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Nо си о ци сво јин ско-прав ног су бјек ти ви те та има ју мо но пол 
на рас по ла га ње сво јин ским објек ти ма, ко јим се ис кљу чу је 

пра во рас по ла га ња дру гих ли ца. Још је рим ско за ко но дав ство утвр-
ди ло do mi ni um као ап со лут но пра во рим ског гра ђа ни на над ства-
ри ма од но сно до бри ма ко ја су са мо ње му мо гла при па да ти. 

Вр хов ни но си лац сво јин ско-прав ног су бјек ти ви те та је у ства-
ри др жа ва, ко ја „...сво јим ак ти ма вла сти од ре ђу је ме ру свих пра ва 
и оба ве за, па и сво ји не над ства ри ма“,1) од ре ђу ју ћи ти ме гра ни-
це сво јин ског су бјек ти ви те та свих оста лих су бје ка та. За то сва „...
три за ко но дав ства ко ја вла да ју Евро пом – рим ско, гер ман ско и сло-
вен ско, сма тра ју да са мо др жа ва има ап со лут но пра во над јед ном 
ства ри“,2) што и Жан Жак Ру соу да је за пра во да ус твр ди да је „...
др жа ва у од но су на сво је чла но ве го спо дар свих њи хо вих до ба ра 
на осно ву дру штве ног уго во ра“.3)

Као глав ни но си лац сво јин ског су бјек ти ви те та, „...др жа ва је 
сма тра ла сво ји ну за нај ва жни ју осно ву со ци јал не ор га ни за ци је...“, 
она је се „...ви ше ста ра ла за сво ји ну не го за на род...“, и „...она то и 
да нас чи ни“.4) Ра ди одр жа ња сво ји не др жа ва мо ра за ди ра ти у са му 
сво ји ну, без че га се ни са ма не би мо гла одр жа ти јер са мо при сва ја-
њем ту ђе сво ји не мо же под ми ри ва ти соп стве не по тре бе. „Да би се 
одр жа ва ла јав на власт, по треб ни су до при но си гра ђа на – по ре зи...“, 
а „...с раз вит ком ци ви ли за ци је ни по ре зи ви ше ни су до вољ ни, др-
жа ва из да је ме ни цу на бу дућ ност, за кљу чу је зај мо ве, др жав не ду-
го ве“. Па „...или је при ват на сво ји на све та, он да не ма на ци о нал-
не сво ји не и др жа ва не ма пра во да уби ра по ре зе; или др жа ва има 
пра во, он да при ват на сво ји на ни је све та, он да на ци о нал на сво ји на 
сто ји из над при ват не сво ји не и др жа ва је пра ви вла сник“.5)

Док вла да ре ла тив на оску ди ца жи вот них сред ста ва, сло бо да 
сво јин ског рас по ла га ња би ло ко јег су бјек та ну жно је оме ђе на сло-
бо дом дру гих су бјек та. За то сво јин ско пра во мо ра би ти огра ни че-

1) Др Радомир Лукић, Друштвена својина и самоуправљање, Савремена школа, Београд, 
1964, стр. 35.

2) Е. Од Лавлеј, Својина и њени првобитни облици, издање Фонда Димитрија Николића-
Беље, Београд, 1899. стр. 501.

3) Друштвени уговор, Просвета, Београд, 1949, стр. 21.
4) др Џемс Питер Ворбас, Задружна демократија, Задружна штампарија, 1935, стр. 129.
5) Ф. Енгелс, Порекло породице, приватне својине, и државе и Два уговора у Елберфелду, 

К. Маркс, Ф. Енгелс, Дела, Култура, Београд, 1950, том 32, стр. 134-135 и том 5, стр. 
220.
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но не са мо у ко рист др жа ве, већ и у ко рист свих дру гих но си ла ца 
сво јин ског су бјек ти ви те та. Огра ни ча ва њем сво јин ских пра ва по-
је ди на ца др жа ва шти ти ин те ре се по је ди них дру штве них гру па и 
дру штве не за јед ни це као це ли не.

Ра ди то га др жа ва са мим за ко ни ма ко ји ма да је, исто вре ме но 
огра ни ча ва или, у дру штве ном, ин те ре су, уки да ин ди ви ду ал ну сво-
ји ну. „Др жа ва при зна је соп стве ни ко во пра во на ства ри са мо под 
усло вом да он ствар ис ко ри шћа ва у скла ду са ин те ре си ма за јед ни-
це...“, а „...ако соп стве ник не упо тре бља ва сво ју ствар она ко ка ко 
то зах те ва ју ин те ре си за јед ни це, он да до ла зи до ма ње или ви ше 
пот пу не екс про при ја ци је“.6) Др жа ва огра ни ча ва сво јин ска пра ва 
по је ди на ца и да би за шти ти ла ин те ре се оста лих по је ди на ца. Соп-
стве ник „...не сме да чи ни шта хо ће са сво јом ства ри, већ са мо оно 
што је ње му за и ста ко ри сно, - ина че он од го ва ра за ште ту на не се ну 
тре ћим ли ци ма...“7) Али др жа ва сво јин ска пра ва по је ди на ца огра-
ни ча ва и у њи хо вом соп стве ном ин те ре су, оба ве зу ју ћи их да „...
пред у зи ма ју по зи тив не рад ње у ве зи са пред ме том сво ји не, ре ци мо 
да зе мљу об ра ђу ју или да је об ра ђу ју на од ре ђе ни на чин, да се ју 
од ре ђе ну кул ту ру...“, а „...по не где се нео бра ђе но зе мљи ште ста вља 
под се кве стар, или чак од у зи ма“.8)

Уко ли ко је прав ни су бјек ти ви тет са мим за ко ном по де љен на 
ви ше су бјек та, та по де ла је још из ра зи ти ја код еко ном ског су бјек-
ти ви те та јер сва ки прав ни су бје кат мо же свој еко ном ски су бјек-
ти ви тет, и ми мо за ко на, де ли ти са дру гим, не прав ним су бјек ти ма. 
Но си о ци еко ном ског су бјек ти ви те та да ле ко су број ни ји од но си ла-
ца прав ног су бјек ти ви те та јер је онај „...ко при сва ја од но сно „тро-
ши“ фи нал ни про из вод ствар ни ње гов еко ном ски по сед ник, не за-
ви сно од прав не фор ме сво јин ских од но са“.9)

У дру штву за сно ва ном на сво јин ским од но си ма чо век углав-
ном жи ви у кру гу по ро ди це са ко јом фак тич ки де ли свој име так 
и кад је ње гов ис кљу чи ви вла сник. „...Као год што у оно до ба кад 
су по сто ја ле се о ске за јед ни це, ни ко ни је мо гао рас по ла га ти сво јим 
вла сти тим до бром – ку ћом и дво ри штем – без при стан ка за јед ни це, 
та ко исто доц ни је ни ко ни је мо гао оту ђи ти зе мљу без при стан ка 

6) Стеван Д. Живадиновић, Право располагања и својина, Правни факултет, Београд, 
1938, стр. 135-136.

7) Исто, стр. 122-123.
8) Андрија Гамс, Својина, друго издање, Научна књига, Београд, 1988, стр. 124.
9) Иван Максимовић, Теоријске основе друштвене својине, Београд, 1974. стр. 13.
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по ро дич них чла но ва“10) иако они ни су би ли но си о ци прав ног су-
бјек ти ви те та. И пот пу но обез вла шће ни роб упо тре бља ва и ко ри сти 
сред ства про из вод ње, про из во де ћи цео, и тро ше ћи део про из во да, 
ко ји су у це ли ни прав но вла сни штво ње го вог го спо да ра. А у свим 
оста лим об ли ци ма дру штве не ре про дук ци је пар ти ци па ци ја не по-
сред них про из во ђа ча у еко ном ском су бјек ти ви те ту је још ве ћа не го 
у ро бо вла снич ком по рет ку, и ствар ни „...рас по ла гач „у пр вој ли-
ни ји“ је за ма ши ном, за че ки ћем, за плу гом –рад на сна га, у ку ћи 
ки рај џи ја, уоп ште не соп стве ник“.11)

Ко ри шће ње и упо тре ба сво јин ских обје ка та не мо ра ју се по-
кла па ти ни ти се ствар но по кла па ју са њи хо вим прав ним рас по ла-
га њем. „Соп стве ник ку ће вр ши сво је ап со лут но пра во при ма ју ћи 
у ку ћу љу де са ули це и сме шта ју ћи их у сво јој та ко зва ној сво ји ни, 
ве ле по сед ник – усту па ју ћи сво је има ње за куп цу на 10, чак на 90 
го ди на за јед но са ко ло ном над ни ча ра“.12)

Но си лац прав ног и еко ном ског су бјек ти ви те та ни је, пре ма то-
ме, не ки уса мље ни по је ди нац, већ по је ди нац ко ји тај су бјек ти ви-
тет де ли са дру гим по је дин ци ма, јер „је дан изо ло ва ни ин ди ви ду ум 
не би мо гао има ти вла сни штво над зе мљом као што не би мо гао 
ни го во ри ти“.13) По Ру долф-у Је ринг-у, „...не ма ни ка кве ап со лут не 
сво ји не, тј. та кве ко ја би би ла сло бод на од свих об зи ра пре ма це ли-
ни, пре ма укуп ном дру штву...“,14) а пре ма Е. Од Ла вле ју, сво ји на „...
ни је (ни) ство ре на са мо у ин те ре су ин ди ви дуе и да овој га ран ту је 
ужи ва ње пло до ва и ра да ње зи но га, већ је уста но вље на у ин те ре-
су дру штва, да му ујем чи тра ја ње и ко ри сну ак ци ју“.15) Сво ји на је, 
ка ко „...ка жу не мач ки прав ни ци да та по је дин цу као за јам ко ји се 
мо же тра жи ти на траг у слу ча ју по вре де јав них ин те ре са“.16) Али 
ствар ни но си лац сво јин ског су бјек ти ви те та „...мо ра би ти за сно ван 

10) Е. Од Лавлеј, цитирани рад, стр. 418.
11) Карл Ренер, Социјална функција правних института, Култура, Београд, 1960. стр. 163.
12) Исто, стр. 161.
13) К. Маркс, Основи критике политичке економије, К. Маркс, Ф. Енгелс, Дела, исто, том 

19, стр. 321.
14) Мих. П. Јовановић, „Својина – њен правни социјално-политички значај“,прештампано 

из Архива за правне и друштвене науке, Београд, 1921, стр. 4.
15) Цитирани рад, стр. 17.
16) Стеван Д. Живадиновић, цитирани рад, стр. 134.
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на по је дин цу, ко ји је исто вре ме но и дру штве ни су бје кат, тј. вла-
сник“.17)

Сво ји на, као дру штве ни од нос, је кључ на ка ри ка у по ве зи ва-
њу по је ди нач них и оп штих ин те ре са, те „...не по сто ји ис кљу чи во 
у ин те ре су ин ди ви дуе...“, не го „...по сто ји у оп штем ин те ре су...“, 
и соп стве ни ку „... на ме ће оба ве зу да ствар ко ју има упо тре би на 
за до во ље ње лич них по тре ба, с јед не стра не, и оп штих по тре ба, с 
дру ге стра не“.18) За то „...др жа ва при зна је соп стве ни ко во пра во на 
ства ри са мо под усло вом да он ствар ис ко ри шћа ва у скла ду са ин-
те ре си ма за јед ни це...“,19) те по ста вља и „...две вр сте огра ни че ња 
сво ји не: из по тре бе са ме ин ди ви дуе и из оп штих по тре ба, у јав ном 
ин те ре су“.20)

Су прот ста вље ност јав не и при ват не сфе ре у осно ви је сва ког 
при сва ја ња. И це ло ку пан исто риј ски раз вој сво јин ских од но са од-
ви јао се кроз стал но су ко бља ва ње тих сфе ра, ко је се ни су са мо ме-
ђу соб но усло вља ва ле, не го су јед на дру гу под сти ца ле. Упра во због 
то га се „...у исто ри ји сво ји не за па жа кре та ње од ви ше ко лек тив не 
ка ви ше ин ди ви ду ал ној и, на ро чи то у но ви је вре ме, од ин ди ви ду-
ал не опет ка ко лек тив ној сво ји ни“.21)

Про бит на при сва ја ња са сто ја ла су се у ко лек тив ном за по се да-
њу зе мљи шта и при род них бо гат ста ва од стра не це лих за јед ни ца и 
свој иден ти тет пле мен ско вла сни штво је до би ја ло са мо у од но си ма 
са дру гим за јед ни ца ма. „Је ди ну гра ни цу ко ју...“ та ква „...за јед ни ца 
мо же на ћи у сво ме од но су пре ма при род ним усло ви ма про из вод ње 
– пре ма зе мљи - ...као пре ма сво ји ма, је сте дру га за јед ни ца ко ја по-
ла же на њу пра во као на сво је нео р ган ско те ло...“, и „...рат је сто га, 
је дан од нај пр во бит ни јих по сло ва сва ке ове са мо ни кле за јед ни це 
ка ко за очу ва ње сво ји не та ко и за сти ца ње но ве сво ји не“.22)

Са по ја вом ре ла тив не оску ди це зе мље као основ ног сред ства 
про из вод ње от по че ла је и при ва ти за ци ја пле мен ског вла сни штва. 
„Кад је оп шти на би ла ре ла тив но сла бо на се ље на пре ма про сто ру 

17) Золтан Мерта, прилог у зборнику Облици својине у социјализму, Савремена 
администрација, Београд, 1989. стр. 94.

18) др Михаило Констатиновић, „Питање својине“, прилог у зборнику Генерацији пред 
стварањем, СКА, Београд, 1925. стр. 11.

19) Стеван Д. Живадиновић, цитирани рад, стр. 135-136.
20) Мих. П. Јовановић, цитирани рад, стр. 8.
21) др Чед. Марковић, „У колико је препоручљиво ограничавање права својине“, 

Правосуђе, Београд, бр. 15-16/1933, стр. 5.
22) К. Маркс, Епохе економске формације друштва, исто, стр. 28.
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зе мље ко ји је об у хва та ла, ни је тре ба ло ни ка квих од ре да ба“ о сво-
јин ским пра ви ма. Зе мљу су сви за јед нич ки ра ди ли, а же тву де ли-
ли пре ма бро ју рад ни ка у сва кој по ро ди ци...“, па „...у при ми тив но 
до ба де о ба ни ка да ни је чи ње на“. А „...ка да се на род на мно жи, и 
ка да се ја ви по тре ба да се пра ва ста нов ни штва огра ни че про пи са-
ше се од ред бе ко је са мо утвр ди ше ста ре оби ча је.“23) При ва ти за ци ја 
пле мен ске сво ји не од ви ја ла се та ко што је об ра ди ва зе мља „...да-
ва на на ис ко ри шћа ва ње нај пре ген су, доц ни је кућ ним за јед ни ца ма, 
нај зад по је дин ци ма“,24) у по чет ку при вре ме но, а ка сни је на стал но 
рас по ла га ње са мих ин ди ви ду ал них вла сни ка, са нео гра ни че ним 
пра вом оту ђи ва ња и на сле ђи ва ња. 

Као пр ви раз ви је ни ји об лик ин ди ви ду ал ног вла сни штва по ја-
вљу је се ро бо вла сни штво. Ро бо вла снич ко до ма ћин ство је по чи ва-
ло на про из вод ном ра ду ро бо ва ко ји су ра ди ли на ње го вој зе мљи 
и ње го вим сред стви ма и од ње го ве имо ви не се и из др жа ва ли, па је 
са ма реч fa mi lia пр во бит но озна ча ва ла „...скуп ро бо ва ко ји при па-
да ју јед ном чо ве ку“.25)

Не де љи во ро бо вла снич ко до ма ћин ство као про из вод на је ди-
ни ца за ме ње но је одво је ним до ма ћин ством кме то ва ко ји су до де-
ље но пар че зе мље са мо стал но об ра ђи ва ли, али су за ње га би ли 
не раз двој но ве за ни јер је це ла зе мља као основ но сред ство про из-
вод ње, под си сте мом ва зал них од но са фак тич ки при па да ла це лом 
дру штву на че лу са др жав ним су ве ре ном као вр хов ним вла сни ком. 
Тек у свом ка пи та ли стич ком об ли ку сво ји на ула зи у ста ди јум оп-
ште при ва ти за ци је али и оп штег по друштвља ва ња, ка да раз ви је на 
роб на про из вод ња зах те ва да сви бу ду ин ди ви ду ал ни, али не изо-
ло ва ни не го еко ном ски по ве за ни вла сни ци. 

У по чет ној фа зи ка пи та ли стич ке роб не про из вод ње сва ки 
пред у зет ник сам рас по ла же ка пи та лом, а за тим му се по ред др жа ве 
при дру жу ју тр го вац, бан кар и рен ти јер, без чи јих услу га не мо же, 
да би се нај зад на шао у ак ци о нар ству где пре да је свој ка пи тал про-
фе си о нал ним упра вља чи ма на упра вља ње. У по чет ку су и рад ни ци 
сво јом рад ном сна гом рас по ла га ли ин ди ви ду ал но, а са да то за јед но 
са по сло дав цем чи не ко лек тив но, па су рад но ме сто и рад но вре-
ме, за шти та на ра ду, со ци јал но и здрав стве но оси гу ра ње за ко ном 
и дру гим нор ма тив ним ак ти ма већ уна пред утвр ђе ни, та ко да је „...

23) Е. Од Лавлеј, цитирани рад, стр. 10 и 119.
24) Ф. Енгелс, Порекло породице, приватне својине и државе, исто, стр. 127.
25) Исто, стр. 51.
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де вет де се ти на рад ног од но са pu bli ci ju ri is, а са мо оста так по чи ва 
на сво јој при ват но-прав ној осно ви ци”.26) 

У исто вре ме у зе мља ма где су из вр ше ни ре во лу ци о нар ни пре-
вра ти са основ ним ци љем уки да ња при ват не сво ји не, чи ње ни су 
по ку ша ји да се на ци о на ли за ци јом и по др жа вље њем при ват ног ка-
пи та ла ус по ста ви не ка чи сто дру штве на сво ји на. У ин те ре су др-
жав но-пар тиј ске би ро кра ти је по др жа вље ње је схва ће но као крај-
њи до мет по друштвља ва ња сво ји не, јер „...би ро кра ти ја (ре со ри) 
на сту па фак тич ки у свој ству ди рект ног ти ту ла ра пра ва сво ји не 
др жав них до ба ра...“,27) па је др жав на сво ји на од мах про гла ше на 
оп ште на род ном сво ји ном да би и би ро крат ска др жа ва мо гла би ти 
про гла ше на ошпште на род ном др жа вом. Уки да њем ин ди ви ду ал не 
сво ји не и по ку ша јем да се ап со лу ти зу је др жав на сво ји на прав на 
фор ма сво ји не је одво је на од ње не еко ном ске са др жи не и из прав не 
нор ме пре тво ре на у иде о ло шко етич ки по сту лат, због че га „...у су-
шти ни, уоп ште ни је би ло за ко на о др жав ној сво ји ни“.28) Ти ме при-
ват на сво ји на ни је ни мо гла би ти уки ну та, не го је са мо про ме њен 
на чин при сва ја ња, ко јим је на ра чун мо но по ла при ват них пред у-
зет ни ка оја чан мо но пол др жав не би ро кра ти је. 

Све ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја сво ји не на ба зи при сва ја ња ту ђег 
ра да во ди ла је све ве ћој кон цен тра ци ји бо гат ства у ру ка ма све ма-
њег бро ја вла сни ка на јед ној и крај њој бе ди све ве ћег бро ја про из-
во ђа ча на дру гој стра ни, што је све ви ше оте жа ва ло раз вој ма сов не 
роб не про из вод ње. На ци о на ли за ци ја при ват ног ка пи та ла ре зул тат 
је пре све га еко ном ске ну жде за убр за ним по друштвља ва њем крај-
ње ин ди ви ду а ли зо ва не при ват не сво ји не, ко ја је све ви ше до ла зи ла 
у ко ли зи ју са раз во јем роб не про из вод ње. 

Раз вој ма сов не роб не про из вод ње ни је зах те вао су жа ва ње не го 
про ши ри ва ње сво јин ског су бјек ти ви те та на све чла но ве дру штве-
не за јед ни це. Дру штве ног су бјек ти ви те та не мо же би ти без ин ди-
ви ду ал ног су бјек ти ви те та јер дру штве ни су бјек ти ви тет је у су шти-
ни за јед нич ки су бјек ти ви тет удру же них је дин ки. У на уч ној ин тер-
пре та ци ји ко му ни зам је за ми шљен упра во као „...оп ће при ват но 
вла сни штво...,29) па је и Па ри ска ко му на „...хте ла да ин ди ви ду ал ну 

26) Карл Ренер, цитирани рад, стр. 60 и 169.
27) С. С. Алексејев, Својина, право, социјализам, Савремена администрација, Београд, 

1990. стр. 26.
28) Исто, стр. 78.
29) К. Маркс, Економско-филозофски рукописи из 1844. године, исто, стр. 235.
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сво ји ну учи ни ствар но шћу пре тва ра ју ћи сред ства за про из вод њу, 
зе мљу и ка пи тал... у пу ка ору ђа сло бод ног и удру же ног ра да...“,30) 
јер је „...ствар но осло бо ђе ње рад ни ка, осло бо ђе ње њи хо вог ра да у 
прин ци пу оства ри во са мо та да ка да се труд бе ни ци – сви труд бе ни-
ци – ди рект но укљу чу ју у сво јин ске од но се на сред стви ма за про-
из вод њу и у том сми слу сви без из у зет ка по ста ју соп стве ни ци“.31) 
Све ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја и све ве ће по друштвља ва ње под ра-
зу ме ва ју и све ве ћу ре ла ти ви за ци ју сво јин ског мо но по ла, ко ји на 
тај на чин све ви ше не ста је пре ра ста ју ћи у сло бод но рас по ла га ње 
сред стви ма про из вод ње и дру штве ним про из во дом, та ко да они „...
при па да ју исто доб но сва ком чла ну дру штва и сви ма за јед но, но ни-
ко ме у цје ло сти, ни ком ис кљу чи во“.32)

Ре ла тив ност сво јин ског мо но по ла по ста је еви дент на већ код 
ак ци о нар ског ка пи та ла, где „...сво ји на на ствар ним сред стви ма 
за про из вод њу пре ла зи с по је ди нач них ли ца на јед но прав но дру-
штво, ко је се до ду ше са сто ји из зби ра ових по је ди нач них ли ца, али 
у ко јем по је ди нац као та кав не ма ви ше ни ка кво пра во сво ји не на 
имо ви ни дру штва...“, па „...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“.33) И са ма вред-
ност ак ци о нар ског уде ла не за ви си то ли ко од во ље ње го вог вла сни-
ка ко ли ко од фи нан си ра ња це ло куп ног удру же ног ка пи та ла.

Ши ре њем функ ци је упра вља ња са вла сни ка на не вла сни ке 
вр ши се де мо но по ли за ци ја, ко ја зна чи уки да ње и упра вља ња и 
вла сни штва. Већ у кру гу са мих вла сни ка по друштвља ва ње упра-
вља ња во ди су жа ва њу њи хо вог мо но по ла, та ко да „пре тва ра њем 
сво ји не у ак ци о нар ску сво ји ну вла сник по ста је вла сник с ма њим 
пра вом“, јер је „као по сед ник ак ци је за ви сан од од лу ка свих дру-
гих по сед ни ка ак ци ја“,34) а пре но ше њем упра вља ња и на за по сле не 
мо но пол ска пра ва ин ди ви ду ал них вла сни ка се још ви ше су жа ва ју. 

У за дру гар ству је ре ла тив ност сво јин ског мо но по ла до ве де на 
до кра ја по што у рас по ла га њу за дру жном имо ви ном сви за дру га-

30) К. Маркс, Грађански рат у Француској, К. Маркс, Ф. Енгелс, Дела, исто, том 28, стр. 
274.

31) С. С. Алексејев, цитирани рад, стр. 55.
32) др Мартин Ведриш, Основе имовинског права, Новинско-издавачки, штампарски и 

биротехнички завод, Загреб, 1976. изд. 2, стр. 195.
33) Рудолф Хилфердинг, Финансијски капитал, Култура, 1958, стр. 168.
34) Исто, стр. 152.
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ри рав но прав но уче ству ју. Ов де је сва ко ин ди ви ду ал ни вла сник 
соп стве ног уде ла и исто вре ме но пу но прав ни су вла сник це ло куп-
не за дру жне имо ви не, ко ја при па да сви ма и сва ко ме пре ма до при-
но су ње ном ства ра њу. Ко лек тив но вла сни штво про ис ти че ов де 
из при ват ног вла сни штва, баш као и при ват но из ко лек тив ног. То 
под ра зу ме ва да у при сва ја њу за јед нич ки оства ре ног до хот ка и рас-
по ла га њу за јед нич ком имо ви ном сва ко уче ству је сра змер но свом 
до при но су њи хо вом ства ра њу, чи ме се ин ди ви ду ал ни су бјек ти ви-
тет удру же них про из во ђа ча не огра ни ча ва не го про ши ру је на рас-
по ла га ње це ло куп ном дру штве ном имо ви ном.

За дру жно вла сни штво, пре ма то ме, не мо же би ти де фи ни са но 
ка „сва чи је и ни чи је“. Оно је ин ди ви ду ал на сво ји на сва ког за дру-
га ра у ме ри у ко јој он до при но си ње ном ства ра њу, и за јед нич ка 
сво ји на свих ко ји по ла жу пра во на ње но ко ри шће ње. Сва ки за дру-
гар са мо стал но рас по ла же оним де лом за јед нич ког про из во да ко-
ји од го ва ра ње го вом рад ном до при но су, уко ли ко це лим про из во-
дом или јед ним ње го вим де лом не рас по ла жу сви за јед нич ки. 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.

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 о јом би се са по вла шће них ак ци о на ра и про фе си о нал них 
ме на џе ра про ши ри ло на све за по сле не, ко ји би у рас по де ли и рас-
по ла га њу но во ство ре ном вред но шћу су де ло ва ли пре ма укуп ном 
до при но су ње ном ства ра њу. За дру жно упра вља ње би се са кор по-
ра ци ја про ши ри ло и на ме ђу кор по ра циј ске те укуп не дру штве не 
од но се, ка ко уну тар на ци о нал них за јед ни ца та ко и уну тар це ле 
ме ђу на род не за јед ни це. „Као по сле ди ца стал ног ра шће ња за дру-
жних ор га ни за ци о них ме то да и њи хо вог про ди ра ња у по сто је ћи 
дру штве ни си стем, др жа ву би за ме ни ла за дру жна де мо кра ти ја“, 
ко ја се „не би ба ви ла упра вља њем на ро дом, већ упра вља њем ства-
ри ма“.35)

Са пред ња че њем у тех но ло ги за ци ји про из вод ње не из о став но 
иде и пред ња че ње у де мо кра ти за ци ји про из вод них од но са, ко је се 
огле да у ши ре њу упра вља ња са про фе си о нал них упра вља ча на све 
за по сле не. До ми нант ној кон ку рент но сти ја пан ских кор по ра ци ја 
до при не ло је с уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и уво ђе ње са мо у пра-

35) др Џемс П. Ворбас, Задружна демократија, исто, стр. 176. и 182.
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вља ња, без ко јег се но ве ви со ке тех но ло ги је не би мо гле ефи ка сно 
при ме њи ва ти.36) „Иде је са мо у пра вља ња, пар ти ци па ци је, рад нич ке 
кон тро ле и рад нич ких пра ва су осно ва де мо кра ти је и то би тре ба ло 
да бу де уне то у про је кат де мо крат ске тран зи ци је у Ср би ји“ чи ме 
би се тра си рао пут за ула зак у Европ ску уни ју „где је са-упра вља-
ње или гра ђан ска пар ти ци па ци ја за у зе ла ва жно ме сто у кон цеп ту 
кон сти ту и са ња и раз во ја де мо крат ског по рет ка“.37) 

Са вре ме на 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 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.38)

То ком тран зи ци је у Ср би ји се спро во ди 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.39) 
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 имо ви 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.40)

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. Ре-
тро град ном тран зи ци о ном по ли ти ком ап со лу ти зо ва но је при ват но 

36) „Јапански радници су, окупљени у мале, децентрализоване радне групе, сами 
одлучивали о начину рада и те су одлуке за руководиоце биле светиња...“ (John Naisbitt, 
Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985. стр. 199.)

37) проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,Ал ба-
трос Плус, Бе о град, 2011, стр. 61. и 56.

38) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во-
ја де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 2/2010.

39) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Раз вој сво јин ских од но са у функ ци ји де мо кра ти за ци је по ли-
тич ких ин сти ту ци ја“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 2/2011.

40) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаисвојина,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2012.
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и др жав но вла сни штво и 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. 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,41) 
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.

Це ло ку пан раз вој ин ду стриј ске про из вод ње не из бе жно во ди 
ја ча њу де мо крат ске др жа ве. С по друштвља ва њем сво ји не ин ду-
стриј ска тех но ло ги ја до но си и по друштвља ва ње упра вља ња, ко-
јим се ауто крат ска др жа ва тран сфор ми ше у де мо крат ску др жа ву. 
С пре но ше њем не по сред 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.42) Пре но ше ње упра вља ња др жа вом на све др жа вља не 
зна чи, у су шти ни, ра зо ту ђи ва ње и др жа ве и упра вља ња, јер уко ли-
ко сви са ми со бом упра вља ју, уто ли ко пре ста је упра вља ње јед них 
дру ги ма, као што сва ко пре ста је би ти вла сни ком уко ли ко сви по-
ста ју вла сни ци ма.
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DraganZ.Markovic

OWNERSHIPSTATUSANDLEGALSUBJECTIVITY
ANDDEMOCRACY

Resume
Holders of ownership status and legal subjectivity have
amonopolyovertheaccessanduseofproprietaryfacili
ties,whichexcludestherightoftheaccessandusetoother
people.Inthepastfirstappropriationimpliedthatwhole
communitiescollectivelyhadappropriatedsomelandand
naturalresourcesandthetribepropertygaineditsidentity
onlyinrelationswithothercommunities.Withemergence
ofthephenomenonorarelativeshortageofthelandasa
basicsourceofproductiontherestartedalsoprivatization
ofthetribeproperty.
Slavery was a first developed form of individual
ownership.A slaveholding household was based on the
productionworkoftheslaveswhoworkedonitslandus
ingitsresourcesandwhoweresupportedbyitsassets.
Indivisibleslaveholdinghouseholdasaproductionunit
wasreplacedbyaseparatehouseholdofserfswhowere
granted a piece of land for cultivationon their ownand
towhich theywere inseparably linked.Only in the form
ofcapitalismthepropertywasincludedinthestadiumof
generalprivatization,butalso in thestadiumofgeneral
socialization,whendevelopedcommodityproductionde
mandedthateverybodywasindividualowner,butalsothe
ownerwhowasnotisolatedbuteconomicallyconnected
withothers.
Instateswhererevolutionaryoverturnsofpowerhadoc
curredwithabasicobjectiveofabolitionofprivateprop
ertytherewereattemptstoestablishapurelysocialown
ershipthroughnationalizationandsocializationofprivate
capital.Withtheabolitionofindividualpropertyandthe
attempttogainmonopolyoverthestateownership,legal
formofownershipwasseparatedfromitseconomiccon
tentanditwasturnedfromalegalnormintoanideologi
calethicalpostulate.
Increasing individualization of the private property on
thebasis of appropriationof otherperson’swork led to
anincreasingconcentrationofwealthbyasmallnumber
of owners.However, development of themass commod
ityproductiondidnotrequirenarrowingbutwideningof
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theownershipsubjectivitytoallmembersofthecommu
nity.Therecannotbesocialsubjectivitywithoutindividual
subjectivity,becauseessentiallythesocialsubjectivityisa
sharedsubjectivityofassociatedindividuals.
Theincreasingindividualizationandincreasingsocializa
tion also implies an increasing relativization of propri
etarymonopoly.
Relativityoftheproprietarymonopolybecomesevidental
readyincaseoftheshareholdingcapital,whenthevalue
itselfofshareholdingsharedoesnotdependsomuchon
thewillofitsownerasmuchasitdependsonfunctioning
oftheentireassociatedcapital.
Relativity of the propriety ownership monopoly was
broughttotheendincooperatives,becauseallcoopera
tivemembersparticipatedequally in theaccessanduse
ofcooperativeproperty.Inthiscaseeverybodywasindi
vidualownerofhis/herownshareandat thesame time
he/shewasafullowneroftheentirecooperativeproperty.
Bysubstitutingthecapitalshareswithcooperativeshares
and by substituting the participation by cooperative de
mocracy,thedisposalandmanagementofthecorporation
could be extended from monopolized shareholders and
professionalmanagerstoallemployeeswhocouldpartici
pateindistributionandmanagementofanewlyacquired
valueinaccordwithtotalcontributiontoitscreation.Co
operativemanagementcouldexpandfromthecorporation
to intercorporationalandallother social relations,not
onlywithinsomenationalcommunitybutamongawhole
internationalcommunity.
Precedenceintechnologyofproductioninevitablyleadsto
precedenceindemocratizationoftherelationinthefield
ofproduction,whichisreflectedinexpansionofmanage
mentfromprofessionalmanagerstoallemployees.Along
with transferringofdirectmanagementofacorporation
toallemployeesalsothemanagementofastateshouldbe
cometransferredtoallitscitizens,whichinevitablyleads
toatruedemocratizationofasociety.
KeyWords:ownershipstatusandlegalsubjectivity;pro
prietaryrelations,democracy.

 Овај рад је примљен 10. фебруара 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
13. марта 2014. године.


	p revija 1-2014 16-4-2014 FINAL
	PR-1-0-0sadr
	PR-1-1-0
	PR-1-1-1


