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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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ство про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

ДраганЖ.Марковић*

ПО СЛОВ НИ МО РАЛ У  
ЗА ДРУ ГАР СТВУ У ФУНК ЦИ ЈИ  
МО ДЕ ЛА ДЕ МОКРАТИЗАЦИЈЕ 

ДРУ ШТВА**

Са же так

 Основ ни циљ ра да је да ука же на за дру гар ство као 
про мо те ра по слов ног мо ра ла за сно ва ног на из вор ним за дру
жним на че ли ма. Из вор на за дру жна на че ла под ра зу ме ва ју да 
се ува жа ва ју сва чи ја пра ва, ин те ре си и по тре бе, да ни ко не 
оства ру је соп стве ну ко рист на туђ ра чун, и да сва ко сва
ко ме на док на ди ште ту ко ју сво јим по ступ ци ма или про пу
сти ма на не се. Као де мо крат ске ор га ни за ци је, за дру га ма је 
свој стве но да се од луч но бо ре про тив сва ког мо но по ли зма и 
да да ју при мер ко рект ног по на ша ња пре ма сла би јим од се бе, 
што је нај по у зда ни ји на чин за сти ца ње и одр жа ва ње по ве
ре ња по слов них парт не ра.  Од нос за дру ге и за дру га ра пре ма 
дру го ме је као од нос пре ма са мом се би. Осно ву сва ког за јед
ни штва чи не за јед нич ки ин те ре си ра ди чи јег се оства ри ва
ња и удру жу је у за дру ге, а сав не мо рал ко ји љу де раз два ја и 
јед не дру ги ма су про ста вља, по чи ва на се бич но сти њи хо вих 
ин ди ви ду ал них ин те ре са. У  ин те ре су је сва ке за дру ге да раз
ви ја до бре и трај не од но се са сво јим парт не ри ма, што без 
до брог по слов ног мо ра ла ни је мо гу ће. 
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Кључ не ре чи: по слов ни мо рал, де мо крат ски прин ци пи, за
дру гар ство, из вор ни за дру жни прин ци пи; де мо
крат ски ка па ци те ти 

Из вор ни за дру жни прин ци пи за сни ва ју се на злат ном 
етич ком пра ви лу „од но си се пре ма дру ги ма она ко ка ко же-
лиш да се дру ги од но се пре ма те би“, ко је кон крет ни је гла си: 
„чи ни дру ги ма све што же лиш да дру ги чи не те би“ и „не чи-
ни дру ги ма ни шта што не же лиш да дру ги те би чи не“. У по-
ме ну тим на че ли ма са др жа не су основ не за дру жне вред но сти 
са мо по мо ћи, де мо кра тич но сти, јед на ко сти и со ли дар но сти, 
ко је у су шти ни из ра жа ва ју нај дра го це ни је људ ске вред но сти 
искре но сти, отво ре но сти, дру штве не од го вор но сти и бри ге 
за дру ге по прин ци пу „сви за јед ног и је дан за све“.

За то се до след ним за дру жним по сло ва њем раз ре ша ва 
тра ди ци о нал но про тив реч је из ме ђу ко ри сно сти и мо рал но-
сти, ко ји се крат ко роч но мо гу су ко бља ва ти иако се ду го роч-
но усло вља ва ју. При ме ном за дру жних на че ла се за пра во пре-
ва зи ла зе су прот но сти из ме ђу крат ко роч них и ду го роч них 
ин те ре са јер се за дру жно по сло ва ње за сни ва на раз вој ној, а 
не на крат ко ви дој стра те ги ји од да нас до су тра.

У сре ди шту је та кве стра те ги је раз ре ша ва ње про тив-
реч но сти из ме ђу по је ди нач них и за јед нич ких ин те ре са та ко 
да у за дру жном ра ду и по сло ва њу ни ко не гу би већ да сви 
до би ја ју сра змер но то ме ко ли ко да ју. Сто га „за дру гар мо же 
би ти са мо онај ко ји у дру ги ма не гле да из вор бо гат ства већ 
из вор сна ге из ко је се мо же ство ри ти сре ћа и за до вољ ство 
свих љу ди, ко ји не иде за тим да дру ге оси ро ма ша ва већ ко ме 
је иде ал оп ште бла го ста ње.“1

За дру жна на че ла под ра зу ме ва ју да се у ме ђу соб ним од-
но си ма сви др же злат ног пра ви ла „чист ра чун – ду га љу бав“, 
ко је под ра зу ме ва: да се ува жа ва ју сва чи ја пра ва, ин те ре си и 
по тре бе, да ни ко не оства ру је соп стве ну ко рист на туђ ра чун, 
и да сва ко сва ко ме на док на ди ште ту ко ју сво јим по ступ ци ма 
или про пу сти ма на не се.

За дру гар ство не под но си ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње, 
об ма не, пре ва ре и под ва ле, ко ји су не спо ји ви са за дру жним 
на че ли ма, и ко ји под ри ва ју сва ко за јед ни штво. За то ко ри сто-
љуп ци ма, ла жо ви ма и пре ва ран ти ма ни је ме сто у за дру зи, 

1  Види: Драган Марковић, Задружно управљање, СНС – ЗСЈ, Београд, 2002, 
стр. 5-14.
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али за дру гар ство тре ба и вас пит но да де лу је стро гим по што-
ва њем и не го ва њем мо рал них на че ла. 

То ни је ни ка ква до дат на оба ве за већ по слов ни дух са-
мог за дру гар ства, ко ји је суд бо но сан за до бре по слов не ре-
зул та те. Са ста но ви шта ду го роч них, не са мо за јед нич ких већ 
и по је ди нач них ин те ре са, „...до бра ети ка је у су шти ни до бар 
по сао...“ јер је „...до бра по слов на прак са пре све га ре зул тат 
мо рал них или етич ких по слов них од лу ка“.2 Не ко га мо же те 
јед ном пре ва ри ти, али ће те за у век из гу би ти по ве ре ње, што 
је за трај не по слов не од но се и за сва ко до бро по сло ва ње по-
губ но.

Љу ди, ме ђу тим, ни су ан ђе ли, и сва ко мо же па сти у ис ку-
ше ње да се огре ши о мо рал на на че ла, због че га је нео п ход на 
њи хо ва објек ти ви за ци ја кроз од го ва ра ју ће нор ме за дру жног 
по сло ва ња. У мно гим за дру га ма су не здра ви ме ђу људ ски и 
по слов ни од но си због то га што ни су кон крет но уре ђе на ме-
ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти, па уме сто вла да ви не 
пра ва и мо ра ла вла да ју во лун та ри зам и са мо во ља. По гре шно 
је ве ро ва ње да се сва ком „па пи ро ма ни јом“ гу ши људ ска сло-
бо да јер се по сти же упра во су прот но ако ме ђу људ ски од но си 
ни су у по треб ној ме ри уна пред де фи ни са ни.

Опа сно сти од нор ма тив ног гу ше ња сло бо де у за дру-
гар ству не ма уко ли ко се по шту ју и до след но спро во де де мо-
крат ска на че ла рав но прав ног до го ва ра ња, ме ђу соб ног спо ра-
зу ме ва ња и не по сред ног од лу чи ва ња јер би при том сва ко 
ру ше ње сло бо де дру гих зна чи ло и гу ше ње соп стве не сло бо-
де. На че ло де мо кра тич но сти је за пра во и нај ви ше мо рал но 
на че ло, јер на ла же да се пре ма дру ги ма од но си мо као пре-
ма са мим се би, или се би рав ни ма, због че га оно су штин ски 
пред ста вља око сни цу и сам те мељ за дру жног за јед ни штва.

Осно ву ствар не рав но прав но сти и по слов не мо рал но-
сти чи ни екви ва лент на рас по де ла но во ство ре не вред но сти 
пре ма ствар ном до при но су за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. 
За дру гар ство је не спо ји во са урав ни лов ком, ко ја за пра во 
зна чи ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње јер се при вид на јед на кост 
у рас по де ли по сти же не пра вед ном пре ра спо де лом у ко рист 
јед них а на ште ту дру гих, што пред ста вља ствар ну не јед на-
кост и прет по ста вља ствар ну не јед на кост. Со ци ја ли стич ка 
рас по де ла пре ма ра ду мо гла је у са мо про кла мо ва ним со ци ја-

2 Слободан Покрајац, Менаџмент промена и промене менаџмента, Тору, 
Београд, 2001, стр. 98.
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ли стич ким зе мља ма би ти оства ре на са мо до след ном при ме-
ном за дру жних на че ла, а по што су она по га же на, за вла да ла 
је урав ни лов ка за сно ва на на не пра вед ним и нео прав да ним 
дру штве ним не јед на ко сти ма јер се са мо дру штве ном при ну-
дом мо гла спро во ди ти и одр жа ва ти.

Рас по де ла пре ма ствар ном до при но су за јед нич ком ра-
ду и по сло ва њу не ис кљу чу је лич ну и ко лек тив ну со ли дар-
ност са они ма ко ји из објек тив них раз ло га за о ста ју, али она 
је истин ска и пло до твор на са мо ако о њој не за ви сно од рас-
по де ле пре ма до при но су, од лу чу ју са ми за дру га ри. Ду хом 
истин ске со ли дар но сти про же та је са мо екви ва лент на рас по-
де ла пре ма ствар ном до при но су, као осно ви истин ског за јед-
ни штва, при ко јем је сва ко за ин те ре со ван да сви што ви ше 
до при но се за јед нич ком ра ду и по сло ва њу јер сви ви ше и до-
би ја ју. Ис ку ство по ка зу је да је со ли дар ност за по сле них ве ћа 
кад је рас по де ла пре ма рад ном до при но су пот пу ни ја.

Екви ва лент ном рас по де лом и ствар ном рав но прав но-
шћу по ди же се рад ни и по слов ни мо рал сва ког за дру га ра и 
це лог за дру жног ко лек ти ва, чи ме се по сти жу и ве ћи по слов-
ни ре зул та ти, јер „...где је ети ка, ту је и до сто јан ство за по сле-
них, ви сок мо рал, ви со ка про дук тив ност, про фи та бил ност и 
сл.“.3 У то ме је за пра во и глав на пред ност за дру гар ства над 
оста лим об ли ци ма при вре ђи ва ња, што по ди за њем лич ног и 
ко лек тив ног ела на мо би ли ше све про из вод не и ства ра лач ке 
сна ге у оства ри ва њу за јед нич ких ци ље ва. Не до ста так рад не 
и по слов не мо ти ва ци је основ ни је узрок што мно ге за дру ге 
не по ка зу ју сво је пред но сти јер је упра во она нај ве ћа по тен-
ци јал на пред ност. 

Ка кви су од но си ме ђу за дру га ри ма, та кви у су шти ни 
тре ба да бу ду и ме ђу за дру га ма, као и свим дру гим по слов-
ним парт не ри ма. У ин те ре су је сва ке за дру ге да раз ви ја до-
бре и трај не од но се са сво јим парт не ри ма, што без до брог 
по слов ног мо ра ла ни је мо гу ће. Због не по што ва ња по слов них 
до го во ра и уго во ра, мно ге за дру ге по слу ју са мо са слу чај ним 
парт не ри ма, чи ме се из ла жу свим опа сно сти ма тр жи шне 
сти хи је, при че му не мо гу ра чу на ти на по слов ну ста бил ност. 
Ко год ра ди од да нас до су тра, са мо слу чај но мо же по сти за ти 
до бре по слов не ре зул та те. 

3 Слободан Покрајац, цитирани рад, стр. 100.
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У усло ви ма тр жи шне сти хи је кад ве ћи на ра ди од да нас 
до су тра вре ба ју ћи сво је жр тве ко је ће пре ва ри ти и ла ко до ћи 
до пле на, те шко је про на ћи по у зда ног парт не ра, због че га је 
нео п ход на ве ли ка опре зност. Са не по зна тим парт не ри ма мо-
ра се оба зри во ула зи ти у по сао уз те ме љи ту прет ход ну про-
ве ру. Не сме се из пр ве ве ро ва ти на реч, по го то во они ма ко ји 
се хва ли шу и мно го обе ћа ва ју јер та кви су обич но нај ве ћи 
пре ва ран ти. Сум њи ви су и они ко ји ола ко при сту па ју по слу, 
од пр ве све при хва та ју и од мах без раз ми шља ња пот пи су ју 
уго во ре.

 Кад не ма по слов ног мо ра ла, по слов ни уго вор ни је до-
вољ на га ран ци ја, по го то и ву кад је др жав но пра во на ла ба вим 
но га ма, суд ство ис по ли ти зи ра но, не а жур но и под ми тљи во. 
Кад се то зна, уго во ри се ла ко за кљу чу ју и још

лак ше кр ше. За то се ства ра ју по слов ни кру го ви од по-
ве ре ња, за ко је је реч ва жни ја од уго во ра, и у ко је се те шко 
ула зи а ла ко ис па да, јер се и јед ним је ди ним из и гра ва њем 
по ве ре ња оно за у век гу би. 

По слов ни пре ва ран ти се мо гу сва ка ко пре ва спи та ва ти 
али је по слов ни бој кот нај е фи ка сни је сред ство и да се из бег-
не ште та и да се по прав но де лу је. Као про мо тер по слов ног 
мо ра ла, за дру га би у соп стве ном и у оп штем ин те ре су, мо-
ра ла из бе га ва ти по слов не од но се са не со лид ним и мо рал но 
сум њи вим парт не ри ма, али че сто се де ша ва упра во су прот-
но да по је ди не за дру ге „на се да ју“ та квим парт не ри ма.

Нај че шће ни су по сре ди на ив на на се да ња већ лич на 
ко рист ко ју од го вор на ли ца за дру ге из вла че из сум њи вих 
аран жма на, а „...упра вља чи за дру ге не мо гу би ти љу ди ко-
ји пљач ка ју – у ви ду до би ти или ма на ко ји дру ги на чин – 
дру го га“.4 Ако ин тер ни од но си и по слов на од го вор ност ни су 
уре ђе ни на за дру жним на че ли ма, та кве по ја ве узи ма ју ма ха 
и из из у зе та ка пре ра ста ју у пра ви ло. А ко лек тив на ште та од 
по слов них мал вер за ци ја је не из бе жна, и то не са мо кад оне 
не по сред но оште ћу ју за дру гу, већ и кад јој тре нут но ко ри сте 
на ште ту по слов них парт не ра, јер јој ду го роч но на ру ша ва ју 
по слов ни кре ди би ли тет, што ће јој на не ти ве ћу ште ту од тре-
нут не ко ри сти.

4 Михајло Аврамовић, Земљорадничко задругарство, Београд, 1912.
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За то се за дру га, не са мо због мо рал них об зи ра већ и 
због соп стве них ин те ре са, не сме слу жи ти тзв. ко ри сним 
мал вер за ци ја ма, ко је ће је због гу бље ња по слов ног кре ди би-
ли те та и за га ђи ва ња по слов не ат мос фе ре не из бе жно до ве сти 
до про па да ња. Да би тра ја ла, за дру га сво је тре нут не ин те-
ре се, и кад ни ко ме не шко де, мо ра под ре ђи ва ти ду го роч ним 
ин те ре си ма. 

Ако се ру ко во ди ду го роч ним ин те ре си ма, за дру га ће се 
пре ма ин те ре си ма по слов них парт не ра од но си ти као пре ма 
сво јим соп стве ним, у ком слу ча ју се по слов ни уго вор не ће 
ко ри сти ти као сред ство при ну де већ са мо као под сед ник сло-
бод но из ра же не во ље. Та да не би до ла зи ло ни до та ко че сте 
по ја ве да се уго во ри кр ше чим се до би је по вољ ни ја по ну да, 
што ме ђу по слов ним парт не ри ма ства ра оп ште не по ве ре ње и 
иза зи ва по слов ну не ста бил ност. 

 О де фи ци ту по слов ног мо ра ла го во ри и то да се по-
слов ним уго во ри ма пред ви ђа ју бла ге, или се не пред ви ђа ју 
ни ка кве санк ци је, чи ме се на мер но оста вља луф та њи хо вом 
кр ше њу. Кад би пот пи сни ци уго во ра би ли си гур ни у се бе, 
ни ка ква прет ња санк ци ја ма не би им сме та ла, ма да би био 
до во љан и усме ни до го вор ка да би би ли си гур ни и у по слов-
ног парт не ра. 

Ра ди по слов не си гур но сти, за дру га би при за кљу чи ва-
њу по слов них уго во ра мо ра ла ин си сти ра ти на што ри го ро-
зни јим санк ци ја ма, а са ве сно ис пу ња ва ти уго вор не оба ве зе 
као да уго во ра и не ма. То је на чин да се обез бе ди од евен ту-
ал них из и гра ва ња и исто вре ме но ути че да се и дру ги са ве сно 
по на ша ју. Про блем је са мо што по тен ци јал ни парт не ри не ће 
увек при хва та ти ри го ро зне санк ци је али то је за пра во при-
ли ка за про ве ру њи хо ве по у зда но сти.

Не пре ци зне уго во ре нај че шће за кљу чу ју и кр ше мо но-
по ли сти, ко ји су у по зи ци ји да сво јим парт не ри ма на ме ћу и 
не по вољ не усло ве. Као де мо крат ске ор га ни за ци је, за дру га ма 
је свој стве но да се од луч но бо ре про тив сва ког мо но по ли зма, 
пре све га не при хва та њем не рав но прав не по зи ци је, те из бе га-
ва њем и од би ја њем не по вољ них по слов них аран жма на. Оне 
тре ба да да ју и при мер ко рект ног, не мо но пол ског по на ша ња 
пре ма сла би јим од се бе, што је нај по у зда ни ји на чин за сти ца-
ње и одр жа ва ње по ве ре ња по слов них парт не ра. 
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То по себ но ва жи за од но се пре ма куп ци ма и ко ри сни-
ци ма услу га са ко ји ма се не за кљу чу ју по слов ни уго во ри. 
На ро чи то је зна чај но да се во ди ра чу на о пра во вре ме но сти, 
ква ли те ту и це на ма про из во да и услу га. Ако сти ца јем окол-
но сти не ма тр жи шне кон ку рен ци је, за дру га је објек тив но у 
мо но пол ској по зи ци ји, ко ју ни ка ко не сме зло у по тре бља ва ти, 
чи ме би ком про ми то ва ла це ло за дру гар ство. 

Пра во вре ме ност је из у зет но зна чај на кад је за дру га је-
ди ни или је дан од рет ких снаб де ва ча, што се не сме зло у по-
тре бља ва ти ма ни пу ли са њем ква ли те том, це на ма или би ло 
на ко ји на чин. Да би за дру га сте кла и са чу ва ла свој углед, 
по тро ша чи ма и ко ри сни ци ма услу га тре ба на вре ме обез бе-
ди ти све што им је нео п ход но, без об зи ра да ли су или ни су 
чла но ви за дру ге. 

Из истог раз ло га мо ра се стро го во ди ти ра чу на и о ква-
ли те ту про из во да и услу га, ко ји тре ба да је на нај ви шем мо-
гу ћем ни воу. По себ но је зна чај но да за дру га по тро ша че снаб-
де ва здра вом и ква ли тет ном хра ном, во де ћи ра чу на о за шти-
ти и уна пре ђе њу њи хо вог здра вља, и ну де ћи им ра ди то га 
од го ва ра ју ће про из во де и услу ге, без об зи ра да ли их са ми 
тра же. А за обез бе ђе ње при мер ног ква ли те та услу га на ро-
чи то су зна чај ни: пру жа ње по треб не га ран ци је, тач на ме ра, 
при клад но па ко ва ње бр за услу га и још бр жа ин тер вен ци ја 
по ре кла ма ци ја ма, пред у сре тљи вост, љу ба зност и кул тур но 
оп хо ђе ње пре ма му ште ри ји. 

Нај не мо рал ни је је ипак без об зир но ма ни пу ли са ње це-
на ма ра ди из вла че ња не за слу же не ма те ри јал не ко ри сти на 
туђ ра чун, за што се по нај ви ше ко ри сте мо но пол ске по зи ци-
је. Ма да би се про тив то га мо ра ле бо ри ти, за дру ге су пре ко 
де пре си ра них от куп них це на про из во да че сто и си сте мат ски 
ра ди ле на из ра бљи ва њу на ро чи то по љо при вред них про из во-
ђа ча у ко рист др жав них фон до ва. Оне се не рет ко про фи та би-
ли стич ки по на ша ју не ха ју ћи мно го за прав ду и пра вед ност 
за дру жних на че ла да би по сва ку це ну из ву кле што ве ћу до-
бит.

Да би се по сло ва ло по за дру жним на че ли ма, мо ра се 
раз лу чи ти при хва тљи ва ло јал на од не при хва тљи ве не ло јал-
не кон ку рен ци је. За дру ге не тре ба ни ко га да ис ко ри шћа ва ју 
ни да се пре пу шта ју ис ко ри шћа ва њу, ни да зло у по тре бља ва-
ју ни да под но се жр тве зло у по тре бе из у зет них по год но сти. 
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Оне се, ра ди то га, мо ра ју бо ри ти за рав но прав не усло ве при-
вре ђи ва ња, ели ми ни са њем сва ког мо но по ла као из во ра не за-
слу же ног екс тра про фи та.

За дру жним на че ли ма од го ва ра са мо екви ва лент на раз-
ме на ра да, кроз ко ју сва ко до би ја сра змер но то ме ко ли ко да је. 
То не ис кљу чу је већ, на про тив, под ра зу ме ва со ли дар ност са 
сви ма ко ји ра де и по слу ју под објек тив но не по вољ ним усло-
ви ма, што се мо ра ува жа ва ти при за кљу чи ва њу по слов них 
уго во ра, као и при њи хо вој ре а ли за ци ји, уко ли ко ис кр сну не-
пред ви ђе не оте жа ва ју ће окол но сти. 

Екви ва лент на раз ме на ра да, ме ђу тим, ис кљу чу је при-
зна ва ње свих су бјек тив них сла бо сти и про пу ста: не ра да, не-
ра ци о нал но сти, нео д го вор но сти и дру гих, чи ме би се гру бо 
на ру ша ва ла за дру жна на че ла јер би се ти ме омо гу ћа ва ло ме-
ђу соб но ис ко ри шћа ва ње и сти ца ње не за слу же не до би ти на 
туђ ра чун. За то у за дру жном по сло ва њу и про ме ту тре ба ува-
жа ва ти са мо еко ном ске це не ко је се за сни ва ју на дру штве но 
оправ да ним, од но сно про сеч ним, а не ин ди ви ду ал ним тро-
шко ви ма.

Под ра зу ме ва се да се у тро шко ве по сло ва ња укљу чу ју 
оба ве зе пре ма др жа ви, ко ји се мо гу тре ти ра ти као тро шко ви 
оп штих и за све јед на ких усло ва при вре ђи ва ња. То ле ри са ње 
си ве еко но ми је до во ди, ме ђу тим, при вред не су бјек те у из у-
зет но не рав но пра ван по ло жај, што за дру ге уко ли ко се при-
др жа ва ју за дру жних на че ла, нај ви ше по га ђа. И то је је дан од 
узро ка што је за дру гар ство у Ср би ји под до ми на ци јом си ве 
еко но ми је за па ло у ду бо ку кри зу, ко ју без ус по ста вља ња рав-
но прав них усло ва при вре ђи ва ња не мо же пре бро ди ти. 

Мо рал на про ва ли ја из ме ђу за дру гар ства и си ве еко но-
ми је мно го је ду бља од не ло јал не кон ку рен ци је јер не ле гал но 
по сло ва ње на гри за це ло тки во до брог по слов ног мо ра ла. Са 
из и гра ва њем др жа ве, иле гал ци из и гра ва ју и по слов не парт-
не ре уно се ћи оп шти не мо рал у по слов не од но се по де ви зи 
„ко ће ко га“, јер се ван очи ју јав но сти све ра ди „на цр но“, без 
мо гућ но сти и прав ног и мо рал ног санк ци о ни са ња.

То је са за дру гар ством су штин ски не спо ји во јер је од-
нос за дру ге и за дру га ра пре ма дру го ме, у крај њој ли ни ји, 
од нос пре ма са мом се би. Ако је су шти на за дру гар ства у за-
јед ни штву, све што је на ли ни ји раз би ја ња за јед ни штва про-
тив но је за дру гар ству. Осно ву сва ког за јед ни штва чи не за-
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јед нич ки ин те ре си ра ди чи јег се оства ри ва ња и удру жу је у 
за дру ге, а сав не мо рал ко ји љу де раз два ја и јед не дру ги ма 
су прот ста вља, по чи ва на се бич но сти њи хо вих ин ди ви ду ал-
них ин те ре са.

Због то га је си ва еко но ми ја „пр ља во“ кал ку ли са ње 
крат ко роч ног пре жи вља ва ња од да нас до су тра, ко је не ма 
ду го роч ну пер спек ти ву. Из и гра ва њем се све ви ше су жа ва 
круг по слов них парт не ра док се на кра ју пот пу но не из гу би 
по ве ре ње, без ко јег не ма ни ка квог по сло ва ња. Сто га је уме-
сто упу шта ња за дру га у по слов не ма хи на ци је и си ву еко но-
ми ју, ра зум ни ји обр ну ти про цес пре во ђе ња си ве еко но ми је у 
ле гал но за дру жно по сло ва ње.

Од ба ци ва њем сва ког об ли ка ис ко ри шћа ва ња, из вор-
на за дру жна на че ла ис кљу чу ју екс пло а та ци ју и при сва ја ње 
ту ђег ра да, упу ћу ју ћи на то да се сва ко бо га ти ис кљу чи во 
соп стве ним ра дом. Ти ме се при ват на сво ји на као про из вод 
соп стве ног ра да не уки да не го се пре тва ра у оп ште при ват но 
вла сни штво, ко је је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич-
ко. Уки да се са мо при ват но вла сни штво ко је се сти че при сва-
ја њем ту ђег.

За дру жна имо ви на је за јед нич ко вла сни штво свих за-
дру га ра и исто вре ме но ин ди ви ду ал но вла сни штво сва ког 
за дру га ра сра змер но ње го вом уде лу у тој имо ви ни. По што 
су за дру жни уде ли ре зул тат ин ди ви ду ал ног до при но са за-
дру га ра, они су осно ва њи хо ве дру штве не јед на ко сти, ко ја 
се са сто ји у то ме да сва ко до би ја и ужи ва то ли ко ко ли ко сво-
јим ра дом за вре ђу је. То је дру штве но-еко ном ска, али ни је на 
урав ни лов ци за сно ва на ма те ри јал на и со ци јал на јед на кост, 
ко ја се не мо же оства ри ва ти без при сва ја ња ту ђег. Пра вед но, 
еко ном ски оправ да но из јед на ча ва ње по сти же се са мо ујед на-
ча ва њем ствар ног до при но са ства ра њу еко ном ске вред но сти, 
ко је са сма њи ва њем екс пло а та ци је и све ве ћим осло ба ђа њем 
ра да по ста је све из глед ни је.

Што се из вор на за дру жна на че ла, на ко ји ма је за сно ван 
по слов ни мо рал у за дру гар ству, ши ре при ме њу ју, дру штве-
но-еко ном ске јед на ко сти се ши ре на це лу дру штве ну ре про-
дук ци ју. Раз ви ја њем ак ци о нар ства, оне све ви ше про ди ру и у 
ре про дук ци ју ка пи та ла, чи ји се при нос рас по де љу је сра змер-
но ве ли чи ни ула га ња. Оста је још да се та кав на чин рас по де ле 
при ме ни и на до при нос жи вим ра дом, што се прак тич но све 
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ви ше и де ша ва, па да се ка пи та ли стич ки на чин ре про дук ци је 
из ну тра у це ли ни тран сфор ми ше у за дру жни.

То је исто риј ски пут оства ри ва ња већ бур жо а ском ре-
во лу ци јом про кла мо ва не искон ске иде је дру штве не јед на ко-
сти, ко је је суд бо но сно ве за но и за оства ри ва ње дру ге ре во-
лу ци о нар не иде је о дру штве ној сло бо ди. Уки да ње екс пло а-
та ци је је нај ва жни ји услов осло ба ђа ња свих екс пло а ти са них, 
а спре ча ва ње ме ђу соб ног ис ко ри шћа ва ња оп шти услов сло-
бо де свих и сва ко га.

 

Dra gan Z. Mar ko vic

BU SI NESS ET HICS WIT HIN THE SYSTEM  
OF CO O PE RA TI VE SO CI ETY IN THE  

FUN CTION OF THE DE MOC RA TI ZA TION 
SO CI ETY MODEL

Sum mary

The main goal of this work is to po int to the system of co
o pe ra ti ve so ci ety as a pro mo ter of the bu si ness et hics ba sed on 
co o pe ra ti ve prin ci ples. Aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci ples sug gest 
that everyone’s rights, in te rests and ne eds are ta ken in to con si
de ra tion, that no body ta kes advan ta ge at so me body el se’s ex pen
se, and that the da ma ge in flic ted upon so me body el se by one’s 
mi scon duct and out of ne gli gen ce is to be com pen sa ted. Be ing a 
de moc ra tic or ga ni za tion in its ori gin, a co o pe ra ti ve is bo und to 
stand up firmly aga inst any kind of mo no poly and the re fo re re pre
sents the pri me exam ple of cor rect con duct to wards the we a ker. 
This is at the sa me ti me con si de red to be the most re li a ble way of 
ac qu i ring and ma in ta i ning bu si ness part ners. The re la tion bet
we en a co o pe ra ti ve and a mem ber of co o pe ra ti ve to wards so me
body el se me rely equ als one’s per so nal re la tion to wards one self. 
The ba sis of every col lec ti vity con sists pri ma rily of mu tual in te
rests. Due to the ir re a li za tion, pe o ple join in to the co o pe ra ti ves, 
whi le all the im mo ra lity which drifts pe o ple apart and le ads to 
the ir con fron ta tion stems from the sel fis hness of the ir in di vi dual 
in te rests. It is in each co o pe ra ti ve’s best in te rests to de ve lop both 
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qu a lity and la sting re la ti on ships with its part ners, which is vir tu
ally im pos si ble in the ab sen ce of bu si ness et hics.
 Key words: bu si ness et hics, de moc ra tic prin ci ples, system of co

o pe ra ti ve so ci e ti es, aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci
ples, de moc ra tic ca pa ci ti es 
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Re su me

Ba sic co o pe ra ti ve va lu es of selfhelp, de moc racy, equ a lity 
and so li da rity, which es sen ti ally ex press the most va lu a ble hu
man va lu es of ho nesty, ope ness, so cial re spon si bi lity and ca re 
for ot hers in the form „all for one and one for all“ are con ta i ned 
in aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci ples. The ap pli an ce of co o pe ra ti
ve prin ci ples ac tu ally re con ci les the con trasts bet we en the short
term and longterm in te rests, be ca u se the co o pe ra ti ve bu si ness is 
ba sed on de ve lo ped in stead of the shortsi ted stra tegy. 

Re so lu tion of con tra dic ti ons bet we en the in di vi dual and 
com mon in te rests is at the he art of such a stra tegy, so that no o ne 
lo o ses in the co o pe ra ti ve work and bu si ness, but all gain in pro
por tion of how much they gi ve. Co o pe ra ti ve prin ci ples sug gest 
that everyone’s rights, in te rests and ne eds are ta ken in to con si de
ra tion, that no body ta kes advan ta ge at so me body el se’s ex pen se, 
and that the da ma ge in flic ted upon so me body el se by one’s mi
scon duct and out of ne gli gen ce is to be com pen sa ted. 
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Co o pe ra ti ve can not stand mu tual ex plo i ta ti on, de cep tion, 
fraud and de ce it, which are in com pa ti ble with co o pe ra ti ve prin
ci ples, and un der mi ne any fel low ship. The prin ci ple of de moc racy 
is ac tu ally the hig hest et hic prin ci ple, be ca u se it in du ces us to tre
at ot hers as our sel ves or equ al to our sel ves, be ca u se it ba si cally 
re pre sent the fo un da tion of co o pe ra ti ve fel low ship.

When the aut hen tic co o pe ra ti ve prin ci ples, which are the 
ba sis of the bu si ness et hics in co o pe ra ti ve, are be ing ap plied, the 
so cialeco no mic equ a lity is be ing spread on to the en ti re so cial 
re pro duc tion. The de ve lop ment of sha re hol ding con tri bu te to the 
spre a ding of the prin ci ples in to the re pro duc tion of ca pi tal, by 
which the in co me is be ing di stri bu ted in pro por tion to the amo
unt of in vest ment. It is the hi sto ri cal path of ac hi e ve ment of the 
aut hen tic idea of so cial equ a lity, proc la i med du ring the bo ur ge o
is re vo lu tion, which is inex tri cably re la ted to the ac hi e ve ment of 
anot her re vo lu ti o nary idea of the so cial fre e dom. 
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