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СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИОСВРТНА
МОДЕЛПРИВАТИЗАЦИЈЕУСРБИЈИ*

Сажетак
При ва ти за ци ја као со ци јал но, еко ном ско и по ли тич ко пи та-

ње пред ста вља је дан од кључ них ко ра ка уну тар про це са дру штве-
них про ме на па му је сто га по треб но из но ва по све ти ти на ро чи ту 
па жњу. Аутор у овом ра ду има за циљ да пру жи со ци јал ни, еко-
ном ски и по ли тич ки осврт на про цес при ва ти за ци је у Ср би ји, са 
аспек та кри ти ке нео ли бе рал ног мо де ла дру штве ног раз во ја. У том 
сми слу рад је по де љен на два де ла. У пр вом де лу се раз ма тра уту-
цај при ва ти за ци је на зе мље у тран зи ци ји, док се у дру гом де лу у 
ис пи ту ју про бле ми и по сле ди це при ва ти за ци је у Ср би ји. Има ју ћи 
у ви ду ком плек сност про бле ма ко јим се ба ве у овом ра ду аутор 
је при ну ђен да се ко ри сте ком би на ци јом раз ли чи тих ме то да ме ђу 
ко ји ма су нај зна чај ни ји сва ка ко ме тод ана ли зе са др жа ја и ком па ра-
тив ни ме тод.   
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, при ва ти за ци ја, нео ли бе ра ли зам, др жа ва, ин-

сти ту ци је, ка па ци тет, Ср би ја.

Про у ча ва ње тран зи ци је и при ва ти за ци је пред ста вља је дан 
од ак ту ел них про бле ма ана ли за ко ји су се на ла зи ли у цен тру ис тра-
жи ва ња ве ли ког бро ја те о ре ти ча ра раз ли чи тих на уч них обла сти на 
кра ју 20. по чет ком 21. ве ка. Ово, ме ђу тим, ни је до ве ло до пот пу ног 
раз у ме ва ња овог про бле ма и це ло ви тог де фи ни са ња по је ди них мо-
де ла. Уво ђе ње сло бод ног тр жи шта као уни вер зал ног ре ше ња ко је 
ће до не ти бла го де ти и ре ши ти све про бле ме, при че му се осно ве 
про це са тран зи ци је ба зи ра ју на нео ли бе рал ним прин ци пи ма, од-

* Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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јед ном по ка зу ју огром ну сла бост. Ак ту ел ни мо дел тран зи ци је је у 
Ре пу бли ци Ср би ји до вео до на стан ка ве ли ког бро ја про бле ма. Да 
би се ра ди кал не по ли тич ке и еко ном ске про ме не дру штва у тран-
зи ци ји убла жи ле по треб но је про на ћи аде ква тан еко ном ски и ин-
сти ту ци о нал ни мо дел дру штве ног раз во ја.1) Има ју ћи у ви ду да је 
Ср би ја сла ба и не до вр ше на др жа ва у ко јој је про цес тран зи ци је су-
штин ски за по чео тек на кон 2000. го ди не про на ћи аде ква тан мо дел 
ни је ни ма ло ла ко. „За раз ли ку од ве ћи не дру гих зе ма ља ис точ ног 
бло ка ко је су по рас па ду би по лар ног све та кре ну ле си гур ном ста-
зом ко ре ни тих дру штве них про ме на, Ср би ја се то ком де ве де се тих 
го ди на об ре ла у ста ди ју му му ти ра ног со ци ја ли зма, ауто ри та ри зма 
уви је ног у облан ду де мо кра ти је, да би тек по чет ком но вог ми ле-
ни ју ма по кре ну ла да ле ко се жни је ре фор ме.”2) У Ср би ји је про цес 
тран зи ци је по стао бло ки ран и од ло жен, про ме не и про грес ко ји је 
на ја вљи ван на кон 2000. го ди не је за ме њен скеп ти ци змом и мно-
го број ним еко ном ским и ин сти ту ци о нал ним про бле ми ма. Про цес 
тран зи ци је ни је до нео ни ка кво по бољ ша ње. На про тив, број си ро-
ма шних и не за по сле них је све ве ћи. Ло ше спро во ђе на при ва ти за-
ци ја је до ве ла до сма ње ња еко ном ског раз во ја, ра ста не за по сле но-
сти, ни ских за ра да, као и ја ча ња со ци јал не не си гур но сти и оп ште 
по ли тич ке ин сти ту ци о нал не не си гур но сти.  

УТИЦАЈПРИВАТИЗАЦИЈЕ
НАЗЕМЉЕУТРАНЗИЦИЈИ

Ка ко би раз у ме ли ути цај при ва ти за ци је на зе мље у тран зи ци-
ји по треб но је пре све га по за ба ви ти се са мим про це сом тран зи ци-
је. Про цес тран зи ци је за у зи ма зна чај но ме сто на по љу про у ча ва ња 
ве ли ког бро ја дру штве них на у ка. Ово ме ђу тим не зна чи и да је овај 
про цес у до вољ ној ме ри те о риј ски од ре ђен и ем пи риј ски ис тра-
жен. Оно што се на осно ву мно го број не струч не ли те ра ту ре ко ја 
се ба ви овим про бле мом мо же ре ћи је да се сви они сла жу ка да се 
ра ди о то ме да он за по чи ње па дом Бер лин ског зи да 1989. го ди не 
и кра хом со ци ја ли стич ког еко ном ског мо де ла. Ме ђу тим, ту као да 
се це ло куп ни те о риј ски кон сен зус за вр ша ва. Ми лош Кне же вић го-
во ре ћи о овом про бле му ка же  да по јам тран зи ци ја не ма уста ље но 
и ја сно зна че ње при че му  чак и око ти по ва, вред но сти и ци ље ва 

1) Стојадиновић Миша, „Савремена држава између теорије и праксе”, Српскаполитичка
мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013.

2) Александар Новаковић, „Транзиција, реформе и перцепције о реформама – поређење 
српске и транзиције земље ИЦЕ”, Српска политичка мисао, Институт за политичке 
студије, Београд, бр. 1/2012, стр. 29-30.
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тран зи ци је не по сто ји нео п ход ни со ци јал ни кон сен зус. Тран зи ци ја 
се до жи вља ва дво ја ко и су прот но: као со ци јал но и по ли тич ко до-
бро али и као по губ но по ли тич ко зло по дру штво, зло  ко ме се ва ља 
од у пре ти.3) 

Тран зи ци ја под ра зу ме ва дру штве ну тран сфор ма ци ју ко ју 
пра те ду бо ке и ко ре ни те про ме не чи та вог дру штве ног си сте ма. 
Она је ве о ма че сто пра ће на па дом дру штве ног про из во да, по ве-
ћа њем не за по сле но сти, ин фла ци јом, ра стом со ци јал них не јед на ко-
сти и укуп ним па дом др жав ног ка па ци те та. Та ко ђе, тран зи ци ја се 
ма ни фе сту је у свим дру штве ним сфе ра ма: еко ном ској, по ли тич кој, 
кул тур ној... По треб но је из вр ши ти број не струк ту рал не ре фор ме 
ко је су нео п ход не за успе шан из ла зак из тран зи ци је, као и за ства-
ра ње еко ном ске ста бил но сти.4) Еко ном ски раст је не мо гућ уко ли ко 
не по сто ји еко ном ска, по ли тич ка и ин сти ту ци о нал на ста бил ност. 

Оно што ов де, та ко ђе, тре ба на по ме ну ти је да је не мо гу ће је 
из дво ји ти је дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци је, већ да се пре све га 
ра ди о ве ли ком бро ју тран зи ци о них про це са ко ји су у ве ли кој ме ри 
обе ле же ни ка рак те ри сти ка ма дру штве ног си сте ма у ко ме се де ша-
ва ју. Са ма тран зи ци ја про ла зи кроз од ре ђе не фа зе5), при че му ће мо 
ов де ис та ћи ана ли зу Вац ла ва Кла у са, где се мо же ви де ти зна чај 
при ва ти за ци је у про це су тран зи ци је.  На и ме, про цес тран сфор ма-
ци је зе ма ља у тран зи ци ји пре ма ње му про ла зи кроз три основ не 
фа зе при че му сва ка има сво ју спон та ну и план ску стра ну:

1. Пр ва фа за – Спон та на фа за по чи ње про па шћу ста рих 
ин сти ту ци ја ко је ни су ви ше би ле у ста њу да функ ци о ни-
шу јер су по ста ле не е фи ка сне. Ова кви усло ви се ја вља ју 
пред крај со ци ја ли стич ког си сте ма ка да вла да ју ћа пар-
ти ја пре ста је да вла да, а по не ка да и да по сто ји, чи ме се 
ства ра ју по вољ ни по ли тич ки усло ви јер се ја вља на ци-
о нал но је дин ство. То је дин ство је, ме ђу тим, не га тив но 
јер се ра ди о ује ди ња ва њу са мо у од но су пре ма ста ром 
си сте му. Та да је по вољ но кре ну ти у бр зе и бол не ме ре 
јер је на род спре ман да уче ству је у њи ма. Цен трал но 
пла ни ра ње не ста је у то ку но ћи, по чи ње да функ ци о ни-
ше тр жи ште ко је је још увек не е фи ка сно јер ни су раз ви-
је ни ме ха ни зми ко ји би то омо гу ћи ли. План ска стра на се 

3) Милош Кнежевић, Неизвеснипрелазак, Институт за политичке студије, Београд, 2012, 
стр. 59.

4) Миша Стојадиновић „Неизвесни прелазак”, Национални интерес, бр. 3, Институт за 
политичке студије, Београд, 2012, стр. 415-418.

5) Детаљније о овоме: Стојадиновић Миша, „Земље у вртлогу транзиције”, Српска
политичкамисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009. 
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огле да у оства ри ва њу ме ра по ли тич ке ли бе ра ли за ци је, 
укла ња ње ста рих суб вен ци ја, по ли ти ке фи скал не и мо-
не тар не ста бил но сти, не за ви сно сти цен трал не бан ке, 
ба лан си ра ње бу џе та и ли бе ра ли за ци ја це на и спо ља шње 
раз ме не. Укла ња ње суб вен ци ја до но си ви со ке ско ко ве 
це на, али то је нео п ход но учи ни ти од мах јер ће то ка сни-
је по ста ти не мо гу ће. Ова фа за је, да кле, ве о ма по год на за 
оства ри ва ње ме ра по прин ци пу шоктерапије. Да би се 
из бе гла га ло пи ра ју ћа ин фла ци ја по треб но је спро ве сти 
ре стрик тив ну фи скал ну и мо не тар ну по ли ти ку. 

2. Дру га фа за – У дру гој фа зи спон та на стра на се огле да у 
ре ак ци ји на фа зу ли бе ра ли за ци је, де ре гу ла ци је и оп ште 
де ин сти ту ци о на ли за ци је. Ста ње у том тре нут ку је ве о ма 
те шко пра ће но ин фла ци јом и ве ли ком сто пом не за по сле-
но сти гра ђа на. Као ре зул тат ова квог ста ња не ста је по-
чет на еуфо ри ја гра ђа на и гу би се на ци о нал но је дин ство 
(и то углав ном оно не га тив но). Ин сти ту ци о нал ни ва кум 
се зло у по тре бља ва, ра сту не јед на ко сти у бо гат ству... У 
том тре нут ку је пре лом на тач ка ка да се пра ви од лу ка 
из ме ђу на ста вља ња за по че те стра те ги је тран сфор ма ци-
је или се од у ста је од ње и пред у зи ма ју се не е фи ка сне и 
по ло вич не ме ре ко је не ће до ве сти до же ље них ре зул та-
та. План ска стра на ове дру ге фа зе се огле да у при ва ти-
за ци ји ко ја мо ра да се оба вља бр зо, али при че му тре ба 
те жи ти да др жа ва мак си ми зу је сво је при хо де од ње. При 
том, они на вла сти мо ра ју да да ју ја сна пра ви ла игре без 
пре ве ли ких и ла жних обе ћа ња. По треб но је спро во ди ти 
ра зум ну со ци јал ну по ли ти ку где ће по моћ до би ја ти сви 
они ко ји ма је она нео п ход на. Са дру ге стра не на гра де 
мо ра ју да се до ве ду у ве зи са учин ком. 

3. Тре ћа фа за – Тре ћа фа за се на зи ва ра на пост-тран сфор-
ма ци о на фа за. У тој фа зи зе мља по чи ње да из ла зи из 
тран зи ци је али је још увек не до вољ но раз ви је на и ин-
сти ту ци о нал но уре ђе на. На рав но, и ова фа за но си сво је 
иза зо ве због че га је по треб но на ста ви ти са па жљи вом 
ре фор ма тор ском по ли ти ком. 6)

Зна чај ко ји се при да је при ва ти за ци ји у зе мља ма тран зи ци-
је се мо же ви де ти и у кон цеп ту Вашингтонскогконсензуса7) чи је 

6) Вацлав Клаус, „Промене система. Осетљива мешавина плана и спонтаности”, Економска 
политика, Борба, Београд, 1996.

7) Подсетимо се да термин Вашингтонски консензус означава десет макроекономских 
реформи које је Џон Вилијамсон креирао зарад решавања проблема у земљама Латинске 
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су глав ни осно ви ста би ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и при ва ти за ци ја 
на јед ној, и де ин сти ту ци о на ли за ци ја на дру гој стра ни. Оно што се 
мо же ис та ћи је да „пр ва де ка да тран зи ци је ни је ис пу ни ла (мо жда 
пре те ра на) оче ки ва ња ве ли ког де ла ста нов ни штва у бив шим зе-
мља ма со ци ја ли зма, али је до би ла по вољ не оце не ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, оку пље них око иде је Ва шинг тон ског 
кон сен зу са. Кон цепт све та као “гло бал ног се ла”, са сло бод ним 
про то ком ро ба, услу га и ка пи та ла и ско ро не пре мо сти вим ба ри-
је ра ма у про то ку рад не сна ге, до био је ја сне кон ту ре. Пре по ру ке 
Ва шинг тон ског кон сен зу са: ста би ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и при-
ва ти за ци ја (као глав ни осло нац и основ ни об лик струк тур них про-
ме на) по ста ју је дин стве ни и уни вер зал ни обра зац при вред ног раз-
во ја зе ма ља у тран зи ци ји (као и мно гих зе ма ља у раз во ју, ши ром 
све та), ма да тај обра зац, у ве ћи ни слу ча је ва, ни је дао обе ћа ва не 
ре зул та те.”8) Под се ти мо се да су де сет за по ве сти  Ва шинг тон ског 
кон сен зу са:

1. фи скал на ди сци пли на;
2. пре у сме ра ва ње јав них тро шко ва ка по љи ма ко ја пру жа ју 

по др шку при вред ном ра сту, си ро ма шни ма, бо ле сни ма, 
обра зо ва њу, ин фра струк ту ри;

3. по ре ска ре фор ма ко ја под ра зу ме ва сма ње ње гра нич них 
по ре ских сто па и уве ћа ње по ре ске осно ви це, што би 
има ло за циљ по ве ћа ње по ре ских и јав них при хо да; 

4. фи нан сиј ска ли бе ра ли за ци ја ко ја би под ра зу ме ва ла да 
ка мат не сто пе у пот пу но сти бу ду под ре ђе не тр жи шним 
ме ха ни зми ма;

5. курс мо ра би ти је дин ствен и ком пе те ти ван ка ко би под-
ста као из воз;

6. ли бе ра ли за ци ја тр го вин ских то ко ва

Америке. Овај скуп реформи је касније прихваћен као програм намењен за све земље 
у развоју. Основе претпоставке Вашингтонског консензуса су биле опште прихваћено 
решење које је требало да доведе до економског раста и превазилажења стагнације. Због 
кључне улоге слободног тржишта у оквиру овог скупа политика он се често означава 
као неолибералан „чак као „неолиберални манифест“, иако је Џ. Вилијамсон истицао 
да то није исправно, да је термин неолиберализам скован да опише доктрине које је 
подржало ДруштвоМонПелерин (Mont Pelerin Society) основано после Другог светског 
рата да би промовисало верзију десног крила либералног програма, и да постоје неке 
неолибералне доктрине чија се схватања не подударају с политикама Вашингтонског 
консензуса: Видети: Рајко Буквић, „Вашингтонски консензус и деиндустријализација 
источне и југоисточне Европе”, Нова српска политичка мисао, 07. 01. 2011,  доступно 
на: http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vasingtonski-konsenzus-i-deindustrijalizacija-
istocne-i-jugoistocne-evrope.html

8) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, 
Социолошкипреглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
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7. ли бе ра ли за ци ја стра них де ви зних ула га ња ко ја би до ве-
ла до то га да сви стра ни др жа вља ни мо гу да ула жу, ку-
пу ју или гра де без огра ни че ња;

8. при ва ти за ци ја;
9. укла ња ње би ло ка квих ре гу ла ци ја тр жи шта, као и ула ска 

и из ла ска фир ми на тр жи ште; и
10. за шти та при ват не сво ји не.9)

Као глав не ци ље ве при ва ти за ци је Ен то ни Бе нет ис ти че: по-
литичкициљ – под ра зу ме ва сма њи ва ње ве ли чи не јав ног сек то ра, 
об на вља ње и ја ча ње при ват ног сек то ра (што је сва ка ко циљ у свим 
еко но ми ја ма у про це су тран зи ци је), ши ре ња вла сни штва над ак-
ци ја ма (по пу лар ни ка пи та ли зам), и ства ра ње про дук тив них ком па-
ни ја ко је су од го ва ра ју ће у ве ћој ме ри они ма за ко је про из во де; по-
већањеефикасности – он под ра зу ме ва по ве ћа ње про дук тив но сти 
и ми кро е ко ном ске ефи ка сно сти, при че му би се под овим ци љем 
мо гло увр сти ти и раз вој тр жи шних ин сти ту ци ја ко је по сре ду ју из-
ме ђу ште ди ша и ин ве сти то ра; фискалнастабилизација – под ра зу-
ме ва мак си ми за ци ја за ра де од про да је, сма њи ва ње од во да суб вен-
ци ја и сма њи ва ње по мо ћи из др жав ног бу џе та, по ве ћа ње при хо да 
од по ре за ви со ког про фи та и сма њи ва ње јав ног ду га; мобилизација
ресурса – под њим се под ра зу ме ва про мо ци ја стра них ин ве сти ци-
ја, осло ба ђа ње огра ни че но сти др жав них ре сур са на ин ве сти ра ње у 
дру гим сек то ри ма као што су обра зо ва ње и здрав ство. 10) На рав но 
по ред основ ног ци ља да учи ни до ми нант ним „нај е фи ка сни ји сво-
јин ски об лик, при ва ти за ци ја има до дат ни: да ство ри осно ве тр жи-
шта ка пи та ла, као нај е фи ка сни јег ме ха ни зма рас по ре ђи ва ња при-
ку пље не аку му ла ци је и штед ње. При ват на сво ји на има и ту до бру 
осо би ну да ла ко, по сред ством тр жи шта, ме ња ти ту ла ра (вла сни ка), 
што ни је слу чај са дру штве ном сво ји ном.” 11) 

Оно што се мо же на ве сти као ге не рал ни за кљу чак ка да се 
ра ди о тран зи ци ји у срп ском дру штву је да она ни је оства ри ла по-
ста вље не по ли тич ке и еко ном ске ци ље ве и же ље не ре зул та те. „То 
се по себ но од но си на не у спе ле при ва ти за ци је мањ ка ве со ци јал не 
про гра ме, и енор ман раст не за по сле но сти, си ву и цр ну еко но ми-

9) John Williamson, „The Washington Consensus as Policy Prescription for Development”, A 
lecture in the series “Practitioners of Development” delivered at the World Bank on January 
13, 2004, Institute for International Economics, стр. 3-11.

10) Anthony Bennett, „The Мeasurement of Privatization and Related Issues”, HowdoesPrivati-
zationWork?, Routledge, London and New York, 1997, стр. 7-8. 

11) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, 
Социолошкипреглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
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ју, мно штво афе ра у кри ми на ли зо ва ном по ли те ко ном ском ми љеу и 
ве о ма ра ши ре ном, ре кло би се си стем ску ко руп ци ју.”12) 

ПРОБЛЕМИИПОСЛЕДИЦЕ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕУСРБИЈИ

Јед на од спе ци фич но сти при ва ти за ци је на ју го сло вен ским 
про сто ри ма је и у то ме што је ов де до ми ни ра дру штве на сво ји на. 
„По те зом пе ра, др жа ва је се бе про гла си ла “ти ту ла ром” дру штве не 
сво ји не и узе ла пра во да ту сво ји ну про да је, а но вац ко ри сти за по-
пу ња ва ње бу џет ских де фи ци та.” 13) 

Је дан до нај че шћих раз ло га не у спе ха при ва ти за ци је ко ји се 
на во ди је сте ло ше кон ци пи ран Законоприватизацији. Но ви Закон
оприватизацији је усво јен 2001. го ди не. Пре ма том за ко ну основ-
на на че ла при ва ти за ци је су: ства ра ње усло ва за раз вој при вре де 
и со ци јал ну ста бил ност, обез бе ђе ње јав но сти, флек си бил но сти и 
фор ми ра ње про дај не це не пре ма тр жи шним усло ви ма. У ње му су 
де фи ни са ни мо де ли пу тем ко јих се при ва ти за ци ја и да нас спро-
во ди, а то су: про да ја ка пи та ла и пре нос ка пи та ла без на кна де.14) 
Про да ја ка пи та ла спро во ди се пу тем јав ног тен де ра и јав не аук ци-
је, док се пре нос ка пи та ла без на док на де оба вља по сле спро ве де не 
про да је ка пи та ла и то пре но сом ак ци ја за по сле ни ма и пре но сом 
ак ци ја гра ђа ни ма. „Основ не кри ти ке овог за ко на од но се се, из ме ђу 
оста лог, на про блем ме то до ло ги је про це не  вред но сти пред у зе ћа, 
про да ју дру штве ног бо гат ства „у бес це ње“, пре ду гих тра ја ња по-
сту па ка ре струк ту ри ра ња и на оду го вла че ње са усва ја њем За ко на 
о де на ци о на ли за ци ји. Че сто се у јав но сти за ме ра да мо дел про-
да је омо гу ћу је по је дин ци ма да ле га ли зу ју нов ча на сред ства, ко ја 
су сте че на на осно ву са рад ње са прет ход ним вла сти ма или на не-
ле га лан на чин. Ме ђу тим, ту се по ста вља пи та ње да ли, чак и ако 
прет по ста ви мо да је то тач но, за та ко не што по сто ји мо гућ ност и у 
слу ча ју ва у чер ске и ин сај дер ске при ва ти за ци је, где би се бес плат-
но по де ље не ак ци је вр ло бр зо на шле на се кун дар ном тр жи шту и 
ве ро ват но би ле пред мет ано ним не ку по ви не од стра не упра во та-

12) Милош Кнежевић, Неизвеснипрелазак, Институт за политичке студије, Београд, 2012, 
стр. 11.

13) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, 
Социолошкипреглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.

14) Закон о приватизацији, Сл. гласник РС, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 
123/2007 - др. закон и 30/2010  др. закон, доступно на:

  http://www.crhov.rs/pravnaregulativa/drugi_pravni_akti/ZAKON_o_privatizaciji.pdf
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квих по је ди на ца, као што је то био слу чај у не ким дру гим зе мља ма 
у тран зи ци ји.”15)

Ђор ђе По пов ис ти че да кре а то ри ово га За ко на ни су узе ли у 
об зир по сле ди це ко је ова ко иза бран мо дел при ва ти за ци је са со бом 
но си иако су им оне има ју ћи у ви ду ис ку ства дру гих зе ма ља, али 
и из у то вре ме већ по сто је ће ли те ра ту ре, мо ра ле би ти по зна те. 
„У тре нут ку до но ше ња За ко на о при ва ти за ци ји из ра чу на то да је 
по треб но при ва ти зо ва ти око 7000 ма лих и око 200 ве ли ких пред-
у зе ћа.”16) То до во ди до про блем огром не по ну де пред у зе ћа ко је је 
по треб но при ва ти зо ва ти, са јед не стра не, и ма ле по тра жње, са дру-
ге стра не. Крај њи ре зул тат ова кве си ту а ци је је да је це на по ко јој се 
она про да ју ве о ма ни ска. У пе ри о ду од 2002. до 2011. го ди не је ско-
ро це ла дру штве на при вре да у Ре пу бли ци Ср би ји про да та за са мо 
2.6 ми ли јар ди до ла ра.17) Ка ко је из гле да ла при ва ти за ци ја у Ср би ји 
мо же се ви де ти на осно ву ис тра жи ва ња ко је је оба вио Со ци јал но-
еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је. У овом ис тра жи ва њу се са же то 
пре зен ти ра ју ефек ти при ва ти за ци је у Ср би ји у пе ри о ду од 2002. 
го ди не до 2011 го ди не (ви де ти сле де ћу та бе лу). 

Та бе ла:  
РезултатиприватизацијеуСрбији
упериодуод2002.до2011.године

 КУ МУ ЛА ТИВ НИ  
ИЗ ВЕ ШТАЈ 2002-2011.  
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Тен де ри (T)   301 218 90 41% 67,627 921,038
Tендери – раскиди уго во ра      37   27,014 423,036
Аук ци је (A)  4,061 2,461 1,555 63% 129,813 976,075
Аук ци је – рас ки ди уго во ра      599   55,484 357,184
Тен де ри + Аук ци је (T+A)  4,362 2,679 1,645 61% 197,44  1,897,113  
Тр жи ште ка пи та ла (Tk)   663 564 85% 115,653 520,003
Тр жи ште ка пи тала – 
прет ход но раскинут 
уго вор (Tkr)  

  264 172 65% 21,046 95,016

15) Зоран Ристић, Данијела Рајковић, Светлана Манчић, Драгољуб Рајић, Ефекти
приватизације, Социјално-економски савет Републике Србије, SOLIDAR Suisse/Swiss 
Labour Assistance SLA – Kancelarija  u Srbiji, 2011,  стр. 14.

16) Ђорђе Попов, „Утицај транзиције на стање привреде Србије”, Зборник радова Правног 
факултета у Новом Саду, 1/2013, стр. 28.

17) Зоран Ристић, Данијела Рајковић, Светлана Манчић, Драгољуб Рајић, Ефекти
приватизације, Социјално-економски савет Републике Србије, SOLIDAR Suisse/Swiss 
Labour Assistance SLA – Kancelarija  u Srbiji, 2011, стр. 6.



ЖивојинЂурић Социјално-политичкиосвртнамодел...

125

Тр жи ште ка пи та ла – прет-
ход но при ва ти зо ва но (Tkp)   1,067 902 85% 85,994 75,963

У К У П Н О   
           (T+A+Tk+Tkr+Tkp)   3,606 2,381 66% 334,139  2,588,095  

Извор: Зо ран Ри стић, Да ни је ла Рај ко вић, Све тла на Ман чић, Дра го љуб 
Ра јић, Ефектиприватизације, Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке 
Ср би је, SO LI DAR Su is se/Swiss La bo ur As si stan ce SLA – Kan ce la ri ja  u 

Sr bi ji, 2011, стр. 14.
Та ко ђе тре ба на по ме ну ти да Аген ци ја за при ва ти за ци ју ни је 

ис пу ни ла сво ју ин сти ту ци о нал ну уло гу ко ју је она у овом про це су 
ве о ма ва жном за зе мље у тран зи ци ји тре ба ло да има. „За ни мљи во 
је да Аген ци ја за при ва ти за ци ју у сво јој ана ли зи про цес при ва ти за-
ци је oцeњује као успе шан, па ра лел но са соп стве ном кон ста та ци јом 
да је у при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма до шло да зна чај ног па да за-
по сле но сти. (...) Кон тра дик тор ност са мо о це не при ва ти за ци је да те 
од стра не Аген ци је за при ва ти за ци ју уве ћа ва и по да так При вред не 
ко мо ре Ср би је да је 26% уго во ра о при ва ти за ци ји рас ки ну то. Пре-
ма по да ци ма из не ких дру гих из во ра рас ки ну то је чак тре ћи на од 
око 2.300 уго во ра.”18) 

Оно што је, та ко ђе, раз о ча ра ва ју ће је да ве ли ки број гра ђа на 
сма тра да је при ва ти за ци ја у ве ли кој ме ри по ве за на са ко руп ци јом. 
На и ме, ис тра жи ва ње ко је је спро вео CE SID 2010. го ди не по ка зу је 
да ве ли ки број гра ђа на из јед на ча ва при ва ти за ци ју са пљач ком (ви-
де ти сле де ћи гра фи кон)
Графикон:Штамислитеодосадашњемтокуприватизације?

Извор: Зоран Стојиљковић, Државаикорупција, Чигоја, Београд, 2013, 
стр. 252.

18) Ђорђе Попов, „Утицај транзиције на стање привреде Србије”, Зборник радова Правног 
факултета у Новом Саду, 1/2013, стр. 28-31.
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Са мо 3% гра ђа на сма тра да је то ну жни ре форм ски по тез ко-
ји се до бро спро во ди, 44% сма тра да је то чи ста пљач ка, 27% да је 
она ну жна али да се спро во ди на по гре шан на чин, док 26% ис пи-
та ни ка ни је да ло од го вор. На кон све га го ре на ве де ног по треб но је 
оце ни ти ути цај ка кав је ефе кат при ва ти за ци је у Ср би ји: пре те ра но 
ду го тра ја ње при ва ти за ци је је ума њи ло по зи тив не раз вој но-еко-
ном ске и уве ћа ло и оте жа ло ње не до ми нант но не га тив не ефек те по 
за по сле ност и пра ва и за ра де за по сле них; по ред го то во три че твр-
ти не и фор мал но не у спе шних при ва ти за ци ја, не у спе шне су раз вој-
но сва ка ко и све оне у ко ји ма на су прот обе ћа њи ма, ни је до шло до 
ус по ста вља ња ка па ци те та и но вих ин ве сти ци ја.19)

***

Оце на про це са тран зи ци је и при ва ти за ци је у Ср би ји од стра-
не Зо ра на Ви до је ви ћа  мо жда нај бо ље го во ри о ге не рал ном ста-
њу у Ср би ји: „Ре жим ко ји је на стао На кон ок то бра 2000. го ди не, 
у су шти ни је вла да ви на Ви ше пар тиј ске оли гар хи је, по ме ша не са 
не ста бил ном про це ду рал ном де мо кра ти јом, рас про стра ње ном ко-
руп ци јом и рас по де лом вла сти, при ва ти зо ва не уну тар по ли тич ко-
еко ном ске ели те, на не ко ли ко цен та ра. Ску па с при ва ти за ци јом у 
ко рист но мен кла тур не бур жо а зи је и на зат ком ве ћи не обла сти дру-
штве ног жи во та, тај ре жим је у осно ви си сте ма при ми тив ног ка пи-
та ли зма, ко ји ни је у ста њу да  зе мљу из ву че из све ду бље, све о бу-
хват не кри зе.”20)

Из бор нај у спе шни јег мо де ла при ва ти за ци је ни је ни ма ло лак. 
Он за ви си од мно го чи ни ла ца и јед на стра те ги ја се не мо же уни вер-
зал но при ме њи ва ти у сва ком дру штву. Том при ли ком тре ба во ди ти 
ра чу на да тран зи ци јом тре ба по сти ћи сле де ће по зи тив не трен до ве: 
„нео п ход ност убр за не ра ци о на ли за ци је и уве ћа ње ефи ка сно сти и 
ста бил но сти ин сти ту ци ја (кре та ње од пар ти ку лар ног ка уни вер-
зал ном мо де лу); отва ра ње ин сти ту ци ја и њи хо ва де мо кра ти за ци ја 
(плу ра ли зам, јав но мње ње); ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу по-
ли тич ке мо би ли за ци је и пар ти ци па ци је у од но су на ин сти ту ци је 
и њи хо во функ ци о ни са ње пу ним ка па ци те ти ма; на ци о нал на ин-
те гра ци ја и ње на адап та ци ја свет ским про це си ма; адап ти бил ност 
ин сти ту ци је (функ ци о нал на, ге не ра циј ска, вре мен ска); сло же ност 

19) Зоран Стојиљковић, Државаикорупција, Чигоја, Београд, 2013, стр. 252.

20) Ци ти ра но пре ма: Ви шња Стан чић, Зо ран Гру би шић, „По ве за ност по ли тич ких и еко-
ном ских ре фор ми у про це су тран зи ци је – ис ку ство тран зи ци о них зе ма ља са по себ ним 
освр том на Ср би ју”, Политичка ревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
3/2011.
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ин сти ту ци ја и њи хо ва ауто ном ност; и ко хе рен ци ја ин сти ту ци ја и 
пре ци зно де фи ни са ње њи хо ве уло ге у ин сти ту ци о нал ној мре жи 
(по ве за ност са ре фе рент ним су бјек ти ма, уну тра шњи кон сен зус, 
пер со нал ни рас по ред итд.).” 21)    
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SOCIALANDECONOMICASPECTS
OFFAILEDPRIVATIZATIONINSERBIA

Resume
Pri va ti za tion is one of the key steps wit hin the pro cess of tran-

si tion. This is one of the main re a sons why it is ne ces sary analyzing 
this pro blem se pa ra tely. The re are nu me ro us stu di es of tran si tion and 
pri va ti za tion. Scho lars of dif fe rent fi elds analyzed this pro blem trying 
to re ach to its es sen ce. This pa per analyzes so cial and eco no mic aspects 
of pri va ti za tion and it is di vi ded in two parts. The first part di scus ses 
abo ut the in flu en ce of pri va ti za tion in tran si tion co un tri es, whi le the 
se cond part exa mi nes the pro blems and con se qu en ces of pri va ti za tion 
in Ser bia. Con si de ring the fact that pro cess of pri va ti za tion fa ces nu-
me ro us chal len ges the su bject of our re se arch is very im por tant for its 
un der stan ding. 

The most scho lars be li e ve that one of the main re a sons for the 
fa i lu re of pri va ti za tion in Ser bia is The Law on Pri va ti za tion. A new 
law on pri va ti za tion was adop ted in 2001 and its ba sic prin ci ples are 
cre a ting the con di ti ons for eco no mic de ve lop ment and so cial sta bi lity, 
pu blic se cu rity, fle xi bi lity and for ming of sel ling pri ce ac cor ding to 
mar ket con di ti ons. This law al so de fi nes mo del of the ac tual pri va ti-
za tion in Re pu blic of Ser bia. This mo del is sa les of ca pi tal and ca pi tal 
tran sfer wit ho ut com pen sa tion. The most wo rrying thing is that ci ti zens 
in Ser bia be li e ve that pri va ti za tion is lar gely as so ci a ted with cor rup tion. 
The pro cess of se lec tion of the most suc cessful mo del of pri va ti za tion is 
not easy and it de pends of many fac tors. We al so un der li ne the fact that 
one uni ver sal stra tegy of pri va ti za tion can not be ap plied in all so ci ety. 
Key words: tran si tion, pri va ti za tion, neo li be ra lism, sta te, in sti tu ti ons, ca pa-

city, Ser bia.
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