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СО ЦИ О ЛО ШКИ ПРО ФИЛ НО ВИХ 
СРП СКИХ ВЕ ЛЕ ПО СЕД НИ КА

Резиме

У про це су пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је дру
шта ва цен трал не, ис точ не и ју го и сточ не Евро пе у фо ку су 
јав но сти, ка ко оне ши ре, та ко и на уч не, би ле су про ме не у 
сфе ри еко но ми је и по ли ти ке, док су про ме не у дру штве ној 
струк ту ри би ва ле нај че шће за не ма ри ва не или чак иг но ри са
не. Про у ча ва ње про ме на у дру штве ној струк ту ри, по себ но у 
ње ној вер ти кал ној ди мен зи ји, за да так је со ци о ло га. Про ме
не у вер ти кал ној дру штве ној струк ту ри је дан су од ин ди ка
то ра ствар ног прав ца раз во ја дру штва, ко ји се, у пра ви лу, 
су штин ски раз ли ку је од де кла ра тив ноиде о ло шког. У овом 
ра ду аутор по ку ша ва да „ис цр та“ со ци о ло шки про фил но вих 
срп ских ве ле по сед ни ка као де ла но во фор ми ра не дру штве не 
ели те. Као је дан од ре зул та та про ме на вла снич ке струк ту
ре у по љо при вре ди, зе мљо по сед нич ка ели та пред ста вља са 
јед не стра не пот пу но но ви еле мент дру штве не струк ту ре, 
док са дру ге стра не ука зу је на кон ти ну ти тет по сто ја ња ве
ли ких има ња на се ве ру Ср би је.
Кључ не ре чи: ве ле по сед ни ци, дру штве на струк ту ра, пост

со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја, срп ско дру
штво.

У по след њих сто ти ну го ди на срп ско је дру штво до жи-
ве ло ве о ма број не и ду бо ке про ме не, та ко да се, ба рем на пр-



Ср ђан Шљу кић СО ЦИ О ЛО ШКИ ПРО ФИЛ НО ВИХ...

352

ви по глед, чи ни да се у ње му из ме ни ло го то во све и да баш 
ни шта од ста рих дру штве них струк ту ра ви ше ни је на сце ни. 
За и ста, број ни ра то ви (ре ги о нал ни и два свет ска), про ме не 
др жав ног окви ра (рас пад Хаб збур шке мо нар хи је и фор ми ра-
ње за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на, кр ва ви раз лаз ју жно-
сло вен ских на ро да, др жа ва ко ју су чи ни ле Ср би ја и Цр на Го-
ра и ко нач но са мо стал на срп ска др жа ва), ми гра ци је, про це си 
мо дер ни за ци је (ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја, про ме не 
у на чи ну жи во та), итд. то ли ко су из ме ни ли „лич ни опис“ на-
шег дру штва да би се дру штве ни ак те ри ко ји су жи ве ли на 
по чет ку два де се тог ве ка чу дом чу ди ли ка да би мо гли да ви де 
ка ко срп ско дру штво да нас из гле да. Ипак, по сто ји јед но обе-
леж је аграр не струк ту ре у се вер ним срп ским кра је ви ма ко је 
се, упр кос сил ним дру штве ним по тре си ма и про ме на ма не-
ка ко увек из но ва ја вља ло, до ду ше у из ме ње ном об ли ку. Реч 
је (не пре ки ну том) оп стан ку ве ли ких по љо при вред них има-
ња на про сто ру да на шње срп ске по кра ји не Вој во ди не, чи је је 
по сто ја ње увек има ло и сво ју дру штве но-струк тур ну стра ну. 
Јед на од тих стра на да нас је ве о ма та нак слој ве ле по сед ни ка 
– вла сни ка спо ме ну тих ве ли ких има ња, ко је мо же мо сма тра-
ти де лом еко ном ске ели те дру штва.

Да на шњи сна жан иде о ло шки при ти сак ко ји мо дер ни-
за ци ју дру штва из јед на ча ва са про ме на ма у по ли тич кој и 
еко ном ској сфе ри (ви ше стра нач ки по ли тич ки си стем, пра ва 
ма њи на, од лу чу ју ћа уло га тр жи шта и сл) ни ка ко не би смео 
да од вра ти со ци о ло ге од про у ча ва ња про ме на у дру штве ној 
струк ту ри као њи хо вог глав ног пред ме та. Сва ко за не ма ри ва-
ње из у ча ва ња на ве де не вр сте про ме на од стра не со ци о ло га 
за пра во иде на ру ку иде о ло ги ји и иде о ло зи ма ко ји у тој си-
ту а ци ји мо гу не сме та но да за ма гљу ју дру штве ну ствар ност 
и при ка зу ју је она квом ка ква она за пра во ни је, а све за рад 
одр жа ва ња и ре про дук ци је од ре ђе них дру штве них од но са. 
Су прот но, со ци о ло зи свој за да так ис пу ња ва ју ка да от кри ва-
ју, а не ка да гло ри фи ју, јер дру штве ни свет ни је она кав ка-
кав из гле да да је сте: ис под ње го ве ви дљи ве по вр ши не кри-
ју не ви дљи ве струк ту ре сна га и ин те ре са (Ber ger i Kel lner, 
1991:32-33).
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Ве ли ка има ња као кон стан та  
аграр не струк ту ре

Се вер ни део Ср би је (Вој во ди на) је све до 1918. го ди не 
био са став ни део Хаб збур шке им пе ри је. Од осло бо ђе ња од 
вла сти Осман ли ја и ма сов ни јег на се ља ва ња овог под руч ја 
(1690), у обла сти ма у ко је је об у хва та ла Вој на гра ни ца жи-
ве ли су сло бод ни се ља ци, док су се ља ци у свим дру гим де-
ло ви ма да на шње Вој во ди не би ли под ло жни ци (углав ном) 
стра них фе у да ла ца. По сле рас пу шта ња де ла Вој не гра ни це 
(по ло ви на осам на е стог ве ка), ма њи део се ља штва ус пео је да 
се на ђе у окри љу сло бод них кра љев ских гра до ва и да за др жи 
сво ју сло бо ду.

Уки да ње фе у дал них оба ве за ко је је до не ла Ре во лу ци ја 
1848. ни је зна чи ло и по де лу зе мље се ља ци ма, што је ство-
ри ло бро јан слој бе зе мља ша. Не ка да шњи фе у дал ни по се ди 
по че ли су да се пре тва ра ју у ка пи та ли стич ке ве ле по се де, 
чи је су на лич је мо гли да бу ду са мо на јам ни по љо при вред-
ни рад ни ци. По ло ви ном де вет на е стог ве ка у Угар ској зе мља 
је угла вом би ла вла сни штво цр ка ва, ма на сти ра и ве ле по сед-
ни ка, док је са мо 22% зе мљи шта би ло у вла сни штву зе мљо-
рад ни ка. Од укуп ног бро ја га здин ста ва, 53% је по се до ва ло 
до 5 кј, а са мо 0,16% пре ко 1000 кј. Око по ло ви не укуп них 
по љо при вред них по вр ши на за у зи ма ли су по се ди од 5 до 100 
кј. (Ва сић, 1996:12).

Наш ис так ну ти исто ри чар Ни ко ла Га ће ша, ис тра жи вач 
аграр но-по се дов не струк ту ре у Вој во ди ни, по себ но у Бач кој, 
у сво јим нам је ра до ви ма пре до чио низ по да та ка и на уч них 
уви да ко ји нам осве тља ва ју ову област. Раз ви так аграр но-по-
сед них од но са у Бач кој од 1699. до 1918. он де ли у три пе ри-
о да: пр ви је тра јао од 1699. до осам де се тих го ди на осам на е-
стог ве ка, дру ги од осам де се тих го ди на осам на е стог ве ка до 
Ре во лу ци је 1848. и тре ћи од Ре во лу ци је 1848. до 1918. Пр ви 
пе ри од ка рак те ри ше по ста нак, раз ви так и учвр шће ње ко мор-
ско-спа хиј ског си сте ма; све тов ни по се ди фе у дал ног ти па би-
ли су ма ло број ни. Основ но обе леж је дру гог пе ри о да је план-
ско спро во ђе ње ко ло ни за тор ске по ли ти ке Бе ча на се ља ва њем 
Не ма ца и ства ра ње број них и еко ном ских ја ких стра них ко-
ло ни ја; та ко ђе је при мет но по ве ћа ње све тов ног ве ле по се да 
фе у дал ног ти па на ра чун ко мор ско-спа хиј ског си сте ма. Тре-
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ћи пе ри од по чи ње уки да њем фе у дал них од но са; рас па да се 
ко мор ско-спа хиј ски си стем, ши ри се све тов ни ве ле по сед и 
учвр шћу је цр кве ни ве ле по сед (Га ће ша, 1968:7-8).

Га ће ша по себ но ис ти че да иако је Ре во лу ци ја 1848. 
уки ну ла фе у дал не од но се на це лој те ри то ри ји Хаб збур шке 
мо нар хи је, у Вој во ди ни су се са чу ва ли круп ни зе мљи шни 
по се ди фе у дал ног по ре кла. Њи хо ва је уло га у „ка пи та ли зи-
ра њу вој во ђан ске по љо при вре де“ оста ла нео кр ње на све до 
Пр вог свет ског ра та (Га ће ша, 1995:28). У Бач кој су нај ве ће 
по се де има ли Ко тек Ру долф (Но ви Фу тог, Ста ри Фу тог, Бе-
геч, Гло жан, Бач ки Пе тро вац, Ки сач) – 20.982 кј, Се че њи Ма-
ри ја (Вај ска, Бо ђа ни) – 10.439 кј, Дун ђер ски Ге де он (Гло жан, 
Ср бо бран, Бач ко Гра ди ште, Но ви Сад, Ста ра Па лан ка, Бе геч, 
Чиб, Ста ри Бе чеј) – 7.010 кј, Дун ђер ски Ђо ка (Но ви Сад, Кул-
пин, Ту ри ја) – 4.507 кј, Редл Ла још (Ста ни шић) – 3.993 кј, и 
Лел бах Пе тар (Ку ла, Цр вен ка, Су бо ти ца) – 3.653 кј. Ба нат-
ски ве ле по сед ни ци су 1867. осно ва ли при вред но удру же ње 
у чи јем су ру ко вод ству би ли гроф Че ко њић, гроф Ка ра чо њи, 
гроф На ко, Хер тен лен ди, ба рон Да ни јел и кнез Турн-Так сис. 
Срем ски ве ле по се ди (пре ко 1.000 кј) за у зи ма ли су око 17% 
укуп не по вр ши не, а нај ве ће по се ди има ли су кнез Оде скал ки 
(Илок, Ириг, Чал ма и Ве ли ки Ра дин ци), гроф Елц (Ву ко вар, 
Ила ча, Бо бо та, Га бош и Сви ња рев ци) и гроф Пе ја че вић (Ин-
ђи ја и Пу тин ци). Вла сни ци ве ле по се да би ли су те сно по ве за-
ни са вла да ју ћим сло је ви ма угар ског дру штва, што се ви ди и 
по то ме ка ква је по ре ска по ли ти ка во ђе на у обла сти зе мљи-
шних од но са. При ме ра ра ди, ве ле по сед ник Ле де рер је у Чо ки 
пла ћао 8.970 фо рин ти за по сед од 7.837 кј, док су чо кан ски 
се ља ци пла ћа ли 5.540 фо рин ти за сво јих 2.968 кј (исто, 35, 
37 и 39).

Аграр на ре фор ма из вр ше на од мах на кон ства ра ња но-
вог др жав ног окви ра (Кра ље ви не СХС) до не ла је ве ли ке про-
ме не упра во у Вој во ди ни и вр ло ма ле у цен трал ној Ср би ји. 
Ми ни стар ство за аграр ну ре фор му осно ва но је 1919. го ди не и 
ра ди ло је све до 1931. Под удар су углав ном до шли ве ли ки по-
се ди стра них др жа вља на у Вој во ди ни (чи ме је спре че но од-
ли ва ње рен те у ино стран ство), док су ве ле по се ди др жа вља на 
но ве др жа ве у до број ме ри очу ва ни, јер је власт не пре ста но 
убла жа ва ла оштри цу ре фор ме но вим од ред ба ма о зе мљи-
шном мак си му му. Он је нај пре од ре ђен на 100 – 500 кј, да 
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би на кнад но био из ме њен уво ђе њем пој мо ва ужег мак си му ма 
(об ра ди ва зе мља), ши рег мак си му ма (сва зе мља ко ја при па да 
јед ном по сед ни ку) и су пер мак си му ма (за оне ве ле по сед ни ке 
ко ји су на свом по се ду има ли и ка па ци те те агро ин ду стри је, 
као што су мли но ви, пи ва ре, фа бри ке шпи ри ту са, фа бри ке 
кон зер ви и сл). Ре фор мом је струк ту ра по се да зна чај но из ме-
ње на, иако је још увек оста ло (1931) укуп но 39 по се да ве ћих 
од 500 хек та ра. Та су га здин ства има ла зе мље ко ли ко и пе де-
сет хи ља да га здин ста ва ве ли чи не од јед ног до два хек та ра. 
Ве ле по сед ни ци, али и бо га ти ји се ља ци, би ли су окре ну ти тр-
жи шту, спе ци ја ли зу ју ћи се по себ но за про из вод њу жи та ри ца 
и сви ња (По пов, 2002:24-25; Мир ко вић, 1952:124).

Је дан од пр вих за ко на до не тих у но вој Ју го сла ви ји, по-
сле Дру гог свет ског ра та, био је За кон о аграр ној ре фор ми и 
ко ло ни за ци ји (23. ав густ 1945). Овај је За кон пред ви део екс-
про при ја ци ју ве ли ких по се да (пре ко 45 хек та ра, од но сно 25 
хек та ра за не зе мљо рад ни ке), по се да ба на ка, пред у зе ћа, де о-
ни чар ских дру шта ва и „дру гих при ват но-прав них ли ца“, по-
се да цр ка ва, ма на сти ра и дру гих вер ских уста но ва, по се да 
ко ји су у то ку ра та оста ли без вла сни ка и прав ног на след-
ни ка, као и ви шка зе мљо рад нич ких по се да из над од ре ђе ног 
мак си му ма. Пра во пр вен ства при до би ја њу зе мље има ли су 
уче сни ци ра та на стра ни На род но о сло бо ди лач ке вој ске и 
њи хо ве по ро ди це. Нај зна чај ни је про ме не по сед нов них од но-
са де си ле су се у Вој во ди ни: у ју го сло вен ском фон ду аграр-
не ре фор ме Ср би ја је уче ство ва ла са 44,47%, од че га је чак 
90,5% от па да ло на Вој во ди ну (668.412 хек та ра, од но сно 35% 
об ра ди вих по вр ши на). Као ре зул тат ове аграр не ре фор ме, се-
љач ки по сед је још ви ше усит њен (по ве ћан је број га здин ста-
ва са два до де сет хек та ра, као и уче шће ових га здин ста ва у 
укуп ним об ра ди вим по вр ши на ма), што је во ди ло по ве ћа њу 
аутар хич но сти и па ду по љо при вред не про из вод ње (По пов, 
2002:28-29; Ми тро вић, 1999:132). Са дру ге стра не, ства ра њем 
др жав них по љо при вред них до ба ра и до де љи ва њем зе мље 
се љач ким рад ним за дру га ма у Вој во ди ни је очу ван ве ли ки 
по сед, са мо што је но ви ве ле по сед ник би ла др жа ва, у пр вом 
слу ча ју ди рект но, у дру гом ин ди рект но. Очу ва ње ве ли ких 
по се да, ко је је има ло иде о ло шке (ства ра ње „со ци ја ли стич ког 
сек то ра“), али и по ли тич ко-еко ном ске ци ље ве (кон тро ла ре-
сур са и ин ду стри ја ли за ци ја по љо при вре де), пред ста вља ло је 
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цр ту кон ти ну ти те та у од но су на пе ри од са ко јим се же лео 
сва ки кон ти ну ти тет рас ки ну ти. Ве ли ка др жав на има ња до-
дат но су по ве ћа на ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ства ра њем агро ин ду стриј ских „ком би на та“ ко ји-
ма су (тран сфор ми са не) за дру ге при кљу чи ва не ка ко би би ле 
њи хов „си ро вин ски при ве зак“.

Но ви ве ле по сед ни ци

Упр кос на За па ду и код нас увре же ном ми шље њу ка-
ко је про цес дру штве них про ме на у Ср би ји у до ба ре жи ма 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа био у пот пу но сти за ко чен, тре ба 
ре ћи да „фа мо зна“ 1989. ни је за о би шла Ср би ју. Ве о ма круп-
не про ме не од и гра ва ле су се и у еко ном ској (спо ме ни мо са-
мо пре ста нак огра ни ча ва ња и иде о ло шке дис ква ли фи ка ци је 
при ват не сво ји не), али и у по ли тич кој (ства ра ње по ли тич ких 
стра на ка и ви ше стра нач ки из бо ри) и у дру штве ној сфе ри (на-
ста нак но вих дру штве них сло је ва, итд).

Пи та ње сво ји не над по љо при вред ним зе мљи штем, као 
пи та ње од но са ме ђу љу ди ма (дру штве ним гру па ма) за наш је 
пред мет ве о ма ва жно. Без об зи ра што су про ме не сво јин ских 
од но са у по љо при вре ди у Ср би ји има ли ма њи зна чај не го у 
дру гим дру штви ма цен трал не и ис точ не Евро пе (са из у зет-
ком Пољ ске), а с об зи ром на не у спе шност про це са ко лек ти-
ви за ци је (до жи вео крах 1953. го ди не), то не зна чи да аграр не 
ре фор ме у Ср би ји ни је ни би ло: на про тив, др жав ним је ме ра-
ма до шло до круп них про ме на у од но си ма сво ји не над по љо-
при вред ним зе мљи штем.1

Пр во, уки нут је, на са мом кра ју осам де се тих го ди на, 
зе мљи шни мак си мум од де сет (15) хек та ра, ко ји је до та да 
био устав на ка те го ри ја. По сле ди ца уки да ња зе мљи шног мак-
си му ма би ла је ин тен зи фи ка ци ја тр жи шта зе мље, ко ја је опет 
во ди ла ди фе рен ци ја ци ји ме ђу се ља ци ма, до та да „осред ња-
че ним“. Од уки да ња зе мљи шног мак си му ма про фи ти рао је и 
је дан број при пад ни ка по ли тич ке и еко ном ске ели те (др жав-
ни и пар тиј ски функ ци о не ри, ди рек то ри дру штве них по љо-
при вред них пред у зе ћа и сл). Они су ову ме ру схва ти ли као 
сиг нал за тран сфор ма ци ју свог со ци јал ног ка пи та ла у еко-

1 Види опширније у: Шљукић (2009), стр. 127-134.
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ном ски. С об зи ром да су по вр ши не на тр жи шту би ле ипак 
не до вољ не за ства ра ње за и ста огром них има ња и да је цео 
про цес те као ла га но, „ево лу тив ним“ пу тем, та да још увек 
ни је до шло до ства ра ња ве ле по се да.

Дру го, ре жим је 1991. од лу чио да из вр ши по вра ћај зе-
мље од у зе те се ља ци ма у то ку дру ге аграр не ре фор ме (1953), 
као и да зе мљу на зад до би ју они се ља ци (или њи хо ви на след-
ни ци) чи ја су има ња би ла кон фи ско ва на због не из вр ша ва-
ња оба ве за из оба ве зног от ку па по љо при вред них про из во да 
(1945-1952). Овим су до дат не по вр ши не по љо при вред ног зе-
мљи шта до спе ле на тр жи ште.

Тре ће, др жа ва је 1992. го ди не је дан део по вр ши на ко-
је су би ле у дру штве ној сво ји ни про гла си ла др жав ном, чи ме 
је ја сно по ка за но да је дру штве на сво ји на са мо пре ру ру ше-
ни вид др жав не. Исто вре ме но, др жав но је зе мљи ште да то на 
ко ри шће ње до та да шњим ко ри сни ци ма, без ика кве на кна де 
(пи та ње уби ра ња рен те на по љо при вред ном зе мљи шту у др-
жав ној сво ји ни ће до ћи на ред тек 2006, са За ко ном о по љо-
при вред ном зе мљи шту).

Кључ ни мо ме нат ко ји је отво рио мо гућ ност ства ра ња 
ве ле по се да у се вер ном де лу Ср би је ипак је на сту пио го ди ну 
да на на кон сло ма до та да шњег ре жи ма. За кон о при ва ти за ци-
ји (2001) пред ви део је да се дру штве на пред у зе ћа, укљу чу ју-
ћи ту и по љо при вред на, има ју при ва ти зо ва ти на аук ци ја ма 
или пу тем тен де ра, ко је је ва ља ло да спро ве де но во фор ми ра-
на др жав на ин сти ту ци ја, Аген ци ја за при ва ти за ци ју. Ова кав 
мо дел при ва ти за ци је те шко да је био мо гућ на са мом по чет ку 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка (ка да, исти ни за во љу, при-
ва ти за ци ја ни је ни сма тра на по жељ ном од стра не по ли тич ке 
ели те), али је до по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма је дан број по је-
ди на ца аку му ли рао ре спек та би лан еко ном ски ка пи тал, чак 
мо жда и ути цао на но ву по ли тич ку ели ту да иза бе ре упра во 
мо дел про да је пу тем аук ци је и тен де ра.

Ни је би ло те шко пред ви де ти да ће усво је ни мо дел при-
ва ти за ци је до ве сти до ства ра ња енорм но ве ли ких има ња, јер 
су дру штве на по љо при вред на пред у зе ћа про да ва на за јед но 
са по љо при вред ним зе мљи штем у дру штве ној сво ји ни ко је 
су ко ри сти ла. У си ту а ци ји у ко јој ни ка ква огра ни че ња ка да је 
реч о вла сни штву над зе мљи штем не по сто ја ла (не по сто је ни 
да нас), ве ли ка су има ња по ста ја ла све ве ћа и ве ћа. Пр ва при-
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ва ти за ци ја у по љо при вре ди из вр ше на је 2002. го ди не, да би 
до кра ја 2009. би ло про да то око 260 по љо при вред них пред-
у зе ћа; при то ме је 46 при ва ти за ци о них уго во ра по ни ште но. 
Про да ти је пу тем тен де ра осам по љо при вред них ком би на та, 
ме ђу ко ји ма „Агро у ни ја“ из Ин ђи је (8.500 хек та ра), „Ми тро-
срем“ из Срем ске Ми тро ви це (8.919 хек та ра), „На пре дак“ из 
Ста ре Па зо ве (7.100 хек та ра) и „Је дин ство“ из Апа ти на са 
6.820 хек та ра (Гу лан, 2010).

Ку по ви на дру штве ног по љо при вред ног пред у зе ћа до-
но си ла је огром не, на за ко ну за сно ва не, при ви ле ги је куп-
цу. Као пр во, ку пу ју ћи пред у зе ће он је до би јао „у па ке ту“ и 
по љо при вред но зе мљи ште у дру штве ној сво ји ни ко је је то 
пред у зе ће ко ри сти ло. Хек тар зе мљи шта у дру штве ној сво ји-
ни пла ћан је ви ше стру ко ма ње од це не зе мље на сло бод ном 
тр жи шту, све га око 500 евра, док се „на сло бод но“ хек тар 
пла ћао и до 5.000 евра. Дру го, ку пац је сти цао пра во да ко ри-
сти зе мљи ште у др жав ној сво ји ни без пла ћа ња рен те, на сле-
ђу ју ћи при ви ле ги ју ко ју су има ла дру штве на по љо при вред на 
пред у зе ћа. Та је при ви ле ги ја очу ва на све до 2006. го ди не.

Про цес се од ви јао на оче ки ва ни на чин и сре ди ном 
2005. го ди не чи ње ни ца да су се у Ср би ји по ја ви ли „но ви ла-
ти фун ди сти“ до шла је у сре ди ште па жње јав но сти. Ми рис 
сен за ци је при ву као је штам пу, а у днев ним ли сто ви ма по пут 
„Ве чер њих Но во сти“, „Бли ца“ и „По ли ти ке“ то ком ле та те 
го ди не мо гли су се про чи та ти мно ги члан ци по све ће ни овој 
те ми. Да нас су име на но вих ве ле по сед ни ка, при пад ни ка еко-
ном ске ели те дру штва, до бро по зна та јав но сти, као и њи хо ве 
ве зе са по ли тич ком ели том. По у зда них и ла ко про вер љи вих 
по да та ка о це лом овом про це су не ма, та ко да се мо ра осло ни-
ти на штам пу и Ин тер нет из во ре.

Про це не о ве ли чи ни по је ди них ве ле по се да ко је су се 
по ја ви ле у штам пи се по не што раз ли ку ју, што мо же да бу-
де ре зул тат не пре ци зног из ра чу на ва ња, не до стат ка по да та ка, 
али и про ме на ко је су се у ме ђу вре ме ну до го ди ле. Ка ко год 
би ло, но ви ве ле по сед ни ци кон тро ли шу, што као вла сни ци, 
што као за куп ци, до бар део не ка да шње дру штве не и др жав-
не сво ји не у Вој во ди ни.2 На ве шће мо две но ви је про це не ко је 
се мо гу сма тра ти ба рем при бли жно тач ним.

2 У Србији има 4,66 милиона хектара обрадивог земљишта, од тога у 
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Та бе ла 1. Ве ле по се ди у Вој во ди ни (1)

Власник Укупноземљишта Државно
земљиште(%)

Ђор ђе Ни цо вић 29.630 хек та ра 60
Ми ро слав Ми шко вић 25.100 37

Ми о драг Ко стић 22.740 40
Пе тар Ма ти је вић 12.000 33
Иви ца То до рић 3.000 40

“Bal tic Pro perty” 11.000 40
Из вор: „Блиц“ (2008). 

Та бе ла 2. Ве ле по се ди у Вој во ди ни (2)

Вла сник Укуп но зе мљи шта Др жав но  
зе мљи ште (%)

Ђор ђе Ни цо вић 29.600 хек та ра 60
Ми ро слав Ми шко вић 25.000 37

Ми о драг Ко стић 24.000 40
Пе тар Ма ти је вић 16.000 33
Иви ца То до рић 6.000 40

“Bal tic Pro perty” 10.500 -
Из вор: Гу лан (2010).

Ђор ђе (или Ђор ђи је) Ни цо вић је за ПИК „Бе чеј“ пла-
тио 12,3 ми ли о на евра. Је дан од бра ће Ни цо вић, ро дом из 
Ко ла ши на, био је сво је вре ме но ди рек тор сек то ра у На род ној 
бан ци Ју го сла ви је (до 1992), а по том осни вач и вла сник „Ка-
пи тал бан ке“. Пред сед ник је гру па ци је „Ir va nic co” и се бе 
сма тра „ин ве сти ци о ним бан ка рем“. Гру па ци ја ко јој је на че-
лу бро ји 27 фир ми у че ти ри сек то ра, са нај ве ћим уде лом у 
агра ру и тек сти лу. Осим у Ср би ји, по се ду је фир ме и у Цр ној 
Го ри. Твр ди да је „Ир ва“ нај ве ћи про из во ђач хра не у Ср би ји, 
са око 200.000 то на го ди шње: 15 ми ли о на ли та ра мле ка, 10-
12 ми ли о на ки ло гра ма ме са (жи ве ва ге), пре ко 100.000 то на 
жи та ри ца, ви ше од 20.000 то на по вр ћа и 10.000 то на во ћа. У 
про це су при ва ти за ци је ку пио је и тек стил на пред у зе ћа „Пр-
ви мај“ (Пи рот), „Ни текс“ (Ниш) и „Руд ник“ (Гор њи Ми ла-
но вац), али је Аген ци ја за при ва ти за ци ју сва три уго во ра рас-
ки ну ла, због не ис пу ње них оба ве за од стра не куп ца (Eka pi ja.
com, 2008; Na slo vi.net, 2010). 

Војводини 1,6 милиона. Пре отварања процеса приватизације, у Војводини 
је било око 570.000  хектара у друштвеном и државном власништву.
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Ми ро слав Ми шко вић (рођ. 1945), пред сед ник „Дел та 
хол дин га“, ро дом је из Кру шев ца. Пре три го ди не (2007) ње-
го во се бо гат ство про це њи ва ло на око две ми ли јар де до ла ра. 
По сле ди пло ми ра ња на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
ра дио је у „Ју го бан ци“, „Тра ја лу“ и хе миј ској ин ду стри ји 
„Жу па“. Го ди не 1990. по ста је пот пред сед ник Вла де Ср би је, 
али на тој функ ци ји оста је са мо шест ме се ци. Осни ва фир му 
„Дел та М“, за тим и „Дел та бан ку“ (2004. је про да је бан ци 
„Ин те за“) и оси гу ра ва ју ћу ку ћу (ко ју та ко ђе про да је Ита ли ја-
ни ма). Спо ми њан је као је дан од фи нан си је ра ЈУЛ-а, а по сле 
Ок то бар ских про ме на у Ср би ји (2000) по ве зи ван је са не ким 
од ли де ра ДОС-а. Гру па ци ја ко ју во ди по се ду је не ко ли ко тр-
го вин ских ла на ца („Мак си“, „Тем по“...) и има низ круп них 
ин ве сти ци ја у окол ним зе мља ма. Ку пи ла је „Је дин ство“ из 
Апа ти на, „На пре дак“ из Ста ре Па зо ве, „По ду на вље“ из Че-
ла ре ва, „Ко за ру“ из Ба нат ског Но вог Се ла, итд (Вре ме, 2006; 
Ви ки пе ди ја, 2010). 

Ми о драг Ко стић (рођ. 1959) чел ник је „МК гру пе“, ко ја 
је ку пи ла „Агро у ни ју“ из Ин ђи је, „Вој во ди ну“ из Но вог Ми-
ло ше ва, „Елан“ из Изби шта... „МК гру па“ углав ном се ба ви 
по љо при вред ном про из вод њом (пре те жно ра тар ством), али 
и пре ра дом по љо при вред них про из во да (Ко сти ћа че сто на-
зи ва ју „Кра љем ше ће ра“) и тр го ви ном. Ба ви се и тран спор-
том (ка ми о ни), док у Укра ји ни об ра ђу је 35.000 хек та ра ора-
ни ца и упо шља ва око 500 љу ди. У два де сет и пет пред у зе ћа 
за по шља ва пре ко 3.000 рад ни ка. За се бе ка же да по ти че из 
„про сеч не, рад нич ке по ро ди це“. Убр зо по што је ди пло ми-
рао еко но ми ју, по чи ње да се ба ви пред у зет ни штвом: отва ра 
оџа чар ску рад њу, а по том за по чи ње про из вод њу ку ку ру зних 
па ху љи ца. Де ве де се тих го ди на по ста је фи нан си јер и функ-
ци о нер та да опо зи ци о не Де мо крат ске стран ке; кум је Не на-
да Чан ка, пред сед ни ка Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
(НИН, 2001; Ин тер нет сајт „МК гру пе“, 2010).

Пе тар Ма ти је вић (ро ђен 1951) по знат је као вла сник ин-
ду стри је ме са и ме сних пре ра ђе ви на и лан ца ме са ра, али и 
као чо век ко ји је ку пио ви ше дру штве них по љо при вред них 
пред у зе ћа („Без дан“, „Рав ни ца“ Бај мок, „Зла ти ца“ Ла за ре во, 
„Јед но та“ Ко ва чи ца, „Га лад“ Ки кин да итд). Но вац је ин ве-
сти рао и у уго сти тељ ство и тр го ви ну. По зна те су ње го ве из-
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ја ве у штам пи (ко ја га је до во ди ла у ве зу са Срп ском ра ди кал-
ном стран ком) да је „зе мља са мо ро ба“. 

Ме ђу пр вих не ко ли ко ве ле по сед ни ка ду го је убра јан и 
Ми ле Јер ко вић (ку пио „По љо при вре ду“ Сен та, „Бач ку“ Си-
вац, „Агро бач ку“ Бач, „Је дин ство“ Гај до бра, „Гра ни чар“ Га-
ко во, ПИК „Алек са Шан тић“...), као вла сник 16.000 хек та ра 
по љо при вред ног зе мљи шта у Вој во ди ни, али и ви ше ауто-
пре во знич ких пред у зе ћа. Де ве де се тих је го ди на до во ђен у 
ве зу са Жељ ко Ра жна то ви ћем - Ар ка ном, док је ове (2010) го-
ди не по ве зи ван са Дар ком Ша ри ћем, оп ту же ним за тр го ви-
ну нар ко ти ци ма. На кон што је Аген ци ја за при ва ти за ци ју са 
њим рас ки ну ла ви ше уго во ра, ње го во се „цар ство“ умно го ме 
уру ши ло. „Вик то ри ја гру па“ (Ми ли ја Ба бо вић, Зо ран Ми-
тро вић и Стан ко По по вић) је да ле ко од во де ће „че твор ке“, са 
око 6.000 хек та ра (Гу лан, 2010).

Ис кљу чи во пре ко пред у зе ћа ре ги стро ва них у Ср би ји, 
вла сни ци де ла срп ских ора ни ца по ста ли су и не ки стран ци. 
Та ко је Хр ват Иви ца То до рић („Агро кор“) ку пио „Фри ком“ и 
„Ди ја мант“, а ир ски фонд Bal tic Pro perty „Па но ни ју“, ПИК 
„Фе ке тић“ и „Вој во ди ну“ из Бач ког Бре стов ца (исто). 

*

Би о гра фи је но вих ве ле по сед ни ка до ста от кри ва ју о 
пу ту ко јим су сти гли до свог бо гат ства и о њи хо вим по ли-
тич ким ан га жма ни ма и ве за ма. Не ки од њих су има ли до бре 
„по ла зне по ло жа је“ до стиг ну те у вре ме ре жи ма Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа (Ђор ђе Ни цо вић и Ми ро слав Ми шко вић), док 
су дру ги (Ми о драг Ко стић и Пе тар Ма ти је вић) по че ли као 
са мо стал ни пред у зет ни ци, са те сним ве за ма са по ли тич ким 
стран ка ма ко је су се на ла зи ле јед но вре ме у опо зи ци ји, а јед-
но на вла сти. У сва ком слу ча ју, сви су они има ли те сне ве зе 
са по ли тич ком ели том (ели та ма), што упу ћу је на за кљу чак да 
би без со ци јал ног ка пи та ла њи хов еко ном ски ка пи тал те шко 
до био раз ме ре ко је да нас има. Та ко ђе им је сви ма за јед нич ко 
и то да су при сут ни и у дру гим гра на ма при вре де (нај ви ше 
у пре храм бе ној ин ду стри ји, али и у тек стил ној ин ду стри ји, 
тр го ви ни, бан кар ству, оси гу ра њу, итд), а не са мо у по љо при-
вред ној про из вод њи. Ко нач но, за јед нич ки им је и ан га жман у 
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окви ру оно га што се на зи ва „дру штве на од го вор ност кор по-
ра ци ја“, кроз осни ва ње и рад до бро твор них фон до ва.

Зе мљу ко ју кон тро ли шу (у сво ји ни или у за ку пу) но-
ви ве ле по сед ни ци об ра ђу ју на ка пи та ли стич ки на чин, пу тем 
на јам не рад не сна ге. Про дук тив ност на њи хо вим има њи ма је 
вр ло ви со ка, јер ко ри сте нај но ви ју ме ха ни за ци ју, при ме њу ју 
нај са вре ме ни је на чи не про из вод ње у по љо при вре ди и тру де 
се да по тре бе за рад ном сна гом све ду на ми ни мум. Ко год је 
по след њих го ди на про шао по ред шпа ли ра нај са вре ме ни јих 
по љо при вред них ма ши на из ло же них на По љо при вред ном 
сај му у Но вом Са ду, ко је из гле да ју от при ли ке као све мир-
ски бро до ви (то ли ко и ко шта ју), тај је мо гао, већ пр вог да на 
Сај ма, да на њи ма ви ди це ду ље на ко ји ма пи ше „про да то“ уз 
до да так на зи ва јед не од ком па ни ја чи ји су пред сед ни ци но ви 
ве ле по сед ни ци. Њи хо ве фир ме про из во де за до ма ће, али и за 
стра но тр жи ште; на сто је да ин ве сти ра ју и из ван Ср би је и на-
ла зе се ме ђу нај ја чим тр жи шним „игра чи ма“ у ју го и сточ ној 
Евро пи, али и не са мо у њој. Пу тем ин ве сти ра ња свог ка пи-
та ла у ино стран ству они ја ча ју и ути цај срп ског дру штва

Са дру ге стра не по сма тра но, ве ли ка кон цен тра ци-
ја зе мљи шне сво ји не у ма лом бро ју ру ку не до при но си баш 
дру штве ној ста бил но сти. Пре ве ли ка моћ зе мљо по сед нич ке 
ели те мо же да успо ри раз вој фар мер ског сло ја, као јед ног од 
сред њих сло је ва ко ји ка рак те ри шу дру штва за пад не Евро пе 
и Се вер не Аме ри ке. Евен ту ал но сла бље ње фар мер ског сло-
ја, њи хо во про па да ње и да ља кон цен тра ци ја зе мљи шне сво-
ји не мо гу до ве сти до по ја ве оштро по ла ри зо ва не дру штве не 
струк ту ре, на лик по ма ло на ону у Ју жној Аме ри ци. 

Но ви ве ле по сед ни ци на по љо при вред но зе мљи ште гле-
да ју ис кљу чи во као на ро бу, ко ја се по во љи мо же ку пи ти, 
али и про да ти, ка да се за то ука же по вољ на при ли ка. Дру-
гим ре чи ма, они су ка пи та ли сти ко ји су сво је по се де сте кли 
не дав но, а не при пад ни ци плем ства или се ља ци (фар ме ри) 
ко ји су зе мљу на сле ди ли и сто га су за њу ве за ни и дру гим 
(тра ди ци ја), а не са мо еко ном ским ве за ма. С об зи ром на ову 
чи ње ни цу, но ви ве ле по сед ни ци мо гу за не ко ли ко го ди на, ка-
да то по ста не мо гу ће на осно ву Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу из ме ђу Ср би је и Европ ске Уни је (Спо ра зум, 
2008: чла но ви 53. и 63), да до ђу у ис ку ше ње да зе мљу ко ју 
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по се ду ју про да ју стран ци ма-др жа вља ни ма ЕУ.3 Це на по љо-
при вред ног зе мљи шта у зе мља ма ЕУ је ве о ма ви со ка (да ле ко 
ве ћа не го код нас) и тре ба оче ки ва ти да ће она у Ср би ји ра сти 
ка ко се (ако се) Ср би ја бу де при бли жа ва ла ЕУ. Ин ве сти то ри 
из сред ње и за пад не Евро пе, ко ји не мо гу и не же ле да пла те 
ви со ку це ну зе мље у сво јим зе мља ма, где го то во сва ко зе-
мљи ште већ одав но има по зна тог га зду, ве ро ват но ће кре ну-
ти на тр жи шта као што је срп ско, на ко ји ма је ста ње још увек 
„флу ид но“ и где је мно го што-шта отво ре но. У сва ком слу ча-
ју, они ће, прет по ста вља мо, би ти спрем ни да пла те це ну ви-
ше стру ко ве ћу од це не ко ју су но ви ве ле по сед ни ци пла ти ли у 
про це су при ва ти за ци је, што зна чи да би ови мо гли, про да јом 
оно га што су јеф ти но ку пи ли, да за ра де огром не су ме нов ца. 
Та ко би (нео)ли бе рал на „по ли ти ка без по ли ти ке“, ко ја се очи-
глед но у Ср би ји спро во ди у овој обла сти, мо гла да ре зул ти ра 
рас про да јом стра те шки ва жног на ци о нал ног ре сур са – об ра-
ди вог по љо при вред ног зе мљи шта.
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SO CI O LO GI CAL PRO FI LE OF NEW SER BIAN  
LAR GE ESTA TE OW NERS

Summary

In the pro cess of postso ci a list tran sfor ma tion of the so
ci e ti es of Cen tral, Eastern and So ut he a stern Euro pe, the fo cus 
of the pu blic, in clu ding the sci en ti fic one, was on the chan ges in 
eco nomy and po li tics, whilst the chan ges in the so cial struc tu re 
we re of ten ne glec ted or even ig no red. The task of so ci o lo gists is 
to ex plo re the chan ges in the so cial struc tu re, espe ci ally in its 
ver ti cal di men sion. The chan ges in the ver ti cal di men sion of the 
so cial struc tu re are one of the in di ca tors of the real di rec tion of 
the de ve lop ment of the so ci ety, which is, as a ru le, es sen ti ally dif
fe rent from the dec la ra ti veide o lo gi cal di rec tion. In this pa per 
the aut hor tri es to gi ve a so ci o lo gi cal pro fi le of the new Ser bian 
lar ge esta te ow ners as a part of newly for med so cial eli te. As one 
of the re sults of the pro perty tran sfor ma tion in agri cul tu re, this 
part of the eli te re pre sents, on the one hand, a com ple tely new 
ele ment of the so cial struc tu re, whilst on the ot her hand it po ints 
to the con ti nu ity of the exi sten ce of lar ge esta tes in the nort hern 
part of Ser bia.
Key words: lar ge esta te ow ners, postso ci a list tran sfor ma tion, 

Ser bian so ci ety, so cial struc tu re.
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