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Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ар гу мен то ва но по ка же да це ло куп-

ни раз вој ин ду стриј ске про из вод ње и тех но ло ги је не из бе жно во ди 
ја ча њу де мо крат ске др жа ве и да раз вој де мо крат ског дру штва ни-
је мо гућ без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са. За кљу чу је се: да 
раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је до но си и по друштвља ва ње упра-
вља ња, ко јим се ауто крат ска др жа ва тран сфор ми ше у де мо крат ску 
др жа ву; да са вре ме на де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са кроз раз-
ви ја ње рад нич ког ак ци о нар ства, де о ни чар ства и за дру гар ства има 
за циљ да пу тем по бољ ша ња сво јин ског ста ту са про из во ђа ча по ве-
ћа њи хо ву мо ти ва ци ју ко ја је основ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка-
сно сти у свим исто риј ским усло ви ма; да је основ на прет по став ка 
раз во ја де мо крат ског дру штва и де мо кра ти за ци је по ли тич ких ин-
сти ту ци ја Ср би је де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са ко ја под ра-
зу ме ва да нај ши ри сло је ви ста нов ни штва упра вља ју дру штве ном 
ре про дук ци јом. 
Кључ не ре чи: сво јин ски од но си; де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке ин сти ту-

ци је; де мо крат ски ка па ци те ти
Кад се раз ми шља о раз во ју сво јин ских од но са, од мах се на-

ме ће пи та ње за што су зе мље тзв. со ци јал ре а ли зма , тзв. тран зи ци-
јом, кре ну ле у са свим су прот ну крај ност од то тал ног по др жа вље ња 
при ват ног вла сни штва до то тал не ре при ва ти за ци је. Да су се са мо-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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стал но опре де љи ва ле, то би би ло не схва тљи во кад се зна да је кроз 
ма сов но ак ци о нар ство и за дру гар ство у раз ви је ним ин ду стриј ским 
зе мља ма до стиг нут ви сок ни во со ци ја ли за ци је при ват ног вла сни-
штва, ко јом се су штин ски пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на су прот ста-
вље ност јав ног и при ват ног, што је нај зна чај ни ји чи ни лац њи хо вог 
еко ном ског про спе ри те та.

По ли ти ка тран зи ци је је, ме ђу тим, ини ци ра на и во ђе на из јед-
ног ко ло ни јал ног цен тра, па је ра зу мљи во што ње но глав но по ла-
зи ште пред ста вља ју ин те ре си ко ло ни јал них си ла, ко ји су се по ду-
да ра ли с ин те ре си ма вла да ју ћих струк ту ра тран зи ци о них зе ма ља 
да се прак тич но кроз при ва ти за ци ју што пре и што лак ше до ко па ју 
рас пар ча не јав не имо ви не. Са мо ти ме мо же се об ја сни ти и нај ве ћи 
па ра докс тран зи ци је да је глав ни су бјект раз вла шћи ва ња др жа ве 
са ма др жа ва под про тек то ра том ко ло ни јал них си ла. 

Пом но пра ће на и ди ри го ва на од стра не ко ло ни јал них си ла, 
тран зи ци ја је прак тич но све де на на при ва ти за ци ју, а при ва ти за-
ци ја на ко ло ни за ци ју, ко јом је омо гу ће но да стра не кор по ра ци је 
под из у зет но по вољ ним усло ви ма при сва ја ју на ци о нал ну имо ви ну 
тран зи ци о них зе ма ља. По што ни су у ин те ре су ко ло ни јал них си-
ла, ма сов но ак ци о нар ство за по сле них и за дру гар ство оста ли су на 
са мим мар ги на ма тран зи ци је, или се њи хо во раз ви ја ње и на мер но 
спре ча ва. 

За дру гар ство и ма сов но ак ци о нар ство ко је ће се и са мо све 
ви ше за сни ва ти на из вор ним за дру жним на че ли ма, су ме ђу тим, 
нај и зглед ни ја и нај спа со но сни ја пер спек ти ва да љег раз во ја сво-
јин ских од но са, што по твр ђу је и њи хов до са да шњи раз вој. Они су 
пра ва спа со но сна ори јен та ци ја и за све тран зи ци о не зе мље, ко ја 
их је ди но мо же спа си ти од то тал не ко ло ни за ци је, на су прот ко јој 
под ра зу ме ва ствар ну и то тал ну де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но-
са с ис кљу че њем сва ког об ли ка екс пло а та ци је и дис кри ми на ци је. 
У прав цу ствар не и пот пу не де мо кра ти за ци је мо ра ло би се раз ви ја-
ти и по сто је ће за дру гар ство и ак ци о нар ство, ко ји су под при ти ском 
до ми ни ра ју ћег еко ном ског и по ли тич ког мо но по ли зма, и са ми оп-
те ре ће ни и спу та ни мно гим мо но по ли стич ким сте га ма. 

Ка рак те ри стич но дру штве но обе леж је сво ји не је упра во мо-
но пол на рас по ла га ње сво јин ским објек ти ма „ко јим се ис кљу чу је 
власт дру гих су бје ка та“.1) Сво ји на се, као вла да ју ћи дру штве ни од-
нос, по ја вљу је тек на од ре ђе ном сте пе ну раз во ја про из вод них сна-
га ка да по чи ње ства ра ње ре ла тив ног из о би ља жи вот них сред ста ва. 

1) Др Ра до мир Лу кић, Друштвенасвојинаисамоуправљање,Са вре ме на шко ла, Бе о град, 
1964, стр. 9.
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Док је још вла да ла ап со лут на оску ди ца ни је би ло оту ђи ва ња као 
вла да ју ћег дру штве ног од но са, јер се не по врат но мо же оту ђи ва ти 
са мо онај део про из во да људ ског ра да ко ји пре ти че пре ко ми ни-
му ма нео п ход ног за го лу ре про дук ци ју рад не сна ге, због че га су 
сред стви ма про из вод ње сви за јед нич ки рас по ла га ли. Као глав но 
сред ство про из вод ње, област ко ју је јед но пле ме по се до ва ло, „би-
ла је за јед нич ка зе мља пле ме на, при зна та као та ква од су сед них 
пле ме на, а од ње га са мо бра ње на од за хва та ња дру гих пле ме на“.2) 

Раз во јем про из вод них сна га до ла зи до рас та ка ња пле мен ске 
сво ји не на ро дов ску, по ро дич ну и ин ди ви ду ал ну сво ји ну, чи ме је 
за по чео про цес ње не исто риј ске тран сфор ма ци је у при ват ну сво ји-
ну, за сно ва ну на при сва ја њу ту ђег ра да. Сад „ро дов ске стар је ши не 
вјер ски по гла ва ри гра бе се би нај бо ље ора ни це, ли ва де и при мјер-
ке за јед нич ке сто ке“, па „у ра ту за ро бље ног не при ја те ља ви ше не 
уби ја ју, већ га упо шља ва ју на тим има њи ма, што су на ра сла до те 
мје ре да их њи хо ви вла сни ци ви ше не мо гу об ра ђи ва ти“.3) Та ко је 
на ста ла ро бо вла снич ка сво ји на као пр ви раз ви је ни ји об лик при ват-
не сво ји не, док фе у дал на и ка пи та ли стич ка сво ји на пред ста вља ју 
са мо раз ви је ни је исто риј ске об ли ке тог вла да ју ћег од но са, чи ја је 
су шти на у пре тва ра њу це ло куп ног ви шка про из во да у не при ко сно-
ве но вла сни штво оних ко ји не про из во де. 

Иако, са ма по се би про ти ву реч на, јер је сво ји на јед них ко ји-
ма по свом при род ном ис хо ди шту не при па да, при ват на сво ји на је, 
под сти чу ћи не за ја жљи ву те жњу за бо га ће њем, сна жно по ву кла пу-
тем ци ви ли за ци је. По Чар лсу Фу ри еу, „дух вла сни штва“ је „нај ја ча 
по лу га ко ја мо же оду ше ви ти љу де Ци ви ли за ци је“,4) а по ре чи ма 
Фри дри ха Ен гел са, „ни ска по хле па је би ла по кре тач ка сна га ци ви-
ли за ци је од ње ног пр вог да на до да нас, њен је ди ни крај њи циљ је 
би ло бо гат ство, и још јед ном бо гат ство, и по те ћи пут бо гат ство, 
бо гат ство не дру штва, не го те јед не бед не ин ди ви дуе“.5) 

Бо гат ство не знат не ма њи не на јед ној стра ни, не ми нов но је 
до во ди ло до си ро ма штва огром не ве ћи не на дру гој стра ни. На тој 
су прот но сти за сни ва се гло бал на по ла ри за ци ја дру штва на вла да-
ју ће и пот чи ње не кла се, на по вла шће не и обес пра вље не, го спо дар-
ство и по да ни штво. То је од са мог по чет ка иза зи ва ло не за до вољ-
ство екс пло а ти са них ма са и њи хо ву од бој ност пре ма при ват ној 
сво ји ни, из че га су се и за че ле пр ве иде је о њи хо вом уки да њу. 

2) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,Кул ту ра, 1950, стр. 240.

3) Adolf Dra gi če vić, Robovlasništvo,Zna nje, Za greb, 1958, стр. 7.

4) Char les Fo u ri er, Civilizacijainovisocijetarnisvijet,Škol ska knji ga, Za greb, 1980, стр. 162.

5) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,том 32, исто, стр. 139.
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„Пр ви цр кве ни оци де ли ли су схва та ње да зе мља ни је ни чи ја сво-
ји на, да је она у ства ри бо жи ја, па да оно што при сва ја ју бо га ти 
при па да бо гу, а ти ме и свим љу ди ма“.6) Пре ма хри шћан ству, „сви 
ко ји при гр ли ше вје ру др жа ху се за јед но и све им бе ше за јед нич ко, 
про да ва ли би по крет на и не по крет на до бра и то би ди је ли ли сва-
ком пре ма ње го вој по тре би“,7) док је „Му ха мед ис та као да су љу ди 
рав но прав ни у три ства ри: во ди, ва три и ис па ши за сто ку“.8)

Од дав ни на мно ги ве ли ки ми сли о ци тра же из лаз у по-
друштвља ва њу при ват не сво ји не. По Пла то ну, „нај бо ље се упра-
вља ла она др жа ва, у ко јој нај ви ше љу ди за јед но исто ка жу јед на ко 
те ре чи: „мо је“ и „ни је мо је“,9) док је за То ма са Мо ра, „уки да ње 
при ват не сво ји не је ди но сред ство за рав но мер ну и пра вил ну рас-
по де лу до ба ра, као и за оп ште бла го ста ње“.10) По Жан Жак Ру соу, 
„пр ви ко ји је огра дио зе мљи ште и ре као: „Ово је мо је“, на и шав ши 
на про сто ду шне љу де ко ји су му по ве ро ва ли, у ства ри је осни вач 
обра зов ног дру штва. Ко ли ко би спре чио зло чи на, уби ста ва и ра то-
ва, од ко ли ке би бе де и стра хо та по ште део људ ски род онај ко ји би 
по чу пао ко ље и за тр пао ја рак, до ви ку ју ћи бли жњи ма: „Не ве руј те 
ва ра ли ци! Про па шће те ако не смет не те с ума да пло до ви при па да ју 
сва ко ме и да зе мља ни је ни чи ја!“11) У по зна том ро ма ну „Вас кр се-
ње“ Лав Ни ко ла је вич Тол стој пи ше: „Пот пу но је ја сно да је бе да 
на ро да или да је бар онај глав ни нај не по сред ни ји узрок те бе де 
у то ме што зе мља ко ја хра ни на род ни је у ње го вим ру ка ма, већ у 
ру ка ма љу ди ко ји, ко ри сте ћи то пра во на зе мљу, жи ве од ра да тог 
на ро да. Зе мљу ко ја је то ли ко нео п ход на да љу ди уми ру ако је не ма-
ју, об ра ђу ју ти исти љу ди, до ве де ни до крај ње бе де, да би се жи то с 
те зе мље про да ва ло ино стран ству и да би зе мљо по сед ни ци мо гли 
ку по ва ти се би ше ши ре, шта по ве, ко чи је, брон зу, и то ме слич но“.12)

По ку ша ји да се по друштвља ва ње при ват не сво ји не ре а ли зу-
је по ли тич ким пре вра ти ма ни су да ли оче ки ва не ре зул та те, јер је 
по друштвља ва ње сво ји не исто риј ски про цес ко ји от по чи ње већ 
ње ним на ста ја њем и од ви ја се у прав цу све ве ће де мо но по ли за-
ци је рас по ла га ња сво јин ским објек ти ма. Већ у ро бо вла сни штву 

6) Ву ко Па ви ће вић, Социологијарелигије,БИГЗ, Бе о град, 1988, стр. 263.

7) Ан дри ја Кре шић, Краљевствобожијеикомунизам,Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки 
по крет, Бе о град, 1975, стр. 133.

8) Др Иван Цвит ко вић, Марксистичкамисаоирелигија,Свје тлост, Са ра је во, 1980, стр. 53.

9) Država,Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 1942, стр. 201.

10) Утопија,Кул ту ра, 1951, стр. 90.

11) Друштвениуговор,Про све та, Бе о град, 1949, стр. 139.

12) Лав Ни ко ла је вич Тол стој, Васкрсење,Про све та – Рад, Бе о град, 1986, стр. 276.
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ја ча ла је, на ра чун ин ди ви ду ал не сво ји не ро бо вла сни ка, др жав на 
ор га ни за ци ја, а са њом и јав но вла сни штво. Фе у да ли зам је кроз 
ва зал ство ус по ста вио хи је рар хиј ски си стем упра вља ња, у ко јем 
је ауто но ми ја фе у да ла ца за ме ње на суб ор ди на ци јом као об ли ком 
цен тра ли стич ког ко лек ти ви зма. Ин ду стри ја ли за ци јом про из вод ње 
ка пи та ли зам је из гра дио тех но ло шко-про из вод не те ме ље сво јин-
ског по друштвља ва ња. Од са мог по чет ка раз ви ја на као ко лек тив на 
про из вод ња, ин ду стри ја је тех но ло шки по ве зи ва ла све ве ћу ма су 
не по сред них про из во ђа ча.

Раз во јем ин ду стриј ске про из вод ње суд би на про из вод них 
кор по ра ци ја ни је ви ше у ру ка ма њи хо вих вла сни ка, већ у ру ка ма 
про фе си о нал них ме на џе ра, а тех но-би ро крат ска упра ва др жав-
них пред у зе ћа са мо се за кла ња иза ап стракт ног на сло ва др жав ног 
вла сни штва. Са вре ме на тех но ло ги ја под ри ва и мо но пол про фе си-
о нал ног управ ног апа ра та, зах те ва ју ћи све не по сред ни је уче шће 
про из во ђа ча у упра вља њу. „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 2.451 за по сле ног, 80,3% 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% 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“.13)

Све бр жи раз вој са вре ме не тех но ло ги је зах те вао је и по-
друштвља ва ње сво јин ских пра ва, ко је је на ро чи то вр ше но у об-
ли ку ак ци о нар ства. Удру жи ва ње ка пи та ла пу тем ак ци о нар ства је 
омо гу ћи ло да вла сни ци ка пи та ла по ста ну но ви сит ни по сед ни ци, 
па и са ми рад ни ци, што је ре зул ти ра ло бр жим успо ном ак ци о нар-
ског ка пи та ла. Још „кра јем XIX и по чет ком XX 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 имао 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“.14)

Са по ве ћа њем бро ја ак ци о на ра све је ма ња би ла њи хо ва уло га 
у рас по ла га њу ка пи та лом јер „пре тва ра њем сво ји не у ак ци о нар ску 
сво ји ну вла сник по ста је вла сник с ма њим пра вом. Као по сед ник 

13) Dra go Bu vač, Anatomijajapanskoguspeha,Glo bus, Za greb, 1982, стр. 111.

14)  Др Сто јан Јан ков, Савременипривредниситеми, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, ИЕИ, Бе-
о град, 1972, 

 стр. 21. 
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ак ци је он је за ви сан од од лу ка свих дру гих по сед ни ка ак ци ја, он је 
са мо члан ... јед не це ли не. С про ши ре њем ак ци о нар ског си сте ма 
ка пи та ли стич ка сво ји на та ко по ста је све ви ше та ква огра ни че на 
сво ји на ко ја да је ка пи та ли сти са мо пра во на ви шак вред но сти, не 
до зво ља ва ју ћи му да од лу чу ју ће за хва ти у ток про из вод ње“.15) Ка-
пи та ли ста не мо же као ак ци о нар за хва ти ти у ток про из вод ње јер 
се она већ то ли ко одво ји ла од ње го вог вла сни штва да су „у си сте-
му кор по ра ци ја вла сни ку ин ду стриј ског бо гат ства оста вље ни са-
мо сим бо ли вла сни штва, док се моћ, од го вор ност и имо ви на, ко ји 
су ра ни је би ли са став ни део 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. Ње го во вла сни штво са сто ји се од пар че та хар ти је ко-
је пред ста вља из ве сну ко ле бљи ву ко ли чи ну нов ца“, 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“.16) И „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 об ли ку не за ви сним 
од кре та ња ка пи та ли стич ке сво ји не“.17)

Не за ви сност про из вод ње од сво ји не до сти же свој вр ху нац 
у др жав ном ка пи та ли зму, где се др жа ва, у име це лог дру штва, по-
ја вљу је као прав ни су бјект и не по сред ни вла сник сред ста ва дру-
штве не ре про дук ци је. Тим сред стви ма ни кад ни је ни рас по ла га-
ло це ло дру штво, већ овла шће ни др жав ни ор га ни, ко ји су има ли 
мо но пол на то рас по ла га ње. Мо дер ну др жа ву упра во ка рак те ри ше 
до ми нант на уло га у ор га ни за ци ји про из вод ње и це ло куп не дру-
штве не ре про дук ци је, ода кле про ис ти че и ње на еко ном ска до ми-
на ци ја.18) 

Сво ја сред ства др жа ва мо же сти ца ти је ди но при сва ја њем ту-
ђег ра да, по што са ма ни је про из во ђач, па „не ма основ не кон тра-
дик ци је из ме ђу при ват ног и дру штве ног вла сни штва“.19) Мо дер на 
др жа ва, без об зи ра на њен об лик, „у су шти ни је ка пи та ли стич ка 
ма ши на, др жа ва ка пи та ли ста, иде ал ни све оп шти ка пи та ли ста“, и 
„уко ли ко ви ше про из вод них сна га она пре у зи ма у сво је вла сни-
штво, уто ли ко ви ше по ста је ствар ни све оп шти ка пи та лист, уто-

15) Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал,Кул ту ра, 1958, стр. 152.

16) Ерих Фром,Здраводруштво, Рад, Бе о град, 1983. , стр. 138.

17) Ру долф Хил фер динг, исто, стр. 168.

18) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Самоуправљањеодреалностидоутопије,ДО Ло кал на са мо-
у пра ва,  Бе о град, 2001, стр. 58-59. 

19) Bran ko Hor vat, Političkaekonomijasocijalizma,Glo bus, Za greb, 1984, стр. 197.
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ли ко ви ше др жа вља на екс пло а ти ше. Рад ни ци оста ју на јам ни рад-
ни ци, про ле те ри“, а „ка пи та ли стич ки од но си се ти ме не уки да ју, 
на про тив, они до сти жу свој вр ху нац“.20)

На ра ста ју ћи др жав ни ка пи тал уве ћа ван је углав ном фи скал-
ним за хва ти ма и на ци о на ли за ци јом при ват ног ка пи та ла. Исто-
вре ме но са раз ви је ним зе мља ма, на ци о на ли за ци ју су вр ши ле и 
не раз ви је не зе мље, где су у пр ви план, уме сто еко ном ских, из би-
ја ли по ли тич ки фак то ри ета ти за ци је. У зе мља ма где су из вр ше ни 
ре во лу ци о нар ни пре вра ти са основ ним ци љем уки да ња при ват не 
сво ји не, чи ње ни су по ку ша ји да се на ци о на ли за ци јом и по др жа-
вље ње при ват ног ка пи та ла ус по ста ви не ка чи сто дру штве на сво ји-
на. У ин те ре су др жав но-пар тиј ске би ро кра ти је др жав на сво ји на је 
про гла ше на оп ште на род ном сво ји ном и озна че на као крај њи до мет 
по друштвља ва ња сво ји не. 

На ци о на ли за ци јом при ват ног ка пи та ла и фи скал ним за хва-
та њем ви шка про из во да др жа ва је при сва ја ла ка пи тал ин ди ви ду ал-
них вла сни ка, чи ме ин ди ви ду ал но при сва ја ње ни је уки ну то, не го 
је са мо про ме њен на чин при сва ја ња, ко јим је на ра чун мо но по ла 
при ват них пред у зет ни ка оја чан мо но пол др жав не би ро кра ти је. Ти-
ме је оја чао ко лек тив ни на ра чун ин ди ви ду ал ног су бјек ти ви те та у 
рас по ла га њу дру штве ном имо ви ном.

По што дру штве ног су бјек та не мо же би ти без ин ди ви ду ал ног 
су бјек та, пот пу на ин ди ви ду а ли за ци ја сво ји не зах те ва и пот пу но 
по друштвља ва ње, а пот пу но по друштвља ва ње омо гу ћа ва пот пу ну 
ин ди ви ду а ли за ци ју. За то дру штве ни су бјект у су шти ни и ни је ни-
шта дру го до за јед нич ки или ко лек тив ни су бјек ти ви тет удру же них 
рад ни ка. Све ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја и све ве ће по друштвља ва ње 
под ра зу ме ва ју и све ве ћу ре ла ти ви за ци ју сво јин ског мо но по ла, ко-
ји се све ви ше тран сфор ми ше у сло бод но рас по ла га ње сред стви ма 
дру штве не ре про дук ци је, та ко да она „при па да ју исто доб но сва ком 
чла ну дру штва и сви ма за јед но, но ни ко ме у цје ло сти, ни ком ис-
кљу чи во“.21)

Ши ре њем функ ци је упра вља ња вла сни ка на не вла сни ке 
вр ши се де мо но по ли за ци ја, ко ја зна чи уки да ње и упра вља ња и 
вла сни штва. Већ у кру гу са мих вла сни ка по друштвља ва ње упра-
вља ња во ди су жа ва њу њи хо вог мо но по ла, та ко да „пре тва ра њем 
сво ји не у ак ци о нар ску сво ји ну вла сник по ста је вла сник с ма њим 
пра вом“, јер је „као по сед ник ак ци је за ви сан од од лу ка свих дру гих 

20) F. Ен гелс, Развитаксоцијализмаодутопиједонауке,К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дело,том II, 
Кул ту ра, 1950, стр. 144.

21) Dr Mar tin Ve driš, Osnoveimovinskogprava,No vin sko-iz da vač kištam par ski i bi ro teh nič ki 
za vod, Za greb, 1976, 2. изд., стр. 195.
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по сед ни ка ак ци ја“,22) а пре но ше њем упра вља ња и на за по сле не мо-
но пол ска пра ва ин ди ви ду ал них вла сни ка се још ви ше су жа ва ју. У 
за дру гар ству де мо но по ли за ци ја је до ве де на до кра ја, јер сви за дру-
га ри рав но прав но рас по ла жу за дру жном имо ви ном. Ко лек тив но 
вла сни штво ов де про ис ти че из при ват ног вла сни штва, као и при-
ват но из ко лек тив ног, а ве ли чи на за дру жне имо ви не за ви си од ин-
ди ви ду ал них до при но са за дру га ра, као што ве ли чи на њи хо вих ин-
ди ви ду ал них уде ла за ви си од укуп ног при но са за дру жне имо ви не. 

За дру жно вла сни штво, пре ма то ме, не мо же би ти де фи ни са-
но као „сва чи је и ни чи је“. Оно је ин ди ви ду ал на сво ји на сва ког за-
дру га ра у ме ри у ко јој он до при но си ње ном ства ра њу, и за јед нич ка 
сво ји на свих ко ји по ла жу пра во на ње но ко ри шће ње. Сва ки за дру-
гар са мо стал но рас по ла же оним де лом за јед нич ког про из во да ко-
ји од го ва ра ње го вом рад ном до при но су, уко ли ко це лим про из вод-
ним или јед ним ње го вим де лом не рас по ла жу сви за јед нич ки. Али, 
исто вре ме но сви за јед нич ки рас по ла жу сва ким по је ди ним де лом 
дру штве ног про из во да уко ли ко за јед нич ки од ре ђу ју оп ште усло ве 
сво јин ског рас по ла га ња. 

Пре тва ра њем људ ског зна ња у глав но сред ство про из вод ње, 
ко је се по сво јој при ро ди не мо же при сва ја ти, за дру жно вла сни-
штво се за пра во кре ће пре ма без сво јин ском ста њу, а упра вља ње 
пре ма истин ском са мо у пра вља њу, ко је се мо же оства ри ти са мо у 
усло ви ма ауто ма ти зо ва не про из вод ње. „Ауто ма ти за ци ја ми је ња 
по ло жај и уло гу ру ко во де ћих ка дро ва, и то у сми слу сма ње ња оне 
њи хо ве мо ћи ко ју су има ли ра ни је. На и ме, нај ва жни јим оде ље-
њи ма као што су ауто ма ти зи ра на, мо гу ру ко во ди ти са мо спе ци ја-
ли сти –тех ни ча ри, па ова оде ље ња рас по ла жу оба ве ште њи ма од 
ко јих упра во за ви си у сво јим од лу ка ма, а то тим оде ље њи ма да је 
мо гућ ност да мо гу на њу вр ши ти при ти сак од но сно по на ша ти се 
пре ма њој као мно го не за ви сни ји. На тај на чин иш че за ва она ста-
ра уред ска хи је рар хи ја са јед ним ше фом или јед ним вр хом ко ји је 
био све мо ћан, а ства ра се не ко ли ко вр хо ва или оно што се да нас у 
со ци о ло ги ји зо ве по ли ар хиј ска (ви ше вла да вин ска) ру ко во де ћа ор-
га ни за ци ја... Ауто ма ти за ци ја ру ши моћ „ма лих бо го ва““!23) 

На ба зи ауто ма ти за ци је и ком пју те ри за ци је са мо у пра вља ње 
по ста је не са мо мо гу ће већ и не из бе жно јер из ви ре из са ме при ро-
де про из вод ног про це са ко јим се ви ше не мо же спо ља упра вља ти. 
Ауто ма ти зо ва ним про це си ма про из вод ње прак тич но је не мо гу ће 
спо ља упра вља ти јер про из во ђа чи „у ауто ма ти зи ра ним пред у зе ћи-

22) Ру долф Хил фер динг, исто, стр. 152.

23) Dr Ru di Su pek, Automatizacijairadničkaklasa,„Bo ži dar Adži ja“, Za greb, 1965, стр. 100.
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ма са мо у пра вља ње осје ћа ју као дио сво јих не по сред них за хтје ва, 
јер не при хва та ју да би јед ном пр вен стве но на уч ном и тех нич ком 
ор га ни за ци јом про из вод ње ру ко во дио не тко тко је из ван са мог 
рад ног ко лек ти ва“.24) Сто га је пот пу но осно ван за кљу чак да су „на-
уч но-тех но ло шка (ки бер нет ска) ре во лу ци ја и са мо у пра вља ње нај-
при род ни ји спој у ко ме се из ра жа ва ју обе стра не му та ци је са вре-
ме ног дру штва, ње го ве ду бо ке и трај не со ци јал не ре во лу ци је“.25)

Ауто ма ти за ци ја, за пра во, уки да од но се хи је рар хиј ске суб ор-
ди на ци је у про це су про из вод ње. „Ако схва ти мо да је основ на уло-
га би ро кра ци је да бу де по сред ник, на ро чи то у пре но ше њу од лу ка 
с ви ших ин стан ци ја на ни же, та да ауто ма ти за ци ја ову по сред нич ку 
функ ци ју чи ни су ви шном. Од лу ке се за пра во, до но се у уре ди ма за 
про гра ми ра ње, а пре но се се не по сред но на стро је ве, а не на љу-
де! Ад ми ни стра тив не функ ци је су под ре ђе не тех ни ци, па тех ни ка 
на овај на чин дез ор га ни зи ра хи је рар хиј ску струк ту ру пред у зе ћа... 
Чи та ва тех нич ка хи је рар хи ја под ре ђе на је јед ном без лич ном ауто-
ри те ту ко ји се зо ве уред за про гра ми ра ње или про сто тех но ло шка 
ор га ни за ци ја про из вод ње“.26)

За то се ин ду стриј ска ор га ни за ци ја „пре о бра жа ва од ор га ни-
за ци је би ро крат ског ти па са кру том хи је рар хи јом – по кла сич ном 
Ве бе ро вом опи су – у „до бро вољ ну ор га ни за ци ју“, у ко јој се раз ви-
ја де мо крат ски ауто ри тет це ло куп ног рад нич ког са ста ва у до но-
ше њу основ них од лу ка. Ауто ри тет би ро крат ске функ ци је усту па 
ме сто ауто ри те ту тех нич ког зна ња“.27)

Са раз во јем ауто ма ти за ци је ин те гри са ност рад ни ка у пред у-
зе ће уме сто ста тич ног, све ви ше до би ја ди на мич ки ка рак тер, чи ме 
се по ступ но пре ва зи ла зе про фе си о нал не и ста ту сне раз ли ке у рад-
ном од но су, а ти ме и не јед на кост у мо гућ но сти ма ствар ног ути ца ја 
на до но ше ње и са му са др жи ну од лу ка. „Ко о пе ра ци ја уки да по де-
лу на уста ље не, де ли мич не и ме ђу соб но изо ло ва не ра до ве; уво ди 
се ко лек тив но вр ше ње за да та ка, од го вор ност гру пе , ко лек тив но 
при пре ма ње од лу ке“,28) што зна чи да „груп ни рад пред ста вља је-
ди но мо гу ћи об лик рад не ор га ни за ци је“.29) Ка ко на во ди Ха ролд Б. 

24) Ru di Su pek, исто, стр. 73.

25) Ми ро слав Пе чуј лић, Будућносткоја јепочела,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је ФПН, 
Бе о град, 1969, стр. 46. 

26) Dr Ru di Su pek, исто, стр. 109. и 111.

27) Ми ро слав Пе чуј лић, исто, стр. 25.

28) Исто.

29) Организацијауамеричкимпредузећима,Ин сти тут за спољ ну тр го ви ну, Бе о град, 1965, 
стр. 55-56.
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Маyнард, „уски тим ски рад из ме ђу свих функ ци о нал них еле ме на-
та пред у зе ћа, а на ро чи то про из вод ње, тех нич ког сек то ра, на бав ке 
и мар ке тин га, - је не са мо по же љан већ бр зо по ста је и по тре бан. 
Иде ал но тим ски рад по чи ње код кре и ра ња по ли ти ке и од ре ђи ва ња 
ни воа за по сле них па се про те же це лом ли ни јом ор га ни за ци је“.30)

Ор га ни за ци ја про из вод ног ра да са раз во јем ауто ма ти за ци-
је све ви ше гу би ауто крат ска и до би ја де мо крат ска обе леж ја. „У 
ме ха ни зи ра ној про из вод њи се рад ни ко лек тив мо же упо ре ди ти са 
пе ша диј ским ба та љо ном ко је му је на че лу стро ги ко ман дант, чи ји 
ауто ри тет ства ра од изо ли ра них по је ди на ца чвр сту це ли ну. На про-
тив, рад ни ко лек тив у јед ној ауто ма ти зи ра ној твор ни ци ли чи при је 
на по са ду јед ног ве ли ког ави о на, гдје су функ ци је стро го рас по-
ди је ље ње, али сва ки осје ћа да за ви си од дру го га и да за јед но сно-
се за јед нич ку од го вор ност за успјех у за дат ку. У по то њем слу ча ју, 
на рав но, хи је рар хиј ски од но си ни су то ли ко на гла ше ни па по сто ји 
ве ћи осје ћај со ли дар но сти ме ђу по је ди ним про из вод ним гру па ма 
у рад ном ко лек ти ву“.31)

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

Под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до де мо кра ти за ци је про из-
вод них од но са нај пре до ла зи у ве ли ким ак ци о нар ским кор по ра ци-
ја ма ко ја се огле да у ши ре њу упра вља ња са про фе си о нал них упра-
вља ча на све за по сле не. „Ја пан ски рад ни ци су, оку пље ни у ма ле, 
де цен тра ли зо ва не рад не гру пе ,,са ми од лу чи ва ли о на чи ну ра да и 
те су од лу ке за ру ко во ди о це би ле све ти ња... Ја пан ске тврт ке ка рак-
те ри зи ра до жи вот но за по шља ва ње, за јед нич ко од лу чи ва ње и ко-
лек тив на од го вор ност“.32)

Са по друштвља ва њем ка пи та ли стич ке сво ји не мо ра ло би се 
по друштвља ва ти и упра вља ње, као су штин ска ком по нен та рас по-
ла га ња сво јин ским објек ти ма. До су жа ва ња сво јин ског су бјек ти ви-
те та ин ди ви ду ал них вла сни ка ка пи та ла и до ла зи због то га што они 
ни су спо соб ни да упра вља ју ви со ко тех но ло ги зо ва ним то ко ви ма 
ре про дук ци је. „Про мје не ко је у не по сред ном рад ном про це су иза-

30) Савременаорганизацијапроизводње,Кул тур ни цен тар, 1979, стр. 1-4.

31) Ru di Su pek, isto, str. 71-72.

32) John Na is bitt, Megatrendovi,Glo bus, Za greb, 1985, стр. 199, 211.
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зи ва но ва, су вре ме на и ауто ма ти зо ва 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“.33)

Због тех но ло шке сло же но сти , упра вља ње са вре ме ним то ко-
ви ма пре у зе ли су струч ни ти мо ви, па су „од лу ке у мо дер ним по-
слов ним пред у зе ћи ма и пот хва ти ма про из вод ра да гру па а не по је-
ди на ца. Ство ре на је си ту а ци ја у ко јој под у зет ник ви ше не по сто ји 
као ин ди ви ду ал на осо ба ни у јед ном зре лом ин ду стриј ском под у-
зе ћу“, већ је „упра ва фир ме пре у зе ла од под у зет ни ка моћ упра вља-
ња под у зе ћем... Ме ђу дви је сто ти не нај круп ни јих кор по ра ци ја у 
САД-а, 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 по сто ји, сла би из го ди не у го ди ну“.34)

Са вре ме ним кор по ра ци ја ма ни нај струч ни ја ко лек тив на 
упра ва не мо же са ма упра вља ти без ан га жо ва ња свих за по сле них, 
због че га у „не ким скан ди нав ским зе мља ма и Ја па ну да ју се ши ро-
ка 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 ак тив ност, уз исто вре ме но раз ви ја ње са мо стал но сти и не за ви-
сно сти не са мо од упра ве пред у зе ћа не го и син ди ка та“.35)

Еко ном ском ин те гра ци јом на ци о нал них ка пи та ла у свет ски 
ка пи тал на ци о нал но вла сни штво се тран сфор ми ше у оп ште чо ве-
чан ско вла сни штво, ко је је на рас по ла га њу це ле свет ске за јед ни це. 
Уко ли ко људ ско зна ње, ко је се већ са мим јав ним са оп шта ва њем 
сви ма ста вља на рас по ла га ње, бу де по ста ја ло глав ним про из вод-
ним сред ством, при сва ја ње ма те ри јал них сред ста ва све ви ше ће гу-
би ти на зна ча ју. Што се објек ти ви зи ра но зна ње ком пју те ри за ци јом 
ви ше уно си у не по сред ни про цес про из вод ње, оно све ви ше пре-
ста је би ти сред ством при сва ја ња и пре тва ра се у сви ма до ступ но 
оп ште дру штве но до бро. 

Зна ње, као глав ни при вред ни ре сурс, се не мо же при сва ја ти и 
оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви при пад ни ци 
мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, да га кон тро-
ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви при пад ни ци по сту па ју као 
од го вор ни до но си о ци од лу ка“, те да „сва ки члан мо ра да ви ди се бе 
као „ди рек то ра““.36) За то већ „по чи ње мо на пу шта ти хи је рар хи је“, 

33) Dra go Bu vač, Anatomijajapanskoguspjeha,Glo bus, Za greb, 1982, стр. 111.

34) J. K. Gal bra ith, Novaindustrijskadržava,Stvar nost, Za greb, 1970, стр. 74, 80 и 92.

35) Бу ди мир Ко шу тић, Колективнипреговори,правонаштрајкиlock-outусавременимка-
питалистичкимдржавама,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1987, стр. 39.

36) Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр. 110. и 111.
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за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је су до бро функ-
ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и „за ми је њу је мо 
их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра ња – мре жа ма“.37)

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ским ка пи та лом не 
од ви ја се са мо у кру гу ње го вих вла сни ка, већ за хва та и не вла сни ке, 
на ро чи то ме на џе ре. „Љу ди ко ји да нас упра вља ју круп ним кор по ра-
ци ја ма ни су ујед но вла сни ци зна чај ног де ла њи хо вих ак ци ја...“, па 
„... иако је у нор мал ним при ли ка ма њи хов удио у вла сни штву не-
зна тан, они др же чвр сто у сво јим ру ка ма власт над под у зе ћем“.38) 
Раз во јем ин ду стриј ске тех но ло ги је „...ство ре на је си ту а ци ја у ко јој 
под у зет ник ви ше не по сто ји као ин ди ви ду ал на осо ба ни у јед ном 
зре лом ин ду стриј ском под у зе ћу...“, већ је „...упра ва фир ме пре у зе-
ла од под у зет ни ка моћ упра вља ња под у зе ћем“.39) 

Уко ли ко са раз во јем тех но ло ги је, тех но ло шко зна ње по ти-
ску је ка пи тал као основ но сред ство про из вод ње, де мо кра ти ја и у 
про из вод њи и у по ли ти ци по ти ску је ауто кра ти ју. „За хтје ви што их 
по ста вља ју тех но ло ги ја и пла ни ра ње, уве ли ко по ве ћа ва ју по тре-
бе ин ду стриј ских пред у зе ћа за спе ци ја ли зи ра ном рад ном сна гом и 
по тре бу да се она ор га ни зи ра“, та ко да ће се „на по љу ин ду стриј-
ске ини ци ја ти ве до го ди ти но ви по мак мо ћи, и то с ка пи та ла на ор-
га ни зи ра но зна ње, а мо гло би се оче ки ва ти да ће се то по ми ца ње 
од ра зи ти и на рас по де лу мо ћи и сна га у дру штву као цје ли ни“, што 
се „упра во и до га ђа; за пра во је моћ пре шла на не што што сват ко 
тко во ли тра га ти за не чим но вим, мо же сло бод но на зва ти но вим 
фак то ром про из вод ње“, а „тај но ви фак тор про из вод ње јест удру-
жи ва ње љу ди ко ји по сје ду ју зна ње“.40)

Та кво удру жи ва ње за сни ва се и одр жа ва на нео ту ђи вим де-
мо крат ским на че ли ма, што „зна чи да не ма ни ка квих „под ре ђе них“, 
по сто је са мо „са рад ни ци“. Шта ви ше, у ор га ни за ци ји за сно ва ној на 
зна њу сви при пад ни ци мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти-
тим ра дом, да га кон тро ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви 
при пад ни ци по сту па ју као од го вор ни до но си о ци од лу ка. Сва ки 
члан мо ра да ви ди се бе као „ди рек то ра““.41)

Са вре ме на ин ду стриј ска про из вод ња за сно ва на на по-
дрштвља ва њу сво ји не и упра вља ња не из бе жно во ди у истин ску 

37) John Na is bitt, Megatrendovi, исто, стр. 257.

38) J. H. Gal bra ith, Novaindustrijskadržava,исто, стр. 15. и 60.

39) Исто, стр. 74. и 80.

40) J. K. Gal bra ith, ци ти ра ни рад, стр. 67. и 68.

41) Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч, При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр. 111.
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де мо кра ти за ци ју дру штва. У по бољ ша њу сво јин ског ста ту са про-
из во ђа ча и ствар ној де мо кра ти за ци ји сво јин ских од но са, ко ја пред-
ста вља кључ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно сти, Ср би ја би чак 
мо ра ла пред ња чи ти да би пре бро ди ла за о ста ја ње за раз ви је ним 
зе мља ма.42) 

На су прот то ме, кључ ни про блем Ср би је је у не за шти ће но сти 
вла сни штва, ко је се од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним 
ка на ли ма. То ком тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са-
ним сво јин ским од но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и 
при ват на и др жав на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је-
ди на ца, чи ме се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти 
да су ве ре но рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра.

Про блем би се мо гао ре ши ти за кон ском за шти том сва ке и 
сва чи је, соп стве ним ра дом и за слу гом сте че не сво ји не, што под ра-
зу ме ва стро гу за бра ну сва ког не ле гал ног и не ле ги тим ног при сва-
ја ња ту ђе имо ви не. Али то би зах те ва ло пле би сци тар но из ја шња-
ва ње свих гра ђа на о та квој за ко но дав ној ре гу ла ти ви, јер све док 
ма њи на до но си др жав не за ко не, до но си ће их у сво ју ко рист.43) 

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

Раз вој на шан са мо гла би би ти у раз ви ја њу за дру гар ства, у 
ко јем Ср би ја има свет ску тра ди ци ју. Не ма сум ње да до ла зи вре-
ме оп ште вла да ви не за дру гар ства у свим сфе ра ма дру штве не ре-
про дук ци је, јер дру штвом ви ше не мо гу вла да ти од ње га оту ђе не 
си ле. Ак ци о нар ски и др жав ни ка пи тал, ко ји су из вр ши ли ве ли ку 
кон цен тра ци ју про из вод них сна га за па да ју у све ве ћу кри зу, јер 
ни су у ста њу да из вр ше оп шту еко ном ску мо би ли за ци ју дру штва 
ка кву зах те ва са вре ме на тех но ло ги ја,44) а на ра ста ју ће ак ци о нар ство 
ста нов ни штва ни је у су шти ни ни шта дру го не го сво је вр сни об лик 
42) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во ја 

де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
2/2010.

43) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Беогрaд, 2009.

44)  „Мо жда је нај бо ље на овом мје сту на ве сти оцје ну Има ну е ла Во лер сти на, по зна тог со-
ци о ло га  исто ри је и ана ли ти ча ра свјет ског си сте ма, ко ји сма тра да је до шао крај ка пи-
та ли зму: „По сто ји кри за ка пи та ли стич ког си сте ма... Ов де ми слим на те мељ ну кри зу 
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за дру гар ства. Ин ди ви ду а ли за ци јом сво јин ског су бјек ти ви те та за-
дру гар ство тре ба не са мо да се из јед на чи са ак ци о нар ством, већ и 
да стек не ком па ра тив не пред но сти. 

Це ло ку пан раз вој ин ду стриј ске про из вод ње не из бе жно во-
ди ја ча њу де мо крат ске др жа ве. С по друштвља ва њем сво ји не ин-
ду стриј ска тех но ло ги ја до но си и по друштвља ва ње упра вља ња, ко-
јим се ауто крат ска др жа ва тран сфор ми ше у де мо крат ску др жа ву. С 
пре но ше њем не по сред ног упра вља ња пред у зе ћем на све за по сле-
не, и не по сред но упра вља ње др жа вом мо ра се пре но си ти на све 
др жа вља не.45)

Пре но ше ње упра вља ња др жа вом на све др жа вља не зна чи, у 
су шти ни, ра зо ту ђи ва ње и др жа ве и упра вља ња, јер уко ли ко сви са-
ми со бом упра вља ју, уто ли ко пре ста је упра вља ње јед них дру ги ма, 
као што сва ко пре ста је би ти вла сни ком уко ли ко сви по ста ју вла-
сни ци ма. Је ди но ра зо ту ђи ва њем др жа ве и упра вља ња, на осно ву 
оп ште ин ди ви ду а ли за ци је дру штве ног вла сни штва и ствар ног по-
друштвља ва ња при ват ног вла сни штва без уки да ња ин ди ви ду ал ног 
су бјек ти ви те та у рас по ла га њу за јед нич ком имо ви ном, мо гла би се, 
уме сто оту ђе не и на ро ду су прот ста вље не др жав не вла сти, обез бе-
ди ти ствар на власт на ро да. 

DraganZ.Markovic

DEVELOPMENTOFPROPERTYRELATIONS
INTHEFUNCTIONOFDEMOCRATIZATION

OFPOLITICALINSTITUTIONS

Summary
This paper’s basic objective is to prove with appropriate argu-

mentation that a complete development of industrial production and 
technology inevitably leads to strengthening of democratic state and 
that it is not possible to achieve development of democratic society 
without democratization of property relations. It is concluded that devel-
opment of industrial technology brings also socialization of managing, 
by which an authocratic state is getting transformed into a democratic 
state; that the objective of modern democratization of the property rela-

си сте ма ко ја је та ква да ми се чи ни да овај си стем кроз 20 или 30 го ди на не ће по сто ја-
ти. Не ста ће и би ће пот пу но за ме њен не ком дру гом вр стом свет ског си сте ма““. (Мар ко 
Тму шић, „Од нос др жа ве и еко но ми је – кра так те о риј ски  осврт“, Политичкаревија, бр. 
4/2010, стр. 172.) 

45)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Одпосреднеканепосреднојдемократији, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Be o grad, 2010. 
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tions through development of the workers’ shareholding, stockholding 
and cooperative movement is to provide them a better property status 
and so as to consequently increase the workers’motivation, which has 
beena basic factor of economic efficiency throughout all historical cir-
cumstances so far; that a basic precondition of development of demo-
cratic society and democratization of political institutions of Serbia is 
democratization of the property relations which implies that broadest 
social masses manage social reproduction. 
Key Words: property relations, democratization, political institutions, demo-

cratic capacities
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Resume
Under influence of new technologies democratization of pro-

duction relations has firstly emerged in great joint-stock corporations 
which has been reflected in spreading of management from profession-
al managers to all workers involved. With automatization taking more 
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place in production organization of production work has been losing its 
autocratic triats and gaining democratic ones. 

For purpose of getting over its economic basckwardness and en-
rolling into the world economic integrations Serbia should accept an 
appropriate organization of production which is based on production 
programs to which even the organization of the companies should be 
adapted to. It is necessary to economically connect direct producers 
into smaller or greater associations and that they democratically man-
age social reproduction. 

 Modern industrial production that is based on socialization of 
the property and management inevitably leads to one real democrati-
zation of society and political institutions. Serbia should even take a 
lead place in improving the property status of producers in order to get 
closer to developed states. 

A key problem in Serbia has been the lack of protection of the 
property and its alienation from its owner through illegal and non-il-
legal methods. During transitional process there has been going on a 
campaign-like privatization of both private and state property without 
appropriately regulated property relations. In this way the private and 
state property has gone into the hands of some powerful individuals 
and so a largest part of population has been deprived of opportunity 
to souverengly manage the resources that they had created themselves 
with their own work. 

This problem could be solved with legal protection of each and 
everybody’s property which is earned with one’s own work or acquired 
as an aquested property. This implies a rigid ban on any illegal and non-
legal appropriation of somebody else’s (the people’s) property.  Howev-
er, this needs a plebiscite expression of the will of the citizens regarding 
such legislative regulation, for as long a minority makes decisions on 
the state law they will do it for their own benefit. 

* Овај рад је примљен 26. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. јуна 2011. године.
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