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ТРАН ЗИ ЦИ ЈА БЕЗ ТРАН СФОРМАЦИЈЕ, 
ИЛИ КА КО ЈЕ У СР БИ ЈИ ОД 

НОМЕНКЛА ТУ РЕ НА СТА ЛА ЕЛИ ТА

Резиме

Аутор ис тра жу је суд би ну ели те у Ср би ји на кон сме
не вла сти 2000 го ди не. По ла зе ћи од две основ не те о ри је, о 
цир ку ла ци ји и ре про дук ци ји, он ис пи ту је хи по те зу о ре про
дук ци ји ели те у на шој зе мљи. Кроз број не при ме ре из гру па 
по ли тич ких ли де ра, еко ном ских тај ку на и по ли тич ке кла се 
по ка зу је се да је у Ср би ји до шло до из ра зи те ре про дук ци је у 
ко јој су при пад ни ци ста ре но ме кла ту ре и њи хо ви ди рект ни 
по том ци за др жа ли све во де ће по зи ци је у при вре ди и по ли ти
ци.
Кључ не ре чи: ели та, но мен кла ту ра, ре про дук ци ја, Ср би ја, 

тран зи ци ја.
Ове го ди не на вр ша ва се де сет го ди на од та ко зва них де-

мо крат ских про ме на у Ср би ји. По све му су де ћи обе ле жа ва-
ње два де сет и че твр тог сеп тем бра (из бо ри) и пе тог ок то бра 
(пуч) има ће ви ше ко ме мо ра тив ни не го све чар ски ка рак тер. 
На рав но, нео троц ки стич ка ле ви ца европ ске про ве ни јен ци је 
ће ис ко ри сти ти ову при ли ку да по но ви при чу о де сет го ди на 
про пу ште них при ли ка. Власт ће на пра ви ти не ки при год ни 
спек такл, али си гур но је да ће сви ма би ти при лич но не при-
јат но. На про сто, не ма шта да се сла ви јер су ре зул та ти вла-
да ви не  но вог ре жи ма у ових де сет го ди на углав ном по ра зни.
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Но, на сли чан ко ме мо ра ти ван на чин про ти че ова го ди-
на и у оним зе мља ма ко је би тре ба ло да сла ве две де це ни је 
та ко зва не тран зи ци је. Упр кос чи ње ни ци да су сви већ одав но 
у НА ТО пак ту и Европ ској уни ји, и та мо се сла бо ко тру ди да 
про сла ви ју би леј. Ка ко и да сла ве кад већ дру гу го ди ну за ре-
дом бе ле же ка та стро фал не еко ном ске по ка за те ље. Па ра док-
сал но, мно ги од ових шам пи о на тран зи ци је чи је су се му дре 
по те зе за пад ња ци на ши ро ко хва ли ли, ула зе у но ву де це ни-
ју као опа сно за ду же не др жа ве, при те ра не од ста не ММФ и 
за пад них по ве ри ла ца на ме ре стра хо ви те штед ње ко је иза-
зи ва ју со ци јал не про те сте и по ли тич ку не ста бил ност.1 По-
след ња гло бал на фи нан сиј ско-еко ном ска кри за из не ла је на 
све тло да на све про бле ме струк ту ра при вре де ових зе ма ља, 
и фун да мен тал но до ве ла у пи та ње мно ге сте ре о ти пе о успе-
шно сти. Грч ка за ду же ност ко ја пре ла зи 300 ми ли јар ди евра, 
па чак и Ма ђар ска од „са мо“ 80 на го не на уч ни ке да по но во 
пре и спи та ју кри те ри ју ме „успе шно сти“ у овим тран зи ци о-
ним зе мља ма.

Оце на успе шно сти на ше јед но де це ниј ске или њи хо ве 
дво де це ниј ске тран зи ци је углав ном мо ра да опе ри ше са ре-
зул та ти ма де ло ва ња ели та ових др жа ва. У те о риј ском дис-
кур су ду го је вла да ла прет по став ка о су ко бу марк си стич ке 
те о ри је кла са са нео а ри сто крат ском те о ри јом ели та ко ју су у 
двад се том ве ку пре све га раз ви ја ли кон тро верз ни ита ли јан-
ски те о ре ти ча ри Па ре то, Мо ска и Ро бер то Ми хелс. Ис ти ца но 
је да је ова те о ри ја на ста ла као кри ти ка марк си зма и ње го вог 
на гла ша ва ња кла сне бор бе као основ ног ме ха ни зма за раз у-
ме ва ње дру штве них и по ли тич ких про це са. Ме ђу тим, већ је 
сам Па ре то по би јао та кву вр сту пер цеп ци ју го во ре ћи да те-
о ри ју ели та ви ди као те о риј ски до при нос ко ји мо же да бу де 
са свим ком пле мен та ран са кла сном те о ри јом. Ели та је та ко ђе 
по себ на кла са, кла са на вла сти. Су штин ска раз ли ка у од но су 
на марк си стич ку те о ри ју ни је би ла то ли ко у де скри пи ци ји 
функ ци о ни са ња дру штва, већ у нор ма тив ним про јек ци ја ма. 
За раз ли ку од марк си стич ке, про све ти тељ ске уто пи је о мо-
гућ но сти из град ње дру штва истин ског ега ли та ри зма (бес-

1 Влада Румуније натерана је на драстична смањења јавне потрошње тако да 
су снижене плате у јавном сектору и пензије, што је изазвало талас со ци-
ја лних протеста. Због сличних захтева Орбанова влада у Мађарској током 
лета је ушла у директан сукоб са ММФ-ом.
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кла сног дру штва), те о ре ти ча ри ели те су сма тра ли да је ова 
уто пи ја нео ства ри ва и да сва ко ре ал но по сто је ће дру штво 
мо ра за др жа ти по де лу на ели ту и оби чан на род као основ ни 
мо дел за раз ли чи те об ли ке сло же ни је дру штве не стра ти фи-
ка ци је. 

Раз вој дру шта ва ре ал ног со ци ја ли зма, али и марк си-
стич ке те о ри је у два де стом ве ку нај бо ља су по твр да њи хо вих 
те за. Сва ка од ко му ни стич ких зе ма ља на ста ви ла је да одр жа-
ва не са мо не ку вр сту хи је рар хиј ске кла сне стра ти фи ка ци је, 
већ и по се бан по ло жај ели та, при че му је по ли тич ка вр ху-
шка има ла ста тус истин ске ари сто кра ти је у ма те ри јал ном 
сми слу. У окви ру марк си стич ке тра ди ци је на пи сан је ве ли ки 
број сту ди ја о но вој кла си (Ми ло ван Ђи лас)2 или но вој би ро
кра ти ји (Лав Троц ки) ко ја је за др жа ла упра во исти по ло жај 
и при ви ле ги је као и ра ни ја ели та од но сно кла са на вла сти. 
Ра зу мљи во, пред ња чи ли су ко му ни стич ки ди си ден ти. По јам 
ко ји је ско ван да би опи сао вла да ју ћу ели ту у ко му ни стич-
ким зе мља ма је но мен кла ту ра.3

Ако се мо же твр ди ти да су те о ре ти ча ри ели те од не ли 
по бе ду у овом спо ру, он да је вр хун ски иза зов за те о ре ти ча ре 
ко ји је по ста вљао про цес тран зи ци је у бив шим ко му ни стич-
ким зе мља ма био не по сред но, ди рект но пра ће ње про це са ре-
кон струк ци је, об но ве, за ме не или до пу не ели те у усло ви ма 
сме не нор ма тив не и по ли тич ке па ра диг ме. Те о ри ја ели те је 
већ до жи ве ла зна чај ну ево лу ци ју то ком два де се тог ве ка. По-
ме ни мо са мо ве ли ке спо ро ве око по ло жа ја ме на џер ске кла-
се4 или уво ђе ње сег мен та ели те по зна то сти.5 Са ма прак са 
опа да ју ћег со ци ја ли стич ког по рет ка у ко ме су се од кра ја 
се дам де се тих ја вља ле све из ра зи ти је пу ко ти не до не ла је и 
по ја ву фе но ме на ко ји је опи си ван као по ја ва подели те, од но-
сно ели те ко ја функ ци и о ни ше ван си сте ма, или као ели та у 
јед ном па ра лел ном си сте му ко ји де лу је уну тар хи је рар хиј ски 

2 Видети Ђилас, 1990.
3 Погледати класичну књигу Михаила Восленскија, Nomenklatura: Anatomy of 

the Soviet Ruling Class, The Bodley Head, London, 1984.
4 Прича је отворена чувеном књигом Џејмса Бернама Менаџерска револуција, 

објављеном 1941. Види James Burnham, The Managerial Revolution, Greenwo-
od Press Reprint 1972. За Гурвичеву критику ове теорије и њену разраду код 
каснијих аутора погледај Коенен-Итер, 2005, стр. 95 и даље.

5 Исто, стр. 117.
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струк ту ри са ног то та ли тар ног ре жи ма.6 Све то за јед но да ва-
ло је по во да да се оче ку је вр ло за ни мљи ва сим би о за ко јом би 
се из раз ли чи тих сег ме на та ета бли ра ла но ва ели та у пост ко-
му ни стич ким зе мља ма.

Пр ва ис тра жи ва ња оба вља на су и об ја вљи ва на већ по-
чет ком де це ни је, по себ но на кон ре ла тив но бр зог по врат ка 
„пре сву че них“ или ре фор ми са них ко му ни ста на власт. Још 
1996. об ја вљен је спе ци јал ни број ча со пи са Тheory and So
ci ety,7  ко ји је у пот пу но сти био по све ћен про бле му ели та у 
пост ко му ни стич ким дру штви ма. Кра јем де це ни је још бо ље 
су се на зи ра ли од ре ђе ни трен до ви па се ре ци мо 2000. по ја-
вљу је ве о ма ин те ре сан тан ком па ра тив но ра ђе ни збор ник Хи-
гли ја и Лен ђе ла Ели те по сле др жав ног со ци ја ли зма8 ко ји до-
но си је да на ест сту ди је слу ча је ва и пре гле дан те о риј ски увод 
и епи лог.

Као зна чај но пи та ње код ве ли ког бро ја ауто ра по ја вио 
се про блем кван ти те та при пад ни ка ста ре ели те пре то пље-
них у но ви управ ни, по ли тич ки и по себ но еко ном ски апа рат. 
По ја ви ле су се чак и ем пи риј ске сту ди је ко је су пре бро ја ле 
та кве случaјеве и по ка за ле ко ји је про це нат ста ре но мен кла-
ту ре остао на ва жним ме сти ма у но вом еста бли шмен ту. Сле-
де ћи кла сич ну Па ре то ву тер ми но ло ги ју те о ре ти ча ри ели те 
су по ста ви ли пи та ње да ли се у тран зи ци ји де ша ва цир ку-
ла ци ја, да кле ко ли ка то ли ка из ме на са ста ва ели та или про-
ста ре про дук ци ја у ко јој но мен кла ту ра са му се бе на сле ђу је 
и об на вља. Су шти ну про бле ма са же ли су Ду шко Се ку лић и 
Жељ ка Шпо рер: „Шта се до го ди ло са ели том др жав ног со ци-
ја ли зма то ком тран зи ци је из др жав ног со ци ја ли зма? По ну ђе-
на су два су прот ста вље на од го во ра. Пр ви, за сно ван  на Па-
ре то вој те о ри ји цир ку ла ци је (кру же ња), твр ди да но ве ели те, 
ко је су би ле по ти сну те то ком пе ри о да др жав ног со ци ја ли зма, 
из би ја ју на по вр ши ну и сме њу ју ко рум пи ра ну и скле ро тич ну 
ста ру ели ту. Дру ги, опреч ни, твр ди ка ко је по сте пе ни про-
цес ре фор ме у вре ме др жав ног со ци ја ли зма, омо гу ћио тех-
но крат ским ели та ма у успо ну да осво је по зи ци је ко ји ма су 
обез бе ди ле моћ и да су та ко пре жи ве ле тран зи ци ју. По мод-

6 Појам под-елите (sub-elite) увела је Ева Ециони Халеви у књизи  The Elite 
Connection – Problems and Potential of Western Democracy, Polity Press, 1993.

7 Theory and Society, vol 24, October 1996.
8 Види Highley, Langyel, 2000.
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ни је ре че но, дру ги од го вор твр ди да је но мен кла ту ра др жав-
ног со ци ја ли зма ‘кон вер то ва ла’ (пре тво ри ла) свој по ли тич ки 
ка пи тал у еко ном ски ко ри сте ћи сво је ве зе и кон тро лу ре сур-
са, та ко да је за пра во глав на од ли ка тран зи ци је ре про дук ци ја 
ели те др жав ног со ци ја ли зма.“9

Је дан део пи са ца обра зла гао је ову по ја ву ло гич ном чи-
ње ни цом огра ни че ња ка дров ских по тен ци ја ла у сва кој од 
ових углав ном људ ством не пре те ра но број них др жа ва. Нео-
спор но је да су за оба вља ње ни за управ них по сло ва у вој сци, 
без бед но сном апа ра ту, ор га ни за ци ји са о бра ћа ја итд., на сле-
ђе ни ка дро ви би ли нео п ход ни за то што шко ло ва ње и обу-
ка та квих ка дро ва тра је не кад и чи та ву де це ни ју. Опо зи ци ја, 
на и ме ни је има ла свој офи цир ски кор, или ди пло мат ску слу-
жбу ко ју би до ве ла и по ста ви ла уме сто по сто је ћих. Нај ве ћи 
део при пад ни ка но ве вла сти, сем ма њег бро ја ди си де на та 
ни је имао го то во ни ка кво ис ку ство у оба вља њу др жав них и 
по себ но управ них по сло ва. То је омо гу ћи ло при пад ни ци ма 
ста ре но мен кла ту ре да се бе на је дан ти хи на чин учи не не за-
мен љи вим и чак да но ве вла сти по ста ну за ви сне од њих.

Дру ги део ове при че пред ста вља ла је еко ном ска при-
ва ти за ци ја. У вре ме бр зе при ва ти за ци је ко ја је би ла им пе-
ра тив пр вог та ла са тран зи ци је, со ци ја ли стич ки ди рек то ри и 
бив ши по ли ти ча ри има ли су нај бо ље старт не по зи ци је и ноу 
хау за сна ла же ње у но вим усло ви ма. Они мо жда ни су има ли 
по др шку но ве вла сти, али су има ли све оста ло: до бре по зи-
ци је у фир ма ма, укљу чу ју ћи и од но се са син ди ка ти ма, но вац 
за ра ђен у прет ход ном пе ри о ду, до бре по зи ци је код бан ка ра, 
ме на џер ске спо соб но сти и пре све га ве зе у по слов ном све ту. 
То им је омо гу ћи ло да се укла ња њем из по ли ти ке кон цен три-
шу на еко но ми ју и да у не ко ли ко го ди на ство ре пра ве ма ле 
им пе ри је.10 Са та квим ка пи та лом у сле де ћем ко ра ку мо гли су 

9 Sekulic, Sporer, 2000, стр. 143.
10 На то личи понашање великог дела елите социјалиста и јуловаца после 

две хиљадите године. Рецимо Драган Томић је наставио да води Симпо, 
Миша Беко се профилисао у једног од највећих тајкуна у Србији, Данко 
Ђу нић је постао најутицајнији човек у српском привредном систему итд. 
За нимљиво је да су бивши социјалисти попут Унковића, Перишићке или 
Миће Јовановића постали пионири приватног универзитетског образовања 
у Србији. О томе како је тај процес текао у Мађарској погледати Szeleny, 
Szeleny, Kovach, 1996.
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да оства ру ју ути цај на ме ди је, об ли ко ва ње јав не ре чи, пра во-
су ђе, за ко но дав ство и ко нач но по ли тич ке ели те.

Ни је сто га чу до што су се тек не ко ли ко го ди на на кон 
па да Бер лин ског зи да по ја ви ле и те о ри је ко је су по ла зе ћи од 
та квог ста ња у ко ме бив ши ко му ни сти за др жа ва ју огро ман 
ути цај, чи та ву тран зи ци ју ви де ле као кет ман ску игру бив ше 
но мен кла ту ре ко ја је све пре ва ри ла од ри чу ћи се но ми нал-
не по ли тич ке вла сти а за пра во осва ја ју ћи ствар ну еко ном-
ску моћ и ти ме по ста ју ћи пра ва си ва еми нен ци ја и у но вом 
си сте му.11 Ка сни ја ис тра жи ва ња и об ја вље ни до ку мен ти да-
ли су још ви ше ин ди ци ја за раз ми шља ње о те зи да је рат на 
овим про сто ри ма био иде ал но по кри ће за про цес пре ли ва ња 
дру штве ног ка пи та ла у при ват не џе по ве љу ди из прет ход не 
но мен кла ту ре.12

У овом члан ку по ку ша ћу да ис пи там ка ко хи по те за о 
тран зи ци ји без тран сфор ма ци је, од но сно без ствар не про ме-
не у са ста ву ели те и од но си ма мо ћи, (да кле те о ри ја ре про-
дук ци је ели те), функ ци о ни ше на при ме ру Ср би је по сле две 
хи ља ди те го ди не. Твр ди се да смо уме сто ствар не вред но сне 
и ор га ни за ци о не тран сфор ма ци је ели те, из ме ње ног на чи на 
ње ног ре гру то ва ња и уве ћа не мо рал не од го вор но сти, до би-
ли исту но мен кла ту ру и ње не из дан ке. Је ди на про ме на је  то 
што се да нас они у скла ду са мо дер ном тер ми но ло ги јом на-
зи ва ју ели том. 

Аутор је све стан  чи ње ни це да те о ри ја ели та и ба вље ње 
ели том, ње ним фор ми ра њем и ре про дук ци јом код нас још 

11 Нпр. у Словенији књига Данила Сливника, Кучанов клан, Промаг, Љубљана, 
1996. У сличном правцу иде и Едо Равникар, Удбомафиа: приручник за 
разумевање транзиције, Заложба Слон, Љубљана, 1995. Види Tatjana Bajuk, 
“Udbomafia and the Rethoric of Conspiracy”, у George E. Marcus (ур.), Paranoia 
Within Reason: a casebook on conspiracy as explanation, The University 
of Chicago Press, 1999. У Хрватској су на институту Иво Пилар радили 
истраживања која су показала да су и поред комплетне контроле државе 
од стране ХДЗ-а током ратног периода припадници СДП-а подједнако уче-
ствовали у процесима „претворбе“. Уосталом сам тадашњи врх ХДЗ-а је 
био састављен од носилаца партизанске споменице, Туђмана, Бољковца и 
Манолића који су уз Месића, Ивана Звонимира Чичка и Будишу сви изданци 
Крајачићевог и Бакарићевог круга, дакле директни настављачи стварне ко-
мунистичке власти. О томе пише немачки стручњак за обавештајна питања  
Ерик Шмит Еенбом (Erich Schmidt-Eenboom) у књизи Der Schattenkrieger 
(Ратник из сенке).

12 На порталу хрватског новинара Домагоја Маргетића може се наћи читав низ 
текстова и докумената који развијају ову тезу. www.necenzurirano.com
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увек ни су раз ви је ни на аде ква тан на чин.13 Но ва жно је да се 
та ди сци пли на по ла ко уте ме љу је и на дам се да у том про це су 
ова кви ра до ви мо гу би ти од ко ри сти.

*

Кључ но ме сто раз у ме ва ња ста ту са и по ло жа ја ели те је-
сте од нос по ли тич ке мо ћи и ка пи та ла. За по че ће мо ово из ла-
га ње јед ном крат ком исто ри јом овог од но са у Ср би ји у про-
те кле две де це ни је. 

Успон Сло бо да на Ми ло ше ви ћа на власт пред ста вља 
ско ро кла си чан при мер чо ве ка из ко му ни стич ке но мен кла-
ту ре ко ји се про би ја на кључ ну по зи ци ју уну тар пар тиј ским 
ин три га ма, да кле кроз си стем ко ри сте ћи ње го ве по лу ге. 
Мно го број на све до че ња го во ре да је ње гов на пре дак до ме ста 
Пред сед ни ка ЦК Ср би је био по ве зан са по кро ви тељ ством 
ку ма Ива на Стам бо ли ћа, да би на тој ле стви ци ис ко ри стио 
по др шку вој них струк ту ра (ге не рал Љу би чић) и на кон ни за 
афе ра за кључ но са Осмом сед ни цом по слао Ива на Стам бо-
ли ћа у по ли тич ку про шлост а се би при гра био сву власт.

Ка да је јед ном овај про цес успо на у но мен кла ту ри окон-
чан, са тог ме ста је по кла сич ној ко му ни стич кој ма три ци би-
ло ла ко овла да ти спољ ним об ли ци ма мо ћи ко је је пар тиј ски 
апа рат по при ро ди др жао под кон тро лом. Нај ва жни је по лу ге 
сва ка ко су би ли оба ве штај но-без бед но сни апа рат, ме ди ји и 
бан кар ско-еко ном ски сек тор.

Спе ци фич ни усло ви ко је је по ста вио по че так ра та у Хр-
ват ској, за тим у БиХ, као и за во ђе ње санк ци ја, на мет ну ли су 
и ван ред не усло ве по сло ва ња. Зна чај на епи зо да у овом се ри-

13 За ретке примере осим пионирских радова професора Младена Лазића по-
гледати Љубинка Трговчевић, Планирана елита, Службени гласник, Бео-
град, 2003,  докторску дисертацију Слободана Миладиновића, Социјална 
репродукција и друштвена свест владајућих елита у Србији и Хрватској 
пред распад СФРЈ, Београд, 1998, дисертацију Дубравке Стојановић Ев
ропски демократски узори код српске политичке и интелектуалне елите 
1903 – 1914, Београд, 2001, дисертацију Ранке Гашић, Британски и немач
ки утицај на београдску елиту 1936 – 1941, Београд, 2002. Треба помену-
ти истраживања Милета Бјелајца о структури војне елите. Нпр Генерали 
и адмирали краљевине Југославије 19181941, Институт за новију историју 
Србије, 2004. И за наш чланак важна је дисертација Мирослава Перишића 
Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 
19451958, Београд, 2006.
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ја лу сва ка ко је рад пи ра ми дал них ште ди о ни ца (Је зда и Да-
фи на) пре ко ко јих је сто ти не ми ли о на ма ра ка оте то од гра ђа-
на и ве ро ват но из не то на Ки пар. Но овај но вац пред ста вљао 
је тек део огром них сред ста ва ко ја су се кре та ла ван ле га лих 
то ко ва: шверц наф те, ци га ре та, дро ге, лук су зних ал ко хол них 
пи ћа, про мет оруж ја итд. 

Дру ги део при че је сте по сто ја ње ве ли ких уво зно-из-
во зних по сло ва ко је су не ка да ле гал но оба вља ле нај ве ће др-
жав не фир ме по пут Ге нек са и Инек са. Је дан про блем је био 
мо гућ ност бло ки ра ња сред ста ва тих ју го сло вен ских фир ми 
у ино стран ству, а дру ги не мо гућ ност да се њи хо ви по сло ви 
оба вља ју на ра ни је уста ље ни на чин.

Тре ћи сег мент је по ја ва чи ње ни це да је, ма ка ко не-
вољ но, Ми ло ше ви ћев ре жим ипак от по чео про цес фор мал не 
при ва ти за ци је. Ја сно му је би ло да је очу ва ње до ми нант ног 
по ло жа ја др штве не и др жав не сво ји не је дан од сту бо ва оп-
стан ка ње го ве вла сти. Но, с дру ге стра не ста рим со ци ја ли-
стич ким ги ган ти ма усло ви по сло ва ња под санк ци ја ма стра-
хо ви то су оте жа ни. Сва три го ре на ве де на сег мен та про ме не 
усло ва по сло ва ња на ла га ли су пре ла зак на но ви на чин кон-
тро ле то ко ва ка пи та ла. Ми ло ше вић због санк ци ја де фак то 
ни је имао из бо ра. Мо рао је да до зво ли фор ми ра ње но ве кла се 
бо га та ша при ват них пред у зет ни ка ко ји ма ће би ти пре не ти и 
пре пу ште ни мо но пол ски по сло ви. 

Та ко по чи ње исто ри ја по слов ног успо на го то во свих 
тај ку на ко ји су и да нас нај у ти цај ни ји у Ср би ји. Ха мо вић и 
Дра ку лић су углав ном пре у зе ли и на сво је име пре ве ли имо-
ви ну и по сло ве фи ли ја ла Ге нек са у ино стран ству. Ла за ре вић 
је по сао за по чео уз Ха мо ви ћа. Не ким дру ги ма је пре пу штен 
шверц ци га ре та итд. Нај по зна ти ја при ча је фор ми ра ње Дел та 
Хол дин га, та ко шо је Ми ро слав Ми шко вић по за дат ку за по-
чео би знис у ста ну из ко га се Сло бо дан Ми ло ше вић од се лио 
на Де ди ње. У сва ком слу ча ју у све га не ко ли ко го ди на ве ћи 
део нај лу кра тив ни јих по сло ва пре ба чен је у ру ке иза бра них 
при ват них фир ми ко је су ра ди ле под ди рект ном кон тро лом 
ре жи ма из два ја ју ћи сред ства за ње го ве по тре бе.14

14 Како је Младен Лазић показао чак две трећине припадника нове предузет-
ничке класе потицало је из номенклатуре, што је знатно више него у било 
којој од бивших комунистичких земља. Види Lazic, 2000.
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Ве ли ки по трес де сио се са по ја вом ЈУЛ- ко ји је од 1994. 
иако ван пар ла мен тар на стран ка за пра во осва јао по лу ге мо-
ћи, по себ но еко ном ске. ЈУЛ и го спо ђа Мир ја на Мар ко вић де-
ло ва ли су у два прав ца. С јед не стра не су на ла зи ли упе шне 
ма ле и сред ње при ват ни ке ко је су под при ну дом на го ни ли да 
се учла не у стран ку и да да ју је дан вид ре ке та. С дру ге пак 
стра не, по чео је пра ви рат за оти ма ње лу кра тив них по сло ва 
од при пад ни ка со ци ја ли стич ког еста бли шмен та.15 Ова но ва 
не си гур ност при ну ди ла је мно ге од до та да по вла шће них би-
зни сме на (или чу ва ра нов ца) да поч ну да раз ми шља ју о дру-
гим мо гућ но сти ма ко је би им за шти ти ле ка пи тал. Зим ски 
про те сти 1996-97 за мно ге од њих би ли су знак да је крај Ми-
ло ше ви ћа по чео. Не ки су по пут Бо го љу ба Ка ри ћа по жу ри ли 
и из ле те ли у фрон тал ни су коб, док су дру ги већ уве ли ко по-
чи ња ли да гра де мо сто ве са опо зи ци јом и За па дом. 

Нео спор но је да ве ли ки број но вих би зни сме на по чи-
ње у дру гој по ло ви ни де це ни је да ко ке ти ра са при пад ни ци ма 
опо зи ци је. То се не ка да ра ди ло ди рект но, а не ка да пре ко  по-
слов них ве за са јед ним де лом но вих при ват них би зни сме на 
ко ји су на ви ше или ма ње отво рен на чин по др жа ва ли опо-
зи ци ју. Та ко је на при мер Зо ран Ђин ђић, ли дер опо зи ци о не 
Де мо крат ске стран ке био кум са Ми ла ном Бе ком, ми ни стром 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Ства ра ње ова квих од но са би ло је 
олак ша но чи ње ни цом да су сви ли де ри опо зи ци о них стра-
на ка за пра во би ли та ко ђе из дан ци  ко му ни стич ког еста бли-
шмен та, ко ји су на сле ди ли по ро дич не, по слов не, ме диј ске и 
дру ге ве зе из ра ни јих да на или са сту ди ја.

Сме на на чел ни ка ге не рал шта ба Мом чи ла Пе ри ши ћа и 
пр вог чо ве ка оба ве штај не слу жбе Јо ви це Ста ни ши ћа у пред-
ве чер је из ве сног рат ног су ко ба са НА ТО-ом, ве ро ват но је нај-
о збиљ ни ја ин ди ка ци ја ка ко је чи тав вла да ју ћи еста бли шмент 
по чео да раз ми шља у ка те го ри ја ма Ми ло ше ви ће вог од ла ска 
и при пре ме за вре ме ко је на и ла зи.16 Ка ко је цео про цес опи-
сан у књи зи Ти ма Мар ша ла Игра Сен ки, вој на оба ве штај на 

15 О томе у Ненад Стефановић, Снег у ЈуЛу, Тикер, Београд, 1996.
16 Војислав Шешељ је тада њихову смену објашњавао тиме да раде за ЦИА. 

Дешавања након Петог октобра , нарочито епизода Перишићевог хапшења 
због шпијунаже, у најмању руку додала су доста материјала за сумње тог 
типа.
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слу жба уве ли ко је са стран ци ма по че ла да при пре ма и до го-
ва ра Ми ло ше ви ћев од ла зак. 

На кон ок то бра ме се ца 2000. и укла ња ња Ми ло ше ви ћа 
са вла сти де фак то се отво рио је дан про цес без вла шћа ко ји 
ће се на кон свих ло мо ва и тра гич них до га ђа ја ове дец ни је 
за вр ши ти пот пу ним овла да ва њем стра на ца овом зе мљом. Из 
да на шње пер спек ти ве гле да но, Ср би ја је са па дом Ми ло ше-
ви ћа пре ста ла да по сто ји као озбиљ на др жа ва. Ако је до та да 
би ла ауто ри тар на, не у ре ђе на др жа ва са мно штвом про бле ма, 
кр ше њем пра ва и сло бо да итд, ипак је би ла др жа ва. По сле 
Пе тог ок то бра Ср би ја ви ше ни је би ла др жа ва у оном ка па ци-
те ту ко ји је по тре бан да се јед на зе мља та ко са гле да ва.

Што се бо га тих би зни сме на ти че они су по жу ри ли да 
свој ко о пе ра тив ни рад са не ка да шњом опо зи ци јом на пла те 
та ко што ће обез бе ди ти за шти ту од јав но сти ко ја је тра жи ла 
да се са њи ма као са Ми ло ше ви ће вим би зни сме ни ма об ра чу-
на. Не ки су чак и мо ра ли да пла те сим бо ли чан екс тра про фит, 
али су у су шти ни сви на шли за штит ни ке у но вом еста бли-
шмен ту,17 с об зи ром да је у јед ном пе ри о ду за и ста по ли ти ка 
де ло ва ла моћ ни је од ка пи та ла. На сце ну су иза шли и не ки 
но ви љу ди по пут крај ње ин ди ка тив ног Ми о дра га Ко сти ћа, 
ди рек то ра МК гру пе, не ка да шњег ди рек то ра Де мо крат ске 
стран ке и ку ма Не на да Чан ка, чи ји се по слов ни успон у прет-
ход ном пе ри о ду ве зу је за бли ске од но се са Ра до ма ном Бо жо-
ви ћем, не ка да шњим со ци ја ли стич ким пред сед ни ком вла де.

Ме ђу тим, ве о ма бр зо до нет је но ви За кон о при ва ти-
за ци ји на осно ву ког је по че ла убр за на про да ја дру штве них 
фир ми. Ми ни стар при ва ти за ци је по стао је Алек сан дар Вла-
хо вић, ка дар фир ме Ди лојт и Туш, од но сно Еко ном ског ин
сти ту та Дан ка Ђу ни ћа ко ји ће ову де це ни ју за вр ши ти као 
је дан од нај бо га ти јих љу ди у Ср би ји.  Ис по ста ви ће се да ће 
у сле де ћих пет го ди на на кон ни за не пра вил но сти, кр ше ња 
за ко на, очи глед не ко руп ци је итд, као ствар ни по бед ни ци из 
овог про це са иза ћи упра во оних де се так љу ди ко ји су и у Ми-
ло ше ви ће во вре ме спа да ли у крем но ве по слов не ели те. Је-
дан од нај ва жни јих ин стру ме на та за ову вр сту сим би о зе би ло 
је од би ја ње да се из вр ши ре сти ту ци ја чи ме би се еко ном ски 

17 Жељко Митровић је пожурио да на своју телевизију што пре доведе екипу из 
Г17 и Ненада Чанка.
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оја ча ли на след ни ци не ка да шње срп ске вла снич ке и по слов не 
ели те. То би ме ђу тим ство ри ло кон ку рент ски еко ном ски а 
ти ме и по ли тич ки слој.18 На след ни ци ко му ни ста на про сто су 
у на ста ви ли по ли ти ку сво јих ро ди те ља ти ме што су оба ви ли 
пљач ка шку при ва ти за ци ју пре ре сти ту ци је. Ср би ја је и по 
то ме спе ци фич на јер је ваљ да је ди на озбиљ на пост ко му ни-
стич ка зе мља ко ја ни две де це ни је по сле фор мал ног окон ча-
ња ко му ни зма ни је из вр ши ла ре сти ту ци ју на ци о на ли зо ва не 
имо ви не.

То ком ових пет го ди на ство рио се вр ло чврст са вез из-
ме ђу љу ди као што су Ми шко вић, Бе ко, Ла за ре вић, Ми тро-
вић и Дан ко Ђу нић и по ли ти ча ра као што су Мла ђан Дин-
кић, Вла хо вић, Мир ко Цвет ко вић, окру же ње Во ји сла ва Ко-
шту ни це итд. За учи ње не услу ге то ком про це са при ва ти за-
ци је, тај ку ни су се ре ван ши ра ли фи нан си ра њем стра на ка и 
њи хо вих ве о ма ску пих кам па ња. Све до еко ном ске кри зе из 
2008. из гле да ло је да су де сет тај ку на по ста ли вла сни ци све га 
у Ср би ји укљу чу ју ћи и по ли тич ке стран ке.

По след њи чин ове дра ме на сту пио је на кон по ја ве кри-
зе. Тај ку ни ви ше ни су има ли но вац да фи нан си ра ју стран ке 
јер су мно ги од њих због пре ин ве сти ра ња и за ду жи ва ња у 
прет ход ном пе ри о ду упа ли у кри зу ду го ва ко је ви ше ни су 
мо гли да сер ви си ра ју. Пар ти је су се вра ти ле управ ним од бо-
ри ма и на ме ште ним тен де ри ма као нај ва жни јем из во ру фи-
нан си ра ња свог ра да, а на кон по чет не по мо ћи са кре ди ти ма 
за ли квид ност, власт је од би ла да да ље по ма же тај ку ни ма да 
по кри ва ју сво је ду го ве, као што је од би ла да их пу сти у дру-
штве на пред у зе ћа да иси са ва њем та мо шњег ка пи та ла спа ша-
ва ју прет хо ду имо ви ну.

У овом тре нут ку не ки од њих су већ по че ли да про да-
ју сво је фир ме, а дру ги се спре ма ју да то ура де. Ме ђу тим, 
чи ње ни ца је да су то ком ове де це ни је упра во при пад ни ци 
Ми ло ше ви ће ве по слов не  ели те по ста ли нај ва жни ји тај ку ни 
у Ср би ји, ства ра ју ћи сим би о зу са при пад ни ци ма вр ха но вих 
вла сти. По гле дај мо два при ме ра. 

18 Ово је један од основних разлога зашто Србија и даље нема десну стран-
ку: наследници комуниста држе сав новац и систематски спречавају развој 
малих, средњих и великих алтернативних предузетника који би могли и да 
исфинансирају десну опцију у Србији.
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Нај ва жни ји кар тел при вред не мо ћи у Ср би ји је сте по-
слов ни клуб При вред ник сме штен у Шек спи ро вој ули ци у 
Бе о гра ду. Ме ђу ње го вим чла но ви ма до ми ни ра ју љу ди ко ји су 
сво је име и ве ли ки ка пи тал на пра ви ли пре 2000. да би на кон 
то га екс пло ди ра ли по ка пи та лу, мо ћи и ути ца ју. На ве ди мо 
не ка име на:19 Ми ро слав Ми шко вић, Ми о драг Ба бић, Ми о-
драг Ко стић, Во јин Ла за ре вић, Ми лан Бе ко, Дан ко Ђу нић, 
Жељ ко Ми тро вић, Дра ган Ђу рић (вла сник Зек стре и пред-
сед ник ФК Пар ти зан за ко га се осно ва но сум ња да на про сто 
пред ста вља и у јав но сти ме ња ствар ног вла сни ка све га овог 
Жар ка Зе че ви ћа), Го ран Пер че вић, Дра ган То мић, Дра го љуб 
Ву ка ди но вић (ди рек тор Ме тал ца) итд.

Ова еки па упр кос про бле ми ма и да ље кон тро ли ше нај-
ве ће фир ме у Ср би ји (осим јав них пред у зе ћа), ме ди је итд.

По гле дај мо дру ги, мо жда још илу стра тив ни ји при мер о 
сим би о зи при пад ни ка раз ли чи тих по ли тич ких ели та у но ви 
по слов ни крем. Јед на од нај ја чих ло би стич ких фир ми у Ср-
би ји да нас је сте ICP In ter na ti o nal Com mu ni ca ti ons Part ners. 
По гле дај мо ко чи ни њен од бор са вет ни ка:20 Ту су два ве те ра-
на СПС-а , не ка да шњи ди рек тор По ли ти ке Жи во рад Ми но-
вић и ви со ки функ ци о нер Го ран Пер че вић ко ји је ба ве ћи се 
из да ва штвом за слу жио ме сто у При вред ни ку. Ту су и дво ји-
ца не ка да ви со ких функ ци о не ра Де мо крат ске стран ке: Го ран 
Ве сић (бли зак парт нер Бе бе По по ви ћа, си ве еми нен ци је у пр-
вој вла ди по сле 2000) и Ср ђа По по вић (та ко ђе и је дан од во ђа 
От по ра). Ту су за тим два чо ве ка из у Ср би ји крај ње про бле-
ма тич ног енер гет ског сек то ра, Љу бо мир Ге рић (ге не рал ни 
ди рек тор ЕПС од 2001. до 2004.) и Ди ми три је Вук че вић (бив-
ши ге не рал ни ди рек тор НИС). Сек тор екс пе ра та за енер гет-
ска пи та ња по пу ња ва и бив ши ми ни стар за енер ге ти ку Го ран 
Но ва ко вић, а ту је и је дан мла ђи чо век из бан кар ског сек то ра 
Ни ко ла Жи ва но вић, бив ши ви це гу вер нер по сле 2001. го ди не.

Иако не до ста ју озбиљ на ем пи риј ска и ста ти стич ка ис-
тра жи ва ња ко ја би пре ци зно ве ри фи ко ва ла го ре из не ту хи-
по те зу, на осно ву ова квих илу стра тив них при ме ра по ста је 
ја сно ка ко је про ход ност до нај ве ћих по сло ва, а ти ме и до 
еко ном ске мо ћи као нај ва жни јег из во ра ути ца ја би ла ре зер-

19 Види комплетан списак чланова на www.serbian-business-club.co.rs/clanovi.
htm

20 Види www.icp-co.com/e_odborsavetnika.php
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ви са на ис кљу чи во за при пад ни ке тај кун ских струк ту ра из 
90-их, бив ше функ ци о не ре со ци ја ли стич ке вла сти и при-
пад ни ке но ве вла сти (бив ше опо зи ци је) ко ји су пре шли у по-
слов не во де ко ри сте ћи ве зе са по ли тич ком мо ћи. Овај ло би 
је на рав но оја чан и пред став ни ци ма бан кар ског сек то ра ко ји 
углав ном при па да стран ци ма. По сто је и дру га ва жна име на 
као што су Ђор ђе Ни цо вић, Пе тар Ма тић или Ба ја Жи ва нић, 
али за сва ког од њих ће се осно ве еко ном ске мо ћи на ћи у 
вре ме де ве де се тих, у бли ској ве зи са при пад ни ци ма не ког де-
ла но мен кла ту ре. Исто ва жи и за тре нут не из гна ни ке по пут 
Бо го љу ба Ка ри ћа или Стан ка Су бо ти ћа ко ји су се за ме ри-
ли глав ним игра чи ма у срп ској тран зи ци о ној дра ми, или за 
моћ не при пад ни ке но вог по ли тич ког еста бли шмен та ко ји су 
исто вре ме но и би зни сме ни по пут Дра га на Ђи ла са и Ср ђа на 
Ша пе ра. По гле дај мо он да ка ко ства ри сто је са ре гру та ци јом 
но ве по ли тич ке ели те.

*

Да би се на ша основ на те за ве ри фи ко ва ла као хе у ри-
стич ки упо тре бљив ме тод раз у ме ва ња дру штве ног и по ли-
тич ког си сте ма у Ср би ји, по треб но је по ка за ти да су и при-
пад ни ци по ли тич ке ели те на кон 2000. улав ном про из вод или 
де ло ви не ка да шње ко му ни стич ке но мен кла ту ре. Поч ни мо 
ана ли зу од вр ха вла сти, да кле  од чел ни ка нај зна чај ни јих по-
ли тич ких пар ти ја.

У очи упа да да су сва три вла да ра Ср би је по сле Пе-
тог ок то бра упра во из дан ци не ка да шње но мен кла ту ре. Зо-
ран Ђин ђић, чо век из у зет но ди на мич не би о гра фи је, чи ји је 
жи вот ни пут до тра гич не смр ти 2003. обе ле жен не ком ди-
ја бо лич ком енер ги јом, упра во сво јим по ре клом и раз во јем у 
ве ли кој ме ри по твр ђу је да ту те зу. Он је син ви со ког офи ци-
ра ЈНА, Дра го ми ра Ђин ђи ћа за ко га се по не где мо же на ћи 
по да так да је био пу ков ник Кон тра о ба ве штај не слу жбе. Већ 
на сту ди ја ма је за по чео ак ти ви зам на сту дент ским функ ци-
ја ма као бун тов ни пред сед ник ФОС-а, ужи ва ју ћи ве ли ку по-
др шку прак си со ва ца као ди си дент ског кри ла но мен кла ту ре. 
На кон по врат ка из Не мач ке 1989. уз по моћ истих тих кру го ва 
на пре ду је у ка ри је ри да би од 1994. пре у зео власт у Де мо
крат ској стран ци. И то ком де ве де се тих је одр жа вао бли ске 
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ве зе са де ло ви ма та да шње вла сти као што су Ми ло рад Ву че-
лић или Јо ви ца Ста ни шић, а Ми лан Бе ко му је био кум.

Во ји слав Ко шту ни ца има вр ло сли чан раз вој ни пут. Он 
је син су ди је Јо ва на Дам ња но ви ћа ко ји је по сле Дру гог свет-
ског ра та био су ди ја пре ких су до ва а за тим оба вљао функ ци-
ју су ди је Вр хов ног су да. Во ји слав је на кон за вр шет ка сту ди-
ја на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду до био ме сто аси стен та 
на ма тич ном фа кул те ту. То ком спо ро ва око до но ше ња но вог 
уста ва СФРЈ он је по др жао про фе со ра Ми хај ла Ђу ри ћа, на-
кон че га је из ба чен са фа кул те та. Но вр ло бр зо се за по слио 
на Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју да би се то ком осам де се тих ан-
га жо вао у ра зним ди си дент ским по кре ти ма, а од 1990. и у 
по ли ти ци.

И у ње го вом слу ча ју чи ње ни ца да по ти че из но мен кла-
ту ре мо гу ћа ва ла му је да и на кон фор мал ног ан га жо ва ња на 
опо зи ци о ном про сто ру, оста не у до брим лич ним од но си ма 
са раз ли чи тим де ло ви ма но мен кла ту ре. Као што је по зна то 
нај ва жни ји фи нан си јер де ло ва ња ДСС то ком дру ге по ло ви-
не де ве де се тих био је Зо ран Дра ку лић, ко ји је по чет ни ка-
пи тал на пра вио као део оба ве штај не Ге нек со ве мре же, да би 
га де ве де се тих уве ћа вао пре све га на по сло ви ма са из во зом 
пше ни це и ме та ла, у нај бли жој са рад њи са по кој ном Бор ком 
Ву чић, глав ним Ми ло ше ви ће вим бан ка ром.21

Ко нач но Бо рис Та дић је не што мла ђи из да нак го то во 
иден тич не ма три це. Он је син Љу бо ми ра Та ди ћа, офи ци ра 
ЈНА (не где се мо же на ћи по да так да је та ко ђе био при пад ник 
ОЗНА-е), ко ји је по сле ра та за вр шио фи ло зо фи ју и по стао 
про фе сор, при пад ник прак си стич ке гру пе. Ста ри ји Та дић је 
по чет ком се дам де се тих из ба чен са фа кул те та и сме штен у 
Цен тар за фи ло зо фи ју.22 Мла ди Бо рис је по шао сто па ма оца и 
био ве о ма ак ти ван у ди си дент ским кру го ви ма то ком осам де-
се тих го ди на. Ле њост га је спре чи ла да и сам кре не у ака дем-

21 Ова наизглед нелогична чињеница само потврђује логику теорије о ду-
горочним пројекцијама које извесне структуре деценијама припремају 
за одређене послове и одређени период. Како иначе објаснити чињеницу 
да Милошевић дозвољава Дракулићу да финансира опозициону партију 
Војислава Коштунице?

22 Упркос оваквим повременим проблемима, каријера Љубомира Тадића је све 
време ишла узлазном линијом, захваљујући припадништву круга окупљеног 
око Добрице Ћосића. О оснивању и напредовању овог круга „Симиноваца“ 
погледати Драгољуб Тодоровић, 2005.
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ске во де па је на кон за вр шет ка сту ди ја пси хо ло ги је на шао по-
сао про фе со ра у јед ној бе о град ској гим на зи ји. По ли тич ки се 
уз ди зао то ком де ве де се тих у стран ци ко ју су осно ва ли отац 
и при ја те љи. На кон Ђин ђи ће ве смр ти до ла зи на че ло стран ке 
и по ста је пред сед ник др жа ве, да би по сле из бо ра из 2008. и 
по бе де ДС до гра био ком плет ну власт у зе мљи.

Иако фор мал но ди си ден ти то ком не ко ли ко де це ни ја, 
сва тро ји ца су за пра во за хва љу ју ћи из вор ном при пад ни штву 
но мен кла ту ри све вре ме оста ја ли део ствар не ели те и има-
ли од ре ђе ну без бед но сну и ма те ри јал ну за шти ту. Као што је 
по зна то то је ме ха ни зам ко га се ра ци о нал ни ји при пад ни ци 
вла сти увек др же, ка ко би на кон сме не на вла сти, не ка да шњи 
опо зи ци о на ри мо гли да им вра ћа ју услу ге и шти те њи хо ву 
имо ви ну и по ло жа је.

Ово ва жи за нај ве ћи део ли де ра ре ле вант них стра на ка. 
Ви ше пу та ис при ча на при ча о Ву ку Дра шко ви ћу под се ћа на 
ње го ву исто ри ју ра да у ко му ни стич ким ин сти ту ци ја ма ко ја 
је укљу чи ва ла и ме сто ше фа ка би не те Пред сед ни ка Са ве за 
син ди ка та Ју го сла ви је, Ми ке Шпиљ ка и за да так об ра чу на са 
ди си ден ти ма. На кон про ме на 2000. ра ђе не су чак и ана ли зе 
ко је су по ка зи ва ле ка ко је у нај ве ћој ме ри но ва власт са ста-
вље на та ко ђе од де ло ва или по то ма ка не ка да шње ко му ни-
стич ке но мен кла ту ре. Име на ко ја су се по ми ња ла су Ми о дар 
Иса ков, Дра ган Ве се ли нов, Ду шан Ми хај ло вић, Је ли ца Ми-
нић, Жар ко Ко раћ, Рад ми ла Хру ста но вић, Го ран Сви ла но вић 
итд. Дру ги део су љу ди ко ји су не ка да шњи при пад ни ци Ми-
ло ше ви ће вог ре жи ма ко ји су вре ме ном от па да ли као што су 
Не бој ша Чо вић или Мом чи ло Пе ри шић итд.

На кон овог пр вог до сов ског та ла са, са успо ном Бо ри са 
Та ди ћа, у врх стран ке до ве де ни су не ки но ви љу ди. И ме ђу 
њи ма има ве о ма за ни мљи вих слу ча је ва за раз у ме ва ње на ше 
те зе. По пи са њу ме ди ја нај ва жни ји чо век у Та ди ће вом окру-
же њу да нас је Ср ђан Ша пер. Ср ђан је син Ра до ми ра Ша пе ра, 
по зна тог ко шар ка шког ре пре зен та тив ца, а за тим и функ ци о-
не ра у Ко шар ка шком са ве зу. Он је та ко ђе био и про фе сор и 
про де кан Ма шин ског фа кул те та. Ср ђан је сво ју јав ну ка ри-
је ру по чео у рок бен ду Идо ли да би на кон њи хо вог рас па да 
по чео да се ба ви те ле ви зиј ским ре кла ма ма. 

Де ве де се тих го ди на је осно вао мар ке тин шку ком па-
ни ју Ај долс енд френдс, раз ви ја ју ћи по сао са др жав ним ком-
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па ни ја ма упр кос свом опо зи ци о ном ста ту су. Зна ју ћи ка ко је 
функ ци о ни са ла Ми ло ше ви ће ва Ср би ја ја сно је да струч ност 
са ма по се би не би би ла до вољ на без до зво ле и кон та ка та са 
де ло ви ма но мен кла ту ре. По сле про ме на Ша пер по ста је ве о-
ма бли зак вла сти ма. Он и Не бој ша Кр стић су 2002. го ди не 
ра ди ли пред сед нич ку кам па њу „Зна Ср би ја“ за Во ји сла ва Ко-
шту ни цу, да би већ 2004. ра ди ли по бед нич ку пред сед нич ку 
кам па њу за Та ди ћа. То ком чи та ве де це ни је мо же се пра ти ти 
њи хов стра хо ви ти успон и осва ја ње све ве ћег де ла ме диј ског 
про сто ра и мар ке тин шких по сло ва ко ји је до вео до тле да кра-
јем дец ни је за јед но са Дра га ном Ђи ла сом кон тро ли шу ви ше 
од по ло ви не ме диј ског и ре клам ног про сто ра у Ср би ји.

За ни мљи во је да су Ша пер и Кр стић тек на кон Та ди-
ће вог до ла ска на власт као љу ди бли ски ње му ушли у ви-
со ке струк ту ре Де мо крат ске стран ке пот пу но за о би ла зе ћи 
ре гу лар ни на чин успо на у пар тиј ској хи је рар хи ји. Ша пер је 
за хва љу ју ћи бли ско сти са Та ди ћем и по ло жа ју нај ва жни јег 
са вет ни ка пред сед ни ка да нас кан ди дат за ме сто пот пред сед-
ни ка стран ке и је дан од нај моћ ни јих љу ди у зе мљи.

Ка да се го во ри о си сте ми ма ре гру та ци је по ли тич ке 
ели те у Ср би ји ве о ма зна чај но ме сто има ју при пад ни ци сту-
дент ских по кре та и ор га ни за ци ја. Из Ђин ђи ће вог при ме ра 
ви ди мо да је то тра ди ци ја ко ја иде уна зад бар че ти ри де це ни-
је.23 И мно га дру га зна чај на име на на ше по ли тич ке, на уч не и 
ин те лек ту ал не сце не про шла су се дам де се тих и осам де се тих 
кроз вр хо ве сту дент ских ор га ни за ци ја или уред ни шта сту-
дент ских гла си ла као што су Сту дент или Ви ди ци. Ли де-
ри из де ве де се тих су ме ђу тим вр ло бр зо оства ри ли за вид не 
по ли тич ке ка ри је ре. Гра до на чел ник Бе о гра да Дра ган Ђи лас, 
са вет ник пред сед ни ка Мла ден Ђор ђе вић и вла ди ка у успо ну 
Гри го ри је би ли су ли де ри про те ста из 1992. Од ли де ра про-
те ста из 1996-97 ва ља по ме ну ти да на шњег ше фа Ли бе рал
ноде мо крат ске стран ке Че до ми ра Јо ва но ви ћа, не ка да шњег 
ви со ког функ ци о не ра ДС и Г17 Че до ми ра Ан ти ћа, бив шег 
пот пред сед ни ка из вр шног од бо ра ДСС Вла ди ми ра До бро са-
вље ви ћа. Ме ђу ак тив ни ма та да био је и Оли вер Ду лић, бу-
ду ћи пред сед ник На род не скуп шти не и да на шњи ми ни стар.

23 Вероватнно и дуже. Милован Ђилас је био један од вођа комунистичке ом-
ладине на универзитету пре рата.
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Нај за ни мљи ви ји је ве ро ват но слу чај при пад ни ка по-
кре та От пор ко ји је ди рект но ор га ни зо ван и во ђен од стра не 
екс по зи ту ра аме рич ке Оба ве штај не аген ци је (ЦИА).  На кон 
што су не у спе шно по ку ша ли да се ор га ни зу ју као по ли тич-
ка стран ка и про па ли на из бо ри ма 2003, ве ли ки број њих из 
вр ха ушао је у Де мо крат ску стран ку осва ја ју ћи је из ну тра 
и ме ња ју ћи јој иде о ло шку и по ли тич ку бо ју. Јо ван Рат ко вић 
је са вет ник пред сед ни ка Та ди ћа, Сло бо дан Хо мен је др жав-
ни се кре тар у Ми ни стар ству прав де, Не над Кон стан ти но вић 
је по сла ник и шеф ад ми ни стра тив ног од бо ра На род не скуп-
шти не. Ср ђан Ми ли во је вић је ути ца јан по сла ник чи ји је бли-
зак при ја тељ шеф БИА.24

Би ло би ве о ма за ни мљи во на пра ви ти ста ти сти стич ку 
ана ли зу по ре кла сту дент ских ли де ра из тог пе ри о да. Та ко би 
се ви де ло ко ли ко је њих би ло аут сај де ра а ко ли ко та ко ђе по-
те клих из но мен кла ту ре. По оно ме што зна мо ни је ма ли број 
та квих.

Мо жда је нај за ни мљи ви ји и нај ин ди ка тив ни ји слу чај 
да на шњег ми ни стра ино стра них по сло ва Ву ка Је ре ми ћа. Са 
мај чи не стра не Вук  ву че по ре кло од чу ве них ше фо ва но-
мен кла ту ре у ти то и стич кој БиХ, По зде ра ца. Отац је Ми шко 
Је ре мић, ви со ки ка дар СПС-а у Нафт ној ин ду стри ји Ср би
је то ком де ве де се тих. Вук је на сту ди је  у Лон до ну оти шао 
упра во уз по моћ сти пен ди је до би је не пре ко оче вих пар тиј-
ских ве за. Но још у сред њој шко ли оства рио је при сан лич ни 
кон такт са про фе со ром пси хо ло ги је Бо ри сом Та ди ћем чи ме 
је отво рио се би пут и ка опо зи ци ји. То ком сту дент ских и по-
ли тич ких про те ста 1996, он се ја вља на че лу из ве сне ор га-
ни за ци је срп ских сту де на та из ди ја спо ре ко ја по др жа ва и 
по ма же опо зи ци ју. По сле 2000. Је ре мић се вра ћа у зе мљу да 
би на кон до ла ска Та ди ћа на власт по чео и ње гов ме те ор ски 
по ли тич ки успех. Нај пре по ста је спе ци јал ни са вет ник пред-
сед ни ка, а од 2007. и ми ни стар ино стра них по сло ва. Ка да је 
де мо кра та ма 2008. при па ло ме сто пре ми је ра, Је ре мић је био 
Та ди ћев кан ди дат за то ме сто. Као што ви ди мо ње го ва ка ри-
је ра, бек гра унд и си стем успо на у мно го ме по на вља успон 
ра ни јих ли де ра и уско је по ве зан са при пад но шћу но мен кла-

24 Некадашњих припадника Отпора има и на другим важним местима у 
администрацији, али има их и међу особљем америчке амбасаде у Београду.
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ту ри чак и кад се осо ба у не ком пе ри о ду на ла зи у опо зи ци о-
ном ста ту су.25

*

Иако овај чла нак ни је за ми шљен као де таљ на сту ди ја, 
чи ни се да је ски ца пот кре пље на са до вољ но при ме ра ко ји 
илу стру ју ме ха ни зам кет ман ске са мо ре про дук ци је ели те на 
вла сти у Ср би ји у по след њој де це ни ји. Кад се 2008. де си ло 
фор ми ра ње вла де од ДС и СПС и ка да је пот пи сан спо ра зум 
о по ми ре њу из ме ђу њих, чи ни се да се но мен кла ту ра, ко ја је 
до жи ве ла рас цеп две де це ни је ра ни је то ком Осме сед ни це, у 
овој фор ми из ми ри ла са ма са со бом. И со ци ја ли стич ко кри-
ло не ка да шње но мен кла ту ре при хва ти ло је си стем вред но-
сти и иде о ло ги ју ини ци ра ну по сле 2000. и до би ло по ма за ње 
ко је их ве ри фи ку је као по кај ни ке и по врат ни ке на пра ви пут. 
Са тран сфор ма ци јом не ка да шњих Ра ди ка ла, до та да је ди не 
по ли тич ке сна ге ко ја је на ста ла на мар ги на ма но мен кла ту-
ре, а не као њен пот пу ни про из вод, сви по ли тич ки ак те ри су 
при ве де ни но вом иде о ло шком по рет ку. Та ко је на стао то ли-
ко тра же ни „по ли тич ки кон сен зус“ и за јед нич ко при хва та ње 
„европ ских вред но сти“ и „европ ског пу та“.

У прак си 2000. је го ди на пре ло ма у ко јој је јед на ду бин-
ска струк ту ра ко ја истин ски вла да овом зе мљом и сто ји иза 
по ли тич ке и еко ном ске ели те као на след ни ка но мен кла ту ре, 
од лу чи ла да је вре ме да се кур та ли ше Ми ло ше ви ћа: би ло за-
то што ви ше ни је би ло ре сур са за во ђе ње су ко ба са За па дом, 
би ло за то што је ве ро ва ла да се са њи ма мо же на ћи мо дус 
ви вен ди. Ре зул та ти ових де сет го ди на у укуп ном би лан су су 
го ри од прет ход не де це ни је: од ла зак Ко сме та и Цр не Го ре, 
при пре ма одва ја ња Вој во ди не, пре пу шта ње кључ них при-
вред них ре сур са и тр жи шта стран ци ма, ства ра ње си сте ма 
при ват них мо но по ла ко ји су уна за ди ли до ма ћу про из вод њу, 
ра за ра ње вој ске, огро ман спољ но тр го вин ски де фи цит и пре-
за ду же ност зе мље.

25 Бошко Обрадовић је недавно објавио веома прецизан моделски текст под 
именом Удбашко праунуче, или тајна историја Породице која влада Србијом. 
У њему је описао како се номенклатура репродукује у последњих седамдесет 
година тако што синови стално глуме опозицију очевима. Суштина је да по-
литичка и економска моћ све време остају у истој Породици. Види текст на 
адреси http://www.vidovdan.org/2010-03-28-13-57-42/241-2010-04-23-12-04-37
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Но то су из гле да пра ви ла ко ја је За пад по ста вио и сце-
на рио ко ји мо ра да се оства ри. Но мен кла ту ра је у фор ми „но-
ве“ по ли тич ке и еко ном ске ели те при хва ти ла та пра ви ла и 
све до са да их се др жа ла ка ко би са чу ва ла соп стве ни во де ћи 
по ло жај. Про бле ми ће на ста ти ка да стран ци бу ду кре ну ли на 
до ма ће тај ку не са на ме ром да им по ку пе нај ва жни је мо но-
пол ске гра не тр жи шта. Но пи та ње је да ли ће та да ви ше ико 
има ти ре сур се и сна ге да се на би ло ком сек то ру од у пре оно-
ме што стран ци бу ду тра жи ли.

То је ме ђу тим не ка са свим дру га при ча. За на ше по тре-
бе би ло је ва жно по ка за ти ка ко је но мен кла ту ра ус пе ла да 
бар за јед ну де це ни ју у фор мал но де мо крат ском и но ми нал но 
за све под јед на ко отво ре ном си сте му, одр жи кључ не по зи-
ци је и пре не се их на сво је на след ни ке. Чи ни се да ис ку ство 
Ср би је у пот пу но сти ве ри фи ку је те зу о ре про дук ци ји ели-
те и то на онај ра ди кал ни, мил сов ски на чин опи сан у књи зи 
Ели та вла сти. 

Су шти на овог ме ха ни зма је опи са на сти хо ви ма Ми ла-
на Мла де но ви ћа из пе сме Мо дро и зе ле но: „Ка ко да оста нем 
исти / Ка ко да са чу вам се бе од про ме не / Са мо пу тем про ме-
не...“
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Mi sa Dju ro ko vic

TRAN SI TION WIT HO UT TRAN SFOR MATION:  
HOW IN SER BIA NO MEN CLA TU RE 

TRANSFOR MED IT SELF IN TO ELI TE

Summary

Aut hor re se ar ches on the de stiny of the eli te in Ser bia af
ter re gi me chan ge in 2000. Star ting from two ba sic ap pro ac hes 
abo ut eli te evo lu tion  cir cu la tion and re pro duc tion the o ri es  he 
tests the re pro duc tion hypot he sis in the ca se of Ser bia. Thro ugh 
dis playing of nu me ro us exam ples co ming from gro ups of po li ti
cal le a ders, eco no mic tyco ons and po li ti cal class in ge ne ral, he 
shows that in Ser bia we ha ve ex tre me ca se of re pro duc tion in 
which mem bers of old no men cla tu re and the ir chil dren pre ser ved 
all le a ding po si ti ons in eco nomy and po li tics. 
Key words: eli te, no men cla tu re, re pro duc tion, Ser bia, tran si tion.
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