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Тран зи ци ја се до го ди ла у 
ви ду су ро ве ре ста у ра ци је ка пи та-
ли зма у бив шим со ци ја ли стич ким 
зе мља ма. У ве ћи ни њих до шло је 
до уни шта ва ња при вре де и дру-
штве них од но са ко ји би ло чим 
под се ћа ју на со ци ја ли зам. На де-
лу је нај ве ћа пре ва ра на ро да да 
ће у нео ли бе рал ном ка пи та ли зму 
жи ве ти бо ље. 

У сво јој но вој књи зи Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про
у ча ва њу дру штве них про ме на про фе сор др Урош Шу ва ко вић 
аргументовано пи ше ка ко су про ме не из во ђе не под не по сред ним 
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ру ко вод ством моћ ни ка За па да. Огром на ли те ра ту ра на ко јој се за-
сни ва ју ње го ве ана ли зе и за кључ ци, као и ем пи риј ска гра ђа би ли 
би до вољ ни да се на пра ви још књи га и ста ви на рас по ла га ње, не 
са мо на шој већ и свет ској јав но сти. Као пра ви про фе сор-на уч ни 
ис тра жи вач, Шу ва ко вић у на уч ној мо но гра фи ји нај пре пре ци зно 
де фи ни ше сво је схва та ње пој мо ва тран зи ци је и гло ба ли за ци је, 
ус по ста вља од нос из ме ђу ова два дру штве на про це са, да би он да 
пре шао на ана ли зу со ци јал но-еко ном ских и по ли тич ких про ме на, 
на кра ју до ку мен то ва но и си сте ма тич но пи шу ћи о спе ци фич но сти-
ма тран зи ци је у Ју го сла ви ји и Ср би ји.

До бро је што аутор ове књи ге скре ће па жњу на упо тре бу 
тер ми на тран зи ци ја и гло ба ли за ци ја ка ко би се за ма гли ла пра ва 
су шти на про ме на ко је су за хва ти ле пла не ту. У пи та њу је ус по ста-
вља ње но вог-ста рог свет ског поретка у ко ме би САД за др жа ле по-
зи ци ју су пер си ле уз по моћ сво јих за пад них са ве зни ца и но вих са-
те ли та. У том кон тек сту кроз но ву-ста ру им пе ри јал ну иде о ло ги ју 
гло ба ли зма из вр ше на је уни вер зи ја ли за ци ја аме рич ких дру штве-
них вред но сти, ка ко би се у но во ру хо оде ну ли  иде а ли ко је је дав но 
ис пи са ла фран цу ска ре во лу ци ја: „сло бо да, јед на кост, брат ство“. А 
од ко јих ви ше ни „и“ ни је оста ло                                         

На уч на мо но гра фи ја др Уро ша Шу ва ко ви ћа Тран зи ци ја: 
при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на на пи са на 
на 366 ефек тив них стра ни ца Б5 фор ма та. Ма те ри ја је рас по ре ђе-
на у Увод и 14 по гла вља ко ја се раз ви ја ју на про блем ској осно ви. 
Рас по ла же са пред мет ним и имен ским ре ги стром та ко да чи та о цу 
омо гу ћу је лак ше сна ла же ње, као и не што ду жим ре зи ме и ма на ру-
ском и енглеском је зи ку. Она на не ки на чин пред ста вља nu o vum, 
јер сва ко по гла вље чи ни за о кру же ну це ли ну. Да кле, сва ко од њих 
мо же да се чи та и про у ча ва, као што се про у ча ва це ла књи га. При 
то ме, сва по гла вља су та ко ком по но ва на и укло пље на у це ли ну 
чи је упознавање омо гу ћу је чи та о цу да на нај прег нант ни ји на чин 
спо зна со ци јал не, по ли тич ке, еко ном ске, про свет но-обра зов не и 
ме диј ске про ме не и про це се ко ји су за хва ти ли бив шу Ју го сла ви ју, 
свет и по себ но тран зи ци о на дру штва. У том кон тек сту је Ср би ја 
у це ли ни књи ге не глав на те ма, већ преокупација, у ко јој се аутор 
Шу ва ко вић ни је уто пио, већ пли ва успе шно за јед но са Ср би јом у 
све ту. Ви де се на пла не ти про ме не и со ци јал но-по ли тич ке сна ге 
ко је ви ше не мо же да ма ни пу ли ше би ло ко ја су пер-си ла. Али исто 
та ко отва ра ју се но ви про бле ме чи је ре ше ње се не на зи ре без још 
ду бљих уну тра шњих су ко ба и тур бу лен ци ја.

Аутор др Шу ва ко вић по ста вља пи та ња, екс пли ци ра од го во ре 
на мно га од њих; до во ди чи та о ца до но вих упит но сти и за кљу ча ка. 
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До из ла ска из кри зе на пла не ти не мо же се сти ћи ако се на ста ви 
про цес досадашњих со ци јал них  ди фе рен ци ја ци ја – све ма њи број 
бо га тих по ста је бо га ти ји, а ра пид но ра сте број си ро ма шних. Ука-
зу је да се до го ди ла до са да не ви ђе на ди фе рен ци ја ци ја, па та ко 85 
нај бо га ти јих ко ји мо гу да се сме сте у осред њи ауто бус, рас по ла же 
са јед на ким бо гат ством као 3,5 ми ли јар ди нај си ро ма шни јих љу ди. 
Оно на шта се ма ло обра ћа па жња у свет ским медијима - при ли ком 
ка та стро фа ко је су се до са да до го ди ле и да ље до га ђа ју при ли ком 
ра зних при род них уда ра не ма по стра да лих ме ђу нај бо га ти ји ма. 
На про тив, они и у тим усло вим по ста ју још бо га ти ји, а си ро ма шни 
још си ро ма шни ји. И да ље у Аме ри ци цр ни по ста ју још цр њи, али 
бе ли у ма си не по ста ју бе љи, а при ну ђе ни су да се др же стра не на 
ко јој су би ли до са да.

 Раз у ме ва ње на ше и свет ске си ту а ци је је мо гу ће је ди но у кон-
тек сту кон тра верз них про ме на и су ко ба ко ји се до га ђа ју по ра зним 
основама - ра сним, на ци о нал ним, вер ским, али уз ве ли ко на сто ја-
ње свет ских упра вља ча кон флик ти ма да се из бег ну ве ћи со ци јал ни 
су ко би. Ка ко они не би би ли збри са ни са зе мље. Ме ђу тим, са бе-
дом ко ја је за хва ти ла ју жне др жа ве ЕУ убр за ва се про цес со ци јал не 
ди фе рен ци ја ци је и су ко ба бо га ти-си ро ма шни, се вер-југ. Грч ка је у 
том сми слу да ла нај ра ди кал ни ји од го вор гла са ју ћи за крај њу ле ви-
цу - „Си ри зу“.

У це ли ни књи ге до ми ни ра при ступ тран зи ци ји као гло ба-
ли стич ком пре у ре ђе њу све та сход но ин те ре си ма буржоаске кла се. 
На рав но, мо же се по ста ви ти пи та ње зар све и до са да ни је до ми-
нант но уре ђи ва но сход но кла си нај бо га ти јих.  Од го вор би мо гао 
би ти по твр дан, али са до дат ком да су се у исто риј ском вре ме ну 
до го ди ле тех но ло шке и со ци јал но-по ли тич ке про ме не ко је до во де 
у пи та ње до са да шње уре ђе ње све та. Тех но ло шке про ме не су за хва-
ти ле це ли свет, дру штве не та ко ђе - Ру си ја је ста ла на но ге, Не мач-
ка је из ра сла у до ми нант ну си лу Евро пе, по ста ла по но во свет ска 
си ла. Ки на за у зе ла дру го ме сто на еко ном ској кар ти све та, Ин ди ја, 
Бра зил и не ке дру ге зе мље ни су ви ше оно што су би ле. Арап ска 
„про ле ћа“ су се већ из ро ди ла у вре ла ле та и др.

По ста вља се питање - где смо ми - Ср би ја по сле бе со муч ног 
ко ма да ња Ју го сла ви је. Ни смо ли још увек „си рак ту жни без иђе 
ико га“? На ба зи Шу ва ко ви ће ве књи ге на сто ја ће мо да по ста ви мо 
не ка пи та ња, ако већ не мо же мо на њих да од го во ри мо.  При то-
ме  се на ме ће став да у са вре ме ном све ту, по себ но у Ср би ји, от пор 
нео ли бе рал ном ка пи та ли зму не би тре ба ло третирати иде о ло шки, 
већ здра во ра зум ски. У пи та њу је про на ла же ње стај них та ча ка за 
ду го роч но пру жа ње от по ра ка ко би смо оп ста ли као др жа ва, на род, 
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љу ди. Јер је очи глед но да еко ном ски мо дел ко ји на ме ћу но си о ци 
ли бе рал ног ка пи та ли зма не до но си ни шта до бро на ро ди ма, љу ди-
ма, по ро ди ца ма. Не обе ћа ва ју де ци и мла ди ма бо љу бу дућ ност. Од-
но сно, они обе ћа ва ју, али је мо дел ис цр пен, не функ ци о ни ше, па се 
ни обе ћа ња не ис пу ња ва ју.

У књи зи др Шу ва ко ви ћа је пре гршт ар гу ме на та ауто ра еко-
ном ских и по ли тич ких ана ли за ко ји све до че да моћ не за пад не др-
жа ве ко је пре ко ме ђу на род них еко ном ских и по ли тич ких ор га ни-
за ци ја на ме ћу свој мо дел  и не по ми шља ју на ње го ву при ме ну код 
се бе. Већ то ком раз би ја ња Ју го сла ви је и агре си је на Ср би ју по ста-
ло је ја сно да За пад ко ри сти двој не стан дар де: јед не за се бе, а дру ге 
за оста ли свет. У Па ри зу су ор га ни зо ва не свет ске де мон стра ци је 
по во дом те ро ри стич ког ак та ислам ских екс тре ми ста над фран цу-
ским но ви на ри ма због ка ри ка ту ра Му ха ме да. Али 1999. го ди не, то-
ком агре си је НА ТО за пад на јав ност је пре шла пре ко бом бар до ва ња 
РТС и уби ства 16 но ви на ра ко ји ни су ни ко га вре ђа ли, већ обавеш-
тавали о ра за ра њи ма и уби ја њу СР Југославије - Ср ба, Цр но го ра ца 
и оста лих  не ду жних гра ђа на.

За слу жу је по себ ну па жњу  ар гу мен то ва но до ка зи ва ње са ка-
квом се па жњом под ути ца јем за пад них фак то ра ра ди на про ме ни 
све сти на ро да на на шим про сто ри ма. С ци љем да се до ка зу је ка ко 
је моћ са вре ме ног им пе ри ја ли зма та ква да не тре ба по ку ша ва ти 
са от по ром про тив ње го вих су ро вих ак тив но сти. Ако за пад ња ци1) 
тра же из бор кон крет них лич но сти на др жав не функ ци је, то се мо ра 
по слу ша ти. Из бо ри тре ба да слу же као фор ма де мо кра ти је ко јом се 
до ка зу је да на род ве ру је моћ ни ци ма. У Ср би ји се сти гло до тле да 
се ви ше у нај ши рим ма са ма не ве ру је у мо гућ ност про ме на ко је би 
од го ва ра ле бо љит ку жи во та ве ћи не на ро да. Де мо ни зу је се сва ки 
зах тев за про ме на ма ако оне не од го ва ра ју Аме ри кан ци ма и Нем-
ци ма. Сти гло се до тле да се при до но ше њу др жав них од лу ка не 
по ста вља пи та ње хо ће ли се до па сти на ро ду. Ни ти  хо ће ли ре ше ње 
би ти до бро, хо ће ли тај чо век мо ћи да од го во ри функ ци ји.  Не, пи-
та ње ко је се по ста вља је  да ли ће се до па сти они ма пре ко „ба ре“ и 
они ма у Бер ли ну. До ове са да шње си ту а ци је би ло је до вољ но да се 
про чу је да не ки мо ћан фак тор из све та на ре ђу је или оче ку је не ко 
ре ше ње у при вре ди и кул ту ри, по го то ву из бор, по бе ду не ке пар ти је 
или по је дин ца, па да ни шта од то га не успе. Са да је дру га чи је - по-
ли тич ка апа ти ја је је узе ла то ли ко ма ха да се поставља пи та ње ка ко 
је мо гу ће то ме ђу Ср би ма, не ка да нај бун тов ни јем на ро ду Евро пе? 
Ре чит при мер о њи хо вом од но су пре ма на ма је још свеж. Ср би ју 

1) В. Алек сан дар Зи но вјев, За пад: фе но мен за пад ња штва. Наш дом, Бе о град; L`A ge 
d`Hom me, La u san ne, 2002.
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су за де си ле у 2014. го ди не при род не не по го де ко је се не пам те у 
историји по след њих ве ко ва. Ко ли ко је тој ЕУ ста ло до нас по ка-
зу је сле де ћи при мер: пре ми јер Ву чић оби ла зи спорт ски цен тар у 
Обре нов цу да ви ди до кле су сти гли гра ђе ви на ри у от кла ња њу по-
сле ди ца по пла ве. Ње му та мо у но ћи оби ла ска за ме ник ше фа ЕУ 
пред став ни штва до но си не ки зах тев Бри се ла. Да кле, ни је мо гао да 
че ка ју тро да га пре да. То ни је би ло оба ве ште ње о по мо ћи ЕУ.

1. ПЉАЧ КА ШКА  
ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА  

КАО ТРАН ЗИЦИЈА ПРИ ВРЕ ДЕ 

Бе со муч на про па ган да са За па да у ко јој је до ми ни ра ло обе-
ћа ње да је нај ва жни је уни шти ти дру штве ну и др жав ну сво ји ну и 
он да ће по те ћи мед и мле ко на шла је плод но тло у некадашњој со-
ци ја ли стич кој са мо у прав ној Ју го сла ви ји. Рад ни ци, сви за по сле ни 
у тр сте нич кој „Пе то лет ци“ су би ли нај бо ље пла ће ни у не ка да шњој 
Ју го сла ви ји. Они су као и оста ли у Ср би ји то ком де мон стра ци ја 
уз ви ки ва ли па ро лу „хо ће мо про ме не ма кар би ло го ре“. А до го ди ло 
се оно нај го ре што љу ди у сну ни су мо гли да прет по ста ве. Од не ка-
да шњих 14000 хи ља да  за по сле них оста ло је две –три хи ља де ко ји 
не ма ју по сла ка ко би као ува же ни љу ди пре жи ве ли са по ро ди ца ма.

На пр ви по глед је чуд но та кво по ли тич ко по на ша ње оних ко-
ји су чи ни ли је згро рад нич ке кла се не ка да шње Ју го сла ви је. Ме-
ђу тим, то ме је прет хо дио дуг про цес изо ла ци је Ср би је и те шке 
еко ном ске санк ци је ко ји ма је зе мља ис цр пљи ва на. Та ко да  мно ги 
при ли ком уз ви ки ва ња па ро ла о про ме на ма ни су ни прет по ста вља-
ли да оне мо гу до ве сти са мо до го ре еко ном ске и жи вот не си ту а-
ци је. При то ме не би смо сме ли за бо ра ви ти да су у „Пе то лет ци“ и 
ни зу дру гих фа бри ка мно ги  ру ко во де ћи љу ди успе ва ли да са чу ва-
ју основ не при вред не по сту ла те. Ви ше но ви на ра из Бу гар ске, а и 
не ких за пад них зе ма ља су оба ве шта ва ли сво ју јав ност да Ср би ја, 
по ред све га, успе ва да и да ље одр жа ва сво ја при вред на пред у зе ћа 
у жи во ту. На рав но, онај ко по ште но го во ри на осно ву чи ње ни ца 
мо ра ће да за кљу чи да то не би би ло мо гу ће да у прет ход ним де-
це ни ја ма ни су ства ра не ја ке еко ном ске и по ли тич ке осно ве у при-
вре ди и др жа ви. Про тив ни ци и да ље го во ре ка ко та да шња власт у 
Ср би ји ни је на вре ме схва ти ла да је пао Бер лин ски зид, па смо за то 
до жи ве ли и до жи вља ва мо не га тив не по сле ди це ка сног ула же ња у 
тран зи ци о не про це се. Де сет го ди на по сле 5. ок то бра као пре лом-
ног тре нут ка за суд би ну тран зи ци је у Ср би ји, већ је схва ће но да је 
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она отво ри ла све пу те ве пљач ке све га што су рад ни љу ди и гра ђа-
ни Ср би је и бив ше Ју го сла ви је ства ра ли у прет ход ним де це ни ја ма.

По што-по то се на сто ји пре не бре ћи исто риј ска чи ње ни ца да 
из ме ђу Ју го сла ви је, зна чи Ср би је и оста лог све та, ка ко на За па ду 
та ко и на Ис то ку, ни је би ло ни ка квог зи да. На шим про тив ни ци ма 
је ста ло до то га да се за бо ра ви це ла ви ше де це ниј ска исто ри ја со-
ци ја ли стич ко-са мо у прав них про ме на. За што? За то што су оне во-
ди ле у прав ци ма дру штве них про ме на ко је су надилазиле - не са мо 
пљач ка шке си сте ме За па да, већ и би ро крат ско-ета ти стич ке си сте-
ме со ци ја ли стич ког Ис то ка2). 

Ево шта пи ше про фе сор Шу ва ко вић о по сле ди ца ма спро ве-
де не при ва ти за ци је у нас, по зи ва ју ћи се на по дат ке углед них еко но-
ми ста и Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку: „Глав на по сле ди ца је сте 
– от пу шта ње [с посла]. У тран зи ци о ном пе ри о ду (2002-2011) је у 
при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма у Ср би ји број запослених сма њен за 
60%. У овим пред у зе ћи ма је укуп но око 400000 за по сле них от пу-
ште но и то ди на ми ком от пу шта ња по око 45000 љу ди годишње.... 
Ту, ме ђу тим ни је крај. Сто па не за по сле но сти је дра ма тич но по-
ра сла са 13,3% од ста нов ни штва пре ко 15 година у 2002. го ди ни 
(на по чет ку тран зи ци о ног пе ри о да) на 23,9% у 2012. го ди ни“3). Др 
Шу ва ко вић ука зу је да је на ово ли ко от пу шта ње с по сла ути ца ла 
и свет ска еко ном ска кри за, што је тач но. Али бих скре нуо па жњу 
чи та о ца ове до бре књи ге да у Ср би ји све вре ме до ми ни ра от пу шта-
ње. Оно је од по чет ка тран зи ци је представљало сим бол про ме на 
и ус по ста вља ња но вих ка пи та ли стич ких од но са. Оно је увек ве ће 
од при ма ња но вих на по сао. Чак и у вре ме ка да су  ДОС-пар ти-
је ма сов но за по шља ва ле сво је чла но ве. Гра ђа ни Ср би је су жи ве ли 
по ла ве ка у со ци ја ли стич ком си сте му у ко ме су има ли бес плат но 
школ ство, здрав ство, бри гу о не за по сле ни ма и др. А про па га то ри 
про ме на су им го во ри ли да ће би ти бо ље. А у том „бо љем“ пре ко 
но ћи је то не ста ло. А што је нај го ре пре ста ле су да ра де фа бри ке.

„Ко ли ко је при ва ти за ци ја у Ср би ји би ла `пљачкаш ка` и 
идеолошки мо ти ви са на ре чи то го во ри по да так да је ју на 2010. рас-
ки ну то чак 23,2% уго во ра о при ва ти за ци ји свих при ва ти зо ва них 
пред у зе ћа, у ко ји ма је ра ди ло 20,9“% од укуп ног бро ја за по сле них 
у приватизованим пред у зе ћи ма“4).

2) Ser gej Fle re, Ru di Klanj šek, “Was Ti to`s Yugo sla via To ta li ta rian?”, Com mu nist and Post
Com mu nist Stu di es, El se vi er, vol. 47 (2) Ju ne/2014, pp 237-245

3) Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2014, стр. 92

4) Исто
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При ва ти за ци ја је ши ром не ка да шњих со ци ја ли стич ких зе ма-
ља по ста ла си но ним тран зи ци је, а она је не пре ста но про гла ша ва на 
за је ди ни пут укљу чи ва ња у „нај про гре сив ни је про це се“ свет ског 
раз во ја у ко ји ма је до ми ни рао За пад на че лу са САД. Оти шло се 
толико да ле ко у гло ри фи ко ва њу За па да да се пре не бре га ва ла исто-
риј ска фа за ко ло ни за ци је и пљач ка ња це лог све та од стра не ко ло-
ни јал них им пе ри ја са За па да. У тој при ва ти за ци ји пре ко но ћи су 
по је дин ци по ста ја ли су пер богати, а за по сле ни су су оста ја ли без 
основ них усло ва за жи вот. Ули це су по ста ле уске за све ве ћи број 
оја ђе них љу ди ко ји су из ла зи ли на њих, пи та ју ћи се ка ко пре жи-
ве ти. Убр зо су са мо у би ства по ста ла днев на по ја ва. Па ка да ни то 
ни ко га у вла сти ни је уз не ми ри ло пре шло се на но ве фор ме са мо-
по вре ђи ва ња да би се изазивала са ми лост но вих ка пи та ли ста и за-
пад них спон зо ра.

Иде о ло шки ка рак тер при ва ти за ци је нај бо ље по твр ђу је фор-
ми ра ње тз. „кри зних шта бо ва“ ко ји су пре у зи ма ли ко ман ду по при-
вред ним пред у зе ћи ма и др жав ним уста но ва ма. Пре ко но ћи је сме-
ње но у Ср би ји 40000 хи ља да ру ко во де ћих љу ди у при вре ди. То су 
нај че шће би ли нај спо соб ни ји при вред ни ци, ка ко их са да зо ву ме-
на џе ри, ко ји су успе ва ли да одр жа ва ју про из вод њу и про да ју сво јих 
про из во да и у нај те жим усло ви ма за пад них санк ци ја. Та ко су до ју-
че ра шње во де ће ин ду стри је пре тво ре не у кључ не из во ре про бле ма 
дру штва. Остао је упам ћен ула зак та квог шта ба са ду гим це ви ма 
у На род ну бан ку Ср би је и ње но пре у зи ма ње, иако за то ни је би ло 
ни ка квих по тре ба. „Стра ни фак тор је на тај на чин ла ко ста вио под 
кон тро лу це ло куп ни при вред ни и со ци јал но по ли тич ки жи вот Ср-
би је“5). Пост-пе то ок то бар ска Ср би ја је са фор ми ра њем „кри зних 
шта бо ва“ ушла у ана ле тран зи ци је бив ших социјалистичких др жа-
ва. Они су nu o vum у ре ста у ра ци ји  су ро вог, уства ри раз бој нич ког 
ка пи та ли зма. Са мо за то што су спољ ни фак то ри ко ји су раз би ја ли 
Ср би ју, же ле ли да је еко ном ски уни ште. Да рад ни ке и оста ле за-
по сле не ис те ра ју на ули це ка ко не би би ло со ци јал них усло ва за 
ор га ни зу ју от по ра уни шта ва њу на род не имо ви не. Ове шта бо ве је 
фор ми рао ДОС од пар тиј ских љу ди ко ји ни су има ли ни ка кве ве зе 
са при вре дом. Све је по че ло у но ћи из ме ђу пе тог и ше стог ок то бра 
2000-те а по сле ди це по жи вот у Ср би ји су ка та стро фал не. Нај ек-
стрем ни ји су ду го жа ли ли што исто вре ме но ни је из вр ше на фи зич-
ка ли кви да ци ја по ли тич ких про тив ни ка. Не би тре ба ло за бо ра вља-

5) Ра дош Смиљ ко вић, „Мо рал но-еко ном ска кри за бур жо а ске ре ста у ра ци је у Ср би ји и од-
го вор ност ели те мо ћи“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
2/2011, стр. 133
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ти  зах те ве за ре а ли зо ва ње та квих на ме ра до сов ских екс тре ми ста, 
а ни оне ме ђу њи ма ко ји су не при ста ја њем то спре чи ли.

При ва ти за ци ја срп ске при вре де је из ве де на та ко да је до ве-
ла до то тал не де ин ду стри ја ли за ци је. Уни ште не је ауто мо бил ска 
ин ду стри ја, елек трон ска ин ду стри ја, ма шин ска, пре храм бе на... 
Уни ште но је све. Ср би ја је вра ће на чи тав век уна зад. Не ка да шње 
свет ски по зна те фа бри ке су за тво ре не. Та ко да од Дра га ша до Хор-
го ша ви ше не ма ди ма из фа брич ких дим ња ка. Де це ни ју ипо тра је 
тра же ње ин ве сти то ра на За па ду ко ји ма се пла ћа да пре у зму нај бо-
ље фа бри ке. Оту да су сти гли они ко ји су преузели це ли бан кар ски 
си стем и отва ра ње ве ли ких тр го вач ких ла на ца, а на ме сто не ка да-
шњих фа бри ка отва ра ју се по го ни ко ји ра де за не ко га са стра не. 
Про фе сор Шу ва ко вић на во ди  по дат ке Ми ћи ћа и Зе рем ског: „Уче-
шће ин ду стри је у БДП-у 2009. го ди не је из но си ло 15,9%, а 1990. 
го ди не је би ло 44,4% што ука зу је на ве ли чи ну па да и те жи ну про-
бле ма у ко ји ма се на ла зи ин ду стри ја. У на пред ни јим зе мља ма у 
тран зи ци ји, ин ду стри ја има ве ли ку уло гу у раз во ју, та ко да се ње но 
уче шће за др жа ло на ви со ком ни воу у БДП-у. У по сма тра ном пе ри-
о ду про сеч но уче шће ин ду стри је код на пред ни јих тран зи ци о них 
зе ма ља и не ких зе ма ља у окру же њу (осим Хр ват ске 18,3%) кре ће 
се у ра спо ну од 24,5% до 38,4% БДП-а. Нај ве ће про сеч но уче шће у 
ства ра њу БДП-а има Че шка, и оно је у 2005. го ди ни из но си ло чак 
40,4% БДП-а“6).

Ср би ја је до шла у си ту а ци ју да мо ра да се окре не ка 
реиндустријализацији ка ко би за у ста ви ла про це се дра стич ног 
оси па ња ста нов ни штва на свим ни во и ма и на свим осно ва ма. Све 
је ма њи број за по сле них јер се сма њу је ре ал ни про стор за за по-
шља ва ње. Исто вре ме но све је ве ћи број мла дих ко ји од ла зе из зе-
мље јер не ви де перспективу за за по шља ва ње. У нас се из бе га ва 
саопштавање чи ње ни це о све ма њем бро ју но во ро ђе них. Пре три-
де сет го ди на у основ не шко ле у Ср би ји је упи си ва но око 135000 
пр ва ка, а у про шлој го ди ни упо ла ма ње.

До шли смо у па ра док сал ну дру штве ну си ту а ци ју: иза бра-
ни но си о ци вла сти у Ср би ји на по след њим из бо ри ма до жи вља-
ва ју кри ти ку због те шке еко ном ске си ту а ци је, ма да  су би ли ван 
вла сти у по след њих 15 година  у то ку ко јих је до шло до то тал ног 
уништавања на ше при вре де. По ка за ло се да осла ња ње на стра не 
ин ве сти то ре  не во ди ре ша ва њу ка та стро фал не еко ном ске си ту а-
ци је у зе мљи.

6) Урош Шуваковић, Исто, стр. 93
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2. ПРО ТИ ВУ РЕЧ НО СТИ ТРАН ЗИ ЦИЈЕ 
КЛА СНИХ ОД НО СА У СР БИ ЈИ

Стра ни моћ ни ци ко ји су раз би ли Ју го сла ви ју и на ста вља ју 
раз би ја ње Ср би је те мељ но су уни шта ва ли со ци јал но-по ли тич ку 
осно ву, не са мо со ци ја ли стич ко-са мо у прав ног си сте ма, већ и на ци-
о нал не кул тур не вер ти ка ле. У овом кон тек сту скре нуо бих па жњу 
на Шу ва ко ви ће ву ана ли зу тран зи ци је кла сних  од но са. Уте ме љи-
ва чи нео ли бе ра ли зма као тран зи ци о не тран свер за ле бу дућ но сти 
ка пи та ли зма ста ви ли су у пр ви план ра ди кал не про ме не кла сних 
од но са. Са на ме ром да се са чу ва ју и да ље раз ви ја ју ме то ди и сред-
ства ра да у функ ци ји по ве ћа ва ња про фи та. Али, исто вре ме но да 
сла би со ци јал на и по ли тич ка моћ рад нич ке кла се и гра ђа на у дру-
штву. У Ср би ји је рад нич ка кла са уни ште на, та ко да су са да син-
ди кал но нај ор га ни зо ва ни ји про свет ни рад ни ци. Др Шу ва ко вић 
ана ли зи ра про ме не у нај ра зви је ни јим зе мља ма ка пи та ли зма где се 
ства ра но ва кла са ко ја ра ди за круп ни ка пи тал не за ви сно шта и где 
ра ди и ко ли ка су при ма ња по је дин ца. Он от кри ва ду би ну раз ло га 
фа во ри за ци је ин ди ви ду а ли зма као де мо крат ске ка те го ри је у ка пи-
та ли стич ким дру штви ма и, исто вре ме но, мар ги на ли за ци ју до са да-
шњег стал ног ра да  и ви ше ге не ра циј ског ве зи ва ња рад ни ка и дру-
гих упо сле ни ка за сво је фа бри ке, фир ме, пред у зе ћа. По зи ва ју ћи се 
на Но а ма Чом ског ко ји пи ше о де струк ци ји „со ци јал не др жа ве ко ја 
пред ста вља јед но од нај ве ћих до стиг ну ћа у по сле рат ној Евро пи“. 
Шу ва ко вић у сво јој књи зи по ка зу је да ка пи та ли стич ки би знис ни-
ка да ни је има ју до бре од но се са иде јом о очу ва њу до стој них људ-
ских усло ва у дру штву, по себ но у све ту ра да. Са мо је у Ју го сла ви ји 
би ло об је ди ње но пра во на рад и са мо у пра вља ње по стиг ну ћи ма. 
Та ко да, по сма тра ју ћи у ре тро спек ти ви мо же мо за кљу чи ти да је 
др жа ва бла го ста ња ко ја је ра ни је по че ла да се раз ви ја у нај ра зви је-
ни јим зе мља ма Евро пе нај да ље оти шла у свом раз во ју у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји. „По сле ди це за хук та ва ња нео ли бе ра ли зма ко ји 
се у нај но ви јој ва ри јан ти ја вља као гло ба ли зам, је су ве за не по ред 
осталог, и и за не ги ра ње со ци јал но-еко ном ских пра ва“7). По сле ди-
це еко ном ске кри зе у све ту и на ста вља ње тран зи ци је као глав ног 
трен да гло ба ли за ци је ка кву пре жи вља ва мо де це ни ја ма не дво сми-
сле но до ка зу ју да је до шло до те о риј ског и пра кич ног раз би ја ња 
кон вер ген ци је си сте ма либералног тр жи шта и со ци јал не др жа ве. 
У Ср би ји до жи вља ва мо вра ћа ње у од но се ка кви су вла да ли на не-
ка да шњем по чет ку уво ђе ња ка пи та ли стич ког си сте ма, по сле осло-

7) Исто, стр. 121
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бо ђе ња од Тур ске. Оног у ко ме не ма бри ге о нор мал ном раз во ју 
дру штва и љу ди у ње му.

На мет ну та је све ту, по себ но на ма иде о ло ги ја потчињавања 
про фи ту по сва ку це ну. У том сми слу се ме ри вред ност но вих тех-
но ло ги ја. За круп ни ка пи тал је бит но ко ли ко се сма њу ју про из вод-
ни тро шко ви и број за по сле них, а не да ли ће љу ди жи ве ти бо ље и 
људ ски је. Има се ути сак да не ста је по ве за ност при вред ног ра ста 
и за по сле но сти. То ком убр за не при ва ти за ци је у Ср би ји ни ко ни је 
бри нуо о суд би ни за по сле них. Нај че шће су се так ми чи ли но во пе-
че ни бур жу ји у бро ју от пу ште них са по сла. На жа лост, ме ђу њи ма 
су за вид но ме сто за у зи ма ли бив ши ко му ни сти, укљу чу ју ћи и ко-
ји су би ли у бив шем си сте му но си о ци нај ви ших др жав них и при-
вред них функ ци ја. Они су из не ка да шње но мен кла ту ре пре ра сли 
у ком пра дор ску бур жо а зи ју ко ја „по сре ду је у спро во ђе њу пљач-
ка шке при ва ти за ци је и ду го роч но дез ар ти ку ли шу ће и ко ло ни јал но 
по ро бља ва ју ће рас про да је стра те шких си сте ма у др жав ном и дру-
штве ном вла сни штву за ко рум пи ра ју ћу про ви зи ју на при ват ном 
ра чу ну у ино стра ним бан ка ма. По што је ком пра дор ска бур жо а зи ја 
у бив шим дру штви ма др жав ног со ци ја ли зма ори јен ти са на на бр зу 
до бит и спе ку ла тив но-тр го вин ске не про из вод не ак тив но сти, ни у 
до глед ној бу дућ но сти не тре ба оче ки ва ти оства ри ва ње про кла мо-
ва ног ци ља при ва ти за ци је - ре струк ту ри са ње при вре де и по ве ћа ње 
ефи ка сно сти по сло ва ња“8).

Дра стич но је по рас тао број привремено или де ли мич но за-
по сле них. Раз ви ло се тзв. цр но тр жи ште за по шља ва ња где не ма 
бри ге пре ма за по сле ни ма, а ни пре ма др жа ви. Трај на за по сле ност 
је већ ду ги низ го ди на у од сту па њу у ко рист при вре ме не. Пре ка-
ри јат се фор ми ра и у Ср би ји. Не ве ро ват но је ко јом бр зи ном су не-
ста ле озбиљ не и ор га ни зо ва не по бу не про тив не мо рал ног по на ша-
ња вла сни ка ста рих фа бри ка и дру гих при вред них су бје ка та. Не ма 
штрајкова про тив вр хов ни ка др жав них пред у зе ћа. Ола ко се пре-
ла зи пре ко чи ње ни ца да су сто ти не пред у зе ћа бан кро ти ра ла или 
пред бан кро том. Не ма по ли тич ких пар ти ја ко је пред во де по бу не 
не за до вољ них. За да так ле ви це, ко ји она не ис пу ња ва, био би упра-
во ар ти ку ла ци ја ин те ре са гу бит ни ка тран зи ци је.

До дат но за по шља ва ње се одо ма ћи ло у зе мља ма тран зи ци је 
та ко да је по ста ло нор мал но ра ди ти на ви ше рад них ме ста. До ду-
ше, то ни је но ва по ја ва, јер су и про фе со ри уни вер зи те та у про-
шло сти мо гли да се запошљавају једнотрећински и по ла рад ног 
вре ме на у дру гим ор га ни за ци ја ма. Са да је то нор мал на по ја ва код 

8) Ве ра Вра ту ша, „Ели те у пост со ци ја ли зму, или ком пра дор ска бур жо а зи ја у про це су ре-
ста у ра ци је пе ри фер ног ка пи та ли зма“, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град,  бр. 3/2010, стр. 73



Радош Љ. Смиљковић Сурови капитализам поново међу Србима

283

ши рег кру га дру штве них сло је ва. На За па ду је нор мал но да и нај-
бо љи ме на џе ри ра де у ви ше фир ми и за ра ђу ју огром на сред ства. 
Али се ма ло зна да им то не обез бе ђу је усло ве да уђу у тзв. топ 
кла су. У Ср би ји је мно го ве ћи про блем што је ма ло и све ма ње мо-
гућ но сти чак и за до дат но запошљавање.

До бро је што је про фе сор Шу ва ко вић у сво јој књи зи по све-
тио ду жну па жњу пре ка ри ја ту, но вој кла си ко ја је све број ни ја и 
чи ји при пад ни ци би мо гли да се упо ре де са не ка да шњим лум пен-
про ле та ри ја том. „Они не ма ју за по сле ње, до би ја ју с вре ме на на 
вре ме по вре мен или при вре мен по сао, по сао с по де ље ним вре-
ме ном, `посао на позив` и сл., док за по сле ни у гло ба ли зи ра ју ћем 
дру штву све ре ђе има ју по сао на нео д ре ђе но рад но вре ме, ка рак-
те ри сти чан за др жа ву бла го ста ња и ре ал со ци ја ли зам“9). У ка пи та-
ли стич ким дру штви ма се да је пред ност ова квом запошљавању. У 
ме ди ји ма и ли те ра ту ри се тре ти ра као до при нос но вој де мо кра ти-
за ци ји дру штва. Раз ви ја се свест о пре ка ри ја ту и флек си бил ном за-
по шља ва њу као про на ђе ном пу ту у све тлу бу дућ ност ли бе рал ног 
капитализма. Уства ри, круп ни ка пи тал на тај на чин успе шно одва ја 
ве ћи ну дру штва од упра вља ња у при вре ди и др жа ви. Јер све док 
у овим све број ни јим кла са ма ко је се убр за но фор ми ра ју не бу де 
ство ре на свест о за јед нич ким ин те ре си ма њи хо ви при пад ни ци ће 
оста ти из вр ши о ци рад њи у при вре ди и ин сти ту ци ја ма дру штва у 
функ ци ји оног ма лог бро ја бо га тих, ко ји су све бо га ти ји. Маркс је 
го во рио да про ле те ри јат у бор би за сво ја пра ва не ма шта да из гу би 
осим око ва екс пло а та ци је ко ји их ве зу ју за фа бри ке. Пре ка ри јат 
не ма те око ве, већ ин ди ви ду а ли стич ку свест ко ју круп ни ка пи тал 
па жљи во не гу је ка ко се пре ка ри ја ни не би пре тво ри ли у со ци јал-
но-по ли тич ку си лу ко ја ру ши моћ круп ног ка пи та ла, на шта упо зо-
ра ва и Стен динг у књи зи „Пре ка ри јат: но ва опа сна кла са“10). 

3. ТРАН ЗИ ЦИ ЈА ПО ЛИ ТИЧ КОГ СИСТЕМА 
И ПО ЛИ ТИЧ КОГ ЖИ ВО ТА

Аутор ове књи ге јед но по гла вље по све ћу је тран зи ци о ној па-
то ло ги ји. Уства ри, у пи та њу је ства ра ње по ли тич ког си сте ма у ко-
ме се  све од ви ја у скла ду са ин те ре си ма те ма ле кла се су пер-бо га-
та ша и нај моћ ни је им пе ри је у људ ској исто ри ји. Да би се раз у ме ла 
су шти на функционисања мо ра се пра ти ти исто вре ме но функ ци-
о ни са ње ле гал ног и ле гал но-не ле гал ног си сте ма. Про фе сор Шу-
ва ко вић у фу сно ти, као илу стра ци ју по сто ја ња пар тиј ске др жа ве 

9) Урош Шу ва ко вић, Исто, стр. 126

10) Guy Stan ding, The Pre ca ri at: The New Dan ge ro us Class, Blo om sbury, Lon don, 2011
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у тран зи ци о ној Ср би ји, из но си по да так ка ко је Че до мир Јо ва но-
вић као пар тиј ски функ ци о нер по це пао већ да ту остав ку ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва Ду ша на Ми хај ло ви ћа у вре ме штрај ка спе-
ци јал не по ли ци је. Тај исти је уче ство вао у хап ше њу пред сед ни ка 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа као, у то вре ме, шеф по сла нич ког клу ба 
ДОС-а11). На истом ни воу дра стич но сти је, у вре ме ак ци је „Са бља“  
хап ше ње 12000 гра ђа на Ср би је под сум њом да има ју не ке ве зе са 
уби ством премијера Ђин ђи ћа. Та ак ци ја 2003. је тра ја ла 43 да на. 
Нај ве ћи број ових љу ди ни ка да ни је про це су и ран. Ко зна ка да би 
се ова ак ци ја за вр ши ла да ни је до шло до ин тер вен ци је не ких спољ-
них фак то ра. Оних ко ји су ак ци јом би ли за до вољ ни, али су ипак 
за у ста ви ли пре те ри ва ње.

При се ћам се јед ног су сре та са представницима јед не опо зи-
ци о не стран ке 1992. го ди не. Та дво ји ца мла дих љу ди су на ма со ци-
ја ли сти ма пре не ли да тре ба да пре да мо власт опо зи ци ји та ко што 
ће мо се за окру глим сто лом о то ме до го во ри ти. Ја као про фе сор 
По ли тич ке со ци о ло ги је сам на то из ја вио да би то би ло про тив у-
став но јер је Со ци ја ли стич ка пар ти ја на из бо ри ма осво ји ла власт. 
Они, ина че, при стој ни мла ди љу ди, су пре шли пре ко то га ре кав ши 
да се то од нас тра жи. Ка сни је сам схва тио ко су ти фак то ри у све ту 
ко ји су иза та квог зах те ва ста ја ли, ка да сам про чи тао за пис пре ми-
је ра Бу ла то ви ћа о пра зном па пи ру ко ји је у Деј то ну по сле руч ка 
аме рич ки др жав ни се кре тар Во рен Кри сто фер вра тио пред сед ни ку 
Ми ло ше ви ћу, ре кав ши му да не ма ју они шта да тра же од нас већ 
ми мо ра мо да пра ти мо шта они оче ку ју од нас и то из вр ша ва мо12).

А нај о чи ти ји од нос тих моћ них спољ них фак то ра смо мо гли 
да ви ди мо ка да је у Ита ли ју по слат пре ми јер из цен трал не фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је да за ме ни ле ги тим но иза бра ног чо ве ка у окви ру 
устав не про це ду ре. Исто се до го ди ло у Грч кој у вре ме еко ном ске 
кри зе. Пре ма то ме ле гал ни ви ше пар тиј ски си стем функ ци о ни ше 
на За па ду и код нас, с тим што у сва ко до ба мо же до ћи до но вих 
кон крет них од лу ка и ре ше ња ко ја до ла зе из ви дљи во не ви дљи ве 
цен тра ле. У овом кон тек сту за слу жу ју по мен тзв. не вла ди не ор га-
ни за ци је ко је на ја вљу ју сме не, кри ти ку ју но си о це функ ци ја у вла-
сти, а да не мо ра ју да до ку мен ту ју ода кле им ар гу мен та ци ја и ко 
их пла ћа и, при том, не ма ју ама баш ни ка кав де мо крат ски ле ги ти-
ми тет, на шта је про фе сор Шу ва ко вић ука зи вао још пре не ко ли ко 
го ди на13). Та не ви дљи ва ру ка у овој го ди ни се не ко ли ко пу та мо гла 

11)  Урош Шу ва ко вић, Исто, стр. 141

12)  В. Мо мир Бу ла то вић, Пра ви ла ћу та ња, На род на књи га-Ал фа, Бе о град, 2004.

13) Урош Шу ва ко вић, „По ли тич ке пар ти је и не вла ди не ор га ни за ци је или о про бле му по-
ли тич ке ре пре зен та ци је у гло бал ном до бу“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град,  бр. 4/2011, стр. 357-377
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да ра за зна и кроз зва нич ни ак ти ви зам на шег вред ног, бор бе ног и 
по но сног пре ми је ра Ву чи ћа. Од го ва ра ју ћи на не ке кри ти ке ко је су 
сти за ле на ње гов ра чун пре ко не ких не вла ди них ор га ни за ци ја он је 
из ја вио да је спре ман да оде са функ ци је ако се ис по ста ви да је та-
ко нај бо ље. Уства ри, ако ти не ви дљи во-ви дљи ви фак то ри за тра же. 

Уста но вље ни ви ше пар тиј ски си стем у Ср би ји у свом раз во ју 
је сти гао до тач ке ка да се мо же до ку мен то ва но го во ри ти да он има 
функ ци ју раз ви ја ња де мо кра ти је без на ро да. По ли тич ке пар ти је 
у Ср би ји су се пре тво ри ле у ма ле ин те ре сне гру пе ко је функ ци о-
ни шу у скла ду са вла сти тим ин те ре си ма. Не ма ви ше по ли тич ких 
пар ти ја ко је има ју члан ство ко је је ор га ни зо ва но на ни воу ме сних 
за јед ни ца и оп шти на где се раз го ва ра и од лу чу је о жи вот ним про-
бле ми ма кон крет них сре ди на и гра ђа на. По се бан фе но мен функ-
ци о ни са ња ви ше пар ти зма у Ср би ји пред ста вља спрем ност го то во 
сва ке пар ти је да уђе у ко а ли ци ју са дру гом ако то обећава уче шће 
у вла сти, без об зи ра на про грам ско-идеј не раз ли ке. Шта се мо же 
оче ки ва ти од пар ти ја ко је осво је власт ако у сво јим ор га ни за ци ја ма 
и ор га ни ма не омо гу ћа ва ју сво јим чла но ви ма да се по твр ђу ју, ис-
по ља ва ју као као су бјек ти по ли ти ке? А то зна чи, ако не ма ју усло ва 
да уче ству ју у ње ном фор му ли са њу, ме ња њу, кре и ра њу гло бал них 
дру штве них ци ље ва14), да сло бод но уче ству ју у би ра њу сво јих ру-
ко во ди ла ца и пред став ни ка у ра зним фо ру ми ма. У бли ској ре тро-
спек ти ви по сма тра но ви де ће се да чел ни љу ди пар ти је го ди на ма 
се де на истим функ ци ја ма. Свака при пре ма но вог кон гре са или 
из бор не кон фе рен ци је им слу жи да се јав но про мо ви шу као не-
за мен љи ви. А у цен тра ли пар ти је се од лу чу је ко ће би ти шеф на 
оп штин ском и дру гим ни во и ма, а ко не мо же. Шеф пар ти је од лу-
чу је ко мо же би ти по сла ник или ко мо же да оде на не ку др жав ну 
функ ци ју. Од некадашњих ма сов них пар ти ја у Ср би ји оста ли су 
са мо њи хо ви ше фо ви ко ји има ју ста ту тар но пра во да би ра ју сво је 
потпредседнике, сво је за ме ни ке, од ре ђу ју ми ни стре и дру ге функ-
ци о не ре у др жа ви.

У та квој си ту а ци ји је би ло мо гу ће да ко руп ци ја по ста не 
кључ на ком по нен та уну тра шњих дру штве но-по ли тич ких од но-
са15). „Чи ње ни ца ко ја је тек ре ла тив но не дав но `отк ривена` у срп-

14) В. Урош Шу ва ко вић, По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи ми ле ни-
јум, Бе о град, 2004.

15) Аутор ове на уч не мо но гра фи је се те мом по ли тич ке ко руп ци је, као об ли ком со ци јал не, 
пар тиј ске па то ло ги је, не ба ви са мо у њој, ве зу ју ћи ову по ја ву са мо за пе ри од тра ну и зи-
ци је у ко јој је она, ина че, ве о ма из ра же на, већ је и ра ни је об ја вљи вао на уч не ра до ве на 
ову те му и то у исто риј ској ре тро спек ти ви. В. Урош Шу ва ко вић, „Пар тиј ска др жа ва: мо-
гућ ност ње ног на стан ка и раз во ја на при ме ру са вре ме не Ср би је“, Те ме, Уни вер зи тет у 
Ни шу,  vol 33 (2)/2009, стр. 663-682; Урош Шу ва ко вић, Ко руп ци ја и по ли тич ке стран ке у 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“, НБП, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, vol 16 (1)/2011, стр. 57-68; Uroš Šu va ko vić, “To pi cal Qu a lity of Ar chi bald Re iss`s 
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ској јав но сти да су мно ги тај ку ни пла ћа ли из бор не кам па ње и фи-
нан си ра ли по ли тич ке пар ти је - и то све ре ле вант не, без из у зет ка, 
ка ко би оси гу ра ли свој ути цај - је сте по ка за тељ по сто ја ња си стем-
ске ко руп ци је, али и исто вре ме но `партијске државе`“, кон ста ту је 
про фе сор Шу ва ко вић и с пра вом по ста вља ју ћи пи та ње „Зар не ко 
за и ста ми сли да по сто је та кви љу би те љи де мо кра ти је и стра нач ког 
жи во та, ко ји би фи нан си ра ли све нај ве ће пар ти је, а да од то га не-
ма ју ди рект не ма те ри јал не ко ри сти?“16). Аутор ове књи ге кон ста ту-
је да је пар тиј ска др жа ва од и гра ла у на шим усло ви ма кључ ну уло-
гу у раз во ју си стем ске корупције. Мно га ем пи риј ска ис тра жи ва ња 
до ку мен ту ју да су при пад ни ци дру штве не ели те то ком до са да шње 
тзв. тран зи ци је кон крет но до при не ли раз во ју кри ми нал них рад њи 
ра зних вр ста. До са да шња ак тив ност ак ту ел не вла сти у сузбијању 
кри ми на ли те та то по твр ђу је. Али, исто вре ме но ак ту е ли зу је пи та-
ња нај ду бљих про ме на у обра зо ва њу, вас пи та њу и де ло ва њу др-
жав них ин сти ту ци ја. Ме ди ја би, ка ко би успе шно вр ши ли сво ју 
функ ци ју, тре ба ло да у скла ду с тим  бу ду до ве де ни у по зи ци ју да 
не за ви се од тај ку на и но си ла ца нај ви ших др жав них и пар тиј ских 
функ ци ја. За пра во, ак тив ност ак ту ел не вла сти у тој сфе ри по ка зу је 
да су по треб не те мељ не про ме не у си сте му фор ми ра ња лич но сти и 
функ ци о ни са њу др жав них ин сти ту ци ја.

4. БО ЛО ЊИ ЗА ЦИ ЈА КАО 
ТРАНЗИЦИЈА ОБРА ЗО ВА ЊА

Про ме не, од но сно ре фор ме ви со ко школ ског обра зо ва ња 
су по кре ну те па ра лел но са уни шта ва њем при вре де у Ср би ји. То 
је учи ње но у скла ду са Бо лоњ ском де кла ра ци јом ко ја де фи ни ше 
ци ље ве и пу те ве сход но основ ним ин тен ци ја ма нео ли бе рал ног ка-
пи та ли зма. Та ко обра зо ва ње има за циљ шко ло ва ње уских спе ци-
ја ли ста свих ни воа - од нај ни жих рад нич ких до нај ви ших ин жи-
њер ских. Овај тип обра зо ва ња не ма за свр ху ства ра ње све стра них 
лич но сти, већ спе ци ја ли зо ва них а по слу шних рад ни ка ко ји ства ра-
ју бо гат ство круп ним ка пи та ли сти ма. Пре ма то ме, на ба зи овог ти-
па обра зо ва ња не тре ба оче ки ва ти сло бо до љу би ве, прав до љу би ве 
лич но сти, истин ске бор це за људ ска пра ва. Јер они ни су по треб ни 
вла сни ци ма круп ног ка пи та ла и по ли тич ке мо ћи.

Work `E co u tez les Ser bes!` at Pre sent Day”  in Ar chi bald Re iss Days, vol I (ed  G. Mi la ši no-
vić, Aca demy of Cr mi na li stic and Po li ce Stu di es, Bel gra de, 2012, pp 167-178)

16) Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве них про ме на, 
стр. 152
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Сход но то ме у Ср би ји је ве ли ки при ти сак спољ них фак то-
ра на тзв. евро пе и за ци ју обра зо ва ња и кул ту ре. Су штин ски, на де-
стру и са ње кул тур но-про свет не вер ти ка ле срп ског на ро да. То ком 
про те клих го ди на ви ше не го у би ло ко јој дру гој тран зи ци о ној др-
жа ви у Ср би ји се ин си сти ра ло на за бо ра вља њу на ци о нал но-осло-
бо ди лач ке про шло сти. У вре ме обе ле жа ва ња сто го ди на Пр вог 
свет ског ра та и се дам де сет го ди шњи це по бе де над фа ши змом, у 
Ср би ји су под уда ром и они ко ји су пред во ди ли бор бу про тив нај-
но ви јег за во је ва ча - НА ТО.

У Ср би ји је при хва ће на бо ло њи за ци ја, иако ни је би ла оба ве-
зна као услов евро ин те гра ци ја. Уоста лом она ни је при хва ће на од 
нај е лит ни јих фа кул те та у Евро пи. Др Шу ва ко вић с пра вом кон ста-
ту је да ве ћи на у на уч ној за јед ни ци Ср би је уви ђа пот пу ни не у спех 
бо ло њи за ци је. „Уме сто да шко лу је ши ри ко о бра зо ва ну ин те ли ген-
ци ју ко ја ће би ти спо соб на да во ди у прав цу напретка срп ско дру-
штво, Ср би ја се опре де ли ла за шко ло ва ње ви со ко ква ли фи ко ва них, 
ус ко спе ци ја ли зо ва них струч ња ка ко је, због укуп ног дру штве ног 
на за до ва ња, не ма где да за по сли“17).

5. ЕМ ПИ РИЈ СКА ОД РЕД НИЦА  
ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

Раз би је на Ју го сла ви ја и Ср би ја ко јој се оти ма Ко со во и Ме-
то хи ја је пр ва и нај ва жни ја ва ри јан та тран зи ци је у из да њу им пе ри-
јал ног За па да. По да так о 12964 те ро ри стич ких на па да ал бан ских 
се па ра ти ста из вр ше них на под руч ју АП Ко со во и Ме то хи ја у пе ри-
о ду 1991-2013. (ко ји су пре те жно ет нич ки, ан ти срп ски усме ре ни) 
до ко га је др Шу ва ко вић до шао у свом ис тра жи ва њу, као и њи хо ва 
кван ти та тив но-ква ли та тив на ана ли за, ре чи то ука зу ју на са деј ство 
те ро ри ста у ју жној срп ској по кра ји ни са НА ТО и стра ним си ла ма 
ко је нам рас пар ча ва ју др жа ву у окви ри ма тран зи ци о них про це са.

Тран зи ци ја је ре зул ти ра ла и уни ште њем при вре да зе мље и 
обес по шље ном по ло ви ном ста нов ни штва спо соб ног за рад. То је 
со ци јал но ра сло је но ста нов ни штво на узак и све ужи слој бо га тих 
и све ши ри и све мно го број ни ји слој си ро ма шних. Ми смо др жа ва 
чи је су банкарство пре у зе ли стран ци ко ји сва ке го ди не из но се ми-
ли јар де евра у сво је цен тра ле. Да би нас пот пу но па ци фи ко ва ли за-
пад ни моћ ни ци су нам вој ну си лу све ли на 11000 ак тив них вој ни ка 
- ма ње не го што је Ка ра ђор ђе 1806. го ди не имао у бо ју на Ми ша ру 
про тив тур ских оку па то ра. 

17) Исто, стр. 227
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У њој ви ше не ма ве ли ких при вред них си сте ма ка ква је би ла 
ауто мо бил ска и елек тро-ин ду стри ја, ме тал ски ком плекс у ко ме је 
же ље за ра у Сме де ре ву би ла је дан од нај ја чих те ме ља. Ср би ја је зе-
мља у ко јој је аме рич ки US Steel као тран зи ци о ни вла сник ове же-
ље за ре, ко ју је ку пио за 20 ми ли о на до ла ра, пре то пио сва оруж ја, а 
он да оти шао оста вив ши 380 ми ли о на до ла ра ду га др жа ви Ср би је.

У Ср би ји су нај ве ћи при род ни из во ри бо гат ста ва - руд ни-
ци, зе мља, во де и бањ ска из во ри шта по ста ли вла сни штво стра них 
ком па ни ја, иако на ше прав не нор ме за бра њу ју а свет ска прак са по-
ка зу је да ни ко не про да је при род на бо гат ства.  Тран зи ци ја у Ср би-
ји под ра зу ме ва да бо га ти стран ци мо гу да отва ра ју тр го вач ке лан-
це на нај бо љим ло ка ци ја ма. Да иси са ва ју све што у на ро ду има 
за основ не жи вот не по тре бе. Али ни је по зна то да је не ко од њих 
по кре нуо не ку ин ду стриј ску про из вод њу. У нас се тран зи ци ја ре-
а ли зу је као про да ја нај ва жни јих на ци о нал них до ба ра као што је 
„Те ле ком Ср би ја“, ПКБ и др.

При пре ме за ова кву тран зи ци ју су се вр ши ле пре ко ви ше-
го ди шњих еко ном ских санк ци ја и са та ни за ци је на ро да. А ка да 
су за пад ни моћ ни ци про це ни ли да је то не до вољ но, из вр ше на је 
отво ре на вој на агре си је. Пу тем бом бар до ва ња нај са вре ме ни јим 
сред стви ма до вр ши ли су „при пре ме тран зи ци је“. Да би до вр ши ли 
про цес раз би ја ња Ср би је пе тог ок то бра 2000. за пад ни моћ ни ци су 
ор га ни зо ва ли пуч, ко јом при ли ком је упа ље на На род на скуп шти на. 
Кре а то ри и из во ђа чи су би ли за јед но на ши не ка да шњи са ве зни ци 
и не при ја те љи. Та ко је тран зи ци ја убр за на, као и на сту па ње ње них 
по сле ди ца. На род на соп стве ној ко жи осе ћа ка кве су оне у ствар-
но сти, а про фе сор Шу ва ко вић их је у за вр шна два по гла вља сво је 
књи ге ви ше не го до бро на уч но опи сао, кла си фи ко вао и си сте ма-
ти зо вао, ука зу ју ћи на узро ке ко ји су до њих до ве ли. Оно што на 
кра ју по себ но за др жа ва па жњу чи та о ца  су тран зи ци о ни ре зул та ти 
и  за кљу чак да је Ср би ја са би је на у исто риј ски „бу џак“ ка кав се 
не пам ти. На ши не ка да шњи са ве зни ци из ве ли ких свет ских ра то ва 
су се по ка за ли нај не ми ло срд ни ји пре ма Ср би ји и срп ском на ро ду. 
Не са мо да смо опљач ка ни и по ни же ни, већ смо до жи ве ли да про-
тив нас бу де из вр ше на ура ни јум ска агре си ја. У знак ста рог при-
ја тељ ства су нас по су ли тзв. оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Не чу ди 
за то на слов по след њег по гла вља „Ср би ја у бу џа ку“, по што је др 
Шу ва ко вић на уч но до ка зао да је упра во та дру штве на ситуација 
ре зул тан та тран зи ци о них про це са кроз ко је Ср би ја про ла зи. Ме ђу-
тим, он раз у ме да „ве ли ке си ле не мо гу би ти то ли ко ве ли ке да на 
не прав ди ду го роч но уре ђу ју свет“18). За то не оста је на ди јаг но зи, 

18) Ра дош Смиљ ко вић, Ср би у им пе ри јал ним су да ри ма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013, 
стр. 62
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већ да је и пу то каз ко ји је то дру штве ни пра вац у ко ме тре ба кре ну-
ти: „Со ли дар ност је кључ на реч раз во ја. За јед нич ки на пре дак иде 
пре ко со ли дар ног раз во ја. Или ће за и ста би ти за јед нич ки или га 
не ће би ти“19), што је и мо то-кључ за раз у ме ва ње на уч них ста во ва и 
за кљу ча ка ауто ра ове на уч не мо но гра фи је.

ЛИТЕРАТУРА

Бу ла то вић, Мо мир, Пра ви ла ћу та ња, На род на књига - Алфа, Бе о град, 2004.
Вра ту ша, Ве ра, „Ели те у пост со ци ја ли зму, или ком пра дор ска бур жо а зи ја у 

про це су ре ста у ра ци је пе ри фер ног ка пи та ли зма“, На ци о нал ни ин те рес, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010

Зи но вјев, Алек сан дар, За пад: фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град; 
L`A ge d`Hom me, La u san ne, 2002

Ма јор, Ф. (1997), UNE SCO  иде ал и ак ци ја: ак ту ел ност јед ног ви зи о нар ског 
тек ста. За вод за ме ђу на род ну на уч ну, про свет ну, кул тур ну и тех нич ку 
са рад њу, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997.

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

Смиљ ко вић, Ра дош, Ср би у им пе ри јал ним су да ри ма, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2013.

Stan ding, Guy, The Pre ca ri at: The New Dan ge ro us Class, Blo om sbury, Lon don, 
2011

Fle re, Ser gej, Klanj šek, Ru di, “Was Ti to`s Yugo sla via To ta li ta rian?”. Com mu nist 
and PostCom mu nist Stu di es, El se vi er, vol 47 (2) Ju ne/2014

Шу ва ко вић, Урош, По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 
ми ле ни јум, Бе о град, 2004.

Шу ва ко вић, Урош, „Пар тиј ска др жа ва: мо гућ ност ње ног на стан ка и раз во ја 
на при ме ру са вре ме не Ср би је“, Те ме, Уни вер зи тет у Ни шу, vol 33 (2)/2009

Шу ва ко вић, Урош, „Ко руп ци ја и по ли тич ке стран ке у Кра ље ви ни Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца“, НБП, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о-
град, vol 16 (1)/2011

Шу ва ко вић, Урош, „По ли тич ке пар ти је и не вла ди не ор га ни за ци је или о про-
бле му по ли тич ке ре пре зен та ци је у гло бал ном до бу“, По ли тич ка ре ви ја, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2011

Šu va ko vić, Uroš,  “To pi cal Qu a lity of Ar chi bald Re iss`s Work `E co u tez les Ser-
bes!` at Pre sent Day” in Ar chi bald Re iss Days, vol I (ed G. Mi la ši no vić, Aca-
demy of Cr mi na li stic and Рo li ce Stu di es, Bel gra de, 2012)

19) Фе де ри ко Ма јор, UNE SCO  иде ал и ак ци ја: ак ту ел ност јед ног ви зи о нар ског тек ста. 
За вод за ме ђу на род ну на уч ну, про свет ну, кул тур ну и тех нич ку са рад њу, За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997, стр. 78



СПМ број 1/2015, година XXII, свеска 47. стр. 273290.

290

Шу ва ко вић, Урош,  Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве
них про ме на, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2014.

   

 

* Овај рад је примљен 20. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.


