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ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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1.ПРИВАТИЗАЦИЈАКАОДРУШТВЕНИУЗРОК
ПОЛИТИЧКИХСУКОБА

Осам го ди на од по чет ка при ва ти за ци је су до вољ не за са гле да-
ва ње еко ном ских, дру штве них и по ли тич ких по сле ди ца овог про-
це са. Да је тран зи ци ја до и ста је дин стве ни исто риј ски про цес, раз-
у ме ли су сви озбиљ ни ис тра жи ва чи ко ји су пра ти ли овај про цес у 
дру гих 26 зе ма ља, па су и ре зул та ти у Ср би ји не у јед на че ни, ка ко 
на при вред ном пла ну, та ко и пла ну раз во ја ин сти ту ци ја, за ко но дав-
ства и де мо кра ти је. Про цес при ва ти за ци је имао је сво је иде о ло шко 
оправ да ње у демократској су шти ни ви ше стра нач ког по ли тич ког 
си сте ма, ефи ка сно сти при ват ног пред у зе ћа и ма кро е ко но ми је у 
тр жи шној при вре ди, као и ну жно шћу отва ра ња при вре де, по сле 
ви ше го ди шњих санк ци ја, ка ула ску стра ног ка пи та ла. У прак си 
срп ске при вре де, нео ли бе рал ни мо дел уре ђе ња при вре де по ка зао 
се као не е фи ка сан, генератор корупције,1) оси ро ма ше ња ве ћи не 
ста нов ни штва. Ма ло број ни до бит ни ци при ва ти за ци је су но ви вла-
сни ци пред у зе ћа. Те за ко ју ов де на сто јим до ка за ти Те за ко ју о до-
ка зу јем са др жа на је у сле де ћем: по ли тич ки су ко би на јав ној сце ни 
Ср би је су из раз еко ном ских и ши рих дру штве них су ко ба. О да љем 
тек сту ба ви ћу се теоријскомела бо ра ци јом и практичкимдокази
вањемсу шти не ових су ко ба. 

По че так 2009. го ди не ни је из гле дао мно го дру га чи је од прет-
ход них го ди на, ка да су по вре ме но за по сле ни у по је ди ним при ва ти-
зо ва ним пред у зе ћи ма штрај ко ва ли, и ти ме ши рој јав но сти ука зи ва-
ли да ни је по што ван при ва ти за ци о ни уго вор, да за по сле ни ма ни је 
по ве зан стаж (ни су упла ће ни до при но си за пен зиј ско оси гу ра ње), 
што је би ла оба ве за по сло да ва ца, ни ти за по сле ни при ма ју за ра де 
упр кос ус по ста вља њу ре дов не про из вод ње. У ни зу слу ча је ва но ви 
вла сник ни је на ста вио са при вред ном де лат но шћу при ва ти зо ва ног 
пред у зе ћа. 

На свет ском пла ну, у тре ћем квар та лу из би ла је свет ска фи-
нан сиј ска кри за, ко ја се по чет ком 2009. го ди не пре тво ри ла у ин-
ду стриј ску кри зу и ре це си ју, са пре по зна тљи вим обе леж ји ма: сма-
ње ње оби ма при вред не де лат но сти, пад бру то-про из во да во де ћих 
ин ду стриј ских зе ма ља, бан крот ба на ка и пред у зе ћа, на гли раст не-
за по сле но сти у САД и Европ ској Уни ји. Ме ре ко је су др жа ве пред-
у зе ле, бу ду ћи да је ово пр ва ве ли ка ре це си ја по сле Дру гог свет ског 
1)  Ду брав ка Ста јић, Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке со ци јал не др жа ве – мо гућ но-

сти и огра ни че ња у тран зи ци ји, ИПС, По ли тич ка ре ви ја бр. 2/2009, стр. 14
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ра та, би ле су бр зе и су штин ски исте као ин тер вен ци о ни зам аме-
рич ког пред сед ни ка Fran kli na De lan ce Ro o se ve tla: по зај ми це нов-
ца из др жав них ре зер ви нај ве ћим бан ка ма и пред у зе ћи ма, да не 
би до шло до ма сног бан кро та ма лих и сред њих пред у зе ћа, ма сов-
не не за по сле но сти и со ци јал них по сле ди ца не са гле ди вих раз ме-
ра. У Ср би ји са да шња свет ска еко ном ска кри за ни је де ло ва ла као 
спо ља шњи фак тор ко ји угро жа ва прет ход но ста би лан си стем, већ 
при вре ду и дру штво у про це су про ме на, са по ли тич ким не ста бил-
но сти ма као спољ ним из ра зом еко ном ских и дру штве них су ко ба и 
про бле ма. Кри за је са мо отво ре но по ка за ла сла бо сти про це са при-
ва ти за ци је. 

На пре до ва ње при ва ти за ци је све ви ше по ка зу је еко ном ску 
и тех но ло шку за ви сност срп ске при вре де. По ли ти ко лог Дра ган 
Мар ко вић у не дав но об ја вље ној књи зи Демократијаипартокра
тија2) ис та као је по ве за ност гло ба ли за ци је и уну тра шњих од но са 
у Ср би ји: “Де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма у Ср би ји ни је у 
ин те ре су им пе ри ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ко ји ма ни ка ко 
не од го ва ра ју еко ном ски сна жне и по ли тич ки са мо све сне ко ло ни је 
ко је се са њи ма мо гу рав но прав но но си ти, због че га им са за ста-
ре лим тех но ло ги ја ма ну де и за ста ре ле еко ном ске и по ли тич ке мо-
де ле”.3) Уз јед ну ис прав ку ко ја се ти че су шти не ста ту са ко ло ни је, 
ову оце ну по ли ти ко ло га Мар ко ви ћа при хва там и ја, сма тра ју ћи да 
има до вољ но еко ном ско-тех но ло шких до ка за да је гло ба ли за ци ја 
про цес но вог тех но ло шког пот чи ња ва ња ве ћи не зе ма ља и ве ли ке 
ве ћи не свет ског ста нов ни штва. Мар ко вић на во ди и оце ну свет ских 
при зна тог струч ња ка за ме наџ мент Иса ка Ади же са, ко ји је оце нио 
раз лог не е фи ка сно сти при ват них пред у зе ћа у Ср би ји, а то је пре ва-
зи ђен мо дел. „Др жа ва ко ја је раз ви ја ла са мо у пра вља ње као си стем 
ху ма ни стич ког тим ског ра да ‘је по бе гла од то га и оти шла у дру гу 
крај ност. Да нас се у Аме ри ци мно го ви ше ра ди баш на овај на чин 
на ко ји је Ју го сла ви ја по че ла. То је онај на чин ауто ном них је ди ни-
ца, тим ског ра да, ру ше ња хи је рар хи је, ства ра ња мре же ра да.’  Аме-
рич ки си стем во ђе ња пред у зе ћа је оти шао та мо где је Ју го сла ви ја 
би ла“, а Ју го сла ви ја је оти шла та мо где је Аме ри ка не кад би ла“.4)

Оце на о ретрограднимпроцесимадру штве ног и еко ном ског 
си сте ма ко ју је дао овај аутор не дво сми сле но је кри тич ка и уте-

2)  Дра ган Мар ко вић: Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Бе о град, ИПС, 2009, стр. 74.
3)  Op. cit., str. 78
4)  Op. cit., str. 88.
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ме ље на на ни зу ем пи риј ских при ме ра про це са ко ји се бли жи свом 
кра ју: „Ре тро град на при ва ти за ци ја има ла је за ре зул тат бр зо бо-
га ће ње не знат не ма њи не, на ра чун огром не ве ћи не ста нов ни штва 
ко ја је прак тич но па ла на ми ни мум жи вот не ег зи стен ци је, те ви ше 
не ма за го ло пре жи вља ва ње, а ка мо ли за ула га ње у раз вој“.5) Ова-
кав ка пи та ли зам, ко ји ге не ри ше ду го роч но си ро ма штво и не јед нак 
ре ги о нал ни раз вој, на стао је као по сле ди ца по ли тич ког де ло ва ња 
пар ти ја, у скла ду са вред но сном про це ном да су пред у зе ћа „пар-
тиј ски плен“, о че му је та ко ђе пи сао Мар ко вић. По ли тич ки су ко би 
на јав ној сце ни, ка ко у Скуп шти ни ре пу бли ке Ср би је, та ко и на ни-
воу ло кал не са мо у пра ве, је су фор ма и из раз су штин ске бор бе за ка-
пи тал при ва ти зо ва них пред у зе ћа, њи хо во по зи ци о ни ра ње на до ма-
ћем и ино стра ним тр жи шти ма. Не ста бил но сти, прав не, еко ном ске 
и по ли тич ке ко је ре ме те ус по ста вља ње прав не др жа ве и хар мо нич-
ног раз во ја при вре де, што по сле дич но од би ја и стра не ин ве сти то-
ре. При мар ни ар гу мент да је Ср би ја политичкинестабилназемља 
ко ја од би ја стра не пред у зет ни ке, а ко ји че сто по ми њу по ли ти ча ри 
и ме ди ји, је пер вер ти ран ис каз, јер по ли тич ки су ко би ни су са мо ге-
не ри са ни еко ном ским и дру штве ним су ко би ма, већ они са ми иза-
зи ва ју не ста бил ност. Утемељење правне државе,ње них ор га на 
вла сти (за ко но дав не, суд ске при мар но, па и из вр шне), законодав
стваи си сте ма ин сти ту ци ја над зо ра и кон тро ле ни је спро ве де на 
це ло ви то, ко хе рент но и ва лид но, пре све га за хва љу ју ћи по ли тич кој 
по де ли пле на у при ва ти за ци ји пред у зе ћа. Со ци јал не по сле ди це су 
иза зва ле дру штве но не за до вољ ство, ко је се ис ка зу је кроз раз ли чи-
те об ли ке ор га ни зо ва них или спон та них про те ста. Ку му ла тив но, 
про це си дру штве них су ко ба су за о штре ни до те ме ре, да је њи хов 
да љи ток прак тич но не пред ви див, а ни је ис кљу че но на си ље као 
из раз си ро ма штва, бе де, и осе ћа ја не мо ћи ве ли ког бро ја гра ђа на 
Ср би је. То ком ав гу ста и сеп тем бра 2009. го ди не, не у о би ча је но за 
ру бри ку „Ме ђу на ма“ лист „По ли ти ка“, у ко јој гра ђа ни нај че шће 
по ми њу и ука зу ју на ко му нал не про бле ме, отво ре на је по ле ми ка 
со ци о ло га Зо ра на Ви до је ви ћа и јед ног чи та о ца. Са мо по ја вљи ва ње 
тек сто ва по ле мич ког ка рак те ра о тран зи ци ји и ње ним со ци јал ним 
по сле ди ца ма већ је по ка за тељ за о штре но сти са мог про це са су ко-
ба ин те ре са у дру штву. Очи глед но је да су се уљуд не по ле ми ке са 
елек трон ских ме ди ја, штам па них ме ди ја и на уч них ча со пи са „пре-
ли ле“, јер са ма прак са по ка зу је ра зор не по сле ди це тран зи ци је. Зо-
ран Ви до је вић при па да не ма лој гру пи на уч ни ка, од ко јих сам не-

5)  Op. cit., str.
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ке на во ди ла у овом члан ку и прет ход но об ја вље ним тек сто ви ма у 
раз ли чи тим ча со пи си ма, ко ји не ви ди да је тран зи ци ја уна пре ди ла 
при вре ду, ста нов ни штво и, на рав но, др жа ву и срп ски по ли тич ки 
жи вот, већ као, пре све га  про цес деиндустријализације.У за вр-
шном тек сту по ле ми ке Ви до је вић ис ти че сле де ће оце не: „Нај на-
пред ни ја дру штва има ју ме шо вит сво јин ски си стем. Ср би ја, ка да 
се са гле да ва у це ло сти, жи ви у при ми тив ном ка пи та ли зму, у осно-
ви ко ло ни јал ног ти па, пре те жно не спо соб ном за при вред ни и оп-
шти опо ра вак и ду бо ко не пра вед ном. Сва ре ле вант на ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да над моћ на дру штве на ве ћи на не по др жа ва 
до са да шњу при ва ти за ци ју, те с то га ни та кав тип ка пи та ли зма“.6) У 
за вр шном де лу тек ста, ко ји са др жи и ауто ро ва пред ви ђа ња мо гу-
ћег то ка да љих су ко ба, Зо ран Ви до је вић за кљу чу је: „...Ка да је реч 
о ста њу са да шње Ср би је и прог но зи глав них дру штве них то ко ва 
у ње ној не по сред ној бу дућ но сти – о то ме не ка су ди струч на јав-
ност. Али суд о тој ства ри тре ба да да ју и љу ди из ван на у ке, ко ји 
су по сто је ће ста ње осе ти ли кроз ис ку ство и на сво јој ко жи. Мо ји 
су за кључ ци гра ђа ни на те ме љу мно гих по да та ка из ис тра жи ва ња 
дру штва да на шње Ср би је. У иоле објек тив ној ана ли зи не мо гу се 
ква ли фи ко ва ти као ‘ни хи ли зам’ и ‘ха о тич ни пе си ми зам’ не го као 
пре о вла ђу ју ћи су ро ви ре а ли зам зе мље у ко јој жи ви мо, с не што ма-
ло ‘оаза’ ко је од то га од у да ра ју. Као гра ђа нин и као чо век био бих 
сре ћан да се ба рем у по гле ду њи хо ве ве ро до стој но сти. Као не ко ко 
се ба ви на у ком не мо гу би ти про тив свог ви ђе ња исти не“.7)

Си ро ма штво и со ци јал ни про бле ми су из вор по тен ци јал них 
су ко ба, те у ужем и ши рем сми слу ути чу на без бед ност др жа ве 
и гра ђа на. Же ље ни циљ ко јим је за по че та при ва ти за ци ја као про-
цес, би ла је ста бил ност кроз раз вој, ко ја би уки ну ла пер ма нент ну 
прак су по ли тич ких су ко ба, као из раз не мо ћи по ли тич ких пар ти ја 
и њи хо вих во ђа да ре ше про бле ме дру штва. О же ље ној ста бил но-
сти пи сао је по ли ти ко лог Зо ран Ми ло са вље вић: „Раз вој – схва ћен 
у ком плек сном сми слу тог пој ма као еко ном ски, дру штве ни, кул-
тур ни раз вој – ја ча уну тра шњу ста бил ност сва ке на ци о нал не за-
јед ни це. Уну тра шња ста бил ност сва ке на ци о нал не за јед ни це пред-
ста вља јед ну од бит них прет по став ки ја ча ња ста бил но сти чи та ве 
ме ђу на род не за јед ни це“.8)

6)  Зо ран Ви до је вић, „При ва ти за ци ја ни је спа со но сна фор му ла“, По ли ти ка, 18.9.2009, 
стр. 17. ру бри ка „Ме ђу на ма“.

7)   Зо ран Ви до је вић, ibi dem, По ли ти ка, 18.9.2009, стр. 17.
8)  Зо ран Ми ло са вље вић, „Иде је за ус по ста вља ње трај ног ми ра“, По ли тич ка ре ви ја, бр. 

2/2009, стр. 212-213.
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Су ро ва ре ал ност при вре де и дру штва Ср би је ду го ни је до би ла 
од го ва ра ју ће об ли ке ор га ни зо ва ног от по ра гра ђа на. Сла бост син-
ди ка та, чи је је члан ство број ча но го то во за не мар љи во на спрам ма-
се од пре ко 700.000 не за по сле них ли ца, по де ље них и не спрем них 
за ор га ни зо ва ње у усло ви ма принуднепрвобитнеакумулацијека
питаладо ве ли су нај пре до спон та них про те ста, као што је од-
бра на зре ња нин ске фа бри ке „Ју го ре ме ди ја“ (2003. го ди не за по чет 
штрајк ма лих ак ци о на ра), али то су би ли по је ди нач ни слу ча је ви. 
То ком 2009. го ди не, кон со ли ду ју се гра ђа ни и рад ни ци штрај ка-
чи. Је дан од на из глед обич них штрај ко ва у пред у зе ћу За ста ва елек-
трич них ин ста ла ци ја „За ста ва елек тро“ из Ра че кра гу је вач ке озна-
чио је по че так но ве фа зе от по ра при ва ти за ци ји у Ср би ји.

По че так 2009. го ди не ни је ука зи вао на бит ни је про ме не у то-
ку про це са при ва ти за ци је: по сто ја ли су ак ту ел ни или за мр зну ти 
штрај ко ви рад ни ка у ве ћем бро ју пред у зе ћа, као по је ди нач не по ја ве 
без уза јам не по ве за но сти, ка ко са мих штрај ка ча, та ко и син ди кал-
не. Бу ду ћи да су се мно ге те ри то ри јал не ор га ни за ци је Са ве за са мо-
стал них син ди ка та Ср би је уга си ле то ком про те клих го ди на при ва-
ти за ци је, што оне мо гу ћа ва ор га ни за ци о но по ве зи ва ње штрај ка ча 
из по је ди нач них пред у зе ћа. Основзапочетакштрајкау ве ћи ни 
слу ча је ва је не по што ва ње оба ве за но вог вла сни ка пред у зе ћа пре ма 
рад ни ци ма пре у зе тих уго во ром, а од но се се на ис пла ту за о ста лих 
до при но са за пен зиј ско оси гу ра ње, ка ко би се за по сле ни ма по ве-
зао стаж и омо гу ћи ло сти ца ње пра ва на пен зи ју. У мно гим при-
ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма број рад ни ка ко ји ис пу ња ва ју услов за 
од ла зак у пен зи ју ни је био ма ли, а то је ујед но би ла мо гућ ност да 
но ви по сло да вац за по сли мла де рад ни ка, об у ча ва их за рад у свом 
пред у зе ћу и да ље ши ри по сло ва ње са мла дом рад ном сна гом. 

Због број них про те ста пред Аген ци јом за при ва ти за ци ју про-
те клих го ди на, ме ди ји су по све ти ли ма ло па жње штрај ку три сто-
ти не рад ни ка пред у зе ћа „За ста ва елек тро“. Ш Штрај кач ки од бор 
је нај пре ис та као зах тев за ис пла том ви ше ме сеч них не ис пла ће них 
за ра да, а по том је штрајк ра ди ка ли зо ван зах те вом за рас кид ку по-
про дај ног уго во ра са кон зор ци ју мом ку па ца.9) У то ку овог штрај ка 
ја сно се по ка за ло да не по сто ји надзорниорган ко ји, име но ван од 
стра не Аген ци је за при ва ти за ци ју, вр ши над зор и кон тро лу при-
ме не упра во оног де ла уго во ра ко ји се од но си на за по сле не, што 
че шће укљу чу је и упла ту за о ста лих до при но са за здрав стве но и 
9)  Ви ди лист „Ре пу бли ка“, бр. 460-461, 1-30.9.2009, стр. 10-12: Иван Зла тић, „Осо бе но-

сти но вог та ла са штрај ко ва“.
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пен зиј ско оси гу ра ње. У прак си, Аген ци ја је ан га жо ва ла при ват ну 
ре ви зор ску уста но ву ко ја је фор мал но да ла по зи ти ван из ве штај о 
ис пу ње њу оба ве за куп ца пред у зе ћа, и ти ме се за вр ша ва ла над ле-
жност Аген ци је за при ва ти за ци ју у ве зи са це ло куп ним по ступ ком 
при ва ти за ци је по је ди нач ног пред у зе ћа. Ме ђу тим, но ви вла сник че-
сто ни је ис пу ња вао уго вор ну оба ве зу, от пу штао је рад ни ке и пре 
ис те ка законскогрока од две го ди не на кон при ва ти за ци је. Штрај-
ка чи су за по се ли згра ду оп шти не, у ко јој су бо ра ви ли ви ше да на. 
Пр ви об лик со ли дар но сти ши рег кру га гра ђа на ис по љен је 30. ју на 
2009. го ди не ка да су вла сни ци ма лих тр го ви на и ка фи ћа об у ста ви-
ли рад на је дан сат, ис та кав ши да ако се уга си и по след ња фа бри ка 
у Ра чи кра гу је вач кој, то ће би ти и крај њи хо ве по слов не де лат но-
сти. Шрај ку су со ли дар но при сту пи ли и младикојисупретходно
радилипо уго во ру у ис тој фа бри ци, то ком 2007. и 2008. го ди не. 
Њих је би ло пет сто ти на, а га ше њем фа бри ке оста ли би без пер-
спек ти ве да за сну ју стал ни рад ни од нос и жи ве од свог ра да. Ов де 
под се ћа мо да је пр ви та лас штрај ко ва због не за ко ни то сти у по ступ-
ку при ва ти за ци је по че ли у до брим пред у зе ћи ма: то је зре ња нин ска 
фа бри ка фар ма це ут ских про из во да „Ју го ре ме ди ја“, 2003. го ди не. 
Та да су се ор га ни зо ва но по бу ни ли ма ли ак ци о на ри ове фа бри ке, 
вла сни ци 30% ка пи та ла, шти те ћи не са мо пра во из ак ци ја, већ и 
до бре за ра де и пен зи је, јер је ова фа бри ка до бро по сло ва ла и би ла 
из во зник, те су за по сле ни има ли ви ши стан дард жи во та не го мно-
ги за по сле ни у Ср би ји, те су има ли шта да бра не. Њи хо ва „ак ци о-
нар ска ре во лу ци ја“ до ве ла је до по ли тич ких по сле ди ца  па да вла-
де пре ми је ра Жив ко ви ћа и кон сти ту и са ња пр ве вла де пре ми је ра 
Во ји сла ва Ко шту ни це. При ме ри пред у зе ћа са очу ва ним ка пи та лом 
и сред стви ма за рад, чи ји су за по сле ни би ли не за до вољ ни, а ус пе-
ли су да оства ре сво је зах те ве, ма ло број ни су. Ве ћи на пред у зе ћа је 
уни ште на не са мо због ду го ва, већ си сте мат ским про це сом деинду
стријализације, сва ка ко про тив ин те ре са и во ље ло кал них ор га на 
вла сти. 

За то је штрајк у Ра чи кра гу је вач кој до био ко но та ци је бор бе за 
пра во на рад и за ра ду, али и оп ста нак ши рег кру га гра ђа на Ср би је, 
што им пли ци те отва ра број на пи та ња по ли тич ке од го вор но сти за 
број не ло ше и не за ко ни то спро ве де не по ступ ке при ва ти за ци је ши-
ром Ср би је. Им пли цит на пи та ња у прак си, пре или ка сни је, пре-
ра ста ју у не ки об лик по ли тич ких су ко ба, по го то во у сре ди ни ко ја 
је по ли тич ки не ста бил на. Ме ди ји су то ком ју на и ју ла по ли ти зо ва-
ли овај штрајк, али штрај ка чи су по ка за ли упор ност у на ме ри да 
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санк ци о ни шу нео д го вор не вла сни ке пред у зе ћа. Усле ди ла је епи зо-
да ле жа ња штрај ка ча на пру зи у Ла по ву, 24. и 25. ју на 2009. го ди не. 
Ши ра по др шка гра ђа на то ком ле та до би ја ка рак тер политичкогот
пораприватизације,као не де мо крат ском про це су, ко ји је уме сто 
де мо кра ти је и еко ном ског раз во ја до вео до оси ро ма ше ња при вре де 
и гра ђа на. Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је ни је пру жио ми-
ни мал ну по др шку сво јим чла но ви ма ка да су до шли у Бе о град и 
ни су им обез бе ди ли са лу да пре спа ва ју, већ су но ћи ли на плоч ни ку 
у цен тру гра да, на Те ра зи ја ма. Ти ме је овај син ди кат ја сно по ка зао 
да не раз у ме про це се гло ба ли за ци је и тран зи ци је у ма лим при вре-
да ма, пре све га у Ср би ји.

Ор га ни зо ва ни про те сти за по сле них и гра ђа на ни су оста ли без 
ко мен та ра за ступ ни ка нео ли бе рал ног мо де ла тр жи шне при вре де. 
Про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду Бо рис Бе го вић дао је ко-
мен тар ли сту „По ли ти ка“ 19.8.2009. го ди не, под на сло вом „Срећ на 
но ва 1969!“ у ко ме ис ти че сле де ћи став: „Ме ни се чи ни да се ра ди о 
по врат ку са мо у пра вља ња, од но сно по ку ша ја ње го вог об на вља ња. 
Кроз све ове зах те ве, про вла чи се иде ја да су упра во рад ни ци ти ко-
ји же ле до бро фир ми, да су је ди но они спо соб ни да сво јом до бром 
во љом и по слов ним зна њем из ве ду фир му из кри зе, а да су но ви 
при ват ни вла сни ци јед но став но пљач ка ши имо ви не фир ме ко ју су 
ку пи ли по ‘ба га тел ним це на ма.’ Не мам ни шта про тив да не ко раз-
ми шља на тај на чин, је ди но су ми ма ло чуд ни штрај ко ви као на чин 
из ра жа ва ња соп стве них по ли тич ких и еко ном ских кон цеп ци ја, али 
то ни је бит но. Је ди но је бит но ка ко се пре ма то ме од но си вла да“.10)

Овај ко мен тар је зна ча јан, због те о риј ске, по ли тич ке и дру-
штве не те жи не ко ју му да је име и ста тус ње го вог ауто ра. Али се 
из ње га мо же схва ти ти и не при хва та ње да за по сле ни, иако сла би-
ја дру штве на гру па ци ја у од но су на пред у зет ни ке, има ју за кон ско 
пра во да шти те сво је пра во на рад, пра ва из ра да и, сход но чл. 18. 
За ко на о ра ду, да се бо ре про тив сва ке вр сте дис кри ми на ци је. Да су 
за ко ни би ли при ме њи ва ни, од но сно да је њи хо ва не при ме на санк-
ци о ни са на, би ла би ста би ли зо ва на прав на др жа ва, као осно ва и га-
рант еко ном ског раз во ја при вре де и стан дар да гра ђа на. У јав ном 
дис кур су – у ме ди ји ма, пи са ним и усме ни ко мен та ри ма на уч них 
и ин те лек ту ал них по сле ни ка све че шће се чу је оце на о „ди вљем 
ка пи та ли зму пр во бит не аку му ла ци је“, као што је пре ход но из нет 
став про фе со ра Зо ра на Ви до је ви ћа. У прак си се кон цен три ше не-

10)  Упор. „Ре пу бли ка“, оp. cit., str. 12.
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за до вољ ство гра ђа на, а по ку шај да се то не за до вољ ство по ли тич ки 
ар ти ку ли ше у још увек ле гал ним и ле ги тим ним гра ни ца ма је по-
че так по ступ ка осни ва ња Со ци јал де мо крат ске пар ти је, чи ји пред-
сед ник би био Ра сим Ља јић. Ин ди ка тив но је да је, као ми ни стар 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку, овај по ли ти чар при хва тио нај те жи 
ре сор, да је пу то вао по Ср би ји уве ра ва ју ћи се у прак си у исти ни-
тост жал би штрај ка ча, да је уло жио ве ли ки труд и стр пље ње, па и 
лич но раз у ме ва ње и ем па ти ју за не во ље љу ди, што ни је ти пич на 
од лу ка са вре ме них по ли ти ча ра у Ср би ји. Но то су лич не од ли ке 
по је дин ца, а вре ме ко га је све ма ње, и прак са, по ка за ће да ли ће 
ова пар ти ја ус пе ти да про грам ски при ву че члан ство и ре ал но ис-
ка же ин те ре се све та ра да. Пре пре ке на том пу ту су ве ли ке, због 
ви ше стру ко сти ин те ре са по ли тич ких и по слов них ели та. Ме ре јед-
но крат не по мо ћи ко ју Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку да је нај у гро же ни јим рад ни ци ма су крат ког да ха. У це ло куп ној 
сло же но сти сво јих про ти ву реч них про це са у Ср би ји, по ста вља се 
пи та ње озбиљ ног при сту па и од го вор но сти вла де за це ло куп ност 
про це са при ва ти за ци је. Да је бла го вре ме но усво је на стра те ги ја 
раз во ја при вре де, ко ја би у пр вој фа зи укљу чи ва ла јав не ра до ве 
као сред ство из град ње пут не мре же и по ве зи ва ња Ср би је са Евро-
пом, а та ко ђе и сред ство за по шља ва ња оних ко ји оста ју без по сла, 
по сле ди це би би ле да ле ко ма ње. Оста вљам по стра ни еко ном ско 
пи та ње да ли је ка пи тал дру штве них пред у зе ћа мо гао да бу де са-
чу ван, или бар ве ћи део, уме сто пљач ка ња пред у зе ћа пре при ва ти-
за ци је. Рад ту жи ла штва и суд ства та ко ђе је до при нео при ва ти за ци-
ји ка ква је ре а ли зо ва на у Ср би ји, а це ло куп ност ових про це са до 
ду бо ких по ли тич ких су ко ба, ко ји се, упро шће но, сво де на ста во ве 
ЗА Евро пу и ПРО ТИВ Евро пе. Ов де са мо под се ћам да раз ви је на 
ка пи та ли стич ка дру штва за др жа ва ју раз ли чи те об ли ке сво ји не, по-
себ но шти те ћи об ли ке гру пе и ко лек тив не сво ји не на ста ле у ра ни-
јим фа за ма раз во ја ка пи та ли зма, као што је ак ци о нар ство, као вид 
уче шћа за по сле них у упра вља њу пред у зе ћем, а у на шим усло ви ма 
ту спа да тра ди ци о нал на и еко ном ски ефи ка сна за дру жна сво ји на, 
од но сно сво ји на за дру га ра. Да је ово ра ци о нал но схва та ње, ко је у 
прак си от кла ња или ума њу је по ли тич ке су ко бе, мо же се про ве ри ти 
и у из не тим ста во ви ма и ем пи риј ској ве ри фи ка ци ји у члан ку по ли-
ти ко ло га Дра га на Мар ко ви ћа „Со ци јал не по тре бе и на чин њи хо вог 
за до во ља ва ња у ло кал ној за јед ни ци“.11)

11)  Дра ган Мар ко вић, ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, оp. cit., 
По ли тич ка ре ви ја бр. 2/2009, стр. 61-82.
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2.ПОЈАМИИСТОРИЈСКОСХВАТАЊЕПОЛИТИЧКОГ
СУКОБАУИСТОРИЈИПОЛИТИЧКИХТЕОРИЈА

Иде ја о спре ча ва њу по ли тич ких и рат них су ко ба пу тем ује ди-
ње ња Евро пе и ти ме ства ра ња га ран ци је за веч ни мир, ста ра је три 
ве ка. Фран цу ски све ште ник и фи ло соф, опат Шарл д’Сент Пјер, 
об ја вио је 1713. го ди не сво је де ло Нацртвечногмира. Овај спис 
из ра жа ва те мељ ну људ ску по тре бу као и по тре бу вла да ра. Аутор 
оправ да ва свој став.12) По сво јој су шти ни, ду ху и оп штој фи ло соф-
ско-по ли тич кој све сти, овај спис већ отва ра пи та ња Но вог до ба, 
иако је пи сац кле рик и са мим тим ни је мо гао да де фи ни ше ста во ве 
на ра ди ка лан на чин, ка ко су то не што ка сни је учи ни ли ен ци кло-
пе ди сти. Аутор оправ да ва свој став оце ном да „са да шње уре ђе ње 
Евро пе мо ћи ће увек са мо да иза зи ва го то во не пре ста не но ве ра-
то ве“.13) Ова иде ја још увек је у окви ри ма за шти те хри шћан ских 
зе ма ља и пред мо дер ног схва та ња по ли ти ке: „Ако европ ско Удру-
же ње чи је осни ва ње пред ла же мо мо же да га ран ту је хри шћан ским 
вла да ри ма до вољ но по у зда но да ће мир би ти ста лан, уну тар и из-
ван њи хо вих др жа ва, не ма ни јед ног ме ђу њи ма за ко га не би би ло 
мно го по вољ ни је да пот пи ше спо ра зум о ства ра њу удру же ња не го 
да у ње му не уче ству је“. Су шти на веч ног ми ра је очу ва ње без бед-
но сти и трај ног по рет ка, ко ја га ран ту је ре дов но функ ци о ни са ње: 
1) др жа ве, 2) тр го ви не. Циљ ауто ра На цр та веч ног ми ра је уно ше-
ње ра ци о нал но сти у по ли ти ку. 

Овај на црт је на стао у кон крет ном исто риј ском пе ри о ду, ка да 
се по ја ви ла по тре ба за огра ни ча ва њем вла сти ап со лут них мо нар ха. 
Са др жи на на цр та усме ре на је ка ра зу му европ ских вла да ра, обе ћа-
ва ју ћи им мир на су прот екс пан зи о ни зму, али и кон крет ну до бит: 
по за ми сли опа та Сен-Пје ра, по ло ви на сред ста ва ко ја ина че др жа-
ве одва ја ју за вој ни бу џет, при па ла би њи ма. Ова ко из нет пред лог 
и у вре ме ну у ко ме је на стао ни је ре а лан ни ти спро во див. Ипак је 
од са вре ме ни ка пре по знат као озбиљ на рас пра ва у ко рист уни вер-
зал не иде је ми ра. Не тре ба за бо ра ви ти да је то вре ме ра то ва Лу ја 
XIV  (за шпан ско на сле ђе и дру гих) ко ји су те шко оп те ре ти ли тре-
ћи ста леж, а нај ве ће људ ске жр тве под не ли су фран цу ски вој ни ци, 
из свих дру штве них ста ле жа. Уни вер за ли зам На цр та веч ног ми ра 

12)  За овај на вод и сле де ће, упор. Гру па ауто ра, Ен ци кло пе диј ски реч ник по ли тич ке фи-
ло зо фи је, том 2 М-Ж, (пре вод са фран цу ског  Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа), стр. 894-899.

13)  Op. cit., str. 895.
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у сво јој фи ло соф ској су шти ни са др жи уни вер за ли зам ка пи та ли зма 
као бу ду ћег свет ског по рет ка, на су прот фе у дал ном пар ти ку ла ри-
зму. За то је ва жан за схва та ње на по ра људ ског ума да се по ли тич ки 
су ко би, а нај пре ра то ви, огра ни че од стра не ши ре по ли тич ке за јед-
ни це ако већ ни је мо гу ће да бу ду пот пу но до ки ну ти.

По ре дак без ра то ва и по ли тич ких су ко ба за о ку пљао је фи ло-
со фе и по сле Фран цу ске ре во лу ци је. Исто риј ски раз ло зи су ра зу-
мљи ви јер је Те рор до вео го то во до ис тре бље ња чи та вих окру га, 
а На по ле о но ви ра то ви еко ном ски и људ ски ис цр пе ли су не са мо 
Фран цу ску већ и це ло куп ну Евро пу. Це ло куп на по ли тич ка фи-
ло со фи ја 19. ве ка раз ма тра ла је пи та ње веч ног ми ра упра во под 
ути ца јем ових исто риј ских до га ђа ја: Сен-Си мон, Кант и, у окви ру 
ре во лу ци о нар не те о ри је о од у ми ра њу др жа ве као усло ву за крај 
свих су ко ба, Маркс, те низ дру гих ми сли ла ца ба ви ли су се про бле-
мом ка ко за у ста ви ти ра то ве као нај те жи об лик су ко ба, али и ма ње 
су ко бе уну тар дру шта ва, ко ји мо гу до ве сти до уну тра шњег ра та 
(гра ђан ски рат, ре во лу ци ја). Ка рак те ри стич на је чи ње ни ца да се 
по ли тич ка те о ри ја и фи ло со фи ја у све ту, две де це ни је по сле па да 
Бер лин ског зи да, ба ве пре и спи ти ва њем свих бит них пи та ња др жа-
ве и по ли ти ке, али је про блем усло ва за свет ски мир за о би ђен. Да 
ли је то ко нач на ка пи ту ла ци ја људ ског ума пред сна га ма ра за ра ња 
и при хва та ње свих вр ста и ни воа су ко ба, од ло кал них до ме ђу на-
род них, као ко нач не исто риј ске не ми нов но сти?

По ли тич ки су коб мо ра има ти не ке оп ште при хва ће не еле мен-
те да би био те о риј ски и прак тич ки пре по знат као та кав. Ти усло-
ви су: 1) по сто ја ње ја сно де фи ни са не по ли тич ке вред но сти при-
хва ће не од стра не ин сти ту ци ја вла сти, ве ћи не ста нов ни штва, као 
и по ли тич ке док три не. По ли тич ка вред ност мо ће би ти иде ја или 
ин сти ту ци ја прин цип раз во ја или по ли тич ког уре ђе ња дру штва. 2) 
Ну жни еле мент по ли тич ког су ко ба су ње го ви уче сни ци, по ли тич-
ки су бјек ти, ко ји мо гу би ти по је дин ци, гру пе, ин сти ту ци је (ор га ни 
вла сти, по ли тич ке стран ке, цр ква, не вла ди не ор га ни за ци је, син ди-
ка ти), као и јав ни и не јав ни су бјек ти (ови по то њи су тај не ор га ни-
за ци је, кри ми нал на удру же ња, са мо су не ки од при ме ра). 3) Вре ме 
и про стор: као и дру ге људ ске де лат но сти, по ли тич ки су ко би има ју 
по че так, за вр ше так, по сле ди це, мо гућ ност пре тва ра ња у дру ге вр-
сте су ко ба или по ли тич ко ар ти ку ли са ње дру ге вр сте су ко ба.
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3.МОГУЋЕПЕРСПЕКТИВЕРАЗВОЈАПРОЦЕСАСОЦИ
ЈАЛНОГНЕЗАДОВОЉСТВАУСРБИЈИ

Про цес тран зи ци је у Ср би ји до вео је до сло же них, че сто и про-
ти ву реч них по сле ди ца у при вре ди, јав ном сек то ру, ра ду др жав них 
ор га на, а по себ но кар ди нал не по сле ди це имао је у сфе ри дру штве-
не струк ту ре. Чи ње ни ца да се рад но спо соб но ста нов ни штво де ли 
на за по сле не, ме ђу ко ји ма има и оних ко ји су си ро ма шни14) и не за-
по сле не, ме ђу ко ји ма има оних ко ји су ра дом у зо ни си ве еко но ми је 
сте кли зна чај на ма те ри јал на до бра, те шко је по сто је ћим ме то да ма 
дру штве них на у ка прог но зи ра ти од лу ке и по ли тич ко по на ша ње, 
као и мо гућ но сти на сил ног ре а го ва ња на си ро ма штво и на го ми ла-
не про бле ме у жи во ту обич них гра ђа на. Ако је те шко прог но зи ра-
ти по на ша ње еко ном ских су бје ка та на Бе о град ској бер зи, што је у 
све ту мо гу ће пу тем ма те ма тич ких мо де ла, још је те же пред ви де ти 
со ци јал не су ко бе и њи хо во мо гу ће по ли тич ко ар ти ку ли са ње, или 
мо гу ћу ма ни пу ла ци ју њи ма. Из опи са до га ђа ја у Ср би ји, ја сно је 
да су мно ги гра ђа ни би ли прет ход но уве ре ни да је нео ли бе рал ни 
мо дел ка пи та ли зма је ди ни мо гу ћи си стем у ко ме се мо ра жи ве-
ти и ра ди ти, те да су њи хо ве ре ак ци је иза зва не са зна њем и осве-
шће но шћу да при вред на де лат ност пре ста је да по сто ји у њи хо вом 
окру же њу. Из та кве све сти мо же, али не мо ра ну жно да на ста не 
озби љан, ор га ни зо ван и по ли тич ки зре ло про ми шљен по крет гра-
ђан ског от по ра... при ва ти за ци ји, што укљу чу је и ја сну ал тер на ти ву 
про грам ског ка рак те ра: стра те ги ју раз во ја др жа ве и при вре де, са 
по себ но раз ви је ним струч ним про грам ским опре де ље њем о об ли-
ци ма сво ји не. Про ме не у сво јин ским об ли ци ма зах те ва ју про ме не 
Уста ва ре пу бли ке Ср би је од 08.11.2006. го ди не. По сто је ћи син ди-
ка ти и др жа ве, а по себ но удру же ња по сло да ва ца, ни су спо соб ни за 
та ко ве ли ке про ме не, ко је су си стем ског ка рак те ра.

Дру га мо гућ ност је при хва та ње по сто је ћег ста ња као не ми-
нов но сти, по сто ја ње дру штве не и лич не апа ти је гра ђа на.

Тре ћа мо гућ ност су пре вре ме ни из бо ри, као при вид про ме не, 
ко ја су штин ски не ме ња ста ње у дру штву, пре све га не за по сле ност, 
у прав цу бо љит ка.

Но те шко ће вла сти да оправ да при ва ти за ци ју као про цес про-
ме на су очи глед не, та ко да са да и на слов јед не пу бли ка ци је Са ве за 
са мо стал них син ди ка та Ср би је из 2008. го ди не “Бо ље парт нер не го 
14)  Упор. Ду брав ка Ста јић, Мо гућ но сти со ци јал ног ди ја ло га у вре ме ну кри зе, ИПС; Бе о-

град, 2009.
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про тив ник”, де лу је пре ва зи ђе но и не до ра сло про бле ми ма при вре-
де и гра ђа на.
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POLITICALCONFLICTSASTHESOURCEANDRESULTOF

SOCIALANDECONOMICCONFLICTS
Summary

Inthistextauthorattemptedtoprovethepremisethatpo
liticalcontroloftheprocessofprivatizationhashadde
terminingrole in its followingresults: inefficientdomes
ticeconomy,weakdomesticcapital,deindustrialization,
regional inequalitiesandunemployment.Majorityof the
populationhasbeenhitbyimpoverishmentandsincethe
beginning of 2009 there have been noted the job losses
in foreign companies due to the world economic crisis.
In Serbia a concentrated social movement against neo
liberalcapitalismistakingplaceasanewformofsocial
andeconomicreactiontopoliticalconflictscausedbyap
propriationofthecompanypropertiesbypoliticalparties,
in particular in small towns inSerbia. In current phase
(September2009)itisnotpossibletomakeprognosison
developmentofthisprocess.
KeyWords: political conflict, economic and social con
flict,socialmovement,neoliberalcapitalism,deindustri
alization,poverty
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