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* Овај чла нак је део Про јек та „Уна пре ђи ва ње јав них по ли ти ка у Ср би ји у функ ци ји по-
бољ ша ња со ци јал не си гур но сти гра ђа на и одр жи вог при вред ног ра ста“, ко ји се ре а ли-
зу је уз по др шку Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и во ди се под бро јем 47004. 
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Dру штве на прак са свих зе ма ља Цен трал не и Ис точ не Евро пе 
у про те кле две де це ни је, не спор но је по твр ди ла да је тран зи-

ци ја по сво јој при ро ди, са др жа ју и то ку, про ти ву ре чан и кон флик-
тан дру штве ни про цес. То, је пре све га, усло вио сам ток и са др жај 
дру штве них ре фор ми, ко је тран зи ци ја об у хва та, ко је су усло ви ле 
су штин ске про ме не у на чи ну и усло ви ма жи во та свих дру штве них 
сло је ва. Али пре све га при пад ни ка све та ра да. Ис ку ство ових зе-
ма ља та ко ђе по твр ђу је да је успех, од но сно со ци јал на це на тран-
зи ци је у ве ли кој ме ри за ви си ла од стра те ги је и прак се ре ша ва ња 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та. У том по гле ду се уоча ва 
да су знат но ве ће успе хе у про це су тран зи ци је оства ри ле оне зе-
мље ко је су ус пе ле да у кра ћем ро ку иза ђу из оне нај кон флик ти-
ни је фа зе тран зи ци је и раз ви ју дру штве не вред но сти, по ли тич ко 
и дру штве но окру же ње, ко је је омо гу ћа ва ло да се ин ду стриј ски и 
со ци јал ни кон флик ти, ко ји не ми нов но на ста ју као из раз и по сле ди-
ца раз ли чи тих ин те ре са со ци јал них парт не ра, ре ша ва ју пре све га, 
на ми ран на чин. 

Сти ца јем чи та вог ни за до бро по зна тих, не по вољ них и огра ни-
ча ва ју ћих дру штве них окол но сти, са ко ји ма се Ср би ја су о ча ва ла 
у про те кле две де це ни је, про цес тран зи ци је је био из ра зи то кон-
флик тан. Кон флик ти и по де ле су и да нас јед на од кључ них ка рак-
те ри сти ка со ци јал не и по ли тич ке сце не Ср би је. Кон флик ти оп те-
ре ћу ју од но се со ци јал них парт не ра, а та ко ђе успо ра ва ју про цес по-
ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них ре фор ми, и чи не иона ко пре-
ви со ку со ци јал ну це ну тран зи ци је још ску пљом. Из то га, на рав но, 
про ис ти че ин те рес и по тре ба, ка ко со ци јал них парт не ра – др жа ве, 
по сло да ва ца и син ди ка та, та ко и свих дру гих ак те ра еко ном ског и 
по ли тич ког жи во та дру штва, да гра де и ја ча ју прав не осно ве, ме ха-
ни зме и прак су мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва.1)

1) Кризаиразвој,Збор ник ра до ва са исто и ме ног на уч ног ску па, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2010.
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На том пла ну у Ср би ји се до га ђа ју про це си, ко ји се до га ђа-
ју и у дру гим зе мља ма тран зи ци је, али и у раз ви је ним зе мља ма 
ЕУ и дру гих де ло ва све та. Реч је о про ме на ма у са др жа ју, ка рак-
те ру и по јав ним об ли ци ма ин ду стриј ских од но са, про це су и од-
но си ма ко је од пр вих ко ра ка од ли ку је из у зет на ди на мич ност. При 
то ме се има у ви ду уоби ча је на нај ши ре при хва ће на де фи ни ци ја 
ин ду стриј ских од но са, ко ја об у хва та све од но се и про це се у ко ји-
ма уче ству ју, у од но си ма ме ђу за ви сно сти и по ве за но сти три ак те-
ра – по ли тич ке вла сти, син ди ка ти, као пред став ни ци за по сле них 
и по сло дав ци, од но сно по сло да вач ке ор га ни за ци је. Бу ду ћи да су 
ин ду стриј ски од но си са став ни део укуп них по ли тич ких, еко ном-
ских и со ци јал них од но са у дру штву, ја сно је да се увек мо ра ју 
по сма тра ти у кон тек сту укуп них дру штве них про ме на и чи ни о ци-
ма ко ји су ути ца ли на ове про ме не. У пр вом ре ду ов де се има ју у 
ви ду, све убр за ни ји раз вој но вих тех но ло ги ја, про ме не струк ту ре 
при вре де, раз вој пот пу но но вих, до са вре ме ног до ба не по зна тих 
обла сти про из вод ње, раз вој но вих људ ских по тре ба, ко ји су до ве ли 
до про ме на у струк ту ри ста нов ни штва, као и до про ме на у струк ту-
ри рад не сна ге, ја ча ња ства ра лач ке мо ћи људ ског ра да и у це ли ни 
про ме не по зи ци је све та ра да. Ин ду стриј ски од но си у Ср би ји, као и 
у сва кој дру гој зе мљи по је ди нач но има ју свој спе ци фич ни ток, од-
ред ни це ко је под сти чу или огра ни ча ва ју раз вој њи хов раз вој, али, 
исто вре ме но има ју и не ке за јед нич ке име ни те ље, усло вље не чи ње-
ни цом да ин ду стриј ски од но си, као дру штве ни од но си у це ли ни 
да нас у све ве ћој ме ри има ју гло бал ни ка рак тер. 2)

Раз вој ин ду стриј ских од но са, по сма тран у вре мен ској, исто-
риј ској ди мен зи ји има од ре ђе не за ко ни то сти. Јед на од ових, за ко-
ни то сти, ко ја се кроз спе ци фич не фор ме и са др жа је по твр ђу је и 
у Ср би ји, је сте кре та ње ин ду стриј ских од но са од ин ду стриј ских 
и со ци јал них кон фли ка та ка ин ду стриј ском и со ци јал ном ми ру. 
Исто риј ски ток зби ва ња по ка зу је да ин ду стриј ски од но си за по чи-
њу ин ду стриј ским и со ци јал ним кон флик ти ма, ко ји у тим пр вим 
ко ра ци ма по при ма ју из ра зи то ра ди кал не об ли ке – јав ни про те сти, 
су ко би де мон стра на та са вој ском и по ли ци јом, па ље ви не фа бри ка, 
уби ства фа бри ка на та. У ве о ма ду гом пе ри о ду исто ри је ин ду стриј-
ских од но са, све до по чет ка два де се тог ве ка, њи ма до ми ни ра ју кон-
флик ти, ко ји на но се ште ту свих ак те ри ма по је ди нач но и дру штву 
у це ли ни. Упра во су те рас ту ће штет не по сле ди це ин ду стриј ских 

2) Ста јић, Д.: Тегобнатранзиција, УГС „Не за ви сност”, Бе о град, 2004.
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и со ци јал них кон фли ка та, опре де ли ле сва три ак те ра – др жа ву, по-
сло да вац и син ди ка те да кон флик те за ме не пре го ва рач ким сто лом, 
од но сно да спор на пи та ња, ко ја про ис ти чу из објек тив но раз ли чи-
тих ин те ре са по је ди них ак те ра ре ша ва ју на ми ран на чин. 

Под се ћа ње на ове пр ве, кон фликт не ко ра ке у од но си ма ак те-
ра ин ду стриј ских од но са не ма са мо свр ху исто риј ског под се ћа ња, 
већ и прак тич не раз ло ге, ко је, на нај бо љи на чин ис ка зу је ла тин ска 
из ре ка „Is to ria ma gi stra vi ta est“. На и ме, про цес тран зи ци је, по себ-
но у зе мља ма у ко ји ма тран зи ци ја ни је ишла же ље ним пу те ви ма и 
ни је да ла оче ки ва не ре зул та те на пла ну ква ли те та жи во та љу ди, у 
ве ли кој ме ри под се ћа на ин ду стриј ске од но се, на пр вим ко ра ци ма, 
њи хо ве из ра зи то кон фликт не фа зе. Пр ви ко ра ци тран зи ци је, ко ји 
су усле ди ли по сле па да Бер лин ског зи да 1989 го ди не, у ве ли кој 
ме ри су под се ћа ли на ин ду стриј ске кон флик те у XIX и на по чет ку 
XX ве ка, а и пред мет кон фли ка та је био у осно ви исти – бор ба за 
хлеб, од но сно сло бо ду и до сто јан ство људ ског ра да, за де мо кра ти-
ју, људ ске сло бо де и пра ва. У том по гле ду вр ло бр зо се ус по ста ви ла 
ли ни ја раз дел ни ца. Оне зе мље ко је су у крат ком вре ме ну ус пе ле 
да се осло бо де ова квих сце на, од но сно да ин ду стриј ске и со ци-
јал не кон флик те ста ве под кон тро лу, од но сно да из гра де стра те ги-
ју, прав не осно ве и ме ха ни зме мир ног ре ша ва ња ин ду стриј ских и 
со ци јал них кон фли ка та и у том окви ру рад них спо ро ва, спа да ју у 
успе шне зе мље тран зи ци је. 

Пр ва фа за ка пи та ли зма, ли бе рал ни ка пи та ли зам, уте ме љен на 
прин ци пу „las ser pas ser - las ser fa i re“, од но сно на нео гра ни че ној и 
не кон тро ли са ној, а то вр ло че сто зна чи не рав но прав ној и не фер 
тр жи шној утак ми ци, кључ не ак те ре ин ду стриј ских од но са - рад ни-
ке и по сло дав це објек тив но ста вља на две су прот ста вље не стра не. 
Њи хо ви ин те ре си у тој фа зи су ди рект но и отво ре но су прот ста вље-
ни. По сло дав ци, од но сно вла сни ци ка пи та ла бо ре се за оп ста нак у 
све оштри јој и зах тев ни јој тр жи шној утак ми ци и за мак си ма ли за-
ци ју про фи та, што под ра зу ме ва и сма ње ње свих тро шко ва про из-
вод ње, укљу чу ју ћи и тро шко ве рад не сна ге. Ме ђу тим, сни жа ва ње 
тро шко ва рад не сна ге има сво ја еко ном ска, по ли тич ка, со ци јал на, 
етич ка и људ ска огра ни че ња. Та огра ни че ња, у су шти ни пред ста-
вља ју кључ ни пред мет ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та 
кроз це ло куп ну исто ри ју ин ду стриј ског и по стин ду стриј ског дру-
штва. Рад ни ци, ме ђу тим, има ју ин те рес за при стој не за ра де, при-
хва тљи ву ду жи ну рад ног вре ме на, усло ве ра да, ко ји ће им омо гу-
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ћи ти да на ду ги рок очу ва ју рад ну и жи вот ну енер ги ју, ква ли тет и 
до сто јан ство соп стве ног жи во та и ра да. Дру штве на прак са је ка-
сни је по твр ди ла да се упра во у огра ни че њи ма сло бод ног, не кон-
тро ли са ног тр жи шта рад не сна ге на ла зи је дан од кључ них из во ра 
кри за ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње.3) Др жа ва, као тре ћи 
ак тер ин ду стриј ских од но са у тој, пр вој фа зи на ла зи се отво ре но 
на стра ни вла сни ка ка пи та ла. То чи ни при хва та њем иде о ло ги је, 
сло бод ног тр жи шта, у ко ме не ма ме ста за уче шће др жа ве у еко-
ном ском жи во ту дру штва, за бра ном осни ва ња и ра да син ди ка та, а 
по себ но за бра ном и стро гим санк ци о ни са њем штрај ко ва и дру гих, 
пре све га ра ди кал них об ли ка ис по ља ва ња рад нич ког не за до вољ-
ства. Ме ђу тим, та кав од нос др жа ве, са мо ути че да се по ве ћа ра ди-
кал ност су ко ба и њи хо ве у це ли ни штет не по сле ди це. 4)

И по ред то га што је ин ду стриј ско дру штво у ду гом пе ри о ду 
исто ри је до ми нант но кон фликт но, у це ло куп ном про це су уоча ва 
се тен ден ци ја кре та ња од ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та 
ка ин ду стриј ском и со ци јал ним ми ру. Ова тен ден ци ја ве за на је и 
за ви сна од про ме не укуп них дру штве них окол но сти. У пр вом ре ду, 
раз вој но вих тех но ло ги ја, уве ћа ва про из вод ну моћ дру штва, ја ча 
на ци о нал не, а у ка сни јим фа за ма и ме ђу на род ну еко но ми ју, што 
омо гу ћу је да ма те ри јал на до бра по ста ну до ступ на све ве ћем бро ју 
љу ди. По сте пе но се сма њу ју из во ри дис кри ми на ци је, од но сно ис-
кљу че но сти по је ди них, нај ма сов ни јих ка те го ри ја дру штва од пра-
ва на ко ри шће ње основ них ци ви ли за циј ских те ко ви на, као што су 
обра зо ва ње, здрав стве на за шти та, основ не људ ске сло бо де и пра-
ва. То до во ди до про ме не со ци јал не струк ту ре дру штва, као и до 
про ме на у рас по де ли дру штве не мо ћи и у по ли тич кој, еко ном ској и 
со ци јал ној ор га ни за ци ји дру штва. Рад ни штво се син ди кал но ор га-
ни зу је, чи ме за по чи ње но ва фа за у исто ри ји ин ду стриј ских од но са. 
По сте пе но се ус по ста вља ре ла тив на рав но те жа сна га из ме ђу све та 
ра да и све та ка пи та ла, од но сно из ме ђу рад нич ких син ди ка та и по-
сло да вач ких ор га ни за ци ја, што по ста је јед но од основ них обе леж-
ја ин ду стриј ских од но са и те мељ со ци јал ног ми ра, ко ји се са раз-
ли чи тим успе хом ус по ста вља у по је ди ним зе мља ма. При то ме се 
уоча ва да из ме ђу со ци јал ног ми ра и по ли тич ке ста бил но сти у по је-
ди ним зе мља ма и сте пе на еко ном ског и тех но ло шког раз во ја ових 

3) Сто ја но вић, И.: Економија, Ме га тренд Уни вер зи тет при ме ње них на у ка, Бе о град, 2002.
4) Ма рин ко вић, Д.: УнапредјивањеулогеАгенцијеумирномрешавањураднихспорова, 

АМРРС, Бе о град, 2007.
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зе ма ља по сто ји ди рект на сра зме ра. Још јед на од ред ни ца са вре ме-
них дру шта ва ути ца ла је на то да со ци јал ни мир по ста не „Con di-
tio si ne qua non“, ста бил ног еко ном ског и тех но ло шког раз во ја и 
на то ме за сно ва ног ква ли те та жи во та. Основ ну по кре тач ку сна гу 
са вре ме не ци ви ли за ци је пред ста вља ју људ ски ре сур си, за раз ли ку 
од прет ход ног пе ри о да у ко ме су кључ ну уло гу има ла сред ства за 
про из вод њу. За то је те жи ште тр жи шне утак ми це и укуп ног раз во ја 
пре не то на те рен ула га ња у раз вој људ ских ре сур са. А раз вој људ-
ски ре сур са као сво је при род но окру же ње, зах те ва со ци јал ни мир, 
по ли тич ку и дру штве ну ста бил ност, и дру ге ком по нен те на ко ји ма 
се гра ди ре ал на на да у сло бо дан и до сто јан ствен жи вот. 

Све то је ути ца ло да тра га ња за со ци јал ним и по ли тич ким ми-
ром и ста бил но шћу, из град ња прав них осно ва и ме ха ни за ма со ци-
јал ног ми ра, де фи ни са ње стра те ги ја упра вља ња ин ду стриј ским и 
со ци јал ним кон флик ти ма по ста не је дан од бит них са др жа ја по ли-
тич ког жи во та, за сно ван на уве ре њу со ци јал них парт не ра и свих 
ак те ра по ли тич ког жи во та о штет но сти ин ду стриј ских и со ци јал-
них кон фли ка та за сва ког од њих по је ди нач но и на ци о нал ну еко-
но ми ју у це ли ни. У том кон тек сту, али у раз ли чи тим дру штве ним 
окол но сти ма ус по ста вља ју се и раз ви ја ју и ин сти ту ци је и ме ха ни-
зми за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. 

Ка да се по сма тра ју у вре мен ској ди мен зи ји ин ду стриј ски од-
но си у зе мља ма тран зи ци је, мо гу се де фи ни са ти као спе ци јал ни 
слу чај ин ду стриј ских од но са у це ли ни. Ин ду стриј ски од но си у да-
нас раз ви је ним де мо крат ским дру штви ма на ста ју у јед ном ду го-
трај ном, сло же ном, про це су, као са став ни део укуп ног дру штве ног 
окру же ња. Тран зи ци ја је по де фи ни ци ји про цес на сил ног, мир ног, 
или ком би но ва ног пре ла ска из јед ног у дру ги дру штве ни по ре дак, 
од но сно про цес кре та ња од јед но пар тиј ског си сте ма др жав ног 
вла сни штва и ди ри го ва не план ске еко но ми је, ка ви ше стра нач кој 
пар ла мен тар ној де мо кра ти ји, људ ским сло бо да ма и пра ви ма и сло-
бод ној тр жи шној при вре ди. Тај основ ни ток тран зи ци је, ме ђу тим, 
кре тао се раз ли чи тим пу те ви ма, у скла ду са спе ци фич но сти ма 
по ли тич ког, еко ном ског уре ђе ња, за те че ног ста ња, до ми нант ног 
си сте ма вред но сти и на чи на жи во та у по је ди ним зе мља ма. Јед но 
пи та ње у том про це су је би ло за јед нич ко – пи та ње со ци јал не це не 
тран зи ци је и ње не ди стри бу ци је на све дру штве не сло је ве у скла-
ду са еко ном ском сна гом по је ди них со ци јал них сло је ва и на че ли-
ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти. Од нос пре ма овим пи та њи ма 
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је исто вре ме но био и је дан од кључ них кри те ри ју ма успе шно сти 
тран зи ци је.5)То је, у крај њој ли ни ји са мо на но ви на чин по ста вље-
но пи та ње од но са све та ра да и све та ка пи та ла. Спе ци фич ну те жи-
ну овом пи та њу да ла је чи ње ни ца да су у свим зе мља ма тран зи-
ци је, објек тив но нај ве ћу со ци јал ну це ну тран зи ци је пла ти ли рад-
но – про из во ђач ки сло је ви дру штва, при че му је у јед ном бро ју 
зе ма ља, у ко ји ма тран зи ци ја ни је ишла же ље ним то ком, ова це на 
ишла ис под гра ни ца со ци јал не из др жљи во сти. Ка да се са ста но-
ви шта ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та по сма тра про цес 
тран зи ци је, сти че се ути сак да се исто ри ја по на вља, од но сно да се 
у зе мља ма тран зи ци је да нас до га ђа ју исти про це си ко ји су се де-
ша ва ли у да нас еко ном ски раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма пре 
јед ног ве ка. Али, исто ри ја се, у ства ри, ни ка да не по на вља, или се 
по на вља као фар са. Про цес тран зи ци је је ди на мич ни ји, вре мен ски 
згу сну ти ји, са др жи у се би ве ли ки број со ци јал них пре пре ка и ри-
зи ка, за па да ју ћи че сто у зам ку опо на ша ња про це са и од но са ко ји 
се до га ђа ју, или су се до га ђа ли у да нас раз ви је ним зе мља ма. Оно 
што та ко ђе ка рак те ри ше овај про цес је сте ве ћи број пре пре ка, ди-
ле ма и отво ре них пи та ња у про це су ус по ста вља ња ме ха ни за ма и 
прак се ус по ста вља ња со ци јал ног ми ра.6) 

ТЕГОБНАТРАНЗИЦИЈАУСРБИЈИ
ИПЕРСПЕКТИВЕСОЦИЈАЛНОГМИРА

Објек тив но, це ло ви то и си сте мат ско про у ча ва ње ин ду стриј-
ских од но са под ра зу ме ва да се они увек по сма тра ју у кон тек сту 
укуп них дру штве них зби ва ња и окол но сти. Они објек тив но је су 
део укуп них дру штве них зби ва ња, функ ци о нал но по ве за ни и ме-
ђу за ви сни са дру гим обла сти ма и са др жа ји ма дру штве ног жи во-
та. На ка рак тер и са др жај ових ве за ути че чи ње ни ца да су ин ду-
стриј ски од но си из у зет но осе тљи ви, по тен ци јал но или ре ал но 
кон фликт ни,али стра те шки ва жни, бу ду ћи да об у хва та ју од но се у 
ве о ма осе тљи вој и од ви тал ног зна ча ја обла сти – људ ског ра да, од-
но сно про из вод ње ма те ри јал них и ду хов них до ба ра. Та по ве за ност 
и усло вље ност ин ду стриј ских од но са и укуп ног ста ња у дру штву 
ис по ља ва се кроз број не аспек те и по јав не об ли ке, ко ји се мо гу 

5) Социјалнаполитикаутранзицији, збор ник, Цен тар за про у ча ва ње ал тер на ти ва, Бе о-
град, 1999.

6) Ста јић, Д. : Тегобнатранзиција, Бе о град, 2006.
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у осно ви из ра зи ти кроз сле де ћу кон ста та ци ју, ко ју је по твр ди ла 
исто ри ја и са вре ме на прак са ин ду стриј ских од но са – ни је мо гу ће 
из гра ди ти де мо крат ске ин ду стриј ске од но се у дру штву ко је ни је 
де мо крат ско, у ко ме не по сто је, или ре ал но не функ ци о ни шу кључ-
не де мо крат ске ин сти ту ци је, и ко је је у ма те ри јал ном и тех но ло-
шко – раз вој ном по гле ду си ро ма шно. Та по ве за ност ис по ља ва се 
кроз не ко ли ко аспе ка та. Пре све га, сло бо да ор га ни зо ва ња рад ни ка 
и по сло да ва ца је пред у слов и те мељ по сто ја ња и де ло ва ња ова два 
кључ на ак те ра ин ду стриј ских од но са. Исто вре ме но, сло бо да ор га-
ни зо ва ња рад ни ка и по сло да ва ца је са став ни део укуп них људ ских 
сло бо да и пра ва, укљу чу ју ћи пра во на сло бо ду ми шље ња, јав не 
ре чи, по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња и не мо же се оства-
ри ва ти без ре ал ног по сто ја ња и оства ри ва ња свих ових пра ва. У 
ве о ма ду гом пе ри о ду бор ба за сло бо ду ор га ни зо ва ња, пре све га 
син ди ка та, за пра во на штрајк и дру ге ра ди кал не об ли ке рад нич-
ке бор бе, пред ста вља кључ но под руч је ин ду стриј ских кон фли ка та. 
Да нас, та ко ђе, сло бо да ор га ни зо ва ња, прин ци пи и са др жај од но са 
по сло да вач ких и рад нич ких ор га ни за ци ја пред ста вља ју јед но од 
кључ них пи та ња са вре ме них ин ду стриј ских од но са. Из све га на ве-
де ног про ис ти че за кљу чак да су ин ду стриј ски од но си и укуп но по-
ли тич ко, еко ном ско и со ци јал но ста ње у јед ном дру штву по ве за ни 
по прин ци пу спо је них су до ва. То зна чи да по вољ но, де мо крат ско 
дру штве но окру же ње по вољ но и под сти цај но ути че на раз вој де-
мо крат ских ин ду стриј ских од но са и обр ну то. 

Раз ма тра ње ак ту ел ног ста ња и пер спек ти ве ин ду стриј ских од-
но са у Ср би ји тре ба да узме у об зир још јед ну за јед нич ку ка рак-
те ри сти ку ме ђу соб не по ве за но сти и усло вље но сти ин ду стриј ских 
од но са и дру штве ног окру же ња – чи ње ни цу да ин ду стриј ски од-
но си у ве ли кој ме ри пред ста вља ју огле да ло укуп ног по ли тич ког, 
еко ном ског и со ци јал ног ста ња у јед ном дру штву. Мно ге ства ри и 
по ја ве, у по ли тич кој и еко ном ској сфе ри ко је се у дру гим обла сти-
ма жи во та, пре све га у по ли ти ци мо гу при кри ти, или бар по ка за ти 
бо љим не го што је су, у ин ду стриј ском од но си ма се не из бе жно по-
ја вљу ју на по јав ној рав ни. Дру гим ре чи ма, у овој обла сти је при-
мен љи ва кри ла ти ца – ка жи ми ка кви су ин ду стриј ски од но си, па ћу 
ти ре ћи у ка квом дру штву жи виш. 

По ме ну та по ве за ност и усло вље ност ста ња ин ду стриј ских од-
но са и дру штве ног окру же ња у це ли ни, у вре ме ну ко је је за на ма, 
углав ном се ис по ља ва ла на оним кон фликт ним, про ти ву реч ним 
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тач ка ма, ко је су и јед ним и дру гим про це си ма да ва ле не га тив-
ни пред знак. Ана ли за основ них спе ци фич них то ко ва тран зи ци је 
у Ср би ји, ни је за то исто ри о граф ско пре при ча ва ње, већ осно ва за 
раз у ме ва ње ак ту ел ног ста ња и пер спек ти ва ин ду стриј ских од но-
са у Ср би ји и у том кон тек сту мо гућ но сти и пер спек ти ва мир ног 
ре ша ва ња рад них спо ро ва. Реч је о то ме да се ре ша ва ње рад них 
спо ро ва у це ли ни, а по себ но при ме на мир них ме то да у њи хо вом 
ре ша ва њу у ве ли кој ме ри мо же де фи ни са ти као врх ле де ног бре га 
у ин ду стриј ским од но си ма, али и у дру штве ним про це си ма у це ли-
ни. При то ме се, пре све га, има у ви ду чи ње ни ца да у исто риј ском, 
вре мен ском сле ду ства ри, мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва до ла зи 
нај ка сни је, као те ко ви на прет ход них кон фликт них ис ку ста ва и ис-
ку ше ња за све ак те ре, он да ка да су сви ак те ри сте кли нео п хо дан 
сте пен зре ло сти и од го вор но сти, од но сно ка па ци те та да на ми ран 
на чин ре ша ва ју спор на пи та ња.7) Мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва 
под ра зу ме ва по сто ја ње прав них и ре ал но ефи ка сних ме ха ни за ма 
за њи хо во ре ша ва ње, ви сок сте пен оспо со бље но сти и мо ти ви са-
но сти ак те ра да те ме ха ни зме ко ри сте, што зна чи да мир но ре ша-
ва ње рад них спо ро ва мо же да се де фи ни ше као ви ша, сло же ни ја, 
со фи сти ци ра на фа за ин ду стриј ских од но са. То под ра зу ме ва, као 
што је исто ри ја ин ду стриј ских од но са по твр ди ла да ефи ка сно ко-
ри шће ње ме ха ни за ма и прак се мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, 
под ра зу ме ва да ин ду стриј ски од но си прет ход но про ђу кроз дру ге 
раз вој не фа зе, ко је су у по је ди ним зе мља ма тран зи ци је, раз ли чи то, 
али у сва ком слу ча ју ду го тра ја ле. То ме тре ба до да ти и чи ње ни цу 
да су се ови про це си у зе мља ма тран зи ци је, укљу чу ју ћи и Ср би-
ју, од и гра ва ли мно го ди на мич ни је, ток до га ђа ја је био згу сну ти ји, 
а то зна чи и про ти ву реч ни ји и кон фликт ни ји, из про стог раз ло га, 
ове зе мље не ма ју вре ме на ни мо гућ но сти за да нас не при хва тљи во 
спо ру ди на ми ку, ко јом су се ин ду стриј ски од но си раз ви ја ли у XIX 
ве ку. Ко нач но, ни исто ри ја се не по на вља, бар не као ко пи ја прет-
ход них до га ђа ња. 

Ако се као по ла зни став при хва ти да стра те ги ја и ток тран-
зи ци је, од но сно то ко ви и ре зул та ти укуп них по ли тич ких, еко ном-
ских и со ци јал них ре фор ми у осно ви од ре ђу је и објек тив не до ме те 
ин ду стриј ских од но са и у том кон тек сту и ме ха ни за ма и прак се 
мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, он да је дру штве ни ми ље за 

7) Ха се, Р., Шнај дер, Х., Вај гелт, К. : Социјалнатржишнапривреда, Фон да ци ја Кон рад 
Аде на у ер, Кан це ла ри ја у Бе о гра ду, 2005.
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мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва у Ср би ји у це ло куп ном пе ри о-
ду био не по во љан. Тран зи ци ја кроз ко ју је у про те кле две де це-
ни је про ла зи ла и у ве ли кој ме ри и да нас про ла зи Ср би ја, мо же се 
озна чи ти као те гоб на, про ти ву реч на, до ми нант но кон фликт на. Пре 
све га, реч је о на сил но пре ки ну тој тран зи ци ји, већ на са мом по чет-
ку, ка да су, да нас успе шне зе мље тран зи ци је, од луч но, од го вор но, 
ком пе тент но ушле у про це се еко ном ских, по ли тич ких и со ци јал-
них ре фор ми. Тран зи ци ја је на сил но пре ки ну та рас па дом до та да 
за јед нич ке зе мље, ра то ви ма, на ци о на ли змом, као и пра те ћим „ко-
ла те рал ним ште та ма“ – ко руп ци јом, цр ним тр жи штем, ор га ни зо-
ва ним кри ми на лом. Тај на сил ни пре кид, ко ји је тра јао ско ро чи та-
ву јед ну де це ни ју, иза звао је не мер љи ве ма те ри јал не, по ли тич ке и 
мо рал не ште те, ко је ће срп ско дру штво још ду го пла ћа ти. По ред 
оста лог, на пра вље на је и не са гле ди ва ште та ин ду стриј ским од но-
си ма,њи хо вом раз во ју на те ме љи ма ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа у 
овој обла сти, из град њи ме ха ни за ма и прак се со ци јал ног ми ра. То је 
пе ри од у ко ме је огром на ве ћи на при пад ни ка све та ра да до ве де на 
на иви цу би о ло шког оп стан ка и ис под еле мен тар ног до сто јан ства 
људ ског жи во та и ра да. То је пе ри од у ко ме су ин ду стриј ски од но-
си у це ли ни, па у том окви ру кон цепт, ме ха ни зми и прак са мир ног 
ре ша ва ња рад них спо ро ва у пот пу но сти мар ги на ли зо ва ни, ста вља-
њем у по ли тич ком жи во ту дру штва у пр ви план тзв „на ци о нал них“ 
и „па три от ских пи та ња“. Ипак, то је, по себ но у дру гој по ло ви ни 
де ве де се тих го ди на и пе ри од ра ди кал них ин ду стриј ских кон фли-
ка та, ко ји су у ве ли кој ме ри би ли по сле ди ца фак тич ног не по сто-
ја ња ре ал но ефи ка сних и за све ак те ре при хва тљи вих ме ха ни за ма 
мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва. По сле ди це се мо гу све сти на 
сле де ће – из гу бље но је дра го це них 10 го ди на, при че му се то не мо-
же тре ти ра ти као прост ме ха нич ки про ток ка лен дар ског вре ме на, 
већ је реч о мно го ве ћим ште та ма, јер тран зи ци ја у це ли ни, па и на 
овом пла ну ни је кре ну ла из нул те по зи ци је, већ из знат ног ми ну-
сног сал да. Та кве по сле ди це се, као што је по твр ди ла прак са, ја ко 
спо ро, те шко и со ци јал но ску по ис пра вља ју, јер је реч о од но си ма 
ко ји се за сни ва ју на све сти и ме ђу соб ном по ве ре њу ак те ра, ко ји су 
у овом пе ри о ду ско ро у пот пу но сти сру ше ни. 

Ако се ин ду стриј ски од но си по сма тра ју у вре мен ској ди мен зи-
ји, од но сно у исто риј ском про це су од пр вих ко ра ка до са вре ме ног 
до ба, он да се они мо гу де фи ни са ти као исто риј ски про цес кре та-
ња од ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, ка ин ду стриј ском 
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и со ци јал ном ми ру. Као што је по зна то, пр ве фа зе у ин ду стриј ским 
од но си ма су до ми нант но кон фликт не, ка рак те ри стич не по нај ра-
ди кал ни јим ви до ви ма ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, 
као што су де мон стра ци је, су ко би са по ли ци јом и вла сни ци ма ка-
пи та ла, штрај ко ви и тсл. Ме ђу тим, дру штве на прак са ве о ма бр зо 
су о ча ва све ак те ре са из у зет но ви со ком по ли тич ком, еко ном ском и 
со ци јал ном це ном ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, од но-
сно са чи ње ни цом да ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти на но се 
ште ту свим ак те ри ма. По ред то га, ме ња ју се и дру ге дру штве не 
окол но сти, пре све га у прав цу раз во ја ви ше стра нач ке пар ла мен-
тар не де мо кра ти је, афир ма ци је ци ви ли за циј ског сми сла ком плек са 
људ ских сло бо да и пра ва, чи ји су са став ни део еко ном ске, рад не 
и со ци јал не сло бо де и пра ва, ја ча ње ка па ци те та со ци јал них парт-
не ра, што по сте пе но отва ра про стор да пред став ни ци рад нич ких 
син ди ка та, по сло да ва ца и по ли тич ких вла сти уме сто су ко бља ва ња 
сед ну за пре го ва рач ки сто, чи ме по чи ње дру га фа за у ин ду стриј-
ским од но си ма – фа за ус по ста вља ња со ци јал ног ми ра. 8)

Ако се са тог аспек та, по сма тра ток раз во ја ин ду стриј ских од-
но са у Ср би ји у про те кле две де це ни је, од но сно од мо мен та ка да 
је ру ше њем Бер лин ског зи да, сим бо лич но и фак тич ки за по чео про-
цес тран зи ци је, он да је нео п ход но по себ но из дво ји ти сле де ће. Пр-
во, у свим зе мља ма тран зи ци је, та пр ва фа за, ко ја је под ра зу ме ва ла 
ра ди кал не ре зо ве у све сег мен те по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал-
не ор га ни за ци је дру штва, би ла је из ра зи то кон фликт на. У свим 
зе мља ма Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе то је пе ри од из ра зи тих 
по ли тич ких и со ци јал них по тре са, не ста бил но сти, из ра зи тог не за-
до вољ ства. То је по себ но би ло из ра же но у оним зе мља ма у ко ји ма 
се при бе гло при ме ни тзв „шок те ра пи је“, кон цеп ту пре ма ко ме је 
ра ди кал не по ли тич ке еко ном ске и со ци јал не ре фор ме, ко је под ра-
зу ме ва ју ства ра ње пот пу но но вог прав ног и укуп ног дру штве ног 
окру же ња тре ба ло из ве сти за што кра ће вре ме, без об зи ра на со-
ци јал ну це ну и по сле ди це. Та кве по ку ша је и њи хо ве ре зул та те нај-
бо ље из ра жа ва из ре ка „Опе ра ци ја ус пе ла – па ци јент мр тав. На сву 
сре ћу, и са ми ауто ри су ве о ма бр зо од у ста ли од овог кон цеп та, али 
је он све јед но на пра вио знат ну ште ту. Дру го, у свим зе мља ма тран-
зи ци је нај ве ћу со ци јал ну це ну пла ти ли су при пад ни ци све та ра да, 
с тим што су, у раз ли чи тим окол но сти ма, од но сно у раз ли чи тим 

8) Kohl H.: Socialdialogue,workersrightsandfreedomofassociationintheWesternBalkans
–asurveyafterthefirstroundofempiricalresearch, SE ER 2/2009, ETUI, Brus sels, 2009.
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кон цеп ти ма тран зи ци је ко ји су при ме ње ни у по је ди ним зе мља ма, 
рад ни ци би ли нај ве ћа или је ди на жр тва тран зи ци је, а у јед ном бро-
ју зе ма ља је тај те рет со ци јал не це не рас по ре ђен на све дру штве не 
сло је ве. Тре ће, та пр ва, нај кри тич ни ја фа за тран зи ци је има ла је у 
по је ди ним зе мља ма тран зи ци је раз ли чи ту ду жи ну тра ја ња. Је дан 
број зе ма ља, при ме ном од го ва ра ју ће, со ци јал но при хва тљи ве стра-
те ги је, ус пео је да ту пр ву фа зу тран зи ци је за вр ши у дру штве но 
при хва тљи вом ро ку, од но сно да из те кри зне уђе у раз вој ну фа зу, 
ка да тран зи ци ја по чи ње да да је све ве ће и ви дљи ви је по зи тив не 
ре зул та те, пре све га са ста но ви шта за по сле но сти, за по шља ва ња, 
еко ном ске и со ци јал не ста бил но сти, по ра ста стан дар да и ква ли те-
та жи во та. Че твр то, по сма тра но у це ли ни, мо гу се уочи ти зна чај не 
раз ли ке у укуп ним ре зул та ти ма тран зи ци је у по је ди ним зе мља ма, 
од но сно у по ли тич ким, еко ном ским и со ци јал ним ре фор ма ма ко је 
она под ра зу ме ва. 

Ка да се по ре де раз ли чи та ис ку ства тран зи ци је у Ср би ји и у 
дру гим зе мља ма Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе, и ка да се де ша-
ва ња у Ср би ји по сма тра ју са аспек та укуп ног то ка ин ду стриј ских 
од но са у том гло бал ном кре та њу од ин ду стриј ских и со ци јал них 
кон фли ка та ка со ци јал ном ми ру и ста бил но сти, он да се мо же ре ћи 
да се у слу ча ју Ср би је тај воз тран зи ци је и раз во ја ин ду стриј ских 
од но са за у ста вљао, или бар ду го за др жа вао на оним до ми нант но 
кон фликт ним ста ни ца ма.9) У це ло куп ном по сма тра ном пе ри о ду 
срп ско дру штво би ло је до ми нант но кон фликт но дру штво. При то-
ме је у ме то до ло шко те о риј ском сми слу ве о ма те шко про на ћи по-
у зда не и ста бил не па ра ме тре за оце њи ва ње ни воа кон фликт но сти, 
јер су се ме ња ли сви ре ле вант ни па ра ме три – дру штве на моћ и мо-
ти ви ак те ра, по јав ни об ли ци, пред мет кон фли ка та, њи хов ток, ути-
цај кон фли ка та на бу ду ћи ток дру штве них кре та ња и од но се со ци-
јал них ак те ра у пе ри о ду по сле кон флик та. Уоч љи во је, на при мер, 
да су мно ги кон флик ти, ка ко на ни воу пред у зе ћа, та ко и на дру гим 
ни во и ма би ли пер ма нент ни, од но сно да су вре мен ски из у зет но ду-
го тра ја ли, што го во ри о ра ди кал но сти кон фли ка та, не по ве ре њу 
ме ђу ак те ри ма, од но сно укуп ном не до стат ку ка па ци те та да се кон-
фликт ре ши на на чин при хва тљив за су ко бље не стра не. Та кви кон-
флик ти су ис цр пљи ва ли сна гу њи хо вих ак те ра, што је спре ча ва ло 
ак те ре да се кон цен три шу на пи та ња еко ном ског и тех но ло шког 

9)  Ста јић, Д.: Тегобнатранзиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005.
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раз во ја, а та ко ђе ства ра ли из ра зи то не га тив но ре а го ва ње јав ног 
мње ња, по ста ју ћи из вор оп штег дру штве ног не за до вољ ства. 

Ана ли за не по сред них по во да штрај ко ва и дру гих ви до ва ин-
ду стриј ских кон фли ка та у Ср би ји у пе ри о ду две де це ни је ду ге те-
гоб не тран зи ци је ука зу је на чи та ву ле пе зу раз ло га рад нич ког не-
за до вољ ства и зах те ва ко ји су у овим штрај ко ви ма ис по ља ва ни. У 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва не по сред ни по во ди ин ду стриј ских кон-
фли ка та од но си ли су се на ап со лут но ма ле, не ре дов но ис пла ћи ва не 
за ра де, за ки да ње у об ра чу ну за ра да, не за ко ни то про ду жа ва ње рад-
ног вре ме на, ло ше усло ве ра да, не пра вил но сти и не за ко ни то сти у 
про це су при ва ти за ци је, от пу шта ње рад ни ка и тсл. Ово је ва жно 
има ти у ви ду за то што се ве ћи на на ве де них не по сред них по во да 
ин ду стриј ских кон фли ка та кон ти ну и ра но у ви со ком про цен ту ја-
вља у це ло куп ном то ку тран зи ци је у Ср би ји, ка ко у кон фликт ним, 
та ко и код мир них ме то да ре ша ва ња кон фликт них си ту а ци ја, укљу-
чу ју ћи и оне спо ро ве у чи јем је ре ша ва њу не по сред но уче ство ва ла 
Аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. Чак и по вр шна ана-
ли за не по сред них по во да ових спо ро ва, би ло да је реч о ко лек тив-
ним или ин ди ви ду ал ним ве за на је, по сред но или не по сред но са 
со ци јал ном це ном тран зи ци је.

Сви на пред на ве де ни не по сред ни по во ди ин ду стриј ских кон-
фли ка та, у су шти ни се мо гу под ве сти под је дан за јед нич ки име ни-
тељ – а то је со ци јал на це на тран зи ци је. Ме ђу тим, со ци јал на це на 
тран зи ци је ни је са мо за јед нич ки име ни тељ не по сред них по во да, 
већ и кључ ни узрок свих ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та. 
Исти ни за во љу, со ци јал на це на тран зи ци је би ла је пред мет ин ду-
стриј ских и со ци јал них кон фли ка та у свим зе мља ма ко је су по чет-
ком де ве де се тих го ди на ушле у овај про цес. Ме ђу тим, то је исто-
вре ме но би ла и она чвор на тач ка на ко јој се по ка зи вао уку пан од-
нос пре ма тран зи ци ји, од но сно ње ној со ци јал ној це ни. Је дан број 
зе ма ља овом пи та њу је при шао на од го во ран, ком пе тен тан, стра те-
шки на чин, са ци љем да се ста ве под кон тро лу, од но сно мак си мал-
но сма ње не га тив не по сле ди це тран зи ци о не кри зе, а на тај на чин и 
со ци јал на, еко ном ска и по ли тич ка не ста бил ност, ко ја ова кве кри зе 
не из о став но пра ти. Ове зе мље су то по сти гле де фи ни са њем укуп не 
раз вој не стра те ги је, али, што је исто та ко ва жно, по сти за њем оп-
штег кон цен зу са свих ре ле вант них дру штве них сна га о пу те ви ма и 
со ци јал ној це ни тран зи ци је и рас по де ли ове це не на све дру штве не 
сло је ве, сра змер но еко ном ској сна зи по је ди них дру штве них сло је-
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ва, као и у скла ду са на че ли ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти. 
Ср би ја, на жа лост спа да у оне зе мље тран зи ци је, ко је то у пр вој, 
нај ри зич ни јој и нај зах тев ни јој фа зи тран зи ци је ни су учи ни ле. То 
је, с јед не стра не ви ше стру ко уве ћа ло со ци јал ну це ну тран зи ци је, а 
та ко ђе има ло за по сле ди цу да се це ло куп на со ци јал на це на тран зи-
ци је пре ба ци на те рет рад но – про из во ђач ких сло је ва дру штва. То 
су глав ни раз ло зи због че га је ова со ци јал на це на тран зи ци је би ла 
енорм но ви со ка, а за ве ли ки део ста нов ни штва не под но шљи ва. Не-
га тив не ре ак ци је, свих оних ко ји су би ли по го ђе ни ишле су у два 
основ на прав ца – су о ча ва ње са про бле ми ма еле мен тар не ег зи стен-
ци је, као и про тест од но сно не при хва та ње пла ћа ња оно га што, по 
уве ре њу за по сле них и гра ђа на не ма ни ка кво еко ном ско оправ да ње 
и што је су прот но еле мен тар ним на че ли ма со ци јал не прав де. 10)

АГЕНЦИЈАЗАМИРНОРЕШАВАЊЕРАДНИХСПОРОВА
УПРАВНОМОКВИРУИПРАКСИИНДУСТРИЈСКИХ

ОДНОСАУСРБИЈИ

Ана ли за исто риј ског то ка ин ду стриј ских од но са, пре све га у 
да нас еко ном ски и тех но ло шки раз ви је ним гра ђан ским дру штви ма 
ви ше стра нач ке пар ла мен тар не де мо кра ти је, гра ђан ских људ ских 
сло бо да и пра ва, по твр ђу је основ ни пра вац кре та ња од ин ду стриј-
ских и со ци јал них кон фли ка та ка ин ду стриј ском и со ци јал ном ми-
ру. Да нас је уоч љи ва по ве за ност, од но сно ди рект на сра зме ра из ме-
ђу со ци јал ног ми ра, као јед ног од те ме ља по ли тич ке, еко ном ске и 
со ци јал не ста бил но сти по је ди них зе ма ља и ква ли те та жи во та ње-
них гра ђа на, укљу чу ју ћи ту и при пад ни ке све та ра да. Со ци јал ни 
мир да нас спа да у не спор не ци ви ли за циј ске те ко ви не са вре ме ног 
до ба, на че му се гра ди и ре ал но оства ру је чи тав ком плекс еко ном-
ских, со ци јал них и рад них пра ва. 

Ме ђу тим, ана ли за овог исто риј ског и са вре ме ног про це са по-
твр ђу је да он ни је био јед но ста ван,пра во ли ниј ски. На про тив, про-
цес ус по ста вља ња ин ду стриј ског и со ци јал ног ми ра био је ве о ма 
ду го тра јан, сло жен, про ти ву ре чан. Иако зву чи кон тра дик тор но, 
про цес ус по ста вља ња со ци јал ног ми ра био је та ко ђе пред мет кон-
фли ка та и по де ла ме ђу ак те ри ма ин ду стриј ских од но са.

10) Ser gi B. : EconomicDynamicsintransitionaleconomies, In ter na ti o nal Bus si nes Press, New 
York, Lon don, Ox ford, 2008.
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Овај про цес те као је у ви ше фа за у ко ји ма су се по сте пе но сла-
га ле коц ки це мо за и ка ко ји да нас зо ве мо кон цепт и прак са со ци јал-
ног ми ра. Тај ду го трај ни, сло же ни про цес за по чи ње су о ча ва њем са 
штет ним по сле ди ца ма ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та за 
дру штво у це ли ни и све ак те ре по је ди нач но, по сте пе ним по ра стом 
све сти о ко ри сти ма од со ци јал ног ми ра, о по је ди нач ној и за јед нич-
кој од го вор но сти свих ак те ра за ус по ста вља ње со ци јал ног ми ра, 
из град њу и ја ча ње ин сти ту ци ја и до бре прак се мир ног ре ша ва ња 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та. Ме ђу тим, ни су сви ак те-
ри са јед на ком спрем но шћу и од го вор но шћу при ла зи ли из град њи 
и ја ча њу ин стру ме на та и ме ха ни за ма со ци јал ног ми ра. Дру штво 
и ин ду стриј ски од но си про ла зи ли су и про ла зе и да на с кроз фа-
зе у ко ји ма по је ди ни ак те ри оп стру и ра ју ме ха ни зме мир ног ре ша-
ва ња ин ду стриј ских кон фли ка та, на сто је ћи да дру гим сред стви ма 
на мет ну сво ју во љу и ин те ре се. Је дан од кључ них чи ни ла ца ко ји је 
ути цао на од нос со ци јал них парт не ра пре ма из гра ђи ва њу со ци јал-
ног ми ра је сте ус по ста вља ње ре ла тив не рав но те же сна га из ме ђу 
све та ра да и све та ка пи та ла. Исто ри ја ин ду стриј ских од но са по-
твр ђу је да су по сло дав ци пр ви пут се ли за пре го ва рач ки сто тек 
он да ка да су син ди кал но ор га ни зо ва ни рад ни ци сте кли од ре ђе ни 
сте пен дру штве не мо ћи да су мо гли сво јим ак ци ја ма да угро зе ин-
те ре се по сло да ва ца. Ак ту ел на зби ва ња на овом пла ну та ко ђе по-
твр ђу ју да про цес из гра ђи ва ња со ци јал ног ми ра, укљу чу ју ћи и 
ме ха ни зме мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва ни је ста тич ки већ 
ди на мич ки про цес, ко ји под ра зу ме ва кон ти ну и тет. На и ме, ни јед на 
зе мља, укљу чу ју ћи и оне еко ном ски и тех но ло шки нај ра зви је ни је, 
са ду го го ди шњом прак сом ста бил ним прав ним те ме љи ма мир ног 
ре ша ва ња ин ду стриј ских кон фли ка та не мо же ре ћи да је у њој про-
цес из град ње со ци јал ног ми ра за вр шен. Сим бо лич но ре че но, на 
згра ди со ци јал ног ми ра увек има по сла, увек има не што да се до-
гра ђу је, по пра вља, ре но ви ра, по ди жу но ви спра то ви и тсл.11) 

Зе мље тран зи ци је та ко ђе су у про те кле две де це ни је и још увек 
про ла зе пут од ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та ка со ци-
јал ној ста бил но сти и ми ру. Тај пут има у осно ви исте по ла зну и 
циљ ну тач ку – при че му су по ла зна тач ка ин ду стриј ски и со ци јал-
ни кон флик ти а циљ ко ме се те жи ин ду стриј ски и со ци јал ни мир. 
Ме ђу тим, тај про цес не те че на исти на чин и истом ди на ми ком као 
што је те као у да нас еко ном ски раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма 

11) Ca sa le, G. : Tripartizamisocijalnidijalog–Zbirkaeseja, MOR, Kan ce la ri ja Sa ra je vo, 2002.
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у ко ји ма, пре све га, тај про цес те че го то во два ве ка. Зе мље тран-
зи ци је, у ко је спа да и Ср би ја, има ле су пред со бом исто риј ско ис-
ку ство и са вре ме ну прак су да нас раз ви је них зе ма ља, у ко ји ма су 
ве о ма раз ви је ни и де це ни ја ма ефи ка сно функ ци о ни шу ме ха ни зми 
и ин сти ту ци је со ци јал ног ми ра. Ме ђу тим, при ме на тих ис ку ста-
ва, иако је до не ла не спор не ко ри сти по ка за ла се као мач са две 
оштри це. На и ме, при ме на тих прав них и фак тич ких ме ха ни за ма 
под ра зу ме ва ус по ста вља ње од го ва ра ју ћег дру штве ног окру же ња 
и од го ва ра ју ће ви со ке ка па ци те те со ци јал них парт не ра, без че га 
су мно ги за ко ни и ме ха ни зми, на ко ји ма се у раз ви је ним зе мља ма 
гра ди со ци јал ни мир у зе мља ма тран зи ци је оста ја ли мр тво сло во 
на па пи ру. 

Са вре ме на прак са, ка ко еко ном ски и тех но ло шки раз ви је них 
зе ма ља, при че му се, пре све га, има ју у ви ду зе мље ЕУ, у ко ји ма 
су у нај ве ћој ме ри раз ви је ни кон цеп ци ја и прак са со ци јал ног ми-
ра, та ко и зе мља тран зи ци је по твр ђу је да се прав ни оквир, сви ин-
стру мен ти и ме ха ни зми со ци јал ног ми ра мо ра ју по сма тра ти, пре 
све га у кон тек сту дру штве ног окру же ња, по прин ци пу по врат не 
спре ге, ко ја под ра зу ме ва да дру штве но окру же ње од ра жа ва од нос 
ре ле вант них дру штве них сна га, од ре ђу је основ ни оквир, и у крај-
њој ли ни ји ре ал не до ме те ме ха ни за ма и ин стру ме на та со ци јал ног 
ми ра. Исто та ко сви ин стру мен ти и ме ха ни зми со ци јал ног ми ра 
мо ра ју се по сма тра ти по ве за но, као де ло ви јед не функ ци о нал не 
це ли не, ко ји слу же као осло нац јед ни дру ги ма. Не тре ба по себ-
но до ка зи ва ти да не ма раз ви је ног ефи ка сног си сте ма ко лек тив ног 
пре го ва ра ња без сло бо де ор га ни зо ва ња син ди ка та и по сло да ва ца, 
без од го ва ра ју ће дру штве не мо ћи ових ор га ни за ци ја, да не мо же 
би ти со ци јал ног ди ја ло га ако не ма раз ви је ног си сте ма ко лек тив ног 
пре го ва ра ња, а све га то га без пра ва за по сле них на ин фор ми са ње, 
кон сул то ва ње, са о длу чи ва ње. Са мо кроз за јед нич ки по ве за ни рад 
ових ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма мо гу ће је гра ди ти трај ни ста бил ни 
со ци јал ни мир. Из то га про ис ти че да прав не окви ре, ор га ни за ци ју, 
на чин, ра да и објек тив не до ме те Аген ци је за мир но ре ша ва ње рад-
них спо ро ва тре ба по сма тра ти у ак ту ел ном по ли тич ком и еко ном-
ском дру штве ном кон тек сту, као је дан од сег ме на та, од но сно ин-
сти ту ци ја и ме ха ни за ма за по сти за ње и очу ва ње со ци јал ног ми ра.

Прав ни окви ри мир ног ре ша ва ња ин ду стриј ских и со ци јал них 
кон фли ка та уре ђе ни су Уста вом Ср би је, За ко ном о ра ду и дру гим 
за ко ни ма ко ји ре гу ли шу обла сти рад них и со ци јал них пра ва за по-
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сле них, као што је на при мер За кон о без бед но сти и здра вљу на 
ра ду, За ко ном о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, За ко ном о Со-
ци јал но – еко ном ском са ве ту, као и ра ти фи ко ва ним ме ђу на род но 
прав ним до ку мен ти ма, pres ve ga Pak tom УН о еко ном ским, со ци-
јал ним и кул тур ним пра ви ма, кон вен ци ја ма Ме ђу на род не ор га ни-
за ци је ра да бр. 87, 98, 135 итд. 

Устав Ср би је, не ре гу ли ше по себ но пи та ња мир ног ре ша ва-
ња ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, што је и ло гич но с 
об зи ром на основ ни са др жај и ка рак тер овог нај ви шег по ли тич ко 
– прав ног ак та зе мље. Ме ђу тим, Устав у по себ ном одељ ку под на-
зи вом Људ ска и ма њин ска пра ва, утвр ђу је чи тав низ основ них пра-
ва, као што су пра во на до сто јан ствен и сло бо дан раз вој лич но сти, 
пра во на жи вот, пра во на сло бо ду, за бра на свих ви до ва роп ског и 
при нуд ног ра да, што су у сва ком дру штву те ме љи со ци јал ног ми ра 
и пред у слов спре ча ва ња ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та. 
Исто та ко, то што је за пи та ње спре ча ва ња и упра вља ња рад ним 
спо ро ви ма од по себ не ва жно сти, Устав јам чи сло бо ду удру жи ва-
ња, а то зна чи и осни ва ња рад нич ких и по сло да вач ких ор га ни за ци-
ја, као и пра во на штрајк. 

При пре ма и усва ја ње За ко на о ра ду, ко ји је усво јен 2003. го ди-
не, про те кли су у до ста уза вре лој ат мос фе ри су ко бља ва ња раз ли-
чи тих ста во ва и зах те ва син ди ка та,ко ји су са мо де ли мич но ува же-
ни На рав но, ис ку ства и дру гих зе ма ља по твр ђу ју да је ве о ма те шко 
и не ре ал но оче ки ва ти да се код усва ја ња ова квих за ко на у пот пу-
но сти сло же сва три ак те ра – син ди ка ти, по сло дав ци и по ли тич ке 
вла сти. По што је реч о си стем ском за ко ну, он се мо ра по сма тра ти 
у це ли ни, у том сми слу да ли и у ко јој ме ри ње го ва укуп на при ме-
на пре вен тив но де лу је на спре ча ва ње ин ду стриј ских и со ци јал них 
кон фли ка та и њи хо во мир но ре ша ва ње. Са ста но ви шта мир ног ре-
ша ва ња рад них спо ро ва у не по сред ном, кон крет ном сми слу, по-
себ но тре ба из дво ји ти Оде љак XVII За ко на о Оства ри ва њу и за-
шти ти пра ва за по сле них, у ко ме се у чла ну 194 ка же: 

„Оп штим ак том или уго во ром о ра ду мо же се пред ви де ти по-
сту пак спо ра зум ног ре ша ва ња спор них пи та ња из ме ђу по сло дав ца 
и за по сле ног. 

Спор на пи та ња у сми слу ста ва 1 овог чла на ре ша ва ар би тар. 
Арбитраспоразумомодређујустранеуспоруизредаструч

њакауобластикојајепредметспора. 
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Рокзапокретањепоступкапредарбитромјетриданаодда
надостављањарешењазапосленом. 

Арбитарједужандадонесеодлукуурокуоддесетданаод
данаподношењазахтевазамирнорешавањеспорнихпитања. 

Завреметрајањапоступкапредарбитромзбоготказаугово
раораду,запосленоммирујерадниоднос. 

Акоарбитарурокуизстава5овогчлананедонесеодлуку,ре
шењеоотказууговораорадупостајеизвршно.

Одлукаарбитра јеконачнаиобавезујеипослодавцаизапо
сленог.12)

По ред на ве де ног, за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, али тач-
ни је ре че но њи хо ву пре вен ци ју, по себ но су зна чај ни Оде љак XIX 
ко ји го во ри о ор га ни за ци ја ма за по сле них и по сло да ва ца и Оде љак 
XX, ко ји ре гу ли ше област ко лек тив них уго во ра, при че му де фи ни-
ше пи та ња ко ја су пред мет ко лек тив ног пре го ва ра ња, уче сни ке и 
ни вое ко лек тив ног пре го ва ра ња, основ не еле мен те то ка пре го ва ра-
ња, при ме ну ко лек тив ног уго во ра, укљу чу ју ћи и њи хо во тзв „про-
ду же но деј ство“, ре ша ва ње спо ро ва и дру га ре ле вант на пи та ња за 
функ ци о ни са ње си сте ма ко лек тив ног пре го ва ра ња. 

Зна ча јан еле мент прав ног окви ра мир ног ре ша ва ња ин ду стриј-
ских кон фли ка та пред ста вља За кон о со ци јал но – еко ном ском са-
ве ту. За кри тич ку ана ли зу кон цеп та и функ ци о ни са ње овог За ко на 
по треб но је под се ти ти се да је пр ви Со ци јал но – еко ном ски са вет 
Ре пу бли ке Ср би је, по сле де мо крат ских про ме на 5 ок то бра 2000 го-
ди не, кон сти ту и сан је Спо ра зу мом со ци јал них парт не ра – син ди-
ка та, Уни је по сло да ва ца Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Та кав 
на чин кон сти ту и са ња и утвр ђи ва ња на чи на и са др жа ја ра да Са ве та 
- спо ра зу мом уче сни ка је у нај ве ћој ме ри у скла ду са су шти ном со-
ци јал ног ди ја ло га, јер се за сни ва на на че лу до бро вољ но сти, што је, 
исто вре ме но и ве ћа га ран ци ја да ће ак те ри со ци јал ног ди ја ло га у 
ве ћој ме ри спро во ди ти оно што су соп стве ном во љом при хва ти ли. 
Ме ђу тим, три го ди не ка сни је, од но сно 2004 го ди не, пре све га на 
ин си сти ра ње син ди ка та Скуп шти на Ср би је усво ји ла је За кон о Со-
ци јал но – еко ном ском са ве ту, од но сно ма те ри ју со ци јал ног ди ја ло-
га уре ди ла за ко ном. За ко ном се утвр ђу је да је со ци јал но – еко ном-
ски са вет не за ви сни ор ган, ко ји се осни ва за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је, за те ри то ри ју ауто ном не по кра ји не, као и за те ри то ри ју 

12) Законораду, Слу жбе ни гла сник Ср би је, 2005.
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је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ра ди оства ри ва ња сле де ћих ци ље-
ва - ус по ста вља ња и раз во ја со ци јал ног ди ја ло га о пи та њи ма од 
зна ча ја за оства ри ва ње еко ном ских и со ци јал них пра ва и сло бо да 
чо ве ка, ма те ри јал ног, со ци јал ног и еко ном ског по ло жа ја за по сле-
них и по сло да ва ца, усло ва њи хо вог жи во та и ра да, раз во ја кул ту ре 
пре го ва ра ња, под сти ца ња мир ног ре ша ва ња ко лек тив них рад них 
спо ро ва, раз во ја де мо кра ти је итд. Ра ди оства ри ва ња на ве де них 
ци ље ва, пред ви ђе но је да Со ци јал но – еко ном ски са вет Ре пу бли ке 
Ср би је, раз ма тра сле де ћа пи та ња: 

– Раз во ја и уна пре ђи ва ња ко лек тив ног пре го ва ра ња; 
– Ути ца ја еко ном ске по ли ти ке и ме ра за ње но спро во ђе ње на 

со ци јал ни раз вој и ста бил ност;
– По ли ти ке за по шља ва ња;
– По ли ти ке за ра да и це на; 
– Кон ку рен ци је и про дук тив но сти; 
– При ва ти за ци је и дру га пи та ња струк тур ног при ла го ђа ва ња; 
– За шти те жи вот не и рад не сре ди не; 
– Обра зо ва ња и про фе си о нал не обу ке; 
– Здрав стве не и со ци јал не за шти те; 
– Де мо граф ских кре та ња.13) 
Не до во де ћи у пи та ње зна чај два на пред на ве де на за ко на, мо ра 

се по себ но под ву ћи зна чај оног за кон ског про пи са, ко ји ди рект-
но, кон крет но ре гу ли ше про це ду ре и ме ха ни зме мир ног ре ша ва ња 
рад них спо ро ва. То је За кон о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, 
ко ји је Скуп шти на Ср би је усво ји ла 2004 го ди не. То је пр ви за кон 
та кве вр сте у Ср би ји, усво јен на осно ву прав не прак се раз ви је них, 
де мо крат ских зе ма ља ЕУ и по тре бе да се пи та њи ма мир ног ре ша-
ва ња рад них спо ро ва при ђе на си сте мат ски, стра те шки на чин и да 
се у скла ду са основ ним стра те шким опре де ље њи ма ова ма те ри ја 
за кон ски уре ди. То се мо ра има ти у ви ду, с об зи ром, да на пла ну 
при ме не овог За ко на сви ак те ри чи не тек пр ве ко ра ке и сти чу пр ва 
ис ку ства. 

За кон, пре све га де фи ни ше по јам ко лек тив ног рад ног спо ра, 
та ко да се под ко лек тив ним рад ним спо ром сма тра спор по во дом 
за кљу чи ва ња, из ме на или до пу на и при ме не ко лек тив ног уго во ра, 
оства ри ва ња пра ва на син ди кал но ор га ни зо ва ње и штрајк, а стра-

13) ЗаконоСоцијалноекономскомсавету; Рад нич ка штам па, Бе о град, 2006.
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на ма у спо ру сма тра ју се уче сни ци у за кљу чи ва њу ко лек тив ног 
уго во ра, у скла ду са за ко ном. Кључ на, кон цеп циј ска од ред ба За-
ко на је она ко ја утвр ђу је на че ло до бро вољ но сти у мир ном ре ша ва-
њу рад них спо ро ва, што под ра зу ме ва и пра во уче сни ка у спо ру да 
до бро вољ но од лу че о из бо ру ми ри те ља, као и оба ве за ми ри те ља, 
од но сно ар би тра да де лу је не при стра сно. 

За ко ном се уре ђу је осни ва ње и де ло круг Ре пу блич ке Аген ци је 
за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. Аген ци ја, у скла ду са За ко ном 
оба вља сле де ће по сло ве :14)

– Из бор ми ри те ља и ар би та ра; 
– Во ђе ње име ни ка ми ри те ља и ар би та ра;
– Струч но уса вр ша ва ње ми ри те ља и ар би та ра; 
– Од лу чи ва ње о из у зе ћу ми ри те ља и ар би та ра; 
– Еви ден ци ју о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва. 
За кон утвр ђу је на чин мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, по-

кре та ња по ступ ка од стра не уче сни ка, уло гу и на чин по сту па ња 
Аген ци је, од ре ђи ва ње ми ри те ља, од но сно ар би та ра, уче шће ми-
ри те љи ма у про це су ко лек тив ног пре го ва ра ња, на чин ре ша ва ња 
спо ро ва у де лат но сти ма од оп штег ин те ре са, по сту пак ре ша ва ња 
ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва. За кон, као што се ви ди ре гу ли ше 
ак те ре и про це ду ре, од но сно пра ви ла по на ша ња у спор ним си ту а-
ци ја ма,по ла зе ћи од ста ва, од но сно не спор ног ис ку ства да су упра-
во у спор ним си ту а ци ја ма, ка да ра ци о нал но по сту па ње че сто усту-
па ме сто не кон тро ли са ним емо ци ја ма и ре ак ци ја ма, од дра го це ном 
зна ча ја пра ви ла по на ша ња за из ла зак из спор не, кри зне си ту а ци је, 
на на чин при хва тљив за све ак те ре. 

Оп шти ко лек тив ни уго вор, ко ји је, пре све га, под при ти ском 
син ди ка та, ко ји су по при ро ди ства ри нај ви ше за ин те ре со ва ни за 
усва ја ње ова квих до ку ме на та, пот пи сан у апри лу 2008 го ди не, та-
ко ђе зна чај ну па жњу при да је ме ха ни зми ма мир ног ре ша ва ња ин-
ди ви ду ал них и ко лек тив них рад них спо ро ва. То је и ло гич но, јер се 
ко лек тив ни уго во ри, свих ни воа те ме ље, а исто вре ме но учвр шћу ју 
со ци јал ни мир, гра де ћи од но се са рад ње и раз у ме ва ња ме ђу со ци-
јал ним парт не ри ма. Нео п ход но је ис та ћи кључ ну раз ли ку из ме ђу 
овог и Оп штег ко лек тив ног уго во ра ко ји је за кљу чен још да ле ке 
1991. го ди не, у вре ме ка да је Ср би ја све ду бље га зи ла у по ли тич ку 

14) Закономирномрешавањураднихспорова, Рад нич ка штам па, Бе о град, 2006. 
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и еко ном ску кри зу, чи ју је це ну нај ви ше пла тио свет ра да. Но ви Оп-
шти ко лек тив ни уго вор за кљу чи ли су ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
и ре пре зен та тив но удру же ње по сло да ва ца, без уче шћа др жа ве, ко ја 
је би ла је дан од пот пи сни ка прет ход ног ко лек тив ног уго во ра. 

По ред Уста ва и на пред на ве де них за ко на, би тан еле мент прав-
ног окви ра пред ста вља ју ме ђу на род но прав ни ак ти – за то што они 
чи ном ра ти фи ка ци је по ста ју са став ни део на ци о нал ног за ко но дав-
ства, као и за то што они пред ста вља ју оп ште при хва ће не ме ђу на-
род не стан дар де, од но сно ци ви ли за циј ска до стиг ну ћа у обла сти 
рад них, еко ном ских и со ци јал них сло бо да и пра ва. Ср би ја је ра ти-
фи ко ва ла 69 кон вен ци ја и 22 пре по ру ке Ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ра да, што се, у це ли ни за слу жу је по зи тив ну оце ну. По себ но тре ба 
ис та ћи да се ме ђу ра ти фи ко ва ним кон вен ци ја ма на ла зи свих осам 
фун да мен тал них кон вен ци ја и то:

1. Кон вен ци ја број 87 о син ди кал ним сло бо да ма и за шти ти 
син ди кал них пра ва;

2. Кон вен ци ја број 98 о пра ви ма рад ни ка на ор га ни зо ва ње и 
ко лек тив не пре го во ре; 

3. Кон вен ци ја број 29 о при нуд ном или оба ве зном ра ду; 
4. Кон вен ци ја 100 о јед на ко сти на гра ђи ва ња му шке и жен ске 

рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти; 
5. Кон вен ци ја број 105 о уки да њу при нуд ног ра да; 
6. Кон вен ци ја број 111 ко ја се од но си на дис кри ми на ци ју у по-

гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња;
7. Кон вен ци ја број 138 о ми ни мал ним го ди на ма ста ро сти за 

за по шља ва ње; 
8. Кон вен ци ја број 182 ко ја се од но си на нај те же об ли ке де чи-

јег ра да. 15)

Ка да се го во ри о ме ђу на род ним по ли тич ко – прав ним ак ти ма 
тре ба по ме ну ти да је Ср би ја, та ко ђе т ра ти фи ко ва ла и Европ ску 
кон вен ци ју о људ ским пра ви ма, ко ја де фи ни ше кључ не стан дар де 
у обла сти људ ских пра ва, што је прав но и фак тич ко упо ри ште за 
оства ри ва ње ви шег сте пе на рад них, со ци јал них и еко ном ских пра-
ва у свим зе мља ма Евро пе, укљу чу ју ћи и на шу зе мљу.

15) Ко са но вић, Р.: Конвенције и препоруке Међународне организације рада, Рад нич ка 
штам па, Бе о град, 2007.
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Ко нач но, све на ве де не за кон ске про пи се Ср би је, као и ме ђу на-
род не по ли тич ко – прав не стан дар де тре ба по сма тра ти као це ли ну 
рад них, еко ном ских и со ци јал них стан дар да, ко ји функ ци о нал но 
про ис ти чу и осла ња ју се јед ни на дру ге и чи ја са мо це ло ви та при-
ме на пред ста вља ефи ка сну пре вен ци ју ин ду стриј ских кон фли ка та 
и из гра ђу ју и функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја за мир но ре ша ва ње рад-
них спо ро ва. То на рав но, отва ра чи тав низ пи та ња у Ср би ји, ко ји се 
од но се на ана ли зу за кон ске ре гу ла ти ве, ње не це ло ви то сти, усло ва 
за ње но пу но оства ри ва ње, од но са ауто ном не и за кон ске ре гу ла ти-
ве, ка па ци те та ак те ра ин ду стриј ских од но са, ко ји су исто вре ме но и 
ак те ри ин ду стриј ских кон фли ка та. Јед но од тих пи та ња је пи та ње 
стра те ги је и прак се од но са за кон ске ауто ном не ре гу ла ти ве

АГЕНЦИЈАУПРАКСИ,ПРЕДНОСТИИОГРАНИЧЕЊА

Кри тич ка оце на ус по ста вља ња, де фи ни са ња дру штве не уло-
ге и функ ци ја Аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, као 
и ње не до са да шње прак се, под ра зу ме ва да се сва ова пи та ња са-
гле да ва ју у кон тек сту укуп них дру штве них зби ва ња – а то дру гим 
ре чи ма зна чи, по врат не спре ге – Аген ци ја – дру штве но окру же ње 
– Аген ци ја. То је пред у слов да се објек тив но са гле да ју објек тив ни 
до ме ти Аген ци је, успе шност оства ри ва ња ње не дру штве не уло ге 
и функ ци ја, сте пен дру штве ног угле да, кроз про це ну до при но са 
мир ном ре ша ва њу ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та у Ср-
би ји. То зна чи да се у овој ана ли зи мо ра ју ја сно иден ти фи ко ва ти 
чи ни о ци ко ји су под сти цај но, као и они ко ји су огра ни ча ва ју ће де-
ло ва ли на успе шност оства ри ва ња функ ци ја и за да та ка због ко јих 
је Аген ци ја осно ва на. 

Има ју ћи у ви ду ис ку ства да нас еко ном ски и тех но ло шки раз-
ви је них зе ма ља са ви ше де це ниј ском прак сом функ ци о ни са ња ин-
сти ту ци ја и ме ха ни за ма за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, са-
гле да ва ју ћи до са да шњи ток ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли-
ка та у Ср би ји, као и прак су њи хо вог мир ног раз ре ша ва ња, мо гу 
се из дво ји ти они чи ни о ци ко ји у нај ве ћој ме ри ути чу на ре ал ну 
мо гућ ност мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, и у том кон тек сту на 
чи ни о це ко ји су у нај ве ћој ме ри ути ца ли и на са рад и ефек те ра да 
Аген ци је од ње ног осни ва ња. Реч је о сле де ћим чи ни о ци ма:
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– Ста ње дру штве ног окру же ња у це ли ни, ме ре но ди на ми ком 
и ефи ка сно шћу нео п ход них по ли тич ких, еко ном ских и со-
ци јал них ре фор ми; 

– Ус по ста вља ње вла да ви не пра ва, од но сно на че ла јед на ко сти 
свих пред за ко ном, што је и кон крет ни услов за по сто ја ње и 
функ ци о ни са ње јед не та кве ин сти ту ци је као што је Аген ци-
ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва; 

– Ста ње на ци о нал не еко но ми је; 
– Ни во за по сле но сти, као је дан од нај ви дљи ви јих из во ра ин-

ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та; 
– Ни во си ро ма штва, од но сно про це нат ста нов ни штва ко ји је 

си ро ма шан; 
– Ста ње људ ских – по ли тич ких, еко ном ски, со ци јал них, син-

ди кал них сло бо да и пра ва; 
– Кон цепт ор га ни зо ва ња, на чин ра да и ре ал ни ка па ци те ти 

син ди ка та и по сло да вач ких ор га ни за ци ја;
Ка да се у це ли ни и по је ди нач но са гле да ју на ве де ни чи ни о ци, 

као и ана ли зе о те гоб ној, кон фликт ној тран зи ци ји у Ср би ји у про-
те кле две де це ни је, он да се већ на пр ви по глед мо же уочи ти да је 
би ло ви ше огра ни ча ва ју ћих не го под сти цај них фак то ра за осни-
ва ње, раз виј и ефи ка сан рад јед не та кве ин сти ту ци је као што је 
Аген ци ја. Зна тан број на ве де них и дру гих огра ни ча ва ју ћих чи ни-
ла ца и да нас је при су тан, сре ћом у ма њој ме ри не го ра ни је, али не-
спор но успо ра ва по зи тив не про це се афир ма ци је и уна пре ђи ва ња 
уло ге и функ ци ја Аген ци је. Ове кон ста та ци је ни су бит не са мо са 
ста но ви шта исто ри је, од но сно ана ли зе не дав не про шло сти, већ и 
са ста но ви шта де фи ни са ња и оства ри ва ња да љег раз во ја Аген ци-
је, од но сно успе шни јег оства ри ва ња ње них дру штве них функ ци ја, 
што сви ак те ри оце њу ју као пре ко по треб но. 

По ла зну тач ку за ана ли зу оства ри ва ња дру штве не уло ге и 
функ ци ја Аген ци је и од но са ре ле вант них дру штве них ак те ра пред-
ста вља вре ме ње ног на ста ја ња. Та кав при ступ про ис ти че из чи ње-
ни це да сва ка ин сти ту ци ја у дру штву на ста је као из раз по тре бе за 
та квом ин сти ту ци јом, од но сно по тре бе да се у дру штву оба вља-
ју не ке но ве функ ци је и по сло ви, или да се по је ди ни по сло ви и 
функ ци је оба вља ју на но ви дру га чи ји на чин. Ме ђу тим, по ред тог 
усло ва, од но сно по тре бе, по треб на је и тзв »по ли тич ка во ља«, по-
ли тич ке вла сти, а то зна чи по сто ја ње ре ал ног ин те ре са вла да ју-
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ћих дру штве них сло је ва да се та ква ин сти ту ци ја ус по ста ви. То ме 
у при лог иде це ло куп ни ток исто ри је да нас раз ви је них гра ђан ских 
дру шта ва, а тај ток го во ри да су се да нас сна жне, ути цај не де мо-
крат ске ин сти ту ци је ус по ста вља ле у ду го трај ном, сло же ном, про-
ти ву реч ном и кон фликт ном про це су. 

Чак и по вр шни по глед на по ли тич ки жи вот и по ли тич ку сце ну 
Ср би је ја сно по ка зу је да је јед но од кључ них под руч ја по ли тич ке 
бор бе ус по ста вља ње но вих пра ви ла еко ном ског и по ли тич ког по-
на ша ња, а то зна чи и но вих ин сти ту ци ја, њи хо вих овла шће ња, на-
чи на ра да, и тсл. На том пла ну се из ме ђу Ср би је и дру гих, пре све-
га успе шних зе ма ља тран зи ци је уоча ва јед на зна чај на раз ли ка. У 
успе шним зе мља ма тран зи ци је та кве ин сти ту ци је као што је Аген-
ци ја ус по ста вље не су ве о ма ра но већ у пр вим го ди на ма тран зи ци-
је, у кон тек сту ус по ста вља ња но вог прав ног и ин сти ту ци о нал ног 
си сте ма. То је учи ње но у кон тек сту укуп них на по ра да се сма ње 
со ци јал ни и ин ду стриј ски кон флик ти, ко ји су би ли не из бе жни пра-
ти лац про це са тран зи ци је у свим зе мља ма. Дру гим ре чи ма, вре-
ме осни ва ња ин сти ту ци је као што је Аген ци ја за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва се мо же узе ти као је дан од по у зда них ин ди ка то ра 
од но са пре ма ин ду стриј ским и со ци јал ним кон флик ти ма, од но сно 
ствар не ре ше но сти со ци јал них парт не ра да кон флик те ре ша ва ју на 
ми ран на чин. 16)

По сма тра но на та кав на чин мо же се за кљу чи ти, или бо ље ре-
че но у том кон тек сту тре ба по сма тра ти чи ње ни цу да је Аген ци ја 
за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва у Ср би ји ус по ста вље на ве о ма 
ка сно, тек 2004. го ди не, док су слич не ин сти ту ци је у дру гим зе-
мља ма тран зи ци је ус по ста вље не чи та ву де це ни ју ра ни је. Не ра ди 
се, на рав но, са мо о фор мал ном ус по ста вља њу Аген ци је, од но сно 
од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја у дру гим зе мља ма тран зи ци је, већ о чи-
ње ни ци да су те ин сти ту ци је у овим зе мља ма де ло ва ле. Исти ни 
за во љу, ре зул та ти су би ли раз ли чи ти, али то не до во ди у пи та ње 
основ ну чи ње ни цу да је по сто ја ла ин сти ту ци ја ко ја је по ма га ла со-
ци јал ним парт не ри ма да не уђу у су ко бе, а ако до су ко ба већ до ђе 
да их ре ше са што ма ње ште те и по тре са. Исти ни за во љу, тре ба 
ре ћи да у пе ри о ду од 1990. до 2000. го ди не, у го ди на ма ко је су »по-
је ли ска кав ци«, ни је би ло ни раз ми шља ња о уво ђе њу јед не та кве 
ин сти ту ци је. Дру штво, од но сно вла да ју ће по ли тич ке сна ге би ле су 

16) Ми лен ко вић Т.: Путевиистранпутицесоцијалногдијалога, Рад нич ка штам па, Бе о-
град, 2010.
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за о ку пље не ра то ви ма, на ци о на ли змом, и тсл. та ко да се су штин ски 
ни су ни ба ви ле пи та њи ма ко ја пред ста вља ју пред мет ра да Аген-
ци је. Дру штве не про ме не ко је су за по че ле пе тог ок то бра 2000. го-
ди не де фи ни тив но су по че ле да по ме ра ју те жи ште по ли тич ког и 
дру штве ног жи во та, а то зна чи и дру штве них кон фли ка та од на-
ци о нал них, тзв »па три от ских пи та ња« ка еко ном ским и со ци јал-
ним пи та њи ма. Услед то га и те жи ште ин ду стриј ских и со ци јал них 
кон фли ка та се де фи ни тив но по ме ри ло на пи та ња хле ба, за по сле-
ња, со ци јал них и еко ном ских пра ва. То је, по ред оста лих, по зи-
тив них по сле ди ца, под сти цај но ути ца ло на осни ва ње јед не та кве 
ин сти ту ци је као што је Аген ци ја. Ме ђу тим, дра го це но вре ме, ко је 
је, у дру гим, успе шним зе мља ма тран зи ци је ис ко ри шће но на ра ци-
о на лан, од го во ран, ком пе тен тан на чин, у Ср би ји је де фи ни тив но 
из гу бље но. То зна чи да ду гач ком спи ску узро ка ин ду стриј ских и 
со ци јал них кон фли ка та у Ср би ји у про те клом пе ри о ду, тре ба до-
да ти још је дан раз лог – не по сто ја ње, или не до вољ на ефи ка сност 
ин сти ту ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. Из гу бље но вре ме 
се, на рав но, не мо же на док на ди ти, али се мо гу из ву ћи од го ва ра ју-
ће по у ке о зна ча ју, он да и од го вор но сти свих дру штве них ак те ра за 
уна пре ђи ва ње по зи ци је, усло ва и са др жа ја ра да свих ин сти ту ци ја 
за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, укљу чу ју ћи и Аген ци ју. 

АГЕНЦИЈАУКОНФЛИКТНОМ
ДРУШТВЕНОМОКРУЖЕЊУ

Та кав за кљу чак, по ред чи та вог ни за по да та ка и ана ли за, ко је 
су се са ра зних аспе ка та ба ви ле про це сом тран зи ци је у Ср би ји, по-
твр ђу ју и ре зул та ти ис тра жи ва ња (спро ве де ног пу тем усме ре ног 
ин тер вјуа са тзв »ква ли фи ко ва ним јав ним мње њем«), од но сно са 
уче сни ци ма у ин ду стриј ским и со ци јал ним кон флик ти ма и они ма 
ко ји су уче ство ва ли у ак тив но сти ма Аген ци је за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва (син ди кал ни ак ти ви сти, по сло дав ци, екс пер ти, ми-
ри те љи и ар би три, функ ци о не ри Аген ци је и Ми ни стар ства за рад 
и со ци јал ну по ли ти ку).17) 

У окви ру по ме ну тог ис тра жи ва ња, тра жен је и став ис пи та-
ни ка о сте пе ну кон фликт но сти дру штва у Ср би ји, у зе мља ма ЕУ и 
зе ма ља у окру же њу. Од го во ри, од но сно ста во ви ис пи та ни ка на ово 
пи та ње при ка за ни су у сле де ћој та бе ли.

17) До ку мен та ци ја Аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, Бе о град, 2010.
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Табела
Степенконфликтностиуодносунаконфликте

уземљамаурегиону
Оце на сте пе на кон фликт но сти дру штва број про це-

нат

1. Сте пен кон фликт но сти је при бли жно исти као и код 
дру гих зе ма ља у ре ги о ну 22 18,26

2. Сте пен кон фликт но сти је ма њи не го у дру гим зе-
мља ма у ре ги о ну 4 3,32

3. Сте пен кон фликт но сти је ве ћи не го код дру гих зе-
ма ља у ре ги о ну 54 44,82

4. Не знам, Б.О. 40 33,20
Укупно 120 100,00

Пре све га, уоча ва се ве ли ки број ис пи та ни ка ко ји ни је од го-
во рио на ово пи та ње, обра зла жу ћи да им од го вор ни је по знат, да 
не ма ју до вољ но ре ле вант них по да та ка и чи ње ни ца да од го во ре на 
ово пи та ње. Та тен ден ци ја је из ра же на и код знат ног бро ја дру гих 
пи та ња у Под сет ни ку за раз го вор. То је са мо још јед на по твр да 
чи ње ни це ко ја је у ви ше на вра та, на раз ли чи те на чи не и са раз-
ли чи тих аспе ка та из не та у овој Сту ди ји, али и у дру гим слич ним 
тек сто ви ма, о не до вољ ној оба ве ште но сти и не до вољ ном сте пе ну 
еду ко ва но сти свих дру штве них ак те ра о из во ри ма и кри те ри ју ми-
ма за оце ну ни воа кон фликт но сти дру штва. 

Нај ве ћи број ис пи та ни ка, њих 44,82% оце њу је да је сте пен 
кон фликт но сти на шег дру штва ве ћи не го код дру гих зе ма ља у ре-
ги о ну. То је са мо још јед на од по твр да ви со ке кон фликт но сти на шег 
дру штва, чи ње ни це да су ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти већ 
ду же вре ме део на ше сва ко дне ви це и да су љу ди, укљу чу ју ћи ак те-
ре ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та све сни то га, а то зна чи 
и по сле ди ца и огра ни че ња ко је та ко ви сок сте пен кон фликт но сти 
дру штва до но си. 

Знат но је ма њи број оних ис пи та ни ка, ко ји су у ин тер вју и ма 
оце ни ли да је сте пен кон фликт но сти на шег дру штва при бли жно 
исти као и код дру гих зе ма ља у ре ги о ну и тај про це нат ис пи та ни ка 
из но си 18,26%. Ме ђу тим, то се ви ше мо же по сма тра ти као уте шна 
на гра да има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да си и дру штва у окру же њу 
из ра зи то кон фликт на. У том кон тек сту тре ба по сма тра ти и по да-
так да је прак тич но сим бо ли чан про це нат оних ис пи та ни ка ко ји 
про це њу ју да је сте пен кон фликт но сти на шег дру штва ма њи не го 
у дру гим зе мља ма у ре ги о ну и тај про це нат из но си 3,32%. Ана ли за 
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ових по да та ка мо ра да се по ве же са чи ње ни цом да кон фликт ра ђа 
кон фликт, од но сно да та кав став о кон фликт но сти дру штва у це ли-
ни, већ у стар ту обес хра бру је ак те ре ин ду стриј ских кон фли ка та и 
ути че на њих да се че сто, ола ко, без прет ход них про це на ла ћа кон-
фликт них ме то да ре ша ва ња спор них пи та ња и без по ку ша ја да их 
ре ше на ми ран на чин.

*
У овом тек сту, ко ји је део ши ре сту ди је по шло се од основ ног 

ста ва да се ин ду стриј ски и со ци јал ни кон флик ти, пу те ви и мо гућ-
но сти њи хо вог, пре све га мир ног раз ре ша ва ња, мо гу објек тив но 
са гле да ти са мо у кон тек сту укуп ног дру штве ног окру же ња. У том 
по гле ду дру штве но окру же ње ко је да нас по сто ји у Ср би ји, а по себ-
но оно, до ми нант но кон фликт но, ко је је пра ти ло нај ве ћи део то ка 
тран зи ци је, ути ца ло је на ус по ста вља ње, раз вој и де ло ва ње ин сти-
ту ци ја за мир но ре ша ва ње ин ду стриј ских и рад них кон фли ка та, 
дво смер но. Дру штве но окру же ње је у Ср би ји ве ћим де лом би ло 
до ми нант но, а са да је у ви со ком сте пе ну кон фликт но. Прак са,је ка-
ко на при ме ру Ср би је, та ко и на при ме ру дру гих зе ма ља у ре ги о ну 
по твр ди ла да про ток вре ме на ни је са ве зник тран зи ци је, од но сно 
дру штве них ре фор ми ко је она под ра зу ме ва.18) То, на рав но, не под-
ра зу ме ва при хва та ње тзв „шок те ра пи је“, али го во ри о то ме да се 
ре фор ме, укљу чу ју ћи и онај део ре фор ми, ко ји се сим бо лич но мо-
же на зва ти „гор ка пи лу ла“, од но сно ко ји до но си не же ње не еко ном-
ске и со ци јал не по сле ди це мо ра оба ви ти у оп ти мал ном ро ку, да би 
ре фор ме до не ле же ље не и оче ки ва не ре зул та те, а да би со ци јал не 
по сле ди це, ко је, увек и нај ви ше по га ђа ју свет ра да, би ле што ма ње. 
У Ср би ји, то у ве ли кој ме ри ни је слу чај. Сви ак те ри се углав ном 
сла жу у оце ни, да ди на ми ка ре фор ми, услед де ло ва ња чи та вог ни-
за огра ни ча ва ју ћих чи ни ла ца, ни је за до во ља ва ју ћа, што ауто мат-
ски по ди же со ци јал ну це ну тих ре фор ми и по ста је по тен ци јал ни 
и ре ал ни из вор ин ду стриј ских и рад них спо ро ва. Та ква си ту а ци ја 
ве о ма че сто ак те ре под при ти ском те ку ћих про бле ма, ме ђу соб ног 
не по ве ре ња, ло ших прет ход них ис ку ста ва и тсл. усме ра ва на су-
ко бља ва ње и ко ри шће ње кон фликт них ме то да, а да се прет ход но 
ни су, чак ни по вр шно са гле да ле мо гућ но сти мир ног ре ше ња спор-
них пи та ња. 

С дру ге стра не, упра во та кве кон фликт не окол но сти зах те ва-
ју од ак те ра ин ду стриј ских од но са, ко ји су исто вре ме но и ак те ри 

18) Ма џар Љ.: Развојнипотенцијалисоцијалнаценаприватизације, син ди ка ти у дру штву 
у тран зи ци ји, ЦЛДС, Бе о град, 1998.
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ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та и ин ду стриј ског и со ци-
јал ног ми ра, по ве ћа ни сте пен оспо со бље но сти, пре све га, све сти 
и од го вор но сти да кон флик ти, по себ но у та квим дру штве ним си-
ту а ци ја ма, ни јед ном од ак те ра, као ни дру штву у це ли ни не до но-
се до бро, већ пред ста вља ју не це лис ход но, не про дук тив но и нео-
д го вор но тро ше ње рас по ло жи вих ре сур са, ко јих је ина че ма ло, а 
нео п ход ни су за ефи ка сно оства ри ва ње ре форм ских ци ље ва. То 
под ра зу ме ва и рад на по ди за њу укуп них ка па ци те та свих со ци јал-
них ак те ра за јед но и по је ди нач но да на те ме љи ма за јед нич ке од го-
вор но сти и све сти о за јед нич ким ин те ре си ма гра де сво је од но се на 
прин ци пи ма со ци јал ног парт нер ства, са ци љем да из гра де и трај но 
очу ва ју со ци јал ни мир. Осно ва ност та квог при сту па по твр ђу ју и 
ком па ра тив на ис ку ства зе ма ља ЕУ, као и успе шних зе ма ља тран-
зи ци је, ко ја су де ли мич но при ка за на у Сту ди ји. Ме ђу тим, да би 
ак те ри ин ду стриј ских од но са по ста ли у пра вом сми слу те ре чи со-
ци јал ни парт не ри, по треб но је да се про ме ни чи тав низ ства ри и 
од но са у дру штве ном окру же њу и та ко се, на пр ви по глед, ула зи у 
за ча ра ни круг. Ме ђу тим, сва ки круг је за ча ран оно ли ко ко ли ко они 
ко ји се кре ћу у ње му ве ру ју да та ко је сте. Из лаз је сте у објек тив ној 
ана ли зи свих чи ни ла ца, од но сно пред но сти и огра ни че ња за мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва и у том кон тек сту ја ча ње уло ге и од го-
вор но сти Аген ци је. При то ме се, на рав но, има у ви ду да дру штве-
но окру же ње пред ста вља јед ну це ли ну, али та це ли на се са сто ји од 
ве ћег бро ја чи ни ла ца, ко је је нео п ход но ме ња ти и уна пре ђи ва ти. 

Је дан од тих из у зет но ва жних чи ни ла ца пред ста вља прав ни 
по ре дак, ко ји у це ли ни тре ба уса гла си ти са прав ним стан дар ди-
ма ЕУ и ме ђу на род но – прав ним стан дар ди ма. У том по гле ду, за 
пи та ње мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва и ве ћу уло гу и ути цај 
Аген ци је у том про це су, по се бан зна чај има рад но и со ци јал но за-
ко но дав ство у це ли ни. Тај ва жан део про це са, ус по ста вља ња но вог 
прав ног по рет ка још ни је за вр шен и на том пла ну сто је још број на 
отво ре на пи та ња. Нео п ход но је ус по ста вља ње си сте мат ског, све о-
бу хват ног кон цеп та рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства, ин те гри-
са ног кроз „Ко декс ра да“, ка ко је то де це ни ја ма уна зад ура ђе но у 
ве ли ком бро ју де мо крат ских зе ма ља са раз ви је ним, де мо крат ским 
ин ду стриј ским од но си ма. То су, исто вре ме но зе мље у ко ји ма су ве-
о ма ефи ка сни ме ха ни зми мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, и све 
то за јед но чи ни те ме ље со ци јал ног ми ра у овим зе мља ма. 

Па ра лел но са за о кру жи ва њем кон цеп та де мо крат ског, раз вој-
ног, ди на мич ног, рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства, нео п ход но 
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је знат но уна пре ди ти кон цепт и прак су ме ха ни за ма и прак се со-
ци јал не де мо кра ти је, што об у хва та пра во за по сле них на ин фор-
ми са ње, кон сул то ва ње, са о длу чи ва ње, ко лек тив но пре го ва ра ње, 
со ци јал ни ди ја лог. Тач ни је ре че но, ов де се ра ди о ус по ста вља њу 
но вог кон цеп та де мо крат ских ин ду стриј ских од но са, ко ји ће би ти 
при ме ре ни но вим дру штве ним окол но сти ма и по тре ба ма, а то зна-
чи би ти са став ни део и по др шка де мо крат ског, отво ре ног дру штва, 
ви ше стра нач ке пар ла мен тар не де мо кра ти је и со ци јал не тр жи шне 
при вре де, ка кву су из гра ди ла да нас еко ном ски и тех но ло шки нај-
ра зви је ни ја дру штва у Евро пи, са нај ве ћим сте пе ном стан дар да, 
ква ли те та и до сто јан ства људ ског жи во та и ра да. 

Не спо ре ћи из у зет ни зна чај на пред на ве де них пи та ња, ко-
ја се мо гу де фи ни са ти и као гру па пред у сло ва за ус по ста вља ње 
и успе шно функ ци о ни са ње ме ха ни за ма мир ног ре ша ва ња рад них 
спо ро ва, мо ра се стал но има ти на уму, да прав ни ме ха ни зми, иако 
не спор но зна чај ни, има ју огра ни че ни до мет, а да је кључ успе-
шног ус по ста вља ња ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма мир ног ре ша ва ња 
рад них спо ро ва, у ко је спа да и Аген ци ја, у све сти и од го вор но сти 
ак те ра ин ду стриј ских од но са о за јед нич ком ин те ре су и од го вор но-
сти да гра де ме ха ни зме со ци јал ног ми ра, од но сно да ме ђу со бом 
гра де од но се со ци јал ног парт нер ства. Та кви од но си за сни ва ју се 
на ме ђу соб ном по ве ре њу и ре ла тив ној рав но те жи сна га со ци јал-
них парт не ра, али, пре све га на ми ни мал ном со ци јал ном кон цен-
зу су о стра те ги ји еко ном ских и дру штве них ре фор ми, со ци јал ној 
це ни тих ре фор ми и рас по де ли те це не на све дру штве не сло је ве, 
у скла ду са еко ном ском сна гом по је ди них со ци јал них сло је ва и 
на че ли ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти. То под ра зу ме ва пер-
ма нент ну, за јед нич ку ак тив ност на обра зо ва њу и дру гим на чи ни-
ма по ди за ња укуп них ка па ци те та со ци јал них парт не ра да гра де и 
ефи ка сно ко ри сте ин стру мен те со ци јал не де мо кра ти је, има ју ћи у 
ви ду пред но сти со ци јал ног ми ра над ин ду стриј ским и со ци јал ним 
кон флик ти ма. 

Раз вој и уна пре ђи ва ње свих на ве де них и дру гих аспе ка та дру-
штве ног окру же ња пред ста вља ју исто вре ме но пред у сло ве за ус по-
ста вља ње, раз вој и ефи ка сно де ло ва ње ин сти ту ци ја за мир но ре-
ша ва ња рад них спо ро ва, где цен трал но, стра те шко ме сто при па да 
Аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. На ве де ни еле мен ти 
дру штве ног окру же ња пред ста вља ју из во ре сна ге и ефи ка сно сти 
Аген ци је. 
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DarkoMarinkovic,VladimirMarinkovic
IMPROVEMENTOFEFFICACYOFINSTRUMENTS

ANDPRACTICEOFPEACEFULSOLUTION
OFLABORDISPUTES

Summаry
Modern practice, as economic and technlogy developed
coutries,where infirsthave countries inEU,whereare
mostlydevelopedconcepcionandpracticeofsocialpea
ce,sothecountryintransitionconfirmsthatlegalframe,
all instrumentsandmechanisms of social peacemust be
seenfirstlyincontextofsocialsourandings,byprinciple
offeedback.Itunderstatesthatsocialsourandingsmain
tains relation of relevant social forces, determine basic
frame,anfinallyrealaimsofmechanismandsocialpeace
instruments.Alsoallinstrumentsandsocialpeacemecha
nismsmustbeobservedconnectedaspartsofonefuncti
onalwholnesswhichserveassupportonetoeachother.It
shouldnotbespecialyproovedthatthereisnodeveloped
efficientsystemofcollectivenegoriationwithoutfreedom
forunionsorganizationandemployers,withoutappropri
atesocialpower in theseorganizations, that therecould
notbesocialdialogueifthereisnotdevelopedsystemof
collectivenegotiation,andallof thatwithoutemployees
rightsoninforming,consulting,codecisionmaking.Only
throughmutualconnectedworkof these institutionsand
mechanismsispossible tobuiltpermanentstabilesocial
peace.From thatcomes that legal frames,organisation,
method,workandobjectiveaimsAgencyforpeacefulso
lutionsoflabourdisputesshouldbeseeninactualpolitic
andeconomysocialcontext.
Keywords:industryconflicts,workdisputes,socialpeace,
Agency forpeacefulsolutionsof labourdisputes, transi
tion
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Resume

Inthistext,whichisapartofacomprehensivestudy,start
ingpointisabasicstandpointthatindustrialandsocial
conflicts, directions and possibilities of their primarily
peacefulsolutionscanbeobjectivelyelaboratedonlywith
inacontextofoverallsocialbackground.Inthissense,the
socialbackgroundinSerbiaoftoday,andinparticularthe
dominantconflictivebackgroundofgreatestpartoftran
sitionalprocess,hashadtwowaydirectionalinfluenceon
establishment,developmentandfunctioningofinstitutions
forpeacefulsolutionofindustrialandlabordisputes.The
socialbackgroundinSerbiawasprimarilydominantone
andthesedaysitishighlyconflictive.Practicalworkinthe
caseofSerbiaaswellasinthecasesofotherstatesinthe
regionhasshownthattheflowoftimeisnottheallyofthe
transition,or,inotherwords,itisnottheallyofsocialre
formsthatthenotionoftransitionimplies.This,ofcourse,
does not imply accepting of socalled “shock therapy”,
butitsaysthatthereforms,includingalsothepartofthe
reformsmetaphoricallycalled“abitterpill”whichbrings
alongunwantedeconomicandsocialconsequences,must
bedoneinanoptimallimitedtimeforpurposeofprovid
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ingwantedandexpectedresultswithasfewsocialconse
quencesinfluencingthelaborwordaspossible.InSerbia
toagreatextentthisisnotthecase.Allactorsbasically
agreeintheirestimationthatdynamicsofthereforms,due
toactivity of a rowof limiting factors, is not satisfying,
whichautomatically risesup socialpriceof the reforms
andbecomesapotentialandrealsourceofindustrialand
labordisputes.Veryoftendue to thepressureofcurrent
problems,mutualdistrust,badpreviousexperiencesand
similar, such situation makes direction toward conflicts
andtheuseofconflictivemethodswithoutpreviouseven
superficialelaborationofpossibilitiesofpeacefulsolution
ofthemootpoints.
Ontheotherhand, it isexactly theseconflictivecircum
stanceswhichdemandfromtheactorsofindustrialrela
tions which are also the actors of industrial and social
conflicts and industrial and social peace, primarily an
increasedlevelofcompetence,consciousnessandrespon
sibilitythattheconflictsinsuchworsenedsocialsituations
donotbringanythinggoodtoanyoftheactorsandsociety
ingeneral.Insteadofthattheconflictsmakeforaninap
propriate,unproductiveandirresponsiblewasteofavail
ableresourceswhicharefewanywayandarenecessaryfor
efficientaccomplishmentoftheobjectivesofthereforms.
Thisimpliesalsoanactivityonrisingupoverallcapaci
tiesofallsocialactorsaltogetherandindividuallythaton
the foundationsof joint responsibilityandawarenesson
jointintereststheybuildtheirrelationsontheprinciples
of social partnership, with the objective of establishing
andpermanentpreservationofsocialpeace.Themeritof
suchapproachisalsoprovedbycomparativeexperiences
inthestatesintheEuropeanUnionandinsuccessfultran
sitionalstateswhicharepartiallypresentedintheStudy.
However, forpurposeofmaking theactorsof industrial
relations become true social partners it is necessary to
changeawholelineofthingsandrelationsinsocialback
groundand in thiswayon thefirst sightoneentersone
viciouscircle.However,eachcircleisvicioustotheextent
towhichbelievethatitissothosewhomovewithinthat
circle.Thewayoutofitisinanobjectiveanalysisofall
factors,thatis,theanalysisofallbenefitsandlimitations
neededforapeacefulsolutionoflabordisputesandinthis
context instrengtheningof theroleandresponsibilityof
theAgency.Ofcourse,inthecontextitistakenintocon
siderationthatsocialbackgroundrepresentsonecomplex
andthatcomplexconsistsofagreatnumberoffactorsin
theneedofchangeandimprovement.
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One of these extremely important factors is legal order
whichcompletelyneedstobestandardizedinaccordwith
theEuropeanUnion’slegalstandardsandinternational
legal standardsaswell. In regard to this, laborand so
ciallegislatureingeneralhaveparticularsignificancefor
peacefulsolutionoflabordisputesandmuchgreaterrole
andinfluenceoftheAgencyinthisprocess.Thisimportant
partoftheprocess,theestablishmentofnewlegalorder
isnotfinishedyetandinthisfieldtherearestillvarious
openissues left. It isnecessary toestablishasystematic
and comprehensive concept of labor and social legisla
ture,integratedthroughtheCodexofWorkthewayitwas
donedecadesagoinagreatnumberofdemocraticstates
with developed democratic industrial relations. These
statesarealso the stateswith very efficientmechanisms
ofpeacefulsolutionsoflabordisputesandthatallmakes
foundationofsocialpeaceinthesestates.
 Parallelwithcompletingof theconceptofdemocratic,
developmental, dynamic, labor and social legislature, it
isnecessarytogreatlyimprovetheconceptandpractice
ofmechanismsandpracticeof social democracy,which
includestherightofemployedpeopletoinformation,con
sulting,participationindecisionmaking,collectivenego
tiationandsocialdialogue.Moreprecisely,hereitisthe
wordaboutestablishmentofanewconceptofdemocratic
industrialrelationswhichwillbecompatiblewithnewso
cialcircumstancesandneeds,whichmeansthattheywill
be a constitutive part and support to democratic, open
society, multiparty parliamentary democracy and social
marketeconomysuchtheoneestablishedineconomically
andtechnicallymostdevelopedsocietiesinEuropeofto
day,withgreatestlevelofstandard,qualityanddignityof
humanlifeandwork.
Notdenyingextremeimportanceofabovementioned
issues,whichmightbedefinedalsoasagroupofprecon
ditions for establishment and successful functioning of
mechanisms of peaceful solution of labor disputes, it is
necessarytoalwayskeepinmindthatlegalmechanisms,
althoughtheyarewithoutdoubtsignificant,areoflimited
rangeandthatthekeyofsuccessfulestablishmentofinsti
tutionsandmechanismsofpeacefulsolutionoflabordis
putes,intowhichtheAgencyisincluded,isinconscious
nessandresponsibilityoftheactorsofindustrialrelations
regardingjointinterestandresponsibilitytobuildmecha
nismsofsocialpeace,thatis,tomutuallybuildtherela
tions of social partnership. Such relations are based on
mutual trustand relativebalanceof the forcesof social
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partners,but,beforeanythingelse,onaminimumsocial
consensusregardingthestrategyofeconomicandsocial
reforms,socialpriceofthesereformsanddistributionof
this price to all social classes in accordwith economic
powerofcertainsocialclassesandalsoinaccordwiththe
principlesofsocial justiceandsolidarity.This impliesa
permanentjointactivityinthefieldofeducationandother
waysofraisingupoverallcapacitiesofsocialpartnersto
buildandefficientlyuseinstrumentsofsocialdemocracy,
takingintoconsiderationthebenefitsofsocialpeaceover
industrialandsocialconflicts.
Developmentandimprovementofallabovementioned
andotheraspectsofsocialbackgroundatthesametime
impliespreconditionsforestablishment,developmentand
efficientfunctioningofinstitutionsforpeacefulsolutionof
labor disputes,with theAgency for peaceful solution of
labordisputesholdsacentralstrategicplace.Theabove
mentionedelementsofsocialbackgroundarethesources
ofpowerandefficiencyoftheAgency.

 Овај рад је примљен 18. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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