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Zа дру гар ство се по ја вљи ва ло у ве ли ким еко ном ским кри за ма ко-
је се ни су мо гле пре вла да ти без оп ште мо би ли за ци је про из вод-

них сна га и њи хо вог усме ра ва ња у ди на мич ни ји еко ном ски раз вој. 
Еко ном ски раз вој је ди на мич ни ји што ве ћи број су бје ка та рас по-
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 356 -

ЗАДРУЖНАДЕМОКРАТИЈАУФУНКЦИЈИМОДЕЛА...ДраганЖ.Марковић

ла же ње го вим ре зул та ти ма и што је рас по ла га ње не по сред ни је и 
пот пу ни је. 

Ста вља ње ма се про из во ђа ча и по тро ша ча у по зи ци ју сво јин-
ских су бје ка та, ко ји су ве ре но рас по ла жу не са мо сво јом рад ном 
сна гом, већ и сред стви ма и ре зул та ти ма свог ра да, по ве ћа ва ло је 
њи хов ин те ресза про из вод њу и ди на мич ни ји раз вој про из вод них 
сна га. Са свим је из ве сно да пре ко еко ном ске мо ти ва ци је сво јин ски 
од но си суд бо но сно ути чу на еко ном ски раз вој за ко ји мо гу би ти 
за ин те ре со ва ни и на ње му се ан га жо ва ти са мо они ко ји ма ње го ви 
ре зул та ти при па да ју.

Да би ис по љи ло по тен ци јал не еко ном ске пред но сти у од но-
су на кла сич но пред у зет ни штво, за дру гар ство се мо ра по ста ви ти 
на аутен тич не за дру жне прин ци пе ко ји под ра зу ме ва ју нај ви ши 
мо гу ћи сте пен еко ном ске мо ти ва ци је. Еко ном ска мо ти ва ци ја је у 
ди рект ној за ви сно сти од мо гућ но сти при сва ја ња еко ном ских ефе-
ка та. За дру гар је мо ти ви сан да ула же у за дру гу са мо ако за др жа ва 
сво јин ски су бјек ти ви тет над сво јим уло гом, због че га се за дру жним 
нор ма ма мо ра ис кљу чи ти сва ка мо гућ ност ње го вог оту ђи ва ња. 

Из ра зних иде о ло шких и по ли тич ких об зи ра пра во сло бод ног 
ула га ња и рас по ла га ња уло же ном имо ви ном је у прак си че сто огра-
ни ча ва но. Да би се за дру гар ство не сме та но раз ви ја ло, тре ба омо-
гу ћи ти пот пу но сло бод на и нео гра ни че на ула га ња уло же ним сред-
стви ма, јер оно је по сво јој де фи ни ци ји аутен тич ни об лик сло бод-
ног при вре ђи ва ња. Да би успе шно кон ку ри са лопред у зет ни штву, 
за дру гар ство ни ка ко не сме у том по гле ду би ти хен ди ке пи ра но у 
од но су на пред у зет нич ко ак ци о нар ство.

Са ста вље на од сво јин ских уде ла, за дру жна имо ви на је исто-
вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра, чи-
ме се пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на су прот ста вље ност при ват ног и 
ко лек тив ног вла сни штва. За дру гар је „...са оста лим за дру га ри ма 
су вла сник зе мље, згра да, ма ши на, ла ђа и све га што јед на за дру га 
има, али члан за дру ге увек оста је при ват ни соп стве ник, истин ски 
по је ди нац у ве ли кој уде о ни чар ској имо ви ни...“ и „...мо же у сва ко 
до ба тра жи ти по вра ћај сво је имо ви не“.1)

Ни ко, ме ђу тим, ни је мо ти ви сан да сво ју имо ви ну ула же да би 
је у за дру зи за мр зао већ да би је уве ћао или оства рио не ки дру ги 

1)  Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, Бе о град, 1935, 
стр. 141.
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ин те рес. „Од тре нут ка ка да за дру жно де ло поч не да успе ва, уло-
же ни ка пи тал за дру га ра по чи ње да ра сте...“, а „...по раст до ла зи од 
ње го ве са рад ње и од уште да. Сво ји ну ко ју сти чепо сти же ти ме што 
сво је при вред не по сло ве оба вља за јед нич ки са оста лим за дру га ри-
ма“.2)

Пра ва за дру га је сло бод на и са мо стал на за јед ни ца удру же них 
при вред ни ка, ко ји на за јед нич ким по сло ви ма де ле и за јед нич ки 
ри зик. Сто га њи хов ин ди ви ду ал ни удео у за дру жној имо ви ни ни је 
не за ви сна и не про мен љи ва, не го за ви сна и про мен љи ва ве ли чи на, 
ко ја се по ве ћа ва кад се, за ви сно од успе шно сти ра да и по сло ва ња 
за дру ге, ње на имо ви на по ве ћа ва, или сма њу је кад се сма њу је укуп-
на имо ви на. У том по гле ду не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу уне се них 
и у за дру зи сте че них уде ла, ко ји су са став ни де ло ви је дин стве не 
за дру жне имо ви не. 

Је дин ство ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног сво јин ског су бјек ти-
ви те та је основ на ко хе зи о на сна га за дру ге, ко ја за дру га ре без ика-
кве спо ља шње при си ле др жи на оку пу. При та квом за јед ни штву 
сва ки за дру гар је лич но за ин те ре со ван да уве ћа ва њем свог уде ла 
уве ћа ва за јед нич ку имо ви ну, и да ув це ћа ва њем укуп не имо ви не за-
дру ге уве ћа ва и ин ди ви ду ал ни удео у њој.

На то ме се за сни ва дво стру ки ин те рес за дру га ра: да што ви ше 
ула же у за дру гу, и да за јед нич ким ра дом и по сло ва њем што ви ше 
уве ћа ва свој удео у за дру жној имо ви ни. А уве ћа ва ње се вр ши по 
два осно ва: по осно ву са мог уде ла, и по осно ву ин ди ви ду ал ног до-
при но са за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, из че га про ис ти че спре га 
ин те ре са да се уве ћа ва њем за дру жне имо ви не уна пре ђу ју рад и по-
сло ва ње за дру ге, а уна пре ђи ва њем за јед нич ког ра да и по сло ва ња 
уве ћа ва за дру жна имо ви на. 

УПРАВЉАЊЕЗАДРУЖНОМИМОВИНОМ

Упра вља ње је кључ на функ ци ја сво јин ског су бјек ти ви те та, без 
ко је не ма ствар ног рас по ла га ња сво јин ским објек том, као што ни 
ствар ног упра вља ња не мо же би ти без сво јин ског рас по ла га ња јер 
ако се ни шта не по се ду је, не ма се чи ме ни упра вља ти. Ода тле је и 
по те кла из ре ка да „ко има па ре (вла сни штво), тај има и власт“, ко-
ја би се услов но мо гла и обр ну ти та ко да гла си: „ко има власт, тај 
си гур но има и па ре“.

2)  Исто.
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Сво јин ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним на че ли ма су 
по сво јој при ро ди де мо крат ски јер за јед нич ко рас по ла га ње 
под ра зу ме ва и за јед нич ко упра вља ње за дру жном имо ви ном. 
За дру га ри су ствар ни упра вља чи са мо уко ли ко су ствар ни 
вла сни ци, што је ла пи дар но из ра же но и кроз Вор ба сов сло-
ган да „...за дру га упра вља ко лек тив но при ват ном имо ви ном 
сво јих за дру га ра...“,3) ко ја је исто вре ме но и њи хо ва ко лек-
тив на имо ви на.

Док се упра вља ње при ват ним пред у зе ћем за сни ва са мо на 
при ват ном вла сни штву, ода кле про ис ти че ње му свој стве на ауто-
кра тич ност, осно ву за дру жног упра вља ња чи ни ор ган ско је дин-
ство вла сни штва и ра да као основ ног из во ра вла сни штва. По што 
у за дру гу ула жу и рад и сред ства или бар јед но од то га, сви за дру-
га ри су и вла сни ци и упра вља чи, али уко ли ко је и жи ви рад основ 
при сва ја ња, рад ни ци за дру га ри су исто вре ме но и су вла сни ци за-
дру жне имо ви не.

На то ме се те ме љи и де мо крат ско на че ло „је дан за дру гар – је-
дан глас“, ко је при вид но упу ћу је на пот пу ну јед на кост, а у ства ри 
им пу ти ра не јед на ко сти, због че га се и кр ши да би се еко ном ска 
мо ти ва ци ја по ја ча ла, а и истин ска јед на кост пот пу ни је оства ри ла. 
Ра ди то га се за дру жним за ко но дав ством по је ди них зе ма ља до зво-
ља ва мо гућ ност да је дан за дру гар, за ви сно од ве ли чи не уде ла у за-
дру жној имо ви ни, има ви ше гла со ва, чи ме се омо гу ћа ва до след ни-
ја при ме на на че ла еко ном ске јед на ко сти, а ти ме и успе шни ји рад 
за дру жних ор га ни за ци ја.4)

Пра ви ло „је дан за дру гар – је дан глас“ је у ства ри у ко ли зи ји 
са на че лом еко ном ске јед на ко сти, по ко јем сва ко до би ја за во и сно 
од то га ко ли ко да је. Па ако су љу ди у су шти ни оно што су њи хо ва 
де ла, они у при ма њу тре ба да се из јед на чу ју с оним што да ју, а не с 
оним што би же ле ли да до би ју. Ко ви ше ула же у за дру гу, тај ула зи 
у ве ћи ри зик и де ли ве ћу од го вор ност, па се и од го вор ни је од но си 
пре ма по слов ним од лу ка ма, због че га је за све це лис ход ни је и еко-
ном ски оправ да ни је да има ве ће пра во гла са. Ако, на су прот то ме, 
ни шта не ула же у за дру гу, не са мо што се не мо же из јед на чи ти с 
они ма ко ји ула жу, већ га не ин те ре су је ни од лу чи ва ње, због че га 
ор га ни упра вља ња за дру гом че сто „ку бу ре“ са кво ру мом.

3) Исто, стр. 142.
4) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Задружноуправљање,СНС-ЗСЈ, Бе о град, 2002, стр. 72.
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Од лу чу ју ћу уло гу у до но ше њу за дру жних од лу ка мо ра, ме ђу-
тим, има ти ве ћи на за дру га ра, без че га би за дру га ина че из гу би ла 
свој иден ти тет и по ста ла жр тва про фи тер ске при ва ти за ци је. Због 
то га број гла со ва не мо же по сва ку це ну би ти сра зме ран ве ли чи ни 
за дру жних уде ла, а да би био при бли жно или пот пу но из јед на чен, 
мо ра ла би се по сти ћи при бли жна или пот пу на из јед на че ност уде-
ла, че му сва ка за дру га и тре ба да те жи, али не пу тем огра ни ча ва-
ња уде ла не го сло бод ним и так ми чар ским ни ве ли ра њем еко ном ске 
мо ћи за дру га ра. 

Де мо крат ско од лу чи ва ње ве ћи не за дру га ра је не за ме њи ва бра-
на не са мо про тив про фи тер ске при ва ти за ци је за дру ге већ и про-
тив сва ког не за слу же ног при сва ја ња, јер се са мо на тај на чин мо-
же обез бе ди ти да сва ко до би ја сра змер но то ме ко ли ко да је и да се 
ни ко не око ри шћу је на ра чун дру го га, што је и не из о став ни услов 
одр жа ва ња и раз ви ја ња за дру жног за јед ни штва. То је исто вре ме-
но еко ном ски под сти цај да се у ра ду и по сло ва њу сва ки за дру гар 
мак си мал но ан га жу је баш као на соп стве ном га здин ству, а за дру га 
за сно ва на на та квим од но си ма је и ви ше од то га.

Од су ство де мо крат ског од лу чи ва ња омо гу ћа ва да се рас по ла-
га ње за дру жном имо ви ном прак тич но при ва ти зу је и упра вља ње за-
дру гом мо но по ли зу је од стра не ути цај них по је ди на ца у за дру жној 
упра ви.. Још је Џемс Пи тер Вор бас ука зи вао да „...сла бо ин те ре-
со ва ње чла но ва омо гу ћа ва ства ра ње ауто кра ти је код слу жбе ни ка 
за дру ге...“, кад „...над зор и упра ва пре ђе обич но у ру ке не ко ли ци не 
слу жбе ни ка и на ме ше те ни ка...“ и кад по сло во ђа „...кат кад ствар но 
би ра управ ни ке и кон тро ли ше их“.5)

С оту ђи ва њем ствар ног рас по ла га ња за дру жном имо ви ном 
оту ђу је се и упра вља ње за дру гом, без об зи ра ка ка ва су фор мал на 
пра ва за дру га ра, што се по ра зно од ра жа ва на за дру жно по сло ва ње. 
„По слов ни не у спех ве ћи не по сто је ћих за дру жних ор га ни за ци ја у 
по љо при вре ди при пи су је се и кри зи упра вља ња, ко ја се огле да у 
то ме што је се љак укло њен са сце не упра вља ња за дру гом“.6) Од 
ан ке ти ра них за дру га ра у 7 зе мљо рад нич ких за дру га, са мо 8% је 
од го во ри ло да има ве ли ки, 48% да има ма ли, а 44% да не ма ни ка-
кав ути цај на од лу чи ва ње у за дру зи. И у оној нај ста ри јој, Азањ ској 

5) Џ.П. Вор бас, исто, стр. 214.
6) Зор ка Ву ја то вић-За кић, Коопменаџмент,Ду нав гру па, Ду нав а.д., 2000.
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за дру зи, од ан ке ти ра них 10 за дру га ра, на за дру жно од лу чи ва ње 1 
има ма ли, а 9 не ма ју ни ка кав ути цај.7) 

Са мо као ствар ни сво јин ски су бјект за дру жног вла сни штва за-
дру гар мо же би ти и ствар ни упра вљач за дру жном имо ви ном, ко ји 
не ће до зво ли ти да се она од ње га оту ђу је. За дру га ри не мо гу би ти 
ствар ни ко лек тив ни вла сни ци за дру жне имо ви не ако ни су ин ди ви-
ду ал ни вла сни ци сво јих уде ла, ни ти њо ме мо гу ствар но упра вља ти 
ко лек тив но ако о сво јим ин ди ви ду ал ним уде ли ма не од лу чу ју ин-
ди ви ду ал но. Ин ди ви ду ал на са мо стал ност за дру га ра је услов њи-
хо вог за дру жног за јед ни штва, баш као што су њи хо ва ин ди ви ду ал-
на ула га ња услов сти ца ња за дру жног вла сни штва.

Непосредностзадружногуправљања
Не по сред но рас по ла га ње за дру га ра за дру жном имо ви ном под-

ра зу ме ва и њи хо во не по сред но упра вља ње за дру гом. Да би удру-
же на сред ства за др жа ли у свом вла сни штву, они о њи ма мо ра ју 
не по сред но од лу чи ва ти за јед нич ки као што о не у дру же ним од лу-
чу ју ин ди ви ду ал но, због че га „...гла са ње пре ко за ступ ни ка ни је до-
пу ште но“.8)

То ни је циљ за се бе не го ну жан услов ко лек тив ног га здо ва ња 
и до след ног оства ри ва ња за дру жног за јед ни штва. За дру жном имо-
ви ном ни ко бо ље од ње них соп стве ни ка не мо же га здо ва ти, ни ти 
њи хо ве ме ђу соб не од но се ико бо ље од њих са мих мо же уре ђи ва ти. 
При вид ни „ре ал со ци ја ли стич ки“, или бо ље ре ћи ета ти стич ки ко-
лек ти ви зам ни је про пао због ко лек тив ног не го због је ди но на чал-
ног, ин ди ви ду а ли стич ког га здо ва ња и упра вља ња.

Истин ско ко лек тив но и де мо крат ско упра вља ње не за сни ва се 
на пред став нич ком већ на не по сред ном за јед нич ком од лу чи ва њу 
свих чла но ва ко лек ти ва. Сна га за дру гар ства је упра во у здру же ним 
сна га ма мно штва упра вља ча ко ји за јед но де лу ју као је дан је ди ни 
али над ин ди ви ду ал ни упра вљач. У по др жа вље ним за дру га ма, под-
ве де ним под оп ште ва же ћи прин цип је ди но на ча ли ја, вла да ли су,ме-
ђу тим, са свим су прот ни од но си из ме ђу ауто ри тар ног ру ко вод ства, 
спо соб ног да ра ди са мо по пар тиј ско-др жав ним ди рек ти ва ма, и 
обез вла шће ног члан ства ли ше ног сва ке мо гућ но сти ствар ног од-
лу чи ва ња.

7) Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Вла син ски су сре ти 2008“, из са оп ште ња Жив ка Мар ко ви ћа
8) Др Џемс Пи тер Вор бас, исто, стр. 32.
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Тен ден ци је ин тер не мо но по ли за ци је од лу чи ва ња у свим за-
дру га ма огле да ју се у на сто ја њи ма да се оно огра ни чи на што ужи 
круг ак тив них уче сни ка, пре ко ко јих се мо же вр ши ти од лу чу ју ћи 
ути цај ауто крат ске упра ве, чи ме се упра вљач ке функ ци је за дру га-
ра прак тич но сво де на пу ку фор мал ност. То је на ро чи то из ра же но 
кроз на сто ја ња да се не по сред но од лу чи ва ње за ме ни по сред нич-
ким од лу чи ва њем пред став нич ке скуп шти не, ко јом се мо же би ро-
крат ски мно го лак ше ма ни пу ли са ти.

За то је нео п ход но да скуп шти ну као основ ни и нај ви ши ор-
ган упра вља ња за дру гом, чи не сви за дру га ри, без мо гућ но сти пре-
но ше ња основ них функ ци ја упра вља ња на пред став нич ко те ло, 
као што су по себ но: до но ше ње основ ног нор ма тив ног ак та (ста-
ту та или пра ви ла), утвр ђи ва ње по слов не по ли ти ке, од лу чи ва ње 
о основ ним усло ви ма ра да и по сло ва ња за дру ге, као и о на чи ну 
рас по де ле укуп ног при хо да, до хот ка и оства ре не до би ти, те из бор 
управ ног од бо ра, над зор ног од бо ра и ди рек то ра за дру ге. 

При го вор да је скуп шти на са ве ли ким бро јем чла но ва не функ-
ци о нал на, оправ дан је је ди но ако она ра ди са мо у сед ни ца ма. За-
дру га ри, ме ђу тим, мо гу рас пра вља ти и од лу чи ва ти и на збо ро ви ма, 
а од лу ке до но си ти и ре фе рен ду мом или пот пи си ва њем, од но сно 
да ва њем пи са не из ја ве. Збо ро ви су тра ди ци о нал ни об лик здру же-
ног до го ва ра ња, а пот пи си ва ње је се у прак си по ка за ло као нај ра-
ци о нал ни ји об лик лич ног из ја шња ва ња. 

Ма ње зна чај не од лу ке мо же до но си ти и пред став нич ка скуп-
шти на, под усло вом да су у скла ду са не по сред но до не се ним 
основ ним од лу ка ма. Али и та кве од лу ке тре ба до но си ти на осно ву 
де мо крат ски за у зе тих ста во ва ве ћи не за дру га ра, што прет по ста-
вља прет ход ну јав ну рас пра ву и де ле ги ра ње пред став ни ка ко ји ће 
те ста во ве у скуп шти ни нај до след ни је за сту па ти, че му би нај ви ше 
од го ва рао про ме њи ви ман дат пре ма пи та њи ма ко ја су пред мет од-
лу чи ва ња.

Без об зи ра на на чин од лу чи ва ња, о предлзи ма зна чај них од-
лу ка од оп штег и за јед нич ког ин те ре са нео п ход на је де мо крат ска 
рас пра ва у ко јој се мо гу, али и не мо ра ју, лич но из ја шња ва ти сви 
за дру га ри, што је би тан чи ни лац не по сред но сти за дру жног од лу-
чи ва ња. То је и нео п хо дан услов да се не по сред но ис по ље и су че-
ле раз ли чи ти ин те ре си, из ко јих се је ди но мо же из лу чи ти ствар ни 
за јед нич ки ин те рес за дру га ра, и из бе ћи да се уме сто за јед нич ких 
про те жи ра ју пар ци јал ни ин те ре си. 
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То ме по себ но до при но си и сло бод но ис по ља ва ње лич них ини-
ци ја ти ва за дру га ра, ко ји ма се по кре ће до но ше ње од ре ђе них од лу ка 
и пред у зи ма ње нео п ход них ме ра за уна пре ђе ње за јед нич ког ра да 
и по сло ва ња. Да се ини ци ра ње не би све ло на ан га жо ва ње по сло-
вод них функ ци о не ра, основ ним нор ма тив ним ак том за дру ге тре ба 
све ор га не за дру ге оба ве за ти да сва ку по кре ну ту ини ци ја ти ву раз-
ма тра ју и о ис тој се из ја шња ва ју, уз јав но обра зла га ње од би ја ња у 
слу ча ју не при хва та ња. 

За дру жна де мо кра ти ја је у су шти ни не по сред на власт за дру-
га ра, ко ја ис кљу чу је би ло ка кво и би ло чи је по сре до ва ње. Сво јин-
ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним прин ци пи ма су по сво јој 
при ро ди де мо крат ски, јер за дру жно рас по ла га ње под ра зу ме ва и 
за дру жно упра вља ње за дру жном имо ви ном. За то је за дру жна де-
мо кра ти ја аутен тич ни об лик упра вља ња за дру гом, ко ме је туђ сва-
ки ауто кра ти зам. Ако за дру га ри удру же ним и здру же ним сна га ма 
ство ре ном имо ви ном за јед нич ки рас по ла жу, они њо ме за јед нич ки 
и упра вља ју, а уко ли ко се упра вља ње од њих оту ђу је, фак тич ки се 
оту ђу је и њи хо ва имо ви на. За то се упра вља ње за дру гом мо ра ор-
га ни зо ва ти та ко да у ње му сви за дру га ри не по сред но уче ству ју, а 
о суд бо но сним пи та њи ма за дру жног за јед ни штва са ми од лу чу ју.

То под ра зу ме ва да скуп шти ну, као нај ви ши ор ган упра вља ња 
за дру гом, чи не сви за дру га ри и да се њен рад ор га ни зу је, та ко да 
у ње му сви мо гу ак тив но уче ство ва ти. За дру га ри се не мо ра ју фи-
зич ки оку пља ти на јед ном ме сту, већ се рад скуп шти не мо же ор-
га ни зо ва ти и по збо ро ви ма на раз ли чи тим за дру жним пунк то ви ма, 
а од лу ке се мо гу до но си ти и пи сме ним из ја шња ва њем, од но сно 
пот пи си ва њем. Бит но је да се сви ма пру жи под јед на ка мо гућ ност 
уче шћа у од лу чи ва њу и да се од лу ке до но се ве ћи ном гла со ва свих 
за дру га ра. 

За раз ли ку од ак ци о нар ства, где се пра во уче шћа у од лу чи ва њу 
сти че са мо на осно ву по се до ва ња ак ци ја, сво јин ски основ уче шћа 
за дру га ра у од лу чи ва њу је до при нос ко ји они ула га њем свог ра да 
и сред ста ва да ју укуп ном ра ду и по сло ва њу за дру ге. На осно ву тог 
до при но са они сти чу и пра во при сва ја ња оства ре них ре зул та та, од-
но сно укуп них еко ном ских ефе ка та за дру ге, што се са мо њи хо вим 
не по сред ним од лу чи вањм мо же обез бе ди ти.

Та кво од лу чи ва ње је не за ме њи ва бра на про тив оту ђи ва ња и 
не за слу же ног при сва ја ња за дру гар ског ра да и сред ста ва, чи ме се у 
осно ви ис кљу чу је мо гућ ност ме ђу соб ног ис ко ри шћа ва ња за дру га-
ра. Са мо кад о усло ви ма свог за јед ни штва у за дру зи са ми од лу чу ју, 
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за дру га ри мо гу обез бе ди ти да сва ко до би ја сра змер но уло же ном и 
да се ни ко не ко ри сти на ра чун дру го га што је не из о став ни услов 
стал ног одр жа ва ња и раз ви ја ња за дру жног за јед ни штва. 

То је исто вре ме но еко ном ски под сти цај да се у ра ду и по сло-
ва њу за дру ге сва ки за дру гар мак си мал но ан га жу је баш као на соп-
стве ном га здин ству. Кад за дру га ри са ми упра вља ју за дру гом, они 
не ће до зво ли ти да се она од њих оту ђи и пре тво ри у сред ство њи-
хо вог из ра бљи ва ња од стра не не ких оту ђе них си ла. 

Под ути ца јем оп ште ета ти за ци је дру штва, и за дру ге су пре тва-
ра не у сред ство ди ри го ва не цен тра ли за ци је дру штве них сред ста ва, 
ко ја се ни је мо гла вр ши ти без цен тра ли зо ва ног упра вља ња оства-
ри ва ног узур пи ра њем упра вљач ке функ ци је за дру га ра и фор ма ли-
зо ва њем за дру жне де мо кра ти је. Ета ти стич ки ок тро и са на за дру жна 
сво ји на, без ја сно де фи ни са ног сво јин ског су бјек ти ви те та за дру-
га ра, пред ста вља ла је осно ву ин тер не цен тра ли за ци је упра вља ња 
за дру гом као ба зич ног ослон ца оп ште дру штве не цен тра ли за ци је.

Та ко цен тра ли зо ва но упра вља ње би ло је у функ ци ји при ва-
ти за ци је за дру жне имо ви не, ка ко од стра не др жа ве, та ко и од по-
сло вод них струк ту ра са ме за дру ге, ко је су у спре зи са др жав ним 
апа ра том фак тич ки рас по ла га ле за дру жном имо ви ном. А би ро-
кра ти зо ва не по сло вод не струк ту ре ви ше су за ин те ре со ва не за из-
вла че ње соп стве не ко ри сти из за дру ге не го за ње но раз ви ја ње у 
ко рист свих за дру га ра, ко ји због то га гу бе ин те рес за бо љи рад и 
успе шни је по сло ва ње. Ин ди ви ду а ли за ци ја за дру жног вла сни штва 
у сми слу ја сног де фи ни са ња сво јин ског су бјек ти ви те та за дру га ра 
зна чи ла би ње го во по ста вља ње на аутен тич не осно ве као из вор ну 
са мо за шти ту и од ин тер ног и од екс тер ног оту ђи ва ња. Са мо као 
ствар ни сво јин ски су бјект за дру жног вла сни штва за дру гар мо же 
би ти и ствар ни упра вљач за дру жном имо ви ном и не ће до зво ли ти 
да се она од ње га оту ђу је.

Као об лик са мо ор га ни зо ва ња, за дру га је и об лик са мо о длу чи-
ва ња за дру га ра, ко ји тре ба не по сред но да уче ству ју у до но ше њу 
нај зна чај ни јих од лу ка и раз ма тра њу пи та ња ко ја се ти чу ра да и по-
сло ва ња за дру ге, као што су на чин ства ра ња и упо тре бе сред ста ва 
у за дру жној сво ји ни, са рад ња са по слов ним парт не ри ма, аку му ла-
ци ја сред ста ва у фон до ви ма за дру ге, на чин рас по де ле сред ста ва 
ме ђу за дру га ри ма и др.

Од лу чи ва ње о ста ту сним пи та њи ма и осно ва ма по слов не по-
ли ти ке за дру ге тре ба, ме ђу тим, раз гра ни чи ти од струч ног ру ко во-
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ђе ња. Као што је још Џемс Пи тер Вор бас пи сао, за дру га ри „би-
ра ју упра ву, ко ја упра вља пред у зе ћем“ а „упра ве пак по ста вља ју 
струч не упра вља че, ко ји ће по сло ве у пред у зе ћу во ди ти“ та ко да је 
за дру га „јед на од ме то да код ко је де мо крат ски ор га ни зо ва не ма се 
узи ма ју струч не љу де за во ђе ње по сло ва ко ри сних по за дру ге“.9) 

Ти ме се упра вља ње за дру гом не оту ђу је од за дру га ра. Удру-
жи ва њем у за дру гу за дру га ри се не од ри чу сво јин ског, па ни упра-
вљач ког су бјек ти ви те та у ко рист не ког над ин ди ви ду ал ног су бјек-
та, већ га са мо сје ди њу ју у за јед нич ки су бјек ти ви тет да би са ми 
по ста ли још моћ ни ји вла сни ци и упра вља чи. За дру га, сто га, ни је 
не ка од њих оту ђе на ин сти у ци ја, већ је об лик њи хо вог соп стве ног 
са мо ор га ни зо ва ња и са мо у пра вља ња као вла сни ка и про и во ђа ча 
или по тро ша ча исто вре ме но.

Из то га про ис ти че и глав на пред ност за дру ге, за чи ји су рад 
и по сло ва ње не по сред но за ин те ре со ва ни сви за дру га ри, док је за 
успе шан рад и по сло ва ње ка пи та ли стич ког пред у зе ћа за ин те ре-
со ван са мо вла сник ка пи та ла. За то је ни во рад не и по слов не мо-
ти ва ци је за дру ге, уко ли ко до след но при ме њу је из вор на за дру жна 
на че ла, да ле ко из над ни воа ка пи та ли стич ког пред у зе ћа, ко је је 
при ну ђе но да и са мо ко ри сти од ре ђе не за дру жне пред но сти да би 
оп ста ло. 

Раз ли ка у сте пе ну рад не и по слов не мо ти ва ци је усло вље на је 
у осно ви раз ли ком у ка рак те ру ка пи та ли стич ког и за дру жног вла-
сни штва. Док ка пи та ли стич ко пред у зе ће при па да са мо вла сни ку 
ка пи та ла, за дру га је ор га ни за ци ја свих за дру га ра ко ји су ин ди ви-
ду ал ни и ко лек тив ни вла сни ци це ло куп не за дру жне имо ви не, због 
че га је за суд би ну пред у зе ћа за ин те ре со ван са мо ње гов вла сник, 
док су за суд би ну за дру ге за ин те ре со ва ни сви за дру га ри. 

На то ме се, као мо ти ва ци о ни фак тор, за сни ва ју раз ли ке у ка-
рак те ру упра вља ња за дру гом и пред у зе ћем. По што за дру гом, као 
вла сни ци за дру жне имо ви не, не по сред но упра вља ју сви за дру га-
ри, сви су и за ин те ре со ва ни и од го вор ни за ре зул та те ње ног ра да 
и по сло ва ња, за раз ли ку од на јам них рад ни ка ко ји за успех ка пи-
та ли стич ког пред у зе ћа ни су мно го за ин те ре со ва ни ни кад им се 
пру жа при ли ка да пар ти ци пи ра ју у ње го вом упра вља њу.

На су прот на јам ним рад ни ци ма, ко ји као пу ки про дав ци рад не 
сна ге, ни су за ин те ре со ва ни за рад и по сло ва ње пред у зе ћа уко ли ко 
ни су за то по себ но сти му ли са ни, ин те рес за дру га ра је дво струк јер 

9) Џ.П. Вор бас, Задружнадемократија, исто, стр. 32.
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у рас по де ли но во ство ре не вред но сти уче ству ју сра змер но до при-
но су ње го вом ства ра њу и као рад ни ци и као вла сни ци за дру жне 
имо ви не. А кад удео у рас по де ли за ви си и од ин ди ви ду ал них и од 
за јед нич ких ре зул та та ра да, сва ко је за ин те ре со ван не са мо за соп-
стве но ан га жо ва ње већ и за ан га жо ва ње свих уче сни ка у за јед нич-
ком ра ду и по сло ва њу, на че му се по ред ин ди ви ду ал не, за сни ва и 
ко лек тив на мо ти ва ци ја.

Зна чај на пред ност за дру гар ства је и у са рад њи, док се ка пи-
та ли стич ко пред у зет ни штво одр жа ва на оп штој кон ку рен ци ји у 
ко јој се сва ко су ко бља ва са сва ким – не са мо ка пи та ли ста са рад-
ни ком већ и ка пи та ли ста са ка пи та ли стом, и рад ник са рад ни ком. 
И док кон ку рен ци ја на тај на чин про из во ди тр жи шну и дру штве ну 
сти хи ју, ко ју од ли ку ју еко ном ске и дру штве не не ра ци о нал но сти, 
за дру жна са рад ња под ра зу ме ва ра ци о нал но план ско усме ра ва ње 
дру штве не ре про дук ци је.

На ве де не пред но сти за дру гар ства су осно ва за ви ши ни во про-
дук тив но сти и укуп не еко но ми је ра да не го што га мо же да ти ка-
пи та ли стич ко пред у зет ни штво, а пред ста вља ју сна жну мо ти ва ци ју 
и за до бро вољ ну кон цен тра ци ју сред ста ва у пред у зет нич ке свр хе 
за дру жног при вре ђи ва ња. „За еко ном ски раз ви так сла бих и си ро-
ма шних не ма при клад ни је ор га ни за ци је од за дру гар ске...“ јер за-
дру гар ство „...са би ре ма ле и ства ра од њих ве ли ке, ску пља сит не 
ка пи та ле ма лих и сла бих, те ства ра од њих ја ке“.10)

Због сво јих пред но сти, за дру гар ство пред ста вља не са мо мо-
гу ћу већ и ну жну пер спек ти ву еко ном ског и дру штве ног раз во ја, 
ко јем се мо ра при ла го ди ти и пред у зет нич ко ак ци о нар ство. С об зи-
ром да за дру жна на че ла из ра жа ва ју су шта стве на свој ства људ ског 
ро да и да је „...љу ди ма уро ђен за дру жни дух...“ ко ји „...ће мо на ћи 
чак и у нај при ми тив ни јим дру штви ма...“11), за оп ста нак и раз вој 
чо ве чан ства сем за дру гар сва не ма дру гог пу та. 

У од но су на вла да ви ну ка пи та ла, „...за дру жна де мо кра ти ја је 
уре ђе но, си сте мат ско ра ђа ње јед ног но вог си сте ма у по сто је ћем 
си сте му...“, као „...мир на ре во лу ци ја, ко ја је у то ку...“, и чи ја је „...
крај ња те жња упра вље на на ства ра ње јед ног но вог со ци јал ног об-
ли ка ко ји ће би ти спо со бан да за дру жном ор га ни за ци јом дру штва 

10) Др Ђу ро Кун та рић, Задругарство,На кла да „До бра штам па“, Сла вон ска По же га, 1939, 
стр. 17.

11) Др Гро мо слав Мла де нац, Историјазадружнихдоктрина,Са вез на ба вљач ких за дру га 
др жав них слу жбе ни ка, За дру жна би бли о те ка, Бе о град, 1935, стр. 13.
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за ме ни ка ко про фит ма хер ску при вре ду, та ко исто и по ли тич ку при-
нуд ну др жа ву“. Ти ме се од нос ра да и ка пи та ла пот пу но обр ће јер 
док „...ка пи та ли стич ки си стем чи ни рад слу гом ка пи та ла, за дру-
жни си стем чи ни ка пи тал слу гом ра да“.12)

За дру жна де мо кра ти ја ни је при вре ме на, не го исто риј ска ал-
тер на ти ва ка пи та ли зму. За дру гар ство је пра ви и већ по твр ђе ни пут 
у сло бод но дру штве но за јед ни штво: сло бод но од кла сног из ра бљи-
ва ња сва ког дру штве ног угње та ва ња. „За дру жни по крет је кре нуо 
као ал тре на ти ва при ват ном би зни су (ка пи та ли зму) и јав ном (др-
жав ном) би зни су. На и ме за ми сао пи о ни ра за дру жног по кре та сво-
ди се на то да ће за дру жни си стем јед ног да на до ми ни ра ти у све ту 
ко ји би био по слов но ор га ни зо ван као свет ска за дру жна за јед ни-
ца“.13)

Као вла сни ци про из вод них сред ста ва, за дру га ри су ис кљу чи ви 
вла сни ци и про из во да свог ра да. Од ба ци ва њем ме ђу соб ног ис ко-
ри шћа ва ња, за дру жна на че ла ис кљу чу ју екс пло а та ци ју и при сва ја-
ње ту ђег ра да, упу ћу ју ћи на то да се сва ко бо га ти ис кљу чи во соп-
стве ним ра дом. Ти ме се при ват на сво ји на као про из вод соп стве ног 
ра да не уки да не го се пре тва ра у оп ште при ват но вла сни штво, ко је 
је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко. Уки да се са мо при-
ват но вла сни штво ко је се сти че при сва ја њем ту ђег.

За дру жна имо ви на је за јед нич ко вла сни штво свих за дру га ра 
и исто вре ме но ин ди ви ду ал но вла сни штво сва ког за дру га ра сра-
змер но ње го вом уде лу у тој имо ви ни. По што су за дру жни уде ли 
ре зул тат ин ди ви ду ал ног до при но са за дру га ра, они су осно ва њи-
хо ве дру штве не јед на ко сти, ко ја се са сто ји у то ме да сва ко до би ја 
сра змер но то ме ко ли ко да је и ужи ва то ли ко ко ли ко сво јим ра дом 
за вре ђу је.

Што се за дру жна на че ла ши ре при ме њу ју, дру штве но-еко ном-
ске јед на ко сти се ши ре на це лу дру штве ну ре про дук ци ју. Раз ви-
ја њем ак ци о нар ства, оне све ви ше про ди ру и у ре про дук ци ју ка-
пи та ла, чи ји се при нос рас по де љу је сра змер но ве ли чи ни ула га ња. 
Оста је још да се та кав на чин рас по де ле при ме ни и на до при нос 
жи вим ра дом, што се прак тич но све ви ше и де ша ва, па да се ка пи-

12) Др Џемс П. Вор бас, Задружнадемократија,исто, стр. 27, 26 и 42.
13) Проф. др Зор ка Ву ја то вић-За кић, Коопменаџмент, Ду нав гру па Ду нав pre ving а.д., 

2000, стр. 16.
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та ли стич ки на чин ре про дук ци је из ну тра у це ли ни тран сфор ми ше 
у за дру жни.14)

То је исто риј ски пут оства ри ва ња већ бур жо а ском ре во лу ци-
јом про кла мо ва не искон ске иде је дру штве не јед на ко сти, ко је је 
суд бо но сно ве за но и за оства ри ва ње дру ге ре во лу ци о нар не иде је 
о дру штве ној сло бо ди. Уки да ње екс по а та ци је је нај ва жни ји услов 
осло ба ђа ња свих екс пло а ти са них, а спре ча ва ње ме ђу соб ног ис ко-
ри шћа ва ња оп шти услов сло бо де свих и сва ког. 

На су прот при нуд ном и спо ља одр жа ва ном за јед ни штву, за дру-
жно за јед ни штво је сло бод но, из ну тра одр жа ва но, то јест истин ско 
за јед ни штво. Рад у за дру зи је сло бо дан и без ика ка ве спо ља шње 
при ну де. За дру га ре ни ко не те ра да се удру жу ју и ра де; они ра де 
ко ли ко хо ће и за ра ђу ју ко ли ко ра де. 

У тен ден ци ји оп штег и пот пу ног дру штве ног осло бо ђе ња је 
глав на пред ност за дру жног за јед ни штва над при нуд ним др жав ним 
за јед ни штвом, ко је за рад мо но по ли са не при ви ле го ва не ели те др жи 
у по кор но сти огром ну ве ћи ну дру штва. А у то ме и нај ве ћи за лог 
сло бод ног ши ре ња за дру жног ор га ни зо ва ња на це лу дру штве ну 
ре про дук ци ју, ко је у пер спек ти ви тре ба пот пу но да за ме ни око шта-
лу др жав ну ор га ни за ци ју. Сто га ни су без осно ва Вор ба со ва пред-
ви ђа ња да ће „...раз ви так мо жда учи ни ти да др жа ву за ме ни за дру-
жна де мо кра ти ја...“, што ће „...на сту пи ти као по сле ди ца стал ног 
ра шће ња за дру жних ор га ни за ци о них ме то да и њи хо вог про ди ра ња 
у по сто је ћи дру штве ни си стем“.15)

За сно ва но на сло бод ном опре де љи ва њу, за дру жно ор га ни зо-
ва ње је у су штој су прот но сти са др жав ним ор га ни зо ва њем. „За-
дру жна ор га ни за ци ја, су прот но по ли тич кој ор га ни за ци ји, по чи ње 
из на ро да, а не из на ци о нал ног цен тра. По ли тич ка ор га ни за ци ја 
ста вља цен трал ну вла да ви ну из над све га; за дру жна ор га ни за ци ја 
ста вља ме сне за дру ге, ко је су у те сној ве зи са по је дин ци ма, из над 
све га. На ци о нал на за дру га је са вез ме сних је ди ни ца у ин те ре су са-
мих чла но ва...“, док је „...на ци о нал на по ли тич ка др жа ва са вез др-
жа ви ца или окру га у ин те ре су др жа ве“.16) 

За дру гар ством се ме ња са ма су шти на дру штве ног упра вља ња. 
„По ли тич ка др жа ва се ба ви упра вља њем на ро дом...“, а „...за дру-

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

15) Џ.П. Вор бас, ци ти ра ни рад, стр. 176.
16) Исто, стр. 177.
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жна де мо кра ти ја би се ба ви ла не упра вља њем на ро дом, већ упра-
вља њем ства ри ма“.17) Сто га би пред став нич ко упра вља ње би ло за-
ме ње но не по сред ним упра вља њем18), оту ђе на фор мал на де мо кра-
ти ја из вор ном ствар ном де мо кра ти јом.

DraganZ.Markovic
COOPERATIVEDEMOCRACYASMODEL

OFDEMOCRATIZATIONOFPOLITICALINSTITUTIONS
Summary

Contemporary society needs direct rather than indirect
democracy.Cooperativedemocracybasedonthegenuine
cooperativeprinciplescanbevaluableroadsigninsear
chingthemostefficientmodelofdemocratizationofpoli
ticalinstitutions.Accordingtothat,theauthorconcludes
thatcooperativedemocracyisnottemporarybuthistori
cal alternative to capitalism and representative democ
racy.Themorecooperativeprinciplesarewideraccepted,
themoresocialeconomicequalityarespreadtotheentire
social reproduction. Significant advantageof the coope
rative is in cooperation,while the capitalist enterprene
urshipisbasedongeneralcompetition.Unlikethewage
workerswhoarenotmuchinterestedforthesucessofthe
capitalistenterprise,thecooperativeisbeingdirectlyma
nagedbyallthecooperativeworkers,andallofthemare
interested in the results of itswork.Unlike the political
organization,thecooperativeorganizationcomesfrompe
ople,andnotfromnationalcenter.
Keywords:cooperativedemocracy,democratization,de
mocraticcapacities,politicalinstitutions.
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Resume
Cooperativedemocracyisnottemporary,buthistoricalal
ternativetocapitalism.Thecooperativemovementistrue
andalreadyconfirmedroadtothefreesocialfellowship,
freefromtheclassexploitationandanysocialoppression.
Beingtheownersoftheproductionmeans,thecooperative
membersarethesoleownersoftheproductsoftheirwork.
Byrejectingthemutualutilization,cooperativeprinciples
precludetheexploitationandusurpationofsomeoneelse’s
work,suggestingthateachpersonshouldgetrichbytheir
ownwork.Theprivatepropertyasaproductofone’swork
isnotbeingprecluded,butturnedtothecommonprivate
property,which isat thesame time individualandcom
mon.Onlytheprivatepropertyacquiredbytheusurpation
ofsomeoneelse’sprivatepropertyisbeingprecluded.
Bearing in mind that all the members directly manage
thecooperative,theyareallinterestedintheresultsofits
workandentrepreneurship,unlikethewageworkerswho
arenotinterestedinthesuccessofthecapitalistenterpri
se,evenwhentheygetthechancetoparticipateinthema
nagement.Unlikethewageworkers,whoworkasmerely
sellersoftheworkforce,arenotinterestedintheworkand
enterpreneurshipof theenterpriseunless theyarespeci
allystimulated,theinterestofthemembersofthecoopera
tiveistwofold,becausetheyparticipateinthedistribution
of the new value proportioned to the contribution in its
creation,bothasworkersandownersof thepropertyof
cooperative.
Themorethecooperativeprinciplesarebeingwidelyap
plied,themoresocialeconomicequalityarebeingspread
totheentiresocialreproduction.Afterthedevelopmentof
theshareholding,thoseequalityinfiltratethereproduction
ofthecapital,whoseincomeisbeingdistributedpropor
tionedtothecontributionintheinvestment.Thatmanner
ofdistributionshouldbeappliedtothecontributioninthe
formoflivework,whichisunderway,thatcausestheca
pitalistmannerofreproductiontotransformitselfentirely
intothecooperativeone.Itisthehistoricalroadofreac
hingthegenuineideaofthesocialfreedom,proclaimedin
thebourgeoisrevolution.
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Incontrasttotheforcedandexternallymaintainedfellow
ship,thecooperativefellowshipisfreeandtruefellowship.
Themainadvantageofthecooperativefellowshipoverthe
forcedstatefellowship,whichholdsinsubmissivenessthe
vastmajorityofthesocietyinfavourofthemonopolized
privilegedelite,consistsinthetendencyofthegeneraland
totalsocialfreedom.Thatconstitutesthegreatestimpor
tanceofthefreespreadingofconstitutiveorganizationof
theentiresocialreproduction,whichcould,inperspecti
ve,completelyreplacetheosseousstateorganization.The
cooperativedemocracychangestheessenceofthesocial
management,becauseitmanagesthingsinsteadofpeople,
whichplacesthegenuinetruedemocracyontheplaceof
theformaldemocracy.

 Овај рад је примљен 26. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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