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редниметод...
Кључне речи: политичке елите, демократскеинсти
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ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКИОКВИР

Oвај рад ће се по за ба ви ти по ли тич ким ели та ма у Ср би ји. У не-
што од ре ђе ни јем зна че њу он ће про у ча ва ти узроч но-по сле-

дич не од но се спре га ин сти ту ци о нал них ре ше ња у по ли тич ком 
* Истраживач-сарадник, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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по љу и ано мич них дру штве них ста ња ко ја до во де до плу то кра ти-
за ци је дру штва. Да би се све ове сло же не по ја ве раз ја сни ле нај пре 
тре ба при о ну ти рад ном де фи ни са њу пред ме та ис тра жи ва ња.

Предметнодефинисањеистраживања

Сло же ност по ја ве би ће раз мо тре на нај пре са ње не пој мов не 
стра не. По ја ва ко ја је пред мет ис тра жи ва ња са др жи у се би не ко ли-
ко јед но став ни јих пој мо ва, ко је нај пре ва ља са знај но и ло гич ки де-
фи ни са ти. Ти пој мо ви су: елите, политичкеелите, партократија, 
плутократија, плутократизација.

1. Елите ће мо де фи ни са ти на осно ву не ко ли ко свој ста ва. За 
основ ну ка рак те ри сти ку дру штве них ели та Вил фре до Па ре то узи-
ма способност, за Га е та на Мо ску то је «власт, за Кар ла Ман хај-
ма рационалност, за Ро бер та Да ла одлучивање, за Су зан Ке лер 
положај , за Еву Еци о ни-Хе ле ви надзорнадресурсима итд.»1) «На 
осно ву по вр шне ана ли зе го то во свих по бро ја них ауто ра, ако из у-
зме мо Ман хај мо ву де фи ни ци ју дру штве них ели та (ра ци о нал ност), 
у свим оста лим пре о вла да ва некa од ком по нен ти дру штве не мо ћи: 
спо соб ност, власт, од лу чи ва ње, по ло жај или над зо ру над ре сур си-
ма.»2) Та ко до ла зи мо до кључ ног ста но ви шта пре ма ко ме је не мо гу-
ће ели ту спо зна ти без ње не не по сред не ве зе са не ким од еле ме на та 
дру штве не мо ћи.3) У осно ви ели та сто је: по ли тич ке, при вред не и 
кул тур не ели те.4) Ми ће мо се ов де по за ба ви ти ис кљу чи во по ли тич-
ком ели том, од но сно по ли тич ким ели та ма.

1)  S. An to nić: “Eli ta”, Sociološkirečnik, Za vod za udž be ni ke, Be o grad, 2007, str. 119.
2)  В. Стан ко вић: «Дру штве не ели те у Ср би ји – пре о бра жај и про ход ност у по след њих 

два де сет го ди на», Националниинтерес, 3/2010, стр. 469-490, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 472-473.

3)  Милс је отво ре но на зи ва ели та мо ћи. (Ви де ти у: T. In đić, «Eli ta», Sociološkileksikon, 
Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1982, str. 167: «Ели ту мо ћи Милс од ре ђу је као при-
пад ни ке ви ших дру штве них кру го ва ко ји по се ду ју атри бу те мо ћи и ути ца ја, бо гат ства 
и сла ве (пре сти жа), ко ји у сво јим ру ка ма усред сре ђу ју во де ће, ко манд не по зи ци је круп-
них ин сти ту ци о нал них хи је рар хи ја: при вред них кор по ра ци ја, по ли тич ко-др жав них 
ин сти ту ци ја и вој ске.»)

4)  Та ко нпр. со ци о лог Ми ло ван Ми тро вић: «... ово раз ма тра ње се огра ни ча ва на тзв. 
стратешкеелите: на по ли тич ку, при вред ну и кул тур ну (ин те лек ту ал ну) ели ту ко је су 
у свим дру штви ма (па и срп ском) нај у ти цај ни је.» (М. Ми тро вић: «Ра за ра ње дру штва и 
но ве срп ске ели те», Националниинтерес, 3/2010, стр. 147-170, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 148) 

 Истог је ми шље ња још је дан со ци о лог Љу би ша Ми тро вић: «Мо гу ћа ски ца са ста ва 
елит них ску пи на у са вре ме ним пост со ци ја ли стич ким дру штви ма, мо же из гле да ти ова-
ко:

 а) привредна ели та (ме на џе ри, ме ри то кра ти ја и тех но кра ти ја)
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2. По ли тич ке ели те су ужи по јам од (дру штве них) ели та. Ма да 
се у све де ни јим дру штви ма дру штве не и по ли тич ке ели те, услед 
сра сло сти, мо гу  ме ђу соб но по и сто ве ћи ва ти,5) по ли тич ке ели те 
ипак ве зу је мо ис кљу чи во за по ли тич ки сег мент дру штве не мо ћи 
или оно што за ре сурс има ка кво упра вља ње др жав ним и оп ште-
дру штве ним зби ва њи ма.6) По ли ти че ели те, да кле, рас по ла жу по-
ли тич ком мо ћи, као пре не тим од но сно по ве ре ним или де ле ги ра-
ним из ра зом др жав ног су ве ре ни те та све при сут не при ну де у јед-
ном дру штву,7) ко ја свој ле ги ти ми тет ис цр пљу је у во љи на ро да (vox
populi).8) Оту да но си о ци по ли тич ких ели та је су стра нач ка вођ ства, 
пар тиј ски на ме ште ни ци у др жав ним (ми ни стар ства, за во ди) и па-
ра-др жав ним ор га ни ма (у тзв. ло кал ној са мо у пра ви), а ин ди рект но 
њу чи не и пред став ни ци спи но ва ног и/или за сту па ног јав ног мње-
ња (ана ли ти ча ри, не вла дин сек тор, струч ња ци...).9) То је по при лич-

 б) политичка ели та (по ли то кра ти ја, би ро кра ти ја и иде о кра ти ја)
 в) културна ели та (на уч на, умет нич ка, сци јен то кра ти ја, ме ди о кра ти ја...) (Љ. Ми тро-

вић: «Но ва бур жо а зи ја и ње на ели та у дру штву пе ри фер ног ка пи та ли зма», Национални
интерес, 3/2010, стр. 249-268, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 256-
257)  

5)  Н. Цве ти ћа нин: «Про цес кон сти ту и са ња по ли тич ке и дру штве не ели те у срп ском дру-
штву – про блем ле ги ти ми те та и флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та», Националниинтерес, 
3/2010, стр. 107-146, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 110: «Би ло 
ка ко би ло, ис тра жи ва ће мо углав ном фор ми ра ње по ли тич ких ели та уну тар срп ског дру-
штва, ко је, због прет ход но на ве де них раз ло га, има ју и уло гу оп ште дру штве них ели та, 
те ће мо сто га че сто ко ри сти ти син таг му из на сло ва ра да о по ли тич кој и дру штве ној 
ели ти, ме ђу ко ји ма у срп ском дру штву го то во да не ма би ло ка кве раз ли ке, те су и да нас, 
баш као и не кад, пот пу но сто пље не.»

6)  A. Zuc ker man: “The con cept of Po li ti cal eli te”, The Journal of Politics, Nº 39/1977, p. 
324-344, So ut hern Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Cam brid ge, 1977, p. 327: “To de fi ne the 
po li ti cal eli te as tho se who con trol real,effectivepower...”

7)  С. Јо ва но вић: Осуверености, Гра ди на, Ниш, 1996, стр. 14: «Као је ди на ка рак те ри сти-
ка су ве ре не вла сти оста је то, да је не ве за на за ко ни ма, дру гим ре чи ма, да је нео гра ни че-
на – ап со лут на.»

8)  П. Ма тић: «Бу дућ ност ин сти ту ци о на ли зма – про це си и про ме не у XXI ве ку», Поли
тичкаревија, 2/2010, стр. 49-64, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 50: 
«Код по ли тич ких стра на ка (...) њи хо ва моћ на кон од ре ђе них из бор них ци клу са ва ри ра 
у скла ду са по др шком гла са ча.» 

9)  Ру ски со ци о лог Ти тов ми шље ња је да се и по ли тич ка ели та мо же по де ли ти на: по ли-
тич ку у ужем сми слу или опе ра тив ну, еко ном ску или фи нан си јер ску у окви ру по ли-
тич ке стран ке, и иде о ло шко-за ступ нич ку. (В.Н. Титов: «Политическая элита и пробле-
мы политики», Социологическиеисследования, Nº 7/1998, стр. 109-115, ежемесячный 
научный и общественно-политический журнал Российской Академии наук, Москва, 
1998, стр. 110-111: «Так, в настоящее время можно говорить об активном процессе ста-
новления следующих типов политических элит, различающихся по их функциональ-
ным позициям:

 1. Политическая, избавившаяся от прежнего жесткого контроля со стороны господ-
ствующей партии и представленная в настоящее время исполнительной (правитель-
ство) и законодательной ветвями власти (Дума и Совет Федерации);
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но та нак слој оли гар ха ко ји ре ал но рас по ла же по ли тич ким ре сур-
си ма јед не на ци је.

3. «Партократија у бу квал ном пре во ду зна чи вла да ви ну пар-
ти ја (стра на ка), од но сно ста ње по ли тич ког си сте ма у ко јем су по-
ли тич ке пар ти је у пре вла сти над кон сти ту ци о нал ним др жав ним 
те ли ма.»10) Пар то кра ти ја је ано мич ни по до блик по ли тич ке вла да-
ви не уну тар пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, у ко ме због тех ни ке 
из бор ног си сте ма, по ли тич ке кул ту ре, али и мен та ли те та јед не на-
ци је, по сто ји нео б у зда на вла да ви на по ли тич ких стра на ка, ње них 
по сла нич ких клу бо ва и/или са мих ли де ра по ли тич ких пар ти ја.11) 
Ов де се сва по ли тич ка моћ ди стри бу и ра кроз пар тиј ску оли гар хи-
ју: уже стра нач ко те ло (Ма ло ве ће, Из вр шни од бор или Пред сед-
ни штво стран ке), по сла нич ки клуб, или пар тиј ског во ђу и ње го вог 
за ме ни ка.12) «Стран ке се у екс трем ном слу ча ју чак до жи вља ва ју и 
као де о ни ча ри ко ји рас по ла жу из ве сним уде лом у по ли тич кој су-
ве ре но сти зе мље.»13) Пар ти је  по ста ју вла сни це ман да та по сла ни ка 
ко ји су иза бра ни на ње ним ли ста ма, оне има ју пра во да (са о бра зно 
свом уче шћу у пар ла мен ту) до би ју сра змер ну за сту пље ност у за ко-
но дав ној вла сти, а уко ли ко уче ству ју у вла ди та да сра змер но сво јој 
по др шци вла ди до би ја ју пра во на оку па ци ју (iusoccupationis) или 
за по се да ње (iususucapionis) уде о них де ло ва у: др жав ној ад ми ни-

 2. Экономическая, все в большей степени ориентирующаяся на выражение и защиту 
своих интересов, однако, как нам представляется, еще не превратившаяся из «класса 
в себе» в «класс для себя», и которая в свою очередь подразделяется на финансовую, 
промышленную и аграрную элиты;

 3. Идеологическая элита, утратившая свои прежние монопольные функции, представи-
тели которой входят в различие политические партии, структуры исполнительной вла-
сти или выполняют заказы в качестве независимых экспертов и консультантов.»)

10)  S. Orlović: “Partokratija kao ključno obeležje političkog poretka u Srbiji”, PolitičkiživotSrbi
je–izmeđupartokratijeidemokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 537. Орловић 
истиче и Китшелтову дефиницију партократије, када напомиње да се ради “о фузији 
партије, државе и економских елита у политичко-економске мреже карактеристичне по 
патронажи, клијентелизму и корупцији.” (Ibidem)

11)  «У готово свим парламентарним системима политичке партије су постале стварни 
центри моћи и одлучивања.» (З. Крстић: «Партије у парламенту», Политичкамоћи
улогапарламентаупарламентарнимсистемима, стр. 71-85, Институт за политичке 
студије, Београд, 2008, стр. 71)

12)  «Дистрибуција моћи у партијама по правилу одступа од формалне структуре про-
писане партијским документима. У стварности, ужи извршно-политички органи (на-
рочито партијски вођа) пресудно утичу на садржај партијских одлука, док се улога 
формално виших партијских форума најчешће своди на ратификацију.» (Д. Суботић: 
«Одлучивање у политичким странкама», Политичкаревија, 1/2007, стр.  79-118, Ин-
ститут за политичке студије, Београд, 2007, стр. 84) 

13)  В. Станковић: «Партократија међу демократским институцијама Републике Србије», 
Политичкаревија, 3/2009, стр.  17-26, Институт за политичке студије, Београд, 2009, 
стр. 19.
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стра ци ји, ло кал ној са мо у пра ви,  управ ним од бо ри ма јав них пред-
у зе ћа, и уста но ва ма дру штве них де лат но сти (об ра зо ва ње, здрав-
ство, фон до ви).14) Све ове по ја ве, ко је се до во де у не по сред ну ве зу 
са пар то кра ти јом, ука зу ју на ла тент ну опа сност од оли гар хи за ци је 
и плу то кра ти за ци је у по ли тич ком ми љеу јед ног дру штва.

4. Ко нач но, ка да је реч о плутократији та да ва ља ис та ћи да 
плу то кра ти ја пред ста вља вла да ви ну бо га тих, од но сно фи нан сиј-
ски моћ них.15) На су прот тер ми ну плу то кра ти ја ко ји озна ча ва об лик 
вла да ви не – или ка кво ћу вла сти бо га тих –  на ла зи се из раз плу
тократизација ко ји оли ча ва про цес, по сту пак или ста ње од ре ђе-
не по ја ве – у овом слу ча ју реч је о про це су пре у зи ма ња бо гат ства 
или ре сур са јед не на ци је од стра не имућ них или моћ них.16) Плу то-
кра ти за ци ја је про цес не у мит ног сра шћа ва ња дру штве них ели та: 
на чин при кљу чи ва ња по ли тич ких ели та фи нан сиј ским и при вред-
ним ели та ма и њи хо во све у куп но овла да ва ње кул тур ном сфе ром 
кроз про цес естра ди за ци је по ли тич ко-еко ном ских ели та. Ово ста-
ње има за по сле ди цу фор ми ра ње по ли тич ко-еко ном ско-естрад не 
кла се где дру штве на моћ не из ви ре са мо из фи нан сиј ске мо ћи оних 
ко ји јој при па да ју (у по ли ти ци, при вре ди, спор ту и ин ду стри ји за-
ба ве уоп ште), већ и из по зи ци је при па да ња вла да ју ћој или во де ћој 
кла си ко ја је у ста њу да кре и ра по ли тич ки, при вред ни и кул тур-
но-иде о ло шки ам би јент јед не на ци је.17) Но вац и по зи ци ја ов де су 
по чет ни основ да се кроз де мо кра ти ју, при ват но вла сни штво и тр-
жи ште уђе у во де ћу кла су.18) По се до ва ње: ма са по ли тич ких след-

14)  “Pod pojmom occupazione della stato misli se na preobrazbu državnog aparata u 
klijentelistički rezervoar stranke.” (M. Kasapović: Demokratskatranzicijaipolitičkestran
ke, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 1996, str. 268)

15)  M. Bosanac, O. Mandić, S. Petković: “Plutokracija”, Riječniksociologije isocijalnepsi
hologije, Informator, Zagreb, 1977, str. 446: “Plutokracija (grč. plutos – bogatstvo, krateo 
– vladam) naziv je za vladavinu bogatih. Plutokracija se javlja u pojedinim razdobljima 
klasnog društva, a posebno je naglašena u oligarhijskim režimima robovlasničkog sistema i 
prevlasti financijske oligarhije u epohi imperijalizma.” 

16)  T. Inđić: “Plutokratija”, Sociološkileksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982, str. 
452: “Плутократија – владавина богатих, утицаја новца или богатства у једној држави; 
слој најбогатијих у једном друштву; стање у коме су најутицајнији у друштвеним 
пословима регрутују из најбогатијих друштвених група и владају непосредно или 
посредно, тј. утицајем свога богатства на државне послове и политичаре у властитом 
интересу.”

17)  D. Colas: Sociologiepolitique, Press Universitaires de France, Paris, 1994, p. 131: “Ai-
nsi une classe dominante l’est triplement: elle est exploiteuse, elle est fusionnée avec l’Etat 
ou utilise l’appareil d’Etat pour son compte, son idéologie s’impose à la société entière. 
L’hégemonie de la classe dominante est donc aussi bien son hégémonie dans la société civile 
que dans la sphére idéologique et dans l’instance politique.”

18)  Ево шта о овом феномену на примеру Србије промишља Милош Кнежевић: «Зна се, 
заправо, да је и у Србији, попут других транзиционих земаља, настала елита политеко-
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бе ни ка, ма те ри јал ног ка пи та ла или лич них свој ста ва ко је зах те ва 
тр жи шна утак ми ца до во љан су за лог ко ји уво ди у во де ћу кла су и 
омо гу ћа ва ути цај при пад ни ка (по ли тич ке) ели те на то ко ве ре ал них 
мо ћи (нов ца, фак тич ког ути ца ја у дру штву, ге не ри са ње не ма те ри-
јал них вред но сти и сл).19)

Просторновременскоодређењеистраживачкогзахвата

Про стор но, ис тра жи ва њем ће би ти за хва ће но дру штво Ре пу-
бли ке Ср би је (и још уже ње гов по ли тич ки сег мент), а вре мен ски 
оквир је по де љен у две ета пе. Јед ну ета пу об у хва та пр вих де сет 
го ди на ус по ре них тран зи ци о них про це са, а дру га ета па је оиви че-
на пе ри о дом у по след њих де сет го ди на убр за не ре- или но во- при-
ва ти за ци је, де мо кра ти за ци је, по ли тич ке плу ра ли за ци је и по ку ша ја 
ожи вља ва ња тр жи шта кроз фор ми ра ње про сто ра за тр жи шну сти-
хи ју (из ме шта њем др жав ног упли ва из мно гих сфе ра дру штве ног 
и на ро чи то при вред ног жи во та).

Методскипоступакизначајистраживања

Основ ни ме тод ко ме ће се у ис тра жи ва њу при сту пи ти је сте ме
тодпосматрања пред мет не по ја ве у дру штву Ре пу бли ке Ср би је 
у по след њих 20 го ди на. Дру штве на ана ли ти ка по ред овог ме то да 
укљу чи ће и методанализе садржаја штам па них из во ра о пред-
мет ној по ја ви. Уз то раз ма тра ње јед не сло же не по ја ве не ће би ти 
мо гу ће ни без ко ри шће ња упоредногметода ка ко би се са гле да ле 
ве зе ме ђу под по ја ва ма и из ву кли за кључ ци. И ко нач но, методге
нерализације је не из о ста ван у сва ком озбиљ ни јем за кључ ном раз-
ма тра њу.

Ори ги нал ност ра да огле да се у актуалности те ме чи ји се пу-
бли ци тет у ма сов ним ме ди ји ма не ка ко по кло пио са пи са њем ово га 
ра да. На и ме, про це си укљу чи ва ња у европ ске ин те гра ци је не из о-
став но по вла че са со бом и пи та ња ко ја се ти чу не спу та них то ко-
ва: пре(мо ћи) стра на ка у дру штве ном жи во ту Ср би је, стра нач ког 
ка ри је ри зма, пар то кра ти је... Уз то пред мет ис тра жи ва ња до би ја на 
зна ча ју и због атрактивности те ме ко ја по пр ви пут скре ће па жњу 
на ме сто и уло гу по ли ти ке у мо ти ва ци ји по је ди на ца да се укљу че 

номске моћи састављена управо од најзначајнијих представника владајућих политич-
ких и финансијских групација.» (M. Knežević: Podeljenamoć, NSPM, Beograd, 2006, str. 
147)

19) T. Inđić: “Plutokratija”, Sociološkileksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982, str. 
452: “Новац и богатство кључне су ознаке поделе друштва на класе...”
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у (ви ше)пар тиј ски жи вот. Ко нач но, зна чај ра да се огле да и у ком
плементарности те ме са дру гим по ли ти ко ло шким, со ци о ло шким 
и прав ним ди сци пли на ма.20)

Општихипотетичкиоквир

За по чет ну хи по те зу узе ће мо прет по став ку да су не же ље на 
деј ства ин сти ту ци о нал ног пар то кра ти зма усло ви ла дру штве ну 
ано ми ју у про це си ма  плу то кра ти за ци је по ли тич ких ели та у Ср би-
ји у про те клих два де сет го ди на.

У пред мет ном сми слу ус по ста вља се ве за по ли тич ког си сте-
ма са по ли тич ком со ци о ло ги јом, со ци о ло ги јом по ли ти ке и оп штом 
со ци о ло ги јом.

НАЛАЗСТАЊА

Опис ста ња пред мет не по ја ве би ће раз ма тран из угла: раз вој-
ног, струк ту рал но-функ ци о на ли стич ког и ме то да ана ли зе са др жа ја 
но вин ских тек сто ва на те му од но са пар то крат ског и плу то кра ти за-
ци је по ли тич ких ели та.

Развојниприступпосматранојпојави

До плу то кра ти за ци је по ли тич ких ели та у ви ше стра нач кој Ср-
би ји до ла зи не ко ли ко го ди на на кон ус по ста вља ња ви ше пар ти зма. 
То је и ра зу мљи во ка да има мо у ви ду чи ње ни цу да је с по чет ка ви-
ше стра нач ја и да ље су ве ре на и до ми нант на са мо јед на по ли тич ка 
сна га у Ср би ји – на след ни ца Са ве за ко му ни ста Ср би је – Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је (СПС).21) Ако се из у зму вла дар и ње го ва по-
ро ди ца ни же оли гар хиј ске струк ту ре пар ти је оли че не у пар тиј ским 
би ро кра та ма, иако при ви ле го ва не, ни су има ле ре ал ну ма те ри јал-
ну моћ. Ме ђу тим, са кла сним ра сло ја ва њем и не стан ком чи та вих 
сло је ва сред ње кла се, са по јед но ста вљи ва њем дру штве не струк-
ту ре на бо га те и си ро ма шне, уплив фи нан сиј ски моћ них у вла да-

20) Овде се пре свега мисли на: политички систем, уставно право, политичку социологију... 
Све су ово научни предмети који су у тесној вези са социологијом политике.

21) Z. Stojiljković: “Političke partije i politička participacija – slučaj Srbija”, Godišnjak
FakultetapolitičkihnaukauBeogradu, FPN, Beograd, 2007, str. 206: “Само, након првих 
вишестраначких избора 1990. године, могло се говорити о доминантној позицији 
СПС, која је са нешто мање од половине добијених гласова располагала са готово три 
четвртине мандата.”
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ју ћу пар ти ју ра сте.22) На кључ на ме ста у др жав ном апа ра ту нај пре 
се по ста вља ју ди рек то ри јав них пред у зе ћа, а од кра ја де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка све је при сут ни је уче шће и при ват них фи нан-
сиј ских маг на та или пр вих ка пи та ли ста, ко ји свој ути цај на по ли-
ти ку углав ном оства ру ју ула ском у по ли тич ку аре ну уч ла ње њем 
у јед ну од вла да ју ћих «ле вих» пар ти ја. Опо зи ци о ни ли де ри у то 
вре ме при си ље ни су да ра чу на ју на стра не до на ци је и на спон зор-
ске при ло ге сит ни јих пред у зет ни ка. Они су још увек би ли ве о ма 
уда ље ни од ула ска у ели ту моћ них.

На кон пе тог ок то бра 2000. сли ка се ум но го ме ме ња. Ауто ри-
тар на по ли тич ка струк ту ра са фраг мен та ци јом и де мо кра ти за ци-
јом по ли тич ке мо ћи по ста је оли гар хиј ска.23) По ли тич ке стран ке 
ус по ста вља ју по сред ни штво из ме ђу на род не во ље и ре ал не мо ћи 
и та ко по ста ју ори ги нер ни вла сни ци др жав ног пле на.  Сра змер-
ном рас по де лом на род не во ље (ман да ти ма) за сни ва се је дан стро го 
ин те ре сни тр го вач ко-на год бе ни по ре дак у ко ме се кон цен тра ци ја 
по ли тич ке мо ћи за др жа ла у ру ка ма стра нач ких во ђа (и њи хо вих 
нај бли жих са рад ни ка), та ко да су са да по ли тич ки оли гар си по ста-
ли вла сни ци по ли тич ког али и фи нан сиј ског ути ца ја.24) У та квом 
ам би јен ту до ла зи до спре ге по ли ти ча ра, до ма ћих круп них ка пи та-
ли ста (тзв. тајкуна) и стра ног чи ни о ца оли че ног у ам ба са до ро кра-
ти ји.25) Не тран спа рент ност фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и 

22) М. Ђурковић, «Транзиција без трансформације – или како је у Србији од номенклату-
ре настала елита», Националниинтерес, 3/2010, стр. 307-328, Институт за политичке 
студије, Београд, 2010, стр. 314: «Најпознатија прича је формирање ДелтаХолдинга, 
тако што је Мирослав Мишковић по задатку започео бизнис у стану из кога се Слобо-
дан Милошевић одселио на Дедиње.»

23) В. Станковић: «Партократија међу демократским институцијама Републике Србије», 
Политичкаревија, 3/2009, стр. 17-26, Институт за политичке студије, Београд, 2009, 
стр. 20.

24) S. Orlović: PolitičkiživotSrbije–izmeđudemokratijeipartokratije, Službeni glasnik, Beo-
grad, 2008, str. 295: “Уз помоћ корупције људи блиски власти готово преко ноћи постају 
приватни власници огромног капитала. (...)...олигархија у својим рукама држи све 
инструменте и полуге које омогућавају брзо богаћење.”

25) Када је реч о амбасадорократији Милош Кнежевић бележи: «Страни амбасадори су 
добили јединствену прилику да (не)посредно учествују у управљању земљом у којој 
су акредитовани.» (М. Кнежевић: Жаморкризе, Београд, 2008, стр. 110). Слично го-
вори и висококотирани функционер владајућег СПС-а Душан Бајатовић (која је у 
коалицији са Тадићевом коалицијом ЗЕС-а). На питање новинара Политике: «Колико 
су стране дипломате и домаћи тајкуни утицали на формирање савеза ЗЕС-а и СПС-а?» 
Бајатовић одговара: «Ми не можемо да пренебрегнемо да се можда понекад амбасадо-
ри у Србији понашају другачије него што би то можда дипломатски протоколи налага-
ли и да покушавају да успоставе што већи степен утицаја. То важи и за тајкунске струк-
туре. Али на нама који вршимо јавне функције и који ћемо творити будућу владу, јесте 
да сместимо тај утицај на своје место.» (Петак, 27. јуни 2008: «Треба нам опипљив ре-
зултат за шест месеци», Политика, стр. 7)
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не до ди ри вост по ли тич ких вођ ста ва од од го вор но сти ко ји се обез-
бе ђу је не пред у зи ма њем ак тив но сти од стра не ту жи ла штва (ко је је 
и да ље про ду же так из вр шне вла сти, а не не за ви стан ор ган пра во-
су ђа), има за по сле ди цу нео ме та ну плу то кра ти за ци ју по ли тич ких 
ели та.26)   

Структуралнофункционалистичкиприступ

Не же ље на деј ства ин сти ту ци о нал ног пар то кра ти зма оме та-
ју све оп шти ин сти ту ци о нал ни и дру штве ни раз вој у Ре пу бли ци. 
Ме ђу не же ље ним деј стви ма уну тар пар тиј ског жи во та не ко ли ко је 
нај зна чај ни јих: 

– концентрација по ли тич ке моћи у нај у жим оли гар хиј ским 
гру па ма (уско)стра нач ког вођ ства;27)

– парадно де мо крат ско одлучивање члан ства оку пље ног у 
пле нар ним те ли ма стран ке (Ве ли ке скуп шти не или Са бо ри) 
или у «ба зи» (по ме сним и оп штин ским од бо ри ма пар ти-
ја);28)

– измештање кључ них по ли тич ких одлука, ка кве су: од лу ка о 
(не)из ла ску на из бо ре, од лу ка о ула ску у ко а ли ци о ну вла ду, 
од лу ка о ге о по ли тич ком кур су зе мље, од лу ке о ва нин сти ту-
ци о нал ној по ли тич кој бор би... у нај у жа те ла пар тиј ске оли-
гар хи је;29)

– недостатакдемократскогкапацитетачланства и уну тар-
стра нач ких те ла по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји да кон тро ли-
шу рад и по ступ ке стра нач ке  оли гар хи је;30)

26) М. Ракић: «Корупција као одраз стања безбедности Републике Србије», Политичка
ревија, 3/2010, стр. 359-378, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 365.

27) S. Orlović: Politički život Srbije – između demokratije i partokratije, Službeni glasnik, 
Beograd, 2008, str. 459: “Главна политичка моћ скрива се у унутрашњим структурама 
политичких партија, у којима група људи – олигархија, у оквиру које један од њих има 
кључну позицију, доноси главне политичке одлуке и врши редистрибуцију моћи.” 

28) Z. Stojiljković: “Političke partije i politička participacija – slučaj Srbija”, GodišnjakFakulte
ta političkih nauka u Beogradu, FPN, Beograd, 2007, str. 210: “Глобално посматрано, 
процес доношења кључних одлука почиње тако што, на основу основних страначких 
опредељења и расположивих анализа, предлог формулишу лидер и његово најближе 
(не)формално окружење – потпредседници, саветници, кључни финансијери, односно 
министри и шефови посланичких група. Предлог операционализује и, након усвајања и 
легитимисања од стране партијске легислативе (Главни одбор странке), реализује ужи 
политичко-извршни орган странке. Накнадно, све кључне одлуке и изборе верификује 
централни орган странке (Конгрес, Скупштина).”

29) S. Orlović: PolitičkiživotSrbije–izmeđudemokratijeipartokratije, Službeni glasnik, Beo-
grad, 2008, str. 459: “Оно што се у олигархијском језгру изрежира, то се повуче кроз 
дневни ред, и одигра на седницама владе и парламента.”

30) Д. Марковић: «Перспективе демократизације отуђене политичке власти», Политичка
ревија, 1/2010, стр. 131-146, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 133-
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– ефе кат «ли дер ских стра на ка» у ко ји ма се страначки вођа 
тре ти ра као директор, а по ли тич ка пар ти ја као при ват но 
пред у зе ће ли де ра;

По ред ових уну тар стра нач ких ано мич них тен ден ци ја пар то-
кра ти зма (ко ји до во де до плу то кра ти за ци је по ли тич ких ели та) до 
исте тен ден ци је до ла зи и у из бор ном и све по ли тич ком жи во ту јед-
ног дру штва. Ту се ове тен ден ци је ис по ља ва ју кроз:

– не кон тро ли са ну спре гу фи нан сиј ске плу то кра ти је и стра-
нач ких оли гар ха;31)

– не тран спа рент не об ли ке до ни ра ња по ли тич ких стра на ка;32)

– кли јен те ли стич ку по зи ци ју стра нач ких функ ци о не ра спрам 
еко ном ских ели та;33)

– по сред но или не по сред но ме ша ње фи нан сиј ских оли гар ха у 
по ли тич ки и стра нач ки жи вот у Ре пу бли ци чи ме они учвр-
шћу ју сво је еко ном ске по зи ци је у дру штву;34)

– нео ме та но уче шће пар тиј ских функ ци о не ра у по ступ ци ма 
при ва ти за ци је пред у зе ћа;

– пре ли ва ње др жав ног нов ца из тзв. јавнихпредузећа , пре ко 
стра нач ких но си ла ца јав них функ ци ја у тим пред у зе ћи ма, у 
пар тиј ске фон до ве;35)

134: «Аутократски начин владавине може се остваривати и без обзира на то да ли је си-
стем једнопартијски или вишепартијски јер свака партија на власти, независно од тога 
како се декларише, влада као мањина или у крајњем случају као једна једина личност.»

31) M. Knežević: Podeljenamoć, NSPM, Beograd, 2006, str. 147.
32) http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Strankeutajnomzagrljajutajkuna.lt.html
33) “... партијски функционери користили су своју политичку моћ и утицај да би 

издејствовали одређене државне одлуке или онемогућили њихово доношење, а за 
узврат су добијали приватне или групне економске користи, што је суштина корупције. 
(...) Уместо да одговарају бирачима, политичари све чешће полажу рачуне онима који 
их финансирају.” (S. Orlović: Politički život Srbije – između demokratije i partokratije, 
Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 426-427)

34) О упливу финансијских елита (тзв. тајкуна) на политички и страначки живот у Србији 
пише и: М. Ђурковић, «Транзиција без трансформације – или како је у Србији од но-
менклатуре настала елита», Националниинтерес, 3/2010, стр.  307-328, Институт за 
политичке студије, Београд, 2010, стр. 316-317.

35) B. Bednar: “Kako stranke u Srbiji postaju sve bogatije – iz drugog ugla”, портал Бранка 
Драгаша,   http://www.dragas5.dragas.biz/index.php?option=com_content&view=article
&id=5043:kakostrankeusrbijipostajusvebogatije&catid=68:drutvo&Itemid=85: “... 
средства јавних предузећа, уместо да користе за опште добро, завршавају у рукама 
политичке елите. Као да то није доста, странке на руководећа места државних фирми 
- златнихкоки врло често и врло истрајно постављају своје стручњаке који са основ-
ном делатношћу јавног предузећа немају никаквих додирних тачака, али зато веома 
верно служе партији која их је поставила и за указано поверење знају како да захвале. 
Зато су преговори о подели јавних предузећа трајали дуже чак и од формирања Владе, 
а тек када је тај колач подељен, пао је и договор о председничким изборима. – Огром-
на заинтересованост за расподелом и руковођењем јавним предузећима открива праве 
намере странака. Када се на то дода да се на руководећа места у јавним предузећима 
постављају људи који се никада нису бавили тим послом, јасно је да су интереси стра-
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– зло у по тре ба пар тиј ских мо но по ла у по ли ти ци јав них пред-
у зе ћа кроз фин ги ра ње по сло ва јав них пред у зе ћа са при ват-
ним аген ци ја ма и ком па ни ја ма чи ји су вла сни ци ли ца из 
окру же ња но си ла ца јав них и по ли тич ких функ ци ја у зе мљи, 
услед че га се од ли ва ју сред ства по ре ских об ве зни ка на ра-
чу не пар тиј ских функ ци о не ра;36)

Анализасадржајановинскихтекстоваопредметнојпојави

О ути ца ју пар то крат ског по рет ка на плу то кра ти за ци ју по ли-
тич ких ели та у Ср би ји до са да је ма ло пи са но у днев ној или пе ри-
о дич ној штам пи. Па ипак, у по след ње вре ме ви ше је тек сто ва на 
ову те му. Због ма лог бро ја чла на ка при ну ђе ни смо да из вла чи мо 
за кључ ке и пу тем по сред них тек сто ва, ко ји ука зу ју на приступпо
делиплена. Ов де ће би ти ана ли зи ра но не ко ли ко тек сто ва у днев-
ним ли сто ви ма Политика и Вечерњеновости:

О схва та њу по ли ти ке као по де ле пле на при ко ме се за у зи ма ју 
кључ не упра вљач ке по зи ци је над ре сур си ма у др жа ви пи ше Днев-
ни лист Политика од сре де 18. ју на 2008. го ди не у чак два тек ста. 
Та ко у јед ном од њих сто ји: «Уко ли ко СПС не од у ста не од ко а ли-
ци о ног спо ра зу ма за Бе о град ко ји је скло пи ла са СРС и ДС, Г17 
плус не ће по др жа ти ни ма њин ску вла ду ко ју би на ре пу блич ком 
ни воу на пра ви ли ДС и со ци ја ли сти, ка же у раз го во ру за Политику 
Су за на Гру бје шић, члан Пред сед ни штва ове пар ти је.»37) И сле де ћи 
текст ука зу је на по ли тич ки при ступ по де ле пле на: «Та ко је Влај ко 
Се нић, члан Пред сед ни штва Г17 плус, на ју че ра шњој кон фе рен-
ци ји за но ви на ре, ре као да ће стран ке ко је бу ду чи ни ле вла да ју ћу 
ко а ли ци ју има ти пот пред сед ни ке вла де, док ће се за ми ни стар ства 
вр ло ла ко до го во ри ти».38) Од ових по га ђа ња, у фор ми отво ре них 

нака за предузећа веома посебни. Да није тако, на тако за државу важне функције би 
путем конкурса били постављани прави стручњаци, са пројектима које би морали да 
оправдају током свог мандата – каже Чедомир Чупић, професор Факултета политичких 
наука.» 

36) С. Антонић: «Мрежа школских другара у политичкој елити Србије», Националниин
терес, 3/2010, стр. 329-350, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 336-
337: «Ђилас и Шапер, према писању штампе, основни капитал су стекли препродајом 
времена за рекламе државне телевизије, још почетком двехиљадитих. Они су посло-
вали тако што су, захваљујући политичким везама и познанству са директорима РТС, 
унапред, за целу годину, уз огроман попуст, откупљивали сво рекламно време – како за 
економски тако и за политички маркетинг.» (стр. 336)

 «Известан проблем представља и то што се у низу клијената три велике маркетиншке 
компаније налазе и неке државне установе чиме се заправо директно и у већем броју 
случаја непотребно одливају средства пореских обвезника.» (стр. 337) 

37) Среда 18. јуни 2008: «Београд у пакету или избори», Политика, стр. 1.
38) Среда 18. јуни 2008: «Почела подела ресора у проевропској влади», Политика, стр. 6.



- 104 -

ПОЛИТИЧКЕЕЛИТЕУСРБИЈИОДПАРТОКРАТИЈЕ...ВладанСтанковић

на год би кроз јав ну про зив ку,  ни су иму ни ни ви со ки функ ци о не ри 
Де мо крат ске стран ке (ДС). Та ко нпр. Бо јан Пај тић, је дан од пот-
пред сед ни ка ДС-а, ка же: «– За то би би ло из у зет но ло ше ка да би 
гра до на чел ник Бе о гра да био ра ди кал, и то же ли мо да спре чи мо – 
ре као је Пај тић, и до дао да ће ДС сва ка ко ин си сти ра ти на то ме да 
Бе о град бу де деодоговора, као и да не ви ди да би за СПС то мо гло 
би ти спор но.»39) Да се ипак од у ста је од фе у да ли за ци је ми ни стар-
ста ва и то ис ти че као зна ча јан на пре дак у от кло ну од све про жи ма-
ју ћег пар ти ја шког фун да мен та ли зма, сто ји у сле де ћем тек сту где 
пи ше: «... већ на осно ву ова кве по де ле мо гло би се за кљу чи ти  да 
ре со ри у но вој вла ди не ће би ти ор га ни зо ва ни по прин ци пу фе у да, 
као у прет ход не две вла де.» У скла ду са тим, тре ба оче ки ва ти да 
Да чић не ће има ти пот пу ну кон тро лу над без бед но сним струк ту ра-
ма,..»40) 

Тек је ових да на иза шла на ви де ло оце на Венецијанскекомиси
је ко ја у аген ди свог Из ве шта ја о ста њу по ли тич ких од но са у Ср-
би ји да је оце ну по ко јој: «Стран ке у Ср би ји и пре ви ше вла да ју».41) 
О не по сред ној ве зи пар то крат ског на че ла по де ле пле на, оли гар-
хиј ског ауто ри та ри зма стра нач ких во ђа и плу то кра ти за ци је по ли-
тич ких ели та мо жда и нај ди рект ни је ка зу је на жа лост тек не дав но 
оба вље но ис тра жи ва ње пре ма ко ме «сва ком по ли ти ча ру у Ср би-
ји у про се ку сле ду ју две фо те ље»42), а то ум но жа ва ње по ли тич ких 
функ ци ја ли не ар но ра сте ка ко се од сит ни јих стра нач ких функ ци о-
не ра иде ка чла но ви ма Пред сед ни штва стран ке и ње ном во ђи.

* 
*     *

За кљу чак под ра зу ме ва упо ред на за кључ на раз ма тра ња на 
осно ву све га из не тог, и из ве стан пред лог ме ра ка ко би се ано мич но 
ста ње бар до не кле пре ва зи шло. Уз по моћ уна кр сне при ме не не-
ко ли ко ме то да, кроз упо ред но за кључ но раз ма тра ње,  и на осно ву 
све га из не тог у на ла зу, до ла зи мо до сле де ћих за кљу ча ка:

– пар то крат ско схва та ње по ли ти ке као по делеплена ко јом се у 
бор би за гла со ве осва ја ју ман да ти (ко ји су не ка вр ста ме ни-

39) Недеља 22. јуни 2008: «Почели преговори ЗЕС-а и коалиције око СПС-а», Политика, 
стр. 7.

40) Четвртак 26. јуни 2008: «Социјалистима и царина», Политика, стр. 1.
41) Д. М, С. С. Р: «Странке превише владају», Вечерњеновости, 5. април 2011, стр. 3.
42)  М. Б, П. В: «Јуре око фотеље», Вечерњеновости, 5. април 2011, стр. 3.
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ца за уче шће у по ли тич кој мо ћи) има ју за по сле ди цу отуђе
њестраначкихвођставауполитичкукласу;

– по ли тич ка кла са до са да ни је из гра ди ла ин сти ту ци о нал не 
ме ха ни зме до кра ја из ве де не по де ле вла сти чи ме је оста ви-
ла мо гућ ност за ма сов но уче шће у ко руп ци ји све три гра не 
вла сти (ко је су под ве ћом или ма њом кон тро лом нај ви ших 
ин стан ци из вр шне вла сти);

– спре га фи нан сиј ске и по ли тич ке ели те ба зи ра на је на прин-
ци пу dout des, где јед на стра на ну ди но вац, а дру га за ко-
ни ма, ре ше њи ма и при ти сци ма на ту жи ла штво и пра во су ђе 
«по кри ва» по сло ва ње (че сто и мо но пол ско по на ша ње на тр-
жи шту);

– ус по ста вље на по ли тич ка кон тро ла над пра во су ђем и глав-
ним ме ди ји ма оста вља ма лу мо гућ ност да се оне мо гу ћи 
про цес да љег сра шћа ва ња по ли тич ке и фи нан сиј ске ели те;

– сво ђе ње по ли тич ког од лу чи ва ња на пар тиј ску оли гар хи ју 
олак ша ва мо гућ ност да се из фи нан сиј ских, естрад них или 
ино стра них цен та ра мо ћи ути че на кре и ра ње по ли ти ке у зе-
мљи;

Све на бро ја но има за по сле ди цу: пре ла зак при пад ни ка по ли-
тич ких ели та из по ли тич ке ели те у фи нан сиј ску и обр ну то, по ве-
зи ва ње при пад ни ка по ли тич ких ели та са фи нан сиј ским цен три ма 
мо ћи, енорм но бо га ће ње, и њи хо во из два ја ње у политичкукласу. 
У том perpetuummobile си сте му по ли тич ке ели те на вла сти по ста ју 
део сме ше по ли тич ко-еко ном ско-естрад не ели те (или водеће кла
се), где је уисти ну те шко под ву ћи раз ли ку ме ђу њи ма, јер се не-
рет ко де ша ва да су по ли ти ча ри исто вре ме но и по слов ни љу ди и 
при пад ни ци естрад ног showbusiness-a и по ли ти ча ри.

Предлогмера

– ја ча ње не за ви сно сти суд ства;
– чвр шћа кон тро ла фи нан сиј ског по сло ва ња по ли тич ких стра-

на ка;
– фи нан сиј ска кон тро ла по ли тич ких функ ци о не ра;
– де мо кра ти за ци ја по ли тич ког од лу чи ва ња у стран ка ма;
– за бра на ви ше од јед не јав не функ ци је;
– ве ћа кон ку рент ност ми шље ња у сред стви ма јав ног огла ша-

ва ња (ме ди ји);
– де и де о ло ги за ци ја по ли тич ког дис кур са;
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– ја чи над зор над свим об ли ци ма вла сти у Ре пу бли ци;
– оне мо гу ћа ва ње мо но по ла у сфе ри по сло ва ња;
– пре и спи ти ва ње сте че ног ка пи та ла;

VladanStankovic
POLITICALELITESINSERBIA–FROMPARTOCRACY

TOPLUTOCRACY
Summary

Thesubjectofthescientificworkwasthephenomenonof
politicalelitesinsideRepublicofSerbia.Troughtheinqu
iryoftheproblemandthesituationitcreates,itwaspos
sibletosolidifythesubjectoftheresearchanditwasdone
sobydefiningandimplyingtheprecisequestion.Thequ
estionis:Howtheanomicalpartycraticpoliticalsystem
withinRepublicofSerbia,contributestotheformationof
plutocraticpoliticalelites?Asthegeneralconclusion,the
findings found trough this research, clarify certain links
andexposetheminthefollowingmanner:Thewealthac
cumulation within ruling, but as well,opposition elites,
their boundingwith the financial power centers lead to
transformation trough alienation, of those elites into a
political class. This course of events leads to the situa
tionwhere,politicalelitesthatareinthegoverningposi
tion(withinthisselfcreated,selfmadeperpetuummobile
system)becamethepartoflargerpoliticalandeconomic
mixture(ortheleadingclass).
Keywords: political elites, democratic institutions, par
tocracy,corruption,plutocratisation
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Resume
Plutocratisationofpoliticalelites inSerbiahas resulted
in:thetransitionofpoliticalelitesfromthepoliticalelite
infinancialandviceversa,linkingmembersofthepoliti
caleliteofthefinancialcentersofpower,enormouslyrich,
andtheirseparationinthepoliticalclass.Inthissystem
ofperpetualmotionmachineofthepoliticaleliteinpower
becomepartofthemixtureofpoliticalandeconomicelite
entertainers (or leading the class),which is really hard
todrawthedistinctionbetweenthem,asitoftenhappens
thatbothpoliticiansandbusinesspeopleandmembersof
showbusinessandpoliticians.

 Овај рад је примљен 12. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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