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Kа пи та ли стич ки по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен-
ден ци је де мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног 

од но са на ко јем по чи ва. Кон ку рен ци ја је на те ра ла ин ди ви ду ал не 
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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вла сни ке ка пи та ла да се, хте ли или не хте ли, удру жу ју у ак ци о-
нар ска дру штва, и да удру же ним ка пи та лом за јед нич ки рас по ла жу, 
чи ме су са мо отво ри ли исто риј ски про цес де при ва ти за ци је, де мо-
но по ли за ци је и ко лек ти ви за ци је соп стве ног вла сни штва, те де мо-
кра ти за ци је сво јин ских од но са.

Али раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је не усло вља ва са мо ко-
лек ти ви за ци ју већ и ра за ра ње ка пи та ли стич ког вла сни штва пу тем 
раз два ја ња упра вља ња и пло до у жи ва ња, ре про дук ци о ног функ ци-
о ни са ња и при сва ја ња. И да су струч ни, вла сни ци ка пи та ла ни су 
ви ше спо соб ни да ин ди ви ду ал но упра вља ју ње го вим ре про дук ци-
о ним то ко ви ма, због че га су при ну ђе ни да упра вљач ке функ ци је 
по ве ра ва ју про фе си о нал ним шта бо ви ма са ста вље ним од струч ња-
ка раз ли чи тих про фи ла, ко ји је дан дру го ме не за по ве да ју већ рав-
но прав но са ра ђу ју у оба вља њу за јед нич ког по сла, сно се ћи и ин ди-
ви ду ал ну и ко лек тив ну од го вор ност за успе шно по сло ва ње.

Ти ме је су штин ски ре ду ко ва но сво јин ско рас по ла га ње ка пи та-
лом, ко ји се знат но оса мо ста лио од сво јих вла сни ка, и то до тле да 
са да он ви ше упра вља њи ма не го они њи ме. „У си сте му кор по ра-
ци ја вла сни ку ин ду стриј ског бо гат ства оста вље ни су са мо сим бо-
ли вла сни штва, док се моћ, од го вор ност и имо ви на, ко је су ра ни је 
би ле са став ни де ло ви вла сни штва, пре но се на по себ не гру пе у чи-
јим се ру ка ма на ла зи кон тро ла“. Сто га је „став „вла сни ка“ ве ли ке 
кор по ра ци је пре ма „ње го вој“ сво ји ни ... став го то во пот пу ног оту-
ђе ња“, јер „он не ма од го вор но сти пре ма пред у зе ћу и ни ка кав кон-
кре тан од нос пре ма ње му“.1) „Функ ци о нал но мо би ли зо ва ње ка пи-
та ла пре тва ра у све ве ћој ме ри ка пи та ли стич ку сво ји ну у упут ни це 
на при нос и услед то га чи ни ка пи та ли стич ки про цес про из вод ње 
у све ве ћем оби му не за ви сним од кре та ња ка пи та ли стич ке сво ји-
не“.2) 

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са све ви ше до ла зи у ко ли зи-
ју с оту ђе ним и би ро крат ским по ли тич ким си сте мом, ути чу ћи да 
се и уну тар ње га раз ви ја ју од ре ђе ни об ли ци не по сред не де мо кра-
ти је. „Моћ по сте пе но, али си гур но пре ла зи с иза бра них за ступ ни ка 
на би ра че ко ји сво јим гла со ви ма, од но сно из рав ним из ја шња ва њем 
пу тем ло кал них ини ци ја ти ва и ре фе рен ду ма од лу чу ју о од ре ђе ном 
сме ру дје ло ва ња“. И док „на ци о нал ни по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју 
све ма њи ин те рес, ра сте број љу ди ко ји гла са ју за ло кал не ини-

1) Е. Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 2. изд., 1980, стр. 138.
2) Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал, Кул ту ра, Бе о град, 1958, стр. 168.
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ци ја ти ве и ре фе рен ду ме – у не ким је под руч ји ма из но сио чак 75-
80%“.3)

Нај пре и нај ви ше се де мо кра ти зу је не по сред но за до во ља ва ње 
нај ну жни јих за јед нич ких по тре ба гра ђа на, што не мо гу спре чи ти 
ни нај а у то ри тар ни ји по ли тич ки ре жи ми, али су за од ре ђе ну са мо у-
пра ву гра ђа на, ра ди одр жа ња соп стве не вла да ви не, за ин те ре со ва не 
и оту ђе не би ро крат ске ели те, те и не ма др жа ве у све ту где је она 
пот пу но ис кљу че на. Ло кал на са мо у пра ва је ин сти ту ци о на ли зо ва на 
као ин те грал ни део дру штве но-по ли тич ког си сте ма нај ве ћег бро ја 
зе ма ља иако је у пер ма нент ном су ко бу ин те ре са са цен тра ли зо ва-
ном др жав ном упра вом.

Де мо кра ти за ци ја др жа ве је им пе ра тив ви со ко ме ха ни зо ва ног 
ин ду стриј ског на чи на про из вод ње, ко ји уз де мо кра ти за ци ју пред-
у зет нич ког, зах те ва и де мо кра ти за ци ју др жав ног упра вља ња јер је 
„ин ду стриј ски си стем не раз мр си во по ве зан с др жа вом“, и то то ли-
ко да је „зре ла кор по ра ци ја у знат ној мје ри са мо ис пру же на ру ка 
др жа ве, а др жа ва умно го ме ин стру мент ин ду стриј ског си сте ма“.4) 
По што „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) нео п ход но је и све ве ће 
ши ре ње њи хо вих но си ла ца, све до по др жа вље ња це лог дру штва, 
јер је „др жа ва при си ље на да број на и зна чај на сво ја овла шће ња и 
зна ко ве сво је „др жав но сти“ ( или др жав не мо ћи, си ле) пре не се и 
пре пу сти од ре ђе ним ин сти ту ци ја ма, те ли ма, ко је у из ве сним до ме-
ни ма ужи ва ју зна ча јан сте пен са мо стал но сти“.6)

Али због про тив реч них дру штве них тен ден ци ја, и при ва ти-
за ци ја др жа ве је из ло же на кон тра дик тор ним тен ден ци ја ма де мо-
кра ти за ци је и пла не тар не ауто крат ске цен тра ли за ци је. Функ ци је 
и моћ на ци о нал не др жа ве ви ше се пре но се на транснационaлне 
не го на на ци о нал не кор по ра ци је и ви ше на ауто ри тар не над на ци-
о нал не цен тре не го на де мо крат ске не вла ди не ор га ни за ци је. Под 
мо но пол ском вла да ви ном круп ног тран сна ци о нал ног ка пи та ла, 
на ци о нал на др жа ва све ви ше гу би еко ном ску, а ти ме и по ли тич ку 
власт и моћ. 

По си ли тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва 
се на шла у по зи ци ји да и са му се бе раз вла шћу је и уки да. Др жав-

3) John Na is bitt, Мегатрендови,Гло бус, За греб, 1985, стр. 170. и 110.
4) John Ken neth Gal bra ith, Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 283.
5) Ру долф Хил фер динг, ци ти ра ни рад, стр. 18.
6) Др Кар ло Ко вач, Прогресиправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978, стр. 101.
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не гра ни це „све ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, у при лич ној 
ме ри, из гу би ле спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца из ван сво јих 
зе ма ља и све им је те же да кон тро ли шу то ко ве иде ја, тех но ло ги је, 
до ба ра и љу ди“.7)

Вла да ви на тран сна ци о нал них ин сти ту ци ја при кри ва се ла-
жном де мо кра ти јом ко јом се прав да ју и оправ да ва ју упа ди у на ци-
о нал ни су ве ре ни тет. Де мо крат ска на че ла се из вр ћу у њи хо ву су-
прот ност. „С јед не стра не, гло бал ни по ре дак је про мо тер и га рант 
де мо крат ских по ли тич ких фор ми, људ ских ма њин ских пра ва, вла-
да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, де лу је по ли тич ки не до след но, и 
не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри-
тар не ре жи ме ко ји су ко о пе ра тив ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва-
ра у про блем ре ал по ли ти ке“.8)

Си стем ли це мер не ква зи плу ра ли стич ке де мо кра ти је за сни ва 
се на вла да ви ни јед ног је ди ног не при ко сно ве ног вла да ра зва ног 
Ка пи тал, због че га се без ве ли ких те шко ћа на на ци о нал ним те ме-
љи ма гра ди гло бал на гра ђе ви на у вла сни штву тог истог Ка пи та ла. 
Са мо што је врх гло бал не вла сти од на ро да још да љи не го на ци о-
нал ни, па се она још ви ше од на ро ђу је и оту ђу је и то до те ме ре да 
се мо же сло бод но ре ћи да је „гло бал на де мо кра ти ја ис пра жње на од 
сва ког са др жа ја“, и да у ства ри зна чи „уво ђе ње ти ра ни је и дик та ту-
ре у свет ским раз ме ра ма“.9)

У тој функ ци ји и власт је за јед но са ка пи та лом, пре тво ре на 
у ро бу, ко ја се као сва ка ро ба мо же ку по ва ти и про да ва ти, че му 
је нај ви ше од го ва рао си стем по сред не пред став нич ке де мо кра ти-
је са се кун дар ним об ли ци ма не по сред не де мо кра ти је на ње го вим 
мар ги на ма. Ти ме је с оту ђи ва њем вла сни штва и еко ном ске мо ћи 
на јам них про из во ђач ких ма са аку му ли ра них у мо но по ли стич ком 
ка пи та лу, оту ђи ва на и њи хо ва власт и по ли тич ка моћ, ко ји су мо но-
по ли са ни од стра не еко ном ских и по ли тич ких моћ ни ка.

По ли тич ки по сред ни ци у си сте му пред став нич ке де мо кра ти је 
су по ли тич ке стран ке, пре ко ко јих еко ном ски мо но по ли сти мо но-
по ли шу и власт. „Бо га ти љу ди ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за ци је 
ме сто у се на ту на је два при кри вен на чин...Ин ду стри јал ци и тр гов-
ци ко ји су ус пе ли у сво јим по сло ви ма, та лен ти ра ни адво ка ти ве ли-

7) Се мју ел П. Хан тинг тон, Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 36.
8) Лавиринтикризе, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 38/39. 
9) Ми ха и ло Мар ко вић, Друштвенамисаона границимиленијума, Слу жбе ни лист СРЈ, 

Бе о град, 1999, стр. 78. и 80.
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ких ком па ни ја и ве шти бо со ви, ко ји ве ли ким де лом пу не се нат, сви 
су они про из вод са ве за из ме ђу пар тиј ске ма ши не и фи нан сиј ских 
ин те ре са“.10) На тај на чин фи нан сиј ски моћ ни ци пре тва ра ју по ли-
тич ке пар ти је у сво је тран сми си је пре ко ко јих оства ру ју соп стве ну 
вла да ви ну.

Ако су у ли бе рал ном ка пи та ли зму по ли тич ке пар ти је и за сту-
па ле раз ли чи те кла сне ин те ре се, у мо но по ли стич ком ка пи та ли зму 
оне, ра ди осва ја ња и за др жа ва ња вла сти, све од ре да пот па да ју под 
власт ка пи та ла. „Ка кво год да је де кла ра тив но обра зло же ње, пар-
ти ја је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не и да 
се др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“,11) а по што се власт не мо-
же ни сте ћи ни за др жа ти без па ра, све пар ти је су ла ко пот ку пљи ве.

Сто га су да нас у пар ла мен тар ном си сте му го то во све пар ти је 
на истом ко ло се ку мо но по ли стич ке вла да ви не ка пи та ла. „Цр ве ни 
су по ста ли ру жи ча сти, бе ли су се обо ји ли. Де сни ца и ле ви ца ви ше 
ни су та ко раз ли чи те. У Сје ди ње ним Др жа ва ма две пар ти је то ли ко 
ли че јед на на дру гу да их је не мо гу ће раз ли ко ва ти“,12) па у су шти-
ни „по сто ји са мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на „де мо-
ре пу бли кан ци“, или у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са дви је 
кли ке“.13)У ко лев ци пар ла мен та ри зма Ве ли кој Бри та ни ји, „нај за-
ни мљи ви ји аспект са вре ме ног по ли тич ког про це са је ме ђу соб но 
спа ја ње две ју „су прот ста вље них“ стра на ка – кон зер ва ти ва ца и ла-
бу ри ста“14).

Као фор мал ни пред став ни ци на ро да а фак тич ки за ступ ни ци 
мо но по ли стич ког ка пи та ла, по ли тич ке стран ке „су жа ва ју де мо кра-
ти ју, мо но по ли зу ју по ли ти ку за се бе и не до пу шта ју дру ги ма да се 
њо ме ин тен зив но ба ве“.15)

По сла ни ци у пар ла мен ту не ма ју ни ка квих оба ве за ни од го вор-
но сти пре ма на ро ду и гра ђа ни ма као фор мал ним би ра чи ма, ко ји на 
њих не ма ју ни ти мо гу да има ју би ло ка кав ути цај. У Не мач кој као 
и у дру гим зе мља ма пар ла мен тар не де мо кра ти је, „стра нач ке вр ху-
шке кон тро ли шу из бор по сла ни ка у пар ла мент уз по моћ про пор ци-

10) М. Остро гр ски, Демократијаиполитичкепартије, Штам па ри ја „Св. Са ва“, Бе о град, 
1921, стр. 91.

11) Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч – При вред ни пр те глед, Бе о-
град, 1995, стр. 158.

12) Мо рис Ди вер же, Демократијабезнарода,Рад, Бе о град, 1968, стр. 217. и 218.
13) Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 186.
14) Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 57.
15) Др Ра до мир Лу кић, Политичкестанке,На уч на књи га, Бе о град, 1966, стр. 227.
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о нал не за сту пље но сти и си сте ма стра нач ких ли ста“, а „по сла ни ци 
на спи ско ви ма би ра ју се ис кљу чи во од стра не пар тиј ског ру ко вод-
ства, и као та кви ни су ди рект но од го вор ни гла са чи ма“.16)

Пар тиј ски иза сла ни ци у пар ла мен ту има ју у ства ри им пе ра-
тив ни ман дат сво је стран ке ко ји их оба ве зу је да гла са ју по пар-
тиј ским ди рек ти ва ма, те ни су у по зи ци ји да се ру ко во де не са мо 
на род ним ин те ре си ма и же ља ма, не го ни соп стве ном све шћу и 
са ве шћу. „Укље штен у мре жу не до вољ но де мо крат ских пар ти ја, 
по сла ник је на дис по зи ци ји вр ха од го ва ра ју ће пар тиј ске пи ра ми де 
и не мо же до но си ти од лу ке ни по сво јој во љи ни по во љи гра ђа-
на ко ји су га иза бра ли“.17) На та квој дис по зи ци ји „по сла ни ци су у 
сво јој соп стве ној скуп шти ни ро бо ви пар тиј ске ор га ни за ци је“, али 
„бо га ти љу ди ко ји ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за ци је ме сто у се на-
ту“,18) осе ћа ју се ту као пра ви го спо да ри јер пар ти ја ко јој ро бу ју, 
ро бу је упра во њи ма.

Сто га ши ро ка ма са по сла ни ка фун ги ра са мо као сви та јед ног 
или ма лог бро ја „ли де ра“ ко ји обра зу ју ка би нет, и слу ша их сле-
по све док има ју успе ха“, па „го во ри не ког по сла ни ка да нас ви ше 
не пред ста вља ју ни ка кве лич не ис по ве сти, а још ма ње по ку ша је 
да се про тив ни ци при до би ју“, не го зва нич на „са оп ште ња пар ти је 
ко ја се из да ју зе мљи“19), и ко ја пре из ра жа ва ју ин те ре се по је ди них 
дру штве них гру па или пар тиј ских ли де ра не го це лог на ро да, што 
не дво сми сле но по ка зу је да „пар ла мен та ри за ци ја и де мо кра ти за ци-
ја ни су ну жно у уза јам ној ве зи већ да су че сто јед на дру гој су прот-
ста вље не“.20) Ту је „све у све му, де мо кра ти ја са свим при вид на по-
што у њој нај ва жни је од лу ке до но се ма њи не ко је су че сто скри ве не 
у сен ци“.21)

Др жав не од лу ке при пре ма и фак тич ки до но си вла да, ко ја је 
че сто „про тив оп штег ин те ре са ста вље на у слу жбу по је ди нач них 
ин те ре са“.22) Вла ду прак тич но са ста вља вла да ју ћа стран ка, због 
че га она мо ра ра ди ти по пар тиј ским ди рек ти ва ма, ко је из да је во ђа 

16) Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 133.
17) Ву чи на Ва со вић, при лог у збор ни ку Лавиринтикризе,Ин сти тут за европ ске сту ди је, 

Бе о град, 1998, стр. 115.
18) М. Остро гор ски, Демократијаиполитичкепартије, исто, стр.91.
19) Макс Ве бер, Привредаидруштво,том 3, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 477. и 476.
20) Исто, стр. 483
21) Ре мон Арон, Демократијаитоталитаризам,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 129.
22) М. Остро гор ски, ци ти ра ни рад, стр. 93.
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стран ке, ко ји као „вр хов ни ко ман дант јед не вој ске је два ако свој 
штаб пи та за ми шље ње, а нај че шће се по ве ра ва јед ном ужем кру-
гу од не ко ли ко љу ди“, док „оста ли део ове вој ске до би ја про сто 
на ре ђе ња за по крет“, и „за да так го ми ле пар тиј ских по сле ни ка са-
сто ји се је ди но у то ме да по др жа ва ју ше фа и ње го ве по моћ ни ке“. 
И „пар тиј ски про грам про из и ла зи од во ђа. А од лу ке ко је се до но се 
на го ди шњим збо ро ви ма де ле га та има ју са мо де кла ра тив ну вред-
ност“.23)

Да би вла да ле, по ли тич ке пар ти је сво ју ор га ни за ци ју и на чин 
де ло ва ња при ла го ђа ва ју си сте му оту ђе не др жав не вла сти, чи ме се 
и са ме оту ђу ју од дру штве не ба зе, па и од соп стве ног члан ства, 
због че га су „го то во све са вре ме не по ли тич ке стран ке уре ђе не на 
оли гар хиј ски и ауто крат ски на чин“. За то се и њи хо ва де лат ност 
углав ном све ла и на изо ло ва ну ак тив ност и опред ме ћи ва ње „во ље“ 
њи хо вих нај ви ших, цен трал них ор га на“, ко ји су „из ра сли у је ди не 
де лат не чи ни о це око ко јих се прак тич но све окре ће и од ко јих све 
по ла зи“. Цен тра ли за ци ја по ли тич ког од лу чи ва ња има „за при род-
ну по сле ди цу ис кљу чи ва ње го то во це ло куп ног члан ства ак тив ног 
по ли тич ког жи во та и ње го во сво ђе ње на уло гу не мог по сма тра ча и 
из вр ши о ца, од но сно на „кон зу мен та по ли ти ке““.24)

Са мом бор бом за власт, стран ке се ста вља ју из над на ро да, ста-
вља ја ћи под но ге јед на кост и сло бо ду. Уме сто „раз ви ја ња ин ди ви-
дуе и лич но сти, оне ства ра ју чо ве ка ма се, без лич ног и нео д го вор-
ног, гу ше ја ке лич но сти, та лен то ва не и ти ме са мо стал не“, па и у 
соп стве ним ре до ви ма „гу ше сло бо ду ра ди ди сци пли не и ства ра ју 
ауто ма ти зо ва не и па сив не чла но ве, огра ни ча ва ју мо гућ ност ис ти-
ца ња но вих по ли тич ких иде ја и спре ча ва ју љу де да се удру жу ју 
пре ма свом ста ву“.25)

По ли тич ке стран ке на тај на чин де лу ју као фа тал ни узур па то-
ри ствар не вла да ви не на ро да, из вр ћу ћи де мо кра ти ју у пар то кра ти-
ју. Ка ко је ука зи вао Жан Жак Ру со, на род је „сло бо дан са мо у то ку 
из бо ра за чла но ве пар ла мен та“, а „чим су они иза бра ни, он по но во 

23) Исто, стр.59. и 43.
24) М. Ди вер же, на вод, Ди ми три је Ба у цал, Бирократизацијаполитичкихорганизација–

странакаусветлусавременихдруштвенихпромена,док тор ска ди сер та ци ја на ФПН, 
Бе о град, 1982, стр. 124, 174. и 192.

25) Др Ра до мир Лу кић, по зи ва ње на Остро гор ског, Политичкестранке,На уч на књи га, Бе-
о град, 1966, стр. 226.
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по ста је роб и не зна чи ни шта“,26) али ви ше ни у то ку из бо ра ни је 
сло бо дан јер уме сто ње га дру ги би ра ју.

По ли тич ке пар ти је „не до во де на власт љу де др жав нич ких 
спо соб но сти, ја ког ка рак те ра и сл. не го сла бе по ли ти кан те, ко ји се 
под вр га ва ју уским стра нач ким ин те ре си ма“, због че га се „стран-
ка ма че сто пре ба цу је да омо гу ћа ва ју вла да ви ну нај го рих дру штве-
них еле ме на та ко ји се, уме сто по ли ти ком у пра вом сми слу, ба ве 
по ли ти кан ством, да за сле пље на стра нач ка бор ба тра жи за сле пље-
не, стра сне љу де“.27)

За то се у јав но сти све ви ше ства ра од бој ност пре ма би ло ка-
квом пар тиј ском си сте му, јер „пар ти је – би ло да их је ви ше, би ло 
да је са мо јед на – са ме по се би пред ста вља ју огра ни ча ва ње ин ди-
ви ду ал не сло бо де и ини ци ја ти ве“.28) Ја ча уве ре ње да се „по ли тич-
ки иде а ли мо ра ју ства ра ти ван стра на ка, од љу ди ко ји, не за ра же ни 
стра нач ким его и змом и сло бод ни од стра нач ке ди сци пли не, не при-
стра сно и са мо стал но ми сле о др жав ним ин те ре си ма“.29)

Де гра ди ра њем по ли тич ких стра на ка де гра ди ра се пред став-
нич ка де мо кра ти ја, ко ју је без стра на ка те шко и за ми сли ти. Због 
пре жи ве ло сти, „пот ко па ва ју се са ми те ме љи пред став нич ке вла-
де“, што се „ви ди у по сто ја ном опа да њу од зи ва би ра ча на гла са-
њу“, а по ка зу је се и у стал ном опа да њу ин те ре со ва ња, за бе ле же-
ном у свим зе мља ма, за функ ци је вла де, за пи та ња ко ји ма се она 
ба ви, за ње ну по ли ти ку“.30) „Чи ње ни ца је да је по ви је сна ко ри сност 
пред став нич ке де мо кра ти је пре жи вје ла“,31) те „ни је ни чу до што 
на род иг но ри ше пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.32)

Ако је пред став нич ка де мо кра ти ја пре жи ве ла, да љи раз вој мо-
же ићи са мо у прав цу рас та ка ња др жав но-пар тиј ске вла да ви не у 
не по сред ну власт на ро да и пре ра ста њу пред став нич ког пар ла мен-
та ри зма у си стем не по сред не де мо кра ти је. Објек тив не тен ден ци је 
де мо кра ти за ци је све сна жни је се ис по ља ва ју и кроз су бјек тив не 
те жње ка сло бо ди и јед на ко сти. Све „ве ћи број љу ди и же на не 

26) Друштвениуговор,Школ ска књи га, За греб, 1978, стр. 149.
27) Ра до мир Лу кић, Политичкестранке, стр. 233.
28) Стје пан Пу ли ше вић, Политичкестранкекаофакторсувременогполитичкогсистема,

збор ник, На при јед, За греб, 1971, стр. 68. 69.
29) Сло бо дан Јо ва но вић, при лог у збор ни ку Стје па на Пу ли ше ви ћа, исто, стр. 78.
30) Pe ter Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 

1995, стр. 135.
31) John Na is bitt, Мегатрендови,Глобус,За греб, 1985, стр. 110.
32) Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 63.
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при хва та ви ше дру штво у ко јем жи ви; они од би ја ју као сте зник у 
ко ји би не ко хтео да их при ти сне, по ре дак ко ји им је на мет нут; они 
ви ше не при хва та ју при ви ле ги је ма њи не; они од би ја ју хи је рар хи ју 
и власт ко је ја ча ју ове при ви ле ги је и одр жа ва ју тај по ре дак“.33)

Тај по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен ден ци је де-
мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног од но са на ко јем 
по чи ва. Са ко ле ти ви за ци јом 

ин ди ви ду ал ног вла сни штва ак ци о нар ство до но си и за ме ну не-
е кви ва лент не рас по де ле екви ва лент ном рас по де лом, што је не из-
о став ни услов сло бод ног и до бро вољ ног удру жи ва ња, ко јег не би 
би ло да сва ки ак ци о нар у по де ли и при сва ја њу про фи та (ди ви ден-
де) од за јед нич ког ка пи та ла не су де лу је сра змер но сво јим ула га њи-
ма, од но сно ве ли чи ни ак ци ја ко јим рас по ла же. То је не из о став ни 
услов и да ак ци о нар ско дру штво функ ци о ни ше као де мо крат ска 
асо ци ја ци ја ре ла тив но рав но прав них вла сни ка ка пи та ла ко ји уме-
сто да је дан дру гом кон ку ри шу, за јед нич ки бри ну о свом ка пи та лу.

Уко ли ко уме сто ка пи та ла зна ње по ста је основ ни чи ни лац про-
из вод ње, но си о ци зна ња уме сто вла сни ка ка пи та ла по ста ју основ-
ни су бјект упра вља 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“. За то 
„ме ђу дви је сто ти не нај круп ни јих кор по ра ци ја у САД – а упра во те 
кор по ра ци је са чи ња ва ју ср це и је згру ин ду стриј ског си сте ма – ма-
ло је та квих у ко ји ма вла сни ци има ју би ло ка кав зна чај ни ји утје цај 
кад се ра ди о до но ше њу од лу ка, а и тај утје цај, та мо гдје још по сто-
ји, сла би из го ди не у го ди ну“.34)

Ак ци о нар ско вла сни штво је са мо пре лаз на за јед нич ко вла сни-
штво про из во ђа ча јер су ак ци о нар ска дру штва са мо дру штва ка-
пи та ла, чи ји су вла сни ци са мо ње го ва го ла пер со ни фи ка ци ја, без 
лич не ин ди ви ду ал но сти, ме ђу соб не јед на ко сти и сло бод ног опре-
де љи ва ња не за ви сно од ин те ре са ка пи та ла. Њи хов удео у по де ли 
ак ци о нар ског про фи та не за ви си од њи хо вог де ла и уде ла у ра ду и 
по сло ва њу пред у зе ћа не го ис кљу чи во од ве ли чи не уде ла њи хо вог 
де ла ка пи та ла у за јед нич ком вла сни штву, а и у од лу чи ва њу уче-
ству ју ис кљу чи во пре ма ве ли чи ни тог уде ла, па ако је ве ћин ски 

33) Ед мон Мер, Самоуправљање–сутрашњица,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977, стр. 28.
34) John Ken neth Gal bra ith, ци ти ра ни рад, стр. 92.
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вла сник, и по је ди нац мо же у ак ци о нар ском дру штву има ти ап со-
лут ну власт.

Ви со ке про из вод не тех но ло ги је, ме ђу тим, зах те ва ју да су сви 
уче сни ци про из вод ног про це са рад но и по слов но мо ти ви са ни и да 
се пре ма про из вод ним сред стви ма од но се као да су њи хо ва соп-
стве на, чи ја би ствар но и мо ра ла би ти. Ако је у по чет ку и на и ла-
зи ло на от по ре по сло да ва ца, уче шће рад ни ка у упра вља њу је са 
раз во јем про из вод ње све ви ше обо стра но под сти ца но јер је по ста-
ја ло све зна чај ни ји и све нео п ход ни ји чи ни лац тех но ло шке мо дер-
ни за ци је.

Али без вла сни штва на ка пи та лу као основ ном сред ству про-
из вод ње, рад ни ци не мо гу има ти од лу чу ју ћу уло гу у упра вља њу 
дру штве ном ре про дук ци јом, због че га је њи хо ва пар ти ци па ци ја 
мар ги нал на и углав ном у функ ци ји по слов не мо ти ва ци је у ин те-
ре су по сло дав ца. Да би сви би ли упра вља чи, мо ра ли би би ти ак-
ци о на ри, што је прак тич но нео ства ри во без екви ва лент ног уче шћа 
у рас по де ли оства ре не до би ти и по осно ву рад ног до при но са, што 
би под ра зу ме ва ло пре тва ра ње ак ци о нар ства у за дру гар ство, за сно-
ва но на из вор ним за дру жним на че ли ма. 

За раз ли ку од ак ци о нар ског пред у зе ћа као дру штва ка пи та ла, 
за дру га је на ста ла и по слу је као „ауто ном на за јед ни ца до бро вољ-
но удру же них ли ца, у ци љу за до во ља ва ња за јед нич ких еко ном-
ских, со ци јал них и кул тур них по тре ба и же ља, на осно ву за јед нич-
ког по се до ва ња имо ви не и де мо крат ски кон тро ли са ног по сло ва-
ња“.35)Ње но де мо крат ско би ће опре де ље но је из вор ним на че ли ма: 
до бро вољ но сти и отво ре ног члан ства; де мо кра тич но сти; еко ном-
ског уче шћа; ауто ном но сти и не за ви сно сти.

У од но су на вла да ви ну ка пи та ла, „за дру жна де мо кра ти ја је 
уре ђе но, си сте мат ско ра ђа ње јед ног но вог си сте ма у по сто је ћем 
си сте му“, као „мир на ре во лу ци ја, ко ја је у то ку“, и чи ја је „крај ња 
те жња упра вље на на ства ра ње јед ног но вог со ци јал ног об ли ка ко-
ји ће би ти спо со бан да за дру жном ор га ни за ци јом дру штва за ме ни 
про фит ма хер ску при вре ду, та ко исто и по ли тич ку при нуд ну др жа-
ву“.36) Ти ме се од нос ра да и ка пи та ла пот пу но обр ће јер док „ка-

35) Де фи ни ци ја усво је на на 31. Кон гре су Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, Векипозадру
гарства, За дру жни са вез Ју го сла ви је, Бе о град, 1995, стр. 16.

36) Џемс П. Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, Бе о град, 1935, стр. 27, 
26. 
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пи та ли стич ки си стем чи ни рад слу гом ка пи та ла, за дру жни си стем 
чи ни ка пи тал слу гом ра да“.37)

Ако је за сно ва на на из вор ним за дру жним на че ли ма „је ди но за-
дру жна про из вод ња мо же до ве сти до пра вог дру штве ног жи во та у 
ко јем не ће би ти го спо да ра и пот чи ње них, и у ко ме се не ће зна ти за 
кла сне раз ли ке за сно ва не на не јед на ким ма те ри јал ним усло ви ма 
жи во та“.38) То је са свим ра зу мљи во јер са мо за дру жна про из вод ња 
ис кљу чу је екс пло а та ци ју као осно ву кла сних, и глав ни из вор дру-
штве них не јед на ко сти.

Ис кљу че њем екс пло а та ци је у за дру зи се ус по ста вља екви ва-
лент на раз ме на и рас по де ла но во ство ре не вред но сти, као еко ном-
ска осно ва дру штве не јед на ко сти и не по сред не де мо кра ти је. Сва ки 
за дру гар су де лу је у рас по де ли оства ре ног до хот ка пре ма укуп ном 
ре ла тив ном до при но су за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. Прин цип 
ре ла тив не јед на ко сти је исти као у ак ци о нар ству, са мо што је са 
до при но са ми ну лим ра дом про ши рен и на до при нос жи вим ра дом, 
ме ре ним дру штве но по треб ним вре ме ном нео п ход ним за про из-
вод њу је ди ни це про из во да а не ин ди ви ду ал ним вре ме ном про ве-
де ним на ра ду.

На ре ла тив ној јед на ко сти у рас по де ли и при сва ја њу но во ство-
ре не вред но сти за сни ва се за дру жна де мо кра ти ја, ко ја се са сто ји 
у не по сред ном упра вља њу за дру га ра пу тем рав но прав ног од лу чи-
ва ња о за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. Дру штве ни сми сао и исто-
риј ски до при нос за дру жне де мо кра ти је је упра во у су штин ском и 
трај ном раз ре ша ва њу про тив реч но сти из ме ђу по је ди нач них и за-
јед нич ких ин те ре са та ко да у за дру жном ра ду и по сло ва њу ни ко не 
гу би већ да сва ко до би ја сра змер но то ме ко ли ко да је. 

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. 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. Те ме љи та де мо кра ти за ци ја ме ђу на-
род не за јед ни це мо ра ла би и кре ну ти од де мо кра ти за ци је тран сна-

37) Исто, стр. 42.
38) М. Ћи рић, на вод Бо ри сав М. Иг ња то вић, Идејеводиљеузадругарству,Штам па ри ја 

Ан дре Пе тро ви ћа, Бе о град, 1938, стр. 38/39.
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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.

Де мо крат ску ал тер на ти ву ауто ри тар ном тран сна ци о нал ном 
свет ском по рет ку утвр ди ла је сво јом Де кла ра ци јом 1974. го ди не 
Ге не рал на скуп шти на ОУН, по ко јој но ви ме ђу на род ни еко ном ски 
по ре дак тре ба да бу де „за сно ван на пра вич но сти, су ве ре ној јед-
на ко сти, ме ђу за ви сно сти, за јед нич ком ин те ре су и са рад њи свих 
зе ма ља, без об зи ра на њи хов еко ном ски и дру штве ни по ре дак“, а 
с основ ном „свр хом да се укло ни не јед на кост, ис пра ве по сто је ће 
не прав де и омо гу ћи да се укло ни све ве ћи јаз из ме ђу раз ви је них 
зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, и обез бе ди стал но убр за ње еко ном ског 
и дру штве ног раз во ја у ми ру и пра вич но сти за са да шњу и бу ду ће 
ге не ра ци је“.39)

Иако је Де кла ра ци ју усво ји ла огром на ве ћи на чла ни ца ОУН, 
ње ни ци ље ви се не оства ру ју јер им се су прот ста вља ју нај ра зви је-
ни је зе мље ко је под сво јом ко ло ни јал ном до ми на ци јом др же ве ћи-
ну зе ма ља. Су штин ска де мо кра ти за ци ја ме ђу на род них од но са не 
мо же се ни од ви ја ти без исто вре ме не де мо кра ти за ци је на ци о нал-
них за јед ни ца, ко је би се мо ра ле за јед нич ки ан га жо ва ти на гло бал-
ној де мо кра ти за ци ји ме ђу на род не за јед ни це. 

У осно ви оп ште де мо кра ти за ци је мо ра ла би би ти де мо крат-
ска пра ва гра ђа на да о суд бо но сним пи та њи ма свог жи во та и ра да 
не по сред но и рав но прав но од лу чу ју на свим ни во и ма дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, од ло кал не до пла не тар не за јед ни це, и да за оства-
ри ва ње де мо крат ских од лу ка са мо стал но рас по ла жу од го ва ра ју-
ћим сред стви ма, ко ја за под ми ри ва ње за јед нич ких и оп ште дру-
штве них по тре ба де мо крат ски удру жу ју.40) Са вре ме на дру штве на 
као и про из вод на ор га ни за ци ја „мо ра да је ор га ни за ци ја јед на ких“, 
а не ор га ни за ци ја „ше фа“ и „под ре ђе них“, мо ра да је устро је на као 
еки па „са рад ни ка““.41)

Оп шти мо дел де мо кра ти је под ра зу ме ва не по сред но уче шће 
свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих 
од лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној вла да ви ни и ње-
ним за ко ни ма мо ра се сма тра ти и ква ли фи ко ва ним да бу де члан 
де мо са и су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство. Оба ве зу-

39) ДекларацијаГенералнескупштинеОрганизацијеУједињенихНација,1974. го ди не
40) Ви ди: Ми ша Сто ја ди но вић, Је ле на То до ро вић, „Иза о ви раз во ја де мо крат ских ка па ци-

те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, Српскаполитичкамисао,бр. 
2/2012, стр. 66-68.

41) Pe ter Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 61.



стр:101116.

- 113 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

ју ће од лу ке тре ба да до но се са мо она ли ца ко ја су тим од лу ка ма 
под врг ну та“, а „у од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив них од лу ка 
сва ки гра ђа нин мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да из ра зи сво је 
ми шље ње ко је ће се узе ти у об зир на исти на чин као и ми шље ње 
сва ког дру гог гра ђа ни на“.42)

Им пе ра тив ни ман дат по ли тич ких стра на ка, на ко јем се за сни-
ва пред став нич ка де мо кра ти ја, мо рао би у свим скуп шти на ма би ти 
за ме њен им пе ра тив ним ман да том гра ђа на, чи је би ста во ве њи хо ви 
иза сла ни ци мо ра ли за сту па ти као сво је соп стве не. А да би се ста-
во ви гра ђа на и њи хо вих иза сла ни ка по ду да ра ли, из бор би мо рао 
па да ти на оне кан ди да те ко ји нај до след ни је из ра жа ва ју ин те ре се и 
опре де ље ња ве ћи не гра ђа на.43) 

Уни вер зал на при ме на оп штег мо де ла не по сред не де мо кра ти је 
не из о став ни је услов де мо крат ског је дин ства пла не тар не за јед ни-
це, ко је под ра зу ме ва пу ну сло бо ду де мо крат ског ор га ни зо ва ња и 
упра вља ња у свим обла сти ма и на свим ни во и ма. Сло бод но удру-
жи ва ње и са мо ор га ни зо ва ње ру ко во де се за јед нич ким ин те ре си ма 
и по тре ба ма, па уко ли ко по сто је на ци о нал ни ин те ре си и по тре бе, 
нео п ход но је и де мо крат ско ор га ни зо ва ње на ци о нал не за јед ни це. 
„Са вре ме ним на ци о нал ним де мо кра ти ја ма је нео п ход на ме ђу на-
род на ко смо по лит ска де мо кра ти ја да би се одр жа ле и раз ви ја ле“,44) 
али су и ко смо по лит ској де мо кра ти ји нео п ход не на ци о нал не де мо-
кра ти је на ко је се осла ња, јер де мо крат ска ко смо по лит ска за јед ни-
ца мо же би ти са мо сло бод на асо ци ја ци ја ло кал них и на ци о нал них 
за јед ни ца.

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 од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, 
стран ке или гру па ци је. За раз вој пла не тар не де мо кра ти је нео п ход-
но је по сто ја ње ор га ни зо ва ног пла не тар ног де мо крат ског по кре та 
ко ји би се су прот ста вио до бро ор га ни зо ва ном по кре ту ко ло ни за-

42) Ро берт Дал, Демократијаињеникритичари,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 202.
43) „По ли тич ки си стем ко ји ужи ва ве ће по ве ре ње гра ђа на, чи је се ин сти ту ци је од стра не 

гра ђа на ви ше ува жа ва ју, а њи хо во функ ци о ни са ње по зи тив но оце њу је, има ве ћи сте пен 
ле ги тим но сти. Та по др шка је из раз ста бил но сти по ли тич ког си сте ма за сно ва ног на чи-
ње ни ци да су гра ђа ни уве ре ни не са мо да по ли тич ке ин сти ту ци је до бро функ ци о ни шу 
и по зи тив но оце њу ју њи хов рад, не го и при хва та ју по сле ди це њи хо вог де ло ва ња из ра-
же ног ра зним од лу ка ма као вла сти ти ин те рес, од но сно као оп ште до бро за за јед ни цу“. 
(Ми лан Јо ва но вић, „По ли тич ке ин сти ту ци је и кон со ли да ци ја де мо кра ти је у Ср би ји“, 
Србија противречностиполитичкогсистема, (збор ник ра до ва), Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 48.

44) Деј вид Хелд, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 39.
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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 већ и у нај ра зви је ни јим зе мља ма.45) 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.

DraganZ.Markovic
DEVELOPMENTPROSPECTSOWNERSHIPANDDEMOC

RATICCAPACITIESOFPOLITICALINSTITUTIONS
Summary
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institutionscapacities.Theconclusion is: the imperative
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Resume
Quasipluralistichypocriticalsystemofdemocracyisba
sedontheruleofasingleundisputedrulernamedcapital,
andthat’swhytherearenodifficultiestobuildthefoun
dationsofaglobalnationalbuildingownedbythesame
capital.Only,inthiscase,thetopoftheglobalpoweris
muchmoredistant thannational,andevenmorealiena
ting.
Inthisrespect,mentionedfunctionsandpower,alongwith
the capital, turns intoa commodity, this, asany kindof
commoditycanbeboughtandsold.That’swhythemost
appropriate systemof indirect representative democracy
withsecondaryformsofdirectdemocracyatitsmargins.
Thisalienationofpropertyandeconomicpowerhaspro
ducedhiredmassaccumulatedinamonopolisticcapital,
and their powers aremonopolizedby the economic and
politicalelites.
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Political brokers in the system of representative democ
racyarepoliticalpartiesthroughwhicheconomicmono
polies,monopolizetheirpower.Financialmagnates’turns
politicalpartiesintotheirtransmissionsconductingtheir
selfrule.Inliberalcapitalismpoliticalpartieshasrepre
senteddifferentclassinterests,butinamonopolisticform
ofcapitalism,eachofthemfallsundertheruleofcapital,
inordertogainandmaintainpowerandstatusquo.
Therefore,inthepresentparliamentarysystem,almostall
partiesareonsametrack,themonopolisticcapitalasfinal
andsupremeruler.Partydelegatesinparliamenthaveno
dutiesorresponsibilitiestocitizensasformaldemocratic
constituentsandthosewhoelectedthem.That’swhyciti
zenscannotproduceany influenceon theirrepresentati
ves.Politicalpartiesthusactaspowerusurpers,turning
democracyintopartocracy.
Abovementioned is crucial for increaseofpublichosti
litytopartysystemingeneral.Ifrepresentativedemocracy
hassurvived,tillnowadays,furtherdevelopmentcanonly
gointhedirectionofpartystatedissolutiontowarddirect
authority by the people and turning representative, par
liamentary, todirectdemocracysystem.Theobjectiveof
democratizationincreasinglymanifests itself throughsu
bjectiveaspirationstofreedomandequality.
Universalapplicationof thegeneralmodelofdirectde
mocracyisanindispensableconditionofglobalcommu
nitydemocraticunity,whichmeanscompletedemocratic
freedomoforganizationandmanagementinallareasand
atalllevels.Forglobaldemocracynationaldemocracyon
whichitreliesisnecessarybasicprecondition.Cosmopo
litandemocraticcommunitycanonlybeafreeassociation
oflocalandnationalcommunities.Inthisrespect,itcan
beessentialfordemocraticimprovementatthegloballe
veltoexcludepowersthatprovideprivilegedindividuals,
partiesorgroupskeypositionindealingwithquestionof
wholehumanity.

 Овај рад је примљен 11. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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