
УДК 316.422(497.11)

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2013.

год. 20. vol. 41.
стр. 57-75.

57

Урош В. Шу ва ко вић
УниверзитетуПриштини

сапривременимседиштемуКосовскојМитровици
Филозофскифакултет,Катедразасоциологију

ТРАНЗИЦИЈАИМОДЕРНИЗАЦИЈА*

Сажетак
У ра ду се из но се ре зул та ти те о риј ско-ем пи риј ског ис тра жи-

ва ња од но са про це са тран зи ци је и мо дер ни за ци је. У ме то до ло шком 
по ступ ку при ме ње на је те о риј ска ана ли за кла сич них схва та ња о 
мо дер ни за ци ји и ње ним вред но сти ма, као и се кун дар на ана ли за 
са др жа ја ем пи риј ских по да та ка о ре зул та ти ма про це са тран зи ци-
је, пре све га на при ме ру Ср би је. Основ на те за ко ја се ис пи ти ва ла 
је сте да је тран зи ци ја, иако спро во ђе на и иде о ло шки обра зла га на 
као мо дер ни за ци ја, за пра во пред ста вља ла ан ти мо дер ни за циј ски, 
нео кон зер ва ти ви стич ки про цес у тран зи ци о ним дру штви ма, што 
се до бро уоча ва у по је ди ним сег мен ти ма дру штве ног кре та ња у 
Ср би ји по сле 2000. Она је ис тра жи ва њем и по твр ђе на.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, мо дер ни за ци ја, ан ти мо дер ни за ци ја, Ср би ја у 

пр вој де це ни ји XXI ве ка.

ООДРЕЂЕЊУПОЈМОВА

У ве зи са од но сом пој мо ва тран зи ци је и мо дер ни за ци је, а 
што смо ис тра жи ва ли на при ме ру са вре ме не, тран зи ци о не Ср би је, 
по треб но је учи ни ти не ке прет ход не на по ме не.

По јам мо дер ни за ци ја до ла зи од modernus(лат.) ко ји се од V 
ве ка ко ри сти за озна ча ва ње хри шћан ске са да шњо сти у од но су на 
па ган ску про шлост. То је и раз лог да се „мо дер ним“ сма тра оно 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та III 47023 Косово
иМетохијаизмеђунационалногидентитетаиевроинтеграцијако ји фи нан си ра Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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што до ла зи са За па да. „У том сми слу, мо дер ни за ци ја се мо же раз-
у ме ти као про цес то ком ко јег не ко не раз ви је но (не-за пад но) дру-
штво по при ма осо би не раз ви је ног (за пад ног) дру штва“1). У ве зи 
с овим мо гу ће је раз ли ко ва ти два сха та ња пој ма мо дер ни за ци је: 
уже, ре дук ци о ни стич ко, ко је се од но си пр вен стве но на на уч ну и 
тех нич ко-тех но ло шку мо дер ни за ци ју, као и мо дер ни за ци ју си сте-
ма здрав стве не за шти те и обра зо ва ња и ши ре, ко је об у хва та мо дер-
на за циј ске про це се у свим сег мен ти ма дру штва (осим већ на ве де-
них и у при вре ди, кул ту ри, др жав ној упра ви итд.), при че му се ти 
про це си не мо ра ју од ви ја ти пот пу но син хро но.  По јам мо дер ни за-
ци је се и у са вре ме но сти упо тре бља ва на За па ду као си но ним за 
уни вер за ли за ци ју за пад них вред но сти. У том сми слу су овај по јам 
ко ри сти ли ра ди пе ри о ди за ци је дру штве ног раз вит ка и ти по ло ги за-
ци је дру шта ва за пад ни ауто ри раз ли ку ју ћи ин ду стриј ска (мо дер на) 
и тра ди ци о нал на дру штва (нпр. Ги денс)2), од но сно ин ду стриј ска 
(мо дер на), пре ин ду стриј ска и се љач ка дру штва (нпр. Ман драс)3). 
Да кле, во до дел ни ца за од ре ђи ва ње пој ма мо дер ног су ин ду стриј-
ске и бур жо а ске ре во лу ци је, а оне су до ла зи ле са За па да. „Ка ко 
се та мо раз ви јао на њи ма за сно ван тип ка пи та ли стич ког дру штва 
(ко ји је, тре ба уочи ти, ево лу и рао од ли бе рал ног до гло бал ног), ка ко 
су иде је фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је за па ли ле европ ску ре во-
лу ци о нар ну искру и сво јом сна гом се ши ри ле ка Ис то ку, ства ра ју-
ћи др жа ве-на ци је, ова кво схва та ње пој ма мо дер ни за ци је је ра зу-
мљи во. Крат ко ре че но: про ме не су, у по след њих не ко ли ко ве ко ва, 
сти за ле са За па да“4). У том сми слу и Ги денс по твр ђу је да је овај 
про цес „за пад ни про јект“5). По је ди ни ауто ри, по пут Мар ти не ли ја, 
сма тра ју зна чај ним да укла жу на то да „пре по зна ти гло ба ли зу ју ће 
обе леж је мо дер ни за ци је не зна чу усво ји ти евро цен трич ни при ступ 
већ, на про тив, пре по зна ти ка ко јед но знач ност про це са, та ко и спе-
ци фич ност раз ли чи тих то ко ва пре ма и кроз мо дер ну“6). Исти аутор 

1) Сло бо дан Ан то нић, „Мо дер ни за ци ја“.У  Социолошкиречник (уре ди ли  А. Ми ми ца, М. 
Бог да но вић) За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, стр. 330

2) Ен то ни Ги денс, Социологија. ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 46-60

3) Ан ри Ман драс, Основи социологије. ЦИД, Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2001, 
стр. 127-146

4) Урош Шу ва ко вић, „По ли ти ка Ср би је на рас пе цу из ме ђу ре тра ди ци о на ли за ци је и мо дер-
ни за ци је“. У Традиција,модернизација,идентитети:местотрадицијеимодерниза-
цијеуразлицитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзицији(ед. М. 
Бо жић, Љ. Ми тро вић, Г. Сто јић), Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу-Цен тар 
за со ци о ло шка ис тра зи ва ња, Ниш, 2011, стр. 128

5) Ен то ни Ги денс, Последицемодерности. „Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 166

6) Ал бер то Мар ти не ли, Мо дер ни зам: про цес мо дер ни за ци је. ЦИД, Под го ри ца, 2010, стр. 
20
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ука зу је на ин тер ак ци ју мо дер ни за ци ја у раз ли чи тим дру штви ма, 
на уза јам но деј ство ра зних дру штве них струк ту ра и кул ту ра, из че-
га сле ди као ре зул тат плу ра ли зам мо де ла мо дер ни за ци је и со ци о-
ди на ми ке са вре ме ног дру штва, али уз на гла ша ва ње да овај мо дел 
„ну жно ап стра ху је бо гат ство и ра зно вр сност кон крет них дру штве-
них по ре да ка“7).

Ко је су ка рак те ри сти ке оног дру штва ко је се, уоби ча је но у 
дру штве ним на у ка ма, сма тра ло „мо дер ним“? Ако под ра зу ме ва мо 
да овај по јам у се бе оба ве зно укљу чу је на уч ни и тех нич ко-тех но-
ло шки на пре дак, он да су то још и: гра ђан ска и по ли тич ка пра ва, 
„све тост“ при ват ног вла сни штва, тр жи шна при вре да и ин ду стри-
ја ли за ци ја, ор га ни за ци ја си сте ма вла сти на ба зи ње не по де ле, не-
по вре ди вост по ли тич ких пра ва и сло бо да,  начелa ин ди ви ду а ли зма 
и ра ци о на ли зма, ла ич ке др жа ве,  у европ ским окви ри ма по сто ја ње 
др жа ва-на ци ја и у окви ру њих ус по ста вље них на ци о нал них кул-
тур них иден ти те та. Овом по пи су би тре ба ло, ме ђу тим, до да ти и 
не ке ка рак те ри сти ке ко је се ре зул тат раз во ја со ци ја ли зма у по је-
ди ним др жа ва ма то ком XX ве ка, и то пре све га, раз ви је ну па ле-
ту со ци јал но-еко ном ских пра ва8), али и ко лек тив на тзв. „пра ва со-
ли дар но сти“ или „пра ва тре ће ге не ра ци је“ (нпр. пра во на здра ву 
жи вот ну сре ди ну, пра во на мир, пра во на раз вој итд)9). Или, ка ко 
то утвр ђу је Жи во јин Ђу рић „европ ски мо дел мо дер ни за ци је“ се 
оства ру је као: „кон со ли до ва на на ци о нал на др жа ва, за га ран то ва на 
гра ђан ска пра ва ко ја шти те жи вот и сло бо ду, при зна та де мо крат ска 
по ли тич ка пра ва и раз ви је на по зи тив на пра ва со ци јал не др жа ве. 
Све ово зна чи да те мељ раз ли чи тих про це са мо дер ни за ци је по ли-
тич ких ин сти ту ци ја прет по ста вља по сто ја ње др жа ве и ста бил них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја. за то рас пра ва о мо дер ни за ци ји срп ског 
дру штва на по чет ку XXI ве ка исто вре ме но зна чи и пи та ње де фи-
ни са ња срп ске др жавн сти“.10)

Пре ма на шем схва та њу, мо дер ни за ци ја озна ча ва сва ко по-
бољ ша ње би ло гло бал ног дру штва би ло ње го вог јед ног сег мен та 
ко је је за сно ва но на уна пре ђе њу про из вод них сна га, што по сле-
дич но до во ди и до ино ва ци ја у обла сти дру штве не над град ње. При 
че му је, на рав но, мо дер ни за ци ја увек адап та ци ја си сте ма или ње-

7) Исто

8) Ова пра ва ни је при зна ла као људ ска Аме ри ка, ко ја је због њи хо вог увр шће ња и од би ла 
да пот пи ше Уни вер зал но по ве љу о људ ским пра ви ма.

9) Ви ди Ми лан Па у но вић, Бо рис Кри во ка пић, Ива на Кр стић, Основимеђународнихљуд-
скихправа. Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2007, стр. 20

10) Жи во јин Ђу рић, „Мо дер ни за ци ја и пи та ње на ци о нал не др жа ве“, Политичка ревија, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2003, стр. 62
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го вог де ла на но ве иза зо ве, ко ја је мо гу ћа све док се не ис цр пу 
све мо гућ но сти ко је пру жа ју по сто је ћи про из вод ни од но си. Ква-
ли та тив на про ме на дру штве ног си сте ма ни је мо дер ни за ци ја, већ 
на ста нак но вог си сте ма, ко ји је за сно ван на дру гим (дру га чи јим) 
про из вод ним од но си ма. Да кле, по што се мо дер ни за ци ја оства ру је 
уну тар по сто је ћих про из вод них од но са, од но сно ти па вла сни штва 
као њи хо вог „прав ног из ра за“ [Маркс], са свим је ја сно да је она 
мо гу ћа у усло ви ма и при ват не и др жав не и дру штве не сво ји не11), 
по го то во ка да се ра ди о тех нич ко-тех но ло шкој мо дер ни за ци ји. Ово 
ни ка ко не зна чи да оне кла сне сна ге и сна ге на ко ји ма по чи ва вла-
да ју ћи си стем свет ских од но са, на ро чи то у гло ба ли зи ра ју ћем до бу, 
не ће по ку ша ти и не на сто је да ис ко ри сте мо дер ни за циј ске про це се 
и за оства ри ва ње дру гих ин те ре са, пре све га оних хе ге мо ни стич-
ких и им пе ри јал них, да мо дер ни за ци ји као гло ба ли за циј ској од-
ли ци „при да ју“ и иде о ло шку, гло ба ли стич ку ком по нен ту, јед на ко 
она ко као што су у свр ху оства ри ва ња та квих ин те ре са спрем ни 
да ис ко ри сте и тра ди ци о на ли за ци ју и кон зер ва ти ви за ци ју12), при 
че му на гла ша ва мо да кон зер ва ти ви за ци ју као дру штве ни про цес, 
за раз ли ку од мо дер ни за ци је, ни ка ко не мо же мо да под ве де мо под 
„вред но сно по зи тив но прег ну ће“. На про тив.

Мо дер ни за ци ја је, по пра ви лу, фак тор убр за ња дру штве ног 
про гре са. Ме ђу тим, ова два пој ма су бит но раз ли чи та. Нај пре, про-
грес ис кљу чу је вре мен ску ди мен зи ју. М. Илић ис прав но на гла ша-
ва да „не мо ра све оно што је но ви је са мим тим да бу де и про гре-
сив ни је“, ука зу ју ћи да је про грес за пра во ак си о ло шка ка те го ри ја 
и да је ње го ва „нај ви ша вред ност са др жа на у ху ма ни зо ва њу љу ди 

11) Не са мо да не би би ло на уч но, већ би и у ла ич ком сми слу би ло па ра док сал но, лет Ју ри-
ја Га га ри на око Зе мље или оспо со бља ва ње ор би тал не ста ни це „Мир“ за по лу го ди шњи 
жи вот чо ве ка у све ми ру, не сма тра ти по сле ди цом тех но ло шке мо дер ни за ци је, без об-
зи ра на по сто ја ње др жав не сво ји не у СССР-у, као што би би ло не ис прав но сма тра ти 
да ни је ре зул тат мо дер ни за ци је ера ди ка ци ја variolavera-ена чи та вој Пла не ти, на ко јој 
су у то вре ме би ти са ла дру штва са ве о ма раз ли чи тим сво јин ским од но си ма. Ко нач но, 
мо дер ни за ци ја про из вод них сна га у са вре ме ној Ки ни, уз очу ва ње др жав не сво ји не и 
по сте пе но уво ђе ње при ват не, успе шна прак са са спро во ђе њем иде је Денг Сја о пин га 
„јед на зе мља-два си сте ма“, при вред ни си стем Ја па на ко ји ува жа ва тра ди ци о нал не вред-
но сти и ко лек тив ни кул тур ни обра зац ове зе мље,  све то и број ни дру ги при ме ри го во ре 
у при лог те зи да се мо дер ни за ци ја мо ра по сма тра ти као вред но сно по зи тив но прег ну ће 
ко је је по сле ди ца еман ци па тор ских иде ја и ино ва тив них и хе у ри стич ких на по ра.

12) Нај бо љи при мер за ово је тзв. „арап ско про ле ће“. У тим  зе мља ма по сле ди ца је кле ри-
ка ли за ци ја дру штва и спо ља под стак нут гра ђан ски (пле мен ски) рат, нпр. у слу ча је ви ма 
Ли би је и Си ри је, што се ни ка ко не мо же сма тра ти мо др ни за ци јом.  Убо ји тим бом ба ма 
Ли би ја, са аутен тич ним по ли тич ким си сте мом, вра ће на је на зна чај но ни жи но во дру-
штве ног раз во ја, од оно га у вре ме пу ков ни ка Га да фи ја. Слич но се по ку ша ва из ве сти и 
са Си ри јом.
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и све сна жни јем раз ви ја њу људ ске сло бо де“13). С тим у ве зи је и 
дру га, бит на ка рак те ри сти ка ко ја са чи ња ва пој мов ну ди стинк ци-
ју из ме ђу про гре са и мо дер ни за ци је. Мо дер ни за ци ја, за сно ва на 
на раз во ју дру штве них сна га, у усло ви ма си сте ма ко ме је основ-
на свр ха про фит  ко ји је сто га, као циљ-вред ност, „из над љу ди“14) 
во ди к на стан ку „ри зич ног дру штва“15). Ка ко то из гле да у прак си, 
мо же мо ви де ти пра те ћи ре зул та те тех но ло шке мо дер ни за ци је Ја-
па на кроз по сле ди це ну кле ар не ка та стро фе у Фу ку ши ми 2011. или 
че тврт ве ка ра ни је у СССР-у због ха ва ри је на ну кле ар ној цен тра ли 
у Чер но би љу. Да кле, не што што из гле да као на пре дак за сно ван на 
мо дер ни за ци ји (про из вод ња тзв. чи сте енер ги је у ну кле ар ним цен-
тра ла ма), мо же се пре тво ри ти у ве ли ки со ци јал ни ре грес16), чак и 
у пла не тар ним раз ме ра ма и то не са мо у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не. То за пра во по твр ђу је Бе ко ву те зу о то ме да „свет ви ше не 
мо же да кон тро ли ше опа сно сти ко је про из во ди мо дèр на, тач ни је 
да је ве ро ва ње да мо дер но дру штво на вод но мо же да кон тро ли-
ше опа сно сти ко је про из во ди не ста ло не због про пу ста и по ра за 
мо дèр не, не го због ње них по бе да. Про ме на кли ме при ме ра ра ди 
је сте про из вод успе шне ин ду стри ја ли за ци је, ко ја си сте мат ски за-
не ма ру је сво је по сле ди це по при ро ду и чо ве ка“17) (Бек, 2011: 23). 
Уоста лом, по ста ви мо се би вр ло про сто пи та ње, на ко је мо же мо да 
од го во ри мо на осно ву вла сти тог ис ку ства: мо же ли се ко ри шће ње 
оси ро ма ше ног ура ни ју ма за про из вод њу „мо дер ног“ оруж ја са ве-
ћом и про ду же ном убој ном мо ћи и са де ва сти ра ју ћим деј ством по 
жи вот ну сре ди ну, ко јим је бом бар до ва на Ју го сла ви ја 1999. сма тра-
ти дру штве ним про гре сом?18). Из све га ово га, тре ба из ву ћи за кљу-
чак да мо дер ни за ци ја мо же и ко ри сти ти и ште ти ти дру штве ном 
про гре су, а шта ће се од то га де си ти за ви си нај ви ше од то га а) ко је 

13) Ми лош Илић, Социологијакултуреиуметности. На уч на књи га, Бе о град, 1991, стр. 21, 
19

14) Но ам Чом ски, Профитизнадљуди:неолиберализамиглобалнипоредак. Све то ви, Но ви 
Сад, 1999.

15) Ур лих Бек, Ризично друштво: у сусрет новој модерни. „Фи лиш Ви шњић“, Бе о град, 
2001.

16) Урош Шу ва ко вић, Дар ко На дић, „„Кли мат ске про ме не - гло бал ни узро ци, гло бал не по-
сле ди це, гло бал но ре ше ње“, Ecologica, На уч но-струч но дру штво за за шти ту жи вот не 
сре ди не Eco lo gi ca, Бе о град, бр. 70/2013, стр. 301-304

17) Ур лих Бек, Светскоризичнодруштво:употразизаизгубљеномсигурношћу.Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад, 2011, стр. 23

18) Ви ди Урош Шу ва ко вић, „Свет у про ме на ма: по ли тич ко на си ље и гло бал на еко ло шка 
кри за“.Ecologica,На уч но-струч но дру штво за за шти ту жи вот не сре ди не Eco lo gi ca, Бе-
о град, 55/2009, стр. 468-475; Дар ко На дић,Урош Шу ва ко вић, „По ли ти ка и би о ди вер зи-
тет“. Ecologica,На уч но-струч но дру штво за за шти ту жи вот не сре ди не Eco lo gi ca, Бе о-
град,бр. 59/2010, стр. 457-462
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су оп ште при хва ће не вред но сти у кон крет ном дру штву и б) од дру-
штве не спо соб но сти упра вља ња мо дер ни за циј ским про це сом. 

ШТАЈЕМОДЕРНИЗАТОРСКОУТРАНЗИЦИЈИ?

Има ју ћи на уму прет ход но из не то, тре ба да раз мо три мо од-
нос про це са мо дер ни за ци је и про це са тран зи ци је, при че му тран-
зи ци јом сма тра мо про цес пре ла ска из со ци ја ли стич ког и нео ли-
бе рал но ка пи та ли стич ко дру штво. Пи та ње ко је се пр во по ста вља 
је сте да ли је тран зи ци ја ну жно, са ма по се би, мо дер ни зо ва ла ова 
дру штва ко ја се у со ци о ло шкој и по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри че-
сто на зи вјау и „тран зци о ним“? Због че га би на пу шта ње со ци ја ли-
стич ког мо де ла раз во ја би ло ну жно мо дер ни за тор ски про цес? Да-
кле, на ша по ла зна хи по те за је да тран зи ци ја ни је ну жно но си лац 
мо дер ни за циј ске сна ге. На при ме ру Ср би је ми ће мо на сто ја ти да 
до ка же мо да је про цес тран зи ци је пред ста вљао ан ти мо дер ни за циј-
ски про цес, што ће мо у на став ку тек ста ар гу мен то ва ти.

Ср би ја је би ла зе мља са спе ци фич ним пу тем у со ци ја ли зам 
- со ци ја ли стич ким са мо у пра вља њем. Тај је си стем зна чио да рад-
ни ци у пред у зе ћи ма од лу чу ју о по сло ви ма пред у зе ћа, укљу чу ју ћи 
и та ква пи та ња као што су рас по де ла до би ти пред у зе ћа, из бор ди-
рек то ра итд. Сва та пред у зе ћа су на гло при ва ти зо ва на у пе ри о ду 
2002-2008. го ди на. Чи та ва срп ска при вре да је пре ма по да ци ма Ре-
пу блич ке аген ци је за при ва ти за ци ју рас про да та за не то из нос од 
1,8 ми ли јар ди евра19). Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср-
би је кон ста то вао је но вем бра 2011. да је чак 74,41% за по сле них 
у дру штве ном сек то ру из гу би ло по сао „а да при том ни је реч о 
по ра сту про дук тив но сти, већ о га ше њу мно гих про из вод них по-
го на“20). При ва ти за ци ја је вр ше на „ра ди при ва ти за ци је“, а не ра ди 
ра ста про дук тив но сти до ко га би до ве ла ула га ња у мо дер ни за ци ју 
тех но ло ги ја и про из вод них ка па ци те та. У на ве де ној ана ли зи се ја-
сно за кљу чу је да при ва ти за ци ја „ни је до не ла оче ки ва ни еко ном ски 
раст на ба зи уна пре ђи ва ња ефи ка сно сти по сло ва ња, већ сво је вр-
сну пре ра спо де лу имо ви не и еко ном ске мо ћи“21). По што се ин ду-
стри ја ли за ци ја сма тра јед ном од глав них ка рак те ри сти ка про це са 

19) Ре пу блич ка аген ци ја за при ва ти за ци ју, Резултати приватизације у Србији 2002-
2008. Бе о град, 2008. http://www.priv.rs/upload/do cu ment/ap_re zul tat_pri va ti za ci je.pdf , 
20/07/2013

20) Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је, ЕфектиприватизацијеуСрбији. Бе о-
град, но вем бар 2011, стр. 85. http://www.so ci jal no e ko nom ski sa vet.rs/doc/efek ti pri va ti za ci-
je u sr.pdf  , 20/07/2013

21) Исто, стр. 86
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мо дер ни за ци је, ова кав ис ход при ва ти за ци је из ве сно ни је до при нео 
мо дер ни за ци ји срп ског дру штва, већ на про тив - ње го вој (ре)тра-
ди ци о на ли за ци ји упра во због то га што је за по сле ди цу имао и де-
ин ду стри ја ли за ци ју. „Де сет го ди на по сле про ме на, у Ср би ји не ма 
ни шта од но вих тех но ло ги ја, а из вр ше на је ра ди кал на де ин ду стри-
ја ли за ци ја зе мље, ра зо ре на је и уни ште на ње на при вре да, из вр ше-
на је пе ри фе ри за ци ја дру штва и кул ту ре“22). До ду ше, ус по ста вље ни 
су при ват на сво ји на и тр жи шна при вре да као по сту ла ти мо дер но-
сти. Ме ђу тим, и по ред то га при ва ти за ци ја се ни је мо гла сма тра ти 
мо дер ни за циј ским про це сом, за то што је би ла иде о ло шки, нео ли-
бе рал но мо ти ви са на. Два су раз ло га због ко јих је, пре ма на шем 
на ла зу, до шло до ова квих по сле ди ца: пр ви је да се при ва ти за ци јом 
у Ср би ји и ни је же ле ло вр ше ње мо дер ни за ци је при вред ног сег мен-
та, већ баш су прот но - пад ин ду стриј ске про из вод ње и га ше ње и 
оних пред у зе ћа ко ја су би ла успе шна и као дру штве но вла сни штво, 
а што је омо гу ћи ло пре тва ра ње Ср би је у сло бод но тр жи ште на ко-
ме ће до ми ни ра ти ино стра не ком па ни је. За то су пред у зе ћа у Ср би-
ји про да та чак ис под књи го вод стве не вред но сти њи хо ве имо ви не, 
и то ве ли ким де лом до ма ћим тај ку ни ма, што све ука зу је да је она 
има ла и ком пра дор ски ка рак тер23); дру ги раз лог је у то ме што и она 
пред у зе ћа ко ја су успе шно при ва ти зо ва на и ко ја по ку ша ва ју да се 
ба ве од ре ђе ном про из вод њом у ве ли кој ме ри то чи не са тех но ло-
ги ја ма ко је су за о ста ле за ви ше тех но ло шких ге не ра ци ја, ко је се у 
ЕУ не мо гу ви ше ко ри сти ти, па се про да ју пред у зе ћи ма у Ср би ји. 
За о ста ле тех но ло ги је, као и чи ње ни ца да у ор га ни за ци о ној струк-
ту ри пред у зе ћа још увек ни је до шло до раз два ја ња вла снич ких и 
упра вљач ких функ ци ја, већ су оне и да ље об је ди ње не као у ли бе-
рал ном ка пи та ли зму, ја сно ука зу ју на ан ти мо дер ни за циј ски тренд 
у Ср би ји. Јер и ка пи та ли зам се то ком ви ше од два ве ка раз ви јао 
и до шао до спо зна је о раз дво је но сти вла снич ких и ме на џер ских 
функ ци ја, по што је тех нич ко-тех но ло шки раз вој зах те вао спе ци-
ја ли стич ка зна ња за упра вља ње са вре ме ним тех но ло ги ја ма. Свест 
о то ме у Ср би ју још ни је про др ла. Ово ме још тре ба при до да ти да 
и оно ма ло ин ду стриј ске про из вод ње, са о бра ћај и услу ге ко је се у 
Ср би ји оба вља ју не во де ни ка квог ра чу на о аспек ту за га ђе ња жи-
вот не сре ди не, по сле дич ног иза зи ва ња кли мат ских про ме на итд. 
због ко ри шће ња за ста ре лих тех но ло ги ја, као и да не по сто ји ни ка-
ква си стем ска ак тив ност дру штва у прав цу раз во ја еко ло шке све-

22) Љу би ша Р. Ми тро вић, Увртлогутранзиције. Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни-
шу, Ниш, 2012, стр. 126

23) Ве ра Вра ту ша, „Ели те у пост со ци ја ли зму, или ком пра дор ска бур жо а зи ја у про це су ре-
ста у ра ци је пе ри фер ног ка пи та ли зма“, Националниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 51-80
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сти24), што је све ан ти мо дер ни за циј ски тренд ти пич ног тран зи ци-
о ног дру штва25). 

Чи ње ни ца је да су у Ср би ји про кла мо ва ни на че ло вла да ви не 
пра ва, по де ле вла сти и га ран то ва на сва по ли тич ка пра ва, укљу чу-
ју ћи сло бо ду го во ра, штам пе, плу ра ли стич ког по ли тич ког и син ди-
кал ног ор га ни зо ва ња и сл. Из ве сно је да ово пред ста вља еле мент 
мо дер ни за ци је. Ме ђу тим, у прак си се и он пре тво рио у крај њост: 
уме сто да се га ран ту ју по ли тич ке сло бо де на ни воу раз во ја са вре-
ме ног дру штва, а ко је зна че и де мо но по ли за ци ју по ли тич ких пар-
ти ја као фак то ра по ли тич ке мо ћи, у Ср би ји је ус по ста вље на пар-
тиј ска др жа ва26). По ли тич ке пар ти је су за ве ле свој мо но пол на свим 
ни во и ма од лу чи ва ња и у свим обла сти ма27), а од кла сич них ка на ла 
со ци јал не по кре тљи вост онај ко ји обез бе ђу је нај бр жу про ход ност 
(п)остао је - по ли тич ки28). Сло бо да ме ди ја је огра ни че на ко ли чи ном 
ре кла ма ко је у њи ма об ја вљу ју др жав ни ор га ни или ве ли ке ком па-
ни је, о че му опет од лу чу ју по ли тич ке пар ти је. Ко нач но, тај ку ни се 
ја вља ју и као вла сни ци по је ди них ме ди ја, што су опет фор мал но 
по ста ли на зах тев по ли тич ких пар ти ја и од ре кли се вла сни штва ка-

24) Чи ње ни ца да ни ко од за ду же них про јек та на та ауто-пу та пре ма Чач ку (ко ри дор Е-11) ни-
је при ме тио да се на са мој ње го вој тра си, код ме ста Са ви нац у оп шти ни Гор њи Ми ла но-
вац, на ла зи храст стар 600 го ди на и да је, ка да су ра до ви ста ли не по сред но пред њи ме, 
из би ла по ле ми ка у ве зи с тим да ли храст тре ба по се ћи ка ко би ту да про шао ауто-пут, 
за ко ју иде ју су се за ла га ли и нај ви ши др жав ни функ ци о не ри, или тре ба из на ћи ре ше ње 
да га ауто-пут за о би ђе ка да га пла не ри већ ни су уне ли у сво је на цр те иако се не по ме ра 
шест ве ко ва са истог ме ста, ја сно све до чи о не до стат ку еко ло шке све сти у на шем дру-
штву али о о ин сти ту ци о нал ном не ра зу ме ва њу ових про бле ма. 

25) Ис тра жи ва ња све до че да не ра зу ме ва ње за про бле ме за га ђе ња жи вот не сре ди не, озбиљ-
не про бле ме ко је иза зи ва ју кли мат ске про бле ме не пер ци пи ра ју ни ста нов ни ци др гих 
тран зи ци о них зе ма ља. Та ко нпр. јед но ис тра жи ва ње спро ве де но у Пољ ској све до чи о 
то ме да По ља ци сма тра ју да је то про блем „не где дру го“, а не и код њих, не схва та-
ју ћи гло бал ни ка рак тер кли мат ских про ме на, што су ауто ри ис тра жи ва ња при па са ли 
дру штве ној нео д го вор ни сти ме ди ја.Ви ди Ma ria Świ at ki e wicz-Моśny, Alek san dra Wag ner, 
“Lo wer CO2  Emis sion? We Can`t Af ford That! So cial Awa re ness Of The Po les On The Su-
bject Of Cli ma tic Chan ges In The Con text Of Press Di sco ur se On CO2  Emis sion”. In Social
RelationsInTurbulentTimes, Ab stract bo ok of the 10th Con fe ren ce of Euro pean So ci o lo gi cal 
As so ci a tion (ESA), Ge ne va, 7-10th Sep tem bre 2011, p. 276

26) Урош Шу ва ко вић, „Пар тиј ска др жа ва: мо гућ но сти ње ног на стан ка и раз во ја на при ме ру 
са вре ме не Ср би је“, Теме, Уни вер зи тет у Ни шу, Ниш. бр. 2/2009

27) О свим пи та њи ма од лу ке до но се пар тиј ске оли гар хи је: од за по шља ва ња на обич ном, 
про сеч ном пла ће ном рад ном ме сту до то га да по сла ни ци мо ра ју у скуп шти ни да гла са ју 
у скла ду са на ло гом пар тиј ског вођ ства или им сле ди - сме на. Сам ми ни стар по ли ци је у 
Ђин ђи ће вој вла ди, Ду шан Ми хај ло вић, је у сво јим ме мо а ри ма об ја вио ка ко је из ве шта је 
о ра ду по ли ци је под но сио ру ко вод ству вла да ју ће пар тиј ске ко а ли ци је - Пред сед ни штву 
ДОС-а.

28) Урош Шу ва ко вић, „Со ци јал на про ход ност кроз тзв. кла сич не ка на ле дру штве не по кре-
тљи во сти на при ме ру са вре ме не Ср би је“, у Променеудруштвенојструктуриипокре-
тљивости(прир. Ду шан Ма рин ко вић, Ср ђан Шљу кић). Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду, Од сек за со ци о ло ги ју, Но ви Сад, 2012, стр. 172-173
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да су се у Ср би ји 2012. про ме ни ле пар ти је на вла сти, што је до ве ло 
и до га ше ња не ких од њих.29) Упра во ова ква си ту а ци ја ука зу је да се 
ра ди о при ви ду сло бо де штам пе, а за пра во о ње ној кон тро ли пу тем 
нов ца ко јим се она из др жа ва, а не кроз про да ју ти ра жа. 

И у обла сти прав не си гур но сти је до шло до ре гре си је. У по-
ли циј ској ак ци ји на зва ној „Са бља“, ко ја је из ве де на 2003. на кон 
уби ства пре ми је ра Ђин ђи ћа, иако је Вла да зва нич но као уче сни ке 
у за ве ри озна чи ла че тр де се так љу ди, ухап ше но је чак 12000 љу-
ди, од ко јих је осу ђе но ма ње од 50. Тек је ин тер вен ци јом за пад них 
зе ма ља до шло до за у ста вља ња ма сов не ре пре си је, ко ја је има ла и 
од ли ке по ли тич ке ре пре си је.

Осим на ве де ног, а од ве ли ког зна ча ја за уоча ва ње ан ти мо дер-
ни за циј ског трен да, је чи ње ни ца да је у Ср би ји по сле 2000. до шло 
до на ру шав ња на че ла по де ле вла сти. Су прот но Уста ву из 2006. ко-
ји та ко не што ни је до пу штао, из вр шен је ре и збор свих су ди ја и јав-
них ту жи ла ца у Ре пу бли ци, ко јом при ли ком је ви ше од 800 су ди ја 
и пре ко 200 јав них ту жи ла ца оста ло без по сла. По кри те ри ју ми ма 
ко ји ни су би ли тран спа рент ни и ко ји су омо гу ћа ва ли су бјек тив ност 
оних ко ји су до но си ли од лу ке. Је дан од њих је био „до стој ност за 
вр ше ње су диј ске функ ци је“, али је он та ко ши ро ко био схва ћен и 
при ме њи ван, да је прин цип „мо рал но-по ли тич ке по доб но сти“ из 
пе ри о да Ти то ве Ју го сла ви је био зна чај но де фи ни са ни ји. У ствар-
но сти, Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца би ра ли су 
на су диј ске и ту жи лач ке функ ци је оне кан ди да те ко ји су се сма-
тра ли по доб ним пре ма кри те ри ју ми ма функ ци о не ра Де мо крат ске 
стран ке. Ако се то ме још до да за ви сност суд ске ад ми ни стра ци је од 
из вр шне вла сти и не по сто ја ње не за ви сног пра во суд ног бу џе та, ја-
сно је да је на че ло по де ле вла сти на ру ше но и то у ко рист пре све га 
из вр шне, а у ма њој ме ри и за ко но дав не вла сти30). При том, јед но од 
глав них мо дер ни за тор ских на че ла је вла да ви на пра ва, ко је је, ка ко 
смо већ по ка за ло уру ше но ус по ста вље њем пар тиј ске др жа ве у Ср-
би ји. По ве же мо ли ту чи ње ни цу са по дат ком да у овом тре нут ку 

29) При ме ри но во сад ског „Днев ни ка“, бе о град ских „По ли ти ке“, „Ве чер њих но во сти“ и 
„Прес са“ ово нај бо ље илу стру ју. Иза при ва ти за ци ја ових ме ди ја ста ја ли су тај ку ни ко ји 
су ку пи ли ве ћин ске па ке те њи хо вих ак ци ја на тра же ње, у про те клих 12 го ди на вла да-
ју ће, Де мо крат ске стран ке. Оно га тре нут ка ка да се је дан од нај ве ћих тај ку на у Ср би ји 
Ми ро слав Ми шко вић, по ву као из вла снич ког уде ла ли ста „Пресс“ он је уга шен због 
ду го ва, што по ка зу је и да ни је по сто јао еко ном ски, већ ис кљу чи во по ли тич ки ин те рес 
за ње го вим по сто ја њем. „Днев ник“, „По ли ти ку“ и „Ве чер ње но во сти“ ку пио је ша бач ки 
би зни смен вла сник фир ме „Фар ма ком“ Ми ро слав Бо ги ће вић.

30)  До овог за кључ ка су у окви ру свог из ве шта ја до шли и екс пер ти ко је је ан га жо вао Са вет 
Евро пе. Ви ди СаветЕвропе-Генералнисекретаријат-Генералнидиректоратзаљуд-
скаправаиправнапитања,ПројекатПодршкареформиправосуђауСрбијиусветлу
стандардаСаветаЕвропе - завршниизвештај,19. ав густ 2010 http://www.coe.org.rs/
RE PO SI TORY/1931_ko nac ni_iz ve staj-_fin.pdf, 20/07/2013



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.57-75.

66

11,5 хи ља да гра ђа на Ср би је ту жи сво ју др жа ву пред Европ ским 
су дом за људ ска пра ва у Стар збу ру, по што пред су до ви ма сво је зе-
мље ни је мо гло да до би је прав ну за шти ту и за до во ље ње31), он да се 
са мо мо же утвр ди ти да су и ова мо дер ни за тор ска на че ла у тран зи-
ци о ној Ср би ји по ни ште на.

Устав Ср би је из 1990. од ре ђи вао је као но си о ца су ве ре но-
сти „гра ђа не“, док Устав из 2006. као но си о ца су ве ре но сти од ре-
ђу је „срп ски на род и све гра ђа не“. Да кле, ова од ред ба до не та у 
2006. по чи ва на ко лек ти ви стич кој кон цеп ци ји су ве ре ни те те та, за 
раз ли ку од оне из 1990. ко ја је за сно ва на на ин ди ви ду а ли стич кој, 
те се пре ма то ме она прет ход на мо же сма тра ти као мо дер ни ја.На 
кон цеп ци ји гра ђан ског су ве ре ни те та као „нај ко рект ни јој од ред би 
о но си о цу су ве ро но сти“ ин си сти ра и Р. Мар ко вић: „По себ ну ва-
жност ова кве од ред бе има ју у ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма...
Њи ма се до след но спро во ди по ла зно устав но на че ло о јед на ко сти 
гра ђа на и кон цеп ци ји гра ђан ске др жа ве. На ци о нал ни кри те ри јум 
за уче шће у вр ше њу вла сти, ко ји је био је дан од глав них узро ка се-
це си је у дру гој Ју го сла ви ји, за ме њу је се гра ђан ским кри те ри ју мом, 
чи ме се ства ра ју усло ви да се на ци о нал не по себ но сти из ра жа ва ју 
у обла сти кул ту ре, ре ли ги је, тра ди ци је и оби ча ја, а ни по што у по-
ли тич кој обла сти у ко јој су сви би ра чи као но си о ци би рач ког пра ва 
јед на ки“32).

Пи та ње ре кле ри ка ли за ци је дру штва и ра ста уло ге цр кве у 
по ли тич ком жи во ту је је да но од кључ них ин ди ка то ра утвр ђи ва ња 
над моћ но сти ан ти мо дер ни за циј ског про це са у не кој др жа ви. Ла-
ич ка др жа ва, као те ко ви на фран цу ске бру жо а ске ре во лу ци је, је сте 
мо дел мо дер не др жа ве. Ако је у по след њој де це ни ји XX ве ка сту-
па ње цр кве на дру штве ну сце ну у свим тран зи ци о ним дру штви ма 
мо гло да се ту ма чи ње ном ви ше де це ниј ском из оп ште но шћу под 
при ти ском зва нич ног ате и зма, он да ње на уло га у пр вој де це ни ји 
XXI ве ка по ка зу је да је она сте кла, ла ич кој, се ку лар ној др жа ви, не-
при ме рен ути цај на до но ше ње по ли тич ких од лу ка и, чак на ор га-
ни за ци ју на чи на жи во та у по је ди ним кра је ви ма Ср би је. Ре зул та ти 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња и по ка зу ју нај ве ће по ве ре ње од свих 
дру штве них ин сти ту ци ја, ка ко оп ште по пу ла ци је, та ко и ње них де-
ло ва (нпр. сту де на та) ,у цр кву33). При том, ми не оспо ра ва мо пра во 

31) Пре ма из ја ви Сла во љу ба Ца ри ћа, за ступ ни ка Ср би је пред овим су дом. http://www.e-no-
vi ne.com/sr bi ja/ve sti/88019-Pro tiv-Sr bi je-11000-tu bi-Stra zbu ru.html , 20/07/2013

32) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције. ИП „Ју сти ни јан“, Бе о град, 
2003, стр, 190-191 

33) Ви ди Ја сми на Пе тро вић, „Вред но сни ста во ви сту де на та: ре ли ги о зност, про со ци јал ни 
ста во ви и од нос пре ма бу дућ но сти“, ГодишњакСрпскеакадемијеобразовањаза2010,
САО, Бе о град, 2011; Ја сми на Пе тро вић, Урош Шу ва ко вић, „Ре ли ги о зност, кон фе си о-
нал на дис тан ца и ме сто вер ске при пад но сти у струк ту ри иден ти те та сту де на та уни-
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цр кве да има свој на че лан став о зна чај ним дру штве ним про це си-
ма, на ро чи то на ци о нал ним по пут ре ша ва ња про бле ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји или по ло жа ја срп ског на ро да ко ји је остао да жи ви ван 
гра ни ца Ср би је, по шту ју ћи чи ње ни цу о ње ној зна чај ној уло зи у 
очу ва њу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та и на род не тра ди ци-
је.

По ку шај ре ви зи је исто ри је та ко ђе је по ка за тељ на ра ста ња 
кон зер ва ти ви зма. Иако је исто риј ски по у зда но утвр ђе на чи ње ни-
ца да се на тлу не ка да шње Ју го сла ви је про тив стра ног оку па то ра 
у II свет ском ра ту бо рио пар ти зан ски на род но о сло бо ди лач ки по-
крет, ко ји је имао ја сан ан ти фа ши стич ки пред знак, у пр вој де це-
ни ји овог ве ка се тај факт же ли ре ви ди ра ти. Ко рак то ме у при лог 
је сте за го ва ра ње иде је о „два ан ти фа ши стич ка по кре та у Ср би ји“: 
пар ти зан ском и чет нич ком, што је ре зул ти ла ло и до но ше њем За ко-
на, у вре ме пр ве Вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, ко јим су пра ва при-
пад ни ка оба по кре та из јед на че на34). Очи глед на по сле ди ца ова квог 
пре кра ја ња исто ри је на ме ђу на род ном пла ну је од су ство по зи ва 
срп ским зва нич ни ци ма да при су ству ју тра ди ци о нал ној де ве то мај-
ској вој ној па ра ди у Мо ски ви ко ја се сва ке го ди не ор ган зу је по вом 
Да на по бе де над фа ши змом.

Не спор но је да је у са вре ме ном до бу за ла га ње за ре ста у ра-
ци ју мо нар хи је, у зе мља ма ко је су већ ви ше де це ни ја ре пу бли ке по 
об ли ку уре ђе ње, по ка за те љем нео кон зер ва ти ви зма. Чи ње ни ца је да 
у Ср би ји пре тен дент на пре сто ко ри сти за сво је по тре бе не ка да-
шњи кра љев ски двор ко ји се фи нан си ра из др жав ног бу џе та знат-
ним сред стви ма као спо ем ник кул ту ре, да је пре тен дент на пре сто 
увр штен у зва нич ни др жав ни про то кол на свим ма ни фе ста ци ја ма 
од на ци о нал ног зна ча ја, ја сно пред ста вља је дан од ин ди ка то ра ан-
ти мо дер ни за циј ских про це са. На не ки на чин се до во ди у пи та ње и 
сам об лик др жав ног уре ђе ња, из ја ва ма да се о мо нар хи ји у Ср би-
ји као те ми мо же раз го ва ра ти при ли ком до но ше ња но вог уста ва35), 

вер зи те та у Ко сов ској Ми тро ви ци“, у Националниидентитетирелигија(прир. Зо ран 
Ми ло ше вић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013.

34) На осно ву тог за ко на на ста вље ни су зах те ви за ре ха би ли та ци јом Дра же Ми хај ло ви ћа, 
што је на не ки на чин и учи ње но обе ле жа ва њем ме ста на ко ме је на вод но „стре љан“, 
а ком чи ну су при су ство ва ли и пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ја је и обра-
зо ва ла ко ми си ју ко ја је „утвр ди ла“ ме сто по гу бље ња. Иако до суд ске рех ба ли та ци је, 
као ни у слу ча ју Ми хај ло ви ћа, ни је до шло, об ја вљи ва њем књи ге „100 нај зна ме ни ти јих 
Ср ба“, ме ђу ко је је увр штен и Ми лан Не дић, пред сед ник срп ске ма ри о нет ске вла де под 
не мач ком оку па ци јом, је про цес ње го ве дру штве не ре ха би ли та ци је за по чет. Суд ски је 
рех би ли то ван и кнез Па вле (Ка ра ђор ђе вић), кнез-на ме сник ко ји је одо брио при сту па ње 
Кра ље ви не Ју го сла ви је „Трој ном пак ту“ 1941. го ди не.

35) Иви ца Да чић, „Ни смо про да ли Ко со во“, Радио-телевизија Србије, 29. април 2013. 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/1315196/Da%C4%8Di%C4%87%3A+Ni-
smo+pro da li+Ko so vo.html
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при че му јав ном њењ ска ис тра жи ва ња ак ци о на ли стич ки де лу ју у 
прав цу ре ста у ра ци је36).  

Ства ра ње на ци о нал них др жа ва на тлу за пад нох Бал ка на, до 
ко га је до шло раз би ја њем со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, те шко се 
мо же сма тра ти мо дер ни за циј ским про це сом. На про тив, јед на за-
јед ни ца ко ја је по чи ва ла на иде ју мул ти кул ту рал но сти и на ци о нал-
не рав но прав но сти, раз би је на је у кр ва вом гра ђан ском ра ту, у ко ме 
је до шло до еска ла ци је на си ља, зло чи на, шо ви ни зма итд37). Да кле 
и сам на чин де кон струк ци је со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је је био ан-
ти мо дер ни за циј ски и ан ти ци ви ли за циј ски, јер је за сно ван на ра ту 
као сред ству за оства ре ње тог ци ља. Ако се по гле да ре зул тат тог 
про це са, 20 го ди на на кон што је Ју го сла ви ја пре ста ла да по сто ји, 
ви ди се да је ство ре но шест одво је них, у сва ком пол ге ду (по ли тич-
ком, еко ном ском, кул тур ном, вој ном) за ви сних дру шта ва, чи ји је 
са мо стал ни иден ти тет у ве ли кој ме ри угро жен38). При том, про цес 
раз би ја ња Ју го сла ви је се на ста вља кроз про цес дро бље ња Ср би је и 
по ку шај оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је кроз уни ла те рал но про гла ше-
ње ње го ве тзв. не за ви сно сти, што и да нас пред ста вља нај ве ћи ри-
зик за из би ја ње но вих су ко ба на Бал ка ну39). Да кле, иако је на ста нак 
на ци о нал них др жа ва у XIX ве ку сва ка ко био мо дер ни за циј ски про-
цес, раз би ја ње ви ше на ци о нал них др жа ва кра јем XX ве ка40) и њи-
хо ва де о ба на но во фор ми ра не на ци о нал не др жа ве, а на ро чи то ако 
је то из ве де но кроз гра ђан ски рат, по ли тич ким на си љем уоп ште, 
не мо же се тре ти ра ти као мо дер ни за циј ски, већ на про тив као ре-
тро гра дан, ан ти мо дер ни за циј ски про цес. У том сми слу је исти ни та 
и из ја ва пред сед ни ка Пу ти на ко ји је утвр дио да је рас пад СССР-а 
био „нај ве ћа ге о по ли тич ка ка та стро фа ве ка“41). 

36) Та ко пре ма ан кет ном ис пи ти ва њу до са да не по зна те аген ци је SAS In te li džens из Бе о гра-
да, ре ла тив на ве ћи на гра ђа на сма тра до бром иде јом уво ђе ње пар ла мен тар не мо нар хи је 
у Ср би ји (39,7%), то ме се од луч но про ти ви 32,3%, док 27,4% о то ме не ма став, пре но си 
Данас, Бе о град, 9. мај 2013. http://www.da nas.rs/da na srs/dru stvo/sr bi_ze le_mo nar hi ju.55.
html?news_id=260459 , 20/07/2013

37) Урош Шу ва ко вић, „„Раз би ја ње Ју го сла ви је и нео ко ло ни јал ни по ло жај но во на ста лих др-
жа ва бив шег ју го сло вен ског про сто ра“, у РазбијањеЈугославије (прир. Жи во јин Ђу рић, 
Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић). Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

38) Ра дош Смиљ ко вић, „Мо рал но-еко ном ска кри за бур жо а ске ре ста у ра ци је у Ср би ји и од-
го вор ност ели та мо ћи“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,бр. 
2/2011

39) Su va ko vic, Uros, Ste va no vic, Ob rad, „Self-Proc la ma tion of So-Cal led In de pen den ce of Re-
pu blic of Ko so vo and Ac ti ons of In ter na ti o nal Com mu nity in This Re gard - Key Pro blem of 
Re gi o nal Sa fety in So uth-East Euro pe“. In Проблеминанационалнатаимеждународна-
тасигурност, том 3 (ур. Ви хрен Бу зов). ИВИС, Ве ли ко Тър но во, 2012

40) У пи та њу су ви ше на ци о нал не со ци ја ли стич ке фе де ра ци је: ЧССР, СССР и СФРЈ.

41) „Пу тин осу дио рас пад СССР“, Преглед 26. април 2005. http://www.pre gled.com/me-
men to.php?id_na sta vak=7224&tmpl=me men to_na sta vak_tmpl&te ku ca_stra na=1279&na-
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Па ле та со ци јал но-еко ном ских пра ва је у свим ре ал-со ци ја-
ли стич ким зе мља ма би ла при лич но раз ви је на, иако се у прак си од 
њих од сту па ло. До ду ше, у не јед на кој ме ри од зе мље до зе мље. Ка-
да је о Ју го сла ви ји реч, она су би ла ши ро ко про кла мо ва на, али и 
ши ро ко спро во ђе на: од пра ва на рад, за шти ту на ра ду, пра ва на 
бес плат но обра зо ва ње од основ ног до уни вер зи ет ског, на оп шту 
здрав стве ну за шти ту свих, на пен зиј ско оси гу ра ње, на га ран то ва-
ни го ди шњи, не дељ ни и днев ни од мор, на пла ће ни пре ко вре ме ни 
рад, до пра ва на стан итд. Иако ће, на рав но, кри ти ча ри ре ћи ка ко 
ово по след ње пра во на стан ни су сви оства ри ли, а сви је су пла ћа ли 
до при нос, чи ње ни ца је да је ви ше од ми ли он и шестсто хи ља да по-
ро ди ца у Ср би ји до би ло дру штве не ста но ве и по том их от ку пи ло, 
што је би ла и нај све о бу хват ни ја при ва ти за ци ја ко ја је, у нај ве ћој 
ме ри, би ла за сно ва на на прин ци пи ма со ци јал не прав де. Да кле, шта 
је тран зи ци ја у по гле ду со ци јал но-еко ном ских пра ва мо дер ни зо ва-
ла? Ни шта, она их је углав ном уки ну ла. Нај о чи ти ји про цес ан ти мо-
дер ни за циј ских про це са у Ср би ји се и од ви ја у по гле ду ре дук ци је 
људ ских пра ва ис кљу чи во на гра ђан ска и по ли тич ка, уз уки да ње 
свих со ци јал но-еко ном ских пра ва. Не ка да шња ју го сло вен ска кон-
цеп ци ја са мо у пра вља ња ко ја је, по ши ри ни и све о бу хват но сти, пре-
ва зи ла зи ла та ко ђе мо дер ну, со ци јал де мо крат ску, кон цеп ци ју рад-
нич ке пар ти ци па ци је, ши ро ко при ме њи ва ну у за пад но е вроп ским 
зе мља ма, да нас је пот пу но на пу ште на. Ус по ста вљен је кла си чан 
на јам ни од нос, онај из ли бе рал не фа зе раз во ја ка пи та ли зма. Рад-
ни ци ма се, вр ло че сто, и не упла ћу је рад ни стаж и здрав стве но и 
пен зи о но оси гу ра ње, што др жа ва то ле ри ше под из го во ром „по мо-
ћи при вре ди“. Пра во на син ди кал но ор га ни зо ва ње ни је до во ђе но у 
пи та ње, али су син ди ка ти по де ље ни и, ве о ма че сто, уме сто да шти-
те пра ва за по сле них, шти те ин те ре се по сло дав ца. При том у оним 
пред у зе ћи ма ко ја су при ва ти зо ва на, сма њен је број пот пи са них 
ко лек тив них уго вор из ме ђу по сло дав ца и ре пре зен та тив них син-
ди ка та за 20% у од но су на пе ри од пре при ва ти за ци је42). Исто вре-
ме но са тим, све га 17,26% при ват них пред у зе ћа ре дов но ис пла ћу је 
за ра де, уз исто вре ме ну ис пла ту по ре за и до при но са за пен зи о но и 
здрав стве но оси гу ра ње. Оства ри ва ње пра ва из обла сти здрав стве-
ног оси гу ра ња је оте жа но не до вољ ним пу ње њем фон до ва, а иста је 
си ту а ци ја и са пра ви ма из обла сти пен зи о ног оси гу ра ња – пен зи је 

slov=Pu tin%20osu dio%20ras pad%20SSSR

42) У све га 57,6% при ват них пред у зе ћа пот пи сан је ко лек тив ни уго вор из ме ђу по сло дав ца 
и ре пре зен та тив ног син ди ка та,  а у при ват ним пред у зе ћи ма у ко ји ма  је пот пи сан он је у 
25% слу ча је ва не по вољ ни ји за рад ни ке од прет ход но ва же ћег пре не го што је из вр ше на 
при ва ти за ци ја. Ви ди Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је, Ефектипривати-
зацијеуСрбији.Бе о град, но вем бар 2011, стр. 83-84 http://www.so ci jal no e ko nom ski sa vet.
rs/doc/efek ti pri va ti za ci je u sr.pdf  ,20/07/2013
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ни су ра сле две го ди не, а ни во на ко ме су за мр зну те је два да про-
сеч ном пен зи о не ру омо гу ћу је пре жи вља ва ње. Ка да се то ме до да 
зва ни чан по да так о 25,0% не за по сле ног рад но ак тив ног ста нов ни-
штва у 2013.43) и бли зу 700 хи ља да оних ко ји жи ве ис под гра ни-
це си ро ма штва44), о еви дент ном огром но со ци јал ном ра сло ја ва њу 
и прак тич ном не стан ку сред ње кла се, сли ка о то ме ка ко из гле да 
мо дер на у Ср би ји је пот пу на. Она ви ше не ра ди, не го што ра ди, 
ин ду стриј ски ка па ци те ти ко ји су би ли но си о ци при вред ног раз во-
ја су за ка тан че ни, до ма ће бан ке уки ну те, а Ср би ја је пре тво ре на у 
тр жи ште за ино стра ну ро бу сла бог ква ли те та, што је све до ве ло и 
до ра ста спољ њег ду га на пре ко 33,8 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра 
у 2009. го ди ни45). Глав на бри га љу ди је ка ко да са чу ва ју сво је рад но 
ме сто, да обез бе де ег зи стен ци ју се би и соп стве ној по ро ди ци. Они 
не по ка зу ју бри гу за дру ге и не по ка зу ју са њи ма со ли дар ност, што 
све има за по сле ди цу за тво ре не фа бри ке, сла бе син ди ка те и ве ли-
ки број от пу ште них рад ни ка. Реч ју: пре дин ду стриј ско дру штво. 
Пре ма на ла зи ма Ве ре Вра ту ше слич на си ту а ци ја је и у при вре да ма 
„дру гих дру шта ва ко ја су би ла, по пут сло ве нач ког дру штва, нај-
у спе шни ја пре ма па рам те ри ма `пост-со ци ја ли стич ке транзиције`, 
та ко ђе за па ла у кри зу ве ли ког ду га, не за по сле но сти и оси ро ма ше-
ња, за јед но са при вре да ма ко ја су пре ма ни фе сто ва ња си стем ске 
кри зе при ка зи ва не као узор ни мо де ли `пионира модернизације` на 
ко ја се тре ба угле да ти у дру штви ма `закаснеле модернизације`“46). 
Она на гла ша ва да се ова кав ре зул тат је ди но и мо гао оче ки ва ти од 
тран зи ци је ко ја во ди у ре ста у ра ци ју ка пи та ли зма и ко ја до во ди 
до „на глог по ра ста екс трем них не јед на ко сти  из ме ђу дру штве них 
кла са и ет нич ко-на ци о нал но-кон фе си о нал но-те ри то ри јал но струк-
ту ри са них ге о граф ских ре ги о на, до де ин ду стри ја ли за ци је до ма ће 
при вре де и ње ног пре тва ра ња у (по лу)ко ло ни јал ни из вор јев ти них 
си ро ви на, рад не сна ге и тр жи ште за ви шко ве ро ба ко је не мо гу да 
се про да ју у цен тру си сте ма свет ске ка пи та ли стич ке при вре де“47). 

Тран зи ци ја се при ме њу је у сфе ри обра зо ва ња кроз тзв. „бо-
лоњ ски про цес“, што је обра зла га но по треб ном ре фор ме срп ског 

43) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Актуелнипоказатељи. http://we brzs.stat.gov.rs/
Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=2 ,20/07/2013

44)  „Ис под гра ни це си ро ма штва 700 хи ља да љу ди“, Радио-телевизијаСрбије, 17. ок то бар 
2012. http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1193512/Is pod+gra ni ce+ 
si ro ma%C5%A1tva+700.000+lju di.html , 20/07/2013

45) Свет ска бан ка,Уку пан спољ њи дуг, http://se arch.wor ldbank.org/da ta?qterm=to tal%ex ter-
nal%20debt&lan gu a ge=EN&os=10 ,20/07/2013

46) Ве ра Вра ту ша, Транзиција-одаклеикуда? Пр ви део. Чи го ја штам па; Ин сти тут за со ци-
о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2012, 
стр.  267

47) Исто
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обра зов ног си сте ма, и уоп ште си сте ма европ ске зо не обра зо ва ња 
и њи хо вом мо дер ни за ци јом и пред ста вља еле мент ши рег гло ба-
ли за циј ског про це са.  „Бо лоњ ски про цес има по ли тич ки ка рак тер 
и пред ста вља про жи ма ње по ли тич ке и кул тур не гло ба ли за ци је са 
на гла ше ним ути ца јем ци ље ва по ли тич ке гло ба ли за ци је“48). Исти 
аутор да ље ука зу је на то да су ни вои обра зо ва ња ус по ста вље ни 
„у ко рист ин те ре са по сло да ва ца раз ви је них европ ских зе ма ља, без 
ма ло, или ни ма ло, во ђе ња ра чу на о ди дак тич ким аспек ти ма обра-
зов ног про це са“49) . За пра во, „бо лоњ ски про цес“ пред ста вља по-
ку шај уни фи ка ци је обра зо ва ња ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге 
у скла ду са по тре ба ма нео ли бе рал не еко но ми је за пад но е вроп ских 
др жа ва, ко мер ци ја ли за ци је ви со ког школ ства и као та кав је „су-
про тан ин те ре си ма по је ди них др жа ва и во ди на ру ша ва њу сми сла 
и за да та ка уни вер зи тет ског обра зо ва ња“50). При че му тре ба на гла-
си ти и то да, иако се од ви ја на европ ском кон ти нен ту, „бо љоњ ски 
про цес „мно го ви ше пред ста вља аме рич ке, а не из вор но европ ске 
вред но сти“51). Ја сно је да ова ре фор ма за пра во пред ста вља нео ко-
ло ни јал ни по ход у свр ху обез бе ђи ва ња јев ти не, а ви со ко ква ли фи-
ко ва не рад не сна ге по треб не за пад ним ком па ни ја ма, а ти ме ујед но 
и ан ти мо дер ни за циј ски про цес, и то из нај ма ње два раз ло га: а) ко-
ло ни ја ли зам је увек во дио пр вен стве но мо дер ни за ци ји ме тро по ла 
за сно ва ној на екс пло а та ци ји ко ло ни ја и б) шко ло ва ње пре ма тзв. 
бо лоњ ском си сте му про из во ди ви со ко о бра зо ва ну рад ну сна гу ко-
ја се учи из вр ше њу сло же них за да та ка на сво јим бу ду ћим рад ним 
ме сти ма, али не и кри тич ком ми шље њу, „бес по штед ној кри ти ци 
по сто је ћег“, због че га ће зе мље ко је су при хва ти ле овај про цес у 
до глед ној бу дућ но сти оста ти без ху ма ни стич ке ин те ли ген ци је спо-
соб не да кри тич ки усме ра ва дру штве не то ко ве.

TРАНЗИЦИЈАКАО
АНТИМОДЕРНИЗАЦИЈСКИПРОЦЕС

На осно ву све га, мо же се ја сно за кљу чи ти да про цес тран-
зи ци је не но си са со бом мо дер ни за циј ске сна ге и под сти ца је, већ 
су штин ски бу ди кон зер ва ти ви зам на мно гим дру штве ним по љи ма. 

48) Да ни ло Ж. Мар ко вић,  Глобализацијаивисокошколскообразовање. Уни вер зи тет у Ни-
шу; Др жав ни уни вер зи тет у Но вом па за ру, Ниш-Но ви Па зар, 2008, стр. 190

49) Исто, стр. 191

50) Исто, 201

51) Урош Шу ва ко вић, „На ци о нал но вас пи та ње - пут усва ја ња и гло бал них и на ци о нал них 
вред но сти“, у Могућностнационалногваспитањаувремеглобализације(ур. Сун чи ца 
Де нић). Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Вра ње, 2010, стр. 139



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.57-75.

72

При све му то ме, као што тех нич ко-тех но ло шка мо дер ни за ци ја мо-
же да су штин ски угро жа ва дру штве ни про грес, јед на ко је та ко и 
ре кон зер ва ти ви за ци ја дру штва опа сна по ње гов оп ста нак. Дру штво 
ни ка ко не сме да по чи ва ис кљу чи во на тра ди ци о на ли зму, на око-
шта лим и дав но пре ва зи ђе ним вред но сти ма, већ на про гре сив ном 
схва та њу тра ди ци је као очу ва ња су штин ских на род них вред но сти, 
ка рак те ри сти ка, на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, уз мо дер ни-
за ци ју ко ја је нео п ход на ка ко би тај на род истин ски на пре до вао. 
По треб но је ус по ста ви ти мо дер ни за тор ско схва та ње тра ди ци је и 
тра ди циј ско схва та ње мо дер ни за ци је. На жа лост, сна ге ко је су би-
ле но си о ци тран зи ци је из вр ше не у Ср би ји по сле 2000. ни су ово 
ус пе ле да раз у ме ју. По сле ди ца је на ста нак „дру штва пе ри фер ног 
ка пи та ли зма“52), Ср би је у ко јој је на сце ни „ре гре сив ни ка пи та ли-
зам“53), зе мље у ко јој, иако су тран зи ци о ни про це си у то ку, а не ки 
од њих по пут при ва ти за ци је и окон ча ни, мо дер ни за ци ја нај ве ћим 
де лом ни је ни за по че та. За то и мо же мо да за кљу чи мо са по твр дом 
на ше по ла зне те зе о то ме да је тран зи ци ја, бар на на чин ка ко је 
спро ве де на у Ср би ји, у су шти ни ан ти мо дер ни за циј ски про цес.    
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UrosV.Suvakovic

TRANSITIONANDMODERNIZATION

Resume
On ba sis of everything, it can be cle arly con clu ded that the pro-

cess of tran si tion do es not bring with it self for ces of mo der ni za tion and 
sti mu li, but es sen ti ally aro u se con ser va tism at many so cial fi elds. At all 
that, li ke tec hni cal-tec hno lo gi cal mo der ni za tion may en dan ger so cial 
pro gress, re con ser va tion of one so ci ety may bring the sa me dan ger for 
the sur vi val of the so ci ety. The so ci ety must not rest only on tra di ti o-
na lism, on os si fied and long ago sur pas sed va lu es, but on pro gres si ve 
com pre hen sion of tra di tion as pre ser va tion of the es sen tial na ti o nal va-
lu es, cha rac te ri stics, na ti o nal and cul tu ral iden tity, with mo der ni za tion 
that is ne ces sary for the real pro gress of that so ci ety. The re fo re, mo dern 
com pre hen sion of tra di tion and tra di ti o nal com pre hen sion of mo der-
ni za tion are the an swer to the qu e sti on con cer ning the re la tion bet we-
en the se ide as. Un for tu na tely, the for ces that we re the be a rers of the 
tran si tion per for med in Ser bia af ter the year 2000 did not ma na ge to 
un der stand this. The con se qu en ce is esta blis hing of the “so ci ety of the 
pe rip he ral ca pi ta lism”, Ser bia in which the “re gres si ve ca pi ta lism” is 
on the sce ne, the sta te in which mo der ni za tion has not even star ted yet, 
alt ho ugh the tran si ti o nal pro ces ses are in pro gress and so me of them, 
li ke the pri va ti za tion, ha ve been al ready fi nis hed. That is why we can 
con clu de with con fir ma tion of our star ting the sis that the tran si tion is in 
its es sen ce an an ti-mo der ni za tion pro cess, at le ast re gar ding the man ner 
of its im ple men ta tion in Ser bia.
Key words: tran si tion, mo der ni za tion, an ti-mo dern pro cess, Ser bia in the first 

de ca de of the 21st cen tury.
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