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1.

Zа пре ва зи ла же ње пар то кра ти је и раз вој не по сред не де мо кра ти-
је од пре суд не су ва жно сти сле де ће прет по став ке: де мо кра ти-

за ци ја сво јин ских од но са, де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња, 
де мо но по ли за ци ја по ли ти ке и раз ви ја ње сло бод не ини ци ја ти ве 
гра ђа на и ло кал не са мо у пра ве као осно ве си сте ма не по сред не де-
мо кра ти је, и де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це. 

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са је не из о став ни услов де-
мо кра тиза ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја. Без де мо кра ти-
за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти ни истин ске де мо кра ти за-
ци је др жав них и на ци о нал них за јед ни ца ко ја је ди на мо же уз др ма ти 
те ме ље гло ба ли стич ког по рет ка. Су штин ска де мо кра ти за ци ја сво-
јин ских од но са под ра зу ме ва да сва ки за по сле ни за ра ђу је пре ма 
свом до при но су но во ство ре ној вред но сти, да са мо стал но упра вља 
сво јом по слов ном је ди ни цом, али и да сра змер но свом до при но су 
рав но прав но пар ти ци пи ра у рас по ла га њу це ло куп ном за јед нич ком 
имо ви ном и упра вља њу це лом кор по ра ци јом. На та квој еко ном ској 
осно ви и по ли тич ка власт ће се де мо кра ти зо ва ти и пре тва ра ти у 
не по сред ну власт са мог на ро да.

Нај бр жи пут де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са сва ка ко пред-
ста вља пре ла зак про из вод них сред ста ва у ру ке са мих про из во ђа ча, 
кроз рад нич ко де о ни чар ство или кроз удру жи ва ње на прин ци пи ма 
за јед нич ког оства ри ва ња до хот ка. Ствар ну тран сфор ма ци ју др жав-
ног вла сни штва у за јед нич ко вла сни штво свих чла но ва дру штве не 
за јед ни це у по чет ку би мо гло пред ста вља ти до зна ча ва ње ак ци ја, 
де о ни ца или за дру жних уде ла за по сле ним и пен зи о ни са ним ли ци-
ма сра змер но до при но су ко ји су у то ку ми ну лог рад ног ве ка да ли 
ства ра њу др жав ног ка пи та ла. У од су ству пра вих ме ри ла, за осно ву 
би се мо гле узе ти раз ли ке у ви си ни лич них при ма ња као прет по-
ста вље ни из раз ин ди ви ду ал них раз ли ка у кван ту му уло же ног ра да. 

Због не мо гућ но сти да се ег закт но утвр де ствар ни до при но си 
сва ког уче сни ка у ства ра њу др жав ног ка пи та ла и на сто ја ња би ро-
кра ти је да не за слу же но при гра би нај ве ћи део де о ни ца, по у зда ни ји 
пут за де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са пред ста вља по сте пе но 
пре у зи ма ње др жав них сред ста ва од стра не удру же них рад ни ка на 
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прин ци пи ма за јед нич ког оства ри ва ња до хот ка. То, ме ђу тим, под-
ра зу ме ва по ли тич ку до ми на ци ју не по сред них про из во ђа ча над би-
ро кра ти јом, ко ја се мо же оства ри ти је ди но дру штве ном ак ци јом 
ор га ни зо ва ног де мо крат ског по кре та. 

За јед нич ко оства ри ва ње до хот ка под ра зу ме ва при сва ја ње и на 
осно ву жи вог ра да, а не са мо на осно ву уло же них сред ста ва као у 
ак ци о нар ству. То је ве о ма зна чај но не са мо за то што су за ве ћу про-
из вод њу мо ти ви са ни и рад ни ци ко ји не по се ду ју ак ци је, већ и због 
то га што је мо ти ва ци ја ја ча кад се при сва ја ње вр ши и на осно ву 
жи вог и на осно ву опред ме ће ног ра да. За то је са свим објек тив на 
тен ден ци ја да се рад нич ко ак ци о нар ство тран сфор ми ше у за јед-
нич ко оства ри ва ње до хот ка.

Да би се сред ства дру штве не ре про дук ци је ре про ду ко ва ла као 
за јед нич ко вла сни штво, нео п ход но је уве сти од го ва ра ју ћу рас по де-
лу но во ство ре не вред но сти пре ма укуп ним ула га њи ма жи вог и ми-
ну лог ра да у ње но ства ра ње. Рас по де ла пре ма рад ном до при но су 
оне мо гу ћа ва екс пло а та ци ју, јер сва ки по је ди нац и сва ка ор га ни за-
ци ја или за јед ни ца ле ги тим но при сва ја ју и са мо стал но рас по ла жу 
оним де лом за јед нич ког про из во да ко ји од го ва ра њи хо вом рад ном 
до при но су, али исто вре ме но сви за јед нич ки рас по ла жу сва ким по-
је ди ним де лом дру штве ног про из во да уко ли ко за јед нич ки од ре ђу-
ју оп ште усло ве сво јин ског рас по ла га ња.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са се пред цео свет, а на ро-
чи то пред Ср би ју, по ста вља као им пе ра тив. У ци љу пре ва зи ла-
же ња еко ном ске за о ста ло сти и укљу чи ва ња у свет ске еко ном ске 
то ко ве, Ср би ја би мо ра ла при хва ти ти од го ва ра ју ћу ор га ни за ци ју 
про из вод ње за сно ва ну на про из вод ним про гра ми ма ко ји ма се мо-
ра при ла го ђа ва ти и ор га ни за ци ја пред у зе ћа. Нео п ход но је да се 
не по сред ни про из во ђа чи са мо стал но еко ном ски по ве зу ју у ма ње 
или ве ће асо ци ја ци је и да дру штве ном ре про дук ци јом де мо крат-
ски упра вља ју. Под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до де мо крат ске 
ор га ни за ци је про из вод них од но са нај пре до ла зи у ве ли ким ак ци-
о нар ским кор по ра ци ја ма ко ја се огле да у ши ре њу упра вља ња са 
про фе си о нал них упра вља ча на све за по сле не. „Ја пан ски рад ни ци 
су, оку пље ни у ма ле, де цен тра ли зо ва не рад не гру пе, са ми од лу чи-
ва ли о на чи ну ра да и те су од лу ке за ру ко во ди о це би ле све ти ња...
Ја пан ске тврт ке ка рак те ри зи ра до жи вот но за по шља ва ње, за јед нич-
ко од лу чи ва ње и ко лек тив на од го вор ност.“1)

1)  Na is bitt, John, Мегатрендови,Гло бус, За греб, 1985, стр. 199. и 211.
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Еко ном ском ин те гра ци јом на ци о нал них ка пи та ла у свет ски 
ка пи тал на ци о нал но вла сни штво се тран сфор ми ше у оп ште чо ве-
чан ско вла сни штво, ко је је на рас по ла га ње це ле свет ске за јед ни це. 
Уко ли ко људ ско зна ње, ко је се већ са мим јав ним са оп шта ва њем 
сви ма ста вља на рас по ла га ње, бу де по ста ја ло глав ним про из вод-
ним сред ством, при сва ја ње ма те ри јал них сред ста ва све ви ше ће гу-
би ти на зна ча ју. Што се објек ти ви зи ра но зна ње ком пју те ри за ци јом 
ви ше уно си у не по сред ни про цес про из вод ње, оно све ви ше пре-
ста је би ти сред ством при сва ја ња и пре тва ра се у сви ма до ступ но 
оп ште дру штве но до бро. Пре ма за па жа њу Wrig hta Mills-a „да нас је 
за ни ма ње, при је не го вла сни штво, из вор до хот ка ве ћи не оних ко ји 
има ју не ки ди рек тан при ход, а мо гућ но сти про да ва ња сво јих услу-
га на тр жи шту ра да, при је не го уно сна ку по про да ја вла сни штва и 
оно га што се про из во ди на ње му, од ре ђу ју са да из гле де на успјех у 
жи во ту ве ћег ди је ла сред ње кла се“.2)

Зна ње, као глав ни при вред ни ре сурс, се не мо же при сва ја ти и 
оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви при пад ни ци 
мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, да га кон тро-
ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви при пад ни ци по сту па ју као 
од го вор ни до но си о ци од лу ка“, те да „сва ки члан мо ра да ви ди се бе 
као „ди рек то ра““.3) За то већ „по чи ње мо на пу шта ти хи је рар хи је“, 
за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је су до бро функ-
ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и „за ми је њу је мо 
их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра ња – мре жа ма“.4)

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ским ка пи та лом не 
од ви ја се са мо у кру гу ње го вих вла сни ка, већ за хва та и не вла сни ке, 
на ро чи то ме на џе ре. „Љу ди ко ји да нас упра вља ју круп ним кор по-
ра ци ја ма ни су ујед но вла сни ци зна чај ног де ла њи хо вих ак ци ја...“, 
па „...иако је у нор мал ним при ли ка ма њи хов удио у вла сни штву 
не зна тан, они др же чвр сто у сво јим ру ка ма власт над под у зе ћем“.5) 

Раз во јем ин ду стриј ске тех но ло ги је „...ство ре на је си ту а ци ја у 
ко јој пред у зет ник ви ше не по сто ји као ин ди ви ду ал на осо ба ни у 
јед ном зре лом ин ду стриј ском под у зе ћу...“, већ је „...упра ва фир ме 
пре у зе ла од под у зет ни ка моћ упра вља ња под у зе ћем“.6) Са вре ме на 
2)  Mills, W.C., Бијелиовратник,На при јед, За греб, 1979, стр. 79.
3)  Druc ker, Pe ter F., Посткапиталистичкодруштво, Гр меч -При вред ни пре глед, Бе о град, 

1995,стр. 110 и 111.
4) Na is bitt, John, Мегатрендови,исто, стр. 257.
5) Gal bra ith, J. H.,Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 15. и 60.
6) Исто, стр. 74. и 80.



стр:116.

- 5 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

ин ду стриј ска про из вод ња за сно ва на на по друштвља ва њу сво ји не и 
упра вља ња не из бе жно во ди у истин ску де мо кра ти за ци ју дру штва. 
У по бољ ша ва њу сво јин ског ста ту са про из во ђа ча и ствар ној де мо-
кра ти за ци ји сво јин ских од но са, ко ја пред ста вља кључ ни чи ни лац 
еко ном ске ефи ка сно сти, Ср би ја би чак мо ра ла пред ња чи ти да би 
пре бро ди ла за о ста ја ње за раз ви је ним зе мља ма. 

На су прот то ме, кључ ни про блем Ср би је је у не за шти ће но сти 
вла сни штва, ко ја се од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним 
ка на ли ма. То ком тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са-
ним сво јин ским од но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и 
при ват на и др жав на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је-
ди на ца, чи ме се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти 
да су ве ре но рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра.7) 

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

Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном имо ви-
ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног вла сни штва, 
као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру жи ва ња гра ђа на. Ап-
со лу ти зо ва њем др жав ног а за тим и дру штве ног вла сни штва вр ше-
но је ве штач ко ок тро и са ње сво јин ских од но са, ко јим је си лом са-
мог за ко на гу ше но сло бод но сво јин ско рас по ла га ње и по ве зи ва ње, 
па је за кон ски не санк ци о ни са но груп но вла сни штво, и иде о ло шко-
по ли тич ки од ба ци ва но.

Ап со лу ти зо ва њем при ват ног и др жав ног вла сни штва ре тро-
град на тран зи ци о на по ли ти ка је го то во до крај чи ла екс про при ја ци-
ју груп ног, сло бод ним удру жи ва њем ства ра ног вла сни штва. Тек је 
Уста вом Ср би је 2006. го ди не оза ко ње на за дру жна сво ји на ко ја је у 
свом из вор ном об ли ку још на кон дру гог свет ског ра та прак тич но 
уки ну та, а за тим фор мал но пре и ме но ва на у дру штве ну сво ји ну. 

Раз вој на шан са мо гла би би ти у раз ви ја њу за дру гар ства, у ко-
јем Ср би ја има свет ску тра ди ци ју. Да би се, ме ђу тим, срп ско за-
дру гар ство раз ви ја ло мо ра ло би пре тр пе ти ко ре ни те про ме не кроз 
де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са пу тем ин ди ви ду а ли за ци је не-
7) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је, Бе о град, 2009, стр. 57-72.
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де фи ни са ног сво јин ског су бјек ти ви те та за дру жног вла сни штва. 
То под ра зу ме ва да се це ло куп на имо ви на за дру ге сво јин ски тран-
сфор ми ше у уде ле за дру га ра и да се укуп ни ре зул та ти ра да и по-
сло ва ња за дру ге рас по де љу ју пре ма укуп ном до при но су њи хо вом 
оства ри ва њу, од но сно пре ма укуп ним ула га њи ма жи вог и опред-
ме ће ног ра да за дру га ра.

Не ма сум ње да до ла зи вре ме оп ште вла да ви не за дру гар ства у 
свим сфе ра ма дру штве не ре про дук ци је, јер дру штвом ви ше не мо-
гу вла да ти од ње га оту ђе не си ле. Ак ци о нар ски и др жав ни ка пи тал, 
ко ји су из вр ши ли ве ли ку кон цен тра ци ју про из вод них сна га за па-
да ју у све ве ћу кри зу, јер ни су у ста њу да из вр ше оп шту еко ном-
ску мо би ли за ци ју дру штва ка кву зах те ва са вре ме на тех но ло ги ја, 
а на ра ста ју ће ак ци о нар ство ста нов ни штва ни је у су шти ни ни шта 
дру го не го сво је вр сни об лик за дру гар ства. Ин ди ви ду а ли за ци јом 
сво јин ског су бјек ти ви те та за дру гар ство тре ба не са мо да се из јед-
на чи са ак ци о нар ством, већ и да стек не ком па ра тив не пред но сти. 

Да би успе шно кон ку ри са ло пред у зет ни штву, за дру гар ство ни-
ка ко не сме у том по гле ду би ти хен ди ке пи ра но у од но су на пред у-
зет нич ко ак ци о нар ство. Нео п ход но је омо гу ћи ти пот пу но сло бод-
но рас по ла га ње уло же ним сред стви ма, јер за дру гар ство је по сво јој 
де фи ни ци ји аутен тич ни об лик сло бод ног при вре ђи ва ња.8) 

2.

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ском про из вод њом за-
хва та све ви ше и не про из вод не сфе ре, па и са му др жа ву. С пре-
но ше њем не по сред ног упра вља ња пред у зе ћем на све за по сле не, и 
не по сред но упра вља ње др жа вом мо ра се пре но си ти на све др жа-
вља не јер јед но без дру гог ни је мо гу ће.

Са вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни чи ти, 
већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. Ра ди одр-
жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу-
ка ко је утје чу на њи хов жи вот“.9)

8) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Задружноуправљање,СНС-ЗСЈ, Бе о град, 2002, стр. 61-65.
9) Na is bitt, John, Мегатрендови,исто, стр. 167.
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За оп ти ма лан раз вој не по сред не де мо кра ти је би ла би нео п ход-
на мак си мал на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на 
ло кал ни ни во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен-
тра ли за ци ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња. 
Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу са 
цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве. Енорм на цен тра ли за ци ја над ле жно-
сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли за ци јом, то ком 
тран зи ци је 1990-их го ди на, го то во до за ми ра ња сва ког об ли ка не-
по сред не де мо кра ти је у Ср би ји.

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња не по сред не 
де мо кра ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду 
ка ко оп штин ских та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто гра-
ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из гра-
ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на на 
са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни од 
ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор га-
ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве-
зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље. 

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на.

Устав не мо гућ но сти за то су на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен-
дум, ко ји се у прак си рет ко ко ри сте, и то углав ном у из у зет ним 
окол но сти ма. Због јед но став но сти и ра ци о нал но сти, ви ше се ко-
ри сти да ва ње пи сме не из ја ве, од но сно пот пи си ва ње од лу ке, а са-
вре ме на сред ства и об ли ци ко му ни ци ра ња пру жа ју за де мо крат ско 
из ја шња ва ње гра ђа на ши ро ке мо гућ но сти. И на уч но за сно ва но ан-
ке ти ра ње, ко је се све ви ше ко ри сти, по ка зу је да се пре до но ше ња 
зна чај них од лу ка опре де ље ња гра ђа на мо гу са ве ли ком пре ци зно-
шћу утвр ђи ва ти.

Ра ди ства ра ња дру штве них прет по став ки за раз вој не по сред не 
де мо кра ти је, лич ним из ја шња ва њем гра ђа на би тре ба ло од лу чи ва-
ти на ро чи то о: ста ту сним пи та њи ма др жа ве, рас по ла га њу на ци о-
нал ном имо ви ном, уста ву и си стем ским за ко ни ма, те ри то ри јал ној 
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ор га ни за ци ји ре пу бли ке, ду го роч ним раз вој ним про гра ми ма и пла-
но ви ма, удру жи ва њу у ме ђу на род не ор га ни за ци је и за јед ни це, ме-
ђу на род ним уго во ри ма од по себ ног зна ча ја за су ве ре ни тет и раз вој 
др жа ве, кључ ним пи та њи ма оства ри ва ња људ ских пра ва, за шти те 
жи во та, здра вља и жи вот не сре ди не, из бо ру на род них по сла ни ка и 
пред сед ни ка ре пу бли ке, као и о дру гим пи та њи ма суд бо но сним за 
оп ста нак и раз вој дру штве не за јед ни це. 

Од нос из ме ђу гра ђа на и пред став нич ких ор га на не би се смео 
сво ди ти на из бор на род них пред став ни ка, већ би се мо рао из гра-
ди ти де мо крат ски ме ха ни зам пре ко ко јег би гра ђа ни на рад тих ор-
га на има ли од лу чу ју ћи ути цај. Ра ди то га, би ло би нео п ход но да 
се зна чај не скуп штин ске од лу ке до но се на осно ву прет ход ног по-
твр ђи ва ња у јав ној рас пра ви или дру гим об ли ци ма не по сред ног 
из ја шња ва ња гра ђа на чи јим би се опре де ље њи ма њи хо ви иза бра ни 
пред став ни ци ру ко во ди ли у свом исту па њу и од лу чи ва њу. Услов-
ним, од но сно флек си бил ним ман да том тре ба ло би ус по ста ви ти и 
не по сред ну од го вор ност од бор ни ка и по сла ни ка пред би рач ким 
те лом. 

3.

Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је пред-
ста вља до ми нант на пар то кра ти ја, ко јом се де мо крат ске те жње не-
пре ста но по ти ску ју и гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт и око вла-
сти, по ли тич ке стран ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за за јед нич ке 
ин те ре се гра ђа на и оп ште ин те ре се дру штва.10) И по што се ме ђу-
стра нач ки ан та го ни зам не мо же пре вла да ти стра нач ким ме то да ма, 
дру штво се тап ка ју ћи у ме сту вр ти у круг. 

Рас пи ри ва њем по ли тич ког ан та го ни зма ме ђу гра ђа ни ма, ме ђу-
стра нач ка бор ба за власт под сти че со ци јал ни, на ци о нал ни и вер ски 
ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат ско спо ра зу ме ва ње и до го ва ра-
ње. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је или из и гра ва 
за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу сво је кан ди да те 
за од бор ни ке и по сла ни ке.

Што је Са вез ко му ни ста у оства ри ва њу по ли тич ког мо но по ла 
чи нио иза ку ли са, са да по ли тич ке стран ке ра де на отво ре ној сце ни. 
Већ на по чет ку тран зи ци је уки ну те су све дру штве но-по ли тич ке 
ор га ни за ци је да би се по ли тич ким стран ка ма обез бе дио ап со лут ни 
10) Ви ди: Кр стић, Зо ран, Парламентарнаконтролавладе,„Срп ска по ли тич ка ми сао“, бр. 

1-2/2008, стр. 117-119. 
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мо но пол на ба вље ње по ли ти ком, па је око че ти ри пе ти не гра ђа на 
Ср би је оста ло ван по ли тич ког ор га ни зо ва ња, али ни она пар тиј ски 
ор га ни зо ва на пе ти на не ма го то во ни ка квог ути ца ја на по ли ти ку 
би ро кра ти зо ва них стра на ка. „Ми смо, у Ср би ји и окру же њу, још 
у пре-де мо крат ском пе ри о ду, са не по ти стич ко-пар тиј ским кон цеп-
ти ма др жа ве, са гра ђа ни ма у то тал ној аут сај дер ској по зи ци ји. Пар-
ти је су на За па ду већ пре ва зи ђе не као нај ва жни је фор ме оку пља ња 
гра ђа на за из ра жа ва ње по ли тич ке во ље“.11) 

При та квој по ли тич кој кон сте ла ци ји, за ко но дав на и из вр шна, а 
уве ли ко и суд ска власт, прак тич но де лу ју по ди рек ти ва ма вла да ју-
ћих стра на ка, или тач ни је, њи хо вих ру ко вод ста ва. То бо же на род ни 
по сла ни ци и од бор ни ци фак тич ки су под им пе ра тив ним ман да том 
сво јих стра на ка, по чи јим на ло зи ма мо ра ју по сту па ти да би по ве-
ре ни ман дат за др жа ли. И цен трал на и ло кал на власт су на тај на чин 
пре тво ре не у пар тиј ске, за обич не гра ђа не не до дир љи ве, ба сти ље.

Пре ко сво јих пар тиј ских по да ни ка у др жав ном апа ра ту во ђа 
вла да ју ће пар ти је би мо гао упра вља ти др жа вом и да сам не ма ни-
ка кву др жав ну функ ци ју. По сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла са ју 
по ди рек ти ва ма сво је пар ти је ко је из ра жа ва ју во љу пар тиј ског во-
ђе, а уко ли ко та ко не по сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим 
за ступ ни ци ма пар тиј ске ли ни је. Та ко по сла ни ци не де лу ју као на-
род ни, већ као пар тиј ски пред став ни ци.12) „Око во ђе се фор ми ра 
не фор мал ни круг лич них и ода них при ја те ља, по вер љи вих са рад-
ни ка и из вр ши ла ца на ло га. На тој осно ви ра сту апе ти ти, чак и од 
стра не чла но ва ње го ве по ро ди це, за по се до ва њем вла сти и мо ћи, 
што је, због из о стан ка би ло ка кве њи хо ве јав не од го вор но сти, крај-
ње опа сно по де мо кра ти ју“.13) 

У свим об ли ци ма и у свим окол но сти ма пар то кра ти ја, у су шти-
ни пред ста вља об лик ауто крат ске вла да ви не од но сно мо но по ли са-
ну власт јед не пар ти је и јед ног пар тиј ског во ђе. „Пар то кра ти за ци ја 
под ра зу ме ва да се по ли ти ка про фе си о на ли зу је, она по ста је не ка 
вр ста еснаф ске де лат но сти а не де мо крат ско пра во, а јав ни ин те-
рес свих (или бар ве ћи не) пре ра ста у при ват ни ин те рес ма ле гру пе 
11) Пе тро вић–Пи ро ћа нац, Зо ран,Српскаполитикаидржаваданас, збор ник „Ср би ја – по-

ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 250. 

12) Ви ди: Ми ло ше вић, Зо ран, Политичке странкеи корупција,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 
1/2007, стр. 33-34.

13) Ву че тић, Сло бо дан, Демократијабездоказа,БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 269.
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пар тиј ских оли гар ха“.14) Због то га су по ли тич ки про гра ми пар ти ја 
пу ни ком про ми са и без ја сне ду го роч не ори јен та ци је дру штве ног 
раз во ја. Али зва нич ни про гра ми и ни су пра ви ори јен тир њи хо вог 
по ли тич ког де ло ва ња. Пра ви про грам је оно што пар тиј ски во ђа у 
кон крет ним дру штве ним окол но сти ма од лу чи. „Во ђа, по пра ви лу, 
до но си нај ва жни је пар тиј ске од лу ке и ко ри сти све ре сур се мо ћи 
ко јим рас по ла же пар ти ја“.15) Пра те ћи оно што во ђа на ја вљу је, зва-
нич ним про гра ми ма не при да ју зна чај ни са ме стран ке.

Пар то крат ска вла да ви на пред ста вља ве ли ку пре пре ку за оства-
ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра ти је. Али пар то кра ти ја 
се, и не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во раз во јем не по сред-
не де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки да ње по ли тич ког 
мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, ко ја под ра зу ме ва 
пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва ње гра ђа на са 
под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у по ли тич ком до го ва-
ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу.16) 

Око сни цу су штин ске де мо кра ти је чи ни дру штве на рав но прав-
ност ко ја је без по ли тич ке рав но прав но сти нео ства ри ва. Уме сто да 
на пра зно рас пра вља ју о по ли ти ци и са стра не на ви ја ју за по ли тич-
ке стран ке и њи хо ве ли де ре, гра ђа ни би мо ра ли по ста ти глав ни но-
си лац дру штве не по ли ти ке као по кре тач ке и усме ра ва ју ће осно ве 
це ло куп ног упра вља ња дру штвом. 

То, ме ђу тим, не ће по ста ти ако се са ми не ор га ни зу ју у оп ште-
на род ни по крет за де мо крат ска пра ва и њи хо во оства ри ва ње, ко ји 
ће уз све раз ли чи то сти де ло ва ти као је дин стве на сна га у бор би за 
оп ште ин те ре се, дру штве ни раз вој и све ко ли ки на пре дак. Без об-
зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич ке стран ке би уну-
тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле рав но прав но де-
ло ва ти са свим оста лим ор га ни зо ва ним сна га ма дру штва, што би 
их при мо ра ло да се уме сто са по зи ци ја вла сти и за власт, про гре-
сив но шћу сво јих ста во ва и за сту па њем оп штих ин те ре са бо ре за 
дру штве ни ути цај. На тој осно ви, цео по ли тич ки си стем би се од 
ин стру ме на та ауто крат ске и пар то крат ске вла да ви не над на ро дом 
14) Стан ко вић, Вла дан, Анатомијасавременесрпскеполитике,збор ник „Ср би ја – по ли-

тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 
54.

15) Су бо тић, Дра ган, Одлучивање у политичким странкама, „По ли тич ка ре ви ја“, бр. 
1/2007, стр. 87.

16) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Демократијаипартократија,исто, стр. 73-87.
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мо рао тран сфор ми са ти у де мо крат ску ор га ни за ци ју це лог на ро да 
и ти ме ста ви ти у функ ци ју оства ри ва ња оп ште на род них ин те ре са.

4.

Агре сив ним те жња ма гло ба ли за ци је, ко ја пре ти да са тре и на-
ци о нал ни су ве ре ни тет и ло кал ну са мо у пра ву као осно ву си сте ма 
не по сред не де мо кра ти је, мо же се су прот ста ви ти је ди но пу тем сло-
бод не ини ци ја ти ве гра ђа на ор га ни зо ва них у оп ште на род ни по крет 
за ствар ну де мо кра ти ју.17)

Фор мал на де мо кра ти ја слу жи са мо за то да се ле га ли зу је до-
во ђе ње на власт по да нич ки на кло ње них стра на ка ко је ће ко ло ни-
за тор ску по ли ти ку по слу шно спро во ди ти. Основ ни сми сао ви ше-
стра нач ке вла да ви не у функ ци ји ко ло ни за ци је сво ди се на то да се 
не до вољ но по слу шне вла де мо гу ле гал ним пу тем ла ко за ме њи ва ти 
по слу шни јим. 

По што спро во де ко ло ни за тор ску по ли ти ку, по да нич ке вла де се 
про ти ве по ли ти за ци ји гра ђа на иг но ри шу ћи те жње за су штин ском 
де мо кра ти за ци јом. Одав но при пре ман, тај про цес је у Ср би ји от-
по чео већ са пр вим по че ци ма тран зи ци је ко ја је усме ра ва на и во ђе-
на са стра не.18) Не сно шљи ви еко ном ски и по ли тич ки при ти сци, да 
би се про цес ко ло ни за ци је убр зао, до ве ли су це лу на ци ју до та квог 
еко ном ског и по ли тич ког ста ња при ко јем је ствар на де мо кра ти ја 
прак тич но по ста ла не мо гу ћа. 

Под нај ве ћим уда ром гло ба ли за ци је је ло кал на при вре да чи ји 
је опо ра вак од пре суд не ва жно сти за раз вој ло кал не са мо у пра ве 
као осно ве си сте ма не по сред не де мо кра ти је.19) У нај моћ ни јој ме-
тро по ли САД„у мно гим (ло кал ним ) за јед ни ца ма љу ди пре у зи ма ју 
кон тро лу та ко што ства ра ју соп стве ну ва лу ту“ као „ору ђе ко је мо-
же да ожи ви ло кал ну при вре ду та ко што ће по мо ћи да бо гат ство 
оста не уну тар за јед ни це и да се не од ли ва“. У „си сте му ло кал не 
тр го вин ске раз ме не (СЛТР) зе ле ни до ла ри по сто је са мо на па пи ру 
или у ком пју тер ској ба зи по да та ка. Тран сак ци је се те ле фо ном са-
17) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локалнасамоуправаперспективеуусловимаглобализације,

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 153-167.
18) „Од 2001. го ди не Евро пља ни се ди рект но и ак тив но ме ша ју у наш по ли тич ки жи вот и 

де лу ју на вла де“. (Ива но вић, Ми ро слав, БорбазаЕвропу, „На ци о нал ни ин те рес“, бр. 
4/2008, стр. 121.)

19) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локалнасамоуправауевропскиминтеграцијама,„По ли тич-
ка ре ви ја“, бр. 1/2009,

  стр. 151-163.
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оп шта ва ју цен трал ном ко ор ди на то ру и чла но ви до би ја ју ме сеч не 
из ве шта је и ре дов не ли сте чла но ва и њи хо вих услу га“.20) Раз ви ја се 
ло кал на ин ду стри ја ко ја не за га ђу је око ли ну, и „по љо при вре да са 
по др шком за јед ни це ко ја је не по сред но, без по сре до ва ња тр го ви не 
по ве за на са по тро ша чи ма“.21)

За раз вој ло кал не при вре де и ње но укљу чи ва ње у ме ђу на род-
ну по де лу и раз ме ну ра да, од из у зет не је ва жно сти да се на ро чи то 
пу тем из вор ног за дру гар ства раз ви ја не по сред на и екви ва лент на 
раз ме на и рас по де ла пре ма еко ном ској вред но сти и ре ла тив ном 
до при но су но во ство ре ној вред но сти. Укљу чи ва ње у ме ђу на род ну 
са рад њу и раз ме ну тре ба ло би да се од ви ја пр вен стве но пу тем не-
по сред не са рад ње са стра ним за дру жним ор га ни за ци ја ма, али на 
рав но прав ној осно ви и са дру гим при вред ним су бјек ти ма. 

Од тран сна ци о нал них кор по ра ци ја не мо же се по бе ћи, али 
се мо же су прот ста ви ти њи хо вој бес при мер ној екс пло а та ци ји: ус-
по ста вља њем рав но прав не ко о пе ра ци је, за шти том за по сле них 
рад ни ка од пре ко мер ног из ра бљи ва ња, као и жи вот не сре ди не од 
за га ђи ва ња те при род них ре сур са од пре те ра ног ис цр пљи ва ња, за-
шти том на ци о нал них до ба ра од оту ђи ва ња. На то ме је нео п ход но 
ан га жо ва ње це ле др жав не за јед ни це што се без оп ште и су штин ске 
де мо кра ти за ци је дру штва не мо же оче ки ва ти.

Раз вој су штин ске де мо кра ти је уну тар на ци о нал не за јед ни це 
те шко ће, ме ђу тим, ићи без су штин ске де мо кра ти за ци је це ле ме-
ђу на род не за јед ни це, чи ју је идеј ну ори јен та ци ју још 1974. го ди-
не утвр ди ла Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них на ци ја, а гло ба ли-
стич ке си ле је од ба ци ле и за ме ни ле сво јом плат фор мом гло бал не 
ко ло ни за ци је. На то се осла ња и су прот ста вља ње гло ба ли стич ких 
ко ло ни за тор ских те жњи оп ште на род ним и де мо крат ским по кре ти-
ма у це лом све ту. 

Глав ни стра те шки ци ље ви аме рич ке по ли ти ке у не раз ви је ним 
зе мља ма су да се спре чи да де мо крат ске вла де ко је по шту ју „зах-
те ве на ро да за бр зо по бољ ша ње жи вот ног стан дар да ма са, ...и кад 
до ђу на власт – или ако, не ком игром слу ча ја, и осво је власт, њих 
тре ба смак ну ти и по ста ви ти власт ко ја по др жа ва при ват но ин ве-
сти ра ње до ма ћег и стра ног ка пи та ла, про из вод њу за из воз и пра во 
да се ка пи тал мо же из не ти из зе мље“.22) 

20) Глобализација,збор ник  (Су зан Ми кер Ло у ри),  Clio, Бе о град, 2003, стр. 444. и 446.
21) Исто (Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едвард Гол дсмит), стр. 417, 431. и 479.
22) Чом ски, Но ам,KudaideAmerika?,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994, стр. 

21.
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САД „вер бал но по др жа ва ју де мо кра ти ју, али истин ски за сту-
па ју ин те ре се при ват ног, ка пи та ли стич ког пред у зет ни штва. Ако су 
пра ва ин ве сти то ра угро же на, он да де мо кра ти ја мо ра да се па ку је; 
а, ако су та пра ва оси гу ра на, он да су и уби це и кри ми нал ци са свим 
на ме сту“.23) 

Има ју ћи све ово у ви ду, „ни је те шко раз у ме ти по ли ти ку ко ју 
САД во де у не раз ви је ним зе мља ма. Ми се увек про ти ви мо де мо-
кра ти ји та мо где не мо же мо кон тро ли са ти ње не ре зул та те. Про-
блем истин ских де мо кра ти ја је у то ме што оне че сто по ста ну жр-
тве пра зно вер ја да, уме сто ин те ре са аме рич ких ин ве сти то ра, власт 
тре ба да за сту па ин те ре се свог на ро да“.24)

Де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це се, пре ма то ме, на-
ме ће као им пе ра тив да би се пре ва зи шле гло ба ли стич ке и ко ло-
ни ја ли стич ке те жње, али се она не мо же све сти на рав но прав ну 
са рад њу на ци о нал них вла да, ко је су и са ме ауто кра ти зо ва не, те су 
са мим тим не рав но прав не и сла би је под ре ђе не ја чим. Ко сно по лит-
ски мо дел де мо кра ти је ко ји пре по ру чу је Деј вид Хелд, „пред ви ђа 
мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше на ци ја – др жа ва 
исто вре ме но – у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб из ме ђу раз ли чи-
тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо крат ских пра ва или 
на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста вља ње јед не не за ви сне 
скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они не по сред но би ра ју и ко ја 
им је од го вор на“.25)

На тај на чин се мо же раз ви ја ти су штин ска де мо кра ти ја на пла-
не тар ном ни воу чи ме ће се ис кљу чи ти мо гућ ност да о суд бо но-
сним пи та њи ма чо ве чан ства, ру ко во де ћи се не ким про фи тер ским 
ин те ре си ма од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, стран ке или гру па-
ци је. Раз вој пла не тар не де мо кра ти је не мо же се по кре ну ти без 
ор га ни зо ва не бор бе пла не тар ног де мо крат ског по кре та, ко јом се 
мо ра од луч но су прот ста ви ти до бро ор га ни зо ва ном по кре ту ко ло-
ни за тор ске гло ба ли за ци је. За че ци та квог по кре та ја вља ју се не са-
мо у не раз ви је ним зе мља ма већ и у ко ло ни јал ним ме тро по ла ма. 

Оп ште на род ни де мо крат ски по крет Ср би је мо рао би се по ве-
зи ва ти и са ра ђи ва ти са од го ва ра ју ћим по кре ти ма дру гих зе ма ља у 
ства ра њу је дин стве ног пла не тар ног по кре та за оп ста нак и одр жи-
ви на пре дак чо ве чан ства. „Си сте ми не за ко ни те вла сти се на ла зе у 
23) Исто, стр. 22.
24) Исто, стр. 22.
25) Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 

316. и 317.
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свим де ло ви ма дру штве ног, по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног 
жи во та. По пр ви пут у људ ској исто ри ји, ми се су о ча ва мо и са про-
бле мом за шти те чо ве ко ве око ли не, нео п ход не за до сто јан ствен оп-
ста нак људ ске вр сте. Не зна мо да ли су ис кре ни и пре да ни на по ри 
до вољ ни да се ова кви про бле ми ре ше, или чак са мо убла же. Ме ђу-
тим, мо же мо би ти са свим си гур ни да нам од су ство та квих на по ра 
га ран ту је ка та стро фу“.26)

Да ље еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за уста-
ви ти је ди но де мо кра ти за ци ја сво јин ских и по ли тич ких од но са без 
ко је се изо ло ва ност у од но су на свет не мо же пре ва зи ћи. Про цес 
ши ро ке де мо кра ти за ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја већ је 
за по чео у мно гим зе мља ма и од ви ја се пу тем не по сред ног од лу чи-
ва ња ре фе рен ду мом и дру гим об ли ци ма лич ног из ја шња ва ња све 
ши рег кру га гра ђа на о устав ним, за кон ским и дру гим прав ним ак-
ти ма и о свим дру гим пи та њи ма од ви тал ног зна ча ја за дру штве ну 
за јед ни цу. 

Са вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни чи ти, 
већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. 

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Пар то кра ти ја се не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во 
раз во јем не по сред не де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки-
да ње по ли тич ког мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, 
ко ја под ра зу ме ва пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де-
ло ва ње гра ђа на са под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у 
по ли тич ком до го ва ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу. 

26) Чом ски, Но ам, Штато(уствари)хоћеАмерика?,исто, стр. 76. 
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PROSPECTSOFOVERCOMINGOFPARTICRACY
ANDDEVELOPMENTOFDIRECTDEMOCRACY

Summary
Objectiveofthisarticleistopointoutbasicpreconditions
andpossiblewaysforovercomingparticracyanddevelop
mentofdirectdemocracyasamainprerequisiteforsocial
development.
Inthisanalysistherehasbeenusedatheoreticallysound
andvalidatedscientificmethod..
Itsconclusionisthatforovercomingofparticracyandde
velopmentofdirectdemocracyitisofutmostimportance
toachievedemocratizationofownershiprelations,decen
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tralizationofpowerandgoverning,demonopolizationof
politicsanddevelopmentoffreeinitiativeofcitizensand
local selfgovernments as a foundation of the system of
directdemocracy,aswellasdemocratizationof interna
tionalcommunity.
Itisunderlinedthatparticracymightbeovercomethrough
developmentofdirectdemocracy,andabasicprecondi
tionforitisabolishmentofpoliticalmonopolismthrough
overallpoliticazitonofsociety,whichimpliescompletelly
freepoliticalorganizationandpracticeofthecitizens.
KeyWords:democratization,politicalinstitutions,parti
cracy,directdemocracy

 Овај рад је примљен 10. марта 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 13. 
априла 2009. године.
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