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Сажетак
Основни циљ рада је да аргументовано покаже да
развој демократског друштва није могућ без демо
кратизације својинских односа. Закључује се: да се
демократизацијадруштваиполитичкихинституци
јауСрбијинеможезамислитибезсуштинскепроме
несвојинскиходноса;дасавременадемократизација
својинских односа кроз развијање радничког акцио
нарства,деоничарстваизадругарстваимазациљда
путем побољшања својинског статуса произвођача
повећа њихову мотивацију која је основни чинилац
економскеефикасностиусвимисторијскимусловима;
да економско и друштвено пропадање Србије може
зауставити једино демократизација својинских од
носа којаподразумеваданајшири слојеви становни
штвауправљајудруштвеномрепродукцијомштојеи
основна претпоставка демократизације политичких
институцијаиразвојадемократскогдруштва.Ураду
јекоришћентеоријскипровереннаучниметодиодго
варајућанаучналитература.
Кључнеречи:демократизација;својинскиодноси;по
литичкеинституције

Kа рак тер по ли тич ких ин сти ту ци ја и дру штве ни од но си од у век 
су би ли у ди рект ној за ви сно сти од ка рак те ра сво јин ских од но-

са. Про ме на сво јин ских од но са увек је пред ста вља ла пре крет ни-
* Виши а уч ни сарад ник у ИПС, Бе о град
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цу у раз во ју дру штва, а по себ но по ли тич ких ин сти ту ци ја. „У свим 
дру штве ним си сте ми ма дру штве ни од но си, у крај њој ли ни ји, ови-
се од сво јин ских од но са, а од ових вр ше ње вла сти и од лу чи ва ње. 
Ко је су бјект вла да ју ћих сво јин ских од но са, ко ји го спо да ри про-
дук ци о ним од но си ма, тај упра вља дру штвом“.1) 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 се, сто га, ни 
за ми сли ти без су штин ске про ме не сво јин ских од но са. 

Као свет ски фе но мен, по др жа вље ње при ват не сво ји не пред-
ста вља не сум њи во за ко нит исто риј ски про цес све сног овла да ва ња 
то ко ви ма дру штве не ре про дук ци је ко ји је до вео до убр за ног раз во-
ја не са мо раз ви је них зе ма ља, већ и оних ко је су при лич но за о ста ле 
у раз во ју. У раз ви је ним за пад ним зе мља ма „...мо но пол ска струк ту-
ра и др жав на ин тер вен ци ја омо гу ћи ле су да се сто па аку му ла ци је 
у по сле рат ном пе ри о ду по ве ћа два до два и по пу та у по ре ђе њу 
са сто пом из ме ђу два ра та...“2), док је „...дра кон ским ме то ди ма и 
огром ним ула га њи ма СССР по стао ин ду стриј ска ве ле си ла у пе ри-
о ду од са мо де сет го ди на - и то је по сти гао мно го бр же но и јед-
на дру га зе мља у исто ри ји Евро пе“.3) На сли чан на чин убр за ван је 
раз вој Ки не, Ју го сла ви је и чи та вог ни за не раз ви је них зе ма ља Ази-
је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке по сле из вр ше не на ци о на ли за ци је 
при ват ног ка пи та ла. 

До убр за ног раз во ја мно гих зе ма ља до шло је, ме ђу тим, због 
ве ли ке кон цен тра ци је ка пи та ла ко јим се мо гло план ски рас по ла-
га ти, а не због са ме при ро де др жав ног вла сни штва ко је је ли ша ва-
ло не по сред не про из во ђа че еко ном ске мо ти ва ци је и ти ме од са мог 
по чет ка до ла зи ло у су коб са раз вој ним еко ном ским тен ден ци ја ма. 
Не до ста так еко ном ске мо ти ва ци је др жа ва је по ку ша ва ла на до ме-
сти ти ра зно ра зним ад ми ни стра тив ним и по ли тич ким ме ра ма. По-
што се еко ном ска мо ти ва ци ја ни чим ни је мо гла аде кват но на до ме-
сти ти, ад ми ни стра тив но ру ко во ђе ње при вре дом за па да ло је у све 
ду бљу кри зу, па су се са мо „...не ис ко ри шће ни ка па ци те ти у аме-
рич кој ин ду стри ји по ве ћа ва ли ова ко: 1954. го ди не 10%, 1958. год. 
20%, по чет ком 1961. год. 23%...“4), док се у „...Ја па ну због ве ли ких 
гу би та ка из го ди не у го ди ну, ко ји се по кри ва ју из др жав ног бу џе та, 
1) Др Ми ћо Ца ре вић, „Ју го сла ви ја из ме ђу ета ти зма и са мо у пра вља ња“, Глас, Ба ња Лу ка, 

1987, стр. 293.
2) В. Ми лен ко вић, Радикапиталназападу,Сед ма си ла, Бе о град, 1965, стр. 25.
3) Савременисвет,Вук Ка ра џић – Рад, Бе о град, 1983, стр. 274.
4) В. Ми лен ко вић, исто, стр. 20.
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же ље зни це у јав ним рас пра ва ма на во де као при мер не у спје ха др-
жав ног упра вља ња при вре дом“.5)

Та мо где је др жав но ру ко во ђе ње би ло об у хват ни је, као у зе-
мља ма то та ли тар ног ета ти зма, кри за је по при ми ла ка та стро фал-
не раз ме ре. Др жав на сво ји на је у ко му ни стич ком по кре ту из јед на-
ча ва на са дру штве ном сво ји ном и про гла ша ва на за њен нај ви ши 
об лик, а по што је др жа ва оста ла одво је на од дру штва, иде о ло ги ја 
др жав не сво ји не пред ста вља ла је ла жну ма ску за при кри ва ње би-
ро крат ске са мо во ље у рас по ла га њу дру штве ном имо ви ном. За то је 
еко ном ски и по ли тич ки си стем за сно ван на др жав но-сво јин ском 
мо но по лу и до жи вео пот пу ни слом. Ју го сло вен ски по ку шај да се 
са мо у пра вља њем пре ва зи ђу не га тив но сти ета ти стич ког си сте ма 
до жи вео је не у спех, пре све га, због то га што је др жав но вла сни-
штво по ли тич ким де кре ти ма са мо фор мал но тран спо но ва но у дру-
штве но вла сни штво, ко је је без ин ди ви ду а ли за ци је сво јин ског су-
бјек ти ви те та оста ло под ап со лут ном до ми на ци јом др жа ве. 

Без ин ди ви ду а ли за ци је сво јин ског су бјек ти ви те та ни је мо-
гло би ти ствар ног по друштвља ва ња др жав ног вла сни штва, па ни 
ствар не тран сфор ма ци је оту ђе ног др жав ног упра вља ња у са мо у-
пра вља ње. Уко ли ко ни је по сто јао су бјект вла сни штва, по је ди нац 
ни је мо гао по ста ти ни су бјект упра вља ња. Иза фор мал ног са мо у-
пра вља ња ста ја ло је ауто крат ско упра вља ње др жа ве. Рас по ла жу ћи 
ви шком вред но сти, др жа ва је рас по ла га ла це ло куп ним сред стви ма 
дру штве не ре про дук ци је и вр ши ла укуп ну дру штве ну пре ра спо де-
лу. И у рас по де ли сред ста ва лич не по тро шње глав ну уло гу има ла је 
др жа ва та ко да рад ни ци фак тич ки ни су рас по ла га ли ни сред стви ма 
лич не по тро шње а ка мо ли укуп ним сред стви ма и ре зул та ти ма соп-
стве ног ра да. „По ка за ло се да се рад ним ко лек ти ви ма „не ис пла-
ти“ ве ће за ла га ње, бо ље по сло ва ње и ве ћи ре зул та ти у ра ду јер им 
за јед ни ца тј. др жа ва си сте мом по ре за и ра зних до при но са за хва та 
нај ве ћи дио то га по ве ћа ног до хот ка. За пра во, по сто је ћи си стем био 
је скро јен за про сјеч не ко лек ти ве по ма жу ћи они ма ко ји за о ста ју, а 
од у зи ма ју ћи они ма ко ји се ис ти чу у ра ду. Мно ги ко лек ти ви ко ји су 
по сти за ли ве ли ке ре зул та те ни су про шли мно го бо ље од оних ко ји 
су по сло ва ли сла би је“.6)

5) Дра го Бу вач, Анатомијајапанскогуспеха, Гло бус, За греб, 1982, стр. 89.
6) Ду шан Би лан џић, Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,

Главнипроцеси19181985, Школ ска књи га, За греб, 1985, стр. 244/5. 
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На та квој сво јин ској осно ви фор мал но кон сти ту и са но са мо у-
пра вља ње оста ло ја на мар ги на ма оту ђе ног др жав ног упра вља ња. 
Пре ма то ме, дру штве на сво ји на и са мо у пра вља ње ни су мо гли би-
ти ге не ра то ри еко ном ске и дру штве не кри зе СФРЈ, јер објек тив-
но ни су ни по сто ја ли. Ствар но је по сто ја ло ауто крат ско др жав но 
упра вља ње за сно ва но на др жав ном вла сни штву за о де ну том у са-
мо у прав но ру хо. Глав ни узрок кри зе би ла је илу зи ја да упо ре до са 
са мо у пра вља њем мо же ег зи сти ра ти и вла да ви на би ро кра ти је. Кад 
се по ка за ло да то двој ство ни је оства ри во, а по сто је ћи ауто крат ски 
ре жим нео др жив, по ја ви ле су се те жње за ре при ва ти за ци јом и ре-
е та ти за ци јом.

Дру га чи је те жње ни су мо гле ни до ћи до из ра жа ја има ју ћи у ви-
ду да су у ре фор ме кре ну ли са ми но си о ци ауто ри тар не вла сти ко ји 
су од у век би ли глав ни ге не ра то ри кри зе. Ре при ва ти за ци ја и ре е та-
ти за ци ја пред ста вља ле су је ди ну узда ни цу одр жа ња ауто крат ске 
вла сти. Сто га ни је ни чуд но што се ре при ва ти за ци ја дру штве ног 
вла сни штва од ви ја ла без ве ли ких по тре са, јер се су штин ски ни-
шта ни је про ме ни ло у сво јин ским од но си ма. Без об зи ра на фор-
мал но-прав на овла шће ња, пар тиј ско-др жав на би ро кра ти ја је би ла 
и оста ла ствар ни по сед ник дру штве ног ка пи та ла, кон цен три шу ћи 
у сво јим ру ка ма сво јин ски и по ли тич ки су бјек ти ви тет. Ако је ра-
ни је др жав но вла сни штво фор мал но тран спо но ва но у дру штве но, 
са да је у то ку са мо обр нут про цес, и ако су ра ни је при пад ни ци 
вла да ју ће ели те са мо груп но рас по ла га ли дру штве ним ка пи та лом, 
са да њи ме рас по ла жу и при ват но пре тва ра ју ћи га на раз не на чи не 
у соп стве но вла сни штво. 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.“7) 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“.8) 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“.9)

7) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава, „Сту бо ви кул ту ре“, Бе о град, 1996, стр. 17.
8) Исто, стр. 18.
9) Исто, стр. 19.
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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. За то су сит но соп стве нич ко и др жав но вла сни штво, без об зи ра 
на њи хо ву пре ва зи ђе ност, по ста ли око сни ца про грам ских опре де-
ље ња ауто крат ски ори јен ти са них, ка ко вла да ју ћих та ко и опо зи ци-
о них стра на ка у Ср би ји.

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. До шло је 
до „ши ро ке кри ми ни 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. Та ко је до шло до ши ро ко рас про стра ње не по ја ве ко руп-
тив ног из да ва ња из во зних и уво зних до зво ла, про да је де ви за по 
зва нич ном , тро стру ко ни жем кур су од ре ал ног, тј. тр жи шног, ус-
по ста вља ња мо но пол ског по ло жа ја по је ди них пред у зе ћа од но сно 
њи хо вих вла сни ка и ди рек то ра, не вра ћа ња узе тих кре ди та, не пла-
ћа ња ца рин ских да жби на, по ре за и сл. 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“.10) 

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 ауто крат ске 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, за чи је ис по ља ва ње у 
ауто крат ским ре жи ми ма не по сто је од го ва ра ју ћи усло ви. 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.11) 
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-
10) Исто, стр. 82/3.
11)  „Де мо кра ти ја мо же оп ста ти као јединствоеманципаторскогпокретаипоретка,оно-

га што је кре ће на пред и што јој да је ста бил ност, син те за де ло твор но сти и пар ти ци-
па ци је гра ђа на у до но ше њу ва жних по ли тич ких од лу ка, сло бо де и со ци јал не прав де, 
зна ња и мо ра ла“. (Зо ран Ви до је вић, „Исто риј ски би ланс и бу дућ ност де мо кра ти је“, 
Српскаполитичкамисао, бр. 3/2009) 
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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 за дру гар ства мо же би ти је дан од глав них по кре та-
ча пре по ро да Ср би је. Ме ђу тим, да би се за дру гар ство не сме та но 
раз ви ја ло нео п ход но је пу тем ин ди ви ду а ли за ци је сво јин ског су-
бјек ти ви те та це ло куп ну имо ви ну за дру ге тран сфор ми са ти у уде ле 
за дру га ра. Са ста вље на од сво јин ских уде ла, за дру жна имо ви на је 
исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра, 
чи ме се пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на су прот ста вље ност при ват ног 
и ко лек тив ног вла сни штва. 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“.12)

На су прот то ме, у јед ном де лу за дру жног по кре та за дру га ри ма 
је ус кра ће но пра во сво јин ског су бјек ти ви те та, што је оправ да ва но 
те зом о на вод ној за шти ти за дру жног вла сни штва, и, у ве зи с тим, 
не де љи во сти за дру жних фон до ва. То је за ре зул тат има ло го то во 
пот пу ну де мо ти ва ци ју за дру га ра за уве ћа ва ње за дру жне имо ви не, 
као и оп шту не за ин те ре со ва ност за уна пре ђи ва ње ра да и по сло ва-
ња за дру ге. 

Ап сурд ност за шти те за дру жне сво ји не од за дру га ра нај бо љи 
је до каз ње не оту ђе но сти, ко јом је из о кре ну та у сво ју су прот ност 
и фак тич ки пре тво ре на у сво ји ну за дру жне би ро кра ти је као про ду-
же не ру ке др жав не упра ве. Ако за дру жну имо ви ну ства ра ју са ми 
за дру га ри, чи је би вла сни штво она мо гла да бу де не го њи хо во соп-
стве но, и ко би је бо ље од њих са мих мо гао чу ва ти и са чу ва ти? Ис-
ку ство је по ка за ло да је она упра во под за шти том др жа ве угро жа-
ва на и узур пи ра на. Сход но то ме, и у Ср би ји је за дру жна имо ви на 
ду го тре ти ра на као оту ђе но дру штве но, а у су шти ни др жав но вла-
сни штво, што се мо же сма тра ти глав ним узро ком ка та стро фал ног 
дру штве ног па да из вор ног за дру гар ства. По што др жа ва не тре ти ра 
за дру жну имо ви ну као вла сни штво за дру га ра, ни за дру га ри је не 
тре ти ра ју као сво је не го као ту ђе вла сни штво, те се пре ма њој та ко 
и од но се. 

Це ла за дру га се на тај на чин по ста вља као оту ђе на дру штве-
на ин сти ту ци ја, ко ја се пре ма за дру га ри ма та ко и од но си, пот пу но 
не ги ра ју ћи из вор на за дру жна на че ла. Без об зи ра на фор мал но де-
12) Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, 1935, стр. 141.
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мо крат ска пра ва упра вља ња за дру гом, за дру жном имо ви ном прак-
тич но рас по ла же ди рек тор за дру ге, ко ји је на тај на чин при ва ти зу је 
иако на то не ма фор мал но пра во. 

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. У том по гле ду не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу уне се них 
и у за дру зи сте че них уде ла, ко ји су са став ни де ло ви је дин стве не 
за дру жне имо ви не.

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.

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. 

За то је за дру жна сво ји на из вор на осно ва за дру жног при вре-
ђи ва ња, „...основ ни те мељ уза јам но сти и са мо по мо ћи за дру га ра у 
за дру зи“. А „...с дру ге стра не ње на основ на функ ци ја про из и ла зи 
из са мих ци ље ва удру жи ва ња за дру га ра...“, да „...обез бе ђу је ре а ли-
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за ци ју њи хо вих еко ном ских ин те ре са...“, па је с об зи ром на то „...
из ве сно да без за дру жне сво ји не не ма ни пра вог за дру гар ства“.13) 

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. 

Нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ски од но са пред ста-
вља 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 а сти че се екви ва лент ном рас по де лом 
но во ство ре не вред но сти пре ма до при но су жи вим и опред ме ће ним 
ра дом. Уко ли ко се ак ци о нар ско дру штво ши ри и на при сва ја ње жи-
вим ра дом, оно се у су шти ни из јед на ча ва са за дру жним вла сни-
штвом а ак ци о нар ство се тран сфор ми ше у из вор но за дру гар ство.

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.

По што се за дру жно при вре ђи ва ње, ко јим се оства ру је би ло 
ко ја ко рист за дру ге, за сни ва на за јед нич ком ра ду и за јед нич ким 
сред стви ма за дру га ра, за осно ву ње не рас по де ле мо ра се узи ма ти 
до при нос и жи вим ра дом и уло же ним сред стви ма. Пре ма то ме се 
и рас по де ла оства ре ног до хот ка и за дру жне до би ти мо ра вр ши ти 
13) Др Ви до сав Гла ви нић, при лог у збор ни ку Стогодинаорганизованогзадругарствакод

насиусвету, За дру жни са вез Ју го сла ви је, Бе о град, 1995, стр. 165. и 171. 
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ка ко пре ма до при но су за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, та ко и пре ма 
ве ли чи ни уде ла у имо ви ни за дру ге.

До при нос за јед нич ком ра ду и по сло ва њу уло же ним сред стви-
ма сра зме ран је ве ли чи ни уде ла у за дру жној имо ви ни, ко ју ра ди 
са ме ра ва ња тре ба из ра жа ва ти у ре ла тив ном из но су. Што се у за јед-
нич ком ра ду и по сло ва њу ан га жу ју ве ћа сред ства, ве ћи су и ефек ти 
њи хо ве упо тре бе, па је и до при нос по је ди нач них уде ла тим ефек-
ти ма сра зме ран њи хо вој ве ли чи ни.

Сред ства су, ме ђу тим, са мо по тен ци јал ни чи ни лац, ко ји се 
мо ра ак ти ви ра ти жи вим ра дом да би се но ва вред ност ство ри ла. 
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. Ти ме се из осно ва ис кљу чу је тро шков ни прин цип, по 
ко јем се рад ни до при нос при вид но ме ри ин ди ви ду ал ним рад ним 
вре ме ном про ве де ним на по слу, уме сто ствар ним до при но сом, од-
но сно кван ту мом ствар но уло же ног ра да. 

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 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. 

Ако у рас по де ли уче ству ју са мо пре ма до при но су жи вим ра-
дом, за дру га ри су не за ин те ре со ва ни за ула га ња и раз вој не пер спек-
ти ве за дру ге, па сто га и за из два ја ња у за дру жне фон до ве јер од то-
га не ви де не по сред ну ко рист. Али рас по де ла по осно ву жи вог ра да 
не под сти че ни за ла га ње на по слу ако се не вр ши пре ма ствар ном 
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до при но су. 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. 

При вид но из гле да као да је вре ме про ве де но на по слу нај о-
бјек тив ни ја ме ра рад ног до при но са, пр во, због то га што се мо же 
ег закт но ме ри ти, а дру го, што се рад ним вре ме ном ме ри ко ли чи на 
ра да ко ја је утро ше на у про из вод њу не ког про из во да, чи ме је од-
ре ђе на и ње го ва еко ном ска вред ност. Из гле да ло је да је нај зад на-
ђен пра ви на чин рас по де ле пре ма ра ду, али се по ка за ло да је вре ме 
про ве де но на по слу за пра во нај су бјек тив ни је ме ри ло. 

Ни ве ли ра њем пре ма вре ме ну про ве де ном на по слу ства ран 
је са мо при вид јед на ко сти, а у ства ри је ле га ли зо ва на не јед на ка, 
не пра вед на и не сти му ла тив на рас по де ла, ко јом је де сти му ли сан 
рад ни и по слов ни елан. У то ме ле жи основ ни узрок де гра да ци је и 
еко ном ске не е фи ка сно сти за дру гар ства, а и „...нај зна чај ни ји раз-
лог про па да ња...“ пр вих „...за дру жних ор га ни за ци ја...“ у Ср би ји 
„...на ла зи се у си сте му по де ле до хот ка на „рав не де ло ве“ ко ја ни је 
де ло ва ла сти му ла тив но на чла но ве за дру га“.14)

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. У про из во ђач ким за дру га ма ствар-
ни до при нос ме ри се уло же ним ра дом и сред стви ма за дру га ра и 
за по сле них, а у по тро шач ко-услу жним за дру га ма, и ве ли чи ном па-
за ра или вред но сти ко ри шће них услу га. 

Ре зул та ти по сло ва ња за дру ге рас по де љу ју се пре ма ствар ном 
до при но су и пре ко ни жих про дај них це на, ко је за дру га ре под сти-
чу на ве ће ку по ви не у за дру зи. Ко ви ше ку пу је, пре ко ни жих це на 
ауто мат ски ви ше до би ја кроз уште де на ку по ви ни. Пре ко ни жих 
про дај них це на вр ши се у ства ри ин ди рект на рас по де ла по слов них 
до би та ка. То што би по об ра чу ну до био у нов цу или у на ту ри, за-
дру гар до би ја кроз уште ду у це ни. Али без об зи ра да ли се вр ши 
у нов цу или на ту ри, и ди рект на рас по де ла се мо ра ис ка зи ва ти у 
вред но сним ве ли чи на ма, да би се аде кват но при ме њи ва ло на че ло 
еко ном ске јед на ко сти. Ко ли чи на про из во да ко ју за дру гар до би ја 
14) Проф. др. Зор ка Ву ја то вић-За кић, Коопменаџмент,Ду нав гру па – Ду нав pre ving а. д., 

Бе о град, 2000, стр. 240.
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као за слу же ни до би так, тре ба тач но да од го ва ра ње го вом вред но-
сном до при но су по слов ним ре зул та ти ма за дру ге. 

Кроз рас по де лу се исто вре ме но вр ши и при сва ја ње за дру жних 
до би та ка. Све што за дру гар у рас по де ли до би је, ње го во је ин ди ви-
ду ал но вла сни штво ко јим су ве ре но рас по ла же. Ко ли ко ће из дво-
ји ти у за дру жне фон до ве а ко ли ко у лич ну по тро шњу, за ви си од 
ње го вог лич ног опре де ље ња, и би ло би не спо ји во са за дру жним 
на че ли ма да му то не ко на ме ће јер се на че ло до бро вољ но сти не 
сво ди на до бро вољ но учла њи ва ње у за дру гу већ под ра зу ме ва и до-
бро во љан рад у њој, те сло бод но из ја шња ва ње о свим пи та њи ма 
за јед нич ког ра да и по сло ва ња.

Ако се ра ди по за дру жним на че ли ма, не тре ба сум ња ти да ће 
за дру га ри део оства ре не до би ти до бро вољ но из два ја ти у за дру жне 
фон до ве јер су они њи хо во, и лич но и за јед нич ко вла сни штво. Сва-
ким из два ја њем уве ћа ва се ин ди ви ду ал ни удео за дру га ра у за дру-
жној имо ви ни, на осно ву ко јег уче ству је у да љој рас по де ли за дру-
жне до би ти, и ко јим лич но рас по ла же, су де лу ју ћи исто вре ме но у 
за јед нич ком рас по ла га њу це ло куп ном за дру жном имо ви ном. 

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 жном 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...“15), 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, али 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 
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-
15) Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,исто, стр. 142.
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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.16) 

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“.17) 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.

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 дје 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“.18) 
16)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Задружноуправљање,СНС–ЗСЈ, Бе о град, 2002.
17) C. Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,Школ ска књи га, За греб, 1980, стр. 

161.
18) Исто, стр. 166.
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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 би ро крат ска и ауто крат ска власт за то истин ски 
ни кад ни је би ла за ин те ре со ва на. 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 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“.19) Цен тра ли зо ва на 
др жав на власт у функ ци ји рас по ла га ња цен тра ли зо ва ним др жав-
ним вла сни штвом оста ла је у по се ду др жав не би ро кра ти је, јед не 
вла да ју ће пар ти је и јед ног др жав ног и пар тиј ског во ђе. 

Иако се све пар ти је, 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. Де мо крат ска стран ка, Де мо крат ска стран ка Ср би је као и 
Г-17 Плус ап со лут ни при мат да ју при ват ној сво ји ни, док се Срп-
ска ра ди кал на стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је за ла жу за 
при ват ну и др жав ну сво ји ну. 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.20)

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 по ли 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.

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 
19) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава, исто, стр. 59.
20) 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.
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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. А то 
уме сто де мо кра ти за ци је зах те ва још ве ћу ауто кра ти за ци ју др жав не 
вла сти, ко ја спо ља мо ра ути ца ти на одр жа ва ње дру штве ног по рет-
ка. 

Као глав ни осло нац ауто крат ске вла сти, ства ра се сво јин ска 
струк ту ра „на кри ми ге ној осно ви, с јед не стра не пу тем пљач ке, 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“.21) 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.22) 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 на ли зо ва 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“.23)

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 за сно ва на на 
ствар ном (ин дви ду ал ном и за јед нич ком) сво јин ском су бјек ти ви те-
ту. 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.24) За то де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са и је сте нај по у зда-
ни ји пут ка де мо крат ском по ли тич ком си сте му и истин ски де мо-
крат ској за јед ни ци.

21)  Сло бо дан Ву че тић, Демократијабездоказа,БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 266/7.
22)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је, Бе о град, 2009.
23)  Сло бо дан Ву че тић,Приватизованадр жа ва, исто, стр. 23/4.
24)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Пер спек ти ве пре ва зи ла же ња пар то кра ти је и раз во ја не по-

сред не де мо кра ти је“, Политичкаревија, бр 3/2009, стр. 2-6.
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Resume

In Serbia democratization of property relations has not
been achieved yet, because bureaucratic and autocratic
government has never been really interested in it. One
form of autocraticmanagement of social reproductions,
that had been covered by formal selfgovernment, has
beensubstitutedwithotherformofautocraticgovernment
thathasbeenmaskedbymultipartymodelofparliamen
tarism.Even thoughallparties, includingeven themost
autocraticones,havedeclared themselvesas supporters
ofdemocracy,privateandstatepropertyhavebecomethe
centeroftheirprogramsandorientations,whilethework
er’sshareholdingandcooperationhavebeenneglectedor
pushedawaytosocialmargins.
Theactorsof thedailypoliticalcampaign forprivatiza
tion and absolutization of monopolistic form of private
andstateproprietorshiparerepresentativesoftheforces
thatalreadyownit,orhavebeenmakingeffortstoquickly
appropriateit.Suchaspirationformonopolizationofthe
proprietorshipderivesfromanaspirationformonopoliza
tionofpoliticalpowerandviceversa.Greatprivatepro
prietorship(welfare)inthecontrasttothemasspovertyis
anindispensablepreconditionforgainingandpreserving
poweroverdispossessedmasses.
Current difficult economic situation and absence of an
organizeddemocraticmovementwithanalternativepro
gram–democraticaspirationsextremelybenefitstheas
pirations of the“newelite” for reprivatization, that is,
forpreservationoftheirownautocraticgovernment.Itis
morebeneficialforautocraticthandemocraticaspirations
as therearenoappropriatepreconditions for fulfillment
ofdemocraticaspirations inautocratic regimes. If there
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hadbeenorganizeddemocratic forces on the scene, the
transformationofpropertyrelationsinSerbiawouldhave
hadanobjectiveofeconomicacquisitionofallpeopleand
notonlysomeindividualsanditwouldhavecertainlyem
barked itself on the path of developed stateswhich had
already started the process of socialization of private
property.



 Овај рад је примљен 22. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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