка рак тер ис тра жи ва ња у обла сти по ли тич ких на-
у ка по ла зи од те мељ них прет по став ки фун да мен тал ног основ-
ног ба зич ног или чи стог ис тра жи ва ња ко је пред ста вља те о риј ски 
или екс пе ри мен тал ни рад, ко јим се по ве ћа ва оп шти фонд на уч ног 
зна ња и ко ја, по пра ви лу, не ма ју не по сред ну прак тич ну вред ност. 
По ја вљу је се у об ли ку усме ре них и не у сме ре них (сло бод них) ис-
тра жи ва ња. У пр вом слу ча ју од ре ђе на на уч на ин сти ту ци ја ан га жу-
је ис тра жи ва че и усме ра ва њи хов рад пре ма де фи ни са ном ци љу 
у окви ру од ре ђе ног на уч ног под руч ја. Од но се се обич но на тзв. 
ме то до ло шка ис тра жи ва ња, ко ја мо гу би ти при мен љи ва у прак си. 
Не у сме ре на или сло бод на фун да мен тал на ис тра жи ва ња ба ве се 
от кри ћем на уч них исти на, ко је за до во ља ва ју ра до зна лост ис тра-
жи ва ча и тре нут но не ма ју ни ка кву прак тич ну вред ност. У ства ри, 
те шко је, го то во не мо гу ће по ву ћи гра ни цу до ко је се про сти ре фун-
да мен тал на на у ка, а од ко је по чи ње при ме ње на на у ка. Но, рад ни-
ци има ју за циљ на уч но са зна ње или, пак, при ме ну ре зул та та свог 
ис тра жи ва ња. У слу ча ју ка да је објек тив и на уч ног ис тра жи ва ња 
упе рен на ра све тља ва ње од ре ђе ног на уч ног про бле ма, без об зи ра 
на прак тич не дру штве не по тре бе, он да се ка же да је реч о фун да-
мен тал ним или те о рет ским на у ка ма, од но сно о фун да мен тал ним 
ис тра жи ва њи ма. По пра ви лу, фун да мен тал ном на у ком ба ве се пре-
те жно на уч но-ис тра жи вач ки ин сти ту ти у окви ру уни вер зи те та и 
ака де ми ја на у ка. Ва ља, ма кар ус пут, по ме ну ти да су фун да мен тал-
на ис тра жи ва ња мно гих на уч ни ка ко ри сно упо тре бље на за раз вој 
тех ни ке.11)

При ме ње но или апли ка тив но ис тра жи ва ње је те о риј ски или 
екс пе ри мен та лан на уч ни рад ко ји до но си но ва са зна ња, усме ре-
на на ре ша ва ње не ког прак тич ног про бле ма. Пред у зи ма се ра ди 
са гле да ва ња мо гућ но сти за при ме ну ре зул та та фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња или утвр ђи ва ња но вих ме то да за оства ре ње по ста-
вље ног ци ља. Увре же но је ми шље ње да су при ме ње на ис тра жи ва-
ња усме ре на ка ма те ри јал ној про из вод њи (уво ђе ње но вих тех но ло-
10) Др Дра ган Су бо тић, Уводуметодологијунаучногистраживања, Бе о град, 2010, стр. 

94.
11) Др Дра го љуб Сто ја ди но вић, Основинаучнограда, Бе о град, 2003, стр. 81-83.
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шких про це са и по сту па ка, из ра да но вих, ква ли тет них про из во да, 
про на ла же ње изу ма и сл.).12)

Основ на ме то да фун да мен тал них, сма тра ју Бан ђур и Пот ко-
њак, „те о риј ских и ме та те о риј ских, на при мер, у обла сти пе да го-
шких ис тра жи ва ња про у ча ва ња је сте ме то да те о риј ске ана ли зе. 
По ве за ли смо те вр сте пе да го шких про у ча ва ња и за јед но их раз ма-
тра мо, пре све га, због ме то до ло шке по ве за но сти (ко ри сте се истом 
ме то дом про у ча ва ња), а за тим и због од ре ђе не са др жин ске (пред-
мет не) по ве за но сти. Има пе да го га ко ји чак ми сле да су ти на зи ви 
си но ни ми. Ми смо их за др жа ли по што сма тра мо да се ни ме то до-
ло шки ни пред мет но та ква про у ча ва ња не мо гу сво ди ти јед на на 
дру гу без остат ка.13)

Ро берт Мер тон на во ди да су „то ком зад њих де це ни ја ем пи ри-
ча ри и те о ре ти ча ри на у чи ли да ра де за јед но. Шта ви ше, на у чи ли су 
да раз го ва ра ју у то ку про це са. По вре ме но ово са мо зна чи да је со-
ци о лог на у чио да го во ри сам са со бом, јер се све че шће исти чо век 
при хва та и те о ри је и ис тра жи ва ња. Спе ци ја ли за ци ја и ин те гра ци ја 
су се раз ви ја ле за јед нич ки. Све ово до ве ло је не са мо до схва та-
ња да те о ри ја и ис тра жи ва ње тре ба да бу ду у ин тер ак ци ји, већ до 
ре зул та та да су они за и ста у ин тер ак ци ји. Као по сле ди це ово га, 
по сто ји сма ње на по тре ба за при ка зи ма од но са из ме ђу те о ри је и 
ис тра жи ва ња ко ји су по ка рак те ру пот пу но про грам ски. По раст 
те о риј ски ори јен ти са ног ис тра жи ва ња ства ра про гре сив ну мо гућ-
ност/кон струк тив не ди ску си је од но са из ме ђу ово дво је. И, као што 
сви зна мо, ова кве ди ску си је ни су рет ке. Ча со пи си оби лу ју њи ма. 
Оне се обич но усред сре ђу ју на уло гу те о ри је у ис тра жи ва њу, по ка-
зу ју ћи, че сто са ја сно ћом вред ном ди вље ња, функ ци је те о ри је при 
ини ци ра њу, кон струк ци ји и спро во ђе њу ем пи риј ског ис тра жи ва-
ња. Али с об зи ром да ово ни је јед но сме ран од нос, јер су то дво је 
у ин тер ак ци ји, би ло би ко ри сно ис пи та ти и дру ги пра вац од но са: 
уло гу ем пи риј ског ис тра жи ва ња у раз во ју дру штве не те о ри је.14)

12) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, Методолошкизаписи,књ.8, Бе о-
град, 2011, стр. 64.

13) Др Вељ ко Бан ђур, др Ни ко ла Пот ко њак, Методологијапедагогије, Бе о град, 1999, стр. 
119-127.

14) Исто, стр. 67. Са не ко ли ко очи тих из у зе та ка, са вре ме не со ци о ло шке ди ску си је су при-
пи си ва ле са мо јед ну глав ну функ ци ју ем пи риј ском ис тра жи ва њу: те сти ра ње или ве ри-
фи ка ци ју хи по те за. Мо дел за ис пра ван на чин из во ђе ња ове функ ци је је исто то ли ко по-
знат ко ли ко је и ја сан. Ис тра жи вач по чи ње са слут њом, или хи по те зом, из ко јих из вла-
чи раз ли чи те за кључ ке, а ове су за тим под врг ну те ем пи риј ској про ве ри ко ја по твр ђу је 
или опо вр га ва хи по те зу. Али ово је ло гич ки мо дел, ко ји, на рав но, не успе ва да опи ше 
мно го до оно га што се ствар но по ја вљу је у плод ном ис тра жи ва њу. Он пред ста вља скуп 
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1.2.Формулисањепроблемаипредметистраживања

1.2.1.Дефинисањепроблемаистраживања

Фа за де фи ни са ња је пр ва гру па по сла ко ја је „по ве за на с про-
јек том. То је скуп ак тив но сти чи ји је циљ да се до ђе до до го во ра 
око то га шта би про јек том тре ба ло да се по стиг не, за кљу чи ва ње 
шта ће под ра зу ме ва ти ре а ли за ци ја про јек та и, да кле, по сти за ње 
спо ра зу ма да ли је про је кат вред но ре а ли зо ва ти. Прет по ста ви ће мо 
да овај про цес укљу чу је са чи ња ва ње и одо бра ва ње до ку мен та ко-
јим се за по чи ње про је кат (ДЗП). 

Све про јек те тре ба ло би до бро де фи ни са ти пре не го што се 
оч не с би ло ка квим ра дом. То би мо ра ло да бу де очи глед но, али 
из не на ђу је ко ли ко је про је ка та осу ди ло се бе на про паст пре не го 
што су и за по че ти, јер је на по чет ку про пу ште но да се од ре ди шта 
је нео п ход но да се учи ни. Не за ви сно од тех нич ке обла сти ва шег 
про јек та и без об зи ра на то ко ли ко се ње го ва струк ту ра мо же раз-
ли ко ва ти од стан дард ног жи вот ног де фи ни са ња је увек по треб на.

За ве ли ке про јек те мо гу да бу ду по треб не не де ље, па и ме се ци 
ра да на кре и ра њу пла на ко ји би на пра ви на чин до вео у рав но те жу 
тро шко ве, тра ја ње, ри зи ке и же ље не ре зул та те. У том слу ча ју, за 
фа зу де фи ни са ња је нео п ход но до де ли ти ствар не ре сур се ка ко би 
тим мо гао на пра ви на чин да се по све ти ра ду. Уоби ча је но је да се 
ово ко ри шће ње ре сур са ауто ри зу је као да се ра ди о ма лом про јек ту. 
Оту да, иако се опис ове фа зе ко ји сле ди за сни ва на прет по став ци 
да је фа за де фи ни са ња јед на гру па по сло ва, у ве ли ким про јек ти ма 
мо же да по сто ји пре ли ми нар на „по чет на“ фа за ко ја слу жи за та чан 
опис фа зе де фи ни са ња. По чет на фа за сле ди исту струк ту ру као и 
фа за де фи ни са ња, али њен циљ је са мо да опи ше фа зу де фи ни са ња 
а не да тач но опи ше цео про је кат.15)

Ана лог но на ве де ним ни во и ма фор му ли са ња опе ра ци о нал ног 
од ре ђе ња фор му ли ше се и си стем хи по те за. Ако је реч о три ни воа 

ло гич ких нор ми, не опис ис тра жи вач ког ис ку ства. А при ли ком пре чи шћа ва ња ис ку-
ства, ло гич ки мо дел га мо же ис кри ви ти, че га су ло ги ча ри одав но све сни. Као и дру ги 
мо де ли, стра ху је из вре мен ског сле да до га ђа ја. Он пре на гла ша ва кре а тив ну уло гу екс-
пли цит не те о ри је, као што за не ма ру је кре а тив ну уло гу по сма тра ња. Јер, ис тра жи ва ње 
ни је са мо ло ги ка по ме ша на са по сма тра њем. По ред ло гич ких оно има и пси хо ло шке 
ди мен зи је, ма да се то те шко мо же за кљу чи ти из ри го ро зног ло гич ког сле да у ко ме се о 
ис тра жи ва њу обич но из ве шта ва.

15) Se ba sti jan No uks, Ijan Mej džor, Alan Grin vud, Do mi nik Alen i Mark Gud man, Upravljanje
projektima:Kakozavršitiposaonavremeiuskladusabudžetom, Klio, Бе о град, 2005, стр. 
166.
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оп што сти, он да је оп шта хи по те за на ни воу на сло ва, по себ не – на 
ни воу сег ме на та и по је ди нач не – на ни воу еле мен тар них са др жа ја. 
Че твр ти ни во су ин ди ка то ри. Ка да је реч о два ни воа оп што сти, он-
да је за сни ва ју ћа (оп шта) хи по те за на ни воу на сло ва, а раз ра ђу ју ће 
– на ни воу еле мен тар них са др жа ја. Тре ћи ни во су ин ди ка то ри. Ако 
пред мет, по оби му и са др жа ју, има ви ше ни воа оп што сти од на ве-
де на три, он да се ре а ли зу је ма кро про јек то ва ње.16) Под про стор ним 
од ре ђе њем под ра зу ме ва се утвр ђи ва ње ме ста пред ме та и ис тра жи-
ва ња (бор бе ног деј ства) у фи зич ком и дру штве ном (не ма те ри јал-
ном) про сто ру.

Пред мет ис тра жи ва ња се од ре ђу је у фи зич ком сми слу ка да ње-
гов са др жај чи не ма те ри јал ни еле мен ти. Та ко се, на при мер, сва ко 
бор бе но деј ство при пре ма и во ди у фи зич ком про сто ру – зо ни или 
прав цу деј ства чи је су гра ни це у те о ри ји у на че лу да те, а у прак-
си кон крет но од ре ђе не. Тај про стор се мо же де фи ни са ти у ужем и 
ши рем сми слу. У ужем сми слу се под про стор ним од ре ђе њем под-
ра зу ме ва онај про стор на ко ме је пред мет ис тра жи ва ња фи зич ки 
рас по ре ђен.17) Под вре мен ским од ре ђе њем под ра зу ме ва се утвр ђи-
ва ње гра ни це вре ме на у ко јем се пред мет ис тра жи ва ња ис по ља-
ва. пре ци зни је ре че но, то је утвр ђи ва ње вре мен ских ди мен зи ја у 
ко ји ма се пред мет на ла зи у про це су ис тра жи ва ња. Опе ра ци о нал но 
од ре ђе ње пред ста вља так са тив но на бра ја ње си сте ма ти зо ва них са-
др жа ја ко ји су прет ход но за хва ће ни и де фи ни са ни у те о риј ском од-
ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња. Тим од ре ђе њем до би ја се ко на чан 
од го вор на пи та ње – шта се ис тра жу је.

Ни је дан део на уч не за ми сли, ни чи та вог про це са ис тра жи ва-
ња ни је из ло жен та квим кри ти ка ма и те о риј ским рас пра ва ма као 
опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња. Бо је ћи се већ 
кри ти ко ва ног опе ра ци о на ли зма мно ги ис так ну ти ме то до ло зи из-
бе га ва ју да спо ме ну по јам опе ра ци о на ли за ци ја или опе ра ци о нал на 
де фи ни ци ја. Уме сто тих слу же се пој мо ви ма кон цеп ту а ли за ци ја, 
ре кон цеп ту а ли за ци ја, спе ци фи ка ци ја, ре спе ци фи ка ци ја, кон кре ти-
за ци ја и слич но. Реч је, за пра во, о за ме ни тер ми на, ма ње или ви ше 
су жа ва ње, од но сно, про ши ри ва ње пој ма опе ра ци о на ли за ци ја.  Без 
об зи ра на сла бо сти опе ра ци о на ли зма као при мар но по зи ти ви стич-
ког при сту па ис тра жи ва њу, у прак си ем пи риј ског са зна ња не мо же 
се из бе ћи опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња, за то 
16) Др Мом чи ло Са кан, Методологијавојнихнаука, Бе о град, 2006, стр. 443-444.
17) Исто, стр. 445.
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што се: (1) пре ли ми нар ним и те о риј ским од ре ђе њем не мо же да ти 
екс пли ци тан од го вор на пи та ње: шта се ис тра жу је; (2) про вер љи ве 
хи по те зе мо гу се из ве сти са мо за кон крет не са др жа је пред ме та ис-
тра жи ва ња; (3) опе ра ци о нал ним од ре ђе њем омо гу ћа ва се ег закт-
ни ји при ступ, а оне мо гу ћа ва про из во љан из бор са др жа ја пред ме та 
ис тра жи ва ња.

У  ме то до ло шкој те о ри ји не ма је дин стве ног схва та ња о са-
др жа ју опе ра ци о нал ног од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња. Не ки 
ауто ри опе ра ци о нал но од ре ђе ње иден ти фи ку ју са рад ним, опе ра-
ци о нал ним де фи ни ци ја ма; не ки сма тра ју да је по ста вља ње опе-
ра ци о нал не де фи ни ци је са мо део опе ра ци о на ли за ци је, не ки опет 
из о ста вља ју опе ра ци о нал не де фи ни ци је па и ин ди ка то ре, а усме-
ра ва ју се на са др жај по ја ве (и од го ва ра ју ћих пој мо ва) ко ја се ис-
тра жу је.

Ме то до ло шки је ко рект но да се пред мет опе ра ци о на ли зу је 
де ло ви ма соп стве ног са др жа ја. То су ре ла тив но са мо стал ни и по 
оп што сти си сте ма ти зо ва ни де ло ви по ја ве (це ли не) као пред ме та 
ис тра жи ва ња. Са др жа ји пред ме та ис тра жи ва ња су свој ство (ка рак-
те ри сти ке) по ја ве, објек ти, су бјек ти, рад ње (опе ра ци је) итд., од но-
сно пој мо ви раз ли чи тог ни воа оп што сти, а ис ка зу ју се од го ва ра-
ју ћим тер ми ни ма и сим бо ли ма. По што се у те о риј ском од ре ђе њу 
би ра ју (утвр ђу ју) и де фи ни шу са др жа ји пред ме та ис тра жи ва ња 
(њи хо ви пој мо ви), то је у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу по треб но те 
са др жа је пред у зе ти и од ре ди ти као по себ не де ло ве (сег мен те). Ако 
у те о риј ском од ре ђе њу ни је до кра ја раз ви јен пој мов ни си стем (са-
др жај), ако ни су из ве де ни кон крет ни (по је ди нач ни са др жа ји), та да 
је у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу по треб но по себ не са др жа је (сег-
мен те) раз ло жи ти на кон крет не (еле мен тар не) са др жа је.

Ши ри са др жа ји се раз ла жу ана ли тич ко-де дук тив ним ме то дом. 
При том је нео п ход но да се кон крет ни са др жа ји се лек тив но из два-
ја ју и, у опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња, за др-
жа ва ју са мо они бит ни. Оста ли са др жа ји, без ко јих ши ри са др жај 
(по јам) за др жа ва иден ти тет, из о ста вља ју се из опе ра ци о нал ног од-
ре ђе ња.

Опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња са сто ји се од 
так са тив но на ве де них и си сте ма ти зо ва них де ло ва са др жа ја (пој мо-
ва). У мо де лу мо гу би ти три или два сте пе на оп што сти. Сте пе но-
ва ње је усло вље но вр ста ма хи по те за по оп што сти. По што не мо же 
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би ти ви ше од три сте пе на оп што сти хи по те за (оп ште, по себ не, по-
је ди нач не), то не мо же би ти ни ви ше од три сте пе на са др жа ја на 
ко је се ове хи по те зе од но се.18)

На ве де ну ше му те о риј ског и опе ра тив ног од ре ђе ња пред ме та 
ис тра жи ва ња, об у хва та по ли тич ку ин тер ак ци ју др жа ве и дру штва, 
као и по ли тич ка по ља ко ја ука зу ју на опе ра ци о на ли за ци ју да тог 
пред ме та ис тра жи ва ња.

Де фи ни са ње про бле ма ис тра жи ва ња на те му:
Ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја  

(по јам, струк ту ра, функ ци ја и зна чај)
Ка да је реч о про јек ту по ла зи се од ста ва да де мо крат ски и на-

ци о нал ни ка па ци те ти у про це су нео п ход не де мо крат ске тран сфор-
ма ци је по ли тич ке за јед ни це Ср би је из град ња и раз вој ква ли тет них 
и од го вор них по ли тич ких ин сти ту ци ја има ду го роч ни зна чај ка ко 
за ста бил ност уну тра шњих при ли ка и од но са ен ти те та по ли тич-
ког си сте ма, та ко и за про цес, пре све га, европ ских и дру гих ме-
ђу на род них ин те гра ци ја. Ста бил ност и функ ци о ни са ње на ве де них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја за ви си од од го вор не, де мо крат ски опре-
де ље не јав но сти са де фи ни са ним дру штве ним, од но сно на ци о-
нал ним др жав ним и ду хов ним иден ти те том. То зна чи но ви си стем 
дру штве них вред но сти, из град њу но ве по ли тич ке кул ту ре и де ре-
гу ла ци ју по сто је ћег по ли тич ког си сте ма. Де струк ци ја, де зо гра ни-
18) Др Но вак Ми ло ше вић, мр Са ша Ми ло је вић, Основиметодологијебезбедноснихнаука, 

Бе о град, 2001, стр. 116.
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за ци ја и дез о ри јен ти са ност у про те клом ве ку у Ср би ји је об у хва ти-
ла чи тав спек тар раз ли чи тих дру штве них сег ме на та, али и обич ног 
чо ве ка, ње гов со ци јал ни иден ти тет. Упра во за то пред мет овог про-
јек та су де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти-
ту ци ја као и де мо крат ске, тран спа рент не и од го вор не јав но сти у 
Ср би ји. Има ју ћи у ви ду да је иден ти фи ка ци ја са гру па ма ну жна за 
оп ста нак по је дин ца у дру штву, пре ци зно де фи ни сан на ци о нал ни 
иден ти тет је од пре суд не ва жно сти за ста бил ност по ли тич ких ин-
сти ту ци ја и си сте ма у це ли ни. 

По ли тич ки ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја об у хва та: 1) 
мо гућ ност су прот ног по ли тич ког пла ни ра ња све у куп ног дру штве-
ног и по ли тич ког раз во ја; 2) ка па ци тет по ли тич ког упра вља ња и 
од лу чи ва ња; 3) флек си бил ност по ли тич ког ор га ни зо ва ња; 4) спо-
соб ност по ли тич ког од лу чи ва ња и упра вља ња на ма кро и ми кро 
пла ну; 5) спо соб ност про ме не и ино ва тив ног раз во ја си сте ма.

Мо гућ но сти по ди за ња ка па ци те та за ви се од три нај ва жни ја де-
ла: 1) де мо крат ски ка па ци те ти ин сти ту ци ја; 2) по ли тич ке су бјек те, 
про це се и ци вил ни сек тор, и 3) на ци о нал не и гра ђан ске ка па ци те те 
кул ту ре и ду хов но сти у Ср би ји. Под ин сти ту ци ја ма као јед ним ен-
ти те том сло же ног по ли тич ког си сте ма ана ли зи ра ће се: пар ла мент, 
пред сед ник ре пу бли ке, вла да, устав ни суд, ло кал на са мо у пра ва, 
по ли тич ке стран ке (пред сед ник  ре пу бли ке). Ка па ци те ти на ве де-
них ин сти ту ци ја, од но сно обим, струк ту ра, ква ли тет, ефи ка сност 
и ком пе тент ност сва ке на ве де не ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма 
у оства ри ва њу њи хо вих при мар них функ ци ја су при мар ни ци ље-
ви у од но су на по тре бе др жа ве и гра ђа на. Дру ги део об у хва та ре-
де фи ни са ње зна ча ја по ли тич ких пар ти ја, афир ма ци ју дру штве них 
по кре та и ја ча ње оби ма ци вил ног сек то ра у дру штву. По се бан сег-
мент пред ста вља са ма јав ност Ср би је, иден ти фи ка ци ја на ци о нал-
них и гра ђан ско де мо крат ских и ду хов них ка па ци те та те јав но сти. 
Мо дер ни за ци ја по сто је ћег, у осно ви тра ди ци о нал ног на ци о нал ног 
и гра ђан ског иден ти те та јав но сти Ср би је, пред ста вља фак тор де-
мо кра ти за ци је це лог дру штва. По себ но ће се раз ма тра ти схва та ње 
на ци о нал ног иден ти те та, и тран сфор ма ци ја од при мор ди јал ног ка 
ин стру мен тал ном (гра ђан ском) схва та њу.

Про је кат би об у хва тио у пр вој фа зи ем пи риј ског де ла ис тра жи-
ва ње пој ма, струк ту ре и зна че ња на ци о нал ног иден ти те та гра ђа на 
Ср би је, кван ти та тив ном ме то дом (ис тра жи ва ње на ре пре зен та тив-
ном узор ку гра ђа на Ср би је ста ри јих од 18 го ди на), ис пи ти ва ће се 
ста во ви и по ве ре ње гра ђа на пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма, ми-



- 14 -

ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКИОКВИРИ...ДраганСуботић

шље ње гра ђа на о ре ал ној сна зи ва жних по ли тич ких ин сти ту ци ја 
и њи хо вим ка па ци те ти ма и по тен ци ја ли ма.  Ка па ци те ти по ли тич-
ких ин сти ту ци ја би ће ана ли зи ра ни ква ли та тив ним ме то да ма (ду-
бин ски ин тер вјуи и delp hi ме тод) ко ји ма ће се ис пи та ти ми шље ња 
осо ба у др жав ној упра ви и до но си о ци ма стра те ги ја и кре а то ри ма 
по ли ти ке о ва жним пи та њи ма ве за ним за раз ви ја ње ка па ци те та др-
жав них ин сти ту ци ја и схва та њу на ци о нал ног иден ти те та.

На осно ву на ве де ног, де фи ни ше мо дру штве ни зна чај овог про-
јек та ко ји про из и ла зи из чи ње ни це да су нај но ви ја те о риј ска са-
зна ња и упо ред на ис тра жи ва ња ука за ла да су у де мо крат ској тран-
зи ци ји би ла нај у спе шни ја дру штва ко ја су ус пе ла да раз ви ју ста-
би лан и  ефи ка сан ин сти ту ци о на лан оквир, пре све га са оја ча ним 
ка па ци те том др жав них а уз ове и оста лих ин сти ту ци ја у јав ном 
сек то ру. По тре ба за уна пре ђе њем те о риј ских са зна ња као осно ве 
за мо дер ни за ци ју и ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци ја ви ди се и у 
то ме што во де ћи нео ли бе рал ни те о ре ти ча ри у сво јим но ви јим ра-
до ви ма ука зу ју и на нео п ход ност (ре ха би ли та ци је) ре ва ло ри за ци је 
и ја ча њу ка па ци те та функ ци је др жа ве у еко ном ском и дру штве ном 
аспек ту.

Да кле, на ша основ на ди ле ма гла си: Да ли је Ср би ја не са мо 
де мо крат ска (и)ли не де мо крат ска „до вр ше на“ и(ли) „не до вр ше на“ 
на ци о нал на др жа ва? Из тог устав но прав ног окви ра про из и ла зи и 
ње на де мо крат ска кон сти ту ци ја. Јер, по је ди нац ни је су ве рен ако 
це ли на на род ног би ћа, за пра во на ци је ни је су ве ре на. Овај си стем 
спо је них су до ва ко ји се на сла ња на не мач ку прав но-по ли тич ку тра-
ди ци ју, мо же би ти и је сте је дан од мо гу ћих фак то ра не ста бил но сти 
и функ ци о нал но сти по ли тич ког си сте ма. По што је Ср би ја мул ти-
на ци о нал на, мул ти кон фен зо нал на, сло же на, др жа ва са из ра же ним 
про це сом ре ги о на ли за ци је и да љег це па ња те ри то ри јал не це ло-
куп но сти, др жав ност ве ћин ске на ци је је сте је дан од ва жних усло ва 
ње ног кон сти ту и са ња као до вр ше не, од но сно пот пу ни је др жа ве у 
пут ном на ци о нал ном ка па ци те ту. У не до вр ше ној др жа ви он је нео-
п хо дан услов ње не по ли тич ке, еко ном ске, ду хов не и дру ге ин те-
гра ци је, не са мо на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па ци ја, кроз 
на ци о нал не са ве те, већ и као су ве ре них, рав но прав них гра ђа на.

1.2.2.Формулацијапроблемаистраживања

Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња пред ста вља кон цеп ту а-
ли за ци ју про бле ма ис тра жи ва ња пу тем „тро стру ког при сту па: а) 
иден ти фи ка ци ја основ них хи по те тич ких ста во ва о пред ме ту ис-
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тра жи ва ња; б) де фи ни са њу зна ча ја ис тра жи ва ња; и в) кон сул то ва-
њу ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња. За пра во, хи по те тич ки ста-
во ви су основ не ми са о не прет по став ке о пред ме ту ис тра жи ва ња у 
це ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, осо би на ма, од но си ма и ве за ма, си ту-
а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни са др жи ни, об ли ку и фор ми. Та ко, 
хи по те за по се ду је три зна чај не функ ци је: а) про ши ру је по сто је ће 
са зна ње; б) пре ва зи ла зи не до стат ке прет ход но сте че ног са зна ња; 
в) на ме ће ме то до ло шки зах тев за стал ним про ве ра ва њем ва лид но-
сти већ сте че ног са зна ња. Зна чај ис тра жи ва ња се од но си на ис тра-
жи ва ње пој ма зна чај но сти по сма тра ног пред ме та у на уч ном и дру-
штве ном сми слу. Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња се за сни ва на 
те о риј ском и опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња. 
Пр во се од но си на де фи ни са ње и упо тре бу ка те го ри јал но-пој мов-
ног апа ра та а дру ги на кон кре ти за ци ју и спе ци ја ли за ци ју ис тра жи-
вач ког про бле ма. Основ на су пра ви ла де фи ни са ња:  1. де фи ни са ње 
мо ра да из ра зи су шти ну оно га што се де фи ни ше; 2. де фи ни ци ја не 
сме би ти цир ку лар на; 3. де фи ни ци ја не сме би ти из ра же на не га-
тив ним тер ми ни ма ако мо же да се из ра зи по зи тив ним тер ми ни ма; 
4. де фи ни ци ја не сме да бу де из ра же на не ја сним или фи гу ра тив-
ним је зи ком.

Као што је по зна то у те о ри ји ме то до ло ги је, ци ље ви ис тра жи-
ва ња се мо гу по де ли ти на те о риј ске и ем пи риј ске, као и на фун да-
мен тал не и при ме ње не. У на уч ном ис тра жи ва њу раз ли ку је мо на-
уч не и дру штве не ци ље ве. Пр ви су усме ре ни ка про це су на уч ног 
са зна ња, а дру ги на дру штве ну сре ди ну у ко јој се ре а ли зу је ис-
тра жи ва ње. На уч ним об ја шње њем и раз у ме ва њем, као и на уч ним 
пред ви ђа њем на уч но от кри ће чи ни јед ну не де љи ву це ли ну. То се 
мо же илу стро ва ти ова ко:
На уч но от кри ће               →       На уч но об ја шње ње и раз у ме ва ње

                                                                                 ↓ 
                                                                             Научно предвиђање

Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња је зна ча јан из не ко ли ко раз-
ло га: пре ци зни је се де фи ни ше пред мет ис тра жи ва ња; до при но си 
се кон кре ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња; от кри ва ју се но ве ди-
мен зи је пред ме та ис тра жи ва ња, и, ре ва ло ри зу ју се до та да шња на-
уч на са зна ња. Хи по те зе у за ви сно сти од пред ме та ис тра жи ва ња 
мо гу би ти те о риј ске и ем пи риј ске, док њи хо ва ло гич ка при ро да 
ука зу је на дво стру ку при ро ду: од им пли ка ци о них, ин дук тив но-де-
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дук тив них до мо гу ћих, ве ро ват них и слу чај них. На уч на хи по те за 
као са знај на на уч на прет по став ка по ла зи од на уч них са зна ња нео-
п ход них не са мо за на уч но об ја шње ње и раз у ме ва ње, већ и на уч но 
пред ви ђа ње.

Основ не фа зе при ме ње них ис тра жи ва ња су: 1. Про јек то ва ње 
ис тра жи ва ња; 2. Пред ис тра жи ва ње; 3. При ку пља ње по да та ка; 4. 
Сре ђи ва ње и об ра да по да та ка; 5. Ана ли за по да та ка и за кљу чи ва-
ње; 6. Из ве штај о ис тра жи ва њу.

На уч ни ис тра жи вач ки про гра ми мо ра ју се осма тра ти у исто-
риј ској пер спек ти ви јер њи хо ве са став не те о ри је сме њу ју јед на 
дру гу у од ре ђе ном исто риј ском раз до бљу упра во због то га да би 
те о риј ско је згро око ко јег су усред сре ђе не за шти ти ле од ано ма ли-
ја, али и за то да би по бољ ша ле пре дик тив ну моћ це лог про гра ма. 
Не ка ad hoc по ста вље на те о ри ја је при хва тљи ва ако се по ја вљу-
је у скло пу плод ног или до ми нант ног ис тра жи вач ког про гра ма. У 
том сми слу те о ри ја и не пред ста вља је ди ни цу про це њи ва ња, већ је 
то увек цео про грам. Дру гим ре чи ма, при хва тљи вост јед не те о ри-
је за ви си ће од то га ка ко је про це њен од го ва ра ју ћи ис тра жи вач ки 
про грам.

Да би смо по твр ди ли на ве де ну тврд њу, под се ти ће мо се Ла ко-
то ше вих иде ја. Он сво ју ме то до ло ги ју пре до ча ва као не што што 
„са мо про це њу је пот пу но ар ти ку ли са не те о ри је (или ис тра жи вач ке 
про гра ме), али не да је се би сло бо ду да на уч ни ци ма са ве ту је ка ко 
да до ђу до до бре те о ри је, ни ти их чак са ве ту је о то ме на ко ме од два 
су пар нич ка про гра ма тре ба да ра де“. Та ко он твр ди да ње го ва „ме-
то до ло шка пра ви ла“ (ко ја сам ста вља под на вод ни ке) „об ја шња ва-
ју раз лог при хва та ња Ein ste i no ve на су прот New to no ve те о ри је, али 
ни ти на ре ђу ју ни ти са ве ту ју на уч ни ку да ра ди у окви ру Ein ste i no-
vog а не New to no vog ис тра жи вач ког про гра ма“. Ни ка да се не мо же 
зна ти да ли је не ки про грам до те ме ре де ге не ри сан да уоп ште не 
би мо гао би ти ре ха би ли то ван, па се сто га не мо же ни ре ћи да би 
на ста вља ње ра да на би ло ком про гра му би ло не ра ци о нал но. Ла ка-
то ше ва ме то до ло ги ја на пу шта кла сич ну кон цеп ци ју ме то до ло ги је, 
од но сно она ни је за ми шље на као скуп ка но на или упут ста ва ко је 
би на уч ни ци тре ба ло сле по да сле де. За њу се мо же ре ћи да при-
па да „мо дер ним ме то до ло ги ја ма“ или „ло ги ка ма от кри ћа“ ко је су 
са чи ње не са мо од ску па, чак не ни чвр сто по ве за них, а по го то во не 
ме ха нич ких пра ви ла за про це њи ва ње до вр ше них ар ти ку ли са них 
те о ри ја. Че сто се ова пра ви ла или си сте ми и про це њи ва ња те о ри ја 
схва та ју и као „те о ри је на уч не ра ци о нал но сти“, „кри те ри ји де мо-
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кра ци је“ или „де фи ни ци је на у ке“. Ме то до ло ги ја ни је нор ма тив на 
за то што на уч ни ци ма про пи су је пра ви ла по на ша ња, већ за то што 
од ре ђу је усло ве ко је је дан на уч ни ис тра жи вач ки про грам тре ба да 
за до во љи да би се мо гло ре ћи да је бо љи од не ког дру гог ис тра жи-
вач ког про гра ма. Раз у ме се, да би се од ре ди ла пра ви ла за про це-
њи ва ње те о ри ја нео п ход но је раз мо три ти чи тав низ про бле ма ко ји 
упра во због то га чи не са став ни део ме то до ло ги је: од од ре ђи ва ња 
је ди ни це про це не, пре ко струк ту ре те о ри је и про гра ма, њи хо вог 
од но са пре ма ис ку ству, при ро де са мог ис ку ства, па до ис пи ти ва ња 
на чи на оправ да ва ња ме то до ло шког ис ку ства. На овом ме сту још 
тре ба ис та ћи да се у окви ру ове кон цеп ци је бри ше раз ли ка из ме ђу 
ме то до ло ги је и фи ло зо фи је на у ке. Ипак, ужи сми сао ко ји Ла ка тош 
при пи су је ре чи ме то до ло ги ја је сте те о ри ја ра ци о нал но сти“.19)

Кри ти ку ју ћи Ла ка то шо ву ме то до ло ги ју „La rry La u dan твр ди 
да јој се мо же упу ти ти бар шест озбиљ них и су штин ски ва жних 
при го во ра. Ове кри тич ке при го во ре он из но си сле де ћим ре дом: 1) 
Ла ка то шо во схва та ње на уч ног про гре са ис кљу чи во је ем пи риј ски 
усме ре но. На и ме, про гре сив ним мо ди фи ка ци ја ма уну тар те о ри ја 
сма тра ју се са мо оне мо ди фи ка ци је ко је по ве ћа ва ју до мен њи хо вих 
ем пи риј ских ста во ва. Ла у дан за ме ра це ло куп ној тра ди ци ји ко јој 
при па да Ла ка тош то што за не ма ру је пој мов не про бле ме у на у ци, 
од но сно окол ност да ре ша ва ње ове вр сте про бле ма пред ста вља не-
што што се стал но ја вља и од ви ја у на у ци.20)

19)  Све то зар Син ђе лић, „Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња про гра ма“, Филозофскестудије,13:
Филозофијанаукеистварности, Бе о град, 1986, стр. 91.

20) (2) Вр сте про ме на ко је Ла ка тош сма тра до пу ште ним у окви ру „ми ни-те о ри ја“ ко је 
кон сти ту и шу ис тра жи вач ке про гра ме крај ње су огра ни че ног ка рак те ра. У су шти ни, 
Ла ка тош са мо до пу шта та кав од нос из ме ђу ста ре и но ве те о ри је уну тар истог ис тра-
жи вач ког про гра ма ко ји се сво ди на до да ва ње но вих прет по став ки или на се ман тич ку 
ре ин тер пре та ци ју тер ми на ста ре те о ри је. По ред то га, по Ла ка то шу две те о ри је се мо гу 
на ла зи ти у истом ис тра жи вач ком про гра му ако јед на од њих ло гич ки по вла чи дру гу. 
На су прот Ла ка то шу, Ла у дан твр ди да уну тар истог ис тра жи вач ког про гра ма че сто до-
ла зи до стрикт ног ели ми ни са ња „ми ни те о ри ја“, а да се рет ко де ша ва да две те о ри је 
уну тар про гра ма сто је у та квом од но су да јед на ло гич ки по вла чи дру гу. (3) Коб ним 
не до стат ком Ла ка то ше вог пој ма на уч ног ис тра жи вач ког про гра ма Ла у дан сма тра окол-
ност да он су штин ски за ви си од Tar ski-Pop pe ro vog схва та ња оног што чи ни ло гич ки и 
ем пи риј ски са др жај те о ри је. „Сви Ла ка то шо ви ме то ди за ме ре ње про гре са зах те ва ју 
упо ре ђи ва ње ем пи риј ског са др жа ја сва ког чла на у ни зу те о ри ја ко је кон сти ту и шу не ки 
ис тра жи вач ки про грам. Као што су Grun ba um и дру ги увер љи во по ка за ли, по ку шај да 
се спе ци фи ку је ме тод за ме ре ње са др жа ја не ке на уч не те о ри је крај ње је про бле ма ти-
чан, ако не и до слов но не мо гућ. (4) Ла у дан за ме ра Ла ка то шу на на чи ну на ко ји схва та 
кри те ри ју ме за при хва та ње на уч них те о ри ја. На и ме, ма да је дан ис тра жи вач ки про грам 
мо же би ти про гре сив ни ји од не ког дру гог, по Ла ка то шу из те чи ње ни це не сле ди ни-
шта о ње го вој при хва тљи во сти или пред но сти ко ју ће има ти при ли ком на шег ко нач ног 
из бо ра. Пре ма то ме, про ме не ко је се ти чу про гре сив но сти ис тра жи вач ког про гра ма не 
мо гу да се пре тво ре у упут ства за ког ни тив ну ак ци ју. (5) Ла ка то шо во твр ђе ње да ум но-
жа ва ње ано ма ли ја уну тар не ког на уч ног ис тра жи вач ког про гра ма не ути че на ње го во 
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Ка да се у це ли ни по сма тра ју кри тич ки при го во ри ко ји се у 
окви ру фи ло зо фи је на у ке упу ћу ју Ла ка то ше вој ме то до ло шкој кон-
цеп ци ји, мо же се ре ћи да се от при ли ке до би ја сле де ћа сли ка: 1) 
сум ња се у сна гу ње го вих ме ри ла или стан дар да ра ци о нал но сти; 2) 
ста вља се под знак пи та ња иде ја да раз ли чи те ме то до ло ги је мо гу 
би ти те сти ра не по зи ва њем на исто ри ју на у ке, бар на на чин на ко ји 
то Ла ка тош чи ни; 3) кри ти ку је се ње го ва ме то до ло шка по зи ци ја са 
ста но ви шта те зе о не са мер љи во сти на уч них те о ри ја; 4) за ме ра му 
се да се од ре ђе на ње го ва ме то до ло шка ре ше ња не сла жу са ствар-
ном исто ри јом на у ке; 5) кри ти ку је се са ста но ви шта по себ них ме-
то до ло шких по зи ци ја ко је ука зу ју на од ре ђе ну огра ни че ност Ла ка-
то ше ве на у ке.21) 

Про блем ис тра жи ва ња, сма тра Р. Га ћи но вић је нај кре а тив ни ји 
део ис тра жи ва ња, би тан за „даљ њи рад, где тре ба да ти од го вор на 
сле де ћа пи та ња: ка ко је и због че га до шло до из бо ра баш те те ме, 
да ли због ак ту ел но сти и атрак тив но сти те ме, ре ле вант них дру-
штве них по тре ба, зах те ва и прак се, про фе си о нал ног на уч ног ин-
те ре са и ра до зна ло сти, лич них раз ло га (по се до ва ња спе ци фич них 
зна ња и ис ку ства рас по ла га ња са ем пи риј ским по да ци ма, ви со ке 
мо ти ва ци је). За из бор про бле ма ис тра жи ва ња мо ра ју се ува жи ти 
сле де ћи кри те ри ји: да ли се за ми шље ни про блем мо же ис тра жи ти 
(не по сто ја ње по да та ка тро шко ви ис тра жи ва ња, тај ност по да та ка и 
сл.), да ли ис тра жи ва ње до но си не што но во или је то по на вља ње 
већ по зна тог и ко ли ко је то ис тра жи ва ње при ме њи во у прак си и 
сл. Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња из ра жа ва се де кла ра тив-
ном ре че ни цом, ко ја про ве ра ва не ко ста ње или од нос, или пи та ње. 
Про блем не сме би ти пре ши ро ко по ста вљен, тре ба га стро го пре-
ци зи ра ти и кон кре ти зо ва ти: обра зло жи ти због че га је по треб но то 
ис тра жи ва ње; ка ква се прак тич на и те о рет ска ре ше ња мо гу оче ки-
ва ти од тог ис тра жи ва ња и слич но.22)

Из фор му ли са ног про бле ма ис тра жи ва ња из во ди се пред мет, 
и он је цен трал ни и пре лом ни део сва ког про јек та. Њи ме се кон-
кре ти зу је оно што ће се ствар но ис тра жи ва ти и раз гра ни ча ва се са 
дру гим по ја ва ма ис тра жи вач ке обла сти. Од пред ме та ис тра жи ва-

про це њи ва ње исто ри ја на у ке у ве ли кој ме ри опо вр га ва. (6) Нај зад, Ла ка то шо ва иде ја о 
по сто ја њу чвр стог је згра уну тар не ког на уч ног ис тра жи вач ког про гра ма су ви ше је кру-
та у том сми слу да не до пу шта ни ка кве фун да мен тал не про ме не са мог ис тра жи вач ког 
про гра ма. Исто,

21)  Све то зар Син ђе лић, „Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња про гра ма“,Филозофскестудије,13:
Филозофијанаукеистварности, Бе о град, 1986, стр. 91-92.

22)  др Ра до слав Га ћи но вић, „Ка ко на пи са ти на уч но-ис тра жи вач ки рад из обла сти по ли ти-
ко ло ги је“, Политичкаревија, бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 359.
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ња, на не по сре дан или по сре дан на чин, за ви се сви оста ли де ло ви 
про јек та: ци ље ви, хи по те зе, на чи ни ис тра жи ва ња. Са мим на сло-
вом ис тра жи ва ња, ње го вом те мом, пре ли ми нар но је од ре ђен пред-
мет ис тра жи ва ња. На слов ис тра жи ва ња не са др жи све по треб не 
чи ње ни це нео п ход не пот пу ном де фи ни са њу пред ме та. Пот пу но 
де фи ни са ње пред ме та ис тра жи ва ња зах те ва: те о риј ско од ре ђе ње 
пред ме та ис тра жи ва ња, и опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис-
тра жи ва ња.23)

Те о риј ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња усме ре но је ка 
епи сте мо ло шкој ди мен зи ји ис тра жи ва не по ја ве. Њи ме се од ре ђу је 
пра ви са др жај оно га што се же ли ис тра жи ва ти. Тај са др жај мо же 
се кон стру и са ти де дук ци јом из на уч ног са зна ња ко је ни је до вољ но 
про ве ре но, об ра ђе но, или из ко га се да ју прет по ста ви ти од ре ђе не 
по ја ве. То је, у су шти ни, ана ли за те о риј ских са зна ња о ис тра жи ва-
ној по ја ви и из два ја ње: на уч но-ис тра жи вач ких и ве ри фи ко ва них 
чи ње ни ца; на уч но са зна тих, али не до вољ но про ве ре них чи ње ни-
ца; оног што се ис ку стве но опа жа, али ни је до вољ но на уч но об-
ра ђе но и оног што се на осно ву на уч но са зна тог и опа же ног мо же 
прет по ста ви ти.24)

2. ПРЕД МЕТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

ТЕ О РИЈ СКО ПО РЕ ЂЕ ЊЕ ПРЕД МЕ ТА

Ана ли за те о риј ских са зна ња

Из два ја ње чи ње ни ца/са зна ња

ОПЕ РА ЦИ О НАЛ НО ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА

Чи ни о ци са др жа ја пред ме та

Вре мен ско ди мен зи о ни са ње пред ме та

Про стор но од ре ђе ње пред ме та

Ди сци пли нар но од ре ђе ње пред ме та

      Сли ка: Пред мет ис тра жи ва ња

23) Др До бри во је Ми ха и ло вић, Методологијанаучногистраживања, Бе о град, 1999, стр. 
88-89.

24) Исто, стр. 26.
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Те о риј ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња зах те ва по зна ва-
ње „на уч не обла сти и те о ри је ко јој при па да ис тра жи ва на по ја ва. 
По ред по зна ва ња те о риј ске осно ве, кон струк ци ја пред ме та зах те-
ва по се до ва ње има ги на ци је и ин ту и ци је“.25) Под те о риј ском пер-
спек ти вом под ра зу ме ва мо скуп те о ри ја или ба рем уве ре ња ко ји су, 
ско ро по пра ви лу, ба зи ра ни на не ком фи ло зоф ском прав цу. По што 
се на зи ви фи ло зоф ских пра ва ца и те о риј ских пер спек ти ва вр ло 
че сто за вр ша ва ју на „изам“, и ове пер спек ти ве по не кад на зи ва мо 
„из ми ма“. У ли те ра ту ри се мо гу сре сти и дру ги из ра зи, као што су 
пра вац, шко ла, фи ло зоф ска прет по став ка, епи сте мо ло ги ја, па чак и 
де фи ни ци је као што су „он то ло ги ја“ или “ши ро ко схва ће на ис тра-
жи вач ка ме то до ло ги ја“.26) 

Де мо крат ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја и на ци о нал-
ни иден ти тет су те ме љи оп ште дру штве не по ли тич ко-прав не, еко-
ном ске и ду хов не мо дер ни за ци је Ср би је у 21. ве ку. Ино ва тив ни, 
раз вој ни, ди на мич ки по ли тич ки обра зац ова ко де фи ни са не мо дер-
ни за ци је про ис ти че из европ ских ин те гра ци ја Ср би је у Европ ској 
Уни ји. То под ра зу ме ва стра те шко де фи ни са ње на ци о нал них, др-
жав них и ду хов них ин те ре са у за јед ни ци европ ских на ро да, др-
жа ва и дру штва. Ка па ци тет де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја 
зах те ва њи хов устав но-прав ни и по ли тич ки ре ин жи ње ринг уну-
тар по ли тич ког си сте ма у чи јем сре ди шту је гра ђа нин, од го вор на 
прав на и со ци јал на др жа ва и гра ђан ско дру штво. То је по мно го 
че му, осо бе на стра те ги ја одр жи вог по ли тич ког раз во ја свој стве на 
дру штви ма у тран зи ци ји и зах те ва од го вор ну јав ну по ли ти ку, пре-
ци зно де фи ни са ње јав ног, др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са, као 
и од го во ран про цес по ли тич ке (де)ре гу ла ци је у хо ри зон тал ној и 
вер ти кал ној рав ни дру штва.

Нео п ход на је по ли тич ка ева лу а ци ја и пре и спи ти ва ње ле ги ти-
ми за ци је по сто је ћег по рет ка, иден ти фи ко ва ње осно ва, ин стру ме-
на та и обра за ца по ли тич ке обли га ци је, као и пре и спи ти ва ње вла да-
ју ће гло бал не (нео)ли бе рал не иде о ло ги је. Ре ди за ни ра ње те мељ них 
на че ла, вред но сти као и ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма, по сто је-
ћих по ли тич ких про це ду ра, де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је 
др жа ве, у функ ци ји је очу ва ња све то сав ске ду хов но сти, на ци о нал-
ног иден ти те та, др жав не су ве ре но сти Ре пу бли ке Ср би је и Ко со ва 

25) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, Методолошкизаписи,књ.8, Бе о-
град, 2010, стр. 100-101.

26) Исто
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и Ме то хи је као ње ног нео ту ђи вог де ла, и као рав но прав не чла ни це 
европ ске и ме ђу на род не за јед ни це.

При мер: Кон стан те мо дер ног на ци о нал ног и мул ти на ци о нал ног 
иден ти те та

Политичке 
области

По ли тич ке 
ин сти ту ци је 

(про це си)

Политички 
субјекти

Политички 
актери

Оста ло

1)  Де мо крат ски 
ка па ци те ти 
по ли тич ких 
ин сти ту ци ја

2)  На ци о нал ни 
ка па ци те ти 
по ли тич ких 
ин сти ту ци ја

3)  Ка дров ски 
ка па ци те ти

4)  Ин сти ту ци-
о нал на уло га 
по ли тич ких 
ак те ра

5)  Обрасци 
инсти ту-
ци онал них 
оквира 
грађанске 
политичке 
културе

1.  Пар ла мент и 
пар ла мен та-
ри зам

2.
3.

1.  На ци о нал ни 
ка рак тер пол.
ин сти.

2.  На ци он. ин-
те рес

3. 

1.  Со ци јал ни 
ре сур си

2.  ин те лек ту ал-
ни ка пи тал

3.  људ ски ре-
сур си

1.  Тра ди ци-
о нал ни и 
пост мо дер ни 
оквир пол. 
ин сти ту ци ја 

2.

1)  По ли тич ке 
стран ке

2) Дру штве ни 
по кре ти

3) Син ди ка ти

4) По ли тич ке 
ели те

5) Привредне 
корпорацијске 
елите

1) Гра ђа ни

2) На ци-
о нал не 
ма њи не

3) Со ци јал-
ни сло је ви

4)

1.  Не вла ди не 
ор га ни за-
ци је

2.  Ин те ре сне 
гру пе

3.  Гру пе за 
при ти сак

4.  Тај ку ни

5.  Ино стра ни 
фак то ри

Ре фор ме по сто је ћег мо де ла дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци-
ја об у хва та сле де ћа три ва жна аспек та ко ји се по сма тра ју у све тлу 
упо ред ног ме то да.

1.3.Проблемистраживања

1.3.1.Проблемистраживања(општитеоријскиоквири)

На зив „про блем“ слу жи за озна ча ва ње „не ре ше ног пи та ња ко-
је се мо же ре ша ва ти са мо на уч ним ме то дом. У ши рем сми слу упо-
тре бља ва се за озна ча ва ње сва ког спор ног пи та ња, ко је је те шко 
об ја сни ти или ре ши ти. Да нас се тај на зив че сто упо тре бља ва, чак 
и зло у по тре бља ва, за сва пи та ња ко ја су ма ло сло же ни ја и те же се 
ре ша ва ју. За то, кад ов де го во ри мо о про бле му, ми сли мо ис кљу чи во 
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на онај пр ви слу чај, на про блем  као пред мет на уч ног ис тра жи ва-
ња, на на уч ни про блем. 

Гор ња де фи ни ци ја под ра зу ме ва две основ не ди мен зи је про-
бле ма: не ре ше но пи та ње, ко је се мо же ре ша ва ти на уч ним ме то дом. 
Да би не што би ло про блем мо ра по сто ја ти екс пли цит но као пи-
та ње ко је ни је ре ше но, а тре ба га ре ша ва ти. Без те све сти о по-
сто ја њу не ре ше ног пи та ња оно не по сто ји као про блем. Дру га је 
ди мен зи ја про бле ма, ко ја га чи ни на уч ним, ње го ва ра ци о нал ност 
или по доб ност да се при сту пи ње го вом ре ша ва њу на уч ним ме то-
дом ис тра жи ва ња. Ако се на осно ву све сти о по сто ја њу не ког про-
бле ма, по ста ви хи по те за ко ју тај про блем им пли ци ра и при сту пи 
ње ном про ве ра ва њу на уч ним ме то да ма ис тра жи ва ња, он да тек мо-
же мо го во ри ти о на уч ном про бле му. Кад о не кој по ја ви у при ро ди 
или дру штву по сто је кон тра дик тор ни ре зул та ти или су са зна ња де-
фект на, кад је та ква по ја ва не до вољ но осве тље на или не пот пу но 
об ја шње на, до бар по зна ва лац уоча ва про блем. Да би га уочио мо ра 
да бу де до бар по зна ва лац не ког до ме на на у ке, што зна чи да мо ра 
има ти од ре ђе ни кван тум зна ња. Осим то га, мо ра да уви ди да по-
сто је кон тра дик ци је или де фек ти у са зна њи ма, па да за кљу чи да се 
ра ди о на уч ном про бле му. Пре ма то ме, два су основ на пред у сло ва 
за уоча ва ње про бле ма: тре ба зна ти и тре ба кри тич ки ра су ђи ва ти.27)

За из бор на уч ног про бле ма „тре ба, на и ме, иза бра ти оно што 
вре ди и што се мо же ис тра жи ва ти. Пр ви кри те ри јум био би ва-
жност про бле ма. То је, без сум ње, нај ве ћа кон тро вер зи ја: ка ко од ре-
ди ти што је ва жно, ва жни је и нај ва жни је, а шта уоп ште ни је ва жно 
за ис тра жи ва ње? На пр ви по глед, ма ње зна ча јан, али, за успех ис-
тра жи ва ња, че сто вр ло зна ча јан је кри те ри јум лич ног ин те ре со ва-
ња и скло но сти на уч ног рад ни ка са гле да ти. Нај зад, тех нич ка из во-
дљи вост је че сто пре су дан кри те ри јум за из бор на уч ног про бле ма. 
Нај ши ре узев, про бле ми ко ји се рас по ло жи вом тех ни ком не мо гу 
ис тра жи ва ти, у да том мо мен ту, не спа да ју у до мен на уч ног ис тра-
жи ва ња. У ужој пак сре ди ни, тех нич ка из во дљи вост је усло вље на 
ни зом ло кал них окол но сти, ко је се мо гу до ста тач но са гле да ти, бар 
нај ва жни је од њих. То су:  ма те ри јал ни тро шко ви: сред ства су увек 
огра ни че на, без об зи ра на ве ли чи ну це ло куп них ула га ња у на у ку, и 
она на ла жу при о ри тет у из бо ру; ла бо ра то риј ска и дру га опре ма: на 
27)  Гру па ауто ра, Методологијанаучноистраживачкоградаумедицинскобиолошкимна

укама, Бе о град, 1977, стр. 38-39.
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осно ву ње, да нас се и вр ши по де ла на тзв. „ве ли ку на у ку“ и ма лу 
на у ку, не ки уре ђа ји се на ла зе са мо на не ко ли ко ме ста у све ту.

Ис тра жи ва ње као функ ци о нал ни мо дел мо же има ти „ви ше фа-
за. Је дан мо дел ко ји се нај че шће сре ће у прак си дат је на сли ци.

Ово ис тра жи ва ње, по го то ву ка да до спе у фа зу ре а ли за ци је, мо-
же да отво ри и по јам – обра зац уз гред ног от кри ћа, што ите ка ко 
мо же да оп те ре ти по ла зну прет по став ку и ис тра жи ва ње. На и ме, 
под од ре ђе ним усло ви ма, ис тра жи вач ки на лаз иза зи ва „по ја ву дру-
штве не те о ри је. У прет ход ном тек сту, то је украт ко би ло из ра же но 
на сле де ћи на чин: „плод но ем пи риј ско ис тра жи ва ње не са мо што 
про ве ра ва те о риј ски из ве де не хи по те зе; оно та ко ђе ства ра но ве хи-
по те зе. Ово се мо же на зва ти ком по нен том „уз гред ног от кри ћа“ у 
ис тра жи ва њу тј., от кри ће про ниц љи во шћу или слу чај но шћу, ва ља-
них ре зул та та за ко ји ма се ни је тра га ло.28)

28)  Обра зац „уз гред но от кри ће“ се од но си на при лич но чест слу чај опа жа ња не при хва ће-
ног, не пра вил ног и стра те гиј ског по да тка ко ји оста је при ли ка за раз ви ја ње но ве те о ри је 
или про ши ре ње по сто је ће те о ри је. Сва ки од еле ме на та овог обра сца мо же се ла ко опи-
са ти. По да так је, пре све га, не при хва ћен. Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин 
Ђу рић, Методолошкизаписи,књ.8, Бе о град, 2011, стр. 68.
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Исто та ко, ка да је реч о об ја шње њу, под се ћа мо да се по је ди-
нач не по ја ве об ја шња ва ју „от кри ва њем њи хо ве ге не зе, њи хо вих 
узроч но-по сле дич них од но са са дру гим по ја ва ма, њи хо вим сме-
шта њем у не ку ши ру струк тур ну це ли ну, от кри ва њем њи хо вих 
функ ци ја или по тре ба да за до во ља ва ју у окви ру не ког си сте ма, 
њи хо вим до во ђе њем у ве зу са од ре ђе ним ин ди ви ду ал ним или ко-
лек тив ним ци ље ви ма и свр ха ма, итд. 

Нај ва жни ји пред у сло ви на уч ног об ја шње ња не ке по је ди нач не 
по ја ве је су та чан опис ње ног ста ња (по чет них усло ва) и по сто ја ње 
до вољ но од ре ђе них и про ве ре них те о риј ских ста во ва ко ји се од-
но се на ту област. До бро те о риј ски за сно ва на и кон крет но ме то до-
ло шки во ђе на об ја шње ња има ју и знат ну прог но стич ку вред ност.

По сто је че ти ри основ не и ком пле мен тар не вр сте и на уч ног об-
ја шње ња у со ци о ло ги ји: узроч но, ге не тич ко, струк ту рал-функ ци-
о нал но и те о ло шко. Нај ве ћу вред ност у сва кој на у ци има узроч но 
об ја шње ње, бу ду ћи да оно от кри ва не са мо нај бит ни је усло ве под 
ко ји ма се не ка по ја ва де ша ва, већ и на чи не на ко је се она мо же 
про из ве сти или прак тич но кон тро ли са ти. Као ужи део ши рег ску-
па усло ва, узро ци прет хо де на стан ку не ке по ја ве, про из во де ћи је 
ак тив но као ну жни и до вољ ни усло ви.

1.4.Предметистраживања
Оту да ин те ре со ва ње струч не и ши ре на уч не јав но сти, по го-

то во у зе мља ма у тран зи ци ји, и не баш слу чај но у бив шим пост-
со ци ја ли стич ким зе мља ма за фе но мен на ци о нал ног иден ти те та? 
Оту да ин те ре со ва ње у не ким зе мља ма Европ ске уни је, не за европ-
ски иден ти тет, не го упра во за на ци о нал ни иден ти тет? Мо жда је 
ре ше ње ове ди ле ме у про це су гло ба ли за ци је под стак ну те ак ту ел-
ном свет ском, еко ном ском кри зом ко ја ства ра усло ве за по вра так 
на ци о нал ном, уме сто гра ђан ском иден ти те ту, кон цеп ту мул ти кул-
ту рал но сти ко ји у не ким во де ћим европ ским зе мља ма до жи вља ва 
крах, или пак, по вра так хри шћан ској Евро пи – за ко ји је мо жда 
пре ка сно?

За што у на уч ној за јед ни ци Ср би је на јед ном окре ну тост те о риј-
ском кон цеп ту, пре вла да ла те о риј ска (и)или ди ле ми на ци о нал ног 
иден ти те та? Зар ни је по зна то у исто ри ји, да се на ро ди у мо рал ној, 
ду хов ној, по ли тич кој, би о ло шкој и сва кој дру гој кри зи – окре ћу на-
ци о нал ном иден ти те ту, ре тра ди ци о на ли за ци ји (чак и сва ко днев ног 
жи во та) и ду хов ној кул ту ри за ко ре ни ма бив ство ва ња – или је то 
но ви кон цепт пост мо дер не и дру штва у 21. ве ку? Од го во ри су број-
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ни по чев од дис кур са пост мо дер не до пост-ин фор ма тич ког, „вир-
ту ал ног“ дру штва ко је тра жи иден ти тет мо жда на ра чун гу бит ка 
или пре на гла ша ва ња на ци о нал ног – ка вир ту ел ној ствар но сти и 
њој има нент ном ет нич ком иден ти те ту ко ји се ви ше не го ика да до 
та да, ве зу је за про цес гло ба ли за ци је?

Хи по те за: Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких 
ин сти ту ци ја (ин тер ак ци ја)

Де мо крат ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја прет по ста-
вља мул ти на ци о нал ни (или пак, мул ти кул тур ни, од но сно, тра ди-
ци о нал ни кон цепт) иден ти тет за јед ни це, дру штва и ис хо ди на ци о-
нал ни ка па ци тет др жа ве Ср би је и ње них по ли тич ких ин сти ту ци ја. 
На ци о нал ни ка па ци тет др жа ве Ср би је об у хва та: а) др жав не ин сти-
ту ци је, јав ну упра ву и по ли тич ке су бјек те у дру штву; б) на ци о нал-
ни ин те рес; в) на ци о нал не ин сти ту ци је (по ли тич ког, еко ном ског и 
ду хов ног зна ча ја).

1) На ци о нал ни ка па ци тет об у хва та стра те гиј ску ди мен зи ју 
(де мо граф ског, ду хов ног, на ци о нал ног, де мо крат ског) по ли-
тич ког раз во ја уз пре ци зи ра ње прак тич них еле ме на та: оп-
ста нак др жа ве и на ро да, те ри то ри ја, очу ва ње на ци о нал ног и 
др жав ног су ве ре ни те та, ме ђу на род ног су бјек ти ви те та, Ко-
со ва и Ме то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је.

2) Ди на мич ко раз вој ни обра зац де мо крат ског и на ци о нал ног 
ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја је нео п хо дан за дру-
штва у тран зи ци ји, на пре ла ску из пред мо дер них, тра ди ци-
о нал них у мо дер на, отво ре на и по стин ду стриј ска дру штва.

3) На ци о нал ни ка па ци тет је по ли тич ка, иде о ло шка и ду хов-
на про тив те жа про це су гло ба ли за ци је. За др жа ву Ср би ју је 
нео п ход на по ли тич ка фор му ла тран сфор ма ци је дру штве них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја на ми ран, ево лу ти ван на чин ко ји 
ис кљу чу је дру штве не, по ли тич ке, со ци јал не и ду хов не су ко-
бе у по де ље ном дру штву.

Основ не су сле де ће прет по став ке ка па ци те та по ли тич ких ин-
сти ту ци ја: 

1. Ја ча ње ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја под ра зу ме ва 
раз вој ди јаг но стич ких ме то да да би се иден ти фи ко ва ле ин сти ту-
ци о нал не и дру штве но-по ли тич ке де тер ми нан те раз во ја јед не др-
жа ве. 2. У ја ча њу ка па ци те та вла да и др жа ва, по себ на па жња се 
мо ра по све ти ти оним обла сти ма ко је су од ин те ре са, а да се не 
за ла зи у не по треб не. 3. Ре де фи ни са ње др жав не уло ге зах те ва да 
ка па ци те ти вла да бу ду из ме ње ни ино ва ци ја ма и кре а тив но шћу у 
ци љу ја ча ња ре сур са љу ди. У де мо кра ти ји, мо ра мо ди зај ни ра ти и 
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уна пре ђи ва ти стра те ги је ка ко би вла да мо гла бо ље да од го во ри на 
по тре бе гра ђа на и омо гу ћи бо љу ко му ни ка ци ју ме ђу њи ма. 4. У 
де мо кра ти ји вла да ви на та ко ђе зах те ва по ште ње и ви дљи вост, ефи-
ка сну упо тре бу ре сур са, стал ну про фе си о на ли за ци ју и тре нинг, 
ин те ли гент ну и од го вор ну де ре гу ла ци ју, упо тре бу но вих тех но ло-
ги ја ко је до при но се бо љит ку гра ђа на и то тал ну по све ће ност ква-
ли те ту ак тив но сти јав ног сек то ра. Де мо крат ска вла да би тре ба ло 
да про мо ви ше де цен тра ли за ци ју мо ћи и да се за ло жи за гра ђан ску 
пар ти ци па ци ју. 5. Од из у зет ног зна ча ја је да се ра ди на еду ка ци ји, 
за рад ши ре ња ци вил ног ка пи та ла и гра ђан ских вр ли на, да ви се 
ство ри ло дру штво од го вор них гра ђа на. У том сми слу уло га јав ног 
сек то ра се огле да у ства ра њу ка па ци те та ко ји ма би се по спе ши ле 
мо гућ но сти за ин тер ак ци је и ве зе ме ђу по је дин ци ма. 6. Ура чун љи-
вост, тран спа рент ност и ин те гри тет су кључ ни еле мен ти за пра-
ви лан раз вој ин сти ту ци ја и ра ци о нал но усме ра ва ње по ли тич ких 
про це са. Ово се не од но си са мо на по ли тич ке ин сти ту ци је већ и на 
при ват ни сек тор и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. Кључ ни пој-
мо ви: ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет, јав ни сек тор, ефи ка сност, тран-
спа рент ност, гра ђан ски ка па ци тет, гра ђан ске вр ли не, еду ка ци ја и 
ин фор ми са ност.

Јед на од ва жни јих по ли тич ких ин тер ак ци ја на ци о нал ног ка-
па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у по ли тич ком си сте му Ср би је 
ти че се ре ла ци је: на ци ја – др жа ва у ма кро и ми кро ди мен зи ји. На и-
ме, хо ри зон тал на и вер ти кал на ор га ни за ци ја вла сти, уз ме ђу соб но 
укр шта ње ка рак те ра, струк ту ре, функ ци је и ни воа јед не и дру ге 
ди мен зи је очи та ва се у ви ду ди на мич ко-раз вој ног мо де ла на ци-
о нал них ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја и то у тро стру ком 
ви ду: нор ма тив ном, вред но сном и по ли тич ко-апли ка тив ном-при-
ме ње ном ви ду – у обла сти при ме ње не по ли ти ке, на при мер, у сва-
ко днев ном по ли тич ком жи во ту Ср би је на по чет ку 21. ве ка.

При лог: Нација и држава
На ци ја Др жа ва

1. Ве ћин ска на ци ја На ци о нал на (ор ган ска) др жа ва
2. На ци о нал не ма њи не Ре ги о нал на др жа ва
3. Су ве ре ни гра ђа нин Гра ђан ска др жа ва

4. Гло бал на др жа ва Но ви свет ски по ре дак: Ср би ја и гло ба ли-
за ци ја
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При лог: На ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја

Пред мет ис тра жи ва ња су де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци-
те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин-
те гра ци ја. Ана ли за ће би ти усме ре на на функ ци о ни са ње по ли тич-
ког си сте ма и дру штве них ин сти ту ци ја, од но сно на ис тра жи ва ње 
дру штве них, по ли тич ких, екс перт ских, ре форм ских и мо дер ни за-
циј ских де тер ми нан ти и ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја. У 
стра те шком сми слу Ср би ја је усме ре на ка укљу чи ва њу у про це се 
ме ђу на род них, а пре све га европ ских (ре)ин те гра ци ја и асо ци ја-
ци ја. Ње не кључ не по ли тич ке ин сти ту ци је, но си о ци за ко но дав не 
и из вр шне вла сти: пар ла мент и вла да, од но сно, јав ни сек тор, су о-
че ни су са нео д го ва ра ју ћим ква ли те том, оби мом и ни во ом ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та. Да би се на ве де ни стра те шки циљ Ср би-
је мо гао ре а ли зо ва ти на ефи ка сан и ду го роч но по ли тич ки одр жив 
на чин, пи та ње кон ти ну и ра ног уна пре ђе ња ка па ци те та по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и њи хо вог кон сти ту ци о нал ног ре ди зај на је од кључ-
ног зна ча ја. Ста бил ност и функ ци о ни са ње по ли тич ких ин сти ту ци-
ја у ди рект ној су ве зи са ин пу ти ма и оче ки ва њи ма ко ја гра ђа ни Ср-
би је и кре а то ри јав ног мње ња – де мо крат ска јав ност, по ста вља ју 
као циљ це ло куп не тран сфор ма ци је дру штва и раз у ме ва ња лич ног 
и на ци о нал ног иден ти те та. То ука зу је на по тре бу ре де фи ни са ња и 
кре и ра ња но вог, про де мо крат ског и про ре форм ског си сте ма дру-
штве них вред но сти, ре ва ло ри за ци ју тра ди ци о нал них и про мо ци ју 
мо дер ни за циј ских обра за ца по ли тич ке кул ту ре. Дез ин те гра тив ни 
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про це си у про те клом ве ку у Ср би ји има ли су де струк тив не по-
сле ди це о гра ђан ски и на ци о нал ни иден ти тет. Сто га је нео п ход но 
кон ти ну и ра но из у ча ва ти вр сту и сте пен иден ти фи ка ци је гра ђа на 
са по сту ла ти ма и вред но сти ма из град ње мо дер ног на ци о нал ног и 
мул ти на ци о нал ног иден ти те та. Ово је од по себ не ва жно сти за ста-
бил ност по ли тич ког си сте ма, и др жа ве у це ли ни. За то је де мо крат-
ски и на ци о нал ни ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја – не циљ 
– не го ин стру мент де мо кра ти за ци је и ме ђу на род них ин те гра ци ја. 
Реч је о на чи ну, мо де лу и тех ни ка ма по ли тич ке ра ци о на ли за ци је до 
ко је во ди ка Ср би ји као до вр ше ној др жа ви, де мо крат ском дру штву 
и чла ни ци Европ ске за јед ни це на ро да.

Пред мет ис тра жи ва ња је су ка па ци те ти и де фи ци ти по ли тич-
ких ин сти ту ци ја у Ср би ји у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја. 
Про је кат има за циљ мо ни то ринг пер фор ман са кључ них ин сти ту-
ци ја по ли тич ког си сте ма: пар ла мен та, вла де и дру гих ин сти ту ци-
ја јав не и ло кал не (са мо)упра ве, по ли тич ких ак те ра као зна чај них 
кре а то ра по ли ти ке.

Упо ред на ана ли за ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја зах те-
ва и по ре ђе ње и стан дар ди ма Европ ске Уни је и тра жи од го вор на 
сле де ће ис тра жи вач ке ци ље ве: 1. на ци о нал но-над на ци о нал но-ко-
му ни тар но; 2. Европ ско-ре ги о нал но; 3. на ци о нал ни-над на ци о нал-
ни-су ве ре ни тет; 4. Свет ска др жа ва – европ ска др жа ва – на ци о нал-
на др жа ва; 5. гра ђан ско – европ ско – на ци о нал но – над на ци о нал но.

Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту-
ци ја Ср би је ва жан су еле мент у про це су ме ђу на род них ин те гра ци-
ја др жа ве и на ро да Ср би је. Др жа ва и ње не по ли тич ке ин сти ту ци је 
услед еви дент не кри зе (нео)ли бе рал ног кон цеп та глав не су те ме 
по ли тич ке те о ри је и па жња је усме ре на на ис тра жи ва ње дру штве-
них, по ли тич ких, ду хов них де тер ми нан ти и по ди за ња ка па ци те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у скла ду са де мо крат ским на че ли ма прав-
не, гра ђан ске и со ци јал не др жа ве. Ста ти стич ки циљ Ср би је – ње-
них по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них ин сти ту ци ја усме рен је 
на про цес ме ђу на род них, пре све га европ ских (ре)ин те гра ци ја и 
асо ци ја ци ја. Ње не те мељ не по ли тич ке ин сти ту ци је, но си о ци за ко-
но дав не и из вр шне вла сти пар ла мент и вла да, од но сно, јав ни сек-
тор, су о че ни су са нео д го ва ра ју ћим ква ли те том, оби мом и ни во ом 
ин сти ту ци о нал них ка па ци те та да би се на ве де ни стра те шки циљ 
Ср би је мо гао ре а ли зо ва ти на ефи ка сан и ду го роч но по ли тич ки 
одр жив на чин. По ди за ње ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја, као 



стр:131.

- 29 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

основ ни пред мет ис тра жи ва ња, има стра те шки зна чај за ефи ка сан, 
оп ти ма лан и ра ци о на лан по ли тич ки си стем, као и ре де фи ни са ње 
ак ту ел не по ли тич ке отво ре но сти Ср би је.

На ци о нал ни и де мо крат ски ка па ци тет(и) Ср би је су не рас ки ди-
во по ве за ни, чи не ди на мич ки си стем (feed back) под ло жан про ме-
на ма и раз во ју.

1.4.1.Индикатори–показатељиистраживања

Ис тра жи вач ке ва ри ја бле и ин ди ка то ри су мо дер ни за циј ски и 
ре форм ски ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја, по ли тич ких су-
бје ка та и ели та у фор му ли са њу јав не по ли ти ке, обра сци пар ти ци-
па тив не и на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре гра ђа на Ср би је, као и 
њи хо ви ци вил ни ка па ци те ти. У фо ку су ана ли зе је функ ци о ни са ње 
ових кључ них ак те ра у ци љу кон ти ну и ра ног ре ди зај ни ра ња по ли-
тич ких ин сти ту ци ја и јав не по ли ти ке у Ср би ји, ка ко би се кон со-
ли до ва ла де мо кра ти ја и ја ча ли ин те гра циј ски ка па ци те ти зе мље 
на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну. Ис тра жи ва ње по ли тич ких 
ин сти ту ци ја об у хва та ко ре ла ци је кон сти ту ци о нал не и ре ди стри бу-
тив не по ли ти ке, као и ком па ти бил ност кре и ра ња на ци о нал ног и 
др жав ног иден ти те та Ср би је у ре ги о нал ним и ме ђу на род ним ин те-
гра ци ја ма. Ре зул та ти би ће при ка за ни у ви ше ана ли тич ких упо ред-
них те о риј ских и апли ка тив них сту ди ја, ко је ће пру жи ти прак тич не 
смер ни це, са ве те и по др шку мо дер ни за ци ји по ли тич ких ин сти ту-
ци ја Ср би је у скла ду са прин ци пи ма ефи ка сне, тран спа рент не и 
ле ги тим не вла да ви не као и при ла го ђа ва ње де мо крат ским стан дар-
ди ма раз ви је них дру шта ва.

1.4.2.Макродимензијаистраживањанационалног
идемократскогкапацитета

1. На ци о нал ни иден ти тет; Гло ба ли за ци ја; Но ви свет ски по ре-
дак; На ци о нал ни и др жав ни ин те ре си Ср би је; Европ ски и на ци-
о нал ни иден ти тет Ср би је; На ци о нал но, на ци о на ли стич ко-шо ви-
ни стич ко; Ре ги о на ли за ци ја, кон цепт ре ги о на ли за ци је на су прот је-
дин стве ној на ци о нал ној др жа ви Ср би ји; Ре де фи ни са ње и ства ра ње 
но вих ре ги о нал них у ства ри, на ци о нал них иден ти те та на „ра чун“ 
на ци о нал ног и ду хов ног би ћа је дин стве ног срп ског на ро да; Ло кал-
на са мо у пра ва као пред у слов де мо кра ти за ци је дру штва. Гра ђан ско 
(ци вил но) дру штво – де мо крат ско на ци о нал но дру штво – еко ном-
ско, пред у зет нич ко дру штво.
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1.1. Ду а ли зам гра ђан ског на ци о нал ног иден ти те та и са бор не 
по ли тич ке за јед ни це у Ср би ји.

1.2. На ци о на ли зам, по ли тич ки иден ти тет, на ци о нал ни иден ти-
тет, и нео ли бе рал на иде о ло ги ја Но вог свет ског по рет ка. Гло ба ли-
за ци ја и на ци о нал ни су ве ре ни тет. На ци ја као по ли тич ка, ет нич ка, 
је зич ка, кул ту ро ло шка, са бор на и кон фе си о нал на де мо крат ска за-
јед ни ца.

1.3. Очу ва ње др жав ног те ри то ри јал ног су ве ре ни те та, де фи ни-
са ње на ци о нал них и др жав них ин те ре са као и њи хо ва ре а ли за ци ја 
у прак си, као основ по сто ја ња срп ске др жа ве, на ро да и ду хов но-
сти.

1.4. Одр жа ва ње др жав ног, те ри то ри јал ног и на ци о нал ног су-
ве ре ни те та у чи јем је те ме љу су ве ре ни тет гра ђа ни на Ре пу бли ке 
Ср би је, пре ци зи ра ње на ци о нал них др жав них ин те ре са – је сте и 
би ће пред у слов би о ло шког оп стан ка на ро да у 21. ве ку.

1.5. На ци о нал ни иден ти тет као основ упра вља ња мо гу ћим по-
ли тич ким су ко би ма у Ср би ји, на при мер, у де лу ње не су ве ре не и 
нео ту ђи ве те ри то ри је.

DraganSubotic
THEORETICAL-METHODOLOGICALFRAMESOF
POLITICOLOGICALRESEARCHOFNATIONALAND

DEMOCRATICCAPACITIESOFPOLITICALINSTITUTIONS
INSERBIA
Summary

In thispaperauthorwroteaboutmethodological frames
ofresearchinthefieldofpoliticology,payingspecialat
tentiontothefollowingtheme:Democraticandpolitical
capacityofpolitical institutionsofSerbia in theprocess
ofinternationalintegrations.Theauthordefinedanotion
of theoretic and empirical research inmethodology and
identifiedindicatorsoftheresearch,alongwithalineof
practical examples of democratic and national capacity
ofpoliticalinstitutionsinSerbia,consideringcurrentmo
mentofpolitical life inSerbian in thebeginningof21st
century.Certainly,thesubjectoftheresearcharepolitical
participants(politicalfactors),politicalsubjects,andbe
foreallthekeypoliticalinstitutionsthathavebeendeter
miningpoliticalcapacityofinstitutionsinSerbia.
KeyWords:capacity,institutions…
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