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Pре не го што се упу сти мо у раз ма тра ње ме то до ло шких прет по-
став ки и окви ра ис тра жи ва ња про јек та о де мо крат ском и на ци-
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о нал ном ка па ци те ту по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји у про це су 
ме ђу на род них ин те гра ци ја, по треб но је раз ја сни ти не ка прет ход на 
пи та ња ко ја ће омо гу ћи ти пре ци зи ра ње сва ког по је ди нач ног ис тра-
жи вач ког про бле ма.

Нај пре тре ба ис та ћи смисаоисуштину дру штве них ис тра жи-
ва ња. Ово пи та ње је до бро де фи ни сао С. Ма и ер (A. C. Meyer) ко ји 
је био у пра ву ка да је ис та као: „Да у ис тра жи ва њу ме ђу људ ских 
од но са ис тра жи ва чи ис тра жу ју са ми се бе“. До и ста, на ша уве ре ња, 
по ли тич ка опре де ље ња и ети ка ути чу на избор дру штве них про бле-
ма, де фи ни са ње ме то да ис тра жи ва ња и оце ну иза бра них дру штве-
них по ја ва, као и ин стру мен те ре ша ва ња кон крет них дру штве них 
про бле ма. За ви сно од те о риј ског дис кур са ко ји ис тра жи вач за сту-
па, утвр ђу је се и обим и ду би на ис тра жи ва них по ја ва ем пи риј ским 
ме то да ма. За сло же не дру штве не по ја ве ни је до вољ но ис тра жи ва-
ње на ми кро-пла ну, јер јед но стра на ин тер по ла ци ја утвр ђе них ка-
рак те ри сти ка ми кро-по ја ве на ма кро план не ће до не ти оче ки ва не 
ре зул та те у об ли ку јасноутврђенеправилности (ко ја се од но си на 
раз ли чи те ин сти ту ци је – пред у зе ће, ло кал ну са мо у пра ву, суд), већ 
мо же да до ве де до за ма гљи ва ња про бле ма, не тач них и не пот пу них 
ре зул та та. Комплексност и флексибилност по ја ва у са вре ме ном 
све ту зах те ва ју стал но при сут ну свест о ме ђу за ви сно сти и ути ца ју 
окру же ња, ка ко ре ги о нал ног (за пад ни Бал кан), та ко и гло бал ног 
(Европ ска Уни ја, гло бал на свет ска за јед ни ца) са ко ји ма је Ср би ја 
по ве за на, ко ји ма еко ном ски и по ли тич ки гра ви ти ра, или же ли да 
ус по ста ви ве зе ре гу ли са не ме ђу на род ним пра вом. Про це си ин те-
гра ци ја ус по ста вља ју се и де лу ју исто вре ме но са про це си ма ко-
ји де лу ју дез ин те гра тив но, па и де струк тив но, или оте жа ва ју ће и 
успо ра ва ју ће на же ље ни раз вој ин сти ту ци ја: не до вр ше на тран зи-
ци ја у Ср би ји и гло бал на еко ном ска кри за, ко ја је по че ла 2008. го-
ди не и ни је из ве сно ка да ће се за вр ши ти.

Еко ном ска кри за је бит но ус по ри ла раз вој нај ра зви је ни јих 
зе ма ља, до ве ла је до пре и спи ти ва ња те о риј ских осно ва нео ли бе-
рал ног еко ном ског мо де ла уре ђе ња при вре де. Ма ло број ни су ин-
те лек ту ал ци ко ји су у прет ход них два де сет го ди на упо зо ра ва ли да 
са вре ме ни ка пи та ли зам гу би сво ју про гре сив ну по кре тач ку сна гу, 
ка ко у по ли тич кој та ко и у еко ном ској сфе ри, да по ста је ри ги дан и 
де струк ти ван ка ко пре ма еко но ми ји и ста нов ни штву зе ма ља ши-
ром све та, та ко и пре ма при ро ди и ре сур си ма. Ме ђу нај по зна ти јим 
кри ти ча ри ма је сва ка ко Но ам Чом ски (N. Chomsky). Кри за је отво-
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ри ла су штин ска пи та ња: мо же ли се об но ви ти тр жи шна при вре да 
и са ко јим прет по став ка ма. по но во се отва ра пи та ње уло ге др жа-
ве, не са мо ње не ин тер вен ци је у при вре ди, већ ре ди стри бу тив не 
уло ге кроз про гра ме со ци јал ног ста ре ња о со ци јал но угро же ним 
гру па ма, ко је су у кри зи из гу би ле еко ном ски ста тус (за по сле ње и 
имо ви ну).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИТРАНЗИЦИЈАКАООПШТИОКВИР
ДЕЛОВАЊАИНСТИТУЦИЈА

Гло бал на кри за до ве ла је до жи вих рас пра ва у ре до ви ма ис тра-
жи ва ча из обла сти дру штве них на у ка – прав ни ка, по ли ти ко ло га, 
еко но ми ста, со ци о ло га – о да љем прав цу раз во ја гло бал не еко но-
ми је, као и по је ди нач них дру шта ва. Исто вре ме но, а чи ни се и не у-
пит но, бив ше со ци ја ли стич ке зе мље про шле су пут од нестабилне
транзициједостабилизације ви ше стра нач ке де мо кра ти је и тр жи-
шне при вре де. Та ста бил ност је угро же на свет ском еко ном ском 
кри зом, у ме ри у ко јој она по га ђа све при вре де, јер су оне по ве за не 
гло бал ним тр жи шти ма и при вред ном де лат но шћу мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја.

Гра ђа ни и по ли тич ке ели те у зе мља ма у тран зи ци ји има ли су 
ве о ма ви со ка оче ки ва ња у обла сти по ли тич ке и еко ном ске мо дер-
ни за ци је. Ис тра жи ва ња оба вље на де ве де се тих го ди на у тим зе мља-
ма по ка за ла су да је не ма ли број гра ђа на сма трао мо дер ни за ци ју за 
ауто мат ску по сле ди цу про ме не по ли тич ког и еко ном ског си сте ма. 
О то ме је ис црп но пи сао и дао по дат ке Р.М. Ри зман у сво јој књи зи 
о тран зи ци ји у Сло ве ни ји. Он је из нео упо ред не по ка за те ље де мо-
крат ских ре фор ми, по себ но по ли тич ких ста во ва у ви ше пост со ци-
ја ли стич ких зе ма ља, ко ја су опе ра тив но, али и са знај но, ва жна за 
ис тра жи ва ње про це са тран зи ци је ин сти ту ци ја у Ср би ји.1)

Гло ба ли за ци ја се у прак си по ка за ла као она фа за раз во ја по-
зног ка пи та ли зма у ко јој је ка пи тал за сно ван на тр жи шти ма хар-
ти ја од вред но сти и не крет ни на где од ба цу је нај ве ће про фи те, док 
се ин ду стриј ска и по љо при вред на про из вод ња по ти ску ју, опа да ју 
и про фит не сто пе у овим де лат но сти ма. Исто вре ме но ра сте обим 
тер ци јар них де лат но сти (пру жа ње услу га, уго сти тељ ство, ту ри-
зам, ме ди ји, раз ли чи ти об ли ци за ба ве). У дру штве ном сми слу, чо-

1) Ru dolf  Mar tin Ri zman, UncertainPath,DemocratictransitionandconsolidationinSlove
nia, Col le ge Sta tion, Te xas  A&M Uni ver sity, 2006.
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век по ста је оту ђе но и пост ва ре но би ће (ре и фи ко ва но би ће), оту ђен 
од дру гих љу ди и од са мог се бе. По че так про це са оту ђе ња де фи ни-
сао је Карл Маркс (K. Marx)2), а у до вр ше ном об ли ку фи ло зоф ски 
је од ре дио Ерих Фром (E. Fromm). Овај по след њи је 70-тих го ди на 
20. ве ка ука зи вао на пот пу ну ре и фи ка ци ју чо ве ка, ко ји се иден ти-
фи ку је са сво јом имо ви ном. 

Кри за ко ја је на сту пи ла 2008. го ди не до ве ла је у пи та ње до-
та да шњу те о риј ску не до дир љи вост нео ли бе ра ли зма. У Ср би ји су 
нео ли бе рал ни те о ре ти ча ри има ли мо но пол у јав ним ме ди ји ма, уз 
оспо ра ва ње би ло ког ар гу мен та оних ко ји су дру га чи је ми сли ли. 
Са да се, иако вр ло сти дљи во, по но во чи та ју Марк со ва де ла – та-
ко Та тја на Дра ги че вић Ра ди че вић пи ше кри тич ки текст „Кор по-
ра тив ни ка пи та ли зам, крај јед не док три не – ап страк ци о ни зам или 
кре а тив на де струк ци ја“,3) Дар ко Ма рин ко вић пи ше чла нак „Про те-
стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма – дру ги пут“, док Де јан Ко стић 
ис ти че ду гу и зна чај ну тра ди ци ју не мач ке суд ске прак се у ре ша ва-
њу рад них спо ро ва, у члан ку „Европ ски кон цепт ре ша ва ња рад них 
спо ро ва“.4)

Ни у стра ној ни у до ма ћој ис тра жи вач кој јав но сти не по сто ји 
јед на те о риј ска па ра диг ма гло ба ли за ци је и тран зи ци је: нео ли бе ра-
ли зам се по ка зао као агре си ван и по ли тич ки ис кљу чив про цес у 
по ли тич кој сфе ри од но са. Ње го ва ис кљу чи вост мо же се ме ри ти са 
ис кљу чи во шћу ре во лу ци о нар них вла да на кон ве ли ких гра ђан ских 
ре во лу ци ја и Ок то бар ске со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, на рав но са 
су прот ном иде о ло шком па ра диг мом. У сфе ри еко ном ских од но са 
гло ба ли за ци ја се по ка за ла као де струк ти ван про цес. У по ре ђе њу 
са пе ри о дом од пре два де сет го ди на, ве ћи на дру шта ва и њи хо вог 
ста нов ни штва је оси ро ма ши ла, а сред ња кла са као сим бол про спе-
ри те та де мо крат ских тр жи шних дру шта ва сма њу је се и го то во иш-
че за ва, ка ко у Европ ској Уни ји та ко и у САД. По ста вља се пи та ње 
да ли је тран зи ци ја ка де мо кра ти ји у са да шњем све ту са мо за у ста-
вље на / бло ки ра на по сто је ћом еко ном ском кри зом ли ће сам кри за 
по ро ди ти но ви об лик де мо крат ског ка пи та ли зма?

Мо гу ће је да са да шња гло бал на кри за, ка ко твр ди Има ну ел Во-
лер стејн (I. Wal ler sta in) пред ста вља та ко ду бо ку струк тур ну кри зу 

2)  Упо ре ди: К. Маркс, Историјаовишкувредности,том1, ИМРП – Про све та,  Бе о град, 
1969, књ. 24.

3)  Упо ре ди: Политичкаревија, ИПС, бр. 3/2010, стр. 157-173.
4)  Упо ре ди: Политичкаревија, ИПС, бр. 3/2010, стр.  345-357.
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ка пи та ли зма да се ка пи та ли зам ви ше не мо же об но ви ти као је дин-
ствен свет ски си стем. По сто је ве ли ке еко ном ске и по ли тич ке раз-
ли ке, ко је ука зу ју на ви ше гру па ци ја зе ма ља раз ли чи тог ступ ња 
раз во ја. Ако се упо ре де по сто је ћи еко ном ски си сте ми, уз европ-
ски мо дел со ци јал не тр жи шне при вре де, аме рич ки нео ли бе рал ни 
мо дел са огра ни че ном ин тер вен ци јом др жа ве, по сто је но ве екс-
пан зив не при вре де ко је има ју спе ци фич не ка рак те ри сти ке и то је 
по себ на гру па зе ма ља: Ки на, Ин ди ја, Ру си ја, Бра зил. Нај број ни ју 
и хе те ро ге ну гру пу зе ма ља пред ста вља ју зе мље свет ске по лу пе ри-
фе ри је, чи је су ка рак те ри сти ке: екс тен зив на по љо при вре да, не по-
сто ја ње до ма ћег фи нан сиј ског сек то ра за ја ча ње до ма ћег ка пи та ла, 
вла сни штво нај ва жни јих при род них ре сур са при па да мул ти на ци о-
нал ним ком па ни ја ма, до ма ћа ин ду стри ја, по љо при вре да и при ро да 
стаг ни ра ју, а ме сти мич но су де ва сти ра ни, по сто ји про блем де по-
пу ла ци је не ких ре ги о на и мо но цен трич ни ур ба ни раз бој. У гру-
па ци ју, ко ја об у хва та и раз ли ке у сте пе ну раз во ја, спа да ју зе мље 
Афри ке, не ке азиј ске и ве ћи на зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке.

Раз вој Ср би је ка тр жи шној еко но ми ји и ви ше стра нач кој де мо-
кра ти ји још ни је за вр шен про цес, ни у исто риј ском ни ти у по ли-
тич ком сми слу. Отво ре но је пи та ње да ли ће раз вој до ве сти при вре-
ду до ступ ња раз во ја сред ње ра зви је них зе ма ља ка ква је Сло ве ни ја, 
или ће оста ти у гру пи зе ма ља свет ске по лу пе ри фе ри је. Пи та ње 
да љег раз во ја Ср би је је отво ре но. По треб но је ис пи та ти ко је ме ре 
и сред ства тре ба да при ме не сви ре ле вант ни по ли тич ки су бјек ти, 
што се у пр вом ре ду од но си на по ли тич ку ели ту, али и гра ђа не 
и на рав но ин те лек ту ал ну ели ту. Ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту-
ци ја ни је не у пит но „де мо крат ски“, те у прак си и тре ба ва ља но и 
ар гу мен то ва но утвр ди ти па ра ме тре ко ји до при но се раз во ју та квог 
ка па ци те та, от кла ња њу пре пре ка или бар сма њи ва њу у то ку тра ја-
ња тран зи ци је и пост тран зи ци о ном раз до бљу. По сто ји кон стан та 
ко ја се у прак си по на вља и увек из но ва до ка зу је сво је де ло ва ње: 
нај ве ћи не при ја тељ раз во ја де мо кра ти је у јед ном дру штву је си ро-
ма штво, ка ко при вре де та ко и гра ђа на.

ПРАВНАДРЖАВАИЕКОНОМСКИМИКРОПЛАН

Прав на др жа ва је је дан од те мељ них ре зул та та гра ђан ских ре-
во лу ци ја у пе ри о ду 17-19. ве ка, и те мељ на вред ност ко ју на сто је да 
оства ре зе мље у тран зи ци ји. У функ ци о нал ном сми слу она пред-
ста вља по де лу вла сти и не за ви сност јед не гра не вла сти од оста-
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ле две. Три гра не вла сти: за ко но дав на, суд ска и из вр шна пред ста-
вља ју стал ни пред мет из у ча ва ња те о ри је и ре фор ми са ња у прак си. 
Сте пен ре фор ми озна ча ва ви ше стру ку усло вље ност и ко ре ла ци ју 
са де мо крат ским раз во јем по је ди нач них дру шта ва. У на чел ном 
сми слу, прав на др жа ва сим бо ли ше оп шту дру штве ну прав ду и пра-
вич ност, јед на кост свих гра ђа на пред за ко ном, уки да ње ап со лу ти-
стич ке фе у дал не вла сти и фе у дал них при ви ле ги ја сте че них при-
пад но шћу од ре ђе ној кла си ро ђе њем по је дин ца. Прав на др жа ва у 
ужем еко ном ском сми слу има ла је исто риј ски раз ли чи та зна че ња: 
док је у 19. ве ку би ла схва та на као „la is sez-fa i re“ др жа ва ко ја не 
ин тер ве ни ше у тр жи шне од но се и по сло ве пред у зет ни штва, у 20. 
ве ку све ви ше по ста је др жа ва ко ја ин тер вен ци ја ма у се кун дар ној 
пре ра спо де ли дру штве ног про из во да до би ја за штит ну уло гу пре ма 
со ци јал но нај у гро же ни јим гра ђа ни ма. Исто риј ски, на ово су ути-
ца ла два гло бал на про це са: на ста нак и раз вој мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја чи ји ка пи тал пре ва зи ла зи дру штве ни про из вод ве ћи не 
си ро ма шних зе ма ља узе тих за јед но, а дру ги узрок је Ве ли ка еко-
ном ска кри за 1929. го ди не, као пре крет ни ца у мо дер ном схва та-
њу од го вор но сти др жа ве за до бро бит гра ђа на. Ово је би ла нај ве-
ћа кри за хи пер про дук ци је у исто ри ји ин ду стриј ског ка пи та ли зма. 
По се бан об лик ре ша ва ња од но са др жа ве и дру штва су ра ди кал не 
со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, ко је су ус по ста ви ле дру штве ни по ре-
дак на прин ци пи ма су прот ним ка пи та ли зму, и у ко ји ма је др жа ва 
до би ла дру га чи ју уло гу, од но сно у скла ду са марк си стич ким и дру-
гим со ци ја ли стич ким иде ја ма, др жа ва је по ста ла „ин стру мент рад-
нич ке кла се“.  У прак си, и др жа ва у со ци ја ли зму мо ра ла је да бу де 
ор ган вла сти, ма да је прин цип је дин ства вла сти на спе ци фи ко ван 
на чин до при но сио јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном. У прак си, по-
себ но у суд ским по ступ ци ма, та др жа ва је шти ти ла од ре ђен кор пус 
ин те ре са ко ји су сма тра ни не са мо устав ним и за кон ским ка те го-
ри ја ма, већ де мо крат ским по ли тич ким вред но сти ма из над пра ва. 
Су штин ски, од ре ђе на као др жа ва рад нич ке кла се, овај тип др жа ве 
је оства ри вао власт у ин те ре су по ли тич ке ели те, од но сно пар тиј-
ске но мен ку ла ту ре. По зи тив на ка рак те ри сти ка те др жа ве је за сту-
па ње со ци јал не пра вич но сти, ко ја је омо гу ћи ла да основ не људ ске 
по тре бе, као што су за по сле ност и стан бу ду оства ре не у знат но 
ве ћем сте пе ну у од но су на за пад на дру штва тр жи шне еко но ми је. 
Тре ба има ти у ви ду да је со ци ја ли зам на стао и раз ви јао се пре те-
жно у си ро ма шним зе мља ма, ко је су прет ход но би ле не раз ви је не 
ка пи та ли ти стич ке др жа ве и дру штва, са углав ном не де мо крат ским 
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ре жи ми ма вла сти и ма лом тра ди ци јом по ли тич ке де мо кра ти је. По-
ли тич ка оче ки ва ња од тран зи ци је, ко ја су ис ка за на у по ме ну тим 
ис тра жи ва њи ма, за то су би ла ви со ка и јед ним де лом не ре ал на. 

Прав на др жа ва је циљ и иде ал по ли тич ких ели та, гра ђа на и 
те о ре ти ча ра др жа ве и пра ва у про те кла три ве ка. По ред сло бо де 
и де мо кра ти је тај по јам упр кос мно гим не га тив ним ис ку стви ма у 
прак си, ни је не стао из све сти и по ли тич ке кул ту ре гра ђа на и мно-
гих дру шта ва у са вре ме ном све ту. Иако су ње ни исто риј ски и иде-
о ло шки осно ви и прет по став ке у Аме рич кој и Фран цу ској ре во лу-
ци ји, да нас су рет ке др жа ве ко је се отво ре но за ла жу за не ки об лик 
ауто ри тар не вла сти. Прав на др жа ва при па да кор пу су иде ја ко је се 
стал но об на вља ју, ме ња ју не ке еле мен те у скла ду са дру штве ним 
про ме на ма, али оста ју при сут не као дру штве на вред ност. То ни је 
са мо ака дем ска иде ја, већ прак тич на по тре ба гра ђа на, као и ужих 
по слов них и ин те ре сних гру па, да оства ре од ре ђе ни сте пен пред-
ви ди во сти и нор ми ра но сти у раз ли чи тим сфе ра ма дру штва.

У нај у жем прав но-ег зе ге тич ком сми слу5) прав на др жа ва је 
„она др жа ва у ко јој је за ко но дав на власт суб ор ди ни ра на из вр шној 
и суд ској вла сти“. У свом на стан ку на кон гра ђан ских ре во лу ци-
ја, прав на др жа ва је га ран то ва ла оп ште и сло бод но пра во гла са 
пу но лет ним гра ђа ни ма, без усло вља ва ња имо вин ским цен зу сом. 
По сто ји чи тав кор пус пра ва и сло бо да, га ран то ва них уста ви ма и 
по зи тив ним за ко но дав ством, као што су за бра на роп ства, при нуд-
ног ра да, не по вре ди вост ста на и при ват не имо ви не, сло бо да пред-
у зет ни штва, сло бо да удру жи ва ња, пра во гра ђа на на од бра ну пред 
су дом (ан га жо ва ње прав ног за ступ ни ка, од но сно адво ка та). И у 
раз ви је ним гра ђан ским де мо кра ти ја ма, ни су се сви об ли ци вла-
сти под јед на ко раз ви ја ли, па је за ко но дав на власт, у над ле жно сти 
пар ла мен та, би ла из ло же на нај ве ћој кон тро ли јав но сти и гра ђа на. 
Ме ђу тим, упра ва и пра во су ђе су то ком 19. ве ка још увек би ли под 
вла шћу европ ских вр хов них вла да ра-мо нар ха. Тек то ком 20. ве ка и 
као ре зул тат сло же них и те шких дру штве них су ко ба, на ста ле су ве-
ли ке ко ди фи ка ци је управ ног пра ва, са ци љем да се и управ на власт 
ста ви под кон тро лу јав но сти. За са да шње прав не др жа ве ка рак те-
ри стич на је тех нич ки мо дер на управ на власт, ко ју и да ље ка рак те-
ри ше ви сок сту пањ фор ма ли зма. То се мо же ре ћи и за са вре ме не 
над др жав не тво ре ви не као што је Европ ска Уни ја.

5)  Упор. Правнаенциклопедија, Бе о град, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 1979, стр. 1038.
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Пе ри од по сле Дру гог свет ског ра та, ка да су на ста ле ве ли ке ме-
ђу на род не ор га ни за ци је, као и по че так европ ских ин те гра ци ја, по-
но во је отво рио пи та ње прав не др жа ве и управ не вла сти. Ис ку ство 
вла да ви не на ци зма до при не ло је ства ра њу све сти о на ци о нал ним, 
а ну жно и над на ци и о нал ним ре гу ла тор ним те ли ма, ко ја у са вре-
ме ним ин те гри са ним тво ре ви на ма де лу ју са ста но ви шта суб ор ди-
на ци је. То је ка рак те ри стич но за Европ ску Уни ју у ко јој ре гу ла-
тор на те ла де лу ју са ста но ви шта суб ор ди на ци је, има ју ве ли ку моћ, 
рас по ла жу ве ли ким су ма ма нов ца, пра во др жа ва-чла ни ца, по себ но 
пра во су ђе су им под ре ђе ни. За то је пи та ње да љег раз во ја прав не 
др жа ве, по себ но ње ног огра ни ча ва ња у ве ли ким над на ци о нал ним 
ин те гри са ним ор га ни за ци ја ма, те о риј ски и прак тич но ва жно за зе-
мље у тран зи ци ји и њи хо ве гра ђа не. Про цес тран зи ци је у Ср би ји 
још ни је за вр шен, што отва ра пи та ња из вор них над ле жно сти и су-
ор ди на ци је као прин ци па ин те гра ци ја.

У раз ма тра њу на ци о нал ног и де мо крат ског ка па ци те та по ли-
тич ких ин сти ту ци ја не ми нов но се до ла зи до ди хо то ми је из ме ђу 
те две вред но сти. О де мо кра ти ји као вред но сти смо пи са ли, али 
по сто ји још јед на вред ност ко ју је та ко ђе ство ри ло гра ђан ско дру-
штво, а то је прин цип нацијеинационалног. На ци о нал на при пад-
ност, пре све га обе ле же на је зи ком као за јед нич ком од ли ком при-
пад ни ка јед не за јед ни це, би ла је основ за мно ге ра то ве и ре во лу ци-
је то ком 19. и 20. ве ка. Мо дер на др жа ва шти ти пра во на из ра жа ва-
ње на ци о нал не при пад но сти, а ме ђу на род но пра во по себ но шти ти 
ет нич ке гру пе и ма њи не, од но сно њи хо ва пра ва на је зик и кул ту ру 
у сре ди на ма у ко ји ма жи ве при пад ни ци ве ћин ских на ци ја. На ци ја 
је би ла пред мет огром ног бро ја те о риј ских и по ли тич ких ра до ва, 
зло у по тре бља ва на је у по ли тич ке и дру ге свр хе. По себ но се на ци-
о нал но пи та ње отво ри ло у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма, као 
вид от по ра бив шем си сте му ко ји је кла су сма трао над на ци о нал ном 
тво ре ви ном. 

Од нос де мо крат ског и на ци о нал ног ка па ци те та по ли тич ких 
ин сти ту ци ја не мо же би ти јед но зна чан, ни хар мо ни чан. Из ме ђу ове 
две вред но сти по сто ји исто риј ска и са вре ме на дихотомија. Док се 
де мо кра ти ја оства ру је као про цес про ме на, за ви сно од тех но ло-
шких и еко ном ских уна пре ђе ња, до тле је на ци о нал но ве за но за низ 
кон стан ти, као што су је зик, оби ча ји, ло кал ни на чи ни при пре ма ња 
хра не, ло кал на из вор на умет ност, ло кал но за нат ство. У том сми-
слу на ци о нал но под ра зу ме ва од ре ђе ну кон зер ви ра ју ћу функ ци ју. 
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Про блем ди хо то ми је је по сто јао и у прет ход ним фа за ма раз во ја тр-
жи шних при вре да, али гло ба ли за ци ја за о штра ва то пи та ње до сте-
пе на не са мо гу бит ка на ци о нал ног иден ти те та, већ не стан ка ма лих 
је зи ка, ма лих ло кал них кул ту ра, па и ма лих на ро да. Гло ба ли за ци ја 
ко ја до но си де мо кра ти за ци ју као уни вер зал ност у обла сти ис хра-
не и оде ва ња, мар ги на ли зу је и уни шта ва мно ге ло кал не ве шти не и 
уме ћа. Ово је су коб де мо крат ског и на ци о нал ног на ни воу сва ко-
днев ног жи во та. Про бле ми се усло жња ва ју на дру гим под руч ји ма 
по ли тич ког и дру штве ног жи во та. У при вре ди се мо же отво ри ти 
сле де ће пи та ње: да ли од ре ђе на при вред на де лат ност или гра на, 
ка рак те ри стич на за јед ну на ци о нал ну при вре ду, тре ба да оп ста не 
због на ци о нал ног иден ти те та при вре де, чак и ка да пре ста не да од-
ба цу је мак си мал ни про фит?

Од нос де мо крат ских и на ци о нал них вред но сти по себ но су 
ис пи ти ва ли ис тра жи ва чи из пост со ци ја ли стич ких зе ма ља, у већ 
на ве де ним ис тра жи ва њи ма на ве де ним у књи зи Р. М. Ри зма на. не-
по сред но по сле 1989. го ди не по сто јао је ве о ма ви сок кон сен зус 
из бор ног те ла про тив со ци ја ли зма, а за вред но сти гра ђан ске де мо-
кра ти је: 1) пар ла мен тар ни си стем; 2) ви ше стра нач ки и син ди кал ни 
плу ра ли зам; 3) ја ке на ци о нал не ре ван ди ка ци је у об ли ку по врат ка 
ста рих по ли тич ких пар ти ја, на ци о нал них сим бо ла и по ли тич ких 
про гра ма из пе ри о да пре Дру гог свет ског ра та. По сто ја ло је ви со ко 
по ве ре ње би ра ча у но ви из бор ни си стем, а у свим зе мља ма су из-
ра же не на ци о нал не по ли тич ке оп ци је. Не слу чај но ви ше стра нач ки 
из бо ри де ве де се тих го ди на су до ве ли на ци о нал не стран ке, као нај-
број ни је, на власт. Овај та лас ен ту зи ја зма по ка зао се као про мен-
љи ва по ја ва, јер су пр ви озбиљ ни по ре ме ћа ји на ста ли при ва ти за ци-
јом – гу би так за по сле ња, си ро ма штва, не мо гућ ност за по шља ва ња 
мла дих, не ста ја ње ин ду стри је, ука за ли на су шти ну де мо кра ти је, 
ко ја ни је мо гу ћа без еко ном ског раз во ја. Про ду бљи ва ње си ро ма-
штва и не за по сле но сти до ве ло је до по ја ве по ли тич ких екс тре ма 
у об ли ку раз ли чи тих ис по ља ва ња ра си зма и нео на ци зма. Ти пич но 
за из ра зи то оси ро ма ше не обла сти – бив ше ин ду стриј ске цен тре, су 
по ста ле нео на ци стич ке ор га ни за ци је, на па ди и зло ста вља ње Ро ма, 
на па ди на при пад ни ке дру гих ма њи на, ази лан те и стра не рад ни ке. 
На те по ја ве ука за но је у књи зи UncertainPath, R. M. Ri zma na.6)

Нај ви ши прав ни ак ти ко ји су те мељ но про ме ни ли дру штво и 
при вре ду у Ср би ји су За кон о при ва ти за ци ји и Уста ви, из 1990. и 

6)  Ви де ти по себ но Part II 9 , The Ma king of the Na tion and Po li ti cal Plu ra lism.
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2006. го ди не. За кон о при ва ти за ци ји сту пио је на сна гу 2001. го ди-
не, и тре ба ло је да оства ри два ци ља: 1) Тран спа рент ну (ја сну)при-
ва ти за ци ју имо ви не пред у зе ћа и дру гих су бје ка та; 2) пра вич ну и 
ефи ка сну при ва ти за ци ју, ко ја ће омо гу ћи ти чу ва ње ка пи та ла пред-
у зе ћа и мак си мум људ ских ре сур са. у прак си ни су оства ре ни ови 
ци ље ви, јер је при ме на овог за ко на ди рект но и ин ди рект но до при-
не ла де ин ду стри ја ли за ци ји при вре де и ло кал них за јед ни ца, као и 
ма сов ној не за по сле но сти и оси ро ма ше њу ста нов ни штва.

Устав као основ ни и нај ви ши прав ни акт сва ке др жа ве пред ста-
вља прав ни основ свих оста лих прав них ака та, за кон ских и под за-
кон ских. Прав на ре ше ња ко ји ма се ре гу ли шу по је ди ни ин сти ту ти 
на ста ју та ко да тра ју у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Уста во тво рац 
на сто ји да про на ђе пра ву ме ру рав но те же из ме ђу чвр сти не и флек-
си бил но сти, па у ста бил ним др жа ва ма тр жи шне при вре де и пар ла-
мен тар не де мо кра ти је они оста ју на сна зи ви ше де це ни ја. Др жа ве 
ко је су про ла зи ле кроз про цес тран зи ци је, има ле су бур не про ме не 
по ли тич ког, прав ног и еко ном ског си сте ма, што је усло ви ло про-
ме ну уста ва, до но ше ње но вих и стал не до пу не и из ме не у скла ду 
са тран зи ци о ним про ме на ма. У Ср би ји су је дан со ци ја ли стич ки је-
дан тран зи ци о ни устав би ли на сна зи по 16 го ди на: Устав СФРЈ/СР 
Ср би је био је на сна зи од 1974. до 1990. го ди не, док је пр ви устав 
ви ше стра нач ке Ср би је био на сна зи од 28.09.1990. до 20.08.2006. 
го ди не, ка да је сту пио на сна гу са да ва же ћи Устав. Про ме не у уста-
ви ма бит но су про ме ни ле дру штва у тран зи ци ји, имо вин ску и по-
ли тич ку моћ. Про ме на сво јин ских об ли ка зна чај на је: 1) са ста но-
ви шта еко ном ског си сте ма; 2) но ве рас по де ле мо ћи у дру штву.

Имо вин ско-прав на тран зи ци ја у Ср би ји, као и у дру гим бив-
шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, би ла је спе ци фич на у од но су 
на ис точ но е вроп ске зе мље пост со ци ја ли зма. Др жав на сво ји на је 
омо гу ћи ла бр зу при ва ти за ци ју, док је дру штве на сво ји на у фа зи 
„бло ки ра не“ тран зи ци је (1990-2000) до ве ла до со ци јал них кон фли-
ка та, јер су рад ни ци бра ни ли имо ви ну пред у зе ћа ко ју су оства ри ли 
сво јим ра дом. Дру штве на сво ји на, ко ја је за кон ски нор ми ра на као 
„сво ји на без ти ту ла ра“, до ве ла је до не што дру га чи јих по сле ди ца 
у пр вој фа зи при ва ти за ци је. Је ди ни из у зе так у ко ме је спро ве де-
на тран спа рент на при ва ти за ци ја је Ре пу бли ка Сло ве ни ја, у ко јој је 
на осно ву Уста ва 1991. го ди не про ве де на тран спа рент на ва у чер ска 
при ва ти за ци ја од но сно сви гра ђа ни су до би ли ва у че ре ко ји су об у-
хва ти ли сва до ма ћа пред у зе ћа. Ме ђу тим, ова кав об лик при ва ти за-
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ци је ни је био мо гућ у Ср би ји, у ко јој 2011. још увек тран зи ци ја и 
при ва ти за ци ја ни су до вр ше ни про це си. Зна чај уста ва и основ ног 
при ва ти за ци о ног за ко на је у то ме што се ме ња об лик сво ји не, ко ји 
ди рект но и ин ди рект но до во ди: 1) до про ме не еко ном ског си сте ма; 
2) по де ле мо ћи у дру штву. Ис тра жи ва ње ин сти ту ци ја под ра зу ме ва 
схва та ње тран зи ци је као су штин ски по ли тич ког про це са, ко ји се 
од ви ја у сфе ри еко но ми је. Сто га је тран зи ци ја ну жно мо ра ла да 
се из ра зи као про ме на струк ту ре дру штва. У струк тур ном по гле ду, 
дру штво у Ср би ји у про те клих два де сет го ди на по ка зу је исту пра-
вил ност као раз ви је на дру штва за пад не де мо кра ти је: сред ња кла са 
је то ли ко сма ње на да је го то во ис че зла, све дру штве не и со цио-про-
фе си о нал не гру пе при па да ју хе те ро ге ној ску пи ни оси ро ма ше ног 
ста нов ни штва. Ту при па да ју: по љо при вред ни ци, рад ни ци, пен зи о-
не ри, из др жа ва на ли ца, уче ни ци и сту ден ти, ли ца са по себ ним по-
тре ба ма, мно ги струч ња ци и ин те лек ту ал ци, ма ли пред у зет ни ци, 
по себ но при пад ни ци гру пе кла сич них за на та. Ре ги о нал но, ве ћи-
на ста нов ни штва на ју гу Ср би је при хо ду је знат но ма ње од Се ве ра. 
Пи ра ми да еко ном ског бо гат ства и мо ћи ме ња ла се упо ре до са тра-
ја њем тран зи ци је: са да је за ру бље на, на ње ном вр ху је ве о ма ма ли 
број моћ них и бо га тих пред у зет ни ка, ко ји јав но и не јав но ути чу 
на по ли тич ке цен тре мо ћи. Ди стри бу ци ја мо ћи и бо гат ства је то-
ли ко не јед на ка, да су не ки ис тра жи ва чи сте кли уве ре ње да се ра ди 
о пр во бит ној аку му ла ци ји ка пи та ла. ова тврд ња под ле же рас пра ви 
и пре и спи ти ва њу, јер ку му ли ра ње лич ног бо гат ства још ни је до во-
љан фак тор аку му ла ци је ка пи та ла. Бит но за ис тра жи ва ње ин сти-
ту ци ја и успо ра ва ње њи хо вог раз во ја је да при пад ни ци по слов не 
ели те вр ше при ти сак на ове ин сти ту ци је, у скла ду са ин те ре си ма 
сво је гру пе и сво јим лич ним ин те ре си ма.

У скла ду са прет ход ним оп штим са зна њи ма о усло ви ма у ко ји-
ма се од ви ја ју про це си до вр ша ва ња тран зи ци је при вре де и ин сти-
ту ци о нал ног си сте ма, ис тра жи ва ње тре ба да об у хва ти:

1. Идеј ни про је кат: са де фи ни са њем пред ме та ис тра жи ва-
ња, ме то да и на чи на ре а ли за ци је.

2. Опе ра ци о на ли за ци ја: опе ра тив на раз ра да хи по те за на ма-
кро-пла ну. У овом слу ча ју ме ђу у ти цај прав не др жа ве и 
еко ном ских су бје ка та.

Упо ре до са основ ним фа за ма раз ра де и раз во ја про јек та, вр-
ши ће се при ку пља ње до ку мен тар не гра ђе (Устав, за ко ни, под за-
кон ски ак ти, по је ди нач ни ак ти пред у зе ћа), се кун дар на ли те ра ту ра 
упо ред но из дру гих зе ма ља у тран зи ци ји.
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Ис тра жи ва ње је те о риј ско-ем пи риј ског ка рак те ра. По ста вља-
ње основ них хи по те за ко је тре ба да бу де осно ва и оквир ем пи риј-
ског ис тра жи ва ња де фи ни са ће се не ке оп ште пра вил но сти у(не)
гра ђе но сти ин сти ту ци ја. Те о риј ски за кључ ци про ве ра ва ће се ем-
пи риј ским ис тра жи ва њем пред у зет ни ка/за по сле них, и гра ђа на као 
кон трол не гру пе.

DubravkaStajic
THERULE–OF-LAW-STATEASANATIONALANDDEMO-
CRATICFRAMEFORACTIVITYOFECONOMICSUBJECTS

INSERBIAINTHEPROCESSOFINTEGRATIONS
Summary

Authoroftheabovearticleopennedsomehipotheticalide
as,with categories and problemof the future investiga
tionofinteriorcapicityofpoliticalinstitutionsinSerbia.
Major referencies of institutions are „democratic“ and
„national“qualties.Thiscapacityisputonstakebydou
blemeanningof„national“and„democratic“inpolitical
activityandeverydaypolictofinstitutions.Atthesameti
metheseproblemsmustberegardedthroughtheproblems
whichcausedtheWorldeconomycrisis.Theimportance,
disorderwhichcausedthrougouttheworld,opennedmany
discussions:theuntouchablleneoliberalparadigmbyca
metheobjectofeconomicandpoliticaldiscussions,onthe
unive sities, among politicans and business people, too.
IthappenedthatideasofphilosopherKarlmarxbecame
actualinsteadofcompleteignoranceandnegligence,just
inthelatesocialisticcounties.Themainpointofinterest
ofallpeopleissummarizedinonequestion:whenceisis
willfinsi?Themaintaksofthepresentinvestigationisthe
ideaofrelationbetqeenthestate–of–lawandaconomy
inSerbia,nowintheendofprocessoftransition.Isitfru
itfull andnarrow relations, or the state does not felp to
privatebusiness,budendageresitsroad?Someemployers
and theirworkers concluded the collective bargainwit
houtexteriorhelp,evenwithputkonoledgeofhighranks,
before thisworkwasfiniced.Rheirrelationsareharmo
nized. Is itpossible tobecome therule, instead therare
exception.
Keywords:nevliberalism,worldeconomycrises,investi
gation,KarlMarx,newdiscussions,worlddevelopement,
emplqersandemployees,institutionsinSerbia,national,
democratic.
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Resume
Inthispaperauthorunderlinedconceptualandhypotheti
cal assumptions, categories and research problems for
a researcherworking on the project on democratic and
nationalcapacityofpoliticalinstitutionsinSerbiainthe
processofintegrations.Serbiahasbeengoingthrougha
verylongandcomplexprocessoftransition–inthefirst
phasetherewasablockedtransitionandithasnotbeen
finishedyetasaprocessofdefiningandpracticalcomple
tion(formation?)ofinstitutions,normativesystemandso
ciety.Atthesametime,therearemutualtiesinthefieldof
economyandpoliticalsystembetweenSerbiaandregional
environmentandbetweenSerbiaandglobalenvironment
aswell. Theworld economic crisis has imposed a seri
oustheoreticalreexaminationofneoliberalparadigmof
theorderandfunctioningofeconomyandthestate.Until
thebeginningof theworld crisis in2008 this paradigm
wasunquestionable.Moreover,startingtheoreticalprem
isesofacontroversialandalmost forgottenphilosopher
KarlMarxhavebeenreexaminedandthepracticeofglo
balizationhasshownmanifestationsthatarecontraryto
thosethathadbeenexpectedtwentyyearsago–that is,
insteadof showingunityandequalizationon theglobal
level,capitalismhasbroughtaboutadeepdifferentiation
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andahugegapbetweenwealthyandpoorstatesandtheir
populations.Itisdividedintoatleastthreegroupsofthe
states:thestateswithamarketedsocialeconomy(theEu
ropeanUnion,Canada,Australia),neoliberalstates(the
UnitedStatesofAmerica,Japan),thestatesinthestateof
expansion(India,China,RussiaandBrasil)andafourth
groupofthestatesconsistingofaheterogeneousandmost
numerousgroupoftheworldeconomyperipheryandhalf
peripherywithalmostallstatesofAfricaandSouthAmer
icaandagreatnumberofAsianstatesincluded.Thereis
anopenquestionastowhichlevelofdevelopmentcould
Serbia reach until the end of the process of transition.
Theabovementionedprocesseshaverepresentedonlythe
broadest frameofglobal social reality inwhichgeneral
factorshavebeeninfluencingeventhesmallestpartsofthe
worldsystem–smallstatesandtheireconomic,legaland
politicalsubsystems.Thesegeneralfactorsarenotparam
etersintheresearch,buttheyareapartofonedeepin
sightandtheresearchers’awarenessoninterdependence
of theprojectwhichcannotbemanagedsolely from the
pointofviewonlocalcausalphenomenons.

 Овај рад је примљен 20. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јunа 2011. године.
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