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Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ко ри шће њем те о риј ски про ве ре ног 

на уч ног ме то да ар гу мен то ва но по ка же да су ка рак тер и де мо крат-
ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја од у век би ли у ди рект ној 
за ви сно сти од ка рак те ра сво јин ских од но са. За кљу чу је се: да је 
про ме на сво јин ских од но са увек пред ста вља ла пре крет ни цу у 
раз во ју дру штва, а по себ но по ли тич ких ин сти ту ци ја; 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 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 се де мо кра ти за ци ја дру штва и по ли тич ких ин сти ту-
ци ја у Ср би ји не мо же за ми сли ти без су штин ске про ме не 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; по ли тич ке ин сти ту ци је; де мо крат ски 

ка па ци те ти

Мо гућ ност упра вља ња је су штин ска од ред ни ца ствар ног 
рас по ла га ња сва ким вла сни штвом. Упра вља ње соп стве ним ра дом 

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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сте че ном сво ји ном је из вор но упра вља ње ко је под ра зу ме ва да вла-
сник упра вља соп стве ним вла сни штвом. На су прот то ме, упра вља-
ње ту ђим ра дом сте че ном сво ји ном је оту ђе но упра вља ње ко јим се 
обез вла шћу је из вор ни вла сник.

Пр во бит на пле мен ска сво ји на је би ла из вор на, за јед нич ким 
ра дом сте че на сво ји на свих чла но ва за јед ни це ко ји су упра вља ли 
за јед нич ком имо ви ном и са мим со бом. Али та квом за јед ни цом ви-
ше је упра вља ла при ро да јер је ви ше за ви си ла од про из во да при ро-
де не го од соп стве не про из вод ње.

Раз вој про из вод ње је омо гу ћио да про из во ђа чи упра вља ју 
сво јим про из во ди ма али и да про из во ди упра вља ју про из во ђа чи ма. 
Ра ди соп стве ног оп стан ка, про из во ђач се мо рао по све ти ти про из-
во ду ко ји је по стао ње го ва прет по став ка и чи јој се вла да ви ни мо-
рао по ви но ва ти. Владaвина оту ђе ног про из во да над про из во ђа чем 
усло ви ла је вла да ви ну над обез вла шће ним не вла сни ци ма. Те жња 
за вла шћу над про из во ђа чем про ис ти че из те жње за вла шћу над 
про из во дом да би се над вла да ла власт про из во да над са мим вла-
сни ком.

Да би се обез бе ди ла власт над про из во дом мо ра ла је би ти 
обез бе ђе на власт над про из во ђа чем оту ђи ва њем пле мен ске са мо-
у пра ве, па су ор га ни ген тил ног уре ђе ња „...од ору ђа на род не во ље 
по ста ли са мо стал ни ор га ни го спо да ре ња и угње та ва ња пре ма соп-
стве ном на ро ду...“,1) та ко да је „...еман ци па ци јом при ват не сво ји не 
од за јед ни це др жа ва по ста ла по себ на ег зи стен ци ја по ред и из ван 
гра ђан ског дру штва“.2)

По др жа вље ње пле мен ског вла сни штва под ра зу ме ва ло је 
пре тва ра ње пле мен ске са мо у пра ве у др жав ну упра ву. Оту ђи ва ње 
пле мен ске са мо у пра ве од ви ја ло се пу тем оту ђи ва ња сво ји не чи ја 
је ин ди ви ду а ли за ци ја вр ше на кроз мо но по ли за ци ју вла сти др жав-
них су ве ре на на јед ној, и при ват них вла сни ка на дру гој стра ни. С 
ин ди ви ду а ли за ци јом сво ји не вр шна је и од го ва ра ју ћа ин ди ви ду а-
ли за ци ја упра вља ња.

Док у пр во бит ној за јед ни ци ин ди ви ду ал ног упра вља ња го-
то во ни је би ло, у ро бо вла сни штву су ин ди ви ду ал ни упра вља чи би-
ли углав ном сло бод ни гра ђа ни ко ји су има ли чи ме упра вља ти. У 
фе у да ли зму је сва ки ста ре ши на по ро ди це упра вљао сво јим по ро-
дич ним до ма ћин ством, док у ка пи та ли зму сва ки пу но лет ни гра ђа-
нин са мо стал но упра вља сво јом рад ном сна гом.

1) Ф Ен гелс, Пореклопородице,приватнесвојинеидржаве,Иза бра на де ла, том II, Кул ту-
ра, 1950, стр. 130.

2) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Немачкаидеологија,Иза бра на де ла, том 6, исто, стр. 68.
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Све ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја сво ји не зах те ва ла је и све ве ћу 
цен тра ли за ци ју од лу чи ва ња. Док су су бјек ти ин ди ви ду ал ног упра-
вља ња пред ста вља ли ма њи ну дру штва, не ка ве ли ка суб ор ди на ци ја 
цен трал ној др жав ној упра ви ни је ни би ла нео п ход на. Кад је ин ди-
ви ду ал но упра вља ње про ши ре но на про из во ђач ке ма се, упра вља-
ње др жав ним по сло ви ма је мо ра ло би ти цен тра ли зо ва но.

Раз ви ја њем роб не про из вод ње от по че ло је еко ном ско по ве-
зи ва ње ин ди ви ду ал ног вла сни штва. На тој осно ви је за по че то и по-
ве зи ва ње ин ди ви ду ал ног упра вља ња, ко је је уме сто ауто крат ске, 
на го ве сти ло де мо крат ску вла да ви ну.

Пре ла зак с ауто кра ти је на де мо кра ти ју пред ста вља у су шти-
ни ра зо ту ђе ње упра вља ња. При ват но сво јин ска ин ди ви ду а ли за ци-
ја упра вља ња зна чи ла је оса мо ста љи ва ње и при пре ма ње људ ских 
је дин ки за за јед нич ко упра вља ње дру штве ном имо ви ном. 

Раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је зах те вао је не по сред но ин-
те гри са ње упра вља ња ре про дук ци о ним то ко ви ма, та ко да 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 пред 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...“, а „...упра ва је ко лек тив-
на и не пот пу но де фи ни са на је дин ка...“, у ко ју је „...укљу чен са мо 
ма лен дио оних ко ји су дје лу ју у од лу чи ва њу“.3) Уме сто вла сни ка 
ка пи та ла, основ ни су бјект упра вља ња по ста ју но си о ци зна ња, јер 
се „...од лу ке те ме ље на раз ли чи тим спе ци ја ли зи ра ним на уч ним и 
тех нич ким зна њи ма, на аку му ли ра ним ин фор ма ци ја ма, на на го ми-
ла ном ис ку ству и на умјет нич ком или ин ту и тив ном сми слу, од но-
сно на да ре но сти мно гих осо ба...“4)

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ском про из вод њом 
за хва та и не про из вод не сфе ре, па и са му др жа ву јер „...мо дер на 
тех но ло ги ја по вла чи за со бом све ве ће ја ча ње и про ши ре ње функ-
ци ја мо дер не др жа ве...“,5) ко је ви ше не мо гу пред ста вља ти мо но-
пол по вла шће них по је ди на ца већ мо ра ју за хва та ти це лу дру штве ну 
за јед ни цу. 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-

3) John Ken neth Gal bra ith, Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 74. и 
80.

4) Исто, стр. 92.

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

Сви др жа вља ни мо гу упра вља ти сво јом др жа вом са мо уко-
ли ко рас по ла жу др жав ном имо ви ном. Истин ски на род на др жа ва 
мо же би ти је ди но са мо у прав на ор га ни за ци ја са мог на ро да, ко ја не 
на ста је на су прот по сто је ћој др жа ви већ де мо крат ском тран сфор-
ма ци јом са ме др жав не ор га ни за ци је.

При хва та њем де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са, Ср би ја 
би, ра ди укљу чи ва ња у свет ске еко ном ске то ко ве, 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, уме сто да се про гра ми при ла го ђа ва ју око шта лој ор га-
ни за ци ји пред у зе ћа. А што је по де ла ра да раз ви је ни ја, на ре а ли-
за ци ји истог про гра ма ра ди ће све ве ћи број пред у зе ћа ко ја се еко-
ном ски мо ра ју не по сред но по ве зи ва ти.

Не по сред но по ве зи ва ње ре про дук ци о них то ко ва под ра зу-
ме ва и не по сред но упра вља ње истим, ко је по сво јој при ро ди де-
мо крат ско и не за ми сли во без сло бод не ини ци ја ти ве не по сред них 
ак те ра дру штве не ре про дук ци је. А на та квој еко ном ској осно ви, и 
по ли тич ка власт се мо ра де мо кра ти зо ва ти.

На су прот са вре ме ним про це си ма дру штве ног и тех но ло-
шког раз во ја, сво јин ска тран сфор ма ци ја се у Ср би ји „ве ли ким де-
лом из ро ди ла у бес при мер ну пљач ку дру штве не сво ји не ко ја пред-
ста вља ве ли ку еко ном ску вред ност ства ра ну у то ку по ла ве ка“.6) 
Пре ко упра вљач ког мо но по ла вла да ју ће ели те, дру штве ни ка пи тал 
се пре та че на ра чу не при ват них пред у зе ћа но ве бо га та шке кла се, 
над чи јим „по сло ва њем“ не по сто ји ни ка ква јав на од но сно др жав-
на кон тро ла“.7) Ус по ста вљен је „си стем еко ном ских мо но по ла ко-
ји, углав ном, функ ци о ни шу на шпе ку ла тив ној осно ви, у ин те ре су 
уских по ли тич ких, тр го вач ких и фи нан сиј ских кру го ва под стро-
гом кон тро лом са мог вр ха вла да ју ће др жав не и стра нач ке ели те“.8)

Про из во ђач ке кла се су, при том, и да ље у по зи ци ји екс пло-
а ти са них не осе ћа ју ћи раз ли ку из ме ђу др жав ног и при ват ног ка-
пи та ла. „Сле де ћи тра ди ци ју ен гле ског ли бе ра ли зма, пра во при-
ват не сво ји не је уз диг ну то на пи је де стал вр хун ске вред но сти, 
ре ду ку ју ћи плу ра ли тет сво јин ских од но са, ...пре ба цу ју ћи за шти ту 
на пра ва при ват них по сед ни ка сво ји не, ко ји до би ја ју пу но моћ је да 
ар би трар но ре гу ли шу пра ва из рад них од но са. Овај про блем се нај-
е кла тант ни је по ја вио у зе мља ма у тран зи ци ји, а чи ни се да је у Ср-

6) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 1996, стр. 17.

7) Исто, стр. 18.

8) Исто, стр. 19.
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би ји нај а кут ни ји, што се ис по ља ва у сле де ћем: а) у ап со лу ти за ци ји 
при ва ти за ци је у про це су сво јин ске тран сфор ма ци је, са отво ре ним 
др жав ним иг но ри са њем ак ци о нар ске сво ји не рад ни ка и по ри ца-
њем уло ге јав ног до бра / стра те шки ва жних др жав них пред у зе ћа 
и уста но ва, и б) у дра стич ном огра ни ча ва њу ве ко ви ма сти ца них 
пра ва рад ни ка, ко ји се и да ље тре ти ра ју као на јам ни рад ни ци, ко ји 
ла ко мо гу би ти за ме ње ни за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју не за по сле-
них“.9)

Кре а то ри сво јин ске тран сфор ма ци је ни су има ли за циљ про-
спе ри тет це ле дру штве не за јед ни це, већ лич но бо га ће ње. „По ен та 
је у на чи ну на ко ји је про ту ма чен кон цепт сво јин ске тран сфор ма-
ци је, где је а) плу рал ни об лик сво јин ске тран сфор ма ци је ре ду ко ван 
на пре тва ра ње свих дру гих об ли ка у при ват но вла сни штво; б) сход-
но то ме уни шта ва ње др жав не сво ји не над стра те шким ин ду стриј-
ским при вред ним објек ти ма и по љо при вред ним га здин стви ма и 
ства ра ње при ват них мо но по ла; ц) зло у по тре ба про це са при ва ти за-
ци је у ци љу оства ре ња при ват них /пар тиј ских ин те ре са ( ши ре ње 
ко руп ци је на вр ху пи ра ми де вла сти, ле га ли за ци ја пра ња нов ца и 
иле гал но сте че ног бо гат ства, јеф ти на рас про да ја др жав не имо ви-
не у по ли тич ке свр хе...)“.10) До шло је до „ши ро ке кри ми на ли за ци је 
при вред ног жи во та, за шта кључ ну од го вор ност сно се мно ги при-
пад ни ци по ли тич ке ели те и др жав не из вр шно-управ не струк ту ре 
ко ји су у спре зи са ра зним „ве штим љу ди ма“, но вим „би зни сме-
ни ма“, лич ним и стра нач ким при ја те љи ма... На тај на чин је на ста-
ла из у зет но бо га та „но ва ели та“ и со ци јал на бе да огром не ве ћи не 
ста нов ни штва“.11)

До ствар не де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са у Ср би ји још 
увек ни је до шло јер је пред ност у при ва ти за ци ји да ва на „ли ци ма 
ко ја су би ли чла но ви вла да ју ћих по ли тич ких стра на ка, или су иза 
њих ста ја ли вла ди ни функ ци о не ри, те се мо же го во ри ти о „пар тиј-
ској сво ји ни“, или „ста ле шкој сво ји ни““.12) Је дан об лик ауто крат-
ског упра вља ња дру штве ном ре про дук ци јом, при кри вен фор мал-
ним са мо у пра вља њем, за ме њен је дру гим об ли ком ауто крат ског 
упра вља ња при кри ве ним ви ше пар тиј ским пар ла мен та ри змом. 
„Иза па ра ва на си му ло ва ног пар ла мен та ри зма, фак тич ки до ми ни-

9) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,Ал ба-
трос Плус, Бе о град, 2011, стр. 193-194.

10) Исто, стр. 197.

11) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,исто, стр. 82-83.

12) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто, 
стр. 210-211.
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ра врх јед но пар тиј ске вла сти, од но сно ње гов не фор мал ни цен тар 
мо ћи, чи ју во љу скуп шти на пре тва ра у „во љу на ро да“, у за ко не“.13)

Иако се све пар ти је у Ср би ји, укљу чу ју ћи и оне нај а у то крат-
ски је, из ја шња ва ју за де мо кра ти ју, у сре ди ште њи хо вих про грам-
ских опре де ље ња ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су 
об ли ци за јед нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим 
за не ма ре ни. Ни јед на стран ка не да је ве ћи зна чај ак ци о нар ству и 
за дру гар ству за по сле них, ко ји се у про грам ским до ку мен ти ма ве-
ћи не стра на ка и не спо ми њу.14) Све ука зу је „да је у Ср би ји по сле 
2000. при ме ње на по ли ти ка при ва ти за ци је по угле ду на Ре ган / Та-
че ров ски мо дел,... што се по твр ди ло и у дру гим зе мља ма у тран зи-
ци ји, у ко ји ма је уме сто до бро при пре мље них нео п ход них усло ва 
и спо соб них ка дро ва за по сте пе ни про цес при ва ти за ци је, ауто мат-
ски при хва ћен про је кат убр за не и пот пу не (не се лек тив не) при ва-
ти за ци је...“.15)

Со ци јал не по сле ди це „се од но се, пре све га на пи та ње ко су 
до бит ни ци, а ко глав ни гу бит ни ци по ме ну те по ли тич ке при ва ти-
за ци је. Не сум њи во су глав ни до бит ни ци „тај ку ни“, али и њи хо ви 
по ма га чи из струк ту ра вла сти као и дру ге по ли тич ке ели те... ко ји 
су у про це су при ва ти за ци је ви де ли шан су за уве ћа ње сво га бо гат-
ства и за до во ља ва ње вла сти тих, на ра чун др жав них (јав них) ин те-
ре са. Ре зул тат је: бо га ти не кон тро ли са но све ви ше уве ћа ва ју сво је 
бо гат ство, а ни во ег зи стен ци је си ро ма шних сло је ва све ви ше па да; 
дру гим ре чи ма, јаз из ме ђу „до бит ни ка“ и „гу бит ни ка“ све је ве ћи; 
а гу бит ни ци су, у пр вом ре ду рад ни ци и ма ли ак ци о на ри и све ве ћа 
ар ми ја не за по сле них“.16)

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти за-
ци ју и ап со лу ти за ци ју мо но пли стич ких об ли ка при ват ног и др жав-
ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју или 
на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци јом 
вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и обрат-
но. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног си ро ма штва је 
не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је не вла сти над 
обез вла шће ним ма са ма. 

13) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,исто, стр. 59.

14) Ви ди: Ди ја на Ву ко ма но вић, „Кон цеп ти при ва ти за ци је у про гра ми ма по ли тич ких пар ти-
ја у пр вој де це ни ји тран зи ци је у Ср би ји“, Српскаполитичкамисао,бр. 3/2009.

15) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто, 
стр. 210-211.

16) Исто, стр. 211-212.



ДраганЖ.Марковић,ДанилоШуковић Својинскиодносии...

135

Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је 
сво ју иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих 
пред у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског 
раз во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским 
струк ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су-
бје ка та у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не 
мо гу др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве-
нич ко вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко-
ном ске по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је 
сво јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та.

Ства ра се сво јин ска струк ту ра „на кри ми но ге ној осно ви, 
с јед не стра не пу тем пљaчке, а с дру ге стра не, пу тем ...при ва ти-
за ци је, ко јом се це ла пред у зе ћа ку пу ју буд за што... Опљач ка на су 
буд за што от ку пље на дру штве на пред у зе ћа“.17) Су зби јан је и сва ки 
об лик еко ном ске ин те гра ци је ко ји ни је у ин те ре су и под над зо ром 
вла да ју ће др жав не и стра нач ке ели те.18) Због круп них де фор ма ци ја 
у по ли тич кој, еко ном ској и со ци јал ној струк ту ри дру штва, Ср би ји 
пре ти опа сност „од ду го трај ног та во ре ња у ста ту су си ро ма шног и 
кри ми ни ло за во ног дру штва, све ве ћег со ци јал ног ра сло ја ва ња на 
вр ло уску бо га та шку кла су и огром ну ве ћи ну гра ђа на на ру бу го ле 
ег зи стен ци је, све ја чих по ли тич ких и со ци јал них тен зи ја“.19)

Рас про да ја дру штве них ре сур са „до во ди: а) до све ве ће за ви-
сно сти зе мље од спољ них фак то ра и до ства ра ња по год них усло-
ва за ње ну ко ло ни за ци ју; б) усло вља ва све ве ћу ди фе рен ци ја ци-
ју из ме ђу при ват них вла сни ка дру штве них ре сур са и рад не сна ге, 
вра ћа ју ћи по но во на днев ни ред про блем од но са и ка пи та ла, и ц) 
омо гу ћу је да „вла снич ка кла са“ по ста не све ути цај ни ји по ли тич ки 
чи ни лац, ко ји вра ћа ср би јан ско дру штво у пре-мо дер ни ка пи та ли-
зам XIX ве ка (а мо же се ре ћи у фе у да ли зам, упр кос дав но из вр-
ше ним аграр ним ре фор ма ма), за хва љу ју ћи све ве ћем по ве зи ва њу 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Ка да се го во ри о де фи ци ту стра те-
ги је дру штве ног раз во ја, тре ба по ста ви ти пи та ње: да ли по ли ти ка 
по сток то бар ских вла да у до ме ну при ва ти за ци је во ди ка де мо кра-
ти за ци ји дру штве ног си сте ма, или мно гим сво јим ефек ти ма во ди 

17) Сло бо дан Ву че тић, Демократијабездоказа,БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 266-267.

18) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2009.

19) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,исто, стр. 23-24.
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ка ре ста у ра ци ји пар то кра ти је, или ка ими та ци ји гру бог ка пи та ли-
зма“.20)

Те жња ма „но ве ели те“ за ре при ва ти за ци јом, од но сно за 
очу ва њем соп стве не вла сти, из у зет но по го ду је те шка еко ном ска 
си ту а ци ја, ко ја ви ше од го ва ра ауто крат ским не го де мо крат ским те-
жња ма, и од су ство ор га ни зо ва ног де мо крат ског по кре та са ал тер-
на ти вом – де мо крат ским те жња ма. Да су се по ја ви ле ор га ни зо ва не 
де мо крат ске сна ге, сво јин ска тран сфор ма ци ја би има ла за циљ бо-
га ће ње це лог на ро да, а не са мо по је ди на ца и си гур но би кре ну ла у 
оном сме ру ко јим је со ци ја ли за ци ја при ват ног вла сни штва у раз ви-
је ним др жа ва ма већ одав но кре ну ла. 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. 

Раз ви ја ње из вор ног за дру гар ства мо же би ти је дан од глав них 
по кре та ча пре по ро да Ср би је. За дру жна сво ји на ко ја је исто вре ме-
но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра пред ста-
вља нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са. За дру гар 
је „...са оста лим за дру га ри ма су вла сник зе мље, згра да, ма ши на, 
ла ђа и све га што јед на за дру га има, али члан за дру ге увек оста је 
при ват ни соп стве ник, истин ски по је ди нац у ве ли кој уде о ни чар ској 
имо ви ни...“ и „...мо же у сва ко до ба тра жи ти по вра ћај сво је имо ви-
не“.21)

Пра ва за дру га је сло бод на и са мо стал на за јед ни ца удру же-
них при вред ни ка, ко ји на за јед нич ким по сло ви ма де ле и за јед нич-
ки ри зик. Сто га њи хов ин ди ви ду ал ни удео у за дру жној имо ви ни 
ни је не за ви сна и не про мен љи ва, не го за ви сна и про мен љи ва ве ли-
чи на, ко ја се по ве ћа ва кад се, за ви сно од успе шно сти ра да и по сло-
ва ња за дру ге, ње на имо ви на по ве ћа ва, или сма њу је кад се сма њу је 
укуп на имо ви на. 

Без об зи ра ка ко су их сте кли, за дру га ри сво јим уде ли ма тре-
ба да рас по ла жу ин ди ви ду ал но, а укуп ном имо ви ном за дру ге за јед-
нич ки јер је за јед нич ки ко ри сте. А по што се за јед нич ки ко ри сти, 
имо ви на за дру ге је фи зич ки не де љи ва иако је у сво јин ском сми слу 
иде ал но де љи ва. Ње на не де љи вост ни је ни нај ма ње угро же на ти ме 
ако за дру жни уде ли ме ња ју сво је вла сни ке уко ли ко се пре нос вла-
сни штва вр ши уну тар са ме за дру ге, тј. са за дру га ра на за дру га ре.

20) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто, 
стр. 213.

21) Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, 1935, стр. 141.
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Је дин ство ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног сво јин ског су бјек-
ти ви те та је основ на ко хе зи о на сна га за дру ге, ко ја за дру га ре без 
ика кве спо ља шње при си ле др жи на оку пу. При та квом за јед ни-
штву сва ки за дру гар је лич но за ин те ре со ван да уве ћа ва њем свог 
уде ла уве ћа ва за јед нич ку имо ви ну, и да уве ћа ва њем укуп не имо ви-
не за дру ге уве ћа ва и ин ди ви ду ал ни удео у њој. 

На то ме се за сни ва дво стру ки ин те рес за дру га ра: да што ви-
ше ула же у за дру гу, и да за јед нич ким ра дом и по сло ва њем што 
ви ше уве ћа ва свој удео у за дру жној имо ви ни. А уве ћа ва ње се вр ши 
по два осно ва: по осно ву са мог уде ла, и по осно ву ин ди ви ду ал ног 
до при но са за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, из че га про ис ти че спре-
га ин те ре са да се уве ћа њем за дру жне имо ви не уна пре ђу ју рад и 
по сло ва ње за дру ге, а уна пре ђи ва њем за јед нич ког ра да и по сло ва-
ња уве ћа ва за дру жна имо ви на. 

Не из о став ни услов да за дру га по ста не кон ку рен тан об лик 
еко ном ске кон цен тра ци је сло бод них сред ста ва, као бит ног чи ни о-
ца еко ном ског раз во ја, је да уло же на сред ства и жи ви рад пред ста-
вља ју основ при сва ја ња но во ство ре не вред но сти. Глав на пред ност 
за дру гар ства у од но су на кла сич но пред у зет ни штво је сте у то ме 
што за дру гар у при сва ја њу но во ство ре не вред но сти уче ству је по 
оба осно ва чи ме је, за раз ли ку од ак ци о на ра и де о ни ча ра, дво стру-
ко мо ти ви сан: и као не по сред ни про из во ђач и као вла сник уло же-
них сред ста ва. 

Са мим удру жи ва њем рад и сред ства, иако не пре ста ју би ти 
ин ди ви ду ал но, по ста ју ко лек тив но вла сни штво за дру га ра о ко ме 
они за јед нич ки бри ну и ко јим за јед нич ки рас по ла жу. По што је 
суд би на сва ког уло га ве за на за суд би ну и по сло ва ње це ле за дру ге, 
сва ки за дру гар је мак си мал но мо ти ви сан да се ан га жу је у ра ду и 
по сло ва њу за дру ге и да за јед но са оста лим за дру га ри ма бри не о 
раз во ју за дру ге као соп стве ном га здин ству. На тај на чин би оп шти 
ни во еко ном ске мо ти ва ци је мо гао знат но над ма ши ти еко ном ску 
мо ти ва ци ју ак ци о нар ства. 

За дру жна на че ла у су шти ни ис кљу чу ју при сва ја ње ту ђег 
по што ни ко не мо же би ло ка кву ко рист да из вла чи на туђ ра чун. 
То под ра зу ме ва да се рас по де ла сва ке за јед нич ке ко ри сти, па и но-
во ство ре не вред но сти вр ши пре ма до при но су ње ном ства ра њу. 
До при нос жи вим ра дом ме ри се дру штве но по треб ним, од но сно 
про сеч ним рад ним вре ме ном, ко је се спон та но утвр ђу је тр жи шном 
раз ме ном, а ор га ни зо ва но тех но ло шко-еко ном ским нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма.

По мо ћу дру штве но по треб ног рад ног вре ме на из ра же ног 
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма, до при нос жи вим и опред ме ће ним 
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ра дом мо же се све сти на за јед нич ки име ни тељ, ко јим се од ре ђу-
је уку пан ин ди ви ду ал ни до при нос уче сни ка у за јед нич ком ра ду и 
по сло ва њу за дру ге. Ти ме се за дру жна рас по де ла пот пу но објек ти-
ви зи ра ис кљу чи ва њем свих су бјек тив них чи ни ла ца, па и рад них 
спо соб но сти уко ли ко оне ни су из ра же не кроз рад ни учи нак.

Рас по де ла пре ма укуп ном до при но су, и жи вим и опред ме ће-
ним ра дом, нео п ход на је на ро чи то из сле де ћих раз ло га. Пр во, рас-
по де лом са мо по јед ном осно ву на ру ши ло би се за дру жно на че ло 
јед на ко сти јер би из уче шћа у за дру жној ко ри сти би ли ис кљу че ни 
они чи ји се до при нос не вред ну је а на њи хов ра чун би не за слу же-
но до би ја ли они чи ји је до при нос пре вред но ван. Дру го, вред но ва-
њем укуп ног до при но са уве ћа ва се рад на и по слов на мо ти ва ци ја, 
као основ ни чи ни лац про дук тив но сти и укуп не еко но ми је ра да. И 
тре ће, под сти че се лич ни ин те рес и за ве ћа ула га ња и за што ве ће 
по слов не ре зул та те за дру ге.

Да би се обез бе ди ла рад на и по слов на мо ти ва ци ја за дру га ра 
и за по сле них, рас по де ла и при сва ја ње еко ном ских ре зул та та тре ба 
да се вр ше пре ма ствар ном до при но су њи хо вом оства ри ва њу, без 
об зи ра у ка квом об ли ку се да је. Основ ни узрок ни ске про дук тив-
но сти и по слов не не е фи ка сно сти за дру га у зе мља ма тзв. ре ал со ци-
ја ли зма би ла је сла ба рад на и по слов на мо ти ва ци ја за дру га ра због 
од ре ђи ва ња за ра да и дру гих до би та ка пре ма вре ме ну про ве де ном 
на по слу, не за ви сно од рад них и по слов них ре зул та та.

Сво јин ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним на че ли ма су 
по сво јој при ро ди де мо крат ски јер за јед нич ко рас по ла га ње под ра-
зу ме ва и за јед нич ко упра вља ње за дру жним имо ви ном. За дру га ри 
су ствар ни упра вља чи са мо уко ли ко су ствар ни вла сни ци, што је 
ла пи дар но из ра же но и кроз сло ган да „...за дру га упра вља ко лек-
тив но при ват ном имо ви ном сво јих за дру га ра...“,22) ко ја је исто вре-
ме но и њи хо ва ко лек тив на имо ви на. 

Док се упра вља ње при ват ним пред у зе ћем за сни ва са мо на 
при ват ном вла сни штву, ода кле про ис ти че ње му свој стве на ауто-
кра тич ност, осно ву за дру жног упра вља ња чи ни ор ган ско је дин-
ство вла сни штва и ра да као основ ног из во ра вла сни штва. По што 
у за дру гу ула жу и рад и сред ства или бар јед но од то га, сви за дру-
га ри су и вла сни ци и упра вља чи, а уко ли ко је и жи ви рад основ 
при сва ја ња, рад ни ци за дру га ри су исто вре ме но и су вла сни ци за-
дру жне имо ви не.

Ствар но рас по ла га ње под ра зу ме ва и ствар но упра вља ње за-
дру га ра за дру жном имо ви ном, због че га је за дру жна де мо кра ти ја 

22) Исто, стр. 142.
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у су шти ни не по сред на власт за дру га ра, ко ја ис кљу чу је би ло ка кво 
и би ло чи је по сре до ва ње. Са мо као ствар ни сво јин ски су бјект за-
дру жног вла сни штва за дру гар мо же би ти и ствар ни упра вљач за-
дру жном имо ви ном, ко ји не ће до зво ли ти да се она од ње га оту ђу је. 
За дру га, пре ма то ме, ни је не ка од за дру га ра оту ђе на ин сти ту ци ја, 
већ је об лик њи хо вог соп стве ног са мо ор га ни зо ва ња. За то је за дру-
жна де мо кра ти ја аутен тич ни об лик упра вља ња за дру гом ко ме је 
туђ сва ки ауто кра ти зам. За сно ва на на ствар ном сво јин ском су бјек-
ти ви те ту, за дру жна де мо кра ти ја мо же по ста ти нај сна жни ји ге не-
ра тор не са мо еко ном ског раз во ја, већ и про це са де мо кра ти за ци је 
дру штва у це ли ни.

Ако за дру гар ство по еко ном ским по тен ци ја ма тре ба да се 
при бли жа ва ак ци о нар ству, и ак ци о нар ство по сво јој со ци јал ној и 
дру штве но-еко ном ској осно ви тре ба да се де мо кра ти за ци јом сво-
јин ских од но са при бли жа ва за дру гар ству, као што је још Чарлс 
Фу рие пред ска зао да „...не ма пот пу ног јем ства за круп но вла сни-
штво све до тле док на род не по ста не си тан вла сник с ку по ни ма 
рад нич ких ди о ни ца“.23) Да нас су у мно гим, по себ но раз ви је ним 
зе мља ма, не са мо про фе си о нал ни упра вља чи већ и рад ни ци, као 
по сед ни ци де о ни ца и ак ци ја, су вла сни ци ве ли ког, и све ве ћег де ла 
круп ног ка пи та ла. 

Ак ци о нар ство рад ни ка као не по сред них про из во ђа ча, зна-
чи по нов но сје ди ња ва ње свих основ них ком по нен ти сво јин ског 
рас по ла га ња: упо тре бе, упра вља ња и пло до у жи ва ња, од но сно ин-
те грал ног ко ри шће ња сво ји не. То сје ди ња ва ње је у су шти ни де-
при ва ти за ци ја, а не ре при ва ти за ци ја сво ји не за ко ју се за ла жу ауто-
крат ске вла да ју ће струк ту ре. Ре при ва ти за ци ја др жав не сво ји не у 
су шти ни не пред ста вља ствар ну де мо кра ти за ци ју сво јин ских од-
но са, јер и др жав на као и при ват на сво ји на пред ста вља при сво-
јен ту ђи рад. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња ука зу ју да је рад „и да ље 
те го ба и му ка ... и у нај ве ћем де лу по пу ла ци је са мо сред ство да се 
пре жи ви. То је да ле ко... не ко ли ко све тло сних го ди на, од но вог, мо-
дер ног пој ма „рад ни ка“, као рав но прав ног и кре а тив ног уче сни ка 
у про це су дру штве ног раз во ја и дру штве ног уче шћа у рас по де ли 
сте че ног бо гат ства, што се од но си, не са мо на по и ма ње рад ни ка-
ак ци о на ра, већ и рад ни ка као глав ног ак те ра „про из во ђе ња“ свих 
об ли ка дру штве ног жи во та и јед на ко прав ног но си о ца про кла мо ва-
них људ ских и гра ђан ских пра ва“.24)

23) C. Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,Школ ска књи га, За греб, 1980, стр. 
161.

24) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–шшанисмонаучили,исто, 
стр. 196.
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Рад нич ко ак ци о нар ство је сво ји на ко ја се сти че соп стве ним 
ра дом и за јед нич ка сво ји на удру же них рад ни ка. Ак ци о нар ством 
рад ни ка ин ди ви ду ал но вла сни штво се не уки да не го се, на про тив, 
по твр ђу је, јер као што пи ше Чарлс Фу рие „...си ро мах у Хар мо ни ји, 
ако по сје ду је са мо де лић ди о ни це, јед ну два де се ти ну, вла сник је, 
као су ди о ник, чи та вог кан то на...“, јер „...он мо же ре ћи: на ше зе-
мље, на ша па ла ча, на ши двор ци, на ше шу ме, на ше твор ни це, на ше 
ра ди о ни це; све је ње го во вла сни штво“.25)

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са и по ли тич ких ин сти ту-
ци ја не из о став ни је услов ин те гра ци је Ср би је у свет ску за јед ни цу. 
У су ко бу с ауто крат ским тен ден ци ја ма, и у на ци о нал ним и у ме ђу-
на род ним раз ме ра ма, за пра во се и од ви ја ин те гра ци ја на ци о нал них 
за јед ни ца у свет ску за јед ни цу. У бор би за ту ин те гра ци ју, про гре-
сив не сна ге Ср би је би се мо ра ле по ве зи ва ти са про гре сив ним сна-
га ма у све ту, јер се от по ри на ко је она на и ла зи, са мо удру же ним 
сна га ма мо гу сла ма ти. 

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

За дру жно упра вља ње би се са кор по ра ци ја про ши ри ло и на 
ме ђу кор по ра циј ске, те укуп не дру штве не од но се, ка ко уну тар на-
ци о нал них за јед ни ца та ко и уну тар це ле ме ђу на род не за јед ни це. 
„Као по сле ди ца стал ног ра шће ња за дру жних ор га ни за ци о них ме-
то да и њи хо вог про ди ра ња у по сто је ћи дру штве ни си стем, др жа ву 
би за ме ни ла за дру жна де мо кра ти ја“, ко ја се „не би ба ви ла упра-
вља њем на ро дом, већ упра вља њем ства ри ма“.26)

Са пред ња че њем у тех но ло ги за ци ји про из вод ње не из о став-
но иде и пред ња че ње у де мо кра ти за ци ји про из вод них од но са, ко-
је 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. До ми нант ној кон ку рент но сти ја пан ских кор по-
ра ци ја до при не ло је с уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и уво ђе ње са-
мо у пра вља ња, без ко јег се но ве ви со ке тех но ло ги је не би мо гле 

25) C. Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,исто, стр. 166.

26) Др Џемс П. Вор бас, Задружнадемократија,исто, стр. 176. и 182.
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ефи ка сно при ме њи ва ти.27) „Иде је са мо у пра вља ња, пар ти ци па ци је, 
рад нич ке кон тро ле и рад нич ких пра ва су осно ва де мо кра ти је и то 
би тре ба ло да бу де уне то у про је кат де мо крат ске тран зи ци је у Ср-
би ји“ чи ме би се тра си рао пут за ула зак у Европ ску уни ју „где је 
са-упра вља ње или гра ђан ска пар ти ци па ци ја за у зе ла ва жно ме сто у 
кон цеп ту кон сти ту и са ња и раз во ја де мо крат ског по рет ка“.28)

Са вре ме на тех но ло ги за ци ја исто вре ме но и уна пре ђу је ка пи-
та ли стич ку ре про дук ци ју и пот ко па ва ње не те ме ље. То иза зи ва и 
про тив реч но ре а го ва ње ка пи та ли стич ке кла се ко ја је при ну ђе на и 
да под сти че и да су зби ја де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са ко ја 
јој пот ко па ва вла да ју ће по зи ци је. „Из ћор со ка ка се не ће иза ћи ни ти 
ће се отво ри ти пер спек ти ва „но вог дру штва“ све док ма ну ел ни и 
ин те лек ту ал ни рад ни ци не бу ду има ли ни ка квог уде ла: ни у од лу-
чи ва њу, ни у рас по де ли ви шка вред но сти“.29)

Еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за у ста ви-
ти је ди но истин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са. Кад нај-
ши ри сло је ви ста нов ни штва упра вља ју це ло куп ном дру штве ном 
ре про дук ци јом, он да они фак тич ки има ју и по ли тич ку власт.30) 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 јер јед но без дру гог ни је мо гу ће. За то де мо кра ти за ци ја 
сво јин ских од но са и је сте не из о став ни услов де мо кра ти за ци је дру-
штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја и нај по у зда ни ји пут ка истин ски 
де мо крат ској за јед ни ци.
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DraganZ.Markovic;DaniloSukovic

PROPERTYRELATIONSANDDEMOCRATIC
CAPACITIESOFPOLITICALINSTITUTIONS

Resume
True de moc ra ti sa tion of the pro perty re la ti ons in Ser bia hasn’t 

yet oc cur red be ca u se one form of the autoc ra tic ma na ge ment of the 
so cial re pro duc tion, con ce a led by the for mal self-ma na ge ment, was re-
pla ced by the anot her form of the autoc ra tic ma na ge ment, con ce a led by 
the mul ti-party par li a men ta rism. 

Alt ho ugh all par ti es in Ser bia plead for de moc racy, both pri va te 
and sta te pro perty are be ing put in the mid dle of the ir pro gram me ori en-
ta ti ons. No ne of the par ti es gi ves gre at sig ni fi can ce to the sha re hol ding 
and co o pe ra ti ve ma na ge ment of the em ployees. In the pro gram me do-
cu ments most of the par ti es they are hardly men ti o ned. 

The pro ta go nists of the everyday po li ti cal cam pa ign for pri va ti-
sa tion and ab so lu ti za tion of the mo no po li stic forms of pri va te and sta te 
pro perty are tho se for ces that al ready own such ow ner ship or tend to get 
the ir hands on it as soon as pos si ble. The aim of the mo no poly of ow-
ner ship co mes from the aim of the mo no poly of po wer and viceversa. 
Gre at pri va te we alth in con trary to the mass po verty is in di spen sa ble 
con di tion of both ga i ning and ke e ping of the con qu e red po wer over the 
di sem po we red mas ses.

The aims of the “new eli te” for re-pri va ti sa tion, i.e., for the ke-
e ping of the ir po wer is in cor re la tion with the dif fi cult eco no mic si tu a-
tion, which is clo ser to the autoc ra tic than to the de moc ra tic aims, and 
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the ab sen ce of the or ga ni sed de moc ra tic mo ve ment with the al ter na ti ve 
– de moc ra tic aims. If the re ha ve been or ga ni sed de moc ra tic for ces, the 
pro perty tran sfor ma tion wo uld ha ve had as its goal the en ric hment of 
the en ti re na tion, and not only in di vi du als, and it wo uld su rely had go ne 
in to the di rec tion of the so ci a li sa tion of the pri va te ow ner ship, which 
to ok pla ce in the de ve lo ped co un tri es a long ti me ago.

The de moc ra ti sa tion of the pro perty re la ti ons and po li ti cal in sti-
tu ti ons is in di spen sa ble con di tion of the in te gra tion of Ser bia in to the 
world com mu nity. The in te gra tion of the na ti o nal com mu ni ti es in to the 
world com mu nity is ac tu ally ta king pla ce in con fron ta tion aga inst the 
autoc ra tic ten den ci es in both na ti o nal and in ter na ti o nal ex tent. In the 
strug gle for such in te gra tion, the pro gres si ve for ces of Ser bia need to 
be con nec ted with the pro gres si ve for ces in the world, be ca u se the re si-
stan ce it co mes ac ross can only be bro ken with the jo int for ces.
Key words: pro perty re la ti ons, po li ti cal in sti tu ti ons, de moc ra tic ca pa ci ti es
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