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Сажетак
Ува жа ва ју ћи из у зе тан зна чај асо ци ја тив ног жи во та за де мо-

крат ску те о ри ју, про бле ме по ве за не са де мо крат ским де фи ци том 
кон цеп та др жа ве бла го ста ња и тренд опа да ња ин те ре са и по ве-
ре ња у по ли тич ке ин сти ту ци је на пред них ка пи та ли стич ких дру-
штва, овај рад ана ли зи ра по ли тич ки и со ци јал ни ди зајн за сно ван 
на ква ли те ти ма асо ци ја тив ног ан га жма на као кон цеп ту ал ног је-
згра асо ци ја тив ног де мо крат ског про јек та (пре све га схва ће ног као 
ре форм ска ин тер вен ци ја у тра ди ци о нал ни мо дел ре пре зен та тив-
не де мо кра ти је или као ре форм ски до да так пре о вла ђу ју ћем агре-
га тив ном кон цеп ту де мо кра ти је). У пр вом де лу овог ра да, аутор 
кри тич ки ис тра жу је: (1) кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је По ла 
Хир ста, ко ји пред ста вља ва ри јан ту ин сти ту ци о нал ног плу ра ли зма 
(ори јен ти са ног ка раз ви ја њу аде кват ни јих ин сти ту ци ја за што пот-
пу ни је укљу чи ва ње ма њи на); и (2) кон цепт асо ци ја тив не де мо кра-
ти је Џо шуе Ко е на и Џо е ла Ро џер са, ко ји се за сни ва на ра ди кал-
ном тран сфор ми са њу кор по ра ти ви стич ког при сту па где ин те ре сне 
гру пе за у зи ма ју нај зна чај ни ју по зи ци ју. Дру ги део ра да се ба ви 
нео кор по ра тив ним кон цеп ти ма асо ци ја тив не де мо кра ти је Фи ли па 
Шми те ра, те о рет ским по ку ша јем да се раз ре ши про блем со ци јал не 
не јед на ко сти про мо ви са њем се кун дар ног гра ђан ства, по лу-јав них 
асо ци ја ци ја и др жав ног си сте ма ва у че ра. Рад се за кљу чу је са раз-
ма тра њем чи ње ни ца да, иако за ми шљен као де мо крат ска ре фор ма, 

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Шми те ров кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је ма ни фе сту је зах тев 
за ду бин ском ме та мор фо зом де мо кра ти је.
Кључ не ре чи: асо ци ја тив на де мо кра ти ја, асо ци ја ци је, по ли тич ка те о ри-

ја, нео-кор по ра ти ви зам, ци вил но дру штво, ре фор ма де мо-
кра ти је.

УВОД

По вр шна по ми сао на со ци ја ли стич ко са мо у пра вља ње СФРЈ, 
ко је са да из гле да као „бес крај но“ да ле ка про шлост, је са свим оче-
ки ва на (али по гре шна) ре ак ци ја на син таг му асо ци ја тив на де мо-
кра ти ја, ко ја за пра во пред ста вља аутен тич но кон цеп ту ал но по ље 
ло ци ра но из ме ђу сло бод но-тр жи шног ин ди ви ду а ли зма и др жав-
ног со ци ја ли зма. На су прот пре до ми нант но сти цен тра ли зо ва не 
су ве ре не мо ћи др жа ве, у прет ход ном слу ча ју амал га ми ра не и са 
ауто ри та тив ном вла шћу јед не пар ти је, асо ци ја тив ни де мо крат ски 
про јект, на на чел ном ни воу, оп сто ји на фор си ра њу раз ли чи то сти 
гра ђан ских ини ци ја ти ва и ин сти ту ци ја сло бод но оформ ље них пре-
ко аутен тич них ин ди ви ду ал них из бо ра и за ла га ња (про бле ма тич ни 
по ло жај „асо ци ја ти ви стич ке др жа ве“, тан ке али ја ке, ће ка сни је би-
ти де таљ но ела бо ри ран). Ви ше или ма ње, али од То кви ло вог опу-
са сва ка ко пер ма нент но, до бро вољ на (во лун та ри стич ке) удру же ња 
(асо ци ја ци је) пред ста вља ју не за о би ла зно ме сто про ми шља ња де-
мо кра ти је, од ни воа где се тре ти ра ју као кључ на ком по нен та сва-
ке пра ве (истин ске) де мо кра ти је до ни воа где, за хва љу ју ћи „плу-
ра ли стич кој ре во лу ци ји“ 50 го ди на про шлог ве ка, фун ги ра ју као 
јем ство са ме ег зи стен ци је де мо кра ти је.1) Ван сва ке сум ње, та кво 
ста ње ства ри је јед ним де лом по ве за но и са огра ни че њи ма др жа ве 
и тр жи шта тре ти ра ним као ору ђа за до но ше ње ко лек тив них од лу ка 
и ор га ни зо ва њем ко лек тив ним ак ци ја. Тал кот Пар сонс је, та ко, по-
ред би ро кра ти је и тр жи шта, ди стин гви рао асо ци ја тив ну струк ту ру 
или асо ци ја тив не ре ла ци је као тре ћу ка те го ри ју опе ра тив не ор га-
ни за ци је мо дер них дру шта ва.2)

Ак ту ел ну ака дем ску и јав ну по пу лар ност асо ци ја ци ја мо же-
мо ло ци ра ти у атрак тив но сти не ко ли ко од но сних кон цеп ту ал них 
ра кур са: (1) ко му ни та ри зма; (2) ци вил ног дру штва; (3) со ци јал ног 

1) Ros ste utschers, S. „In tro duc tion- The lu re of the as so ci a ti ve eli xir.“ у Ros ste utschers, S. (ур.) 
DemocracyandtheRoleofAssociations:political,organizationalandsocialcontexts. Ro u-
tled ge, Lon don, 2005, стр. 3.

2) Ви ди Par sons, T. TheSystemofModernSocietes,Pren ti ce-Hall, En gle wo od Cliffs, 1971.; као 
и Luh mann N. TheDifferentationofSociety, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1982. и 
Ha ber mas, J. TheTheoryofCommunicativeAction, Be a con Press, Bo ston, 1987.
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ка пи та ла, и (4) за себ не шко ле асо ци ја тив не де мо кра ти је.3) По ред 
мно го број них и не баш ма лих раз ли ка, за јед нич ки идеј ни име ни-
тељ овим те о рет ским схва та њи ма, пред ста вља, да кле, прет по став-
ка да де мо кра ти ја, би ло нор ма тив но или функ ци о нал но, за ви си 
од ква ли те та асо ци ја тив ног (ко лек тив ног) ан га жма на. Во лун та ри-
стич ке асо ци ја ци је или са мо у прав не ин те ре сне гру пе у овом ра-
ду се од ре ђу ју као ин тер но де мо крат ски устро је не ор га ни за ци је 
оформ ље не од стра не по је ди на ца за рад ре а ли за ци је за јед нич ких 
ци ље ва. У те о рет ском про јек ту (па ра диг ми) асо ци ја тив не де мо-
кра ти је (фор ме пар ти ци па тив ног де мо крат ског ди зај на), ко ји се 
за пра во ја вља као од го вор на уру ша ва ње со ци ја ли стич ке др жа ве 
и кеј нзи јан ске др жа ве бла го ста ња, во лун та ри стич ке асо ци ја ци је 
за у зи ма ју цен трал ну по зи ци ју ма ни фе сто ва ну екс тра ре пре зен та-
ци јом (ди рект ном или ин ди рект ном) и екс тра ре гу ла ци јом упра-
вља ња, асо ци ја ци је се тре ти ра ју као сред ство за рас те ре ће ње др-
жа ве и ре ви та ли за ци ју ма лих и функ ци о нал но не ли не ар них аре на 
за до но ше ње од лу ка. Френ клин Гeмвел (Fran klin Gam well) твр ди 
да асо ци ја ци је, с об зи ром на то да пред ста вља ју глав но сред ство 
пре ко ко га се етич ки аспек ти људ ске ег зи стен ци је про јек ту ју на 
јав ну сфе ру, има ју те ле о ло шки при о ри тет у де мо крат ском дис кур-
су.4) За њих се мо же на чел но ре ћи да де мо кра ти ји до при но се пре ко 
пет функ ци ја: (1) ин те ре сне ме ди ја ци је из ме ђу ин ди ви дуа и др жа-
ве; (2) обез бе ђи ва ња по ли тич ке ле ги тим но сти; (3) по мо ћи при ли-
ком до но ше ња и спро во ђе ња од лу ка; (4) де мо крат ске еду ка ци је, 
и (5) дру штве не ин те гра ци је.5) Овај рад ће се ба ви ти раз ли чи тим 
кон цеп ту ал ним ва ри јан та ма про по не на та асо ци ја тив не де мо кра ти-
је По ла Хир ста (Po la Hir sta), Џо шуа Ко е на (Jos hua Co hen) и Џо е ла 
Ро џер са (Joel Ro gers), са по себ ним на гла ском на Фи ли па Шми те ра 
(Phi lip pe Schmit ter).6) 

3) Ros ste utschers, S. „In tro duc tion- The lu re of the as so ci a ti ve eli xir.“ op. cit., стр. 4-5.

4) Gam well, F. BeyondPreference:LiberalTheoriesofIndependentAssociations,Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go, 1984, стр. 144-150.

5) Ros ste utschers, S. „As so ci a ti ve de moc racy- fas hi o na ble slo gan or con struc ti ve in no va tion?“ 
у Sward, M. (ур.) DemocraticInnovation:deliberation,representationandassociation. Ro u-
tled ge, Lon don, 2000, стр. 172.

6) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomic andSocialGovernance, Po lity 
Press, Cam brid ge, 1994.; Hirst, P. FromStatism toPluralism,UCL Press, Lon don, 1997.; 
Hirst, P. „As so ci a ti o nal De moc racy.“ у Held, D. (ур.) Prospects For Democracy: North,
South,East,West. Po lity Press, Cam brid ge, 1993, стр. 112-136.; Hirst, P. „Can Se con dary 
As so ci a ti ons En han ce De moc ra tic Go ver nan ce?“ у Wright, E. O. (ур.) AssociationsandDe-
mocracy, Ver so, Lon don, 1995, стр. 101-114.; Hirst, P. RepresentativeDemocracyand its
Limits,Po lity Press, Cam brid ge, 1990.; Hirst, P. „De moc racy and Go ver nan ce.“ у Pi er re, J. 
(ур.) DebatingGovernance:Authority,Steering,andDemocracy.Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 2000, стр. 13-36.; Hirst, P. „Can as so ci a ti o na lism co me back?“ у Hirst, P. и Ba der, V. 
(ур.) AssociativeDemocracy:TheRealThirdWay. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 2001, стр. 
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У те о рет ском сми слу, као глав не не до ре че но сти нео ли бер ли-
зма, ре пу бли ка ни зма, ко му ни та ри зма и те о ри ја ци вил ног дру штва, 
ко је иду у при лог асо ци ја тив не де мо кра ти је, мо же мо озна чи ти 
као: (1) ин сти ту ци о нал ну не кон крет ност; (2) пре не бре га ва ње чи-
ње ни це да се ак ту ал на по ли ти ка од ви ја у ра спо ну од др жав ног до 
над-др жав ног ни воа; (3) упро шће ну пред ста ву по сто је ћих дру шта-
ва ко ји ма се упра вља или пре ко др жа ве, или пре ко тр жи шта, или 
пре ко ци вил ног дру штва; (4) иг но ри са ње фак та да је упра вљач ка 
спо соб ност угро же на, са јед не стра не, еро зи јом ле гал ног су ве ре-
ни те та и све из ра же ни јим огра ни че њи ма са вре ме не упра вљач ке 
мо ћи, те, са дру ге стра не, би ро кра ти јом обе ле же ном ин су фи ци јен-
ци јом ин фор ма ци ја, ве шти на и ло кал них зна ња по треб них за успе-
шну стан дар ди за ци ју, при ме ну и кон тро лу од ре ђе них по ли ти ка; 
(5) за по ста вља ње зна ча ја еко ном ске и дру штве не упра ве.7) По ред 
асо ци ја тив не де мо кра ти је, као од го вор на вер ти кал не не до стат ке 
агре га тив ног кон цеп та де мо кра ти је, пре вас ход но усме ре ног на гла-
са ње и из бо ре, ја вља се и по при лич но ути цај на иде ја де ли бе ра-
тив не де мо кра ти је. По њој, јав ни про стор, кон ци пи ран на осно ву 
кри те ри ју ма јав но сти и јав ног дис кур са, про ду ку је усло ве за сло-
же ну фор му пар ти ци па тив не де мо кра ти је: про сто ра где је ди ја лог 
из ме ђу по ли тич ке вла сти и јав ног ми шље ња, те по ли тич ког до но-
ше ња од лу ка и на уч них екс пер ти за, не за о би ла зна кон стан та.8) Док 
се за де ли бе ра тив ну де мо кра ти ју мо же ре ћи да пред ста вља де мо-
крат ски ме ха ни зам без струк ту ре, асо ци ја тив на де мо кра ти ја ма ни-

15-31.; Co hen, J. и Ro gers J. „As so ci a ti ons and De moc racy.“ SocialPhilosophyandPolicy,
10 (2), 1993, стр. 282-312.; Co hen, J. и Ro gers J. „As so ci a ti ve De moc racy.“ у Bard han, P. 
и Ro e mer,J. (ур.)MarketSocialism:TheCurrentDebate. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
1993, стр. 236-249.; Co hen, J. и Ro gers J. „Se con dary As so ci a ti ons and De moc ra tic Go ver-
nan ce.“ у Wright, E. O. (ур.) AssociationsandDemocracy. Ver so, Lon don, 1995, стр. 7-101.; 
Co hen, J. и Ro gers J. „So li da rity, De moc racy, As so ci a tion.“ у Wright, E. O. (ур.) Associations
andDemocracy. Ver so, Lon don, 1995, стр. 236-267.; Co hen, J. i Ro gers J. OnDemocracy:
TowardaTransformationofAmericanSociety.Pen guin Bo oks, New York, 1983.; Schmit ter, 
P. „In te rest In ter me di a tion and Re gi me Go ver na bi lity in Con tem po rary We stern Euro pe and 
North Ame ri ca.“ у Ber ger, S. (ур.) OrganizingInterestsinWesternEurope. Cam brid ge Uni-
ver sity Press, Cam brid ge, 1981, стр. 285-327.; Schmit ter P. и Stre eck W. „Com mu nity, Mar-
ket, Sta te – and As so ci a ti ons? The Pro spec ti ve Con tri bu ti ons of In te rest Go vr nan ce to So cial 
Or der.“ EuropianSocilogicalReview, 1(2), 1985, стр. 119-138.; Schmit ter, P. „The Irony of 
Mo dern De moc racy and the Vi a bi lity of Ef forts to Re form its Prac ti ce.“ у Wright, E. O. (ур.) 
AssociationsandDemocracy. Ver so, Lon don, 1995, стр. 167-184.; и Stre eck W. и Schmit ter 
P. „Com mu nity, Mar ket, Sta te, and As so ci a ti ons?“ у Stre eck, W. и Schmit ter, P. (ур.) Private
InterestGovernment, Sa ge, Lon don, 1985, стр. 1-29.

7) Ba der, V. „In tro duc tion.“ у Hirst, P. и Ba der, V. (ур.) AssociativeDemocracy:TheRealThird
Way. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 2001, стр. 3-5.

8) Ви ди Boh man, J. PublicDeliberation:Pluralism,Complexity,andDemocracy. MIT Press, 
Cam brid ge, 1996.; Dryzek, J. S. DeliberativeDemocracyandBeyond:Liberals,Critics,Con-
testations.Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2000.; и Fung A. и Wright E. O. (ур.) Deepening
Democracy:InstitutionalInnovationsinEmpoweredParticipatoryGovernance, Ver so, Lon-
don, 2003.
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фе сту је струк ту ру (си стем) без уна пред од ре ђе ног де мо крат ског 
ме ха ни зма (про це ду ре).9) Дру гим ре чи ма, док је де ли бе ра тив на 
де мо кра ти ја фо ку си ра на на про це су ал не мо мен те, по ве за ност ци-
вил ног дру штва са де ли бе ра тив ним про це сом и на чи ном аде кват-
ног устро ја ва ња де ли бе ра тив них фо ру ма, асо ци ја тив на де мо кра-
ти ја раз ма тра ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји омо гу ћа ва ци вил ном 
дру штву да пар ти ци пи ра у про це ду ра ма за до но ше ње од лу ка. Од 
по себ не ва жно сти је, да кле, под ву ћи да, у на ве де ним те о рет ским 
ела бо ра ци ја ма, до ла зи до пот пу ног кон цеп ту ал ног ре а фир ми са ња 
аутен тич не ре ле вант но сти фе но ме на ци вил ног дру штва.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПЛУРАЛИСТИЧКА
РЕКОНСТРУКЦИЈААСОЦИЈАТИВИЗМАИ

АРТИФАКТУАЛНААСОЦИЈАТИВНА
СОЛИДАРНОСТ

Кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је По ла Хир ста, ко ји пред-
ста вља ва ри јан ту ин сти ту ци о нал ног плу ра ли зма (ди стин гви ра ног 
од дру гих те о рет ских пред ло жа ка раз ре ше њем про бле ма кул тур не 
раз ли чи то сти и по ли тич ког је дин ства на по тен ци јал но аде кват ни-
ји или идеј но осе тљи ви ји на чин), је та ко по ста вљен да ди рект но 
раз ма тра ет нич ке, на ци о нал не и ре ли гиј ске атри бу те кул тур ног 
плу ра ли зма, те об у хва та ре цент на со ци о ло шка про ми шља ња и ис-
тра жи ва ња из обла сти ра да, ор га ни за ци је и јав не ад ми ни стра ци-
је.10) По Хир сту, је дан од бит них раз ло га за што ли бе рал на де мо-
крат ска те о ри ја ни је ап сор бо ва ла асо ци ја тив ни дис курс ло ци ран 
је у то ме што др жа ву тре ти ра као те жи шну по ли тич ку за јед ни цу, 
док во лун та ри стич ке ин сти ту ци је фи гу ри ра ју као дру штве ни по-
ста мент плу ра ли стич ке по ли ти ке. Оне су ме ста за агре га ци ју и 
фор му ла ци ју раз ли чи тих ин те ре са уну тар ци вил ног дру штва и 
ба ри је ра по тен ци јал ној охло крат ској хо мо ге ни за ци ји ве ћи не: за то 
што про мо ви шу де мо крат ски суп страт при мар не асо ци ја ци је – др-
жа ве, та кве во лун та ри стич ке асо ци ја ци је се од ре ђу ју као из ве де не 
и се кун дар не. Ква ли та тив ни скок асо ци ја ти ви зма се ма ни фе сту је 
у до де љи ва њу при мар ног ста ту са асо ци ја ци ја ма као нај ре ле вант-
ни јем сред ству де мо крат ске вла сти и ор га ни зо ва ња дру штве ног 

9) Perczynski, P. „As so cio-De li be ra ti ve De moc racy and Qu a li ta ti ve Par ti ci pa tion.“ у Hirst, P. и 
Ba der, V. (ур.) AssociativeDemocracy:TheRealThirdWay. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 
2001, стр. 71-85.

10) Ba der, V. „As so ci a ti ve De moc racy and the In cor po ra tion of Mi no ri ti es: Cri ti cal Re marks on 
Paul Hirst’s As so ci a ti ve De moc racy.“ у Hirst, P. и Ba der, V. (ур.) AssociativeDemocracy:
TheRealThirdWay. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 2001, стр. 187.
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жи во та.11) Сво јим про ми шља њи ма асо ци ја ти ви зма Хирст да је 
исто риј ску пер спек ти ву по ве зу ју ћи их са: (1) бри тан ским ко о пе ра-
ти ви стич ким по кре том; (2) фран цу ским му ту ал ним со ци ја ли змом; 
и (3), по себ но, са ен гле ским плу ра ли змом и гилд-со ци јалз мом.12)

Ин сти ту ци о нал на асо ци ја тив на ре фор ма по сто је ћег мо де ла 
ре пре зен та тив не де мо кра ти је об у хва та три прин ци па по ли тич ке 
ор га ни за ци је: (1) во лун та ри стич ке са мо у пра вља ју ће асо ци ја ци је 
тре ба да гра ду ал но и про гре сив но по ста ну при мар но сред ство де-
мо крат ске упра ве еко ном ским и дру штве ним по сло ви ма; (2) моћ 
тре ба да, без об зи ра на те ри то ри јал не или функ ци о нал не атри бу те, 
бу де ди стри бу и ра на у раз ли чи те до ме не вла сти и ад ми ни стри ра на 
на нај ни жем мо гу ћем упра вљач ком ни воу; и (3) де мо кра тич ност 
по рет ка не тре ба са мо да се ма ни фе сту је пре ко мо ћи гра ђан ских 
из бо ра или вла да ви не ве ћи не већ и пре ко кон ти ну и ра ног про то ка 
ин фор ма ци ја из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се вла да, 
где би пр ви тра жи ли са гла сност и ко о пе ра тив ност дру гих.13) Кон-
цеп ци ја во лун та ри стич ког са мо у пра вља ња као при мар ног сред ства 
де мо крат ског упра вља ња дру штве ним и еко ном ским по сло ви ма 
ин кор по ри ра два ква ли те та: (1) из ме шта ње др жав них функ ци ја на 
асо ци ја ци је и кре и ра ње ме ха ни за ма њи хо вог јав ног фи нан си ра ња; 
(2) и ре а ли за ци ју сред ста ва по треб них за кон сти ту и са ње асо ци-
ја тив ног по рет ка на ни воу ци вил ног дру штва.14) Сви ови фак то ри 
ука зу ју на ком пле мен тар но шћу обе ле же ни сук це сив ни про цес ко ји 
је усло вљен во љом за тран сфор ма ци јом ре ле вант них по ли тич ких 
сна га и ка па ци те том во лун та ри стич ких асо ци ја ци ја за при хва та ње 
тач но спе ци фи ко ва не по ли тич ке аген де.

По По лу Хир сту, ево лу тив но по сма тра но асо ци ја ти ви зам је 
од у век био екс пли цит но нор ма тив на по ли тич ка те о ри ја. Кру ци јал-
на пре ми са асо ци ја тив ног де мо крат ског про јек та је да уко ли ко се у 
не ком дру штву омо гу ћи со ци јал ним ак те ри ма нај ве ћа мо гу ћа сло-
бо да ме ђу соб ног удру жи ва ња пре ко во лун та ри стич ких уста но ва 
за оба вља ње глав них дру штве них за да та ка, он да ће са по сло ви ма 
то га ран га у та квом дру штву би ти да ле ко бо ље упра вља но не го да 
су пре пу ште ни изо ло ва ном де ло ва њу ин ди ви дуа или ад ми ни стра-
тив них те ла цен тра ли зо ва не др жа ве. Асо ци ја ти ви зам по ста вља и 

11) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 25.

12) Hirst, P. „Аssociational de moc racy.“ у Clar ke, P. B. и Joe Fo we ra ker, Ј. (ур.) Encyclopediaof
DemocraticThought.Ro u tled ge, Lon don, 2001, стр. 22-23.

13) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 20-21.

14) Loc. cit.
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сет пра ви ла ко ја ре гу ли шу по на ша ње тих ак те ра: (1) гра ђа ни тре ба 
да се ме ђу соб но удру жу ју за рад ис пу ње ња за јед нич ких свр ха и то 
тре ба да чи не на те ме љу сло бод ног ода би ра; (2) оно ли ко ко ли ко 
је мо гу ће, тим во лун та ри стич ким асо ци ја ци ја ма тре ба до зво ли ти 
ка ко да се раз ви ја ју сло бод но и не спу та но та ко и да сво је ин тер не 
по сло ве уре ђу ју са о бра зно во љи сво јих чла но ва; и (3) др жа ва или 
јав на моћ сме да огра ни чи сло бо ду не ке асо ци ја ци је ис кљу чи во за-
рад за шти те ин ди ви ду ал них сло бо да или сло бо де и ин те ре са не ке 
дру ге асо ци ја ци је.15)

Те жи шна иде ја асо ци ја тив не те о ри је је сло бо да удру жи ва-
ња по је ди на ца, а ње на раз ли ка у од но су на кон вен ци о нал ни ли бе-
рал ни ин ди ви ду а ли зам ле жи у ар гу мен ту да ин ди ви ду ми не мо гу 
за до во љи ти од ре ђе не по тре бе и пре фе рен ци је пре ко не за ви сних 
при ват них ан га жма на, те да пу на ре а ли за ци ја од ре ђе них сло бо да 
као нео п ход ност су ге ри ше ин ди ви ду ал но удру жи ва ње. Асо ци ја-
ти ви стич ка док три на члан ство у од ре ђе ној асо ци ја ци ји тре ти ра 
као не што што пре ва зи ла зи пу ке ути ли та ри стич ке на ка не, као из-
бор сред ста ва за ре а ли за ци ју за јед нич ких (ко лек тив них) ци ље ва и 
свр ха по сред ством ко га се про ши ру ју ин ди ви ду ал ни ка па ци те ти. 
Сло бо да ни је је ди но не га тив на сло бо да из бо ра ком па ти бил ног са 
вла сти том во љом и по твр ђе ног за ко ном, она про из и ла зи и из се-
лек то ва не асо ци ја ци ја и из ка те го ри је ода бра ног ци ља. Асо ци ја ци-
је, да кле, пре ко ин тер ак ци је ме ђу по је дин ци ма, ко ја под ра зу ме ва 
уза јам ност и стре мље ње ка за јед нич ком ци љу, по ве ћа ва ју ин ди ви-
ду ал не спо соб но сти: (1) у спе ци фич ном сми слу по ве за ном са свр-
хом раз ли чи тих во лун та ри стич ких асо ци ја ци ја; и (2) у раз вој ном 
сми слу пар ти ци па тив них спо соб но сти за оп ста ја ње и функ ци о ни-
са ње у гру пи.

Оба ова по зи тив на ефек та, по Хир сту, мо гу би ти из ра же ни 
пре ко пој мо ва по ве за них са ин ди ви ду ал ном сло бо дом: (1) удру жи-
ва њем по је дин ци ре а ли зу ју од ре ђе не свр хе или упра вља ју са ак-
тив но сти ма ва жним за њи хо ве ин те ре се на на чин ка ко то си гур но 
не би мо гли са ми, за то асо ци ја ти ви зам као нај бо љу власт ви ди ону 
у окви ру ко је се, као ин ди ви ду ал на бе не фи ци ја, екс тен зив на кон-
тро ла глав них со ци јал них ак тив но сти вр ши пре ко во лун та ри стич-
ких те ла; и (2) удру жи ва ње по тен ци ра и ин тен зи фи ку је про цес ин-
ди ви ду а ци је, са др жај ни ну кле ус етич ких аспе ка та асо ци ја ти ви зма, 
сло бод ни по је дин ци ко ји се удру жу ју, обра зло жен је пре ко есен-
ци јал них ин ди ви ду а ли стич ких пој мо ва ко ји про ши ру ју сло бо ду и 

15) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 45.
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ин ди ви ду а ци ју по је ди на ца.16) Суп стан ци јал но по сма тра но, за асо-
ци ја ти ви зам се мо же ре ћи да ма ни фе сту је те жњу ка ре а ли за ци ји 
ин ди ви ду а ци је, али пре ко иде је да се то да ле ко ефи ка сни је по сти-
же кроз ко о пе ра ци ју, не го кроз ис кљу чи во пар ти ку лар не при ват не 
ан га жма не. Асо ци ја тив на док три на, да кле, ни је у су прот но сти ни 
са ка те го ри јом не га тив не сло бо де ни са ин ди ви ду ал ним пра ви ма 
на из бор и при ват ност, пра ви ма ко ја пред ста вља ју ну жан услов за 
во лун та ри стич ки по ста мент ко о пе ра ци је и ко лек тив ног де ла ња.

Исто та ко, асо ци ја ти ви зам при хва та и фун да мен тал но на че ло 
ли бе ра ли зма по ко ме за кон ин тер ве ни ше са мо он да ка да је у пи та-
њу за шти та ин ди ви ду ал них ак тив но сти од угро жа ва ња дру гих (ка-
те го ри ја „дру ги“ под ра зу ме ва ка ко асо ци ја ци је, та ко и по је дин це). 
Во лун та ри стич ке асо ци ја ци је тре ба да бу ду што сло бод ни је у ин-
тер ном упра вља њу и ар ти ку ли са њу вла сти тих свр ха, сва ка оба ве за 
ко ју пре у зму мо ра ла би би ти де тер ми ни са на пре ко уну тра шњих 
про це ду ра за до но ше ње од лу ка. Пре ко при хва та ња ну жно сти из-
ве сних есен ци јал но по зи ци о ни ра них не га тив них сло бо да као сво је 
ис хо ди шне кон цеп ту ал не тач ке, асо ци ја ти ви стич ки про је кат ин-
кор по ри ра је згро ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма и из бе га ва упа да ње 
у зам ку ре пре сив ног ко лек ти ви зма. Ово сва ка ко не зна чи да су ели-
ми ни са ни сви кон флик ти из ме ђу не га тив не сло бо де до бро вољ ног 
из бо ра и по зи тив не сло бо де ко о пе ра тив них асо ци ја ци ја, по себ но 
ка да су у пи та њу по тен ци јал не не су гла си це око вла сни штва и опо-
ре зи ва ња: по ен та је да ове две фор ме сло бо де не ма ни фе сту ју не-
по мир љи ви ан та го ни зам асо ци ја тив не док три не.

На чин кон сти ту и са ња и раз во ја ин сти ту ци ја у окви ру асо-
ци ја тив не те о ри је под ра зу ме ва два етич ка зах те ва: (1) асо ци ја ци је 
мо ра ју да бу ду оправ да не пре ко њи хо вих бе не фи ци ја за по је дин-
це, бе не фи ци је мо ра ју да бу ду аутен тич но ин ди ви ду ал не, а не на-
мет ну те као ре ал ни или објек тив ни ин те ре си, асо ци ја ци је ко је их 
обез бе ђу ју мо ра ју би ти за ту свр ху иза бра не ис кљу чи во од стра не 
по је ди на ца; и (2) све асо ци ја ци је мо ра ју да бу ду за јед ни це из бо-
ра, а не за јед ни це суд би не, опре сив ност у сфе ри удру жи ва ња је 
оправ да на је ди но он да ка да чу ва усло ве по треб не за сло бод ни ода-
бир асо ци ја ци ја и кон зу ми ра ње бе не фи ци ја ко о пе ра тив но сти.17) Из 
пра ва да се бу де до бро вољ ни члан асо ци ја ци је про ис ти че још јед-
но основ но пра во асо ци ја тив ног дру штва: пра во да се иза ђе из асо-
ци ја ци је, мо гућ ност да се асо ци ја ци ја на пу сти у ре ла тив но крат-
ком вре мен ском пе ри о ду без ште те и гу би та ка. Не га тив но пра во 

16)  Ibi dem, стр. 50.

17)  Ibi dem, стр. 51.
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на пу шта ња асо ци ја ци је по не чи јем из бо ру и ле гал на од бра на тог 
пра ва су ва жни ји од по зи тив ног ин тер ве ни са ња јав не мо ћи за рад 
оси гу ра ва ња де мо кра тич но сти асо ци ја ци ја. Опа сност од за шти те 
сло бо де ин ди ви дуа и асо ци ја ци ја пре ко на ме та ња ин тер них ре гу ла 
и про це ду ра ле жи у то ме што је та кав на чин ре а го ва ња за бра њен 
од стра не јав не мо ћи. Услед то га, пра ви ла ко ја се ти чу асо ци ја тив-
ног упра вља ња мо ра ју би ти до вољ на за пре вен ци ју од ре пре сив-
но сти усме ре не ка чла но ви ма и од мо гу ћег по ни шта ва ња њи хо вог 
из бо ра.

Асо ци ја ти ви зам тре ба да бу де ко ре ни та ре форм ска тран-
сфор ма ци ја, услед то га што осна жу је гра ђа ни на и рас ки да са пе-
три фи ко ва њем при ват не хи је рар хи је ко ја чи ни да ве ћи на ци вил-
ног дру штва, уме сто да пред ста вља аутен тич но и ул ти ма тив но 
под руч је сло бо де, би ва до мен вла сти: та кав дис курс, да кле, вра ћа 
гра ђа ни но ву моћ ци вил ном дру штву.18) Ер го, асо ци ја тив на др жа ва 
бла го ста ња би би ла са гра ђе на око сле де ћих прин ци па: (1) во лун-
та ри стич ке асо ци ја ци је би се те ме љи ле на парт нер ском од но су из-
ме ђу ко ри сни ка и снаб де ва ча дру штве ним услу га ма; (2) та кве ор-
га ни за ци је би пре до ми нант но за ви си ле од јав них фон до ва и би ле 
би под ре ђе не јав ним ин спек ци ја ма и јав но фор му ли са ним стан дар-
ди ма; (3) сва ка во лун та ри стич ка асо ци ја ци ја би мо гла да ин сти-
ту ци о на ли зу је оно ли ко сер ви сних сег ме на та, ко ли ко сма тра да је 
це лис ход но и по треб но; (4) под прет по став ком да су фор му ли са ње 
стан дар да, ало ка ци ја фон до ва и ин спек ци ја кон со ци ја тив не при ро-
де, асо ци ја ци је би мо ра ле да ис пу не од ре ђе не усло ве ре ги стра ци-
је и ве ри фи ка ци је ко ји би им обез бе ди ли ста тус ко ри сни ка јав них 
фон до ва: (а) хар мо ни за ци ју са јав но до не се ним и про кла мо ва ним 
стан дар ди ма; (б) ак цеп ти ра ње пра ва на из ла зак из асо ци ја ци је и 
ко ри снич ку се лек ци ју асо ци ја тив них сер ви са; и (ц) пар ти ци па ци ју 
у јав ном и/или асо ци ја тив ном упра вља њу са чи та вим си сте мом.

За Хир ста, пот пу но раз ви је ни асо ци ја тив ни си стем би, да-
кле, био фе де ра лан са ре ги о ном као основ ном ор га ни за ци о ном је-
ди ни цом – на том ни воу, за јед но са ме ђу ре ги о нал ним тран сфе ри-
ма, фор ми ра ла би се и ди стри бу и ра ли јав ни фон до ви. По пи та њу 
јав не упра ве са раз ли чи тим со ци јал ним сер ви си ма и са си сте мом 
у це ли ни, ко о пе ра тив ност из ме ђу, на уну тра шњем пла ну, пот пу но 
де мо кра тич но-са мо у прав них асо ци ја ци ја би се ма ни фе сто ва ла сла-
њем пред став ни ка у јав на те ла за ду же на за цен трал не ре гу ла тив-
не и ди стри бу тив не функ ци је. Ре пре зен та тив на де мо крат ска те ла 
би функ ци о ни са ла на цен трал ном и ре ги о нал ном ни воу и њи хо ва 
при мар на над ле жност би би ла фор му ли са ње нај оп шти јих стан дар-

18)  Ibi dem, стр. 176.
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да и пра ви ла. Гра ђа ни би, кон се квент но, има ли по не ко ли ко гла-
со ва, као опред ме ће ње на че ла плу рал ног де мо крат ског во ту ма, и 
из над све га пра во да на пу сте од ре ђе ну асо ци ја ци ју ка да то по же ле. 
Др жа ва би за др жа ла моћ да спу та ва пре те ра ни раст у ку му ла тив но 
узе тој по тро шњи и та ко оспо ра ва и ко ри гу је стан дар де снаб де ва ње 
со ци јал ним услу га ма, али би из гу би ла уни ла те рал ну моћ до ступ-
ну по ли ти ча ри ма и упра вљач ким струк ту ра ма у би ро крат ским ко-
лек ти ви стич ким си сте ми ма: асо ци ја тив ни про фе си о нал ци у сфе ри 
дру штве ног бла го ста ња би би ли из ло же ни ин тен зив ни јем јав ном 
при ти ску, па ви ше од го вор ни и кон цен три са ни на функ ци о ни са ње 
ка ко вла сти те је ди ни це, та ко и це ло куп ног асо ци ја тив ног си сте ма.

Џо шуа Ко ен и Џо ел Ро џерс сма тра ју да се асо ци ја тив на де-
мо кра ти ја за сни ва на де мо крат ском иде а лу дру штве ног удру жи ва-
ња. Ње го ва су шти на се огле да у то ме да се при пад ни ци дру штва 
тре ти ра ју као јед на ки по пи та њу утвр ђи ва ња основ них пра ви ла 
дру штве не ко о пе ра тив но сти ко ја укљу чу је и на чи не на осно ву ко-
јих се: (1) до но се ауто ри та тив не ко лек тив не од лу ке; (2) про ду ку ју и 
ди стри бу и ра ју ре сор си; и (3) ор га ни зу је ши ри дру штве ни жи вот.19) 
На да ље, суп стан тив на по све ће ност ово ме иде а лу ин кор по ри ра и 
усред сре ђе ност на: (1) пра вич не усло ве за гра ђан ску пар ти ци па-
ци ју; (2) сна жну јав ну де ба ту; (3) пра вич ну ди стри бу ци ју ре сор-
са; и (4) за шти ту ин ди ви ду ал них ода би ра. Ка да је де мо кра ти ја у 
пи та њу, под ра зу ме ва се то тал на по све ће ност или оба ве зност то ме 
ап стракт ном иде а лу: дру штву јед на ких ко ји ма упра вља ју ње го ви 
при пад ни ци за њих са ме. Гра ђа ни схва та ју јед на кост у од но су пре-
ма фун да мен тал ним спо соб но сти ма ко је об у хва та ју: (1) ева лу а ци ју 
ра зло жно сти стан дар да удру жи ва ња и упра вља ње њи хо вим спро-
во ђе њем пре ма ре зул та ти ма те ева лу а ци је; и (2) ка па ци те те за фор-
му ли са ње и ре а ли за ци ју ин тен ци ја су про ста вље них ис хо ди шту са-
чи ње ном од та ко кон ци пи ра них пра ви ла. Ап стракт ни де мо крат ски 
иде ал об у хва та још шест спе ци фич них пра ви ла: (1) на род ни су ве-
ре ни тет; (2) по ли тич ку јед на кост; (3) ди стри бу тив ну пра вич ност; 
(4) гра ђан ску осве шће ност; (5) до бро еко ном ско функ ци о ни са ње; 
и (6) др жав не ком пе тен ци је.20)

По Хир сту, шест кри те ри ју ма ко је су Ко ен и Ро џерс фор му-
ли са ли да би де фи ни са ли де мо кра ти ју ука зу ју на две раз ли чи те 
кон цеп ци је у ње ном трет ма ну: по след ња два не ко ин ци ди ра ју са 
пр ва че ти ри, ко ја су по ве за на са кла сич ним ра ди кал но-ре пу бли-
кан ским де фи ни са њем де мо кра ти је као ве ћин ске мо ћи за до но ше-

19)  Co hen, J. и Ro gers J. „Se con dary As so ci a ti ons and De moc ra tic Go ver nan ce.“ op. cit., стр. 
33.

20)  Ibi dem, стр. 35
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ње од лу ка су ве ре них гра ђа на по све ће них за шти ти ин ди ви ду ал них 
пра ва и пра ва ма њи на.21) Кон цен три са ност на асо ци ја тив но-де мо-
крат ску кон цеп ци ју ин вол ви ра спе ци фич ну за ми сао де мо кра ти је, 
ону ко ја је од ре ђу је као ефи ка сну упра ву фун ди ра ну на: (1) аде-
кват ном про то ку ин фор ма ци ја од дру штва ка вла сти; и (2) ко ор ди-
на ци ји дру штве них по сло ва пре ко са рад ње др жа ве и се кун дар них 
асо ци ја ци ја за ду же них за ре пре зен то ва ње глав них, ин сти ту ци о-
нал но кон сти ту и са них дру штве них ин те ре са. Да кле, ова де фи ни-
ци ја де мо кра ти је ни је из ра же на пре ко пој мо ва ко ји су по ве за ни са 
вла да ви ном ве ћи не, већ пре ко ква ли те та до но ше ња од лу ка ко је ре-
зул ту је из ин тер ак ци је др жа ве и дру гих со ци јал них ор га ни за ци ја.

Кон цеп ту ал но је згро асо ци ја тив не де мо кра ти је је об ли ко ва-
ње фрак ци ја пре ко де ли бе ра тив не по ли ти ке асо ци ја ци ја чи је умре-
жа ва ње ди рект но до при но си ега ли тар ној де мо крат ској вла сти. За 
њу ни је при мар но да уки не власт, или да одво ји др жа ву од дру-
штва, или да офор ми про стор за спо ра зу ме ва ње из ме ђу јед на ких 
гру па, уме сто све га то га: она те жи ка то ме да де лу је ди рект но на 
асо ци ја тив но окру же ње јав них ак тив но сти и то на на чин да асо ци-
ја ци је учи ни ма ње фрак ци о на ли зо ва ним и по др жи ега ли тар не де-
мо крат ске нор ме. Ору ђе ово га ре форм ског про јек та тре ба да бу де 
иден тич но ору ђу јав не по ли ти ке (так се, при ре зи и ле гал не санк ци-
је) ко је је опе ра ци о на ли зо ва но пре ко стан дар ди зо ва них про це ду ра 
за до но ше ње од лу ка фор мал не вла сти (ле ги сла ту ра и ад ми ни стра-
тив ни ор га ни над гле да ни од стра не су до ва).22) Уоп ште но го во ре ћи, 
циљ ово га про јек та је де тер ми ни сан нор ма ма де мо крат ске вла сти 
и под ра зу ме ва ан га жман у три под руч ја: (1) та мо где по сто је не-
јед на ко сти у по ли тич кој ре пре зен та ци ји, асо ци ја тив на де мо кра ти-
ја про мо ви ше ор га ни зо ва ну ре пре зен та ци ју ис кљу че них ин те ре са; 
(2) та мо где груп ни пар ти ку ла ри зам на ру ша ва на род ни су ве ре ни-
тет или де мо крат ску де ли бе ра ци ју, асо ци ја тив на де мо кра ти ја охра-
бру је ор га ни зо ва но по на ша ње ко је ће узи ма ти у об зир и дру ге; и 
(3) та мо где асо ци ја ци је има ју ве ћу ком пе тен ци ју од јав них вла-
сти за про ду ко ва ње де ло твор них и пра вич них ре зул та та или та мо 
где ње ни пар ти ци пан ти мо гу да уна пре де ефи ка сност упра вљач-
ких про гра ма, асо ци ја тив на де мо кра ти ја пре по ру чу је ди рект ни ју и 
фор мал ни ју уло гу гру па.

Асо ци ја ци је, за Ко е на и Ро џер са, ни су да те као спон та не тво-
ре ви не дру штве ног жи во та у ни јед ној сво јој еле мен тар ној ком по-
нен ти, већ као мо да ли те ти ко ји су де тер ми ни са ни јав ном по ли ти-

21)  Hirst, P. „Can Se con dary As so ci a ti ons En han ce De moc ra tic Go ver nan ce?“ op. cit., стр. 104.

22) Co hen, J. и Ro gers, J. „Se con dary As so ci a ti ons and De moc ra tic Go ver nan ce.“ op. cit., стр. 
44.
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ком. Услед то га, усло ви под ко јим ове ор га ни за ци је функ ци о ни шу, 
ба ланс мо ћи из ме ђу њих и сте пен ком пе ти тив но сти и ко о пе ра тив-
но сти је об ли ко ван пре ко де ли бе ра тив но ре фор ми са ног ин тер вен-
ци о ни зма де мо крат ске др жа ве. По сто ји се дам ва жних асо ци ја-
тив них ква ли те та: (1) моћ и од го вор ност вођ ства асо ци ја ци је; (2) 
цен тра ли за ци ја вла сти у асо ци ја тив ном до но ше њу од лу ка; (3) све-
о бу хват ност или про пор ци о нал ност члан ства асо ци ја ци је у од но су 
пре ма за ин те ре со ва ној по пу ла ци ји; (4) обим од го вор но сти ко ји је 
асо ци ја ци ја пре у зе ла или ко ји јој је до де љен; (5) ква ли тет од но са 
са др жа вом; (6) мо да ли те ти ин тер ак ци је са дру гим асо ци ја ци ја ма; 
и (7) пра вич ност у ди стри бу ци ји мо ћи из ме ђу асо ци ја ци ја.23)

Ко ен и Ро џерс су, да кле, све сни да со ли дар ност про ис те кла 
из њи хо вог кон цеп ту ал ног пред ло шка не ће би ти иста као при род на 
или спон та на ва ри јан та, за то што ће јој, у нај ма њу ру ку, не до ста-
ја ти фре квент ност кул тур не ин тер ак тив но сти ко ја је по ве за на са 
кон сте ла ци јом асо ци ја тив не спон та но сти.24) Ипак, ту раз ли ку тре-
ти ра ју са мо као не пот пу ност и сма тра ју је по жељ ним и екла тант-
ним из ра зом ме та мор фо за на свет ском ни воу. При то ме, њи хо ва 
ре ак ци ја, ко ја под ра зу ме ва по треб ност ви ше ко смо по лит ско-ар ти-
фак ту ал не а ма ње ин тен зи фи ко ва но-ор ган ске со ли дар но сти, са др-
жи мо рал не и функ ци о нал не ар гу мен те: они про пи ту ју ка ко та ква 
но ва со ли дар ност ко ре спон ди ра са зах те ви ма де мо крат ског кон-
сен зу са и ка ко до при но си со ци јал ној еду ка ци ји. Да би се ап сол ви-
ра ли мо рал ни аспек ти но ве со ли дар но сти пр во тре ба кон ста то ва ти 
из ра же ну дру штве ну и по ли тич ку хе те ро ге ност као до ми нант не 
од ли ке гло бал не свет ске си ту а ци је. Та ква хе те ро ге ност чи ни не-
сум њи во те шком ре а ли за ци ју кон сен зу са о по ли тич кој кон цеп ци ји 
прав де, укљу чу ју ћи и кон цеп ту а ли за ци ју про ду ко ва ну пре ко ега-
ли тар не де мо кра ти је.

За сва ку кон цеп ци ју прав де, кон сен зус зна чи по ве ћа ње ста-
бил но сти по рет ка и про мо ви са ње спе ци фич них вред но сти: (1) 
со ци јал не ком пакт но сти и по ве ре ња; (2) со ци јал ног ми ра; (3) по-
јед но ста вље ње про це ду ра за до но ше ње од лу ка; (4) ре ду ко ва ње 
тро шко ва им пле мен та ци је и мо ни то рин га; и (5) под прет по став ком 
да кон сен зус ре флек ту је јав не де ба те и ди ску си је, ре ду ко ва ње али-
је на ци је гра ђа на од јав ног ода би ра.25) Шта ви ше, он по ма же у хар-
мо ни за ци ји чи стог иде а ла асо ци ја ци ја, чи ји су чла но ви по ли тич ки 
ауто ном ни и са мо у пра вља ју ћи, са чи ње ни цом да дру штве на и по-

23)  Ibi dem, стр. 48-50.

24)  Co hen, J. и Ro gers J. „So li da rity, De moc racy, As so ci a tion.“ op. cit., стр. 253.

25)  Ibi dem, стр. 254.
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ли тич ка ре ше ња усло вља ва ју фор му са мо кон цеп ту а ли за ци је чла-
но ва асо ци ја ци је и ли ми ти ра ју њи хо ве на ме ре и ре зул та те ин тер не 
се лек ци је. Ка да кон сен зус по пи та њу нор ми и вред но сти обра зу је 
и об ја шња ва ко лек тив не од лу ке, гра ђа ни ко ји су им под ло жни мо гу 
ре ћи да су те од лу ке не за ви сне и са мо у пра вља ју ће, те ће, кон се-
квен то, и на ни воу про це ду ре и на ни воу при ме не, афир ма тив но 
тре ти ра ти раз ма тра ња ко ја про ду ку ју со лу ци је као из вор но мо рал-
но ре зо но ва ње. Та ко ђе, по ли тич ком ар гу мен та ци јом, по ну ђе ном у 
фор ми де ба те ко ју су дру ги вољ ни да при хва те и др жа вом ко ја је 
оправ да на пре ко те исте рас пра ве, кон сен зус фор си ра му ту ал но по-
што ва ње из ме ђу гра ђа на.

До се за ње та квог кон сен зу са у ам би јен ту де мо крат ског плу-
ра ли зма је до ста ком пли ко ва но, а раз лог ле жи у то ме што по ли-
тич ки кон сен зус ко ји ре флек ту је са мо у пра вља ње и ме ђу соб но ува-
жа ва ње мо ра би ти ре а ли зо ван без кон тро ли са них и ре пре сив них 
фак то ра, об у хва та ју ћи и за шти ту основ них сло бо да из ра жа ва ња и 
удру жи ва ња. У са гла сју са Рол со вим дис кур сом, Ко ен и Ро џерс на-
гла ша ва ју да по ли тич ка кон цеп ци ја прав де мо же оп ста ти у си ту-
а ци о ном окви ру мо рал ног плу ра ли зма: гра ђа ни мо гу из ра жа ва ти 
ан та го ни зи ра на и кон фликт на мо рал на, ре ли ги о зна или фи ло зоф-
ска убе ђе ња, а да при том де ле пре кла па ју ћи кон сен зус про ду ко ван 
пре ко по ли тич ке кон цеп ци је ко ја ин кор по ри ра прин ци пе прав де 
– не сум њи во је да гра ђа ни мо гу одо бра ва ти исте по ли тич ке те о-
ре ме, чак и ако су одво је не од ди фе рен ци ра них мо рал них, ре ли-
ги о зних и фи ло зоф ских по сту ла та. Оно што има суп стан ци јал ну 
ва жност је сте да је ква ли тет пра вич не ко о пе ра тив но сти ме ђу јед-
на ким гра ђа ни ма по др жа ван од сва ког за себ ног и ди стин гви ра ног 
се та по сту ла та. По ли тич ки кон сен зус је, да кле, мо гућ под плу ра ли-
стич ким усло ви ма, али се не сме пре не брег ну ти ни ва жност прак-
тич не до ступ но сти ин сти ту ци о нал ног ме ха ни зма ко ји га про мо-
ви ше. Прет по ста вље ни кон сен зус по ве зан са кон сти ту ци о нал ном 
де мо кра ти јом ма ни фе сту је чи ње ни цу да ин ди ви дуе и пар ти је, ко је 
тре ба ју по др шку за вла сти те про јек те, мо ра ју да сво ја ста но ви шта 
уса гла се са суп стан ци јал ни јим иде јом гра ђан ства и јед на ко сти по-
је ди на ца.26)

За Ен др јуа Ле ви на, опет, исто риј ски по сма тра но, де мо кра-
ти ја озна ча ва вла да ви ну де мо са, на род них ма са су про ста вље них 
ели та ма, али, про то ком вре ме на, она је из гу би ла свој кла сни са др-
жај и ме та мор фо зи ра ла у вла да ви ну не из ди фе рен ци ра ног на ро да 

26)  Ibi dem, стр. 255.
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на до пу ње ну јав ном де ли бе ра ци јом и ди ску си јом.27) След стве но, 
мо же се ре ћи да је по ли ти ка де мо кра тич на оно ли ко ко ли ко су ко-
лек тив ни из бо ри де тер ми ни са ни ин ди ви ду ал ним ода би ри ма и то 
пре ко узи ма ња у об зир ал тер на тив но-оп ци о них пред ло га јед на ких 
по је ди на ца. По ње му, ли бе рал ни дис курс не фа во ри зу је ди рект ну 
де мо кра ти ју, већ ре пре зен та тив ну ва ри јан ту ко ја се тре ти ра као 
гра ђан ска се лек ци ја пред став ни ка пре ко раз ли чи тих ме ди ја тив них 
ин сти ту ци ја, уз не дво сми сле ну на по ме ну да је пар тиј ски си стем 
нај ма ње агре си ван по пи та њу про мо ви са ња и ре а ли за ци је де мо-
крат ских вред но сти. Без об зи ра на све, оба де мо крат ска мо да ли те-
та де фи ни тив но од ба цу ју пер спек ти ву кла сне по зи ци о ни ра но сти у 
трет ма ну и раз у ме ва њу де мо крат ске вла да ви не. Ува жа ва ју ћи та кву 
ко њунк ци ју, а пле ди ра ју ћи за раз у ме ва ње де мо кра ти је пре вас ход-
но као про це са де мо кра ти за ци је, а не као фик си ра ног ста ња ства-
ри, Ле вин, пре све га, оце њу је Ко е нов и Ро џер сов асо ци ја тив ни де-
мо крат ски про је кат као по ку шај фор му ли са ња прин ци па до брог 
де мо крат ског упра вља ња или, још пре ци зни је, као по ку шај фор-
му ли са ња не че га што гра ђа ни са пре о вла ђу ју ћим де мо крат ским и 
ега ли тар ним сен зи би ли те том под ра зу ме ва ју под до брим упра вља-
њем.

Ис хо ди шна кон цеп ту ал на по став ка асо ци ја тив не де мо кра ти-
је Ко е на и Ро џер са је оп хр ва на про бле ми ма: са јед не стра не, она, 
по ма ло оп скур но, за не ма ру је ре ле вант на раз ма тра ња о де мо крат-
ским функ ци ја ма асо ци ја ци ја и, са дру ге стра не, с об зи ром на то да 
је, пре све га, те о ри ја о упра вља њу и еко ном ској „ево лу ци ји“, она 
има пре ва лент но ауто ри та ран и функ ци о на лан ка рак тер (асо ци ја-
ци је не на ста ју спон та но као код Хир ста, ја вља ју се као про дукт 
де ли бе ра ци је али су де фи ни са не нор ма тив ним кри те ри ју ми ма, то 
су све о бу хват не ор га ни за ци је ко је су та ко устро је не да њи хо ве во-
ђе си мул та но од го ва ра ју члан ству али има ју и сна жне ин стру мен те 
за ње го во санк ци о ни са ње – до ла зи до цен тра ли за ци је у про це су 
груп ног до но ше ња од лу ка и про мо ви са ња ин тен зив не ве зе из ме ђу 
др жа ве и асо ци ја ци ја. Има ју ћи све ово на уму, Ко ен и Ро џерс су у 
ко ри го ва ној вер зи ји сво га ра да ста ви ли ак це нат на асо ци ја тив но 
по на ша ње у ду ху со ли дар но сти, те на гра ђан ске и де ли бе ра тив не 
ефек те асо ци ја тив ног ан га жма на. Јед но стра но и не кри тич ко пред-
ста вља ње не по твр ђе них ин ди ви ду ал них ко ри сти од пар ти ци па ци-
је ни је ода гна ло сум њу у то да је ова про ме на кур са не што ви ше 
од пу ког еви ден ци о ног анек са за по др жа ва ње при мар не функ ци о-
нал не ше ме њи хо ве асо ци ја тив не де мо кра ти је. По сто ји те шко хар-
мо ни зу ју ћа су прот ност из ме ђу ин ди ви ду ал них функ ци ја асо ци ја-

27)  Le vi ne, A. „De moc ra tic Cor po ra tism and/ver sus So ci a lism.“ у Wright, E. O. (ур.) Associati-
onsandDemocracy, Ver so, Lon don, 1995, стр. 157-166.



ЂорђеСтојановић Неокорпоративниконцепт“ваучерске...

25

ци ја гло ри фи ко ва них у ре ви ди ра ној вер зи ји (аре не де ли бе ра ци је 
и ко о пе ра ци је, шко ле де мо кра ти је, ком пе тен ци ја, по ве ре ње, од го-
вор ност и со ли дар ност) на спрам цен тра ли зо ва них, по лу-јав них и 
ли дер ских асо ци ја ци ја фор му ли са них у пр вој вер зи ји (кор по ра ти-
ви стич ких ин те ре сних гру па).

СЕКУНДАРНОГРАЂАНСТВО,ПОЛУ-ЈАВНЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕИДРЖАВНИВАУЧЕРСКИСИСТЕМ

Да би се раш чи сти ле све не до у ми це тре ба на по ме ну ти да два 
нај ва жни ја мо мен та ко ји из ра жа ва ју слич ност асо ци ја тив не де мо-
кра ти је и кор по ра ти ви зма су: (1) ин клу зи ја асо ци ја ци ја ци вил ног 
дру штва у про цес кре и ра ња и им пле мен та ци је јав не по ли ти ке; и 
(2) апо стро фи ра ње ак тив ног др жав ног ин тер вен ци о ни зма у об ли-
ко ва њу асо ци ја тив ног окру же ња. Ме ђу тим, док кор по ра ти ви стич-
ка док три на про мо ви ше пар ти ци па ци ју ре стри ко ва ну на цен тра ли-
зо ва не асо ци ја ци је, по себ но на оне ко је ре пре зен ту ју под руч је ра да 
и ка пи та ла, те пре го ва ра ју ка ко ме ђу соб но, та ко и са др жа вом на 
на ци о нал ном ни воу, асо ци ја тив на де мо кра ти ја ува жа ва ра зно ли-
кост не функ ци о нал но за сно ва них асо ци ја ци ја и по тен ци ра де цен-
тра ли зо ва не фор ме со ци јал ног ди ја ло га. На да ље, кор по ра ти ви зам 
и асо ци ја тив на де мо кра ти ја су фо ку си ра ни на са свим раз ли чи те 
атри бу те асо ци ја ци ја. За кор по ра ти ви зам је ва жан ка па ци тет асо-
ци ја ци ја за со ци јал ну кон тро лу сво јих чла но ва, спо соб ност да се 
про ду ку је ма њи или ве ћи сте пен во лун та ри стич ког при ста ја ња на 
цен тра ли зо ва но спо ра зу ме ва ње. Из кор по ра ти ви стич ког ра кур са, 
ова ква ин клу зив ност је ва жна за то што ли ми ти ра ди стри бу тив не 
кон флик те и омо гу ћа ва упра вљач кој струк ту ри да лак ше за о би ђе 
кон тро верз ну по ли ти ку. У слу ча ју да се не сла жу са зах те ви ма асо-
ци ја ци је, сло бо да чла но ва да је на пу сте ли ми ти ра на је ком пул зор-
ним или ква зи-ком пул зор ним про по зи циј ским аран жма ном ко ји 
де фи ни ше усло ве члан ства. За асо ци ја тив ни де мо крат ски мо дел 
груп ни ка па ци те ти за ре ша ва ње про бле ма и кон фли ка та су од пре-
суд не ва жно сти. Они су за сно ва ни ка ко на ду бин ском по зна ва њу 
члан ства, аку му ли ра ном кроз фре квент ну ин тер ак тив ност са упра-
вљач ком струк ту ром асо ци ја ци ја, та ко и на вер ти кал ном по зна ва-
њу са ме при ро де про бле ма. Ни је спор но да се асо ци ја тив на де мо-
крат ска па ра диг ма, за раз ли ку од кор по ра ти ви стич ког пред ло шка, 
ба зи ра на де цен тра ли зо ва ним и пар ти ци па тив ним асо ци ја ци ја ма.

Нео кор по ра ти ви стич ка те о ри ја про пи ту ју ко ли ко је по сто је-
ћи ин клу зив ни или екс клу зив ни си стем кор по ра ти ви стич ке ин тер-
ме ди ја ци је ефи ка сан и да ли ће не ка вр ста де мо крат ске на до пу не 
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(ин тер вен ци је) отво ри ти ин те ре сну груп ну ре пре зен та ци ју ис кљу-
че ним гру па ма и учи ни ти кор по ра ти ви стич ко спо ра зу ме ва ње зна-
чај но би ше од го вор ни јим и ре пре зен та тив ни јим у од но су пре ма 
ши рој дру штве ној за јед ни ци.28) У том кон тек сту, Фи лип Шми тер 
и Вол фганг Стрек (Vol fgang Stre eck) де фи ни шу ци вил но дру штво 
као скуп или си стем ин тер ме ди ја тив них гру па, ко је су ре ла тив но 
не за ви сне ка ко од јав них ауто ри те та та ко и од при ват них про дук-
ци о но-ре про дук ци о них је ди ни ца (пред у зе ћа и по ро ди ца). Без ин-
трин сич ног тен ди ра ња ка за ме ни ка ко др жав них, та ко и при ват них 
струк ту рал них еле мен та, те без при ста ја ња на пре у зи ма ње од го-
вор ност за во ђе ње по ли ти ке у це ли ни, оне су спо соб не за де ли бе-
ра ци ју и ре а ли за ци ју ко лек тив них ак ци ја у од бра ни или про мо ци ји 
вла сти тих ин те ре са и ин тен ци ја. При све му то ме, оне сво је ис по-
ља ва ње и функ ци о ни са ње уса гла ша ва ју пре ма уна пред утвр ђе ним 
ре гу ла ма гра ђан ске и ле гал не при ро де. За Шми те ров и Стре ков 
при ступ у фор му ли са њу иде ал ног мо де ла дру штве ног по рет ка мо-
же се ре ћи да се за сни ва на: (1) фун да мен тал ним на че ли ма глав них 
ко лек тив них ак те ра; (2) усло ви ма за пар ти ци па ци ју; (3) на чи ни ма 
до но ше ња од лу ка; (4) ме ди ји ма раз ме не; (5) вр ста ма ге не ри са ног 
до бра; и (6) по зи тив ним спољ ним ефек ти ма.29) На да ље, они раз-
ма тра ју ин те ре сне асо ци ја ци је као тран сфор ми са не но си о це ин ди-
ви ду ал них ин те ре са, твр де ћи да по сто је ћа ор га ни за ци о на те о ри ја 
ни је при хва ти ла по ли тич ку кон цеп ци ју ин те ре са по ко јој ин те ре-
сне гру пе пред ста вља ју не што мно го ви ше од па сив ног агре га-
ци о ног ре ци пи ра ња пре фе рен ци ја сво јих чла но ва. Ор га ни зо ва ни 
груп ни ин те ре си ни су да ти већ пред ста вља ју ре зул тат ра зно ли ких 
ва ри је те та ин тер ак ци је из ме ђу со ци јал не и ор га ни за ци о не струк-
ту ре. Услед то га, ин тер ак тив не ре ла ци је се, са јед не стра не, мо гу 
од ре ди ти као ква ли тет ор га ни за ци о но-циљ не фор ма ци је, док су, 
са дру ге стра не, по ве за не са фор ма ци јом ко лек тив ног иден ти те та 
у ин сти ту ци о нал ном кон тек сту уну тар ко га се груп ни ин те ре си и 
иден ти те ти де фи ни шу и кон ти ну и ра но про пи ту ју.30)

За Фи ли па Шми те ра, кре а то ра асо ци ја тив ног ва у чер ског мо-
де ла, Ко ен и Ро џерс су ожи ве ли нор ма тив ну де мо крат ску те о ри ју 
као тра ди ци ју кри тич ке ми сли и апли ци ра ли је на ре ди зај ни ра ње 
де мо крат ских ин сти ту ци ја. Та ква ре форм ска стра те ги ја се те шко 
обра зла же и ком пли ко ва но им пле мен ти ра. По ред ре ла тив но спо-
рог до се за ња по зи тив них ре форм ских ефе ка та и има нент них ре а-

28)  Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 36.

29) Stre eck W. и Schmit ter P. „Com mu nity, Mar ket, Sta te, and As so ci a ti ons?“ op. cit., стр. 8-17.

30)  Ibi dem, стр. 19.
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ли за ци о них кон фу зи ја, обич но про во ци ра ин стик тив но не га тив не 
ста во ве кон зер ва тив них и ре ак ци о них си ла усме ре них ка пе три-
фи ка ци ји ста тус-qуо-а, по себ но ка да се етич ко оправ да ње или 
ин стру мен тал на ра ци о нал ност по вла че из алох то ног из во ра ко ји 
је, као по де фи ни ци ји, те жак и про бле ма ти чан циљ ној аутох то ној 
кул ту ри. Има ју ћи то на уму, за ре форм ску стра те ги ју то га ран га 
се мо же ре ћи да прет по ста вља: (1) скло ност ка про ме на ма; (2) во-
љу да се не што на у чи од дру гих; и (3) спрем ност на жр тво ва ње 
у тран сак ци о но-тран сфор ма ци о ном пе ри о ду. По ње му, Ко е нов и 
Ро џер сов про је кат је, не за ви сно од ње го ве пра ве вред но сти, под-
стак нут и са два до дат на раз ло га: (1) оп штим (на ли ни ји про ме не 
ме то да ге не рал не си стем ске ева лу а ци је)- по сле по бе де ка пи та ли-
стич ке де мо кра ти је, успе шност од ре ђе ног по рет ка се ви ше не ме ри 
ком па ра ци јом са дру гим ре жи ми ма већ за до вољ ством вла сти тих 
гра ђа на; и (2) спе ци фич ним (на ли ни ји кон крет не си стем ске ева лу-
а ци је)- Аме ри ка је по че ла зна чај но да за о ста је за раз ви је ним ка пи-
та ли стич ко-де мо крат ским по рет ци ма.31)

Ко е нов и Ро џер сов мо дел је, да кле, усред сре ђен на тран-
сфор ма ци ју си сте ма ор га ни зо ва них ин те ре са, што га раз ли ку је од 
кла сич них ре форм ских зах те ва ко ји су уоби ча је но фо ку си ра ни на 
ви ше јав не и при ла го дљи ви је де мо крат ске ин сти ту ци је (из бор не 
за ко не, ста ту тар но пар тиј ско устрој ство, ве ли чи ну из бор них је ди-
ни ца, струк ту ру ле ги сла тив них те ла, пре ро га ти ве ег зе ку ти ве итд.). 
Ин те ре сне асо ци ја ци је су ма ње ви дљи ве ком по нен те мо дер них де-
мо кра ти ја: (1) из у зет но су број не и на мо мен те са свим со ци јал но 
езо те рич не и кон спи ра тив не; (2) од ли ку ју се ком плек сним исто риј-
ским ге но ти пом; (3) ег зи сти ра ју у раз ли чи тим ле гал ним фор ма ма; 
и (4) ре а ли зу ју нај ра зли чи ти је ко лек тив не функ ци је. Са јед не стра-
не, за Шми те ра, та ква кон јунк ци ја ма ни фе сту је пред но сти њи хо-
вог кон цеп ту ал ног по ку ша ја, јер по сто ји чи тав спек тар по зи тив них 
ефе ка та ко ји, ка ко из нор ма тив не пер спек ти ве та ко и због ин стру-
мен тал них раз ло га по ве за них са про дук тив но шћу и ком пе ти тив-
но шћу, мо гу ре зул то ва ти из уна пре ђи ва ња оно га што се, по чев од 
То кви ла, озна ча ва као асо ци ја тив на умет ност, док, са дру ге стра не, 
оно са чим се Шми тер не сла же пред ста вља ју сред ства пре ко ко јих 
тре ба да се ре а ли зу ју ци ље ви ко ји су за цр та ли Ко ен и Ро џерс.

На и ме, у скла ду са њи хо вим кон цеп ту ал ним пред ло шком 
др жа ва од лу чу је и ве ри фи ку је ко ји ин те ре сни си стем нај ви ше 
од го ва ра од ре ђе ном по ли тич ком про сто ру и са ста вља атрак тив-
не од но сне се то ве за функ ци о ни са ње сва ке пар ти ци пи ра ју ће асо-

31)  Schmit ter, P. „The Irony of Mo dern De moc racy and the Vi a bi lity of Ef forts to Re form its 
Prac ti ce.“ op. cit., стр. 168. 
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ци ја ци је. Не са мо да та ква кон сте ла ци ја под ра зу ме ва по сто ја ње 
екс трем них ка па ци те та за ком пе тент ну ева лу а ци ју асо ци ја ци ја и 
не у трал ну се лек ци ју, не го и ви ше стра но по ве ћа ва ком плек сност 
до но ше ња та квих од лу ка. Оста вља ју ћи по стра ни ка ко ће се де фи-
ни са ти по ли тич ки про стор и шта ће се де си ти са оним зо на ма ко-
је су ин тер сек то ри јал не и тран сфер зал не, мо же се прет по ста ви ти 
да ће „ми ри ја де“ нео п ход них ин фор ма ци ја о де се ти на ма хи ља да 
рав но прав них асо ци ја ци ја за тр па ти ле ги сла ту ру. Чак и ако крај њи 
ауто ри тет оста не ло ци ран у тра ди ци о нал но до вр ше ном си сте му 
ре пре зен та ци је, сте пен ми ну ци о зно сти ко ји је по тре бан за та кву 
се лек ци ју те шко да мо же би ти опи сан као де ли бе ра тив но ко лек-
тив но од лу чи ва ње уте ме ље но на на род ном су ве ре ни те ту. Уко ли ко 
и до ђе до пре ци зног де фи ни са ња по ли тич ког про сто ра, иза бра ни 
пар ти ци пан ти и ало ци ра на др жав на по моћ ће по ка зи ва ти сна жну 
тен ден ци ју ка фик си ра њу се лек то ва ног асо ци ја тив ног раз ме шта ја. 
Та кво ста ње ће усло ви ти да ну жни мо ни то ринг јав них ин те ре са 
бу де још ви ше под ре ђен оли гар хиј ским ин те ре си ма у од но су на 
ис хо ди шну по зи ци ју. По Шми те ру, сва ки ег зи сти ра ју ћи кор по ра-
ти ви зам, др жав ни или дру штве ни, мо ра да се су о чи са озбиљ ним 
по те шко ћа ма у ве зи са пе три фи ко ва ним ин те ре сним ка те го ри ја ма 
и чвр сто ћом кон сти ту и са них ор га ни за ци ја.32)

На да ље, код Ко е на и Ро џер са не мо же да се кон ста ту је аде-
ква тан трет ман са вре ме не „екс пло зи је“ ак тив но сти ор га ни за ци ја 
ко је де кла ри шу ре пре зен то ва ње ра зно вр сних пра ва (жи во тињ ски 
и при род ни про тек ци о ни зам, па ци фи зам, фе ми ни зам, ве ге те ри ја-
ни зам, ет ни ци зам, ра си зам и сл.). За прет по ста ви ти је да ће не-
ке од ових асо ци ја ци ја про ћи ве ри фи ка ци о ни про цес пред у зет од 
стра не др жа ве, али те шко да ће све обез бе ди ти при су ство у пре-
фе ри ра ном про сто ру. Ни је ја сно да ли ће и за њих би ти при ме њен 
кри те ри јум за о кру же но сти, оби ма од го вор но сти, фор мал но сти и 
ин те гра тив них ка па ци те та, на на чин да ће би ти дис кри ми ни са не у 
ко рист асо ци ја ци ја уте ме ље них на кла сним, про фе си о нал ним или 
сек то ри јал ним ин те ре си ма. Оне уно се у по ли тич ки про цес ме ру 
оп ште за сту пље но сти и прин ци пи јел них убе ђе ња ко ји мо ра ју би ти 
тре ти ра ни и оце ње ни на са свим дру га чи ји на чин. Ко ен и Ро џерс 
ве ру ју да ће кла се, ка пи тал и рад у сво јим нај ши рим ор га ни за ци-
о ним фор ма ма за др жа ти пре до ми нант ну уло гу и то по це ну ве ћег 
сте пе на сек то ри јал не и про фе си о нал не ди вер зи фи ка ци је, док је, за 
Шми те ра, про блем у то ме што у де мо крат ском по ли тич ком про це-
су не ма нор ма тив ног про сто ра за на ме та ње и, ер го, пер пе ту и ра ње 

32)  Ibi dem, стр. 169.
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раз ли ка, осим у слу ча ју кад су аутен тич ни из раз сло бод ног из бо ра 
гра ђа на.33)

Ко нач но, ни јед на ре фор ма ово га ран га не мо же би ти ре а ли-
зо ва на док гра ђа ни ни су убе ђе ни: (1) да ње на укуп на ко рист ма-
ни фе сту је до бро бит за сва ко га; и (2) да не ће на ру ши ти по сто је ћу 
ди стри бу ци ју мо ћи у сме ру ко ји мо же на ште ти ти бу ду ћим од лу ка-
ма. По Шми те ру, Ко ен и Ро џерс су мо жда и ус пе ли да ап сол ви ра ју 
пр ви зах тев, али дру ги је остао са свим отво рен. То ме све му тре ба 
до да ти и пре не бре га ва ње: (1) ин тер на ци о нал них ком по нен ти ин-
те ре сне ре пре зен та ци је; (2) ре форм ских кон се квен ци на пар тиј ски 
си стем и ле ги сла тив не про це се; (3) на чи на ре гу ли са ња пар ти ци-
па ци је ре ли гиј ских и па три от ски удру же ња, с об зи ром на њи хо-
ву етич ку ва жност у свим есен ци јал ним со ци јал ним зо на ма; и (4) 
по тре бе за де фи ни са њем ли ми та ар ти фак ту ал но сти и, след стве но, 
ни воа до ког ће по сто је ће при род не асо ци ја ци је би ти за не ма ри ва-
не, а оформ ље не но ве кроз јав ну по ли ти ку.34)

За Шми те ра, очи глед но је да рас те ре ће ње др жа ве и ле ги сла-
тив ног про це са од об ра де то ли ког бро ја де таљ них ин фор ма ци ја о 
ре фор ми са ним асо ци ја ци ја ма мо ра би ти ре а ли зо ва но пре ко гра ђа-
на. Као нај по год ни ји ме тод иден ти фи ку је си стем се кун дар ног гра-
ђан ства ко ји под ра зу ме ва да ће гра ђа ни ма, у ре гу лар ним вре мен-
ским ин тер ва ли ма, би ти до де ље ни ва у че ри за по др шку асо ци ја ци ја 
и до зво ље на ди стри бу ци ја у са гла сју са вла сти тим ин те ре си ма и 
пре фе рен ци ја ма. Јав ни фон до ви би до би ја ли ва у че ре из ге не рал ног 
бу џе та и са мо оне ор га ни за ци је ко је при хва те од ре ђе не ре стрик ци-
је (нпр. уну тра шњу де мо крат ску се лек ци ју вођ ства, тран спа рент-
ност фи нан сиј ског по сло ва ња, не про фит но кре и ра ње ак тив но сти 
итд.) мо гле би да до би ју ва у че ре и ста тус гра ђан ске или по лу-јав не 
ин сти ту ци је. Ова ко јед но став но ус по ста вље ни кри те ри ју ми усло-
ви ли би ка на ли са ње ве ли ког бро ја ре сор са у асо ци ја ци је свих вр-
ста и ре ду ко ва ње, ако не и пот пу но ели ми ни са ње, по сто је ћих не-
јед на ко сти у ка па ци те ти ма за ко лек тив но де ло ва ње.

Укуп ност ова кве ди стри бу ци је би ауто мат ски и ин ди рект но 
ре ди зај ни ра ла си стем ин те ре сне ре пре зен та ци је, ва у чер ски си стем 
би био отво рен без ика кве дис кри ми на ци је свим ег зи сти ра ју ћим и 
по тен ци јал ним ин те ре си ма. Си мул та но, не би охра бри вао не ку до-
ми нант ну гра ни цу раз два ја ња, из јед на ча вао би усло ве удру жи ва ња 
кроз ка те го ри је ко је би ва ри ра ле по ини ци јал ним ре сор си ма, за сту-
пље но сти, бро ју чла но ва, ин тен зи те ту ло ка ци је итд. Гра ђа ни би са-

33)  Ibi dem, стр. 170.

34)  Ibi dem, стр. 171.
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ми би ра ли ко ји ин те ре си пред ста вља ју те жи ште њи хо вих опре де-
ље ња и се лек то ва ли би асо ци ја ци ју ко ја их нај бо ље ре пре зен ту је. 
Осла ња ју ћи се на пе ри о дич ну ди стри бу ци ју ва у че ра, чи тав си стем 
би био до вољ но флек си би лан - спо со бан за на гра ђи ва ње оних асо-
ци ја ци ја ко је иден ти фи ку ју но ве пред ме те од јав не за ин те ре со ва-
но сти и зна ча ја. Ком пе ти ци ја из ме ђу ва у чер ских сек то ра би би ла 
ди на мич на, што би до при не ло по ве ћа њу ко му ни ка ци је pro et con tra 
ме ђу ри вал ским асо ци ја ци ја ма и усло ви ло ви ши сте пен пра вич но-
сти гра ђан ске де ли бе ра ци је и де ба та. Да кле, ва у чер ски си стем би 
мо гао да се де фи ни ше као ин сти ту ци о нал но пот пу но не у тра лан.35)

Те мељ Шми тро вог асо ци ја тив ног про јек та за пра во ма ни-
фе сту је три ме ђу соб но ја ко бли ске ре фор ме: (1) уста но вље ње по-
лу-јав ног ста ту са за ин те ре сне асо ци ја ци је; (2) фи нан си ра ње тих 
асо ци ја ци ја пре ко оба ве зних до при но са; и (3) ди стри бу ци ју тих 
фон до ва пре ко си сте ма гра ђан ских ва у че ра. Ка ко ин те ре сне асо-
ци ја ци је и дру штве ни по кре ти ко ји се ор га ни зу ју по прин ци пи ма 
по лу-јав но сти та ко и ин те ре сне ор га ни за ци је и дру штве ни по кре-
ти чи је се функ ци о ни са ње ба зи ра на при ло зи ма њи хо вих чла но ва 
мо гу да иза ђу и уђу у по ли тич ки си стем кад год то по же ле. Ме ђу-
тим, пра во на ва у чер ски ди стри бу и ра ну по моћ сти чу тек са при-
хва та њем од ре ђе них јав них оба ве за по пи та њу њи хо вих ин тер них 
про це ду ра и јав ног по на ша ња. Ин ди ви дуе мо гу да при па да ју не ве-
ри фи ко ва ним асо ци ја ци ја ма, оним без јав ног сер ти фи ка та, и чи сто 
при ват ним асо ци ја ци ја ма на на чин ка ко то пре фе ри ра ју, али сви 
по ре ски об ве зни ци мо ра ју да из дво је фик си ра не из но се за ин те-
ре сну ре пре зен та ци ју у це ли ни. Сви гра ђа ни по ре ски об ве зни ци 
у пот пу но сти рас по ла жу са сво јим ва у че ри ма, мо гу их ди стри бу-
и ра ти у про пор ци ји ко ју они од ре де, на рав но, са мо по лу-јав ним 
асо ци ја ци ја ма ко је за сту па ју и опред ме ћу ју њи хо ве пре фе рен ци је.

Чак и ако се раз ли ку ју у не ким ва жним ме сти ма, Шми тер 
на гла ша ва да у мно гим европ ским зе мља ма си стем при вред них 
ко мо ра за ре пре зен та ци ју ин ду стриј ских, тр го вач ких, за нат ских 
или зе мљо рад нич ких ин те ре са пред ста вља ле гал ни пре се дан за 
ову вр сту асо ци ја тив но сти. По чев од На по ле о но вог пе ри о да, па 
све до про ши ре ња и осна же ња на кра ју 19. ве ка, ови оба ве зу ју ћи 
аран жма ни за сек тор ску ре пре зен та ци ју пред ста вља ју до бар при-
мер ме ре ко ја је про ми шље но и свр хо ви то под сти ца на да слу жи 
ра ди пре ва зи ла же ња ин трин сич них мањ ка во сти у асо ци ја тив ним 
спо соб но сти ма спе ци фич них со цио-еко ном ских гру па, те за до во-
ље ња од ре ђе них ци ље ва јав не по ли ти ке. Не ко мо же при го во ри ти 
да уста но вље ње ових си сте ма на та ко фор му ли са ном се лек тив ном 

35)  Ibi dem, стр. 172.



ЂорђеСтојановић Неокорпоративниконцепт“ваучерске...

31

прин ци пу ни је де мо крат ско или да њи хо во функ ци о ни са ње не из-
ра жа ва јав не оче ки ва ња, али, без об зи ра на све то, они и да ље оп-
ста ју и ни су кон фон ти ра ни са дру гим де мо крат ским ин сти ту ци-
ја ма. У да на шње вре ме, нај ви дљи ви ја ана ло ги ја се мо же по ву ћи 
пре ма јав ним фон до ви ма за рад по ли тич ких пар ти ја и га ран то ва њу 
да сва ки оп ту же ни мо ра има ти прав ног са вет ни ка.

Мо дер не ин те ре сне асо ци ја ци је већ оба вља ју раз ли чи те јав-
не функ ци је и као но си о ци од ре ђе них јав них ан га жма на и као из-
вр ши о ци од ре ђе не по ли ти ке јав них вла сти, ма да се рет ко ка да од 
њих за и ста тра жи да функ ци о ни шу као спе ци фи чан јав ни мо дел 
са тач но од ре ђе ним пра ви ма и оба ве за ма. Спо ме ну те при вред не 
ко мо ре су из у зе так, али ли бе рал ни за ко ни ка сног XIX ве ка и ра ног 
XX ве ка су омо гу ћи ли ла ко фор ми ра ње и ре ги стро ва ње асо ци ја ци-
ја, док син ди ка ти под ра зу ме ва ју ап сорп ци ју од ре ђе них пра ви ла и 
про це ду ра за сти ца ње ста ту са нај ре пре зен та тив ни јег и екс клу зив-
ног пре го ва рач ког пар ти ци пан та. У др жа ви са кор по ра ти ви стич-
ким си сте мом та кви трен до ви ме та мор фо зи ра ју у сво ју екс трем-
ну ва ри јан ту, све ка те го ри је кла сних или сек тор ских ин те ре са су 
апри ор но уста но вље не пре ко вла сти ко ја из да је ли цен цу или сер-
ти фи кат са мо јед ној ор га ни за ци ји за њи хо во об ла сно ре пре зен то-
ва ње.

Та ква кон сте ла ци ја усло вља ва да Шми те ров ва у чер ски си-
стем на мер но из бе га ва спе ци фи ка ци ју би ло ко је фик си ра не ка те-
го ри је ре пре зен то ва ња уте ме ље не на кла си, ста ту су, сек то ру или 
про фе си ји, те оста вља ор га ни за ци о не гра ни це ко је об у хва та ју 
по лу-јав не ин сти ту ци је де фи ни са не пре ко: (1) ин те ре сних ини-
ци ја ти ва; (2) са мо о дре ђе ња дру штве них гру па; и (3) ком пе ти ци је 
за ва у че ре ин ди ви ду ал них гра ђа на.36) Глав на ин тен ци ја ко ја ле жи 
иза по лу-јав ног ста ту са је сте фор си ра ње: (1) гра ђан ске ди мен зи је 
асо ци ја ци ја; (2) њи хо вог бо љег ме ђу соб ног раз у ме ва ња; и (3) ува-
жа ва ња ин те ре са јав но сти као це ли не. Та ко по зи ци о ни ра не аспи-
ра ци је би ин сти ту ци о нал но мо ра ле кул ми ни ра ти у уста но вље њу 
По ве ље о пра ви ма и оба ве за ма ко ја би ре гу ли са ла функ ци о ни сње 
ин те ре сних асо ци ја ци ја са ве ри фи ко ва ном ре ле вант но шћу за се-
кун дар но ор га ни за ци о но гра ђан ство. Шми тер прет по ста вља да 
би би ло са свим на ив но по ве ро ва ти ка ко на ме та ње од ре ђе них асо-
ци ја тив них фор ми и пра ви ла ауто мат ски во ди ка ак те ри ма ко ји су 
ру ко во ђе ни иде ал ним спо јем чи ње ни ца, ре спек то ва ња дру гих и 
ан ти ци пи ра њем же ље не бу дућ но сти: ва у чер ски си стем, пре све-
га, по ку ша ва да амал га ми ра од ре ђе не усло ве са мо ор га ни зо ва ња и 
упра вља ња са кон крет ном по др шком и ком пе ти тив ним про це сом 
ало ка ци је мо ћи.

36)  Ibi dem, стр. 174.
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Шми тер прет по ста вља да би По ве ља о пра ви ма и оба ве за ма 
са др жа ла: (1) спе ци јал ну ре ги стра ци о ну про це ду ру за све асо ци-
ја ци је ко је функ ци о ни шу у скла ду са По ве љом за рад ак тив но сти 
ин те ре сне ре пре зен та ци је и ин тер ме ди ја ци је; (2) при ступ јав ним 
вла сти ма свих де ли бе ра тив но ре ле вант них ак те ра за ле ги сла ти ву 
и им пле мен та ци ју у спе ци фи ко ва ним ин те ре сним до ме ни ма; (3) 
га ран то ва ње де мо крат ских из бор них про це ду ра за из вр шне струк-
ту ре и њи хо ве од го вор но сти це ло куп ном члан ству са по себ ним 
апо стро фи ра њем пра ва ма њи на; (4) оба ве зу да се као чла но ви при-
хва те сви (по је дин ци, по ро ди це, ком па ни је итд.) чи ји се ин те ре си 
по кла па ју са са мо де фи ни са ним ин те ре сним до ме ном (без об зи ра 
на пол, ра су, на ци о нал ност итд.); (5) за бра ну на си ља, ра си зма, и 
дру гих фор ми кри ми нал ног по на ша ња; (6) оба ве зу пот пу не јав не 
тран спа рент но сти при хо да и рас хо да асо ци ја ци је; (7) за бра ну би ло 
ка квих про фит них ак тив но сти; (8) за бра ну до при но са фи нан си ра-
ња по ли тич ких пар ти ја, дру штве них по кре та и дру гих ин те ре сних 
асо ци ја ци ја; (9) оси гу ра ва ње ка па ци те та за ди рект ну пар ти ци па-
ци ју у им пле мен та ци ји јав не по ли ти ке (прет по став ка је да ће ре ле-
вант на по ли ти ка би ти мак си мал но ад ми ни стри ра на пре ко асо ци ја-
тив них ка на ла); (10) га ран ци је да јав на власт не ће ин тер ве ни са ти у 
уну тра шњу де ли бе ра ци ју и ода бир по лу-јав них асо ци ја ци ја, осим 
у слу ча ју обез бе ђи ва ња ста ту са и про ме не гра ђан ског и кри вич ног 
за ко но дав ства; (11) до зво лу за при ступ јав ним фон до ви ма за сно-
ва ним на обли га тор ним да ва њи ма гра ђа на ко ја су ди стри бу и ра на 
пре ко ва у че ра, као и не за ви сним при ват ним фон до ви ма чла но ва 
од ре ђе не асо ци ја ци је.37)

Од бра на но ве по ре ске по ли ти ке, у сми слу на ме та ња но вих 
так си, ни ка да ни је ужи ва ла по др шку, по себ но у све тлу нео ли бе-
рал них за ла га ња про тив по ве ћа ња фи скал них обли га ци ја за ко је 
се већ др жи да су пре ве ли ке. Ме ђу тим, по Шми те ру, чи тав ва у-
чер ски си стем се за сни ва на но вом ме то ду фи нан си ра ња ин те ре-
сног по сре до ва ња, фи нан си ра ња ко је тре ба да бу де не за ви сно од 
спо соб но сти или же ља по је ди нач ног гра ђа ни на да из дво ји нов ча на 
сред ства, што ука зу је на не во лун та ри стич ко фор ми ра ње фи нан сиј-
ских ре сор са од свих оних ко ји ће по тен ци јал но има ти ко ри сти. 
Без об зи ра да ли ће се на зва ти асо ци ја тив ни до при нос или ре пре-
зен та тив на до на ци ја, то ће, ван сва ке сум ње, и да ље оста ти при-
нуд на упла та. Та ква так са тре ба да бу де оба ве за сва ког ста нов ни ка 
на од ре ђе ној те ри то ри ји, али не и кор по ра ци ја, јер би та ко до шло 
да дво стру ке упла те и, след стве но, по тен ци јал но ве ћег ути ца ја на 
ди стри бу ци ју при хо да. Сва ко ко би же лео, мо гао би да уче ству је 
и са до бро вољ ним при ло зи ма, што га, на рав но, не би осло бо ди ло 

37)  Ibi dem, стр. 175-176.
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од пла ћа ња ге не рал не так се. Шми тер на гла ша ва да би то ле ри са ње 
ова кве сло бо де са чу ва ло ма ле и ком пакт не гру пе ко је би и да ље 
оста ле атрак тив не за сво је чла но ве. При том, оно што ста би ли зу је 
чи тав мо дел је ме ха ни зам ва у че ра ко ји мо гу би ти до де ље ни са мо 
ин те ре сним асо ци ја ци ја ма са по лу-јав ним ста ту сом у раз ме ри ко ју 
ода бе ре сам гра ђа нин. Њи хо ву уни форм ну вред ност би од ре ђи ва-
ла јав на по ли ти ка, а је ди не тро шко ве њи хо ве упо тре бе би де тер-
ми ни са ли вре ме и на пор по треб ни за тех нич ку ре а ли за ци ју и за 
при ку пља ње ин фор ма ци ја о ал тер на тив ним асо ци ја тив ним ре ци-
пи јен ти ма.

За Шми те ра, по сто ји ви ше атрак тив них ка рак те ри сти ка ва у-
чер ског си сте ма у до ме ну ин те ре сне ре пре зен та ци је: (1) до зво ља-
ва ње ре ла тив но сло бод ног из ра жа ва ња плу ра ли те та пре фе рен ци ја 
сва ког гра ђа ни на у од но су на огра ни че ња јед не пар тиј ске ли сте 
или јед ног кан ди да та као нај че шће фор ме те ри то ри јал но ба зи ра-
ног гла сач ког си сте ма; (2) с об зи ром да ће про пор ци ја ди стри бу-
ци је ва у че ра асо ци ја ци ја ма од стра не ин ди ви дуа ја сно ре флек то-
ва ти ко ли ко сна жно сва ки по је ди нац осе ћа раз ли чи те ин те ре се, 
ва у чер ски си стем ће обез бе ди ти јед но став но ре ше ње за про блем 
ин тен зи те та ко ји већ ду же вре ме за о ку пља де мо крат ску те о ри ју; 
(3) до ћи ће до из јед на ча ва ња ва у чер ског из но са и одва ја ња од лу ке 
о до при но су од не јед на ког рас по ла га ња ре сор си ма ко је је ин трин-
сич но си сте му вла сни штва; (4) ану ли ра ће се ра ци о нал ни мо ти ва за 
ко руп тив не де фор ма ци је, јер ва у че ри оси гу ра ва ју ди рект ну ко рист 
до на то ру и мо гу би ти по тро ше ни са мо пре ко ве ри фи ко ва не асо-
ци ја ци је са сер ти фи ка том; (5) би ће омо гу ће но про ми шља ње при-
ро де не чи јег ин те ре са и пру же на је дин стве не шан се за ева лу а ци ју 
не чи јих прет ход них из бо ра; (6) до ћи ће до ма те ри ја ли зо ва ња сна-
жног ме ха ни зма за уве ћа ва ње од го вор но сти асо ци ја ци ја – уко ли ко 
се по на ша ње њи хо вог вођ ства пре ви ше раз ли ку је од пре фе рен ци ја 
по је ди на ца ко ји су сво је ва у че ре по тро ши ли на њих, гра ђа ни мо-
гу да их тран сфе ри шу на не ку дру гу асо ци ја тив ну ло ка ци ју; (7) 
ре а ли зо ва ће се ефи ка сна се лек ци ја из ме ђу ри вал ских кон цеп ци ја 
не ког ин те ре са и, след стве но, по тен ци јал но ан га жо ва ње ла тент них 
гру па ко је не мо гу да пре ђу ини ци јал ни ор га ни за ци о ни цен зус; и 
(8) оси гу ра ће се објек тив на сред ста ва за про ши ре ње есен ци јал них 
гра ђан ских прин ци па и ком пе ти тив ног је згра де мо кра ти је и то без 
мо мен тал них и ин тен зив них ин ди ви ду ал них зах те ва и без угро жа-
ва ња по зи ци је ели та.38)

За Шми те ра, све то пред ста вља сиг ни фи кан тан на пре дак 
у од но су на по сто је ћу прак су из бор них де мо кра ти ја и плу ра ли-

38)  Ibi dem, стр. 178.
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стич ког по сре до ва ња. Оно што ни је раз ја шње но је сте ка ко би се 
ти про гре сив ни трен до ви за др жа ли у ви ше кор по ра ти ви стич ким 
си сте ми ма. Нео спор но је да ова кав мо дел ели ми ни ше пе три фи-
ко ва но кон сти ту и са ње на ци је уте ме ље но на кла сним, сек тор ским 
или про фе си о нал ним ка те го ри ја ма. Са ва у че ри ма све ка те го ри је 
ин те ре са ко је су ре пре зен то ва не кроз по лу-јав ни ста тус има ју исте 
хи по те тич ке шан се да при ву ку по др шку, та ко да ни јед ној асо ци-
ја ци ји ни је га ран то ван стал ни мо но пол у од ре ђе ном до ме ну. Чи-
ње ни ца да ће не ке асо ци ја ци је рас по ла га ти са ви ше ва у че ра мо же 
би ти до бар ар гу мент за по тен ци ра ње све о бу хват ни јих ка те го ри ја и 
мо но по ли стич ки јих ор га ни за ци ја, ма да та кав од нос сна га увек мо-
же би ти на ру шен уко ли ко гра ђа ни ис тра ју у пре у сме ре ној по тро-
шњи сво јих ва у че ра. У ва у чер ском си сте му гра ђа ни-до на то ри не 
по ста ју ауто мат ски чла но ви удру же ња, њи хо ви ва у чер ски гла со ви 
не по вла че за со бом ка ко при сту па ње од ре ђе ној асо ци ја ци ји та ко 
и по слу шност ис тој. По ве ћа ње ре сор са и ис так ну тост асо ци ја ци је 
мо же до ве сти и до по ве ћа ња ње не атрак тив но сти за ин ди ви ду ал ну 
пар ти ци па ци ју, ва у чер ска ком пе ти ци ја ме ђу асо ци ја ци ја ма усло-
вља ва из два ја ње зна чај них сред ста ва за при до би ја ње по др шке и 
то не са мо на ни воу ва у чер ског ка пи та ла, већ и на по љу ан га жма на 
ре гу лар ног члан ства ко је ће од лу чи ва ти о ва у чер ској по тро шњи.

Шми тер су ге ри ше да тех нич ка им пле мен та ци ја ва у чер ског 
мо де ла мо ра да ува жи и сле де ће мо мен те: (1) ва у че ри тре ба да бу ду 
ад ми ни стри ра ни за јед но за по ре зом на до бит и тре ба да има ју фор-
му упит ни ка са ли стом свих по лу-јав них асо ци ја ци ја; (2) гра ђа ни 
би мо гли да иза бе ру ли ми ти ра ни број асо ци ја ци ја, фрак ци о ну ди-
стри бу ци ју тре ба сук це сив но су зби ја ти због јед но став но сти об ра-
чу на ва ња; (3) ли ста по лу-јав них асо ци ја ци ја би мо гла да бу де та ко 
струк ту и ра на да ор га ни за ци је са ве ли ким члан ством за у зи ма ју по-
себ ну сек ци ју, ло кал не и спе ци ја ли зо ва не гру пе тре ба да бу ду ори-
јен ти са не ка при дру жи ва њу ши рим и на ци о нал ним асо ци ја ци ја ма 
у окви ру ко јих би ре а ли зо ва ле сво ју фи нан сиј ску по др шку, док би 
асо ци ја ци је ко је ни су за до во љи ле кван ти та тив не кри те ри ју ме би ле 
ис кљу че не из на ци о нал ног ва у чер ског си сте ма; (4) при ли ком по-
чет не при ме не ово га мо де ла, си гур но је да би асо ци ја ци ја ко је при-
хва те по лу-јав ни ста тус ужи ва ле при ви ле го ва ни ји по ло жај у од но-
су на оста ле асо ци ја ци је, по зи тив на по сле ди ца та квог ста ња би ће 
ини ци јал на по др шка ва у чер ској ше ми, док се као не га тив ни ефе кат 
мо же од ре ди ти пер пе ту и ра ње асо ци ја ци ја ко је мо жда и ни су нај ре-
пре зен та тив ни је; (5) пред но сти мо но по ли стич ке или ви со ко оли го-
по ли стич ке ре пре зен та ци је, апо стро фи ра не у кор по ра ти ви стич кој 
ли те ра ту ри, сва ка ко мо ра ју би ти ра ти фи ко ва не пре ко ва у чер ског 
ме ха ни зма да не би до шло до му со ли ни јев ске Car ta del Lo vo ro со-
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лу ци је, уко ли ко до ђе до пре кла па ња и мул ти пли ко ва ња уну тар 
ин те ре сне ка те го ри је асо ци ја ци је, не по сто ји ни ка кво ко ри го ва ње 
од стра не вла сти, при су ство не-чла но ва ула га ча ће де ло ва ти ко-
рек тив но на пер си стен ци ју та кве фраг мен та ци је – ако ан га жо ва ње 
њи хо вих ва у че ра по ка же ја сан от клон пре ма фик си ра ним по на ша-
њи ма, он да ће ор га ни за ци о на струк ту ра мо ћи да ре а ли зу је ин тер ну 
тран сфор ма ци ју пер цеп ци је ин те ре са; (6) гра ђа ни мо гу да по ста ну 
и чла но ви асо ци ја ци ја ко је се не на ла зе на ли сти, али ко ри шће ње 
јав них фон до ва од стра не та квих асо ци ја ци ја под ра зу ме ва ис пу-
ње ње усло ва по лу-јав ног ста ту са и за до во ље ње цен зу са по пи та њу 
члан ства; (7) из но си ва у че ра гра ђа на ко ји не из ра зе сво је асо ци ја-
тив но опре де ље ње би ли би рас по ре ђе ни у са гла сју са пре фе рен ци-
јал ним про пор ци ја ма ка рак те ри стич ним за це ло куп но гра ђан ство; 
(8) ли ца без гра ђан ског ста ту са ко ја пла ћа ју по рез та ко ђе би до би-
ја ла ва у че ре ко је мо гу да по ну де асо ци ја ци ја ма за ре пре зен то ва ње 
њи хо вих ин те ре са, то би им омо гу ћи ло да упра жња ва ју гра ђан ска 
пра ва ко ја су им ус кра ће на у пар тиј ској, из бор ној и ле ги сла тив-
ној обла сти; (9) ва у чер ски фон до ви би би ли ди стри бу и ра ни сва ке 
го ди не, али би си стем ва у чер ске се лек ци је био ре а ли зо ван сва ке 
две го ди не и то де ли мич но због рас те ре ће ња по је ди на ца, а де ли-
мич но због отва ра ња про сто ра за пу но ис по ља ва ње асо ци ја тив них 
про гра ма; (10) асо ци ја ци ја ма тре ба би ти за бра ње но при до би ја ње 
гра ђа на пре ко по ну де по врат ка јед ног де ла вред но сти ва у че ра у го-
то вом нов цу или ди рект ним услу га ма.39)

Шми тер је убе ђен да ре а ли за ци ја ова ко кон ци пи ра ног мо де-
ла, са ње го ве три уско по ве за не ком по нен те: по лу-јав ним ста ту сом 
асо ци ја ци ја, оба ве зу ју ћим на чи ном фи нан си ра ња и ва у чер ским си-
сте мом за ди стри бу ци ју ре сор са, ма ни фе сту је зна ча јан по мак уна-
пред по пи та њу кор по ра ти ви зма и плу ра ли зма упра ве у мо дер ним 
де мо кра ти ја ма. Ње го ва пу на при ме на тре ба да узро ку је ди на мич на 
и ди сци пли ну ју ћа ре ше ња за пре ва зи ла же ње кон фли ка та, ре ше ња 
ко је не зах те ва ју кон стант ни мо ни то ринг и ин тер вен ци је др жа ве 
и осло ба ђа ју гра ђа ни на од не пра вич но сти и не пред ви дљи во сти 
тр жи шта. Те жи шни ло кус бу ду ће ста бил но сти та квог кон сен зу ал-
ног по рет ка прет по ста вља схва та ње по ко ме се та ква кон цеп ци ја 
уте ме љу је на про це су пер ма нент ног про фи ли са ња со ци јал ног спо-
ра зу ме ва ња и то не пре ко не тран спа рент ног кла сног ком про ми са 
из ме ђу по је ди на ца, већ кроз из ми ре ње мно го број них груп них раз-
ли ка пре ко про це са уса гла ша ва ња, те им пле мен та ци је ре зул та та 
тог до го ва ра ња пре ко ја сно де фи ни са них и од го вор них ор га ни за-
ци ја ци вил ног дру штва.

39)  Ibi dem, стр. 179-180.
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На рав но, не мо гу ће је пот пу но са гле да ти ка кве ће са др жин-
ске про ме не про ис те ћи из та кве ре кон струк ци је ин те ре сне по ли ти-
ке, ве ћим де лом за то што уко ли ко им је да та шан са да то ура де без 
на пре за ња – ла ко и еле гант но, су штин ски је не са зна тљи во ка ко ће 
гра ђа ни из ра зи ти обим и ин тен зи тет њи хо вих пра вих пре фе рен-
ци ја. По Шми те ру, не ма њу по те шко ћу ће пред ста вља ти и увид у 
то ка ко ће дру ге де мо крат ске ин сти ту ци је ре а го ва ти на рав но прав-
ни ју ор га ни за ци о ну ди стри бу ци ју ма ни фе сто ва ну асо ци ја тив ном 
ре пре зен та ци јом ин те ре са. За пра во, ова ква кон цеп ту ал на по став ка 
ће би ти мо гу ћа, чак иако се на ду жи вре мен ски пе ри од ку му ла-
тив ни учи нак по ка же као не до во љан, не де ло тво ран или не а де ква-
тан, са мо уко ли ко у њој мно ге гру пе бу ду пре по зна ле аде кват ну 
си стем ску со лу ци ју за по сто је ће не до стат ке и бу ду ће ин тен ци је.

ЗАКЉУЧАК

Шми те ров про јект се апри ор но уте ме љу је на афир ма ци ји 
де мо крат ске уло ге ин те ре сних гру па и на пот пу ном (су штин ском) 
от кло ну пре ма по зи тив ном си сте му ин те ре сне ре пре зен та ци је: он 
се при мар но ба ви дру штве ном не јед на ко шћу. У том сми слу, кон-
ста ту је се да док прин ци пи јел но, на ни воу мо гућ но сти, сло бо да 
удру жи ва ња по тен ци јал но фун ги ра као сна жно оруж је у ру ка ма 
оних ко ји до бро вољ но спо је сво је по је ди нач но не до вољ не ре сур се 
у ку му ла тив но ко лек тив но де ла ње, у прак си та кви ка па ци те ти би-
ва ју екс клу зив на од ли ка ком пакт них (при ви ле го ва них) гру па ко је 
су нај спо соб ни је у екс пло а ти са њу пред но сти та кве на чел не мо гућ-
но сти. Шми те ров пред лог за пре ва зи ла же ње ова кве кон јунк ци је је 
уво ђе ње се кун дар ног гра ђан ства, ко је би се ба зи ра ло на ви ше или 
ма ње обли га тор ном асо ци ја тив ном ан га жма ну и од стра не др жа ве 
ад ми ни стра тив но ре гу ли са ном си сте му ва у че ра. И ма да је та ква 
ре фор ма је кон цен три са на на ели ми ни са ње чи та вог спек тар не јед-
на ко сти ду бо ко уко ре ње них у бо гат ству, вла сни штву или ста ту су, 
ко је уно се дис кри ми на ци о не ин те ре сне еле мен те у са вре ме не де-
мо крат ске по став ке, она у то ме не успе ва у пот пу но сти. По сма тра-
на кроз при зму иде а ли стич ког стре мље ња, она на сто ји да рас ки не 
са про шло шћу ди рект не ин ди ви ду ал не пар ти ци па ци је у јав ној де-
ли бе ра ци ји и из на ђе „мо дус“ гра ђа ни на чи ја бу дућ ност ни је „хер-
ме ти зо ва на“ пер ма нент ном за о ку пље но шћу јав ним ин те ре сом.

Без об зи ра на про кла мо ва не ре форм ске ди мен зи је, Шми те-
ров кон цеп ту ал ни пред ло жак је, у сво јој крај њој идеј ној по став ци, 
обе ле жен не ким ко ре ни тим тран сфор ма ци ја ма при ро де са ме де мо-



ЂорђеСтојановић Неокорпоративниконцепт“ваучерске...

37

кра ти је. Због то га што се ве ћи на са вре ме них де мо кра ти ја ба зи ра на 
во лун та ри стич кој гра ђан ској пар ти ци па ци ји, оба ве зност гла са ње 
пред ста вља не што што се нај ма ње оче ку је, па си стем на мет ну те 
асо ци ја тив не ин те ре сне ре пре зен та ци ју вр ло ла ко мо же ме та мор-
фо зи ра ти у ствар до ми нант ни је и „агре сив ни је“ по ли тич ке оп ци је. 
Осим то га, иако овај об лик асо ци ја тив не де мо кра ти је мо же ану-
ли ра ти „кла сич не“ не јед на ко сти про и за шле на ста ту су, при хо ду и 
обра зо ва њу, исто вре ме но он мо же ак це ле ри ра ти уло гу „мо дер них“ 
не јед на ко сти за сно ва них на по лу, уз ра сту, ре ли ги ји или не ком дру-
гом кри те ри ју му раз ли чи то сти. Не ки од тих но во на ста лих „груп-
но-пар ти ку лар них“ ин те ре са су струк ту рал но ком пли ко ва ни за 
ор га ни зо ва ње, а не ки, што је да ле ко ва жни је, де ли бе ра тив но оп ти-
ра ју за не мо гућ ност фор мал не ин сти ту ци о нал не ре пре зен та ци је. 
In sum ma, Шми те ро ва ре фор ма по ли ти ке су ге ри ше ква ли та тив ну 
тран сфор ма ци ју са мог суп стра та по сто је ће де мо кра ти је, она за ди-
ре мно го ду бље у ње ну при ро ду од пр во бит но про кла мо ва ног ци-
ља усме ре ног ка сма ње њу дру штве них не јед на ко сти.

До дај мо ово ме и на чел ну оп сер ва ци ју (прет по став ку) да асо-
ци ја ти ви зам не мо же по ста ти пре ва лент ни де мо крат ски дис курс 
све док трет ман асо ци ја тив ног мо де ла од стра не др жа ве не бу де 
ми ни мал но по зи ци о ни ран као ко ри стан и пре фе рен ци јал но по до-
бан. Ак тив но де ло ва ње уну тар ци вил ног дру штва мо же зна чај но 
до при не ти ини ци ра њу та квих стра те гиј ских про гра ма, али за раз-
вој и на пре до ва ње асо ци ја тив не вла сти, у сми слу ле ги сла тив ног 
тран сфе ра јед ног де ла кор пу са јав них за да та ка на асо ци ја ци је и 
ко ре ни ти је де цен тра ли за ци ју др жа ве, би ће по треб на по др шка, ре-
ци мо, сиг ни фи кант ног де ла скуп штин ских за ступ ни ка. Као пред-
у сло ви за та кву кон јунк ци ју мо гу се од ре ди ти: пот пу на уве ре ност 
по ли тич ких и вла да ју ћих струк ту ра да асо ци ја ци је рас по ла жу са 
по тен ци ја ли ма за ре а ли за ци ју та кве стра те гиј ске ре фор ме, те ван-
се риј ска јав на по др шка асо ци ја ти ви стич ке аген де. На стра ну еви-
ден тан уто пиј ски при звук та квих зах те ва, кла сич но асо ци ја тив но 
так тич ко-опе ра тив но пре не бре га ва ње и мар ги на ли зо ва ње др жа ве 
у ко рист ци вил ног дру штва се ма ни фе сту је са мо као де ли мич но 
оправ да но. Асо ци ја тив ни де мо крат ски мо дел мо же, да кле, да се 
нај ши ре и нај о пре зни је од ре ди као сред ство за чвр шће по ве зи ва ње 
под руч ја фор ми ра ња и им пле мен та ци је др жав не по ли ти ке са под-
руч јем по тре ба и ин те ре са из ра же них у спон та ним и ауто ном ним 
асо ци ја ци ја ма ци вил ног дру штва. „Ор то док сни асо ци ја ти ви стич-
ки за о крет“, је, да кле, те шко оствар љив, али „ла ка“ оствар љи вост 
ком би но ва ње асо ци ја тив ног кон цеп ту ал ног пред ло шка са, ре ци мо, 
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де ли бе ра тив ним кон цеп том де мо кра ти је отва ра про стор за ква ли-
та тив но ви шу пар ти ци па ци ју.

DjordjeStojanovic

NEO-CORPORATISTCONCEPT
OF“VOUCHER-DEMOCRACY”

Summary
Re cog ni zing the ex tra or di nary im por tan ce of as so ci a ti ve li fe for 

de moc ra tic the ory, the pro blems as so ci a ted with the de moc ra tic de fi-
cit of wel fa re sta te con cept and trend of dec li ning in te rest and trust 
in po li ti cal in sti tu ti ons of the advan ced ca pi ta list so ci e ti es, this pa per 
analyzes the po li ti cal and so cial de sign ba sed on the qu a li ti es of as so ci-
a ti ve en ga ge ment as a con cep tual co re of as so ci a ti ve de moc racy pro ject 
(pri ma rily un der stood as a re form in ter ven tion in tra di ti o nal mo del of 
re pre sen ta ti ve de moc racy or аs re form ad di tion to do mi nant ag gre ga-
ti ve con cep ti ons of de moc racy). In the first part of this pa per, aut hor 
cri ti cally exa mi nes: (1) Paul Hirst’s con cept of as so ci a ti ve de moc racy, 
which is a va ri ant of in sti tu ti o nal plu ra lism (ori en ted to wards de ve lo-
ping of ade qu a te in sti tu ti ons for the mo re com pre hen si ve in clu sion of 
mi no ri ti es); and (2) Jos hua Co hen and Joel Ro gers’s con cept of as so ci-
a ti ve de moc racy, which is ba sed on the ra di cal tran sfor ma tion of cor po-
ra tist ap pro ach whe re in te rest gro ups ta ke the most im por tant po si tion.  
The se cond part of the pa per de als with the Phi lip pe Schmit ter’s neo-
cor po ra tist con cept of as so ci a ti ve de moc racy, with a the o re ti cal at tempt 
to sol ve the pro blem of so cial ine qu a lity by pro mo ting the se con dary 
ci ti zen ship, se mi-pu blic as so ci a ti ons and the sta te vo uc her system. The 
pa per con clu des with a con si de ra tion of the fact that, alt ho ugh con ce i-
ved as a de moc ra tic re form, Schmit ter’s con cept of as so ci a ti ve de moc-
racy ma ni fest de mand for de ep me ta morp ho sis of de moc racy. 
Key words: as so ci a ti ve de moc racy, as so ci a ti ons, po li ti cal the ory, neo-cor po ra-

tism, ci vil so ci ety, de moc ra tic re form.
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