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Sо ци јал на прав да спа да у  не спор не ци ви ли за циј ске те ко ви не 
са вре ме ног до ба. Са ма реч со ци јал на прав да упо тре бља ва се 

у ви ше зна че ња – као етич ки прин цип, као по ли тич ко про грам ско 
опре де ље ње, као је дан од те ме ља еко ном ске и раз вој не стра те ги је 
дру штва, по твр ђу ју ћи на тај на чин сво ју све о бу хват ност и сло же-
ност, по ве за ност и усло вље ност са дру гим етич ким и прин ци пи ма 
уре ђе ња са вре ме них дру шта ва. 

Али со ци јал на прав да, ни је са мо те ко ви на са вре ме не  епо хе.  
Она је мо рал ни прин цип ко ји је при су тан кроз це ло куп ну исто ри ју 
људ ског ро да, а те ме љи се на со ли дар но сти као из ра зу дру штве ног 
ка рак те ра људ ског би ћа, од но сно чи ње ни ци да чо век – по је ди нац, 
ни би о ло шки, ни дру штве но не мо же оп ста ти ван дру штве не за јед-
ни це. 

Со ци јал на прав да је  кроз ве ко ве би ла пред мет нај ра ди кал ни-
јих дру штве них по де ла и кон фли ка та. Ни је дан вла дар, не ра чу на-
ју ћи оне нај о крут ни је, ко ји ма ни људ ски жи вот ни шта ни је зна чио, 
ни је дан дру штве ни си стем у исто ри ји, ни је се од ре као на че ла со-
ци јал не прав де. На рав но, ве о ма раз ли чи то су је схва та ли, па је со-
ци јал на прав да, кроз исто ри ју че сто би ла не прав да. 

Со ци јал на прав да је ве о ма че сто и у ду гом пе ри о ду људ ске 
исто ри је из јед на ча ва на са ми ло ср ђем, хри шћан ским, или ми ло ср-
ђем пре ма схва та њи ма не ке дру ге ве ре, ак том ми ло сти ја чих пре-
ма сла би ји ма. Та ква схва та ња со ци јал не прав де при сут на су и да-
нас. Она се у са вре ме ним дру штви ма ис по ља ва ју, пре све га, кроз 
огра ни че но схва та ње со ци јал не по ли ти ке, као „со ци јал не“, ко ја 
је усме ре на ис кљу чи во на тре нут но са ни ра ње или тач ни је ре че но 
при кри ва ње нај ра ди кал ни јих об ли ка си ро ма штва и со ци јал не ис-
кљу че но сти.

Са вре ме но до ба до не ло је су штин ске про ме не у етич ком, те о-
риј ском и прак тич ном схва та њу со ци јал не прав де и кри те ри ју ми ма 
за ње но оце њи ва ње. 1) По ла зну осно ву, од но сно дру штве но окру же-
1)  Тер мин „со ци јал на прав да“ при су тан је у мно гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма, устав-

ним ак ти ма и за ко ни ма др жа ва, али и у (осни вач ким) ак ти ма ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја. У пре ам бу ли Уста ва Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да со ци јал на прав да се та ко 
при ме ра ра ди по ста вља као услов обез бе ђе ња свет ског ми ра („уни вер зал ни и трај ни 
свет ски мир мо же (се) обез бе ди ти је ди но ако се за сну је на со ци јал ној прав ди“), да је 
об ја шње ње узро ка не прав де („по сто је ћи рад ни усло ви са др же та кву не прав ду, не во љу 
и оску ди цу за ве ли ки број љу ди та ко да узро ку ју та ко ве ли ко не за до вољ ство да су угро-
же ни мир и хар мо ни ја све та“) као и услов обез бе ђе ња „трај ног ми ра у све ту“ („стал но 
и си сте мат ски ра ди (МОР - при мед ба Ж.О.) на по бољ ша њу рад них, со ци јал них и еко-
ном ских усло ва рад ни ка“). На ве де но пре ма: Kri vo ka pić Bo ris: Evrop ska so ci jal na po ve-
lja, Cen tar za an ti rat nu ak ci ju, Be o grad 2002. go di ne, str. 13
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ње  ко је је усло ви ло ове про ме не пред ста вља гра ђан ско дру штво, 
чи ји су те ме љи тр жи шна при вре да, ви ше стра нач ка пар ла мен тар на 
де мо кра ти ја и сло бод ни гра ђа нин са кор пу сом  људ ских сло бо да и 
пра ва.  Ток бор бе, од но сно дру штве ни про цес ус по ста вља ња људ-
ских сло бо да и пра ва у са вре ме ном сми слу те ре чи,  по твр ђу је да  
људ ска пра ва чи не не де љи ву це ли ну, ко ја у се би са др жи – основ не 
људ ске сло бо де, по ли тич ка, еко ном ска, со ци јал на и кул тур на пра-
ва и да се сло бо да чо ве ка и сло бод но дру штво оства ру је са мо та мо 
где се сва ова пра ва оства ру ју у це ли ни.  Дру гим ре чи ма, без со ци-
јал них сло бо да и пра ва не ма ствар не сло бо де чо ве ка и сло бод ног, 
де мо крат ског и ху ма ног дру штва. На про тив,  сте пен оства ри ва ња 
со ци јал них пра ва је је дан од основ них кри те ри ју ма ху ма но сти  и 
де мо кра тич но сти јед ног дру штва. На су прот ној стра ни од со ци јал-
не  прав де на ла зи се  дис кри ми на ци ја, ко ја  је ве о ма опа сан из вор 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, по ли тич ке и со ци јал не 
не ста бил но сти и ко ја,  не са мо по је дин ци ма и дру штве ним гру па-
ма  ко ји су ње не жр тве, не го и дру штву у це ли ни на но си не нак на-
ди ве ште те.

Ус по ста вља ње и оства ри ва ње со ци јал не прав де у са вре ме ном 
дру штву, ни је ме ђу тим, са мо етич ко, већ и еко ном ско и раз вој но 
пи та ње. Со ци јал на прав да је нео п ход ни ин стру мент у су прот ста-
вља њу си ро ма штву и по ди за њу по тро шач ке мо ћи дру штва у це ли-
ни, што је услов ста бил ног, ду го роч ног  функ ци о ни са ња тр жи шне 
при вре де. Са вре ме ни ка пи та ли зам се пре мно го де це ни ја су о чио са 
овим иза зо ви ма. Је дан од од го во ра на ове иза зо ве био је  кон сти ту-
и са ње со ци јал не по ли ти ке као ску па ин стру ме на та за оства ри ва ње 
на че ла со ци јал не прав де, со ли дар но сти и јед на ких шан си и  но вог 
при сту па еко ном ској и раз вој ној прак си дру штва.  Прак са са вре ме-
не Евро пе и све та не дво сми сле но по твр ђу ју да су нај ве ће до ме те 
у еко ном ском и тех но ло шком раз во ју и на то ме за сно ва ном стан-
дар ду све та ра да и ста нов ни штва у це ли ни оства ри ле оне зе мље 
ко је су на оп ти ма лан на чин по ве за ле  прин цип тр жи шне утак ми це  
са прин ци пи ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти, од но сно ко је су 
де фи ни са ле и оства ри ва ле со ци јал ну по ли ти ку као ин те грал ни део 
укуп не раз вој не стра те ги је дру штва. 

Со ци јал на по ли ти ка у усло ви ма тран зи ци је  до би ја но ве аспек-
те и но ве са др жа је. То у ве ли кој ме ри усло вља ва чи ње ни ца да је 
тран зи ци ја по де фи ни ци ји  кон флик тан и про ти ву ре чан про цес из 
јед ног у дру го дру штве но ста ње, ко је под ра зу ме ва, по ред оста лог, 
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це ло ви ту про ме ну си сте ма вред но сти и на чи на жи во та. Ис ку ство 
свих зе ма ља тран зи ци је по твр ђу је да је со ци јал на це на тран зи ци је 
би ла  је дан од нај ве ћих из во ра ин ду стриј ских и со ци јал них кон-
фли ка та. То је на је дан ве о ма спе ци фи чан, ра ди ка лан на чин до шло 
до из ра жа ја у Ср би ји, бу ду ћи да је це ло куп на со ци јал на це на тран-
зи ци је пре ба че на ис кљу чи во на те рет при пад ни ка све та ра да. Со-
ци јал на по ли ти ка је у Ср би ји, али и у  још јед ном бро ју зе ма ља 
тран зи ци је, у ко ји ма овај про цес ни је те као же ље ним то ком, у ве-
ли кој ме ри игра ла уло гу „де жур ног ва тро га сца“, га се ћи со ци јал не 
по жа ре и ле че ћи по сле ди це ло ше и не пра вед не еко ном ске и раз-
вој не по ли ти ке, пре све га огром не си стем ске, ду го трај не не за по-
сле но сти и убр за ног си ро ма ше ња огром не ве ћи не ста нов ни штва, 
од но сно из у зет но убр за ног кла сног ра сло ја ва ња. При то ме тре ба 
има ти у ви ду сна жан ути цај прин ци па и прак се ви со ког сте пе на 
со ци јал не си гур но сти и со ци јал не прав де из прет ход ног си сте ма, 
ко ји је имао и по зи ти ван и не га ти ван ути цај на те ку ћа кре та ња у 
овој обла сти. 

Но ви, Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не је Ср би ју у чла-
ну 1 од ре дио као др жа ву, за сно ва ну на со ци јал ној прав ди2) и дру-
гим вред но сти ма и на че ли ма на ко ји ма се др жа ва за сни ва и ко је 
при ме њу је у по ли ти ци и при ли ком до но ше ња за ко на. И прет ход ни, 
Устав Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не је, та ко ђе, Ср би ју од ре-
дио као др жа ву за сно ва ну на со ци јал ној прав ди3),  као и дру гим 
вред но сти ма и на че ли ма. Ак ту ел ни Устав Ре пу бли ке Ср би је, као и 
прет ход ни, об у хва та људ ске сло бо де и пра ва ко ји чи не са др жај со-
ци јал не прав де и устав но прав не прак се со ци јал не по ли ти ке. Ме-
ђу тим, тек оства ре ње де фи ни са них ци ље ва да је оце ну о ста њу дру-
штва и до стиг ну том сте пе ну пра вич но сти и со ли дар но сти. Устав, 
ме ђу број ним људ ским пра ви ма ис ти че и пра во на до сто јан ствен 
и сло бо дан раз вој лич но сти; пра во на жи вот; не по вре ди вост фи-
зич ког и пси хич ког ин те гри те та; за бра ну роп ства, по ло жа ја слич-
ног роп ству и при нуд ног ра да; пра во на рад; здрав стве ну за шти ту; 
со ци јал ну за шти ту; пен зиј ско оси гу ра ње; пра во на обра зо ва ње; 
по себ ну за шти ту по ро ди це, мај ке, са мо хра ног ро ди те ља и де те та; 
и др. Ме ђу тим, по ме ну та и дру га пра ва, са др жа на у Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је, са ма по се би пред ста вља ју не са мо је дан вред но-
сни став, већ ифор мал но прав но опре де ље ње др жа ве да за шти ти 
2) Ви де ти: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 98/2006
3) Ви де ти: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 1 од 28 

сеп тем бра 1990. го ди не
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основ не ци ви ли за ци је скевред но стии те ко ви не,  док је са ма раз-
ра да тих пра ва у усво је ним за ко ни ма и њи хо ва при ме на у прак си, 
тј. со ци јал на по ли ти ка ко ја се спро во ди, у ства ри пра ви по ка за тељ 
на ме ра вла да ју ћих по ли тич ких струк ту ра, да ус по ста ве со ци јал-
ну прав ду и да људ ска пра ва и основ не сло бо де учи не до ступ ним 
свим гра ђа ни ма. 

Не спор но је, да то ком зад ње де це ни је два де се тог ве ка, Ср би ја 
ни је мо гла у пот пу но сти  да спро ве де у де ло сва Уста вом утвр-
ђе на пра ва и за кон ска ре ше ња, ни ти са др жај со ци јал не по ли ти ке. 
Пре пре ка то ме, би ла је си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ла Ср би ја (та да 
чла ни ца Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је). Од ма ја 1992. го ди не, Ср-
би ја је би ла из ло же на еко ном ским и по ли тич ким санк ци ја ма ме ђу-
на род не за јед ни це.

У та квим усло ви ма ни је се мо гао од ви ја ти нор ма лан про цес 
ра да, про из вод ња и тр го ви на. Санк ци је су гу ши ле при вре ду, спре-
ча ва ле ре дов не нов ча не то ко ве, би ле пре пре ка раз ме ни ро ба и зна-
ња са дру гим др жа ва ма, пре пре ка раз во ју на у ке и кул ту ре. По сле-
ди ца си ту а ци је и ста ња у ко ме се та да на ла зи ла Ср би ја би ла је и 
не е фи ка сност др жа ве и не мо гућ ност да се по шту ју за ко ни у по-
гле ду ре дов не ис пла те оства ре них за ра да, као и со ци јал не за шти-
те. По сле ди ца је, та ко ђе, би ла и по сто ја ње ин фла ци је, не до ста так 
си ро ви на за про цес про из вод ње што је ути ца ло на сма ње ње и га-
ше ње про из вод ње, као и оп ште оси ро ма ше ње дру штва. При су ство 
ви ше сто ти на хи ља да из бе гли ца са про сто ра бив ше СФРЈ (нај ви-
ше из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не)4) као и ору жа на агре си ја 
чла ни ца НА ТО-пак та у пр вој по ло ви ни 1999. го ди не то ком ко је је, 
по ред људ ских жр та ва, у зна чај ној ме ри уни ште на ин фра струк ту ра 
Ср би је и при чи ње на огром на ма те ри јал на ште та (раз ли чи те про-
це не го во ре о пре ко 100 ми ли јар ди до ла ра при чи ње не ште те), су 
иона ко те шку еко ном ску и со ци јал ну си ту а ци ју у Ср би ји учи ни ли 
још те жом.На ве де ни не по вољ ни чи ни о ци ста ви ли су по себ но те-
шке иза зо ве пред со ци јал ну по ли ти ку. У ве о ма огра ни че ним ма-
те ри јал ним усло ви ма тре ба ло је пру жи ти еле мен тар ну људ ску и 
ма те ри јал ну за шти ту сто ти на ма хи ља да из бе гли ца, не за по сле них, 
ин ва ли да. У та квим окол но сти ма со ци јал на по ли ти ка се објек тив-
но мо ра ла кон цен три са ти на еле мен тар на ег зи стен ци јал на пи та-
ња. Ипак, упр кос све му по ме ну том очу ван је си стем со ци јал не и 
4) Ви де ти де таљ ни је: ПО ПИС ИЗ БЕ ГЛИ ЦА И ДРУ ГИХ РА ТОМ УГРО ЖЕ НИХ ЛИ ЦА 

У СА ВЕ ЗНОЈ РЕ ПУ БЛИ ЦИ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ, УН ХЦР – Ви со ки ко ме са ри јат Ује ди ње-
них на ци ја за из бе гли це, Бе о град 1996, стр. 19 



- 210 -

СРБИЈАДРЖАВАСОЦИЈАЛНЕПРАВДЕ...ЖаркоОбрадовић

здрав стве не за шти те, шко ло ва ње је би ло до ступ но и бес плат но, 
за по сле ни (због санк ци ја) ни су до би ја ли от каз, про цес при ва ти за-
ци је дру штве них пред у зе ћа је био у за чет ку а за кон ска ре ше ња су 
да ва ла пра во за по сле ни ма да бу ду вла сни ци ве ћин ског де ла ак ци ја, 
из вр шен је от куп ста но ва у ко рист њи хо вих ко ри сни ка, пен зиј ски 
основ се утвр ђи вао на осно ву про се ка за ра да де сет нај бо љих  го ди-
на а пен зи је се ускла ђи ва ле са ра стом за ра да и тро шко ва жи во та и 
др. Др жа ва је, да кле, спро во ди ла ме ре со ци јал не по ли ти ке у скла ду 
са (скром ним – огра ни че ним) еко ном ским мо гућ но сти ма. 

По ли тич ке про ме не из ок то бра ме се ца 2000-те го ди не су озна-
чи ле по че так ус по ста вља ња но вог дру штва у Ср би ји, ли бе рал не 
де мо кра ти је. Нов кон цепт из град ње дру штва пра ти ла су и но ва за-
кон ска ре ше ња. До нет је но ви За кон о ра ду, За кон о за по шља ва њу, 
За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, За кон о при ва ти за ци ји и дру ги за ко ни. 

Но ви кон цепт из град ње дру штва и но ви за ко ни су у про те клих 
осам го ди на до не ли ве ли ке про ме не го то во у свим сфе ра ма жи-
во та, на ро чи то у обла сти со ци јал не по ли ти ке и до ве ли до го то во 
дра ма тич них не га тив них про ме на у на чи ну жи во та нај ве ћег бро ја 
ста нов ни ка Ср би је. 

У Ср би ји је од 2001. до 2006. го ди не при ва ти зо ва но 1.805 пред-
у зе ћа од ко јих су не ка пред у зе ћа ку пље на од стра не но вих вла сни-
ка да ле ко ис под ре ал не це не и под сум њи вим окол но сти ма5). За кон 
о при ва ти за ци ји је оне мо гу ћио за по сле не (рад ни ке) да бу ду вла-
сни ци ве ћин ског па ке та ак ци ја6), а но вим вла сни ци ма је прак тич но 
дао огром на пра ва у по гле ду од но са пре ма за по сле ни ма. 

Уме сто отва ра ња но вих рад них ме ста или ис пу ња ва ња пре у зе-
тих оба ве за пре ма за по сле ни ма, усле ди ло је от пу шта ње рад ни ка, 
ство ре на је ма са со ци јал но угро же них рад ни ка и чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца. 

У Ср би ји је кра јем 2007. го ди не би ло пре ко ми ли он не за по-
сле них ли ца. Од 2001. до 2005. го ди не у Ср би ји је при сут но стал-
но сма ње ње за по сле но сти, а по ве ћа ње не за по сле но сти та ко да је 
она кра јем 2007. го ди не из но си ла 21,6% (док је у Евро пи она око 
7,5%). На по сао у Ср би ји, пре ма по да ци ма из 2007. го ди не, се че-
5) Ви де ти де таљ ни је: КО РУП ЦИ ЈА, власт и др жа ва, део 2; при ре ди ли Ве ри ца Ба раћ и 

Иван Зла тић; RES PU BLI CA, Бе о град 2005; KO RUP CI JA, Na še te me, br. 2, Slu žbe ni gla-
snik, Be o grad 2006.

6) Чла ном 25 За ко на се утвр ђу је да  ‘’су бјект при ва ти за ци је про да је 70 % ка пи та ла ко ји се 
при ва ти зу је’’;Ви де ти :За кон о при ва ти за ци ји , Слу жбе ни гла сник РС, број 45/2005 
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ка 49 ме се ци. Од љу ди ко ји че ка ју на по сао на ли сти На ци о нал не 
слу жбе за по шља ва ња 55% њих на по сао че ка ду же од две го ди не. 
Про сеч на ста рост не за по сле них ли ца из но си 37 го ди на. Ме ђу не-
за по сле ни ма 54% су же не. 

По ред пре ко 1.000.000 љу ди ко ји су не за по сле ни, још око 
640.000 љу ди ра ди у си вој зо ни, а пре ма не зва нич ним по да ци ма 
око 40% на ци о нал не  еко но ми је од ви ја се у си вој зо ни.  При то ме 
су по себ но угро же ни мла ди, ко ји пр ви пут тра же по сао, као и  рад-
ни ци сред ње ста ри је и ста ри је ге не ра ци је, ко ји су нај ве ће жр тве 
тран зи ци је, или тач ни је ре че но дис кри ми на тор ске по ли ти ке ко ја 
се пре ма њи ма спро во ди. За кон о ра ду је оста вио рад ни ке бес по-
моћ ним у од но су на по сло дав це и мо гућ ност до би ја ња от ка за, а 
оба ве зе др жа ве пре ма не за по сле ни ма су све ма ње и кра ће. 

За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу из 2003. го ди не 
и до пу не овог за ко на у го ди на ма ка сни је, ус по ста ви ли су нов на-
чин утвр ђи ва ња пен зи ја (цео рад ни век), нов на чин ускла ђи ва ња 
пен зи ја (два пу та го ди шње, на осно ву ста ти стич ких по да та ка, са 
кре та њем тро шко ва жи во та), као и по ди за ње ста ро сне гра ни це као 
усло ва за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју.7)

У Ср би ји, пре ма по да ци ма из апри ла ме се ца 2007. го ди не би-
ло је 1.274.538 ко ри сни ка пен зи ја. По треб но је кон ста то ва ти да је 
не по во љан од нос из ме ђу бро ја за по сле них (од но сно оних ко ји пла-
ћа ју до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње) и бро ја ко-
ри сни ка пен зи ја. По след њих го ди на озбиљ но је по ре ме ћен од нос 
из ме ђу бро ја за по сле них и бро ја пен зи о не ра (све ма њи број за по-
сле них из др жа ва све ве ћи број ко ри сни ка пен зи ја) та ко да је од нос 
од 5,47% : 1 из 1957. го ди не, од но сно 2,55 : 1 из 1990. го ди не, тај 
од нос 2007. го ди не из но си 1,56 за по сле них на 1 пен зи о не ра у Ре-
пу бли ци Ср би ји (уко ли ко се не де се про ме не у обла сти за по шља-
ва ња у Ср би ји, ни је да ле ко дан ка да ће број пен зи о не ра би ти ве ћи 
од бро ја за по сле них). 

При ма ња пен зи о не ра су ја ко ма ла и има ју ста лан пад у од но су 
на про сеч ну за ра ду у Ре пу бли ци. При ме ра ра ди, око 60% пен зи о-
не ра при ма пен зи је ма ње од 11.000 ди на ра, а пре ко 400.000 пен-
зи о не ра у 2007. го ди ни при ма ло је пен зи ју ма њу од 8.000 ди на ра.
7)  Ви де ти де таљ ни је: За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и За кон о из ме на ма и 

до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05.
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Про це нат уче шћа про сеч не пен зи је у про сеч ној за ра ди у Ре-
пу бли ци Ср би ји се од 2000-те го ди не кон стант но сма њу је. Го ди не 
2002. тај про це нат је из но сио 72,99%, 2004. го ди не 67,89%, 2006. 
го ди не 61,76%, а ју на ме се ца 2007. го ди не са мо 53,22% од про сеч-
не за ра де. Не по шту је се ни за ко ном утвр ђе на за штит на од ред ба 
да из нос про сеч не пен зи је не мо же би ти ма њи од 60% про сеч не 
за ра де. 

Лош по ло жај пен зи о не ра по твр ђу ју и по да ци да ¾ пен зи о нер-
ских до ма ћин ста ва у цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни ни је у ста њу 
да обез бе ди се би нај ну жни ју хра ну и ле ко ве, а пен зи о не ри са ми-
ни мал ном пен зи јом не ма ју сред ста ва ни за основ не жи вот не на-
мир ни це (као што су мле ко, ме со и во ће). 

Си ро ма штво је на ве ли ка вра та ушло у Ср би ју по сле 2000-те 
го ди не. Ста ти стич ки по сма тра но Ср би ја је 2007. го ди не би ла 10 
пу та си ро ма шни ја од Пољ ске и пет пу та од Тур ске, а са мо је у Ал-
ба ни ји сте пен си ро ма штва ве ћи. 8)

Јед на тре ћи на ста нов ни ка жи ви ма ње од 30 до ла ра ме сеч но, 
а 18% у усло ви ма ап со лут ног си ро ма штва са ма ње од 20 до ла ра 
ме сеч но. Сва ки де се ти ста нов ник у Ср би ји жи ви на ми ни му му ег-
зи стен ци је (са 2,5 до ла ра днев но). Ка рак те ри сти ке си ро ма штва у 
Ср би ји су при кри ве на не за по сле ност, ни зак ни во здрав стве не за-
шти те, пре ко по ла ми ли о на из бе гли ца и око 220.000 ра се ље них ли-
ца, по гор ша ва ста ње си ро ма штва аутох то ног ста нов ни штва, док је 
ви ше од 150.000 од но сно 46% де це у ка те го ри ји си ро ма шних, а 
ви ше од 400.000 пен зи о не ра, ка ко је то већ и ис так ну то, има нај-
ни же пен зи је. 

У обла сти здрав стве не за шти те гра ђа на (си ту а ци ја) ста ње је, 
та ко ђе, ве о ма те шко. Као по сле ди ца но вих про пи са у обла сти јав-
ног здра вља, на осно ву ко јих по сто ји зна чај но уче шће гра ђа на у 
пла ћа њу здрав стве них услу га, све је ма ња до ступ ност и обез бе ђи-
ва ње за шти те здра вља мно гих сло је ва ста нов ни штва.

По ка за тељ огра ни че не до ступ но сти здрав стве не за шти те је сте 
и по да так да (због ком пли ко ва не про це ду ре до би ја ња здрав стве них 
књи жи ца) пре ко по ла ми ли о на гра ђа на не мо же да оства ри сво је 
уста вом га ран то ва но пра во на ле че ње. 

И дру ге ка те го ри је гра ђа на, го то во без из у зет ка, пла ти ле су це-
ну но вог кон цеп та раз во ја дру штва и њи хо ва пра ва су, но вим за ко-
8) Ви де ти: Пр ви из ве штај  о им пле мен та ци ји Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва у Ср би-

ји, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2005. 
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ни ма или из ме ном и до пу ном по сто је ћих за ко на, у зна чај ној ме ри 
ума ње на. 

Про цес обра зо ва ња је по стао, у ме ђу вре ме ну, еко ном ска ка-
те го ри ја и обра зо ва ње, по го то ву ви со ко је све ма ње до ступ но нај-
ве ћем бро ју мла дих љу ди. Обра зов на струк ту ра ста нов ни штва је 
да нас 2008. го ди не ја ко ло ша јер ста ти стич ки по да ци го во ре (пре ма 
по пи су од 2002. го ди не) да ме ђу ста нов ни штвом ста рим 15 и ви ше 
го ди на, без школ ске спре ме има 357.552 ли ца, са за вр ше ним од 1 
до 3 раз ре да основ не шко ле има 126.127 осо ба а са 4 до 7 раз ре да 
основ не шко ле 896.647 ли ца, што је укуп но 1.380.526 гра ђа на Ре-
пу бли ке Ср би је без за вр ше не основ не шко ле. Не пи сме них гра ђа на 
(ко ји се пот пи су ју пал цем) 2002. го ди не је би ло 232.925 (или 3,4% 
од укуп но 6.761.061 ста нов ни ка Ср би је ста рих 10 и ви ше го ди на 
ко ји су об у хва ће ни по пи сом). Фа кул тет ски обра зо ва них гра ђа на је 
2002. го ди не би ло 411.944 или 6,51%9), што је озбиљ но упо зо ре-
ње за Ср би ју јер у мно гим зе мља ма тај број из но си ви ше де се ти на 
про це на та.

О ста њу у зе мљи, од но су пре ма мла ди ма, го во ри и по да так 
да је 500.000 ака де ма ца већ оти шло из сво је зе мље у свет, док је 
300.000 мла дих без по сла.

Рад но и со ци јал но за ко но дав ство у Ср би ји да ле ко је ис под за-
ко но дав ства у раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма Евро пе и Ме ђу-
на род них стан дар да. С тим у ве зи тре ба под се ти ти, да пет го ди на 
по сле по врат ка Ср би је у Са вет Евро пе, ни је ра ти фи ко ван кључ ни 
до ку мент у обла сти рад них и со ци јал них пра ва – Европ ска со ци-
јал на по ве ља. 

Оно што је за јед нич ко за еко ном ски и тех но ло шки раз ви је не 
зе мље Евро пе и све та као и за зе мље тран зи ци је је сте да се со-
ци јал на по ли ти ка да нас мо ра и мо же по сма тра ти са мо у ши рем 
дру штве ном кон тек сту као са став ни део укуп не стра те ги је раз во ја 
дру штва. То под ра зу ме ва осло ба ђа ње од оних уских, огра ни че них 
схва та ња со ци јал не по ли ти ке, ко ја су и да нас сна жно при сут на и 
ути цај на у Ср би ји, али, исти ни за во љу и у дру гим зе мља ма тран-
зи ци је, ко ја со ци јал ну по ли ти ку из јед на ча ва ју са „со ци ја лом“, ме-
ха ни змом за га ше ње по жа ра и убла жа ва ње по сле ди ца со ци јал них 
не прав ди. Та ква схва та ња има ју сво је упо ри ште у ре ал ном ста њу у 
дру штву, пре све га у да љем еко ном ском и тех но ло шком за о ста ја њу 
9) Ви де ти: СТА ТИ СТИЧ КИ ГО ДИ ШЊАК СР БИ ЈЕ 2005, Ре пу блич ки За вод за ста ти сти-

ку Ср би је, Бе о град 2005, стр. 78.
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зе мље, си ро ма штву, огра ни че ним ре сур си ма, што усло вља ва да се 
ин сти ту ци је и ма те ри јал ни ре сур си со ци јал не по ли ти ке усме ра ва ју 
пре те жно или ис кљу чи во на по кри ва ње тре нут них ег зи стен ци јал-
них по тре ба ве ли ког бро ја си ро ма шних, не за по сле них и обес пра-
вље них. Та ква со ци јал на по ли ти ка, као што и са ми ви ди мо и као 
што осе ћа ју сто ти не хи ља да оних ко ји до жи вља ва ју та кву суд би ну, 
са мо по ве ћа ва си ро ма штво и већ не при хва тљи ве со ци јал не раз ли-
ке. На ста вља ње та кве прак се не из бе жно во ди ка трај ној ста би ли-
за ци ји си ро ма штва, као зле суд би не ве ли ког бро ја љу ди у Ср би ји. 

Да би Ср би ја ко нач но иза шла из за ча ра ног кру га си ро ма штва, 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, у ко ји ма се бе сми сле-
но тро ши огром на енер ги ја, нео п ход но је при ме ни ти На ци о нал-
ну стра те ги ју одр жи вог раз во ја ко ју је усво ји ла Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је и по сти ћи ми ни мал ни на ци о нал ни, со ци јал ни кон цен зус 
о зна ча ју стра те ги је и пу те ви ма и со ци јал ној це ни ње ног оства-
ри ва ња. То ће би ти пр ви и нај ва жни ји тест по ли тич ке зре ло сти, 
од го вор но сти и ком пе тент но сти свих ре ле вант них по ли тич ких и 
дру штве них сна га у вре ме ну ко је је пред на ма. Ис ку ство успе шних 
зе ма ља тран зи ци је у том по гле ду је ве о ма ја сно. Успе шне зе мље 
тран зи ци је, на при мер, Че шка, Пољ ска, Сло ве ни ја, успех тран зи-
ци је у ве ли кој ме ри ду гу ју то ме што су на по чет ку овог сло же ног 
и кон фликт ног про це са по сти гли со ци јал ни кон цен зус. У Ср би ји 
у прет ход ном пе ри о ду упра во због не по сто ја ња та кве, оп ште при-
хва ће не стра те ги је, тран зи ци ја је има ла из у зет но ви со ку со ци јал ну 
це ну, ко ја је у це ли ни би ла пре ва ље на на те рет рад ни штва. Упра во 
та со ци јал но не из др жљи ва и мо рал но не при хва тљи ва це на тран зи-
ци је је сте је дан од кључ них узро ка оправ да ног ре вол та рад ни штва, 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, ко ји су по ста ли део на-
ше сва ко дне ви це, со ци јал не и по ли тич ке не ста бил но сти. На дру гој 
стра ни ова квог ста ња на ла зе се ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко руп ци-
ја, енорм но бо га ће ње при ви ле го ва них дру штве них сло је ва.

На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја Ср би је де фи ни-
ше одр жи ви раз вој као „циљ но о ри јен ти сан, ду го ро чан, не пре ки-
дан, све о бу хва тан и си нер гет ски про цес ко ји ути че на све аспек-
те жи во та (еко ном ски, со ци јал ни, еко ло шки и ин сти ту ци о нал ни) 
на свим ни во и ма“10) . Одр жи ви раз вој под ра зу ме ва из ра ду мо де ла 
ко ји с јед не стра не, на ква ли те тан на чин за до во ља ва ју дру штве-
но-еко ном ске по тре бе и „ин те ре се гра ђа на“ ко ји исто вре ме но, са 
10) На ве де но пре ма: НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА ОДР ЖИ ВОГ РАЗ ВО ЈА, Слу жбе ни 

гла сник Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2008. го ди не 
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дру ге стра не „ укла ња ју или сма њу ју ути ца је ко ји пре те или ште-
те жи вот ној сре ди ни и при род ним ре сур си ма“. Ду го роч ни кон цепт 
одр жи вог раз во ја Ср би је, тј. про јек ци ја раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 
до 2017. го ди не, под ра зу ме ва стал ни еко ном ски раст ко ји обез бе-
ђу је сма ње ње си ро ма штва, бо ље ко ри шће ње ре сур са, уна пре ђе ње 
здрав стве них усло ва и ква ли те та жи во та, као и здра ви ју жи вот ну 
сре ди ну. Је дан од нај ва жни јих ци ље ва одр жи вог раз во ја Ср би је 
је сте отва ра ње но вих рад них ме ста и сма ње ње сто пе не за по сле-
но сти, као и „сма ње ње рад не и дру штве не не јед на ко сти мар ги на-
ли зо ва них гру па, под сти ца ње за по шља ва ња мла дих и ли ца са ин-
ва ли ди те том, као и ри зич них гру па“11).

Циљ стра те ги је је да урав но те жи три основ на фак то ра тј. три 
сту ба одр жи вог раз во ја Ср би је: од жи ви раз вој еко но ми је, при вре де 
и тех но ло ги је, одр жи ви раз вој дру штва на ба зи со ци јал не рав но-
те же и за шти ту жи вот не сре ди не уз ра ци о нал но рас по ла га ње при-
род ним ре сур си ма. Да би циљ стра те ги је био оства рен по треб но 
је да ова три сту ба чи не це ли ну ко ју ће по др жа ва ти од го ва ра ју ће 
ин сти ту ци је.

Бу ду ћи еко ном ски раз вој Ср би је мо же се са гле да ти, пре ма 
стра те ги ји одр жи вог раз во ја, са мо на „осно ву зна ња, ин фор ма ци је, 
љу ди, обра зо ва ња и ква ли те та ве за ме ђу љу ди ма и уста но ва ма“. 
Али тај раз вој мо ра да се за сни ва и на на че ли ма со ци јал не прав де 
и со ци јал не од го вор но сти за јед ни це за сва ког по је дин ца (под ву-
као Ж.О. ).Да би се оства рио циљ со ци јал но од го вор не еко но ми је, 
др жа ва мо ра да уна пре ди цео еко ном ски ам би јент, да ство ри бо ље 
шан се за не за по сле не, си ро ма шне и со ци јал но осе тљи ве ка те го-
ри је, и на ро чи то да они ма ко ји хо ће да ра де ство ри усло ве да то и 
оства ре.

Стра те шки ци ље ви Ре пу бли ке Ср би је са ста но ви шта со ци јал-
не си гур но сти и со ци јал не ко хе зи је, пре ма стра те ги ји, об у хва та ју: 

– „ја ча ње со ци јал не ста бил но сти и со ли дар но сти; 
– спре ча ва ње екс трем них не јед на ко сти у рас по де ли до хот ка;
– под сти ца ње ефи ка сно сти у си сте му со ци јал не си гур но сти;
– по ве ћа ње со ци јал не си гур но сти ко ри сни ка си сте ма со ци јал-

ног оси гу ра ња, со ци јал не и де чи је за шти те;
– под сти ца ње со ци јал не укљу че но сти“12)

11) Ви де ти: Исто, стр. 1
12) Исто, стр. 54
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Со ци јал на ди мен зи ја по ли ти ке др жа ве зна чај но је на гла ше на и 
у про гра му но ве Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је за по че ла са ра дом 
7. ју ла 2008. го ди не, не ко ли ко ме се ци по сле усва ја ња Стра те ги је за 
одр жи ви раз вој Ср би је. Као је дан од основ них еле ме на та про гра ма 
Вла де13) (по ред опре де ље ња за члан ство у ЕУ, не при зна ва ња не за-
ви сно сти АП Ко со ва и Ме то хи је, ја ча ња еко но ми је, бор бе про тив 
кри ми на ла и ко руп ци је, по што ва ња ме ђу на род ног пра ва) утвр ђе-
но је и ја ча ње со ци јал не од го вор но сти пре ма гра ђа ни ма Ре пу бли ке 
Ср би је. Вла да је по ста ви ла за свој циљ из град њу дру штва у ко ме 
ће „сви гра ђа ни има ти шан се за на пре дак на дру штве ној ле стви ци“. 
Еле мен ти та квог дру штва су бес плат но ви со ко обра зо ва ње, ‘’до-
ступ но’’ за све мар љи ве уче ни ке и сту ден те, бес плат на здрав стве на 
за шти та, га ран то ва на свим си ро ма шним гра ђа ни ма, за по шља ва ње 
и ре ша ва ње стам бе них пи та ња мла дих (као пре пре ка њи хо вом од-
ла ску у ино стран ство), ус по ста вља ње род не рав но прав но сти, као и 
за шти ту свих гра ђа на Ср би је од ‘’екс трем ног си ро ма штва’’

Вла да је ра ди ре а ли за ци је на ве де них со ци јал них ци ље ва, пла-
ни ра ла до но ше ње па ке та ме ра ко је тре ба да до при не су по бољ ша-
ва њу со ци јал ног по ло жа ја свих угро же них ка те го ри ја ста нов ни-
штва – не за по сле них, пен зи о не ра (по ве ћа ва ње пен зи ја до ни воа 
70% од но са про сеч них пен зи ја и про сеч них за ра да), по ро ди ца са 
де цом (до дат на сред ства и суб вен ци је при ре ша ва њу стам бе ног пи-
та ња), се о ских ста рач ких до ма ћин ста ва (обез бе ђе ње со ци јал не си-
гур но сти), за по сле них труд ни ца и по ро ди ља и др.

Ако се еле мен ти ма стра те ги је за одр жи ви раз вој и про гра му 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је до да та ко ђе оп ште при хва ће ни став да 
кључ ну по кре тач ку сна гу еко ном ског и тех но ло шког раз во ја и на 
то ме за сно ва ног ква ли те та жи во та љу ди пред ста вља ју ре сур си, он-
да из то га ло гич но про из и ла зи да и со ци јал на по ли ти ка у дру штву 
мо ра би ти у функ ци ји раз во ја  људ ских ре сур са. То под ра зу ме ва да 
со ци јал на по ли ти ка у дру штву оства ру је син хро ни зо ва но сле де ће 
функ ци је:

- Функ ци ју со ци јал не со ли дар но сти, ко ја под ра зу ме ва из гра-
ђи ва ње и ре ал но функ ци о ни са ње ме ха ни за ма со ци јал не за-
шти те и обез бе ђи ва ња со ци јал не си гур но сти за све оне ко ји 
се на ла зе у ста њу со ци јал не по тре бе, а пре све га за при пад-
ни ке тзв.  „ра њи вих дру штве них гру па“; 

13) Ви де ти: „Екс по зе ман да та ра за са став Вла де Ре пу бли ке Ср би је Мир ка Цвет ко ви ћа“, 
Бе о град, 7. јул 2008. го ди не; www.sr bi ja.gov.rs/vla da
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- Функ ци ју со ци јал не прав де, ко ја под ра зу ме ва јед нак при-
ступ свих не спор ним ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма, као 
што су со ци јал но оси гу ра ње, пра во на здрав жи вот и за шти-
ту здра вља, и дру га пра ва ко ји ма се обез бе ђу је да ма те ри јал-
ни и со ци јал ни по ло жај чо ве ка не за ви си од ње го вог со ци-
јал ног по ре кла, на ци о нал но сти, ве ре, по ли тич ког уве ре ња и 
др. То дру гим ре чи ма, зна чи ус по ста вља ње и ре ал но функ-
ци о ни са ње на че ла јед на ких шан си; 

- Еко ном ску функ ци ју, има ју ћи у ви ду да ме ре со ци јал не по-
ли ти ке, по себ но оне у сфе ри за по сле но сти и за по шља ва ња 
бит но ути чу на по тро шач ку моћ дру штва и укуп на еко ном-
ска кре та ња; 

– Раз вој ну функ ци ју, ко ја под ра зу ме ва трај ну  по ве за ност ди-
на мич ног еко ном ског и тех но ло шког раз во ја и раз во ја људ-
ских ре сур са и ме ра со ци јал не по ли ти ке; 

– По ли тич ку, ко ја об у хва та уче шће и од го вор ност свих дру-
штве них ак те ра у де фи ни са њу и оства ри ва њу раз вој не стра-
те ги је на прин ци пи ма со ци јал ног парт нер ства.

Ако у свим на ве де ним функ ци ја ма со ци јал не по ли ти ке тра жи-
мо не ки за јед нич ки име ни тељ, он да је ре ла тив но ла ко пре по зна ти 
да је то су прот ста вља ње дис кри ми на ци ји, од но сно ус по ста вља ње 
на че ла и прак се јед на ких шан си. Са тог ста но ви шта  со ци јал на 
по ли ти ка се мо же де фи ни са ти као стра те ги ја и скуп ме ра чи ји је 
за јед нич ки циљ спре ча ва ње дис кри ми на ци је. Исто ри ја, као учи те-
љи ца жи во та, као и прак са са вре ме них раз ви је них дру шта ва нас 
ве о ма очи глед но учи о по губ ним по сле ди ца ма дис кри ми на ци је. 
Ако би го во ри ли је зи ком ма те ма ти ке, мо гли би ре ћи да се дис кри-
ми на ци ја и еко ном ски и тех но ло шки раз вој дру штва, као и људ ске 
сло бо де и пра ва на ла зе у обр ну тој сра зме ри. Чи ње ни це го во ре да 
су нај ве ће успе хе у еко ном ском, тех но ло шком и укуп ном дру штве-
ном раз во ју оства ри ле да нас оне зе мље, ко је су ус пе ле да мар ги-
на ли зу ју дис кри ми на ци ју као дру штве ни од нос. При то ме се мо ра 
има ти у ви ду да дис кри ми на ци ја ни је са мо етич ко већ и еко ном ско 
и раз вој но пи та ње, јер дру штва за сно ва на на дис кри ми на ци ји, у 
стар ту мар ги на ли зу ју или ис кљу чу ју чи та ве дру штве не сло је ве из 
кључ них дру штве них про це са и оства ри ва ња основ них еко ном-
ских и со ци јал них пра ва, са мо за то што су си ро ма шног со ци јал ног 
по ре кла, што су дру ге на ци је, ве ре, јед ном реч ју са мо за то што су 
дру га чи ји. Ти ме се исто вре ме но бло ки ра и раз вој ства ра лач ке мо ћи 
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и ка па ци те та при пад ни ка ових мар ги на ли зо ва них, или ис кљу че-
них дру штве них сло је ва, а то зна чи укуп ни ства ра лач ки по тен ци-
јал дру штва. 

Са мо це ло ви та, си сте мат ска, ду го роч на кон цеп ци ја и прак са 
со ци јал не по ли ти ке обез бе ђу је пот пу но оства ри ва ње људ ских сло-
бо да и пра ва, у њи хо вом пу ном ци ви ли за циј ском зна че њу и са др-
жа ју. У хи је рар хи ји тих пра ва не при ко сно ве но је на пр вом ме сту 
пра во на жи вот. Али, да нас, у са вре ме ној ци ви ли за ци ји, пра во на 
жи вот не мо же се све сти са мо на фи зич ку за шти ту људ ског жи во-
та, у сми слу да нам га ни ко не мо же од у зе ти. Јер, шта зна чи пра во 
на жи вот, ако је чо век гла дан, без по сла, бо ле стан, без мо гућ но сти 
да се ле чи, ако жи ви ис под ни воа људ ског до сто јан ства, ако де ца не 
мо гу да му се шко лу ју, ако жи ви обез вре ђен и по ни жен, без на де. 
Пра во на жи вот, као те мељ и кру на свих дру гих људ ских сло бо да и 
пра ва има сми сла ако се оства ру је кроз пра во на рад, пра во на при-
сто јан жи вот од соп стве ног ра да, пра во на со ци јал ну и сва ку дру гу 
си гур ност, пра во на шко ло ва ње де це и соп стве ни про фе си о нал ни и 
струч ни раз вој, пра во на при стој не усло ве ста но ва ња, и дру га пра-
ва, ко ја тек у це ли ни шти те ква ли тет и до сто јан ство људ ског жи во-
та, у скла ду са до стиг ну ћи ма са вре ме не ци ви ли за ци је. Оства ри ва-
ње свих на ве де них и дру гих рад них и со ци јал них пра ва је основ ни 
по ка за тељ це ло ви то сти и успе шно сти со ци јал не по ли ти ке, али и 
успе шно сти укуп не дру штве не раз вој не стра те ги је. 

Да би се ова ква со ци јал на по ли ти ка у нај ве ћој мо гу ћој ме ри 
ре а ли зо ва ла по треб но је да се оства ре две гру пе усло ва: 

– Да дру штво бу де отво ре но, де мо крат ско и да у ње му по сто је 
и пу ним ка па ци те том функ ци о ни шу де мо крат ске ин сти ту-
ци је и вла да ви на пра ва;

– Да дру штво има еко ном ску сна гу, од но сно да је дру штве ни 
про из вод до во љан да обез бе ди ма те ри јал ну осно ву за оства-
ри ва ње од го ва ра ју ћег ни воа со ци јал них пра ва. 

На том пла ну се уоча ва по ве за ност со ци јал не и дру гих сег-
ме на та еко ном ске и раз вој не по ли ти ке. Реч је о по ли ти ци за по-
сле но сти и за по шља ва ња, где се као у жи жи су о ча ва ју  раз вој на 
и  со ци јал на  по ли ти ка. На и ме,  де ло твор на  со ци јал на по ли ти ка 
те ме љи  се  на  успе шној  по ли ти ци  за по шља ва ња, ко ја је  за ви-
сна  ва ри ја би ла  до бро или  ло ше  ода бра не стра те ги је еко ном ског 
и тех но ло шког раз во ја, ком пе тент но сти и од го вор но сти по ли тич-
ких вла сти. То је она, до бро по зна та си сте мат ска гре шка ка пи та ли-
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стич ког тр жи шног на чи на про из вод ње, ко ја је сво је ка та стро фал не 
еко ном ске и со ци јал не по сле ди це по ка за ла у ве ли кој свет ској еко-
ном ској кри зи 1929. го ди не и од та да као Да мо клов мач ви си гла-
вом са вре ме ног ка пи та ли зма. Нео ли бе рал ни кон цепт, ко ји је да нас 
до ми нан тан, очи глед но ни је аде ква тан ци ви ли за циј ски од го вор на 
ово пи та ње, јер је су прот ста вља ју ћи се на че ли ма со ци јал не прав де 
и со ли дар но сти и дру гим ет нич ким прин ци пи ма, не под но шљи во 
ви со ку це ну ове си стем ске гре шке ка пи та ли зма пре ба цио на те рет 
зе ма ља у раз во ју, од но сно зе ма ља тран зи ци је, ме ђу ко је спа да и 
Ср би ја. Ја сно је, на ни воу здра вог ра зу ма, да еко ном ски и тех но ло-
шки раз вој дру штва на до бро бит свих гра ђа на не мо же да се пре-
пу сти сле пој сти хи ји тр жи шта. Не спор на је у ства ра њу по вољ ног и 
под сти цај ног дру штве ног окру же ња уло га др жа ве. Пи та ње је са мо 
на ко ји на чин, са ко јим сте пе ном од го вор но сти, ком пе тент но сти и 
јав не кон тро ле др жа ва оства ру је ту уло гу. 

Спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за одр жи ви раз вој Ср би је 
и про гра ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је у обла сти со ци јал не по ли ти-
ке и је дан број пред у зе тих, по зи тив них ме ра (за у ста вља ње па да 
про сеч них пен зи је и њи хо во по ве ћа ње, као и на кна да и нај ни жег 
из но са пен зи ја за 10%, по ве ћа ње до ступ но сти ви со ког обра зо ва ња 
ве ћем бро ју сту де на та сма ње њем бро ја бо до ва по треб них за упис 
школ ске го ди не, пре у зи ма ње оба ве зе од стра не др жа ве да на док на-
ди фа кул те ти ма тро шко ве шко ла ри не за сту ден те ко ји су оства ри-
ли за кон ски услов за упис на ред не го ди не и др. озбиљ но је до ве де-
на у пи та ње кра јем 2008. и по чет ком 2009. го ди не, ка да је свет ска 
еко ном ска кри за по че ла да по тре са нај пре при вре ду, а по том и све 
дру ге обла сти жи во та Ср би је. Бу џет Ре пу бли ке Ср би је за 2009. го-
ди ну је ума њио из два ја ња за обра зо ва ње у дру штве ном бру то про-
из во ду са пред ви ђе них 3,9% на (оства ри вих) 3,55%. Овај по да так 
до дат но за бри ња ва због чи ње ни це да одр жи ви раз вој Ср би је као 
дру штва за сно ва ног на зна њу ни је мо гу ће ако се за обра зо ва ње не 
обез бе де до дат на, ве ћа нов ча на сред ства. И дру ге бу џет ске оба ве зе 
ве за не за со ци јал на из два ја ња су објек тив но до ве де не у пи та ње. 

На ја вљу ју се от пу шта ња за по сле них у при вре ди и за мр за ва ње 
при је ма но вих љу ди у ад ми ни стра ци ју др жа ве и ло кал не са мо у-
пра ве, огра ни че ња и сма ње ња пла та у јав ним пред у зе ћи ма и ме ђу 
за по сле ни ма ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та, од ло же на је при ме-
на про ши ре ног деј ства Оп штег ко лек тив ног уго во ра за пе ри од до 
шест ме се ци у де лу ко ји се од но си на фи нан сиј ске оба ве зе по сло-
дав ца, за по чет је дру ги друг пре го во ра са Ме ђу на род ним мо не тар-
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ним фон дом око по зај ми це ко ја би тре ба ла да ста би ли зу је бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је на ја вљу је ме ре штед-
ње убла жа ва ња кри зе, пре у сме ра ва ње нов ча них то ко ва и ве ће опо-
ре зи ва ње бо га тих гра ђа на и дру ге ре стрик тив не ме ре.

По сма тра ју ћи са аспек та свих на ве де них кри те ри ју ма, зах те ва 
и ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, мо же се ре ћи да је Ср би ја да нас, 
на по чет ку XXI  ве ка, уда ље ни ја од прин ци па со ци јал не прав де 
и со ли дар но сти и дру гих етич ких прин ци па, ви ше не го у мно гим 
прет ход ним пе ри о ди ма сво је исто ри је. Ви ше је же ља не го мо гућ-
но сти, ви ше ре чи не го де ла. Ствар ност је у зна чај ном рас ко ра ку 
са ста ти стич ким по да ци ма. Сред ња кла са, ко ја је те мељ мо дер них 
гра ђан ских дру шта ва го то во је уни ште на, а со ци јал но ра сло ја ва-
ње је до сти гло тач ку ап сур да, јер је дру штво по де ље но на ма њи ну 
– до 10% енорм но бо га тих и 90% ма ње или ви ше си ро ма шних. С 
об зи ром на ду жи ну тра ја ња кри зе, пре ти ве ли ка опа сност да се си-
ро ма штво ста би ли зу је на ду ги рок, а со ци јал на по ли ти ка пре тво ри 
у ма сов но отва ра ње на род них ку хи ња. Не спор но је да ће би ти по-
треб но до ста вре ме на да се из та кве си ту а ци је иза ђе трај но. Али, 
пр ви ко ра ци у том прав цу мо ра ју би ти од луч ни и трај но от кло ни ти 
оне пре пре ке ко је сто је на пу ту јед не од го вор не раз вој не стра те ги-
је, а у том окви ру ак тив не, раз вој не со ци јал не по ли ти ке.
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SERBIA-THESTATEOFSOCIALJUSTICE

-CONSTITUTIONALPRINCIPLESANDPRACTICE-
Summary

Nowadays social justice and social politics have been
placedinthefocusofattentionofvariousscientists,politi
cians,economistsandstrategistsofeconomicalandtech
nologicaldevelopmentofsociety.There isnosingleone
modernsocietythathasabandonedsocialjusticeasoneof
itsbasicprinciples.Ofcourse,varioussocietiesandvari
ouspoliticshavecomprehendedthecontentandmeaning
ofsocialjusticeindifferentways,bytakingintoaccounta
wholelineofsocialfactors,whilematerialbasisandchar
acterofsocialestablishmenthavedeterminedtheobjec
tiverangeofsocialjustice.Nowadays,justlikeithasbeen
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thecasethroughouthistoryworldwide,socialjusticehas
beencomplex,interpretedinvariousways,andachievable
onvariouslevels.
Socialpoliticsisacreationofmoderncivicsocietythatis
basedoncivicfreedomandrights,multipartyparliamen
tariandemocracyandeconomymarketbattle.Socialpoli
ticsisonecomplexoffunctionallyconnectedinstitutions
and instruments that help achievement of social justice,
thereforefactuallyconfirmingthatsocialjusticehasbeen
one of uncontested civilization achievements of modern
age.Theissueofsocialjustice,orsocialpolitics,hasbeen
opened ina specificandoftenconflictingway in transi
tionalstates,Serbiaincluded.
KeyWords:socialjustice,socialpolitics,transition,pov
erty,discrimination,socialconsensus,industrijalandso
cialconflicts
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