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Сажетак
Рад пред ста вља по ку шај да се утвр де основ не дру штве но-

по ли тич ке прет по став ке истин ске де мо кра ти за ци је по ли тич ких 
ин сти ту ци ја у Ср би ји. За кљу чу је се: да де мо кра ти за ци ја по ли-
тич ких ин сти ту ци ја има пер спек ти ву са мо уко ли ко се од ви ја кроз 
про цес тран сфор ма ци је пред став нич ке де мо кра ти је у не по сред ну 
де мо кра ти ју и ауто крат ског од лу чи ва ња у де мо крат ско од лу чи ва-
ње; да је за де мо кра ти за ци ју по ли тич ких ин сти ту ци ја од пре суд-
не ва жно сти де мо но по ли за ци ја по ли ти ке, де цен тра ли за ци ја вла-
сти и упра вља ња и раз ви ја ње сло бод не ини ци ја ти ве гра ђа на; да 
се за истин ску де мо кра ти за ци ју мо гу бо ри ти са мо оне по ли тич ке 
пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зу ју и на де мо крат ским 
прин ци пи ма де лу ју; да је ствар на де мо кра ти ја ду го тра јан исто риј-
ски про цес исто вре ме ног уки да ња оту ђе не по ли тич ке вла сти и му-
ко трп ног ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти; да би Ср би ја мо ра ла 
пред ња чи ти у бор би за раз вој де мо крат ског по ли тич ког си сте ма 
ка ко би се при бли жи ла раз ви је ни јим др жа ва ма.
Кључ не ре чи: по ли тич ке ин сти ту ци је, де мо кра ти за ци ја, де мо крат ски 

ка па ци те ти, пред став нич ка де мо кра ти ја, не по сред на де-
мо кра ти ја

Са вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни чи ти, 
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већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. Ра ди одр-
жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу-
ка ко је утје чу на њи хов жи вот“.1) 

 За оп ти ма лан раз вој не по сред не де мо кра ти је би ла би нео п-
ход на мак си мал на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког 
на ло кал ни ни во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де-
цен тра ли за ци ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља-
ња. Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу 
са цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве. Енорм на цен тра ли за ци ја над ле жно-
сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли за ци јом, то ком 
тран зи ци је 1990-их го ди на, го то во до за ми ра ња сва ког об ли ка не-
по сред не де мо кра ти је у Ср би ји.

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња не по сред-
не де мо кра ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду 
ка ко оп штин ских та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто гра-
ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из гра-
ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на на 
са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни од 
ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор га-
ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве-
зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље.

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је 
пред ста вља до ми нант на вла да ви на пар ти ја, ко јом се де мо крат ске 
те жње не пре ста но по ти ску ју и гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт 
и око вла сти, по ли тич ке стран ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за 
за јед нич ке ин те ре се дру штва. Рас пи ри ва њем по ли тич ког ан та го-
ни зма ме ђу гра ђа ни ма, ме ђу стра нач ка бор ба за власт под сти че со-
ци јал ни, на ци о нал ни и вер ски ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат-
ско спо ра зу ме ва ње. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је 
или из и гра ва за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу 
сво је кан ди да те за по сла ни ке.

1) John Na is bitt, Ме га трен до ви, Гло бус, За греб, 1985., стр. 167.
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По ли тич ки по сред ни ци у си сте му пред став нич ке де мо кра-
ти је су по ли тич ке стран ке, пре ко ко јих еко ном ски мо но по ли сти 
мо но по ли шу и власт. „Бо га ти љу ди ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за-
ци је ме сто у се на ту на је два при кри вен на чин... Ин ду стри јал ци и 
тр гов ци ко ји су ус пе ли у сво јим по сло ви ма, та лен ти ра ни адво ка ти 
ве ли ких ком па ни ја и ве шти бо со ви, ко ји ве ли ким де лом пу не се-
нат, сви су они про из вод са ве за из ме ђу пар тиј ске ма ши не и фи нан-
сиј ских ин те ре са“.2) На тај на чин фи нан сиј ски моћ ни ци пре тва ра ју 
по ли тич ке пар ти је у сво је тран сми си је пре ко ко јих оства ру ју соп-
стве ну вла да ви ну.

Ако су у ли бе рал ном ка пи та ли зму по ли тич ке пар ти је и за-
сту па ле раз ли чи те кла сне ин те ре се, у мо но по ли стич ком ка пи та ли-
зму оне, ра ди осва ја ња и за др жа ва ња вла сти, све од ре да пот па да ју 
под власт ка пи та ла. „Ка кво год да је де кла ра тив но обра зло же ње, 
пар ти ја је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не 
и да се др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“,3) а по што се власт 
не мо же ни сте ћи ни за др жа ти без па ра, све пар ти је су ла ко пот ку-
пљи ве.

Сто га су да нас у пар ла мен тар ном си сте му го то во све пар ти је 
на истом ко ло се ку мо но по ли стич ке вла да ви не ка пи та ла. „Цр ве ни 
су по ста ли ру жи ча сти, бе ли су се обо ји ли. Де сни ца и ле ви ца ви ше 
ни су та ко раз ли чи те. У Сје ди ње ним Др жа ва ма две пар ти је то ли ко 
ли че јед на на дру гу да их је не мо гу ће раз ли ко ва ти“,4) па у су шти ни 
„по сто ји са мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на „де мо-ре пу-
бли кан ци“, или у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са дви је кли-
ке“.5)

Као фор мал ни пред став ни ци на ро да а фак тич ки за ступ ни ци 
мо но по ли стич ког ка пи та ла, по ли тич ке стран ке „су жа ва ју де мо кра-
ти ју, мо но по ли зу ју по ли ти ку за се бе и не до пу шта ју дру ги ма да се 
њо ме ин тен зив но ба ве“.6) Од ка ко су пра во пред ста вља ња „пре у зе-
ле по ли тич ке стран ке, ни је дан на род ни по сла ник у мо дер ном пар-
ла мен ту ни је ствар но на род ни по сла ник у пра вом зна че њу те ри-
је чи, не го је ње го во на и ме но ва ње у зва ње (а и у мно го слу ча је ва и 
сам из бор у то зва ње) за ви си ли од ужег вођ ства по ли тич ке стран ке, 

2) М. Остро гор ски, Де мо кра ти ја и по ли тич ке пар ти је, Штам па ри ја „Св. Са ва, Бе о град, 
1921., стр. 91.

3) Pe ter F. Druc ker, Пост ка пи та ли стич ко дру штво, Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995., стр. 158.

4) Мо рис Ди вер же, Де мо кра ти ја без на ро да, Рад, Бе о град, 1968., стр. 217. и 218.

5) Но ам Чом ски, Кон тро ли са на де мо кра три ја, ЦИД, Под го ри ца, 1999., стр. 186.

6) Др Ра до мир Лу кић, По ли тич ке стран ке, На уч на књи га, Бе о град, 1966., стр. 227.
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ко јој је он био од го во ран и пре ма ко јој је био то ли ко ду жан да је у 
пар ла мен ту мо рао да за сту па не на род, ко ји га је иза брао, не го по-
ли тич ку стран ку ко ја га је по ди гла из дру штве не ано ним но сти“.7)

По сла ни ци у пар ла мен ту не ма ју ни ка квих оба ве за ни од го-
вор но сти пре ма на ро ду и гра ђа ни ма као фор мал ним би ра чи ма, ко-
ји на њих не ма ју ни ти мо гу да има ју би ло ка кав ути цај. Пар тиј ски 
иза сла ни ци у пар ла мен ту има ју у ства ри им пе ра тив ни ман дат сво је 
стран ке ко ји их оба ве зу је да гла са ју по пар тиј ским ди рек ти ва ма, 
те ни су у по зи ци ји да се ру ко во де не са мо на род ним ин те ре си ма и 
же ља ма, не го ни соп стве ном вла шћу и са ве шћу. „Укље штен у мре-
жу не до вољ но де мо крат ских пар ти ја, по сла ник је на дис по зи ци ји 
вр ха од го ва ра ју ће пар тиј ске пи ра ми де и не мо же до но си ти од лу ке 
по сво јој во љи ни по во љи гра ђа на ко ји су га иза бра ли“.8)

Сто га „ши ро ка ма са по сла ни ка фун ги ра са мо као сви та јед-
ног или ма лог бро ја „ли де ра“ ко ји обра зу ју ка би нет, и слу ша их 
сле по све док има ју успе ха“, па „го во ри не ког по сла ни ка да нас ви-
ше не пред ста вља ју ни ка кве лич не ис по ве сти, а још ма ње по ку ша је 
да се про тив ни ци при до би ју“, не го зва нич на „са оп ште ња пар ти је 
ко ја се из да ју у зе мљи“,9) и ко ја пре из ра жа ва ју ин те ре се по је ди них 
дру штве них гру па или пар тиј ских ли де ра не го це лог на ро да. 

По ли тич ке стран ке „не до во де на власт љу де др жав нич ких 
спо соб но сти, ја ког ка рак те ра и сл. не го сла бе по ли ти кан те, ко ји се 
под вр га ва ју уским стра нач ким ин те ре си ма“, због че га се „стран-
ка ма че сто пре ба цу је да омо гу ћа ва ју вла да ви ну нај го рих дру штве-
них еле ме на та ко ји се, уме сто по ли ти ком у пра вом сми слу, ба ве 
по ли ти кан ством, да за сле пље на стра нач ка бор ба тра жи за сле пље-
не, стра сне љу де“.10) Де гра ди ра њем по ли тич ких стра на ка де гра-
ди ра се пред став нич ка де мо кра ти ја, ко ју је без стра на ка те шко и 
за ми сли ти. „Чи ње ни ца је да је по ви је сна ко ри сност пред став нич ке 
де мо кра ти је пре жи вје ла“,11) те „ни је ни чу до што на род иг но ри ше 
пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.12)

Ако је пред став нич ка де мо кра ти ја пре жи ве ла, да љи раз вој 
мо же ићи са мо у прав цу рас та ка ња др жав но-пар тиј ске вла да ви не 

7) Ми ло рад Ек ме чић, Осно ве гра ђан ске дик та ту ре у Евро пи из ме ђу два сви јет ска ра та, 
2. Из да ње, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је во, 1967., стр. 5.

8) Ву чи на Ва со вић, при лог у збор ни ку Ла ви рин ти кри зе, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 
Бе о град, 1998., стр. 115.

9) Макс Ве бер, При вре да и дру штво, том 3, Про све та, Бе о град, 1976., стр. 477. и 476.

10) Ра до мир Лу кић, По ли тич ке стран ке, исто, стр. 233.

11) John Na is bitt, Ме га трен до ви, Гло бус, За греб, 1985., стр. 110.

12) Род ни Ет кин сон, За ча ра ни европ ски круг, Све то ви, Но ви Сад, 1997., стр. 63.
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у не по сред ну власт на ро да и пре ра ста њу пред став нич ког пар ла-
мен та ри зма у си стем не по сред не де мо кра ти је. И „ако де мо кра ци ја 
зна чи са мо у пра вља ње сло бод них љу ди, прав ду за све, тад би ства-
ра ње де мо кра ци је пред ста вља ло уки да ње по сто је ће псе у до-да мо-
кра ци је“.13)

Објек тив не тен ден ци је де мо кра ти за ци је све сна жни је се ис-
по ља ва ју и кроз су бјек тив не те жње ка сло бо ди и јед на ко сти. Све 
„ве ћи број љу ди и же на не при хва та ви ше дру штво у ко јем жи ви; 
они од би ја ју као сте зник у ко ји би не ко хтјео да их при ти сне, по ре-
дак ко ји им је на мет нут; они ви ше не при хва та ју при ви ле ги је ма-
њи не; они од би ја ју хи је рар хи ју и власт ко је ја ча ју ове при ви ле ги је 
и одр жа ва ју тај по ре дак“.14)

Тај по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен ден ци-
је де мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног од но са на 
ко јем по чи ва. Кон ку рен ци ја је на те ра ла ин ди ви ду ал не вла сни ке 
ка пи та ла да се, хте ли не хте ли, удру жу ју у ак ци о нар ска дру штва, 
и да удру же ним ка пи та лом за јед нич ки рас по ла жу, чи ме су са ми 
отво ри ли исто риј ски про цес де при ва ти за ци је, де мо но по ли за ци је и 
ко лек ти ви за ци је соп стве ног вла сни штва, те де мо кра ти за ци је сво-
јин ских од но са.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са је не из о став ни услов 
де мо кра ти за ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја. До ствар не 
де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са у Ср би ји још увек ни је до шло 
јер би ро крат ска и ауто крат ска власт за то истин ски ни кад ни је би ла 
за ин те ре со ва на. Под пла штом пар тиј ског плу ра ли зма у Ср би ји је 
ме сто де мо кра ти за ци је из вр ше на још ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли-
тич ког си сте ма.

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма у Ср би ји ни је ни у ин-
те ре су им пе ри ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ко ји ма ни ка ко не 
од го ва ра ју еко ном ски сна жне и по ли тич ки са мо стал не ко ло ни је 
ко је се са њи ма мо гу рав но прав но но си ти, због че га им са за ста-
ре лим тех но ло ги ја ма ну де и за ста ре ле еко ном ске и по ли тич ке мо-
де ле. „Има пу но си ро ви на ко је тре ба узе ти и још ви ше јеф ти не 
рад не сна ге за по крет не тра ке. Али пр во им мо ра мо на мет ну ти мо-
дел ка пи та ли зма. Ми са ми га не при ме њу је мо, али у не раз ви је ним 
зе мља ма, на ње му ин си сти ра мо. То је си стем Ме ђу на род ног мо не-
тар ног фон да. Ако га при хва те, он да ће их би ти ла ко екс пло а ти са-
ти...“15)

13) Хер берт Мар ку зе, Крај уто пи је, есеј о осло бо ђе њу, Ствар ност, За греб, 1972., стр. 183.

14) Ед мон Мер, Са мо у пра вља ње – су тра шњи ца, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977., стр. 28.

15) Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 1994., стр. 57.
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Ко ло ни јал на до ми на ци ја лак ше се оства ру је пре ко ауто крат-
ске не го пре ко де мо крат ске др жа ве, а сит ни ји и ре про дук тив но 
сла би ји ка пи та ли лак ше се не го круп ни ји ста вља ју под ко ман ду 
свет ског ка пи та ла. И вла да ју ћим и опо зи ци о ним пар ти ја ма за пра-
во је ва жни је пре о ти ма ње вла сти, а не да ли ће си стем вла сти би ти 
де мо крат ски или ауто крат ски. За то у Ср би ји још увек не ма пра-
ве де мо крат ске опо зи ци је, па ни ствар не де мо крат ске ал тер на ти ве 
вла да ју ћим ауто крат ским ре жи ми ма. Та квом ста њу из у зет но по-
го ду ју три мо мен та. Је дан је еко ном ска не раз ви је ност ко јој ви ше 
од го ва ра ауто крат ски не го де мо крат ски си стем вла да ви не. Дру ги 
је од су ство ма сов ног де мо крат ског по кре та ко ји би мо гао де мо-
крат ским сред стви ма сру ши ти ауто крат ски и ус по ста ви ти де мо-
крат ски си стем вла сти. Тре ћи је ауто крат ски ме ђу на род ни по ре дак 
ко ји се одр жа ва и је ди но се мо же одр жа ти на ауто крат ским на ци о-
нал ним ре жи ми ма. За то вла да ју ће свет ске си ле сво јим ко ло ни ја ма 
ну де са мо фор мал ну де мо кра ти ју са ма ло де мо крат ских пра ва и 
мно го ауто крат ске вла сти пре ко ко је мо гу по сво јој же љи вла да ти 
свет ском за јед ни цом.

Иако се све пар ти је, укљу чу ју ћи и оне нај а у то крат ски је, из-
ја шња ва ју за де мо кра ти ју, у сре ди ште њи хо вих про грам ских опре-
де ље ња ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су об ли ци 
за јед нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим за не-
ма ре ни. Ни јед на стран ка не да је ве ћи зна чај ак ци о нар ству и за дру-
гар ству за по сле них, ко ји се у про грам ским до ку мен ти ма ве ћи не 
стра на ка и не спо ми њу.16)

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти-
за ци ју и ап со лу ти за ци ју мо но по ли стич ких об ли ка при ват ног и др-
жав ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју 
или на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци-
јом вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и 
обрат но. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног си ро ма-
штва је не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је не вла-
сти над обез вла шће ним ма са ма.

Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је 
сво ју иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих 
пред у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског 
раз во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским 
струк ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су-
бје ка та у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не 

16) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град,

2009.,стр. 70-71.
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мо гу др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве-
нич ко вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко-
ном ске по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је 
сво јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. А то 
уме сто де мо кра ти за ци је зах те ва још ве ћу ауто кра ти за ци ју др жав не 
вла сти, ко ја спо ља мо ра ути ца ти на одр жа ва ње дру штве ног по рет-
ка.

Као глав ни осло нац ауто крат ске вла сти, ства ра се сво јин ска 
струк ту ра „на кри ми ге ној осно ви, с јед не стра не пу тем пљач ке, 
а с дру ге стра не, пу тем... при ва ти за ци је, ко јом се це ла пред у зе ћа 
ку пу ју буд за што... Опљач ка на су буд за што от ку пље на дру штве на 
пред у зе ћа“.17)Су зби јан је и сва ки об лик еко ном ске ин те гра ци је ко-
ји ни је у ин те ре су и под над зо ром вла да ју ће др жав не и стра нач ке 
ели те. Због круп них де фор ма ци ја у по ли тич кој, еко ном ској и со-
ци јал ној струк ту ри дру штва, Ср би ји пре ти опа сност „од ду го трај-
ног та во ре ња у ста ту су си ро ма шног и кри ми ни ли зо ва ног дру штва, 
све ве ћег со ци јал ног ра сло ја ва ња на вр ло уску бо га та шку кла су и 
огром ну ве ћи ну гра ђа на на ру бу го ле ег зи стен ци је, све ја чих по ли-
тич ких и со ци јал них тен зи ја“.18) Ни „про цес тран зи ци је ни је до нео 
ни ка кво по бољ ша ње. На про тив, број си ро ма шних и не за по сле них 
је све ве ћи. Ло ше спро во ђе на при ва ти за ци ја је до ве ла до сма ње ња 
еко ном ског раз во ја, ра ста не за по сле но сти, ни ских за ра да, као и ја-
ча ња со ци јал не не си гур но сти и оп ште по ли тич ке ин сти ту ци о нал-
не не си гур но сти“.19)

Еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за у ста ви ти 
је ди но истин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са ко ја је не из о-
став ни услов де мо кра ти за ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја. 
Без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти ни истин ске 
де мо кра ти за ци је др жав них и на ци о нал них за јед ни ца, ко ја је ди на 
мо же уз др ма ти те ме ље ауто крат ског гло ба ли стич ког по рет ка. Су-
штин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са под ра зу ме ва да сва ки 
за по сле ни за ра ђу је пре ма свом до при но су но во ство ре ној вред но-
сти, да са мо стал но упра вља сво јом по слов ном је ди ни цом, али и да 
сра змер но свом до при но су рав но прав но пар ти ци пи ра у рас по ла-
га њу це ло куп ном за јед нич ком имо ви ном и упра вља њу це лом кор-

17) Сло бо дан Ву че тић, Де мо кра ти ја без до ка за, БИГЗ, Бе о град, 1994., стр. 266-267.

18) Исто, стр. 23-24.

19) Жи во јин Ђу рић, „Со ци јал но-по ли тич ки осврт на мо дел при ва ти за ци је у Ср би ји“, Срп-
ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2013., стр. 118.
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по ра ци јом. На та квој еко ном ској осно ви и по ли тич ка власт ће се 
де мо кра ти зо ва ти и пре тва ра ти у не по сред ну власт са мог на ро да.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са се пред цео свет а на-
ро чи то пред Ср би ју, по ста вља као им пе ра тив. У ци љу пре ва зи ла-
же ња еко ном ске за о ста ло сти и укљу чи ва ња у свет ске еко ном ске 
то ко ве, Ср би ја би мо ра ла при хва ти ти од го ва ра ју ћу ор га ни за ци ју 
про из вод ње за сно ва ну на про из вод ним про гра ми ма ко ји ма се мо ра 
при ла го ђа ва ти и ор га ни за ци ја пред у зе ћа. Нео п ход но је да се не по-
сред ни про из во ђа чи са мо стал но еко ном ски по ве зу ју у ма ње или 
ве ће асо ци ја ци је и да дру штве ном ре про дук ци јом де мо крат ски 
упра вља ју. 

Са вре ме на ин ду стриј ска про из вод ња за сно ва на на по-
друштвља ва њу сво ји не и упра вља ња не из бе жно во ди у истин ску 
де мо кра ти за ци ју дру штва. У по бољ ша њу сво јин ског ста ту са про-
из во ђа ча и ствар ној де мо кра ти за ци ји сво јин ских од но са, Ср би ја би 
чак мо ра ла пред ња чи ти да би сма њи ла за о ста ја ње за раз ви је ним 
зе мља ма.

Кључ ни про блем Ср би је је у не за шти ће но сти вла сни штва, 
ко је се од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним ка на ли ма. 
То ком тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са ним сво јин-
ским од но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и при ват на и 
др жав на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је ди на ца, чи ме 
се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти да су ве ре но 
рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра. „По ен та је у на чи-
ну на ко ји је про ту ма чен кон цепт сво јин ске тран сфор ма ци је, где је 
а) плу рал ни об лик сво јин ске тран сфор ма ци је ре ду ко ван на пре тва-
ра ње свих дру гих об ли ка у при ват но вла сни штво; б) сход но то ме 
уни шта ва ње др жав не сво ји не над стра те шким ин ду стриј ским при-
вред ним објек ти ма и по љо при вред ним га здин стви ма и ства ра ње 
при ват них мо но по ла; зло у по тре ба про це са при ва ти за ци је у ци љу 
оства ре ња при ват них, пар тиј ских ин те ре са (ши ре ње ко руп ци је на 
вр ху пи ра ми де вла сти, ле га ли за ци ја пра ња нов ца и иле гал но сте-
че ног бо гат ства, јеф ти на рас про да ја др жав не имо ви не у по ли тич ке 
свр хе...)“.20)

Про блем би се мо гао ре ши ти за кон ском за шти том сва ке и 
сва чи је, соп стве ним ра дом и за слу гом сте че не сво ји не, што под ра-
зу ме ва стро гу за бра ну сва ког не ле гал ног и не ле ги тим ног при сва-
ја ња ту ђе имо ви не. Али то би зах те ва ло пле би сци тар но из ја шња-

20) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи ли, Ал ба-
трос Плус, Бе о град, 2011., стр. 197.
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ва ње свих гра ђа на о та квој за ко но дав ној ре гу ла ти ви, јер све док 
ма њи на до но си др жав не за ко не, до но си ће их у сво ју ко рист.

Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном имо-
ви ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног вла сни-
штва, као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру жи ва ња гра ђа на. 
Ап со лу ти зо ва њем при ват ног и др жав ног вла сни штва тран зи ци о на 
по ли ти ка је го то во до крај чи ла екс про при ја ци ју груп ног, сло бод-
ним удру жи ва њем ства ра ног вла сни штва. Тек је Уста вом Ср би је од 
2006. го ди не оза ко ње на за дру жна сво ји на ко ја је у свом из вор ном 
об ли ку још на кон дру гог свет ског ра та прак тич но уки ну та, а за тим 
и фор мал но пре и ме но ва на у дру штве ну сво ји ну.

Раз вој на шан са Ср би је мо гла би би ти у раз ви ја њу за дру гар-
ства, у ко јем она има свет ску тра ди ци ју. Ак ци о нар ски и др жав ни 
ка пи тал ко ји су из вр ши ли ве ли ку кон цен тра ци ју про из вод них сна-
га, за па да ју у све ве ћу кри зу, јер ни су у ста њу да из вр ше оп шту 
еко ном ску мо би ли за ци ју дру штва ка кву зах те ва са вре ме на тех но-
ло ги ја, а на ра ста ју ће ак ци о нар ство ста нов ни штва ни је у су шти ни 
ни шта дру го не го сво је вр сни об лик за дру гар ства. Ин ди ви ду а ли за-
ци јом сво јин ског су бјек ти ви те та за дру гар ство тре ба не са мо да се 
из јед на чи са ак ци о нар ством, већ и да стек не ком па ра тив не пред-
но сти.

Ра ди раз ви ја ња сло бод ног за јед ни штва, мо ра ли би се, по ред 
за дру жног, оза ко ни ти и сви дру ги об ли ци за јед нич ког вла сни штва, 
а на ро чи то ко лек тив но вла сни штво ло кал них за јед ни ца и свих об-
ли ка не по сред ног рас по ла га ња гра ђа на од ре ђе ном за јед нич ком 
имо ви ном. Ти ме би ло кал не за јед ни це и сви гра ђа ни би ли сво јин-
ски обез бе ђе ни и мо ти ви са ни за уве ћа ва ње ка ко ин ди ви ду ал не та-
ко и за јед нич ке имо ви не без ко је је са вре ме ни жи вот прак тич но 
не мо гућ.

Де фи ни са ње сво јин ских од но са под ста кло би и пред у зе ћа да 
ви ше ула жу у раз вој ло кал них за јед ни ца јер се њи хо ва сред ства не 
би у ви ду не по врат них ула га ња оту ђи ва ла већ би им до но си ла до-
бит или дру гу ко рист. Објек ти ко је ло кал на за јед ни ца и пред у зе ћа 
за јед нич ки из гра де, тре ба у ства ри да пред ста вља ју њи хо во за јед-
нич ко вла сни штво са сво јин ским пра ви ма ко ја од го ва ра ју њи хо вим 
ула га њи ма.21)

Сво је вр сну тран зи ци ју на за дру гар ство мо же пред ста вља ти 
сво јин ска тран сфор ма ци ја јав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска, од но-
сно де о ни чар ска дру штва. То под ра зу ме ва да се имо ви на јав них 

21) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Де мо кра ти ја и сво ји на, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2012., стр. 101-113.
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пред у зе ћа тран сфор ми ше у ак ци о нар ске или де о ни чар ске уде ле 
да ва ла ца и ко ри сни ка услу га, од но сно за по сле них и гра ђа на, чи ме 
би се прак тич но из вр ши ло ра зо ту ђи ва ње оту ђе них сред ста ва са-
мо до при но са, као и оста лих ула га ња гра ђа на пре ко мо но пол ских 
це на услу га.

 Са вре ме на де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са кроз раз ви-
ја ње рад нич ког ак ци о нар ства, де о ни чар ства и за дру гар ства има за 
циљ да пу тем по бољ ша ња сво јин ског ста ту са про из во ђа ча по ве ћа 
њи хо ву мо ти ва ци ју ко ја је основ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно-
сти у свим исто риј ским усло ви ма. Ак ци о нар ство рад ни ка као не-
по сред них про из во ђа ча, зна чи по нов но сје ди ња ва ње свих основ-
них ком по нен ти сво јин ског рас по ла га ња: упо тре бе, упра вља ња и 
пло до у жи ва ња, од но сно ин те грал ног ко ри шће ња сво ји не. „Реч је о 
ши рем и ду бљем зна че њу та ла са ак ти ви ра ња рад ни ка–ак ци о на ра, 
ко ји мо гу да по кре ну де мо крат ску тран сфор ма ци ју дру штва од о-
здо, што и је сте глав ни сми сао до след но схва ће ног про це са де мо-
кра ти за ци је“.22) 

За оп ти ма лан раз вој де мо кра ти је и про ши ре ња де мо крат ских 
ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја би ла би нео п ход на мак си мал-
на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на ло кал ни ни-
во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен тра ли за ци-
ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња. Те жње за 
де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу са цен тра ли-
стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва кон цен три-
ше у вр ху др жа ве.

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња де мо кра-
ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду ка ко оп-
штин ских скуп шти на та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто 
гра ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из-
гра ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на 
на са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни 
од ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор-
га ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба-
ве зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље.

Дру штво у ко јем јед ни вла да ју дру ги ма, мо же да ље на пре до-
ва ти са мо пре ва зи ла же њем та кве, и сва ке оту ђе не вла да ви не. Пра-
ви пут за то је тран сфор ма ци ја фор мал не у ствар ну де мо кра ти ју, 
ко ја у су шти ни зна чи за ме ну ауто крат ске вла да ви не де мо крат ском 
вла да ви ном. То је у ства ри исто риј ски про цес ор га ни зо ва ног пре у-
зи ма ња оту ђе не вла сти над на ро дом од стра не са мог на ро да. Ни ко 

22) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи ли, исто, 
стр. 199.
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власт на ро ду не мо же ни уде ли ти ни до де ли ти ако је соп стве ним 
ан га жо ва њем од сво јих вла сто др жа ца сам не узме и не пре у зме. 
„Ако је дру штво та кво да у ње му сву власт еко ном ску и по ли тич-
ку др жи ма ли број љу ди, он да ве ћи ни по је ди на ца не оста је ни шта 
дру го не го да се ор га ни зу ју – би ло по ста но ва њу или за ни ма њи ма 
– и да та ко ује ди ње ном сна гом шти те и за сту па ју сво је ин те ре се. 

То од њих тра жи њи хов по ло жај у том дру штву, на то их го ни 
бор ба за оп ста нак ко ја је уро ђе на сва ко ме жи вом ство ру“.23)

Уло га де мо крат ских про гре сив них сна га је да као мо би ли за-
тор ска сна га цео на род по кре ћу у ак ци ју за осва ја ње и оства ри ва ње 
соп стве не вла сти. Већ са мо оза ко њи ва ње и оства ри ва ње пра ва на 
сло бод ну гра ђан ску ини ци ја ти ву пред ста вља ини ци јал ни чин не-
по сред ног ан га жо ва ња на ро да у пре у зи ма њу и не по сред ном оства-
ри ва њу вла сти. Ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не ће би ти без 
ор га ни зо ва не ак тив но сти, а уко ли ко не ма ко лек тив не, не мо гу се 
оства ри ва ти, па сто га не ће ни по кре та ти по је ди нач не ини ци ја ти ве. 
Ра ди то га је нео п ход на од го ва ра ју ћа оп ште на род на ор га ни за ци ја 
сло бод не ини ци ја ти ве, ко ја ће о по је ди нач ним ини ци ја ти ва ма ор-
га ни зо ва ти де мо крат ску рас пра ву и про мо ви са ти их у ко лек тив не 
ини ци ја ти ве уко ли ко их при хва ти ве ћи на за ин те ре со ва них за њи-
хо во оства ри ва ње.

Ни по је ди нач них ни ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не-
ће би ти ако не ма за кон ске оба ве зе ор га ни за ци ја и ор га на ко ји ма се 
упу ћу ју, да их раз ма тра ју и из ја шња ва ју се о њи хо вом при хва та њу, 
јер не ће би ти мо ти ва за њи хо во по кре та ње. За то се про гре сив не 
сна ге мо ра ју за ла га ти да се та кве оба ве зе утвр де, по го то ву ако су 
у пи та њу оту ђе не ор га ни за ци је и ор га ни ко ји ма сло бод не на род не 
ини ци ја ти ве не од го ва ра ју.

Да би се при во ле ли на од го во ран од нос пре ма по кре ну тим 
ини ци ја ти ва ма, над ле жне ор га ни за ци је и ор га ни се мо ра ју оба ве-
за ти да евен ту ал но од би ја ње од ре ђе них ини ци ја ти ва јав но обра-
зла жу. Ти ме би се осу је ти ла њи хо ва са мо во ља да по кре ну те ини-
ци ја ти ве од би ја ју и кад су оне дру штве но це лис ход не, оства ри ве 
и оправ да не. „Они, из ме ђу оста лог, же ле не ак тив но и по слу шно 
ста нов ни штво. Сто га, јед на од ства ри ко ју мо же те ура ди ти да им 
за гор ча те жи вот је да не бу де те по слу шни и па сив ни... Чак са мо по-
ста вља ње пи та ња мо же има ти зна чај ног ути ца ја... Али нај ва жни ја 
ствар је да то бу де ор га ни зо ва но и ис трај но“.24) Пи та ње од го вор но-

23) Ми ха и ло Авра мо вић, Ор га ни за ци ја зе мљо рад ни ка, Са вез зе мљо рад ни ка, Бе о град, 
1920., стр. 4.

24) Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, исто, стр. 74.
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сти пре ма по кре ну тим ини ци ја ти ва ма ор га ни зо ва не де мо крат ске 
сна ге тре ба да по кре ћу и кад ни су оне не по сред ни ини ци ја то ри. 

Гра ђан ска ини ци ја ти ва тре ба да је пре све га у функ ци ји не-
по сред ног од лу чи ва ња гра ђа на. Не мо же се оче ки ва ти да ини ци ја-
то ри та квог од лу чи ва ња бу ду по ли тич ке стран ке ко је те же мо но-
по ли за ци ји од лу чи ва ња пре ко пред став нич ких ор га на. „У реч ни ку 
де мо крат ских пар ти ја ко је су на вла сти не чу је се за ла га ње за ја-
ча ње „гра ђан ске пар ти ци па ци је“ као бит ног кон струк тив ног де ла 
раз во ја де мо крат ског дру штва, а по јам „де цен тра ли за ци је“ се сво-
ди на ад ми ни стра тив ну ре ги о на ли за ци ју, иза ко је се кри је на ме ра 
да се фак тич ки и да ље кључ не од лу ке до но се на цен тра ли зо ван 
на чин“.25) Не мо рал но је да глав ни ини ци ја то ри за до но ше ње дру-
штве них од лу ка не бу ду они ко ји и од лу чу ју, а у слу ча ју не по сред-
ног де мо крат ског од лу чи ва ња то су са ми гра ђа ни, ко ји пре све га 
ра ди то га тре ба да се са мо ор га ни зу ју у оп ште на род ни по крет, са 
мо гућ но шћу да сва ко бу де у уло зи ини ци ја то ра.

На не по сред ном од лу чи ва њу гра ђа на тре ба да се за сни ва ју 
и од лу ке ко је се до но се у на род ним скуп шти на ма, чи ји са став тре-
ба да од ра жа ва про фе си о нал ну, со ци јал ну и на ци о нал ну струк ту ру 
би рач ког те ла. То под ра зу ме ва да се о са др жи ни на ро чи то суд бо но-
сних од лу ка ор га ни зу је прет ход на рас пра ва и де мо крат ско утвр ђи-
ва ње ве ћин ског опре де ље ња гра ђа на као оба ве зу ју ћих ин струк ци ја 
за скуп штин ско из ја шња ва ње иза бра них пред став ни ка.

Та кав на чин скуп штин ског од лу чи ва ња прет по ста вља не-
по сред но де ле ги ра ње на род них иза сла ни ка од стра не гра ђа на, са 
флек си бил ним и про мен љи вим ман да том, за ви сним од са гла сно-
сти са опре де ље њи ма би рач ког те ла. По ли тич ке стран ке, као и дру-
ге ор га ни за ци је мо гу ис ти ца ти сво је кан ди да те и во ди ти из бор ну 
кам па њу, али иза бра ни пред став ни ци тре ба да ра де са мо по ин-
струк ци ја ма би рач ког те ла, и за свој рад са мо ње му од го ва ра ју. То 
је нај бо ља бра на про тив по ли тич ког оту ђи ва ња на ро да и на ме та ња 
ра зних се бич них ин те ре са као оп ште на род них, ко ји ма се дру штво 
не уна пре ђу је не го уна за ђу је. Не по сред на власт на ро да је ди ни је 
на чин да се дру штво за шти ти од до ми на ци је та квих ин те ре са и да 
се обез бе ди оства ри ва ње ње го вих ствар них ин те ре са као нај по у-
зда ни ја га ран ци ја дру штве ног про гре са.

Де мо крат ска власт у Ср би ји, као и би ло где у све ту, не мо-
же се ни ус по ста ви ти ни оства ри ва ти без не по сред ног ан га жо ва ња 
це лог на ро да. Ауто крат ска власт се је ди но де мо крат ском вла шћу 

25) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи ли, исто, 
стр. 273.
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мо же уки ну ти, и за то се и она и уки да са мо у ме ри у ко јој се ова 
дру га ус по ста вља. 

За ус по ста вља ње де мо крат ске вла сти је пре суд на ини ци-
ја ти ва од о здо јер се ра ди о вла сти са мог на ро да, али по што је и 
де мо кра ти ја об лик др жав не вла сти, нео п ход не су и де мо крат ске 
ини ци ја ти ве из др жав ног цен тра. За то је по треб но да се од го вор не 
др жав не функ ци је по ве ра ва ју од го вор ним и де мо крат ски ори јен-
ти са ним по је дин ци ма, ко ји ће сво јим опре де ље њи ма из ла зи ти у 
су срет ма сов ним на род ним ини ци ја ти ва ма. 

Ини ци ја ти ве на ли ни ји ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти 
тре ба да бу ду усме ре не пре све га на по ве ћа ње де мо крат ских пра ва 
и ства ра ње нео п ход них усло ва за њи хо во оства ри ва ње. Те жи ште је 
на про ши ри ва њу пра ва де мо крат ског од лу чи ва ња о суд бо но сним 
пи та њи ма за јед нич ког жи во та и ра да, као око сни це де мо крат ског 
си сте ма.

Да би си стем функ ци о ни сао, та пра ва тре ба и оства ри ва ти, 
што под ра зу ме ва стал ну ини ци ја ти ву са свих стра на и ње но де мо-
крат ско ар ти ку ли са ње, ко јим се по је ди нач не ини ци ја ти ве пре во де 
у ко лек тив не а ко лек тив не у де мо крат ске од лу ке. Де мо кра ти је ће 
би ти са мо ако функ ци о ни ше си стем де мо крат ског од лу чи ва ња, а 
уко ли ко не функ ци о ни ше де мо крат ски, функ ци о ни са ће ауто крат-
ски.

Де мо крат ска власт се и ус по ста вља кроз не пре ста ну бор-
бу с ауто крат ском вла шћу, ко ја се пре вла да ва са мо уко ли ко це ло 
дру штво по ста је су ве ре ни но си лац ко лек тив ног од лу чи ва ња о соп-
стве ној суд би ни. Сва ко по сре до ва ње пред став нич ким од лу чи ва-
њем зна чи оту ђи ва ње дру штве ног су ве ре ни те та од на ро да, ко јим 
се суд би на дру штва пре пу шта на ми лост и не ми лост оту ђе них дру-
штве них си ла. И власт и опо зи ци ја у Ср би ји мно го пу та до са да су 
по ка за ли да им ни је пу но ста ло до на ро да и бри ге за ње га. „Че сто 
су по кре та на она пи та ња за ко је се зна ло да не ма ре ше ња, а кад 
су она и по сто ја ла, та да су ду ге рас пра ве оне мо гу ћа ва ле ефи ка сне 
и пло до твор не од лу ке. Ак те ри су „на род ну во љу“ и му ке схва та-
ли као под руч је уза јам ног пре пу ца ва ња и вла сти те про мо ци је. У 
осно ви то је би ла бор ба ели та ко јој је на род био ма ло зна ча јан и 
по тре бан“.26)

Док по кре тач ку сна гу по ли тич ких стра на ка као но си ла ца 
оту ђе не по ли тич ке вла сти, чи не се бич ни ин те ре си од ре ђе них дру-
штве них гру па, глав на по кре тач ка сна га на ро да је оп ште на род ни 

26) Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић, Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, Срем пу блик, 
Прав ни фа кул тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994., стр. 205.
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од но сно оп ште дру штве ни ин те рес. По кре та ње на род них ини ци-
ја ти ва за оства ри ва ње оп ште на род них ин те ре са, прак тич но зна чи 
пар ти ци пи ра ње на ро да у са мој вла сти. Ини ци ја ти ве се мо гу по-
кре та ти у ви ду пред ло га над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
за раз ма тра ње од ре ђе них пи та ња и до но ше ње од го ва ра ју ћих за ко-
на, про пи са, од лу ка и ме ра, или пу тем пе ти ци ја и јав них зах те ва 
у сред стви ма ин фор ми са ња, на ми тин зи ма, збо ро ви ма и улич ним 
де мон стра ци ја ма да се не ки про блем ре ши по во љи ини ци ја то ра.

Ини ци ја то ри ће би ти ви ше ува жа ва ни ако их је ви ше и ако 
има ју ве ћи дру штве ни углед и ути цај, ра ди че га је по жељ но да иза 
од ре ђе них ини ци ја ти ва ста не ве ћи број што ути цај ни јих по је ди на-
ца и ор га ни за ци ја. По кре ну те ини ци ја ти ве не ће, ме ђу тим, ни по ред 
све га би ти при хва ће не ако се ко се с ин те ре си ма оних ко ји о њи ма 
од лу чу ју и ако су они оту ђе ни од ини ци ја то ра и њи хо вих ин те ре са. 
У том слу ча ју је нео п ход но ко ри сти ти об ли ке бор бе и де мо крат-
ског при ти ска пу тем јав ног ди ја ло га и кри ти ке, гра ђан ске и рад не 
не по слу шно сти, бој ко та, штрај ко ва и про те ста. Али нај ва жни је је 
да де мо крат ски об ли ци бор бе бу ду ор га ни зо ва ни и ис трај ни, јер 
оно што љу ди на вла сти „не мо гу сва ри ти су ис трај ни и све ја чи 
при ти сци, удру же ња ко ја стал но не што ра де, љу ди ко ји се уче на 
ис ку стви ма од про шлог пу та и де лу ју успе шни је на ред ног пу та“.27) 

Оства ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра ти је оне мо-
гу ћа ва вла да ви на пар ти ја. Али вла да ви на пар ти ја се не мо же пре-
ва зи ћи дру га чи је не го упра во раз во јем не по сред не де мо кра ти је. 
Не из о став ни услов за то је уки да ње по ли тич ког мо но по ли зма ко је 
под ра зу ме ва пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва-
ње гра ђа на са под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у по ли-
тич ком до го ва ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ва со вић, Ву чи на, при лог у збор ни ку: Ла ви рин ти кри зе, Ин сти тут за европ ске 
сту ди је, Бе о град, 1998.

Ве бер, Макс: При вре да и дру штво, том 3, Про све та, Бе о град, 1976.
Ву че тић, Сло бо дан: Де мо кра ти ја без до ка за, БИГЗ, Бе о град, 1994.
Го лу бо вић, За гор ка проф. др.: Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи-

ли, Ал ба трос Плус, Бе о град, 2011.
Ди вер же, Мо рис: Де мо кра ти ја без на ро да, Рад, Бе о град, 1968.
Druc ker, Pe ter F.: Пост ка пи та ли стич ко дру штво, Гр меч – При вред ни пре-

глед, Бе о град, 1995.

27)  Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, исто, стр. 74-75.



Драган Ж. Марковић Могућности и перспективе демократизације ...

69

Ђу рић, Жи во јин, „Со ци јал но-по ли тич ки осврт на мо дел при ва ти за ци је у Ср-
би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2013.

Ет кин сон, Род ни: За ча ра ни европ ски круг, Све то ви, Но ви Сад, 1997.
Кне же вић, Ми лош: Не из ве сни пре ла зак: де мо кра ти ја и тран зи ци ја, Ин сти-

тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.
Мар ко вић, Дра ган: Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 2009.
Мар ко вић, Дра ган: Де мо кра ти ја и сво ји на, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 2012.
Мер, Ед монд: Са мо у пра вља ње – су тра шњи ца, Рад нич ка штам па, Бе о град, 

1977.
Na is bitt, John: Ме га трен до ви, Гло бус, За греб, 1985.
Пе чуј лић, Ми ро слав, Ми лић, Вла ди мир: Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, 

Срем пу блик, Прав ни фа кул тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1994.

Чом ски, Но ам: Кон тро ли са на де мо кра ти ја, ЦИД, Под го ри ца, 1999.
Чом ски, Но ам: Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 1994.

Dra gan Z. Mar ko vic

POS SI BI LI TI ES AND PER SPEC TI VES  
OF DE MOC RA TI ZA TION OF POLITICAL 

IN STI TU TI ONS IN SER BIA

Re su me
De moc ra ti za tion of pro pri e tary re la ti on ships has been set as an 

im pe ra ti ve to the who le world and espe ci ally to Ser bia. In or der to tran-
scend eco no mic bac kward ness and be in vol ved in glo bal eco no mic 
flows, Ser bia must ac cept an ade qu a te or ga ni za tion of pro duc tion ba sed 
on ef fi ca ci o us pro grams to which the or ga ni za tion of the com pany must 
adapt. It is ne ces sary for the di rect ma nu fac tu rers to con nect them sel ves 
eco no mi cally in smal ler or big ger as so ci a ti ons and to ma na ge so cial re-
pro duc tion de moc ra ti cally.

Con tem po rary in du strial pro duc tion ba sed on so ci a li za tion of 
pro perty and ma na ge ment ine vi tably le ads to real de moc ra ti za tion of 
so ci ety. In or der to im pro ve pro pri e tary sta tus of ma nu fac tu rers and real 
de moc ra ti za tion of pro pri e tary re la ti on ships, Ser bia must even pre ce de 
in or der to re du ce bac kward ness af tert he de ve lo ped co un tri es. 
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For op ti mal de ve lop ment of de moc racy and ex pan ding of de-
moc ra tic ca pa ci ti es of po li ti cal in sti tu ti ons it wo uld be in di spen sa ble 
ma xi mal de cen tra li za tion of com pe ten ce from re pu blic to lo cal le vel, 
which in clu des an ade qu a te fi nan cial de cen tra li za tion that is fol lo wed 
by de cen tra li za tion of po wer and ma na ge ment. Ho we ver, ten den ci es to 
de cen tra li za tion arein op po si tion to cen tra li stic ten den ci es to con cen-
tra te bu si ness and re so ur ces at the top of the sta te as much as pos si ble.

The part of de moc ra tic pro gres si ve po wers is to mo ve the pe o ple 
in to the ac tion as mo bi li za tion po wer for ta king and ga i ning the ir own 
aut ho rity. The very le gi sla tion and exer ci sing of rights to free ci vil ini-
ti a ti ve is an ini tial act of di rect en ga ge ment of pe o ple in over ta king and 
di rect ga i ning of po wer.

The ci vil ini ti a ti ve sho uld be, first of all, for the pur po se of di rect 
ci ti zen par ti ci pa tion in de ci sion ma king. It can not be ex pec ted from the 
po li ti cal par ti es to be ini ti a tors of that kind of de ci sion ma king be ca u se 
theytend to mo no po li za tion of de ci sion ma king thro ugh re pre sen ta ti ve 
or gans.

The cru cial thing for esta blis hing de moc ra tic po wer is ini ti a ti ve 
from be ne ath be ca u se it is a qu e sti on of the po wer of the very pe o ple, 
but sin ce de moc racy is the form of go vern men tal aut ho rity, de moc ra-
tic ini ti a ti ves from the sta te cen ter are ne ces sary too. That is the re a son 
why the re spon si ble sta te fun cti on sneed to be de le ga ted to re spon si ble-
and de moc ra tic ori en ted per sons, who will me et lar ge-sca le pe o ple’s 
ini ti a ti ves with the ir ori en ta tion.
Key words: po li ti cal in sti tu ti ons, de moc ra ti za tion, de moc ra tic ca pa ci ti es, di-

rect de moc racy 

* Овај рад је примљен 28. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.


