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Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ар гу мен то ва но до ка же да је пред-

став нич ка де мо кра ти ја за сно ва на на пар то кра ти ји по ста ла коч ни ца 
дру штве ног раз во ја и да 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 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. Им пе ра тив ни ман дат по ли тич ких стра на ка, на ко-
јем се за сни ва пред став нич ка де мо кра ти ја, мо рао би у свим пар ла-
мен ти ма би ти за ме њен им пе ра тив ним ман да том гра ђа на, чи је би 
ста во ве њи хо ви иза сла ни ци мо ра ли за сту па ти као сво је соп стве не. 
А да би се ста во ви гра ђа на и њи хо вих иза сла ни ка по ду да ра ли, из-
бор би мо рао па да ти на оне по сла нич ке кан ди да те ко ји нај до след-
ни је из ра жа ва ју ин те ре се и  опре де ље ња ве ћи не гра ђа на. За кљу чу је 
се да је уни вер зал на при ме на оп штег мо де ла не по сред не де мо кра-
ти је не из о став ни услов де мо крат ског је дин ства пла не тар не за јед-
ни це, ко је под ра зу ме ва пу ну сло бо ду де мо крат ског ор га ни зо ва ња 
и упра вља ња и не по сред но уче шће свих за ин те ре со ва них гра ђа на 
у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих од лу ка. Ко смо по лит ској де мо кра-
ти ји нео п ход не су на ци о нал не де мо кра ти је на ко је се осла ња, јер 
де мо крат ска ко смо по лит ска за јед ни ца мо же би ти са мо сло бод на 
асо ци ја ци ја де мо крат ски ор га ни зо ва них ло кал них и на ци о нал них 
за јед ни ца. У ана ли зи је ко ри шћен те о риј ски за сно ван на уч ни ме-
тод као и ре ле вант на на уч на ли те ра ту ра.
 Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке пар ти је; по ли тич ке ин сти ту-

ци је. 
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 Речдемократија ско ва на је од грч ких ре чи de mos (на род) 
и kra tos (вла да ти) да би озна чи ла властнарода. Со ци о ло шко-гно-
се о ло шко зна че ње је, ме ђу тим, ам би ва лент но, и то у ра спо ну од 
бу квал не вла сти на ро да до вла сти без на ро да, иза че га сто је ин-
те ре сне, иде о ло шке и спо знај не раз ли ке и ис кљу чи во сти. Обез-
вла шће не кла се на ги њу ап со лу ти за ци ји не по сред не или из вор не, 
а по вла шће не ап со лу ти за ци ји по сред не или пред став нич ке де мо-
кра ти је, па се и њи хо ви иде о ло зи при кла ња ју ап со лу ти за ци ји јед-
ног или дру гог зна че ња. Али раз ли ку ју се ме ђу соб но и иде о ло шки 
не при стра сни те о ре ти ча ри за ви сно од при сту па у са гле да ва њу 
дру штве них по ја ва, при че му по зи ти ви сти од сли ка ва ју по сто је ће 
ста ње, а ди ја лек ти ча ри ула зе у дру штве не про ти ву реч но сти и њи-
хо ву ди ја лек ти ку. И док се иде о ло шка и по зи ти ви стич ка зна че ња 
ме ња ју са сва ком про ме ном дру штве ног ста ња, ди ја лек тич ко зна-
че ње је ре ла тив но трај но јер укљу чу је дру штве не про ме не. 

 Из по ме ну тих раз ли ка про ис ти чу и раз ли чи те де фи ни ци је 
де мо кра ти је, у чи јој је осно ви власт на ро да или власт без на ро да. 
Ако обе по ла зе од на ро да, пр ва од го ва ра обез вла шће ној ве ћи ни, 
а дру га по вла шће ној ма њи ни. „У мо дер ној по ли тич кој на у ци до-
ста је че сто по и сто ве ћи ва ње де мо кра ти је са вла да ви ном иза бра них 
ели та“, што је „вр ло да ле ко од из вор ног де мо крат ског иде а ла“ по-
што је њи ме „вла да ви на на ро да ли ше на сва ке ствар не са др жи не“. 
На су прот то ме је де фи ни ци ја по ко јој „де мо кра ти ја обич но зна чи 
вла да ви ну на ро да у ко јој цео на род, од но сно сви гра ђа ни има ју јед-
на ку мо гућ ност да уче ству ју у овој вла да ви ни“, и „што прет по ста-
вља ствар но уче шће ве ћи не љу ди у од лу чи ва њу  о вла сти тој суд би-
ни и до но ше њу од лу ка од оп штег зна ча ја“.1) 

 При том се и ап со лу ти зу ју соп стве на гле ди шта до пот пу-
ног ис кљу че ња су прот них мо гућ но сти, па се твр ди да ако не ма 
не по сред не де мо кра ти је, он да не ма ни ка кве, или на су прот то ме, 
да је не по сред на де мо кра ти ја нео ства ри ва, а пред став нич ка је ди-
но мо гу ћа. Ђо ва ни Сар то ри, на при мер, твр ди да је „де мо кра ти ја 
од лу чи ва ње ве ћи ном (у од ре ђе ним гра ни ца ма), па ако та кав ме тод 
ре ша ва ња кон фли ка та ни је оп ште при хва ћен, он да де мо кра ти је не-
ма“.2) Мо сква, ме ђу тим, „са свим ја сно су ге ри ше да су де мо крат ски 
иде а ли не до сти жни“3), Ро бе спјер је „об ја шња вао да де мо кра ти ја не 
1) К. Ча во шки, Могућностислободеудемократији,Из давч ко-ис тра жи вач ки цен тар ССО 

Ср би је, пр во из да ње, 1981, стр. 156. и 130.

2) Демократија,ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 125.

3) Џ. Пла ме нац, Изабранадела,том 3, „Де мо кра ти ја и илу зи ја,Са гла сност, сло бо да и по-
ли тич ка оба ве за“, ЦИД, Под го ри ца, 2006, стр. 40.
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зна чи да сви љу ди мо гу не по сред но уче ство ва ти у од лу чи ва њу“4), 
по Шум пе те ру, „де мо кра ци ја не зна чи и не мо же зна чи ти да на род 
зби ља упра вља у не ком до слов ном сми слу ре чи“5), док је Мон те-
ски је „ис ти цао да је ре пу бли ка, од но сно де мо кра ти ја мо гућ на са мо 
у ма лим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма“.6)

 Али ни ка ква власт ни је мо гу ћа без на ро да, ни ти је мо гу ћа 
ап со лут на вла да ви на на ро да јер је на род и обје кат и су бје кат сва ке 
вла да ви не, са мо што ма њи на мо же вла да ти ве ћи ном или ве ћи на 
ма њи ном. Сто га је и по де ла на не по сред ну и пред став нич ку де-
мо кра ти ју ре ла тив на па и кад на род сам со бом вла да јер сви не 
мо гу не по сред но о све му од лу чи ва ти, а с дру ге стра не, и у нај а у-
то ри тар ни јим ре жи ми ма на род има не ка кав не по сре дан или по сре-
дан, ак ти ван или па си ван ути цај на дру штве но од лу чи ва ње. Ни-
су, ме ђу тим, са мо кван ти та тив ни од но си, већ су и ква ли та тив на 
обе леж ја су штин ска од ре ђе ња де мо кра ти је. По сто ји го то во оп шта 
са гла сност да де мо кра ти је не ма без дру штве не једнакости и слобо-
де, као ме ђу соб но усло вље них ен ти те та, та ко да не ма сло бо де без 
јед на ко сти ни јед на ко сти без сло бо де, па „чо век мо же би ти сло бо-
дан са мо ако га дру ги при зна ју као се би рав ног, са мо ако је из јед-
на чен са дру ги ма, ка ко у сво ме људ ском до сто јан ству и гра ђан ским 
пра ви ма та ко и у ствар ним мо гућ но сти ма за рав но прав но уче шће 
у свим јав ним по сло ви ма“.7) По Ле њи ну, „де мо кра ти ја зна чи јед-
на кост“8), пре ма по ру ци аме рич ке Де кла ра ци је не за ви сно сти, сви 
љу ди су ро ђе ни јед на ки са нео ту ђи вим пра ви ма на жи вот, сло бо ду 
и тра га ње за сре ћом, а „да нас се углав ном сма тра да је сло бо да је-
ди на мо гућ ност у де мо кра ти ји и да је ди но де мо кра ти ја мо же да 
пред ста вља по ре дак сло бо де“.9) 

 Већ из то га про ис ти че да пред став нич ка де мо кра ти ја са му 
се бе не ги ра јер „ као из раз јед на ко сти, де мо кра ти ја би ра њем вла да-
ју ћих уки да де мо кра ти ју, тј. јед на кост њих с оним ко ји су их би ра-
ли“10), и „чим је дан на род да се би пред став ни ке, ни је ви ше сло бо-
дан“.11) Са мо се по се би раз у ме да они ко ји ма се вла да ни су јед на ки 
4) Светуекспанзији, На род на књи га-Вук Ка ра џић - Рад, Бе о град, 1983, стр. 314.

5) J. A. Schum pe ter, Капитализам,социјализамидемократија,Гло бус, За греб, 1981, стр. 
363.

6) К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 133.

7) Исто, стр. 140.

8) Сочиненија,изд. 4, Го спо ли ти здат, том 25, стр. 443.

9) К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 150.

10) Р. Ми ли са вље вић, Штаједруштво,При ма, Бе о град, 1993, стр. 246.

11) Ж. Ж. Ру со, Друштвениуговор,Про све та, Бе о град, 1949, стр. 75. 
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с они ма ко ји вла да ју, и да сва ко ро бу је оно ме ко њи ме вла да па ма-
кар и у ње го во име вла дао.

Ствар не мо гућ но сти за рав но прав но уче шће у јав ним по-
сло ви ма за сни ва ју се на еко ном ским мо гућ но сти ма, па ко има вла-
сни штво има и власт, што под ра зу ме ва да су сви ко ји су без вла-
сни штва уна пред обез ва ла шће ни, као и да они ко ји су еко ном ски 
не јед на ки ни су у мо гућ но сти да под јед на ко вла да ју ни са ми со бом 
ни дру ги ма. А це ло кла сно дру штво по чи ва на еко ном ским и по-
ли тич ким не јед на ко сти ма јер, ка ко је го во рио Ру со, чим је не ко 
огра дио је дан део зе мље и ре као „ово је мо је“, уме сто при род не 
јед на ко сти на сту пи ла је дру штве на не јед на кост, док је за ствар ну 
де мо кра ти ју нео п ход но „да ни је дан гра ђа нин не бу де то ли ко иму-
ћан да би мо гао дру го га да ку пи ни ти то ли ко си ро ма шан да би био 
при ну ђен да се бе про да“.12)

 Љу ди се не ра ђа ју ни бо га ти ни сро ма шни, ни сло бод ни ни 
као ро бо ви, већ то по ста ју у за јед ни ци са дру ги ма, али је уро ђе на 
ге не рич ка те жња ка сло бо ди и јед на ко сти њи хо ва по кре тач ка сна-
га ко ја их, као не зо став ни услов оп ста ја ња и на пре до ва ња стал но 
ву че на пред. Због ге не рич ке уко ре ње но сти, те жња за дру штве ном 
јед на ко шћу ја вља се већ у ра ном уз ра сту људ ског би ћа, због че га 
је „ди је те вр ло осје тљи во на јед на кост и рав но прав ност ме ђу љу-
ди ма“.13) 

У ра ном де тињ ству људ ског ро да дру штве на јед на кост је 
пред ста вља ла уоби ча је но на че ло за јед нич ког жи во та, по че му је 
пр во бит на за јед ни ца и на зва на пра ко му ни стич ком. У пле ме ну Ну-
е ра, на при мер, „ни ко не при зна је ни чи ју над моћ“, па и „бо гат ство 
не игра уло гу“; сви Ну е ри су „ду бо ко ода ни де мо кра ти ји“ и „ у 
њи хо вом дру штву не ма слу гу и го спо да ра већ су сви јед на ки“.14) 
Иде ал јед на ко сти на стао је и одр жа ва се као оп ште чо ве чан ски про-
тест про тив на ста лих дру штве них не јед на ко сти, укљу чив и „два 
ве ли ка зла, (а) грч ко-рим ске ис кљу чи во сти ко ју ка рак те ри ше реч 
вар ва рин, и (б) уни вер зал ног си сте ма роп ства“, а иде ал де мо кра-
ти је „по ти че из за па жа ња да дру штве на ор га ни за ци ја не до зво ља ва 
ве ћи ни љу ди да раз ви ју оно што је нај бо ље у њи ма“15), а што је дру-
штве на при ви ле ги ја ма лог бро ја „ода бра них“.

Пр ве бор бе за оства ри ва ње тих иде а ла за по че ле су са ра-
ђа њем кла сне екс пло а та ци је и дру штве ног ра сло ја ва ња. Све ре-
12) На вод, К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 144.

13) Др М. и Т. Ко ши чек, Ивашедијетејеличност,Па но ра ма, За греб, 1965, стр. 313.

14) Е. Е. Еванс - При чард, Социјалнаантропологија,Про све та, Бе о град, 1983, стр. 369.

15) С. Д. Бернс, Политичкиидеали,Ге ца Кон, а.д., Бе о град, 1937, стр. 321.
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ли ги је, „по пра ви лу, на ста ју као по кре ти екс пло а ти ра них сло је ва 
про тив вла да ви не имућ них“16), па и у хри шћан ству „на ла зи мо пре 
све га нео б у зда ну кла сну мр жњу про тив бо га та ша; из је ван ђе ља се 
ви ди да је би ти бо гат и ужи ва ти сво је бо гат ство зло чин ко ји зах-
те ва нај муч ни ју ка зну“.17) Исус Хри стос је сво јим уче ни ци ма го-
во рио: „Зна те да кне зо ви на род ни вла да ју на ро дом и да по гла ва ри 
ње го ви упра вља ју њи ме, али ме ђу ва ма да не бу де та ко, не го ко ји 
хо ће да бу де ве ћи ме ђу ва ма, да слу жи; и ко ји хо ће пр ви ме ђу ва ма 
да бу де, да бу де слу га сви ма“.18) Ислам је, та ко ђе, „на по чет ку био 
со ци ја ли стич ки, а др жа ва ко ју је осно вао про рок Мо ха мед би ла је 
пр ва со ци ја ли стич ка др жа ва на сви је ту, сма тра ју исла ми сти“.19) 

Ако се власт за сни ва на вла сни штву, он да је не мо же би ти 
ако ни ка квог вла сни штва не ма, што је слу чај при ап со лут ној оску-
ди ци кад се не ма шта при сва ја ти, и при за ми шље ном ап со лут ном 
из о би љу кад при сва ја ње не би има ло ни ка квог сми сла. Жи ве ћи ис-
кљу чи во од при род них бла го де ти, све људ ске ску пи не на ста ја ле 
су  у ап со лут ној дру штве ној оску ди ци, без мо гућ но сти да не што 
са ме про из во де, и за то су за јед нич ки при ба вље на при род на до бра 
за јед нич ки и ко ри шће на, о че му се на исти на чин и од лу чи ва ло. На 
јед на ком од но су пре ма при ро ди за сни ва ле су се та ко ре ћи при род не 
јед на ко сти и ме ђу љу ди ма. У пр во бит ним људ ским ску пи на ма вла-
да ла је, си лом при ли ка, при род на и го то во ап со лут на при ми тив-
на де мо кра ти ја, без вла сти и вла сни штва, ко ја се у не ким ди вљим 
пле мен ским за јед ни ца ма по што се ни су раз ви ја ле, и до да нас за-
др жа ла. Ту се одр жа ва не ко спон та но за јед ни штво, за сно ва но на 
уте ме ље ним, ве ко ви ма ства ра ним оби ча ји ма, ко ји ма се го то во на-
гон ски сви ру ко во де јер би њи хо во на ру ша ва ње угро жа ва ло и за-
јед ни цу и по је дин це, ко ји се са њом ста па ју без раз ви је ног лич ног 
иден ти те та и су бјек ти ви те та. О све му се за јед нич ки до го во ра па 
се и пле мен ске по гла ви це за јед нич ки по ста вља ју и сме њу ју.  Из 
то га се и јед но стра но за кљу чу је да је не по сред на де мо кра ти ја мо-
гу ћа са мо у ма лим и при ми тив ним за јед ни ца ма, али се та „при-
ми тив на“ де мо кра ти ја за др жа ла и у ро бо вла снич ком дру штву, да 
би на ње ној осно ви про цве та ло сло бод но ства ра ла штво, из ко јег 
је из ни кла ан тич ка кул ту ра, као исто риј ско уте ме ље ње це ло куп-
не са вре ме не кул ту ре. Ни цен тра ли стич ка и ауто крат ска фе у дал на 
вла да ви на ни је мо гла функ ци о ни са ти без од ре ђе не де мо кра ти за-
16) О. Ман дић, Одкулталубањедохришћантва,Ма ти ца Хр ват ска, 1954, стр. 244.

17) К. Ка уц ки, Пореклохришћанства,Кул ту ра, 1954, стр. 282. и 283. 

18) ЈеванђељепоМарку,10, 42, 43.

19) Др И. Цвит ко вић, Марксистичкамисаоирелигија,Сви је тлост, Са ра је во, 1980, стр. 53.
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ци је по да нич ког жи во та обез вла шће них про из во ђач ких ма са, ко је 
су бур жо а ске ре во лу ци је по кре та ле са гро мо гла сним по кли ци ма 
сло бо ди и јед на ко сти. Са тим по кли ци ма ус по ста вљан је и бур жо-
а ски ли бе ра ли зам, за сно ван на са мо стал но сти и при бли жној еко-
ном ској јед на ко сти сит них при ват них вла сни ка, ко ји су оства ри-
ва ли при бли жно екви ва лент ну тр жи шну раз ме ну. Али ка пи тал се 
ни је мо гао ре про ду ко ва ти и уве ћа ва ти без тр жи шне кон ку рен ци је 
и цен тра ли за ци је, ко ји су са ње го вим про из во ђе њем про из во ди ли 
еко ном ско и со ци јал но ра сло ја ва ње, на чи јим су осно ва ма уме сто 
де мо крат ски раз ви ја ни ауто крат ски об ли ци вла да ви не у слу жби 
мо но по ли стич ке ре про дук ци је и вла да ви не са мог ка пи та ла.

У тој функ ци ји и власт је за јед но са ка пи та лом, пре тво ре на 
у ро бу, ко ја се као сва ка ро ба мо же ку по ва ти и про да ва ти, че му 
је нај ви ше од го ва рао си стем по сред не пред став нич ке де мо кра ти-
је са се кун дар ним об ли ци ма не по сред не де мо кра ти је на ње го вим 
мар ги на ма. Ти ме је с оту ђи ва њем вла сни штва и еко ном ске мо ћи 
на јам них про из во ђач ких ма са аку му ли ра них у мо но по ли стич ком 
ка пи та лу, оту ђи ва на и њи хо ва власт и по ли тич ка моћ, ко ји су мо но-
по ли са ни од стра не еко ном ских и по ли тич ких моћ ни ка. 

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“.20) 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“21), 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.22) 
20) М. Остро гор ски, Демократијаиполитичкепартије,Штам па ри ја „Св. Са ва“, Бе о град, 

1921, стр. 91 

21) P. F. Druc ker, Посткапиталистичко друштво,Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр.158.

22) Ви ди: З. Ми ло ше вић, „По ли тич ке стран ке и ко руп ци ја“, Политичкаревија,2007, 1, стр. 
33-34.



ДраганЖ.Марковић Планетарнетенденциједемократизације

51

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 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“23), 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“.24) У ко лев ци пар ла мен та ри зма Ве ли кој Бри та ни ји, 
„нај за ни мљи ви ји аспект са вре ме ног по ли тич ког про це са је ме ђу-
соб но спа ја ње две ју „су прот ста вље них“ стра на ка – кон зер ва ти ва-
ца и ла бу ри ста“25), док су у но во пе че ној ла бу ри стич кој Пољ ској, 
за вре ме ми се по све ће ној по чет ку ра да но вог пар ла мен та (ок то бра 
1993. год.), по сла ни ци ле ви це, број ни ји од оних са де сни це, „бо ље 
пе ва ли цр кве не пе сме“.26) 

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“.27) 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 у мно го слу ча је ва и 
сам из бор у то зва ње) за ви си ло од ужег вођ ства по ли тич ке стран ке, 
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“.28) 

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. У Не мач кој 
као и у дру гим зе мља ма пар ла мен тар не де мо кра ти је, „стра нач ке 
вр ху шке кон тро ли шу из бор по сла ни ка у пар ла мент уз по моћ про-
пр ци о нал не за сту пље но сти и си сте ма стра нач ких ли ста“, а „по-
23) М. Ди вер же, Демократијабезнарода,Рад, Бе о град, 1968, стр. 217. и 218.

24) Н. Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 186.

25) Р. Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 57.

26) Л. Ва лен са, на вод Ги Сор ма на, Великатранзиција,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто-
ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1997, стр. 26/7.

27) Др Р. Лу кић, Политичкестранке,На уч на књи га, Бе о град, 1966, стр. 227.

28) М. Ек ме џић, ОсновеграђанскедиктатуреуЕвропиизмеђудвасвијетскарата, 2 из да-
ње, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је во, 1967, стр. 5. 
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сла ни ци на спи ско ви ма би ра ју се ис кљу чи во од стра не пар тиј ског 
ру ко вод ства, и као та кви ни су ди рект но од го вор ни гла са чи ма“.29) 

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 све 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 ни по сво јој во љи ни по во љи гра ђа на ко-
ји су га иза бра ли“.30) На та квој дис по зи ци ји „по сла ни ци су у сво јој 
соп стве ној скуп шти ни ро бо ви пар тиј ске ор га ни за ци је“,  али „бо-
га ти љу ди ко ји ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за ци је ме сто у се на ту“, 
осе ћа ју се ту као пра ви го спо да ри јер пар ти ја ко јој ро бу ју, ро бу је 
упра во њи ма.

Би ли они или не би ли по сла ни ци, се нат фак тич ки са мо бо-
га те и пред ста вља, а ни ка ко цео на род ни ти ње го ву ве ћи ну, што се 
обез бе ђу је и са мим из бо ри ма. „По мо ћу ни за јед но став них а исто-
вре ме но про ниц љи вих сред ста ва, од сме та ња из бор не про па ган де 
опо зи ци је до под ва љи ва ња са гла сач ким ку ти ја ма и са пре бро ја-
ва њем гла со ва (укљу чив и хап ше ње њи хо вих сим па ти зе ра, као и 
не по сре дан и по сре дан при ти сак на би ра че, по вре ду тај но сти гла-
са ња итд.), мо гу ће је да нас да упра вља чи ко је оче вид но по др жа ва 
јед на ма ла ма њи на гра ђа на, до би ја ју на из бо ри ма ве ћи ну гла со-
ва“.31) То је тим пре мо гу ће што гра ђа ни по сла ни ке не би ра ју не-
по сред но већ из бор пре пу шта ју стран ци ко јој ука жу по ве ре ње, па 
су „по сред ни из бо ри нај че шће бар у до са да шњој исто ри ји би ли 
по у зда но сред ство вла да ју ћих сна га да обез бе де свој из бор се бе 
као но си ла ца вла сти“.32)

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 зе мљи“33), и ко ја пре из ра жа ва ју ин те ре се по је ди них 
29) Р. Ет кин сон, нав. де ло, стр. 133.

30) В. Ва со вић, при лог у збор ни ку Лавиринтикризе,Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о-
град, 1998, стр. 115.

31) M. Du ver ger, Политичкирежими,Ви со ка шко ла по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1962, стр. 
11.

32) Др В. Ва со вић, Демократијаиполитка, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1973, стр. 190.

33) М. Ве бер, Привредаидруштво,том 3, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 477. и 476.
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дру штве них гру па или пар тиј ских ли де ра не го це лог на ро да, што 
не дво сми сле но по ка зу је да „пар ла мен та ри за ци ја и де мо кра ти за ци-
ја ни су ну жно у уза јам ној ве зи већ да су че сто јед на дру гој су прот-
ста вље не“.34) Ту је „све у све му, де мо кра ти ја са свим при вид на по-
што у њој нај ва жни је од лу ке до но се ма њи не ко је су че сто скри ве не 
у сен ци“.35) 

По што се пар ла ме нат не скри ва у сен ци, то зна чи да ни он 
фак тич ки не до но си нај ва жни је од лу ке, па ни са ме за ко не иако фи-
гу ри ра као за ко но дав но те ло. „У са вре ме ној др жа ви из вр шна власт 
је жа ри ште ствар не вла сти“36), па су „мо дер ни пар ла мен ти у пр вом 
ре ду пред став ни штва оних којима се влада сред стви ма би ро кра-
ти је“37), због че га „скуп шти на пре ста је да бу де те ло ко је ве ћа, да 
би по ста ла те ло ко је ре ги стру је и ове ра ва олу ке не ко ли ци не чла-
но ва ор га ни за ци је ку ће“.38) Др жав не од лу ке при пре ма и фак тич ки 
до но си вла да, ко ја је че сто „про тив оп штег ин те ре са ста вље на у 
слу жбу по је ди нач них ин те ре са“.39) У Ве ли кој Бри та ни ји и Фран цу-
ској „го то во це ло куп но за ко но дав ство по ти че из вла де и из ра жа ва 
вла ди ну по ли ти ку“, док у САД „ад ми ни стра ци ја - тј. у ства ри сам 
пред сед ник - у ве ли кој ме ри да је ини ци ја ти ву за за ко не“40), а ко има 
ини ци ја ти ву, има по пра ви лу, и од лу чу ју ћу уло гу у од лу чи ва њу. 
„У прак си ни је дан за кон ко ји под не се је дан по сла ник, не мо же да 
успе до ако вла да не да де „ка кве олак ши це“ за де ба то ва ње о ње му 
или га за свој ра чун усво ји“, што „зна чи да по сла ник не мо же да вр-
ши сво је устав но пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве до по сред ством 
или до бро том вла де“.41) 

Вла ду прак тич но са ста вља вла да ју ћа стран ка, због че га она 
мо ра ра ди ти по пар тиј ским ди рек ти ва ма, ко је из да је во ђа стран-
ке,42) ко ји као „вр хов ни ко ма дант јед не вој ске је два ако свој штаб 
пи та за ми шље ње, а нај че шће се по ве ра ва јед ном ужем кру гу од 
34) Исто, стр. 483.

35) Р. Арон, Демократијаитоталитаризам,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 129.

36) М. Ди вер же, при лог у збор ни ку Социологија,св. 2, ред. Ge or ges Gur vitch, На при јед, За-
греб, 1966, стр. 15.

37) М. Ве бер, нав. де ло, стр. 474.

38) М. Остро гор ски, нав. де ло, стр. 93.

39) Исто, стр. 132.

40) Џ. Д. Н. Кол и М. Кол, Основисавременеполитике,Ге ца Кон а. д., Бе о град, 1935, стр. 
429.

41) Остро гор ски, нав. де ло, стр. 56.

42) Ви ди: Д. Су бо тић, „Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, Политичкаревија,2007, 1.
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не ко ли ко љу ди“, док „оста ли део ове вој ске до би ја про сто на ре ђе-
ња за по крет“, и „за да так го ми ле пар тиј ских по сле ни ка са сто ји се 
је ди но у то ме да по др жа ва ју ше фа и ње го ве по моћ ни ке“. И „пар-
тиј ски про грам про из ла зи од во ђа, а од лу ке ко је се до но се на го ди-
шњим збо ро ви ма де ле га та има ју са мо де кла ра тив ну вред ност“.43) 

Да би вла да ле, по ли тич ке пар ти је сво ју ор га ни за ци ју и на чин 
де ло ва ња при ла го ђа ва ју си сте му оту ђе не др жав не вла сти, чи ме се 
и са ме оту ђу ју од дру штве не ба зе, па и од соп стве ног члан ства, 
због че га су „го то во све са вре ме не по ли тич ке стран ке уре ђе не на 
оли гар хиј ски и ауто крат ски на чин“. За то се и њи хо ва „де лат ност 
углав ном све ла на изо ло ва ну ак тив ност и опред ме ћи ва ње „во ље“ 
њи хо вих нај ви ших, цен трал них ор га на“, ко ји су „из ра сли у је ди не 
де лат не чи ни о це око ко јих се прак тич но све окре ће и од ко јих све 
по ла зи“. Цен тра ли за ци ја по ли тич ког од лу чи ва ња има „за при род-
ну по сле ди цу ис кљу чи ва ње го то во це ло куп ног члан ства из ак тив-
ног по ли тич ког жи во та и ње го во сво ђе ње на уло гу не мог по сма-
тра ча и из вр ши о ца, од но сно на „кон зу мен та по ли ти ке““.44) 

Ако јед на ко сти и сло бо де не ма ни ме ђу чла но ви ма вла да ју-
ћих стра на ка, ка ко је мо же би ти ме ђу оста лим гра ђа ни ма. Са мом 
бор бом за власт, стран ке се ста вља ју из над на ро да, ста вља ју ћи под 
но ге јед на кост и сло бо ду.45) У слу жби кла сног и ко ло ни јал ног по-
ро бља ва ња, оне „по ти ску ју и уни шта ва ју и сам сми сао сло бо де“.46) 
Уме сто „раз ви ја ња ин ди ви дуе и лич но сти, оне ства ра ју чо ве ка ма-
се, без лич ног и нео д го вор ног, гу ше ја ке лич но сти, та лен то ва не и 
ти ме са мо стал не“, па и у соп стве ним ре до ви ма „гу ше сло бо ду ра-
ди ди сци пли не и ства ра ју ауто ма ти зо ва не и па сив не чла но ве, огра-
ни ча ва ју мо гућ ност ис ти ца ња но вих по ли тич ких иде ја и спре ча ва-
ју љу де да се удру жу ју пре ма свом ста ву“.47)

По што чи не кич му и мо зак пар ла мен тар ног си сте ма, по ли-
тич ке стран ке на тај на чин де лу ју као фа тал ни узур па то ри ствар не 
вла да ви не на ро да, из вр ћу ћи де мо кра ти ју у пар то кра ти ју.

Већ по о дав но „стран ке, за че те у утро би де мо кра ти је, у свом 
ево лу ци о ном про це су све ви ше и ви ше из об ли ча ва ју ту сво ју мај-
43) Исто, стр. 59. и 43. 

44) М. Ди вер же, на вод, Д.Ба у цал, Бирократизацијаполитичкихорганизација-странака
у светлу савремених друштвених промена,док тор ска ди сер та ци ја на ФПН, Бе о град, 
1982, стр. 124, 174. и 192.

45) Ви ди: З. Кр стић, „Пар ла мен тар на кон тро ла вла де“,Српскаполитичкамисао,2008, 1-2, 
стр. 117-119.

46) Е. Ка си рер, Митодржави,Но лит, Бе о град, 1972, стр. 280.

47) Др Р. Лу кић, по зи ва ње на Остро гор ског, Политичкестранке,исто, стр. 226.
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ку де мо кра ти ју“, јер „пар тиј ско вођ ство и ди сци пли на са сво јим 
оли гар хиј ским те жња ма пред ста вља ју гво зде ни обруч за сло бо ду 
чо ве ка“.48) Ка ко је ука зи вао Жан Жак Ру со, на род је „сло бо дан са мо 
у то ку из бо ра за чла но ве пар ла мен та“, а „чим су они иза бра ни, он 
по но во по ста је роб и не зна чи ни шта“49), али ви ше ни у то ку из бо ра 
ни је сло бо дан јер уме сто ње га дру ги би ра ју.

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“.50) 

За то се „у јав но сти већ ја сно ја вља по крет за по бу ном про тив 
пар ти ја“51), чи ји се „за да так са сто ји у то ме да се свла да и од стра ни 
сва ки пар тиј ски си стем“, јер „пар ти је - би ло да их је ви ше, би ло 
да је са мо јед на – са ме по се би пред ста вља ју огра ни ча ва ње ин ди-
ви ду ал не сло бо де и ини ци ја ти ве“.52) Ја ча уве ре ње да се „по ли тич-
ки иде а ли мо ра ју ства ра ти ван стра на ка, од љу ди ко ји, не за ра же ни 
стра нач ким его и змом и сло бод ни од стра нач ке ди сци пли не, не при-
стра сно и са мо стал но ми сле о др жав ним ин те ре си ма“.53)

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. По ми-
шље њу Рај та Мил са, „аме рич ка де мо кра ти ја ни је оно што је би ла 
у де вет на е стом ве ку, не за то што по ли тич ке во ђе има ју огро ман 
ути цај на љу де, не го за то што су ма ње од го вор не пред њи ма и што 
до но се ма ње схва тљи ве од лу ке“.54) Због пре жи ве ло сти, „пот ко па-
ва ју се са ми те ме љи пред став нич ке вла де“, што се „ви ди у по сто ја-
ном опа да њу од зи ва би ра ча на гла са њу“, а „по ка зу је се и у стал ном 
опа да њу ин те ре со ва ња, за бе ле же ном у свим зе мља ма, за функ ци је 
48) Др Р. Г. Бе лић, „Со ци о ло ги ја пар ти ја“,чла нак у ча со пи суЈавност,Бе о град, 1937, стр. 

17.

49) „Рас пра ва о по ри је клу и осно ва ма не јед на ко сти ме ђу љу ди ма“, Друштвени уговор,
Школ ска књи га, За греб, 1978, стр. 149.

50) Р. Лу кић, Политичкестранке,исто, стр. 233.

51) М. Остро гор ски, нав. де ло, стр. 64.

52) С. Пу ли ше вић, Политичкестранкекаофакторсувременогполитичкогсистема,збор-
ник, На при јед, За греб, 1945-1971, стр. 68. и 69.

53) С. Јо ва но вић, при лог у збор ни ку С. Пу ли ше ви ћа, исто, стр. 78.

54) На вод, Џ. Пла ме нац, нав. де ло, стр. 129.
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вла де, за пи та ња ко ји ма се она ба ви, за ње ну по ли ти ку“.55) У „до мо-
ви ни пар ла мен та ри зма“, Мар га рет Та чер је „вла да ла с по др шком 
од све га око 30% би рач ког те ла“56), док је у САД на из бо ри ма за 
Пред сед ни ка 1952. го ди не гла са ло 62%, а 1976. год. 54% би ра ча; и 
за Кон грес 1954. год. 42%, а 1978. год. са мо 35% од укуп ног бро-
ја би ра ча. „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“57), 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“.58)

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 
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 
оства ре ње де мо кра ци је пред ста вља ло уки да ње по сто је ће псе у до-
де мо кра ци је“.59) 

То је при ро дан и не ми но ван ди ја лек тич ки про цес јер „по ли-
тич ка вла да ви на про из во ђа ча не мо же по сто ја ти упо ре до с овје ко-
вје че њем њи хо вог со ци јал ног ро бо ва ња“60), те се „не мо же јед но 
по ред дру гог ста ви ти ни са мо у пра вља ње рад нич ких са ве та и не ка 
цен тра ли зо ва на и све моћ на др жа ва чи ји би се ад ми ни стра тив ни 
ме ха ни зми про ти ви ли објек тив ним за ко ни ма при вре де и рад нич-
ког са мо у пра вља ња“.61) Упра во се „иде ја о са мо у пра вља њу по ве-
зу је са иде јом де цен тра ли за ци је и де мо кра ти за ци је вла сти, што, у 
ства ри, зна чи из ме ни ти при ро ду др жа ве“62), ко ја се из би ро крат ске 
пре тва ра у де мо крат ску ор га ни за ци ју, и „кон сти ту и ше као власт 
ко ја ни је ета ти стич ка“.63)

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 хтео да их при ти сне, по ре-
55) P. Druc ker, нав. де ло, стр. 135.

56) М. Мар ко вић, Друштвенамисаонаграницимиленијума,Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1999, стр. 215.

57) J. Na is bitt, Мегатрендови,Гло бус, За греб 1985, стр. 110.

58) Р. Ет кин сон, нав. де ло, стр. 63.

59) Х. Мар ку зе, Крајутопије,есејоослобођењу,Ствар ност, За греб, 1972, стр. 183.

60) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Изабранадела,св.1, Кул ту ра, За греб, 1949, стр. 474.

61) Р. Га ро ди, Великапрекретницасоцијализма,Ко му нист, Бе о град, 1970, стр. 125.

62) Е. Мер, Самоуправљање–сутрашњица,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977, стр. 114.

63) А. Ле фе вр, при лог у збор ни ку Самоуправљањеирадничкипокрет,Ко му нист, Бе о град, 
1973, стр. 211.
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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“.64)

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 шта ва, те де мо кра ти за ци је сво-
јин ских од но са.

Због ве ли ке ре про дук ци о не ефи ка сно сти, ак ци о нар ство је 
бр зо по ста ло до ми нан тан об лик ин ду стриј ског вла сни штва. Још 
„кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка ак ци о нар ски об лик сво ји не по стао 
је пре о вла ђу ју ћи у ве ћи ни гра на круп не ин ду стри је. Већ 1929. го-
ди не у САД 48,3% свих пред у зе ћа има ло је ак ци о нар ски об лик и 
она су за по шља ва ла 89,9% це ло куп не рад не сна ге, и да ва ла 92,1% 
це ло куп не про из вод ње пре ра ђи вач ке ин ду стри је“.65)

Удру жи ва ње је омо гу ћи ло не са мо да у кон ку рен ци ји оп ста-
ну сит ни ка пи та ли, већ и да ак ци о на ри ма по ста ну но ви сит ни по-
сед ни ци па и рад ни ци, те да се на тај на чин кон цен три шу и про-
из вод но мо би ли шу ве ли ка сред ства. „Од 144 ком па ни је, за ко је је 
би ло мо гу ће до би ти ин фор ма ци је од укуп но две сто ти не ве ли ких 
ком па ни ја (1930. го ди не), са мо два де сет је има ло ис под 5.000 ак-
ци о на ра, док је 71 има ла из ме ђу 20.000 и 500.000 ак ци о на ра“66), а 
да нас знат но ве ћи број ак ци о нар ских дру шта ва оку пља и ми ли о не 
ак ци о на ра.

Са ко лек ти ви за ци јом ин ди ви ду ал ног вла сни штва ак ци о нар-
ство до но си и за ме ну не е кви ва лент не рас по де ле екви ва лент ном 
рас по де лом, што је не из о став ни услов сло бод ног и до бро вољ ног 
удру жи ва ња, ко јег не би би ло да сва ки ак ци о нар у по де ли и при-
сва ја њу про фи та (ди ви ден де) од за јед нич ког ка пи та ла не су де лу је 
сра змер но сво јим ула га њи ма, од но сно ве ли чи ни ак ци ја ко јим рас-
по ла же. То је не из о став ни услов и да ак ци о нар ско дру штво функ-
ци о ни ше као де мо крат ска асо ци ја ци ја ре ла тив но рав но прав них 
вла сни ка ка пи та ла ко ји уме сто да је дан дру гом кон ку ри шу, за јед-
нич ки бри ну о свом ка пи та лу.
64) Е. Мер, нав. де ло, стр. 28.

65) Др С. Јан ков, Савременипривреднисистеми,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја- ИЕИ, Бе о-
град, 1972, стр. 21.

66) Е. Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 2. из да ње, 1980, стр. 138.
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Али раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је не усло вља ва са мо ко-
лек ти ви за ци ју већ и ра за ра ње ка пи та ли стич ког вла сни штва пу тем 
раз два ја ња упра вља ња и пло до у жи ва ња, ре про дук ци о ног функ ци-
о ни са ња и при сва ја ња. И да су струч ни, вла сни ци ка пи та ла ни су 
ви ше спо соб ни да ин ди ви ду ал но упра вља ју ње го вим ре про дук ци-
о ним то ко ви ма, због че га су при ну ђе ни да упра вљач ке функ ци је 
по ве ра ва ју про фе си о нал ним шта бо ви ма са ста вље ним од струч ња-
ка раз ли чи тих про фи ла, ко ји је дан дру гом не за по ве да ју већ рав но-
прав но са ра ђу ју у оба вља њу за јед нич ког по сла, сно се ћи и ин ди ви-
ду ал ну и ко лек тив ну од го вор ност за успе шно по сло ва ње.

Ти ме је су штин ски ре ду ко ва но сво јин ско рас по ла га ње ка-
пи та лом, ко ји се знат но оса мо ста лио од сво јих вла сни ка, и то до-
тле да са да он ви ше упра вља њи ма не го они њи ме. „У си сте му 
кор по ра ци ја вла сни ку ин ду стриј ског бо гат ства оста вље ни су са мо 
сим бо ли вла сни штва, док се моћ, од го вор ност и имо ви на, ко је су 
ра ни је би ле са став ни де ло ви вла сни штва, пре но се на по себ не гру-
пе у чи јим се ру ка ма на ла зи кон тро ла“. Сто га је „став „вла сни ка“ 
ве ли ке кор по ра ци је пре ма „ње го вој“ сво ји ни... став го то во пот пу-
ног оту ђе ња“, јер „он не ма од го вор но сти пре ма пред у зе ћу и ни-
ка кав кон кре тан од нос пре ма ње му“.67) Функ ци о нал но „мо би ли зо-
ва ње ка пи та ла пре тва ра у све ве ћој ме ри ка пи та ли стич ку сво ји ну 
у упут ни це на при нос и услед то га чи ни ка пи та ли стич ки про цес 
про из вод ње у све ве ћем оби му не за ви сним од кре та ња ка пи та ли-
стич ке сво ји не“.68)

Уко ли ко уме сто ка пи та ла зна ње по ста је основ ни чи ни лац 
про из вод ње, но си о ци зна ња уме сто вла сни ка ка пи та ла по ста ју 
основ ни су бјект упра вља ња, јер се „од лу ке те ме ље на раз ли чи тим 
спе ци ја ли зи ра ним на уч ним и тех нич ким зна њи ма, на аку му ли ра-
ним ин фор ма ци ја ма, на на го ми ла ном ис ку ству и на умјет нич ком 
или ин ту и тив ном сми слу, од но сно на да ре но сти мно гих осо ба“. За-
то „ме ђу дви је сто ти не нај круп ни јих кор по ра ци ја у САД - а упра во 
те кор по ра ци је са чи ња ва ју ср це и је згру ин ду стриј ског си сте ма – 
ма ло је та квих у ко ји ма вла сни ци има ју би ло ка кав зна чај ни ји утје-
цај кад се ра ди о до но ше њу од лу ка, а и тај утје цај, та мо гдје још 
по сто ји, сла би из го ди не у го ди ну“.69)

То по ка зу је да ак ци о нар ско вла сни штво пред ста вља ди ја-
лек тич ки пре лаз са мо но по ли стич ког вла сни штва ин ди ви ду ал них 
по сед ни ка ка пи та ла на за јед нич ко вла сни штво удру же них про из-
67) Исто.

68) Р. Хил фер динг, Финансијскикапитал,Кул ту ра, Бе о град, 1958, стр. 168.

69) J. K. Gal bra ith, Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 92.



ДраганЖ.Марковић Планетарнетенденциједемократизације

59

во ђа ча ко јим они де мо крат ски рас по ла жу и упра вља ју. „У су шти-
ни ак ци је већ по сто ји су прот ност про тив ста рог об ли ка, у ко јем 
се дру штве но сред ство за про из вод њу ис по ља ва као ин ди ви ду ал на 
сво ји на“, због че га „ка пи та ли стич ка ак ци о нар ска пред у зе ћа тре-
ба сма тра ти исто као и ко о пе ра тив не фа бри ке као пре ла зне об ли ке 
из ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње у удру же ни, са мо што је у 
јед ни ма су прот ност уки ну та не га тив но, а у дру ги ма по зи тив но“.70)

Ак ци о нар ско вла сни штво је са мо пре лаз на за јед нич ко вла-
сни штво про из во ђа ча јер су ак ци о нар ска дру штва са мо дру штва 
ка пи та ла, чи ји су вла сни ци са мо ње го ва го ла пер со ни фи ка ци ја, без 
лич не ин ди ви ду ал но сти, ме ђу соб не јед на ко сти и сло бод ног опре-
де љи ва ња не за ви сно од ин те ре са ка пи та ла. Њи хов удео у по де ли 
ак ци о нар ског про фи та не за ви си од њи хо вог де ла и уде ла у ра ду и 
по сло ва њу пред у зе ћа не го ис кљу чи во од ве ли чи не уде ла њи хо вог 
де ла ка пи та ла у за јед нич ком вла сни штву, а и у од лу чи ва њу уче-
ству ју ис кљу чи во пре ма ве ли чи ни тог уде ла, па ако је ве ћин ски 
вла сник, и по је ди нац мо же у ак ци о нар ском дру штву има ти ап со-
лут ну власт.

То, ме ђу тим, ни је у пот пу ном скла ду са при ро дом ви со ких 
про из вод них тех но ло ги ја, ко је зах те ва ју да су сви уче сни ци про-
из вод ног про це са рад но и по слов но ви со ко мо ти ви са ни и да се 
пре ма про из вод ним сред стви ма од но се као њи хо ва соп стве на, чи ја 
би ствар но и мо ра ла би ти. „Про мје не ко је у не по сред ном рад ном 
про це су иза зи ва но ва, су вре ме на и ауто ма ти зи ра на тех но ло ги ја, 
те упра вља ње њо ме, не из бе жно има ју у се би кли це са мо у прав них 
аспи ра ци ја“, па у Ја па ну „од 2451 за по сле ног 80,3 по сто ка же да 
про бле ме ве за не за ауто ма ти зи ра ну про из вод њу ва ља рје ша ва ти 
уво ђе њем рад нич ке пар ти ци па ци је у упра вља њу“, а „на пи та ње о 
то ме ка кву бу дућ ност пред ска зу ју пар ти ци па ци ји, 77,5 по сто ан ке-
ти ра них је од го во ри ло ка ко оче ку ју да ће она на пре до ва ти, при род-
но или уз ве ће на по ре за ње но на пре до ва ње“.71)

Ако је у по чет ку и на и ла зи ло на от по ре по сло да ва ца уче шће 
рад ни ка у упра вља њу је са раз во јем про из вод ње све ви ше обо стра-
но под сти ца но јер је по ста ја ло све зна чај ни ји и све нео п ход ни ји 
чи ни лац тех но ло шке мо дер ни за ци је, због че га и „са ми тран сна ци-
о нал ни по сло дав ци ства ра ју мо де ле уче шћа рад ни ка у упра вља-
њу“.72) У „не ким ска ди нав ским зе мља ма и Ја па ну да ју се ши ро ка 
70) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,Про све та, Бе о град, том 23, стр. 373.

71) Д. Бу вач, Анатомијајапанскогуспеха,Гло бус, За греб, 1982, стр. 111.

72) Др Б. Мар ко вић, Транснационалнекорпорације,радничкакласаистратегијасиндика-
та,Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1981., стр. 78.
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овла шће ња гру па ма рад ни ка у оства ри ва њу њи хо вих по слов них 
за да та ка“, чи ме се „под сти че њи хо ва за ин те ре со ва ност за рад, као 
и ин вен тив ност, уз исто вре ме но раз ви ја ње осе ћа ња са мо стал но сти 
и не за ви сно сти не са мо од упра ве пред у зе ћа не го и од син ди ка та“, 
ра ди че га се у Ја па ну „сва ки по је ди нац ко ји ће уче ство ва ти у из-
во ђе њу тј. из вр ша ва њу од лу ке кон сул ту је пре ње ног до но ше ња“.73)

Али без вла сни штва на ка пи та лу као основ ном сред ству про-
из вод ње, рад ни ци не мо гу има ти од лу чу ју ћу уло гу у упра вља њу 
дру штве ном ре про дук ци јом, због че га је њи хо ва пар ти ци па ци ја 
мар ги нал на и углав ном у функ ци ји по слов не мо ти ва ци је у ин те ре-
су по сло дав ца. Да би сви би ли упра вља чи, мо ра ли би сви би ти ак-
ци о на ри, што је прак тич но нео ства ри во без екви ва лент ног уче шћа 
у рас по де ли оства ре не до би ти и по осно ву рад ног до при но са, што 
би под ра зу ме ва ло пре тва ра ње ак ци нар ства у за дру гар ство, за сно-
ва но на из вор ним за дру жним на че ли ма. 

Из вор но за дру гар ство, као со ци ја ли стич ка ал тер на ти ва ка-
пи та ли стич ком пред у зет ни штву, на ста ло је сре ди ном 19. ве ка и 
раз ви ја ло се упо ре до с ак ци о нар ством, оку пив ши до кра ја 20. ве ка 
пре ко 800 ми ли о на за дру га ра удру же них у пре ко 750 хи ља да за-
дру га са око 100 ми ли о на за по сле них и пре ко три ми ли јар де ко-
ри сни ка њи хо вих услу га. За дру гар ство Пла не те ор га ни зо ва но је у 
је дин стве ни Ме ђу на род ни за дру жни са вез, ко ји оку пља пре ко 200 
на ци о нал них ор га ни за ци ја, и де лу је као са мо стал но не вла ди но 
удру же ње.

За раз ли ку од ак ци о нар ског пред у зе ћа као дру штва ка пи та ла, 
за дру га је на ста ла и по слу је као „ауто ном на за јед ни ца до бро вољ но 
удру же них ли ца, у ци љу за до во ља ва ња за јед нич ких еко ном ских, 
со ци јал них и кул тур них по тре ба и же ља, на осно ву за јед нич ког 
по се до ва ња имо ви не и де мо крат ски кон тро ли са ног по сло ва ња“.74) 
Ње но де мо крат ско би ће опре де ље но је из вор ним на че ли ма: до-
бро вољ но сти и отво ре ног члан ства; де мо кра тич но сти; еко ном ског 
уче шћа; ауто ном но сти и не за ви сно сти; обра зо ва ња, обу ке ка дро ва 
и ин фор ма ци ја; са рад ње за дру жних ор га ни за ци ја; и уче шћа у јав-
ном жи во ту.

У од но су на вла да ви ну ка пи та ла, „за дру жна де мо кра ти ја је 
уре ђе но, си сте мат ско ра ђа ње јед ног но вог си сте ма у по сто је ћем 
си сте му“, као „мир на ре во лу ци ја, ко ја је у то ку“, и чи ја је „крај ња 
те жња упра вље на на ства ра ње јед ног но вог со ци јал ног об ли ка ко-
73) Б. Ко шу тић, Колективнипреговори,правонаштрајкиlock-outусавременимкапитали-

стичкимдржавама, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1987, стр. 39. 

74) Де фи ни ци ја усво је на на 31. кон гре су Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, Векипозадру-
гарства,За дру жни са вез Ју го сла ви је, Бе о град, 1995, стр. 16.
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ји ће би ти спо со бан да за дру жном ор га ни за ци јом дру штва за ме ни 
про фит ма хер ску при вре ду, та ко исто и по ли тич ку при нуд ну др жа-
ву“. Ти ме се од нос ра да и ка пи та ла пот пу но обр ће јер док „ка пи та-
ли стич ки си стем чи ни рад слу гом ка пи та ла, за дру жни си стем чи ни 
ка пи тал слу гом ра да“.75)

Иако су га, због ап со лу ти зо ва ња ору жа не ре во лу ци је, за по-
ста вља ли, кла си ци марк си зма су за дру гар ство су штин ски из јед на-
ча ва ли са со ци ја ли змом. Ако, пре ма Марк су, „за дру жна про из вод-
ња тре ба да по ти сне ка пи та ли стич ки си стем, ако здру же не за дру ге 
тре ба да ре гу ли шу на ци о нал ну про из вод њу по јед ном оп штем пла-
ну, узи ма ју ћи је ти ме под сво је ру ко вод ство и чи не ћи крај стал ној 
анар хи ји и пе ри о дич ним кон вул зи ја ма, шта би то би ло дру го не го 
ко му ни зам, „мо гу ћи“ ко му ни зам?“76) А пре ма Ле њи ну, „по раст за-
дру гар ства исто ве тан је са по ра стом со ци ја ли зма“, „под усло вом 
пот пу ног ор га ни зо ва ња у за дру ге већ би смо обе ма но га ма ста ја ли 
на со ци ја ли стич ком тлу“.77) Пре тва ра њем за дру га у пу ке тран си ми-
си је за аку му ла ци ју др жав ног ка пи та ла, све ко му ни стич ке пар ти је 
су са осва ја њем вла сти, ме ђу тим, на пу сти ле из вор но за дру гар ство 
и ти ме га пот пу но из об ли чи ле. 

Ако је за сно ва на на из вор ним за дру жним на че ли ма „је ди но 
за дру жна про из вод ња мо же до ве сти до пра вог дру штве ног жи во та 
у ко јем не ће би ти го спо да ра и пот чи ње них, и у ко ме се не ће зна ти 
за кла сне раз ли ке за сно ва не на не јед на ким ма те ри јал ним усло ви ма 
жи во та“.78) То је са свим ра зу мљи во јер са мо за дру жна про из вод ња 
ис кљу чу је екс пло а та ци ју као осно ву кла сних, и глав ни из вор дру-
штве них не јед на ко сти. 

Ис кљу че њем екс пло а та ци је у за дру зи се ус по ста вља екви ва-
лент на раз ме на и рас по де ла но во ство ре не вред но сти, као еко ном-
ска осно ва дру штве не јед на ко сти и не по сред не де мо кра ти је. Сва ки 
за дру гар су де лу је у рас по де ли оства ре ног до хот ка пре ма укуп ном 
ре ла тив ном до при но су (жи вим и опред ме ће ним ра дом) за јед нич-
ком ра ду и по сло ва њу. Прин цип ре ла тив не јед на ко сти је исти као 
у ак ци о нар ству, са мо што је са до при но са ми ну лим ра дом (уло-
же ним ка пи та лом) про ши рен и на до при нос жи вим ра дом, ме ре-
ним дру штве но по треб ним вре ме ном нео п ход ним за про из вод њу 
75) Др Џ. П. Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, Бе о град, 1935, стр. 27, 

26. и 42.

76) К. Марлкс, Ф. Ен гелс, Дела,исто, том 28, стр. 274.

77) В. И. Ле њин, Озадругарству,Но во сти, Мо сква, 1969, стр. 10. и 11.

78) М. Ћи рић, на вод Б. М. Иг ња то вић, Идејеводиљеузадругарству,Штам па ри ја Ан дре 
Пе тро ви ћа, Бе о град, 1938, стр. 38/9. 
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је ди ни це про из во да а не ин ди ви ду ал ним вре ме ном про ве де ним на 
ра ду. Сва ки по ку шај да се пу тем урав ни лов ке (јед на ких при ма ња 
по гла ви за дру га ра) ус по ста ви ап со лут на јед на кост до во дио је до 
про па да ња за дру ге.

На ре ла тив ној јед на ко сти у рас по де ли и при сва ја њу но во-
ство ре не вред но сти за сни ва се за дру жна де мо кра ти ја, ко ја се са-
сто ји у не по сред ном упра вља њу за дру га ра пу тем рав но па рав ног 
од лу чи ва ња о за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. Ра ди ве ће рад не и 
по слов не мо ти ва ци је, али и до след ног оства ри ва ња ре ла тив не јед-
на ко сти, прин цип „је дан за дру гар – је дан глас“ на до пу њу је се до-
дат ним гла со ви ма пре ма ве ли чи ни за дру жних уде ла.

До след ност у оства ри ва њу ре ла тив не јед на ко сти огле да се у 
то ме што се ре ла тив но ве ће уче шће у од лу чи ва њу за сни ва на ве ћем 
рад ном до при но су, а рад је (а не са мо фи зич ко по сто ја ње) су шти на 
људ ског би ћа. И дру штве на јед на кост се не за сни ва на фи зич ким 
већ на дру штве ним од но си ма, у ко ји ма би са ге не рич ког људ ског 
ста но ви шта би ло пра вед но и оправ да но сра змер но то ме ко ли ко да-
је, док фи зич ка урав ни лов ка зна чи са мо при вид ну јед на кост по ко-
јој сви до би ја ју јед на ко али јед ни ви ше а дру ги ма ње не го што да ју, 
чи ме се при кри ва ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње и ужи ва ње јед них на 
ра чун дру гих.

Дру штве ни сми сао и исто риј ски до при нос за дру жне де мо-
кра ти је је упра во у су штин ском и трај ном раз ре ша ва њу про тив-
реч но сти из ме ђу по је ди нач них и за јед нич ких ин те ре са та ко да у 
за дру жном ра ду и по сло ва њу ни ко не гу би већ да сва ко до би ја сра-
змер но то ме ко ли ко да је.79) Сто га „за дру гар мо же би ти са мо онај 
ко ји у дру ги ма не гле да из вор бо гат ства већ из вор сна ге из ко је се 
мо же ство ри ти сре ћа и за до вољ ство свих љу ди, ко ји не иде за тим 
да дру ге оси ро ма ша ва већ ко ме је иде ал оп ште бла го ста ње“.80)

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са све ви ше је до ла зи ла у 
ко ли зи ју с оту ђе ним и би ро кра ти зо ва ним по ли тич ким си сте мом, 
ути чу ћи да се и уну тар ње га раз ви ја ју од ре ђе ни, у су шти ни за дру-
жни, об ли ци не по сред не де мо кра ти је. „Моћ по сте пе но, али си гур-
но пре ла зи с иза бра них за ступ ни ка на би ра че ко ји сво јим гла со ви-
ма, од но сно из рав ним из ја шња ва њем пу тем ло кал них ини ци ја ти ва 
и ре фе рен ду ма од лу чу ју о од ре ђе ном сме ру дје ло ва ња“. И док „на-
ци о нал ни по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју све ма њи ин те рес ра сте број 
79) Ви ди: Д. Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти ут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-

град, 2009, стр. 61-69.

80) ПрославаседамдесетогодишњицеМихаилаАврамовића,За дру жна би бли о те ка Са ве за 
на ба вљач ких за дру га др жав них слу жбе ни ка, Бе о град, 1935, стр. 176, на вод М. Авра мо-
ви ћа.
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љу ди ко ји гла са ју за ло кал не ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ме – у не-
ким је под руч ји ма из но сио чак 75-80%“.81) До по след ње че твр ти не 
20. ве ка у 49 др жа ва по сто јао је оба ве зни устав ни ре фе рен дум за 
про ме не уста ва, а пра во на род не ини ци ја ти ве за про ме ну уста ва 
(зах тев 8-15% би рач ког те ла) уве де но је у 12 др жа ва; у 19 др жа-
ва 3-15% би ра ча мо гло је да тра жи до но ше ње но вог за ко на, а у 12 
др жа ва по сто јао је тзв. про тест ни ре фе рен дум по зах те ву 5-10% 
би ра ча.82)

Нај пре и нај ви ше се де мо кра ти зу је не по сред но за до во ља ва-
ње нај ну жни јих за јед нич ких по тре ба гра ђа на, што не мо гу спре-
чи ти ни нај а у то ри тар ни ји по ли тич ки ре жи ми, али су за од ре ђе ну 
са мо у пра ву гра ђа на, ра ди одр жа ња соп стве не влда ви не, за ин те ре-
со ва не и оту ђе не би ро крат ске ели те, те и не ма др жа ве у све ту где 
је она пот пу но ис кљу че на. Ло кал на са мо у пра ва је ин сти ту ци о на-
ли зо ва на као ин те грал ни део дру штве но-по ли тич ког си сте ма нај-
ве ћег бро ја зе ма ља иако је у пер ма нент ном су ко бу ин те ре са са цен-
тра ли зо ва ном др жав ном упра вом.83)

Су коб ин те ре са про ис ти че оту да што се др жав на упра ва одр-
жа ва на при нуд ном фи скал ном за хва та њу а из вор на са мо у пра ва на 
до бро вољ ном де мо крат ском удру жи ва њу, огра ни че них сред ста ва 
гра ђа на, чи ја се из два ја ња ме ђу соб но су ко бља ва ју јер што су ве ћи 
по ре зи ма ње су мо гућ но сти за са мо до при но се, и обр ну то. Са мо до-
при нос је, на и ме, не за ме њи ва еко ном ска осно ва из вор не са мо у пра-
ве јер са мо сло бод но удру же ним сред стви ма гра ђа ни мо гу сло бод-
но и рас по ла га ти. 

Ис ку ство по ка зу је да се са мо до при но си уред ни је пла ћа ју не-
го фи скал не да жби не, а од лу ке о ко ри шће њу до бро вољ но са ку пље-
них сред ста ва, углав ном се до бро вољ но и спро во де. „У што ве ћем 
сте пе ну гра ђа ни уче ству ју у ства ра њу пра ви ла пре ма ко ји ма тре ба 
да жи ве, то је и ве ро ват ни је да ће њи хо во по ко ра ва ње тим пра ви ли-
ма би ти сло бод но“.84) А то је и глав на га ран ци ја мо гућ но сти од у ми-
ра ња при нуд не др жа ве пре ра ста њем у сло бод ну за јед ни цу гра ђа на, 
ко јој дру штве на при ну да не ће би ти по треб на као основ но, већ са мо 
као спо ра дич но сред ство у ре гу ли са њу ме ђу људ ских од но са.
81) J. Ne is bitt, нав. де ло, стр. 170. и 110.

82) В. Ва со вић, Савремениполитичкисистеми,На уч на књи га, Бе о град, 1987, стр. 119. и 
142.

83) Ви ди: Д. Мар ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва у европ ским ин те гра ци ја ма“, Политичкаре-
вија,2009, 1, стр. 151-164.

84) Х. Ла ски, Слободаумодернојдржави,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1985, стр. 220.
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Са мо уто ли ко и за то ли ко је нео п ход на и де мо крат ска дик-
та ту ра у оства ри ва њу из вор не де мо кра ти је као не по сред не вла сти 
на ро да, јер је сва ка власт не ка ква дик та ту ра, у ауто крат ским си сте-
ми ма ма њи не над ве ћи ном, а у де мо крат ским ве ћи не над не по слу-
шном ма њи ном, без че га се не би мо гла из бе ћи дру штве на анар хи-
ја. А „чим ве ћи на на ро да са ма гу ши сво је угње та че, „по себ на си ла“ 
за угу ши ва ње већ ни је по треб на, и у том сми слу др жа ва по чи ње 
од у ми ра ти“, што зна чи да, као вла да ви на ве ћи не над ма њи ном, 
од у ми ре и де мо кра ти ја, јер „од тре нут ка ка да су се сви чла но ви 
дру штва или бар њи хо ва огром на ве ћи на на у чи ли да упра вља ју др-
жа вом, ... од тог тре нут ка по чи ње да иш че за ва по тре ба за сва ким 
упра вља њем“, и „што је де мо кра ти ја пот пу ни ја то је бли жи тре ну-
так ка да она по ста је не по треб на“.85) 

Са мим пре ра ста њем у не по сред ну власт на ро да, др жа ва 
прак тич но не ста је као оту ђе на и при нуд на власт над на ро дом, а 
уко ли ко при ну ду у дру штве ним од но си ма за ме њу је до бро вољ ност, 
не ста је и не по сред на власт на ро да. Уко ли ко се пре ма сво јим ге не-
рич ким по тре ба ма људски по на ша ју, уто ли ко је бес пред мет но љу-
де те ра ти да се по на ша ју људ ски, као што је из ли шно те ра ти их да 
ди шу и за до во ља ва ју дру ге на гон ске по тре бе. 

Де мо кра ти за ци ја др жа ве ни је ствар до бре во ље и да ле ке бу-
дућ но сти, већ им пе ра тив ви со ко ме ха ни зо ва ног ин ду стриј ског на-
чи на про из вод ње, ко ји уз де мо кра ти за ци ју пред у зет нич ког, зах те-
ва и де мо кра ти за ци ју др жав ног упра вља ња јер је „ин ду стриј ски 
си стем не раз мр си во по ве зан с др жа вом“, и то то ли ко да је „зре ла 
кор по ра ци ја у знат ној мје ри са мо ис пру же на ру ка др жа ве, а др-
жа ва умно го ме ин стру мент ин ду стриј ског си сте ма“.86) По што „мо-
дер на тех но ло ги ја по вла чи за со бом све ве ће ја ча ње и про ши ре ње 
функ ци ја мо дер не др жа ве“87) нео п ход но је и све ве ће ши ре ње њи-
хо вих но си ла ца, све до по др жа вље ња це лог дру штва, јер је „др жа-
ва при си ље на да број на и зна чај на сво ја овла шће ња и зна ко ве сво је 
„др жав но сти“ (или др жав не мо ћи, си ле) пре не се и пре пу сти од ре-
ђе ним ин сти ту ци ја ма, те ли ма, ко је у из ве сним до ме ни ма ужи ва ју 
зна ча јан сте пен са мо стал но сти“.88)

Ти ме ре гу ла тив на функ ци ја др жа ве тре ба да се тран сфор-
ми ше у са мо ре гу ла тив ну функ ци ју дру штва, ко ја се уме сто спо ља 
вр ши из ну тра, та ко да са по друштвља ва њем основ них чи ни ла ца 
85) В. И. Ле нин, Сочинениа,исто, том 25, стр. 391, 445. и 458.

86) J. K. Gal bra ith, нав. де ло, стр. 283.

87) Р. Хил фер динг, нав. де ло, стр. 18.

88) Др К. Ко вач, Прогресиправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978, стр. 101. 
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дру штве не ре про дук ци је до ла зи и до по друштвља ва ња др жа ве. 
„Др жав ној ин тер вен ци ји у дру штве ној сфе ри од го ва ра у пер спек-
ти ви пре но ше ње јав них функ ци ја на при ват не кор по ра ци је, а са 
про те за њем јав ног ауто ри те та на при ват ни до мен по ве зан је и су-
прот но усме рен про цес за ме њи ва ња др жав не вла сти дру штве ном“, 
та ко да „из ме ђу др жа ве и дру штва, и та ко ре ћи из њих, на ста је јед-
на ре по ли ти зо ва на со ци јал на сфе ра ко ја из ми че раз ли ко ва њу „јав-
ног“ и „при ват ног““.89) 

Али због про тив реч них дру штве них тен ден ци ја и при ва ти-
за ци ја др жа ве је из ло же на кон тра дик тор ним тен ден ци ја ма де мо-
кра ти за ци је и пла не тар не ауто крат ске цен тра ли за ци је. Функ ци је и 
моћ на ци о нал не др жа ве ви ше се пре но се на тран сна ци о нал не не го 
на на ци о нал не кор по ра ци је и ви ше на ауто ри тар не над на ци нал не 
цен тре не го на де мо крат ске не вла ди не ор га ни за ци је. 

Под мо но пол ском вла дав ном круп ног тран сна ци о нал ног 
ка пи та ла, на ци о нал на др жа ва све ви ше гу би еко ном ску, а ти ме и 
по ли тич ку власт и моћ. „Ме ђу сто зе ма ља и ком па ни ја чи ји је го-
ди шњи бру то на ци о нал ни про из вод, од но сно обим го ди шњег про-
ме та 1980. го ди не пре ла зио три ми ли јар де до ла ра, био је ве ћи спи-
сак кор по ра ци ја не го зе ма ља, што, у ства ри, зна чи да је еко ном ска 
моћ ових пе де се так тран сна ци о нал них кор по ра ци ја сва ке по је ди-
нач но, пре ва зи ла зи ла еко ном ску сна гу две тре ћи не зе ма ља чла ни-
ца ОУН, од но сно нај ве ћи број зе ма ља Ази је, Афри ке и Ла тин ске 
Аме ри ке“.90) За хва љу ју ћи то ме, „кор по ра ци је по се ду ју и огром ну 
по ли тич ку моћ“, ко ју „ин тен зив но ко ри сте да би про ме ни ли тр жи-
шне за ко не у сво ју ко рист“.91)

Еко ном ску моћ тран сна ци о нал не ко ор по ра ци је нај ви ше сти-
чу екс пло а та ци јом ко ло ни ја, у че му им по ма жу не са мо њи хо ве ма-
тич не др жа ве већ и са ме ко ло ни је, јер су оне сву где глав ни но си о ци 
еко ном ског раз во ја, због че га је сву да ус по ста вље на функ ци о нал на 
спре га др жав не и кор по ра циј ске вла сти, те „ви ше не по сто је ја сне 
гра ни це из ме ђу за ко на, по ли тич ке и кор по ра циј ске упра ве. У сфе-
ри са вре ме не вла сти они сви де лу ју као је дин стве ни чи ни лац“.92) 
Функ ци о нал на и еко ном ска спре га обез бе ђу је се и пер со нал ном 
спре гом. У ме тро по ла ма су глав ни но си о ци др жав не вла сти нај-
моћ ни ји су вла сни ци ве ли ких кор по ра ци ја, ко је и ди рект но и пре ко 
ко ло ни за тор ских др жа ва ути чу на став и по на ша ње ко ло ни јал них 

89) Ј. Ха бер мас, Јавномнење,Кул ту ра, Бе о град, 1969, стр. 180.

90) Др Б. Мар ко вић, нав. де ло, стр. 13. 

91) Глобализација,збор ник (Деј вид С. Кор тен), ЦЛИО, Бе о град, 2003, стр. 39.

92) Исто (Ви ли ја Греј дер), стр. 327.
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вла сти. „У ве ћи ни ин ду стриј ских зе ма ља, по слов ни од бо ри, ко је 
чи не глав ни ди рек то ри нај ве ћих кор по ра ци ја и ба на ка ство ри ли су 
но ве са ве зе из ме ђу кор по ра ци ја и др жа ва“.93)

Кроз по ма га ње др жа ви, кор по ра ци је по ма жу са мим се би. 
„Све при сут на ин тер вен ци ја др жа ве од но си се, пре све га, на одр-
жа ње и за шти ту си сте ма и пра ви ла ко ји струк тур но фа во ри зу ју 
круп не кор по ра ци је, на отво ре ну по др шку круп них кор по ра ци ја 
кроз раз ли чи те ви до ве – суб вен ци је, фон до ве за фи нан си ра ње раз-
вој них ак тив но сти, уго во ре о круп ним на руџ би на ма, по ре ске олак-
ши це и при ви ле ги је, ме ре за шти те од до ма ће и ино стра не кон ку-
рен ци је, по др шке мо но пол ским це на ма итд“.94) 

Али кор по ра ци ја ма је све ма ње по треб на по моћ др жа ве јер 
су са ја ча њем соп стве не мо ћи све ви ше у мо гућ но сти да по ма жу 
са мим се би, те су све ви ше не за ви сне од др жа ве, а др жа ва све ви ше 
за ви сна од кор по ра ци ја, ко је де лу ју као не за ви сне др жа ве. 

„Ве ли ке кор по ра ци је, са сво је стра не, на ли ку ју ви ше при ват-
ној вла ди не го „фир ми“ нео кла сич не еко но ми је - при ват ној вла ди 
са соп стве ним пра ви ли ма, соп стве ном би ро кра ти јом, сво јом кон-
тро лом из во ра ка пи та ла, ути ца јем на про из вод но тр жи ште, соп-
стве ним мно го стру ким ци ље ви ма одр жа ња, ра ста и про па ган дом 
јав ног ин те ре са“.95) 

То им омо гу ћа ва да се из ди жу из над на ци о нал не др жа ве, из-
ми чу ње ној кон тро ли и под ре ђу ју је сво јим ин те ре си ма, од но се ћи 
се пре ма др жав ним ме ра ма и про пи си ма по соп стве ном на хо ђе њу. 
„Јед ном ру ком тран сна ци о нал ни ка пи тал се осло ба ђа гво зде них 
око ва др жав не кон тро ле, оспо со бља ва се за пла не тар но лан си ра-
ње; дру гом ру ком над на ци о нал не ин сти ту ци је сла ма ју на ци о нал не 
про тек ци о ни стич ке твр ђа ве, омо гу ћа ва ју сло бод но кре та ње ка пи-
та ла у по тра зи за нај по вољ ни јим усло ви ма аку му ла ци је“.96) Јед ном 
ре чи, „тран сна ци о нал не кор по ра ци је се опра шта ју од окви ра на ци-
о нал не др жа ве и од би ја ју да љу ло јал ност ње ним ак те ри ма“.97)

93) Исто (То ни Кларк), стр. 292.

94) М. Вој но вић, Савременикапитализам,Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар ССО Ср би је, 
Бе о град, 1986, стр. 88.

95) Промјенеусувременомразвијеномкапитализму,збор ник (К. Кер), Изд. цен тар „Ко му-
нист“, Цен тар за дру штве на ис тра жи ва ња при Пред сед ни штву ЦК СКЈ, Бе о град, 1973, 
књ. 3, стр. 399.

96) М. Пе чуј лић, Глобализација -дваликасвета,Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град, 2002, 
стр. 71.

97) U. Beck, V. Tax payers, in WhatisGlobalization, Po lity Press, Cam brid ge, 2000.
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Ру ко во де ћи се ис кљу чи во соп стве ним ин те ре си ма, тран-
сна ци о нал не кор по ра ци је иг но ри шу дру штве не ин те ре се. „Сто га 
без ус те за ња до но се од лу ке у су прот но сти са ци ље ви ма за јед ни це 
или са здра вљем жи вот не сре ди не“, те „не ма тог ди рек то ра де о-
ни чар ске ком па ни је ко ји би ика да мо гао да ста ви до бро бит за јед-
ни це из над ин те ре са кор по ра ци је ...Ди рек то ре за кон (кор по ра ци је) 
оба ве зу је да за не ма ру ју пи та ња до бро би ти за јед ни це (као што су 
здра вље и до бро бит рад ни ка и бри га о сре ди ни) ако се она на ђу 
на пу ту фи нан сиј ске до би ти“.98) Кор по ра ци је САД се „у свом по на-
ша њу све ма ње под ре ђу ју и спе ци фич ним аме рич ким ин те ре си ма, 
оства ру ју ћи сво је соп стве не по тре бе, ин те ре се и ци ље ве“99), а да 
се и не го во ри о њи хо вом од но су пре ма ко ло ни ја ма. „Пред но сти 
ко је ко ри сте тран сна ци о нал не кор по ра ци је, све ви ше угро жа ва ју 
на ци о нал не фир ме, па и чи та ве ин те ре се по је ди них зе ма ља. Њи хов 
про дор у дру ге зе мље, њи хо ва моћ, цен тра ли за ци ја од лу чи ва ња у 
јед ном или не ко ли ко тран сна ци о нал них цен та ра, ве о ма оте жа ва 
на ци о нал ним вла да ма да усме ра ва ју и кон тро ли шу на ци о нал не 
при вре де“.100) 

На су прот на ци о нал ним вла да ма, нај бо га ти ји и нај моћ ни ји 
вла сни ци тран сна ци о нал них кор по ра ци ја кон сти ту и са ли су сво ју 
не ле гал ну тран сна ци о нал ну вла ду „у сен ци“, ко ја у соп стве ном 
ин те ре су ми мо свих прав них и мо рал них ре гу ла, фак тич ки вла да 
це лим све том. „Је дан вр ло ма ли сег мент ја ко бо га тих на са мом вр-
ху шам пањ ске ча ше ство рио је апа трид ску али јан су ко ја гло бал ни 
ин те рес из јед на ча ва са лич ним и ко мер ци јал ним ин те ре си ма сво-
јих чла но ва“.101) 

На те ме љи ма цен тра ли зо ва ног пла не тар ног ка пи та ла из ра-
сла је, иза и из над Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја, цен тра ли-
стич ка пла не тар на ор га ни за ци ја ауто крат ске вла сти у слу жби одр-
жа ва ња и ја ча ња пла не тар ног ко ло ни јал ног цар ства.

Ус по ста вљен је „но ви „гло бал ни по ре дак“ као мо дел то та-
ли тар ног, до ап сур да ба на ли зо ва ног и уто пиј ског (нео)ли бе рал ног 
ин тер на ци о на ли зма, при че му се на ци ја ста вља у дру ги план“102), 
98) Глобализација(Џе ри Ман дер), исто, стр. 316. и 311.

99) Др Д. Дра ку лић и др., Глобализацијасветскеекономије,Са вез еко но ми ста Вој во ди не, 
Но ви Сад, 1992, стр 96.

100) Др Б. Мар ко вић, нав. де ло, стр. 16.

101) Глобализација(Деј вид С. Кор тен), исто, стр. 34.

102) В. Дра шко вић, Контрастиглобализације,Еко но ми ка, Бе о град и Фа кул тет за по мор ство 
Ко тор, 2002, стр. 229.
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а на ци о нал на др жа ва по ти ску је на мар ги не гло бал ног по рет ка као 
са те лит ска ло кал на за јед ни ца.

Тран сна ци о нал на гло ба ли за ци ја „под ра зу ме ва ми ни мал но 
при су ство др жав не ре гу ла ти ве и ли бе ра ли за ци ју свих тр жи шта 
(по себ но фи нан сиј ских), це на и ка ма та“.103) Ин тен ци ја је да „ин тер-
вен ци је др жа ве бу ду ис кљу че не (кроз по ре зе и кон тро лу); тр жи шта 
би тре ба ло да бу ду де ре гу ли са на др жав не кон тро ле, „осло бо ђе на“ 
и оста вље на да им се про на ђе њи хо ва соп стве на ин стан ца“ јер су 
„по ре зи и дру ги об ли ци др жав не кон тро ле чи сти на ме ти сло бод-
ном тр жи шту“.104) Ти ме се на ци о нал на др жа ва по га ђа „у са мо ср-
це“ јер се ли ша ва глав не функ ци је и основ них из во ра соп стве ног 
при хо да. 

Ова „ин стан ца“ за ди ри го ва ње „сло бод ним“ тр жи штем су 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је и њи хо ва тран сна ци о нал на др жа ва. 
Цен тар еко ном ске и по ли тич ке мо ћи по ме ра се ка „ауто ри тар ној 
тран сна ци о нал ној др жа ви“, чи ји су „симп то ми ства ра ња из ра зи-
ти“105), чи ме се на вод но „при бли жа ва мо пла не тар ној ери ка да ви ше 
не ће би ти на ци ја и ка да ће на јед ној зе мљи вла да ти је дан по ре дак, 
и јед на вла да, и јед но ад ми ни стра тив но те ло“106), али се уда ља ва мо 
од чо ве ка и ње го вих жи вот них про бле ма. Док је „на ци о нал на др-
жа ва про јек то ва на да за шти ти жи вот гра ђа на и њи хо ву сло бо ду, и 
имо ви ну гра ђа на од са мо вољ них по сту па ка су ве ре на, ме га др жа ва 
сма тра да гра ђа ни ну при па да са мо оно што др жа ва, отво ре но или 
пре ћут но, до пу шта да он има, да за др жи“.107) 

По си ли тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва 
се на шла у по зи ци ји да и са ма се бе раз вла шћу је и уки да. „Мо дер на 
др жа ва је све ви ше ухва ће на у зам ку гло бал не ме ђу по ве за но сти, 
про же та је ква зи над на ци о нал ним, ме ђу вла ди ним и тран сна ци о-
нал ним сна га ма, и у не мо гућ но сти је да од ре ђу је сво ју суд би ну“. И 
„пот пу но је ја сан рас ко рак из ме ђу фор мал не вла сти др жа ве и про-
стор ног до ма ша ја са вре ме них си те ма про из вод ње, дис ри бу ци је и 
раз ме не, ко ји че сто огра ни ча ва ју над ле жност и ефи ка сност на ци о-
нал них по ли тич ких вла сти“.108) 

103) С. По кра јац, Глобализација између глобофилије и глобофобије, Са ми здат, Бе о град, 
2002, стр. 19.

104) Џ. Фокс, Чомскииглобализација,ИП Esot he ria, Бе о град, 2003, стр. 27.

105) М. Пе чуј лић, нав. де ло, стр. 20.

106) Хол, на вод R. Ep per so na, Novisvetskiporedak, Ba sket Bam, Бе о град, 1993, стр. 219.

107) P. F. Druc ker, нав. де ло, стр. 123.

108) Д. Хелд, Демокраијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 115. и 
154.
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Др жав не гра ни це „све ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, 
у при лич ној ме ри, из гу би ле спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца 
у, и из ван сво јих зе ма ља и све им је те же да кон тро ли шу то ко ве 
иде ја, тех но ло ги је, до ба ра и љу ди“109), што све упу ћу је на за кљу чак 
да је „у про це су еко ном ско-по ли тич ке гло ба ли за ци је“ не ми нов но 
„из у ми ра ње на ци о нал не др жа ве и пар ла мен та као и из ми ца ње цен-
тра мо ћи ван до ма ша ја ин ди ви ду ал них гла са ча“.110) 

Вла да ви на тран сна ци о нал них ин сти ту ци ја при кри ва се ла-
жном де мо кра ти јом ко јом се прав да ју и оправ да ва ју упа ди у на ци-
о нал ни су ве ре ни тет.111) Јед но се при ча а дру го ра ди, де мо крат ска 
на че ла се из вр ћу у њи хо ву су прот ност. „С јед не стра не, гло бал ни 
по ре дак је про мо тор и га рант де мо крат ских по ли тич ких фор ми, 
људ ских ма њин ских пра ва, вла да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, 
де лу је по ли тич ки не до след но, и не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те-
шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри тар не ре жи ме ко ји су ко о пе ра тив-
ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва ра у про блем ре ал по ли ти ке“.112)

С об зи ром да се ауто ри тар ни ре жи ми ни на на ци о нал ном ни 
на пла не тар ном ни воу, не мо гу одр жа ва ти без осла ња ња на си лу и 
на си ље, и ин ди ви ду ал на и ко лек тив на не по слу шност мо ра се об-
у зда ва ти моћ ном и све при сут ном ре пре сив ном си лом, ко ја ће за-
во ди ти ред у це лом све ту. Ка ко Фу ку ја ма про ро ку је, Са вез на ци ја 
ће „мо ра ти би ти слич ни ји НА ТО-у не го Ује ди ње ним На ци ја ма“, 
јер би „та ква ли га би ла мно го спо соб ни ја за на сил не ак ци је да би 
за шти ти ла сво ју ко лек тив ну си гур ност од прет њи ко је до ла зе из 
не де мо крат ског (пре ће би ти: де мо крат ски на кло ње ног - ДМ) де ла 
све та“.113) 

Си стем ли це мер не ква зи плу ра ли стич ке де мо кра ти је за сни ва 
се на вла да ви ни јед ног је ди ног не при ко сно ве ног вла да ра зва ног 
Ка пи тал, због че га се без ве ли ких те шко ћа на на ци о нал ним те ме-
љи ма гра ди гло бал на гра ђе ви на у вла сни штву тог истог Ка пи та ла. 
Са мо што је врх гло бал не вла сти од на ро да још да љи не го на ци о-
нал ни, па се она још ви ше од на ро ђу је и оту ђу је и то до те ме ре да 
се мо же сло бод но ре ћи да је „гло бал на де мо кра ти ја де мо кра ти ја 
ис пра жње на од сва ког са др жа ја“, и да у ства ри зна чи „уво ђе ње ти-
ра ни је и дик та ту ре у свет ским раз ме ра ма“.114)

109) С. П. Хан тинг тон, Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 36.

110) Р. Ет кин сон, нав. де ло, 39.

111) Ви ди: М. Ива но вић, „Бор ба за Евро пу“, Националниинтерес,2008, 4, стр. 121.

112) Лавиринтикризе(Р. На ка ра да), исто, стр. 38/9.

113) Ф. Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек,ЦИД, Под го ри ца, Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 
2002, стр. 290.

114) М. Мар ко вић, Друштвенамисаонаграницимиленијума,исто, стр. 78. и 80.
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То је та ко зва на „де мо кра ти ја ни ског ин тен зи те та“, ко ја се 
са сто ји у „изо ла ци ји“ вла сти: „од мо мен та ка да је иза бра на, но-
ва власт је „изо ло ва на“; за шти ће на од при ти са ка и зах те ва на ро да; 
ка ко би мо гла да „ефи ка сно“ вла да - из над све га ис пу ња ва зах те ве 
гло бал ног по рет ка“.115) Та ко се на ци о нал не вла де упре жу у ја рам 
тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је, па ако је она у опре ци са на ци-
о нал ним ин те ре си ма, и вла де су ухва ће не у зам ку да ра де про тив 
свог на ро да. Упр кос то ме, и на ци о нал не „вла сти се за ла жу за ин-
тен зи ви ра ње гло ба ли за ци је“, и „раз лог због ко јег др жа ве не скре-
ћу са овог пу та ле жи у то ме што се од лу ке не до но се де мо крат ски 
ни ти ра ди оп штих ин те ре са. Си сте мом уисти ну упра вља ју те о ре-
ти ча ри еко но ми је и по ли ти ча ри на ви со ким по ло жа ји ма ко је по-
др жа ва ју мул ти на ци о нал не ком па ни је из соп стве ног ин те ре са“.116)

Ни у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ни у би ла те рал ним од-
но си ма не ма ствар не рав но прав но сти из ме ђу ма лих и ве ли ких, не-
раз ви је них и раз ви је них, ко ло ни ја и ко ло ни за то ра. Ме ђу на род ни 
уго во ри за сни ва ју се на ул ти ма ту ми ма, по прин ци пу „узми или 
оста ви“, па и као та кви без об зир но се кр ше кад то ја чој стра ни од-
го ва ра. А „што се ти че ве ли ких си ла, фла грант но кр ше ње фор мал-
них спо ра зу ма је пра ви ло“.117) Ме ђу на род ним уго во ри ма се „еко-
ном ским сла би јим парт не ри ма на ме ће низ огра ни че ња и оба ве за“ 
ко ји ма се „оте жа ва њи хов еко ном ски раз вој“.118)

Те ме љи та де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це мо ра ла 
би кре ну ти од те ме ља – де мо кра ти за ци је тран сна ци о нал них кор по-
ра ци ја, ко ја је за ста ла на пред у зет нич ком ак ци о нар ству и рад нич-
кој пар ти ци па ци ји. За ме ном ка пи та ли стич ких ак ци ја за дру жним 
уде ли ма и пар ти ци па ци је за дру жном де мо кра ти јом, рас по ла га ње 
и упра вља ње кор по ра ци јом би се са по вла шће них ак ци о на ра и 
про фе си о нал них ме на џе ра про ши ри ло на све за по сле не, ко ји би 
у рас по де ли и рас по ла га њу но во ство ре ном вред но шћу су де ло ва ли 
пре ма укуп ном до при но су ње ном ства ра њу.

За дру жно упра вља ње би се са кор по ра ци ја про ши ри ло и на 
ме ђу кор по ра циј ске, те укуп не дру штве не од но се, ка ко уну тар на-
ци о нал них за јед ни ца та ко и уну тар це ле ме ђу на род не за јед ни це.

„Као по сле ди ца стал ног ра шће ња за дру жних ор га ни за ци о-
них ме то да и њи хо вог про ди ра ња у по сто је ћи дру штве ни си стем, 

115)  М. Пе чуј лић, нав. де ло, стр. 89.

116) Глобализација (Вол ден Бе ло), исто, стр. 287.

117) Н. Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам(лек ци је Ко со ва), 2. доп. из да ње, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 236.

118)  А. Бо жо вић, Колонијализаминеоколонијализам,Сед ма си ла, Бе о град, 1964, стр. 47.
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др жа ву би за ме ни ла за дру жна де мо кра ти ја“, ко ја се „не би ба ви ла 
упра вља њем на ро дом, већ упра вља њем ства ри ма“.119)

Де мо крат ску ал тер на ти ву ауто ри тар ном тран сна ци о нал ном 
свет ском по рет ку утвр ди ла је сво јом Де кла ра ци јом 1974. го ди не 
Ге не рал на скуп шти на ОУН, по ко јој но ви ме ђу на род ни еко ном ски 
по ре дак (НМЕП) тре ба да бу де „за сно ван на пра вич но сти, су ве-
ре ној јед на ко сти, ме ђу за ви сно сти, за јед нич ком ин те ре су и са рад-
њи свих зе ма ља, без об зи ра на њи хов еко ном ски и дру штве ни по-
ре дак“, а с основ ном „свр хом да се укло ни не јед на кост, ис пра ве 
по сто је ће не прав де и омо гу ћи да се укло ни све ве ћи јаз из ме ђу 
раз ви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, и обез бе ди стал но убр за ње 
еко ном ског и дру штве ног раз во ја у ми ру и пра вич но сти за са да-
шњу и бу ду ће ге не ра ци је“.120)

Упр кос то ме што је Де кла ра ци ју усво ји ла огром на ве ћи на чла-
ни ца ОУН, ње ни ци ље ви се не оства ру ју јер им се су прот ста вља ју 
нај ра зви је ни је зе мље ко је под сво јом ко ло ни јал ном до ми на ци јом 
др же ве ћи ну зе ма ља. Су штин ска де мо кра ти за ци ја ме ђу на род них 
од но са не мо же се ни од ви ја ти без исто вре ме не де мо кра ти за ци је 
на ци о нал них за јед ни ца, ко је би се мо ра ле за јед нич ки ан га жо ва ти 
на гло бал ној де мо кра ти за ци ји ме ђу на род не за јед ни це.

У осно ви оп ште де мо кра ти за ци је мо ра ла би би ти де мо крат-
ска пра ва гра ђа на да о суд бо но сним пи та њи ма свог жи во та и ра да 
не по сред но и рав но прав но од лу чу ју на свим ни во и ма дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, од ло кал не до пла не тар не за јед ни це, и да за оства-
ри ва ње де мо крат ских од лу ка са мо стал но рас по ла жу од го ва ра ју-
ћим сред стви ма, ко ја за под ми ри ва ње за јед нич ких и оп ште дру-
штве них по тре ба де мо крат ски удру жу ју.

Са вре ме на дру штве на као и про из вод на ор га ни за ци ја „мо ра 
да је ор га ни за ци ја јед на ких“, а не „ор га ни за ци ја „ше фа“ и „под ре-
ђе них“, мо ра да је устро је на као еки па „са рад ни ка““.121)

Оп шти мо дел де мо кра ти је, ко ји пре по ру чу је Хелд, „пред ви-
ђа мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше на ци ја - др жа ва 
исто вре ме но - у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб из ме ђу раз ли чи-
тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо крат ских пра ва или 
на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста вља ње јед не не за ви сне 
скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они не по сред но би ра ју и ко-
119) Др Џ. П. Вор бас, нав. де ло, стр. 176. и 182.

120) ДекларацијаГенералнескупштинеОрганизацијеУједињенихНација,1974. го ди не.

121) P. Druc ker, нав. де ло, стр. 61.
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ја им је од го вор на“; и „но ве об ли ке вој ног ан га жо ва ња ста вље не у 
чврст де мо крат ски оквир“.122) 

Им пе ра тив ни ман дат по ли тич ких стра на ка, на ко јем се за-
сни ва пред став нич ка де мо кра ти ја, мо рао би у свим скуп шти на ма 
не по сред не де мо кра ти је би ти за ме њен им пе ра тив ним ман да том 
гра ђа на, чи је би ста во ве њи хо ви иза сла ни ци мо ра ли за сту па ти као 
сво је соп стве не. А да би се ста во ви гра ђа на и њи хо вих иза сла ни ка 
по ду да ра ли, из бор би мо рао па да ти на оне иза сла нич ке кан ди да те 
ко ји нај до след ни је из ра жа ва ју ин те ре се и опре де ље ња ве ћи не гра-
ђа на.

Мо дел не по сред не де мо кра ти је под ра зу ме ва не по сред но 
уче шће свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве-
зу ју ћих од лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној влaдавини 
и ње ним за ко ни ма мо ра се сма тра ти ква ли фи ко ва ним да бу де члан 
де мо са и су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство.

Оба ве зу ју ће од лу ке тре ба да до но се са мо ли ца ко ја су тим 
од лу ка ма под врг ну та“,а „у од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив-
них од лу ка сва ки гра ђа нин мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да 
из ра зи сво је ми шље ње ко је ће се узе ти у об зир на исти на чин као и 
ми шље ње сва ког дру гог гра ђа ни на“.123) 

Уни вер зал на при ме на оп штег мо де ла не по сред не де мо кра ти-
је не из о став ни је услов де мо крат ског је дин ства пла не тар не за јед-
ни це, ко је под ра зу ме ва пу ну сло бо ду де мо крат ског ор га ни зо ва ња 
и упра вља ња у свим обла сти ма и на свим ни во и ма.Сло бод но удру-
жи ва ње и са мо ор га ни зо ва ње ру ко во де се за јед нич ким ин те ре си ма 
и по тре ба ма, па уко ли ко по сто је на ци о нал ни ин те ре си и по тре бе, 
нео п ход но је и де мо крат ско ор га ни зо ва ње на ци о нал не за јед ни це. 
„Са вре ме ним на ци о нал ним де мо кра ти ја ма је нео п ход на ме ђу на-
род на ко смо по лит ска де мо кра ти ја да би се одр жа ле и раз ви ле“124), 
али су и ко смо по лит ској де мо кра ти ји нео п ход не на ци о нал не де мо-
кра ти је на ко је се осла ња, јер де мо крат ска ко смо по лит ска за јед ни-
ца мо же би ти са мо сло бод на асо ци ја ци ја ло кал них и на ци о нал них 
за јед ни ца, као са мо ор га ни зо ва них гра ђа на.

При го вор про тив не по сред не де мо кра ти је да гра ђа ни не по-
зна ју дру штве не ин те ре се и да се ру ко во де лич ним ин те ре си ма је 
тен ден ци о зан и нео др жив, јер ако се то од но си на ве ћи ну, још ви-
ше ва жи за ма њи ну ко ја у њи хо во име вла да. По што су оп ште-
дру штве ни ин те ре си са др жа ни у по је ди нач ним ин те ре си ма ве ћа је 
ве ро ват но ћа да се они по ду да ре с ин те ре си ма ве ћи не не го с ин те-
122)  Нав. де ло, стр. 316, 317. и 321.

123) Р. Дал, Демократијаињеникритичари,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 202.

124) Д.  Хелд, нав. де ло, стр. 39.
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ре си ма ма њи не, по го то ву ако ода бра ну вла да ју ћу ма њи ну не ода-
би ра ве ћи на.

Мо гу ће је да и ве ћи на не по го ди пра ви дру штве ни ин те рес, 
на ро чи ти кад је он ду бље скри вен у по је ди нач ним ин те ре си ма, али 
скри ве ни ин те ре си се мо гу от кри ва ти на уч ним ис тра жи ва њи ма чи-
ме се на у ка ина че ба ви. Да би де мо кра ти ја би ла де ло твор на у раз-
ре ша ва њу про ту вреч но сти из ме ђу оп штих и по је ди нач них ин те-
ре са, она се мо ра осла ња ти и на на у ку и за сни ва ти на са гле да ва њу 
објек тив них дру штве них за ко ни то сти, у че му је ње на су штин ска 
пред ност у од но су на све оста ле об ли ке вла да ви не.

ЛИТЕРАТУРА

Арон, Ре мон, Демократијаитоталитаризам,Из да вач ка  књи жар ни ца Зо ра-
на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, 1997.

Дал Ро берт, Демократијаињеникритичари, ЦИД, Под го ри ца, 1999.
Бернс, Ц., Де лајл, Политичкиидеали, Ге ца Кон, а. д., Бе о град, 1937.
Бу вач, Драго,Анатомијајапанскогуспеха, Гло бус, За греб, 1982.
Ве бер, Макс,Привредаидруштво, Про све та, Бе о град, 1976.
Вор бас, Џемс,Пи тер,Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, 1935.
Gal bra ith, John, Ken neth,Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970.
Глобализација, (збор ник), Цлио, Бе о град, 2003. 
Демократија,ЦИД, Под го ри ца, 2001.
Ди вер же, Мо рис, Демократијабезнарода,Рад, Бе о град, 1968.
Druc ker, Pe ter, F., Посткапиталистичко друштво, Гр меч- При вред ни пре-

глед, Бе о град, 1995.
Ет кин сон, Род ни,Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997.
Ива но вић, Ми ро слав, „Бор ба за Евро пу“, Националниинтерес,  бр. 4/2008, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 
Ка си рер, Е.,Митодржави, Но лит, Бе о град, 1972. 
Кр стић, Зо ран, „Пар ла мен тар на кон тро ла вла де“, Српскаполитичкамисао,

бр. 1-2/2008, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
Лавиринтикризе,Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1998.
Лу кић, Ра до мир, Политичкестранке,На уч на књи га, Бе о град, 1966.
Мар ко вић, Дра ган, Демократија и партократија,Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 2009.
Мар ко вић, Дра ган, „Ло кал на са мо у пра ва у европ ским  ин те гра ци ја ма“, Поли-

тичкаревија,бр. 1/2009, ин сти ут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
Мар ко вић, Дра ган, „Пар то кра ти ја или де мо кра ти ја у Ср би ји“,
 Политичкаревија,бр. 1/2004, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
Мар ко вић, Ми ха и ло, Друштвенамисаонаграницимиленијума,
 Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1999.



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.45-76.

74

Ми ло ше вић, Зо ран, „По ли тич ке стран ке и ко руп ци ја“, Политичка  ревија,
бр. 1/2007.

Na is bitt, John, Мегатрендови,Гло бус, За греб, 1985.
Остро гор ски, М., Демократијаиполитичкепартије,Штам па ри ја „Св. Са-

ва“, Бе о град, 1921.
Пла ме нац, Џон, иза бра на де ла, том 3,Демократијаислободаиполитичка

обавеза,ЦИД, Под го ри ца, 2006.
Су бо тић, Дра ган, „Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, Политичкаревија,

бр. 1/2007.
Schum pe ter, Jo seph A.,Капитализам,социјализамидемократија,Гло бус, За-

греб, 1981.
Фу ку ја ма, Френ сис, Крајисторијеипоследњичовек,ЦИД, Под го ри ца, Ро ма-

нов, Ба ња Лу ка, 2002.
Ха нинг тон, С.,Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998.
Хелд, Деј вид, Демократија и глобални поредак, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 

1997.
Чом ски, Но ам, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999.

DraganZ.Markovic

PLANETARYTENDENCIESREGARDING
DEMOCRATIZATION

Summary
A main objective of this text is to prove that the representative 

type of democracy based on the rule of the parties (partocracy) has be-
come an obstacle for social development and that further development 
might take direction only in the way of dissolution of the state-party-
cratic government into a direct rule of the people and integration of 
the representative parliamentarism into a system of direct democracy. 
In all parliaments representative democracy that has been based on an 
imperative mandate of political parties ought to be replaced with an 
imperative mandate of the citizens, and their standpoints should be in-
terpreted by their representatives as their own ones. In order to have 
the standpoints of the citizens and their representatives coincided, the 
selection of representatives should be limited to those candidates for the 
deputies who interpret interests and preferences of the citizens in a most 
legitimate way. Author of the text concluded that a universal implemen-
tation of general model of direct democracy is an unfailing precondition 
of democratic unity of planetary community, implying a full freedom 
of democratic organization and management and one indirect involve-
ment of all citizens interested in making obligatory decisions for all. 
The Cosmopolitan Democracy needs national democracies that it relies 
upon, as the democratic cosmopolitan community may exist only as a 
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free association of democratically organized local and national com-
munities. In this analysis the author used a scientific method based on 
theory, as well as relevant scientific literature. 
Key Words: democratization, political parties, political institutions
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