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ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА У БИВШИМ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА: ТРАНЗИЦИЈА 

ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЈА? 
 

Истраживања вертикалне димензије друштвене структуре увек су била део 
онога што називамо “главним током” (mainstream) социологије. Тако Колинсов Со-
циолошки речник (Collins Dictionary of Sociology) овом проблему посвећује 36 одред-
ница са преко 30 страница. Ради се о проблему који побуђује велико интересовање 
социолога и који је предмет многобројних спорова и дискусија. Такође, ово питање 
има и велики практични значај.  

Модерно друштво не подразумева само одговарајуће политичке и економске 
институције, како што су вишестраначки политички систем, права мањина, кључна 
улога тржишта и сл, него и одговарајућу друштвену структуру (у њеној верти-
калној димензији), са одсуством дубоког јаза између друштвених класа/слојева, као и 
присуство широких средњих слојева и интензивне друштвене покретљивости. 

У пољопривреди то подразумева релативно малобројан слој фармера (као део 
средњих слојева), уместо бројног, али фрагментираног и дезорганизованог сељаш-
тва. Аутор покушава да одговори на питање да ли се, у овој области, у бившим со-
цијалистичким земљама одиграва транзиција, или пак трансформација. Ова друга 
укључује и тврдњу да исход промена није унапред познат, као што се то подразу-
мева у појму “транзиција”. 

Кључне речи: друштвена структура, транзиција, трансформација, фармери, 
сељаштво, бивше социјалистичке земље. 
 

 У овом раду полазимо од две упоришне тачке које је, према нашем 
мишљењу, тешко оспоравати, и око којих би се већина (иначе пословично 
несложних) социолога могла сагласити. 

 Прва је теза Т. Парсонса (Parsons) према којој модерна друштва “ (…) 
имају већу општу способност прилагођавања него сва остала друштва и (…) 
јединствено Западно порекло” (Парсонс, 1992: 9). Евентуални приговор “кул-
турне ограничености” једне овакве тврдње он одбија речима: “(…) наша прет-
поставка о супериорној способности прилагођавања код модерних друштава 
не искључује могућност да “пост модерна” фаза друштвеног развоја може 
почети једног дана на основу различитих друштвених и културних извора и 
са различитим особинама (исто). Не ради се, дакле, ни о каквом “крају исто-
рије” (Фукујама). Такође, модерна друштва садрже састојке различитог кул-
турног порекла, не само Западног. 
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Друга тачка коју сматрамо неспорном јесте тврдња да не-модерна 
(“неразвијена”, “традиционална”, “предмодерна”, “остала”) друштва, сасвим 
природно, настоје да се развију, да увећају своју моћ и тиме свој еволутивни 
капацитет, да “ухвате прикључак” са модерним (“развијеним”, “Западним”) 
друштвима и то тако што покушавају да одређене црте модерних друштава 
развију унутар себе самих. Овај се процес најчешће назива модернизација 
(“модернизацијски процеси”). Наравно, покушати не значи одмах и успети. 
Исто тако, питање метода и актера модернизације остаје отворено. 

Српско друштво, као једно од бивших социјалистичких европских дру-
штава, пред “задатком” модернизације се налази већ трећи пут у последњих 
две стотине година. Први пут пред овим задатком Србија се нашла након 
ослобођења од стране (турске) доминације. Северни део данашње Србије 
(Војводина) тада је био под влашћу једног европског друштва које је насто-
јало да постане модерно – Хабзбуршке монархије, али је његова модерни-
зација вршена спорије у односу на централне делове тадашње Аустроугарске. 
Радило се, у ствари, о зависној, периферијског модернизацији, која се вршила 
у односу на потребе центра. 

Слободан Антонић (Антонић, 2003) препознаје два (неуспела) “таласа” 
модернизације у периоду до Другог светског рата. Први наступа готово непо-
средно након стицања независности (1978), у време када је број фабрика у 
Србији био мањи од десет, када није било железничких пруга, док су путеви 
били малтене непроходни. Модернизација је обављана ауторитарним начи-
ном, преко чиновничког апарата, а модернизовани су пре свега државна упра-
ва и јавне установе. Уведена је стајаћа војска, унапређен порески систем, 
основана Народна банка, Академија наука, реформисано судство, уведено 
обавезно основно образовање. Грађене су пруге (до 1888. око 552 километра), 
отварана индустријска предузећа (до 1896. њих 14), број рудника је утрост-
ручен. После Мајског преврата (1903) и отпочињања царинског рата с Аус-
троугарском (1906) пораст индустријске производње у још увек претежно 
сељачкој земљи био је још бржи, док је железничких пруга 1914. било чак 1 
664 километра. Овај је “талас” модернизације заустављен ратовима 1912 – 
1918, у којима је Србија изгубила 24% свог становништва (сваког другог 
мушкарца између 18. и 55. године живота) и чак 13 годишњих националних 
доходака. Други “талас” започиње након што је Краљ државним ударом од 
06. јануара 1929. године прекинуо бескрајне политичке расправе и сукобе око 
државног уређења. Развоју привреде (посебно индустрије) нарочито је била 
окренута влада Милана Стојадиновића (1935-1939). Његова је влада органи-
зовала јавне радове, форсирала домаћу индустрију и остваривала велики 
спољнотрговински суфицит. Трошкови живота су од 1929. до 1940. пали чак 
за једну трећину. Повољни трендови прекинути су Другим светским ратом, у 
којем је уништено 36% југословенске индустрије и четвртина свих станова и 
кућа. Укупна ратна штета била је упола већа од оне коју је имала Велика 
Британије и седам и по пута већа од ратне штете коју су претрпеле САД! 
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Други се пут се “задатак” поставио након Другог светског рата, када се 
власти докопала, на различите начине, нова политичка елита. Врх комунис-
тичке партије је, добрим делом, своју власт легитимисао управо исказивањем 
незадовољства дотадашњим током модернизацијских процеса и жеље да се 
неразвијеност превлада.  

“Експеримент” који је желела да изврши комунистичка елита није 
успео и то не само због притиска које је непрестано долазило из окружења 
(развијених земаља Запада), већ и због тога што се модернизација хтела изве-
сти без изградње њених основних институција. Комунистичка је елита побр-
кала тржиште с индустријализацијом, демократију с политичком партијом и 
вредносни консензус с (наметнутом) идеологијом. 

Према С. Антонићу (Антонић, 2003) у Србији (Југославији) је у перио-
ду 1946-1979 на делу био трећи (поново неуспешни) “талас” модернизације. 
Почетни замах развоја (1946-1948) прекинут је сукобом југословенске и 
совјетске комунистичке олигархије и покушајем ове прве да насилно колек-
тивизује пољопривреду. Крајем 1950. Југославија се нашла на ивици глади; 
национални доходак падао је по стопи од 5,25% годишње. Од 1953. године, 
захваљујући одустајању од колективизације и огромној финансијској помоћи 
Запада, неповољни су трендови преокренути и земља је искусила период 
најбржег развоја у својој историји. До 1964. друштвени је производ растао по 
стопи од 8% годишње, а индустријска производња по стопи од чак 12,4%. 
Године 1961. пољопривредно је становништво по први пут пало испод 50%. 
Међутим, идеолошка ограничења комунистичке елите, која су пречила развој 
политичког плурализма и инсистирала на доминацији рада над капиталом, 
водила су економским и друштвеним нерационалностима које су, коначно, 
изазвале друштвену кризу. 

Коначно, слом социјалистичког система није сместио неопходност мо-
дернизације у архив историје; напротив, исто питање, овај пут у форми “тран-
зиције”, поново је постављено. 

Уз термин “транзиција” ставили смо и стављамо знаке навода јер смат-
рамо израз пост-социјалистичка трансформација бољим (Stark, 1994: 4). 
Ово због тога што је исход процеса о којима се ради, упркос жељама и наме-
рама да се бивша социјалистичка друштва модернизују, заправо неизвестан. 
Ако су пост-социјалистичке земље у процесу “транзиције”, имамо право да 
питамо: Шта је на другој страни пролаза (транзита)? Они који тврде да се 
бивше социјалистичке земље незаустављиво крећу ка тржишној економији и 
демократском политичком систему су или наивни или су просто идеолози и 
налазе се у истој равни са некадашњим комунистичким “теоретичарима” који 
су тврдили да је “социјализам прелазни период на путу ка комунизму”. 
Идеологија “транзиције” не разликује се много од комунистичке: све што је 
раније било није ваљало, а сада смо “коначно на правом путу”. Једино у шта 
можемо бити сигурни јесте да се неке темељне промене одигравају у пост-
социјалистичким друштвима, као и да узроци тих промена леже како у тим 
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друштвима самим, тако и у њиховом окружењу. Који ће крајњи резултат бити 
(ако се уопште може говорити о “крајњем резултату”, с обзиром на дина-
мички карактер људских друштава), ми унапред не можемо знати. Може се 
испоставити да се ради о приближавању модерним друштвима, али и о фор-
мирању неке врсте периферијских друштава. У друштвеном животу нема 
аутоматизма и зато “сутра никад не долази”. Друштвени свет није оно што 
изгледа да јесте и испод његове видљиве површине крију се невидљиве стру-
ктуре снага и интереса. Стога је задатак социологије да открива, а не да гло-
рификује (Бергер и Келнер, 1991: 32-33). Успешност четвртог “таласа” модер-
низације (Антонић) ничим није загарантована. 

Идеолошки одговор на питање о крајњем исходу пост-социјалистичке 
трансформације није могућ, али то само по себи не елиминише само питање – 
оно остаје отворено. Одговору на њега можемо се приближити једино ваља-
ним социолошким истраживањима која теже да разумеју и објасне узроке, 
ток и последице друштвених збивања. 

 
Друштвена структура у пољопривреди и модернизација 

Претендујемо да дамо скроман допринос разумевању и објашњењу 
процеса пост-социјалистичке трансформације у бившим социјалистичким 
земљама, и то концентришући се на само један мали сегмент тог великог мо-
заика: друштвену структуру у пољопривреди Србије. Разуме се да је одабир 
проблема и предмета вредносно условљен: “Део стварности постаје нам 
занимљив (има значење) јер је повезан са културно вредносним идејама који-
ма стварности приступамо (…) наивно је самозаваравање специјалисте, који 
не види да од почетка (несвесно) помоћу вредности приступа материјалу и из 
апсолутне неограничености света издвоји сићушне делове до којих му је 
стало” (Вебер, 1986: 50, 53). Своје вредносно становиште изнећемо потпуно 
отворено: стало нам је да глобално друштво у којем живимо повећа своју моћ 
(свој еволутивни капацитет) у целини, па тако и у оном делу који је аутору 
близак као подручје истраживања, али и живота самог. 

Постати модерно друштво не подразумева само да земља која је у пи-
тању треба да прихвати и уведе главне политичке и економске институције 
модерних друштава, као што су, на пример, вишестраначки политички сис-
тем, права мањина, одлучујућа улога тржишта у економији и сл, већ укључује 
и креирање специфичне друштвене структуре (у њеној вертикалној димензи-
ји) коју карактерише одсуство оштрих граница између друштвених кла-
са/слојева, широки средњи слојеви и присуство интензивне друштвене покре-
тљивости. То значи да је развој одређених одлика друштвене структуре 
интегрални део модернизације. У области пољопривреде то значи имати слој 
фармера као један од средњих слојева уместо дезорганизованог и фрагменти-
раног сељаштва. 
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Између сељака и фармера (пољопривредника), према лаичком схвата-
њу, нема никакве разлике. Лаичка свест види ова два термина као синониме. 
У социологији, међутим, а посебно у социологији села као једној од социо-
лошких дисциплина, изграђено је и веома широко прихваћено веома јасно 
разликовање између сељака и фармера (пољопривредника). 

Један од највећих ауторитета у социологији села, Т. Шанин, писао је да 
се сељаштво састоји од ситних пољопривредних произвођача, који користе 
једноставна и ситна оруђа, као и рад својих породица како би произвели 
средства за сопствену потрошњу и како би испунили обавезе према носио-
цима политичке и економске моћи. Оно има четири дистинктивне каракте-
ристике: 1) породична фарма као основна јединица друштвене и економске 
организације; 2) пољопривреда као основни извор средстава за живот; 3) ру-
рални начин живота и специфична традиционална култура малих руралних 
заједница; 4) потлачени положај који значи експлоатацију сељаштва од стра-
не моћних аутсајдера (Shanin, 1971: 14-15, 240). Насупрот овоме, фармери 
производе углавном за тржиште, користећи модерну технику и технологију. 
Они се специјализују у производњи, а њихова се култура не разликује много 
од културе других друштвених група, што их чини интегралним делом мо-
дерног глобалног друштва. 

Разликовање између сељака и фармера, које има идеалнотипски карак-
тер, заправо се заснива на општијој разлици између традиционалног и модер-
ног, при чему се сељак везује за традиционално, а пољопривредник за мо-
дерно (Шљукић, 2000). 

Дакле, уколико би смо установили да се у Србији све више развија слој 
пољопривредника (фармера), то би могло да значи да се у пољопривреди 
Србије појављује друштвена структура налик оној у модерним друштвима. 
Супротан налаз приближио би нас за један корак закључку да је код нас на 
делу стварање једног облика периферијског друштва, чију друштвену струк-
туру одликују врло оштре разлике међу класама и нестабилност. 

Политика, пољопривреда и друштвена структура 
У време када је падао Берлински зид и када су се комунистички режи-

ми централне и источне Европе рушили као куле од карата, управо се питање 
“стартних позиција” наметнуло као једно од најважнијих. Радило се не о пу-
ком питању престижа међу сличним друштвима која са једнаком жељом стре-
ме крупним друштвеним (економским, политичким, културним) променама, 
већ о судбинском питању “хватања прикључка са развијеним Западом” које 
се поново отворило (само у новој форми), тј. о питању повећања еволутивног 
капацитета друштава о којима је реч. 

Није непознато да је неподељено мишљење стручњака, како оних у 
самој тадашњој Југославији, тако и оних иностраних (једнако западних и 
источних), било да бивша (велика) Југославија има најбољи “полазни поло-
жај” и најбоље шансе да жељене промене изведе уз најмање потреса и на нај-
бржи могући начин.  
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М. Николић (Николић, Аграрна политика Југославије, 1994: 10, 14-15) 
најпре наводи неке одлике аграрне структуре у Југославији које могу бити 
узете и као ограничавајући фактори даљег развоја: 

● Постојање два сектора својине (приватни и друштвени, напомена 
С.Ш.), различита у погледу концентрације земљишта и капитала, затим у по-
гледу организационо-технолошких решења, интензивности производње, про-
дуктивности и тржишне оријентације; 

● Уситњена поседовна структура сељачких газдинстава, у чијем је 
власништву већина пољопривредних фондова; 

● Преовлађивање мешовитих газдинстава и високом проценту домаћин-
става која имају пољопривредно газдинство; 

● Постојање аграрне пренасељености у приватном и великог вишка за-
послених у друштвеном сектору, уз неповољну старосну и образовну струк-
туру активног и укупног пољопривредног становништва. 

И поред свега овога, тврди ова ауторка, југословенска (српска) пољо-
привреда и село имају значајне предности у погледу преласка на тржишно 
привређивање, како у односу на већину других земља у транзицији, тако и у 
односу на урбане средине у самој Југославији (Србији): 

● На сељачким газдинствима је одржан континуитет приватне својине, 
темељне компоненте тржишног система; 

● Очуване су вредности сељачког етоса: поштен однос према раду, од-
говорност за преузете обавезе, ослањање на сопствене снаге и спремност за 
одрицање у име конкретних циљева. 

● Сеоско се становништво одликује високим степеном адаптибилности 
спољним условима, великом енергијом, великом енергијом, сналажљивошћу 
и способношћу стварних и имагинарних интереса. 

 У ствари, кључно је питање (са економске, али и социолошке тачке 
гледишта) управо оно које у заједничком раду постављају Н. Шиповац, Ј. 
Бабовић и Д. Томић: како балканског сељака трансформисати у модерног, 
продуктивног произвођача западно-европског типа – (фармера), конкурент-
ног у асортиману, квалитету и цени производа на светском тржишту (Шипо-
вац, Бабовић и Томић, Аграрни и рурални развој 1997: 45). Важно је запазити 
да је и у очима тадашње Владе (Недељко Шиповац био је у то време Савезни 
министар пољопривреде, а Јован Бабовић републички министар пољоприв-
реде) питање трансформације српских сељака у модерне пољопривреднике 
(фармере) уочено као круцијално. Наравно, у овом случају не сме бити зао-
биђено питање декларативности (искрености) оваквих политичких ставова. 
“Лакмус папир” за одговор на наведено питање јесте свакако политика коју је 
тадашњи режим водио према сељаштву и пољопривреди уопште. Другачије 
речено, да ли је политика вођена тако да се искористи основна предност 
српске пољопривреде у односу на друге (осим Пољске) земље централне и 
источне Европе, а то је постојање приличног бројног слоја модернизованих 
сељака. Видећемо у наставку да је ова политика била половична и недослед-
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на, пре свега зато што није имала у виду интересе друштва као целине, већ 
превасходно интересе владајуће (политичке и економске) елите. 

Упркос на Западу увреженом мишљењу како је процес промена у 
Србији у доба режима Слободана Милошевића био у потпуности закочен, 
треба рећи да “фамозна” 1989. није заобишла Србију. Истина је да је кому-
нистичка елита, видевши “оно што је записано на зиду”, прихватила нацио-
налистичку идеологију у сврху очувања сопствених позиција. Ипак, радикал-
не промене уведене су и у политичкој и у економској сфери. На овоме месту 
ограничићемо се само на оне које се тичу нашег предмета. 

Само се по себи као најважније намеће питање својине, у нашем слу-
чају пре свега својине над земљом. Ово нарочито због тога што питање сво-
јине није питање ствари и односа према стварима, него питање односа међу 
људима, међу друштвеним групама. Јасно је да се овде ради о аграрној 
реформи, феномену који се (по трећи пут у овом веку) јавио као изванредно 
значајан у друштвима централне и источне Европе. 

Посебне карактеристике аграрне реформе у пост-комунистичкој Срби-
ји, у поређењу са другим пост-комунистичким друштвима, дугују своје 
постојање неким одликама политике владајуће Комунистичке партије према 
пољопривреди и сељаштву у годинама које су следиле Други светски рат. Та 
је политика имала одређене константе током целог периода социјалистичко 
система, све до последње декаде двадесетог века. 

Извесна специфичност ове политике учинила је аграрну реформу у 
пост-комунистичкој Србији мање значајном и мање дубоком од исте реформе 
у Румунији и Бугарској, као и у већини осталих пост-комунистичких друш-
тава. Изузетак је представљала Пољска, где је такође пропао покушај колек-
тивизације пољопривреде, те је лавовски део пољопривредног земљишта 
остао у приватним рукама, тј. у рукама сељака. То, међутим, не значи да 
аграрне реформе у Србији није ни било: напротив, дошло је до врло крупних 
промена по питању својине над земљом, а које су изазване државним мерама. 

Прво, укинут је земљишни максимум од десет (15) хектара, који је био 
уставна категорија. Ово је учињено новим Уставом из године 1990. (који је и 
данас на снази). Вође Социјалистичке партије Србије (СПС, трансформисана 
Комунистичка партија Србије), у време великих промена у централној и 
источној Европи нису просто могли да остану код старих решења којима је 
ограничавана приватна својима, укључивши приватну својину над земљом. 
Исто тако, ова је мера имала за задатак да привуче гласаче из сеоских среди-
на уочи првих вишепартијских избора који су имали да се одрже касније исте 
године. 

Последица укидања земљишног максимума била је интензификације 
тржишта земље. До тада лимитирано и успавано, оно је одједном постало за-
нимљиво и врло прометно. Као што се то могло и очекивати, посебно у ситу-
ацији у којој је су било какве друге мере везане за власништво над земљом 
изостале, то је водило оштријој диференцијацији међу сељацима. Све до тога 
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момента сељачка су имања била “замрзнута” и сељаци нису могли инвести-
рати новац у куповину нових земљишних површина – зато су инвестирали у 
машине, зграде и трошили новац у непродуктивне сврхе. Административном 
мером већина је њих доведена у стање у којем би се могли назвати “средња-
цима”. Сада је простор био отворен и сељаци са богатијим ресурсима (еко-
номским, културним и хуманим) и предузетничким духом почели су да пове-
ћавају своје поседе, производећи углавном за тржиште, попут фармера у зем-
љама Запада. На другој су страни остала ситна газдинства и газдинства ста-
рих сељака, која су доживљавала економски суноврат са тенденцијом да 
потпуно нестану.  

Богати и способни сељаци нису једини профитирали од укидања зем-
љишног максимума. Припадници политичке и економске елите (државни и 
партијски функционери, директори друштвених пољопривредних предузећа и 
сл.) схватили су ову меру као сигнал за трансформацију свог политичког и 
социјалног капитала у економски и то путем стварања великих имања која су 
се радила на капиталистички начин (с најамном радном снагом). Они су ку-
повали, по ниским ценама, земљу од остарелих сељака и употребљавали своју 
друштвену моћ како би дошли до што више обрадиве земље. Ово последње је 
нарочито дошло до изражаја у процесу комасације у неким деловима Србије. 

Друго, у Србији је, као и у већини бивших социјалистичких земаља, 
дошло до реституције земљишне својине, њеног повраћаја ранијим власници-
ма. Обим и последице ове реституције били су далеко мањи од оних у зем-
љама колективизоване пољопривреде. 

Познато је да је у бившој Југославији након Другог светског рата зап-
раво било две аграрне реформе. Прва је изведена одмах након рата (1945), 
док се друга одиграла у време распуштања СРЗ (сељачких радних задруга) 
1953. године. Приморани да признају неуспех колективизације пољоприв-
реде, вође Комунистичке партије Југославије одлучиле су да, у ситуацији која 
им је личила на кошмар (нужан повратак на приватну својину), за сваки 
случај још мало “поткрешу” сељачку својину над земљом тако што ће земљи-
шни максимум смањити са 20 на десет хектара и тај земљишни фонд предати 
пољопривредним предузећима у државној (друштвеној) својини. Рачунало се 
да се тиме сељаштво економски ослаби, а социјалистички сектор ојача. Ово је 
учињено Законом о пољопривредном земљишном фонду друштвене својине и 
додељивању земље пољопривредним организацијама. Након отварања про-
цеса промена 1989. године, владајућа елита није више могла управљати дру-
штвом у потпуности на стари начин и морала је да се прилагођава новонас-
талим околностима. Без обзира на све мањкавости изборног система, избори 
су постојали, а у сеоским подручјима је било (и још увек има) веома много 
бирача, чији гласови најчешће бивају концентрисани на једну политичку 
опцију, а не распршени на више њих. Стога је требало то бројно и хомогено 
бирачко тело везати за себе, придобити у политичком смислу. Зато је врх 
режима одлучио да изврши повраћај земље одузете сељацима у току друге 
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аграрне реформе (1953), као и оним сељацима чија су имања била конфиско-
вана због неизвршавања обавеза из обавезног откупа пољопривредних произ-
вода (1945-1952). 

Ради остварења ове намере марта месеца 1991. Народна скупштина 
Републике Србије донела је Закон о начину и условима признавања права и 
враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољо-
привредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из 
обавезног откупа пољопривредних производа. 

Законом је предвиђено да ће се одузето земљиште вратити ранијем соп-
ственику, односно његовом правном следбенику, без обзира да ли се то лице 
бави пољопривредом или не. Предмет враћања је земљиште које се налази у 
друштвеној својини на дан подношења захтева за повраћајем. Уколико су на 
друштвеном земљишту које је предмет захтева изграђени објекти трајног 
карактера чија вредност прелази вредност тог земљишта или су подигнути 
трајни засади у комплексу већем од три хектара који су млађи од 15 година, 
ранијем сопственику даће се у својину друго одговарајуће земљиште (по 
површини и квалитету), а ако таквог земљишта нема, исплатиће му се новча-
на накнада у висини тржишне вредности. Комисије за вођење поступка по 
захтевима за враћање земљишта формира министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, а на предлог скупштине општине. 

Разумљиво је су овде до изражаја дошли супротстављени интереси 
сељака са једне и друштвених пољопривредних предузећа и задруга са друге 
стране. Обе су стране настојале да свој интерес “прогурају”служећи се при 
томе многобројним средствима. Такође, ово је била још једна прилика за зло-
употребе и преласка великих површина квалитетне земље у руке новоста-
јућих велепоседника, посебно у комбинацији са процесом комасације земљи-
шта. У неким је случајевима Закон спроведен брзо, а у некима ни дан-данас 
(дванаест година касније) поступак није завршен! Одсуство владавине права, 
као што обично бива, донело је велике користи “јакима”, тј. онима са економ-
ским, политичким, социјалним и културним капиталом и истовремено угро-
зило права слабих. 

Било је и мишљења да је враћање земље сељацима било штетно. Тако З. 
Његован (Његован, Аграрна политика Југославије, 1994:186-187) пише да је 
приликом враћања земље заборављено да је од 1953. до 1991. било и инве-
стирања у предметно земљиште (комасација, арондација, агротехничке ме-
лиорације, пошумљавање и сл.). Повраћајем 150 000 хектара земљишта обез-
вређена су значајна улагања у пољопривредну производњу и поништени су 
ефекти мера уређења земљишта. Нарушена је стабилност друштвеног секто-
ра, који и поред скромних површина којима располаже (испод 20% обрадивог 
земљишта) обезбеђује око 50% тржишне производње. О. Чуровић, тадашњи 
секретар за пољопривреду АП Војводине (Чуровић, Аграр и својинска транс-
формација, 1998: 4) наводи да се приликом доношења и спровођења Закона 
није водило рачуна о штети која је учињена над комплексима уређеног пољо-
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привредног земљишта код оних друштвених предузећа која су заједно с 
државом улагала у њихово уређење и очување, у циљу ефикасности великих 
поседа. 

Треће, годину дана након почетка процеса повраћаја земље одузете 
сељацима због неизвршавања обавеза из обавезног откупа пољопривредних 
производа (1945 – 1952) и земље одузете у другој аграрној реформи (1953), у 
Скупштини Републике Србије донет је Закон о претварању друштвене сво-
јине на пољопривредном земљишту у друге облике својине (јул 1992). Тим је 
Законом државном својином проглашено пољопривредно земљиште које се 
до тада сматрало друштвеном својином, а које су пољопривредна предузећа и 
задруге стекли  по основу Закона о аграрној реформи (1945). Попис овог зем-
љишта и одговарајуће промене у земљишним књигама требало је извршити у 
року од годину дана. Међутим, тај се посао отегао годинама, па О. Чуровић 
(исто, стр. 5), закључује да држава још није спремна за располагање и 
управљање овим земљиштем. Стога не чуди што је истим Законом то зем-
љиште дато на коришћење дотадашњим корисницима. Очито је да се непри-
мењивање овог Закона толерише, што потврђује и укидање Републичког 
фонда за заштиту, коришћење, унапређење и уређење пољопривредног зем-
љишта и преношење његових послова на Републичко министарство за пољо-
привреду, водопривреду и шумарство. 

Чини нам се да овај Закон заправо показује најмање две ствари. Прво, 
да је друштвена својина у ствари само прерушени вид државне својине, јер 
држава у сваком моменту може да је врати у своје окриље и друго, да су 
залагања тадашњег режима за приватизацију била само декларативног карак-
тера: преко државне и друштвене својине режим је контролисао лавовски део 
економских ресурса Србије.1 

Међутим, слом режима године 2000. донео је, између осталог, и убрза-
ње (у ствари отварање) процеса приватизације. Већ наредне је године донет 
Закон о приватизацији (Службени гласник РС, бр. 38/01). Према овом Закону, 
модели приватизације јесу продаја капитала и пренос капитала без накнаде. 
Продаја капитала обавља се путем јавног тендера и јавне аукције, и на тај се 
начин приватизује 70% капитала неког предузећа. 

Чињеница да је приватизација (коначно) отпочела, као и одабрани мо-
дел приватизације2 већ су оставили последице на поседовну структуру у 
пољопривреди, а тиме и на друштвену структуру. У блиској будућности те ће 
последице бити још веће и самим тиме и уочљивије. Наиме, продаја друшт-
вених предузећа, па тако и друштвених пољопривредних предузећа, “у цело”, 
тј. “у комаду”, води стварању великих имања, или пак увећавању већ постоје-
––––––––––––– 

1  Истовремено је, лагано, текла “дивља” приватизација, у којој се, многобројним кана-
лима, друштвена својина претакала у приватну својину појединих директора друштвених пре-
дузећа, њихових рођака, пословних партнера и функционера владајућих странака (СПС и ЈУЛ). 

2  Одабир модела приватизације највероватније је највише зависио од интереса већ пос-
тојећег приватног капитала (капиталиста), као и од интереса политичке елите. 
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ћих великих приватних имања, што не може да се не одрази на друштвену 
структуру у пољопривреди. 

При томе ваља имати на уму да куповина неког друштвеног пољоприв-
редног предузећа истовремено доноси огромне легалне привилегије купцу. 
Као прво, купац земљиште у друштвеној својини претвара у своје приватно 
по цени која је неколико пута нижа од тржишне цене земље. Друго, купац 
добија право да обрађује земљиште у државној својини без плаћања било 
какве ренте. Због свега овога може се очекивати жестока борба крупног капи-
тала (капиталиста) око приватизације друштвених пољопривредних преду-
зећа, борба у којој ће посредничку улогу често играти политичке елите. 

Мишљења смо да се код нас, као последица до сада наведених догађаја 
и процеса, формира друштвена структура у пољопривреди коју чине четири 
друштвене групе: 

1. “Прави” сељаци: углавном производе за сопствене потребе, учешће 
на тржишту им је маргинално; сиромашни су и (или) стари; имају у својим 
газдинствима мањак радне снаге; не располажу адекватним средствима за рад 
(механизацијом); део земљишта су принуђени да дају у закуп, јер нису у 
стању да га обраде. 

2. Фармери: власници и (или) закупци већих поседа; производе углав-
ном за тржиште; користе, у правилу, породичну радну снагу; располажу ме-
ханизацијом и примењују модерне методе обраде земље. 

3. “Латифундисти”: власници великих поседа који се обрађују на капи-
талистички начин, тј. најамном радном снагом. 

4. Пољопривредни радници: раде на туђим пољопривредним имањима; 
ову групу чине отпуштени индустријских радници, запослени са малим пла-
тама, незапослени, сељаци са недовољно земље, и сл. 

Овде описане четири друштвене групе које чине друштвену структуру 
у пољопривреди Србије, али и других бивших социјалистичких земаља исто-
чне Европе, постоје и у развијеним земљама Европске Уније и САД.  

Међутим, док окосницу пољопривреде на Западу чини друштвена група 
(слој) фамера, који доминирају у економском, али и у политичком и кул-
турном смислу, у Србији, као и у већини бивших социјалистичких земаља,3 
веома је бројна прва група бесперспективних “правих” сељака. “Прави” сеља-
ци нипошто не чине “стуб” друштва, него су чак његов терет. Мада је Србија 
(уз Пољску) донекле изузетак када се ради о бројности и снази слоја фармера, 
фармери су и овде далеко од тога да буду доминантни. Доминантну снагу све 
више чине нови латифундисти, власници великих поседа, чије наличје, нуж-
но, представља слој пољопривредних радника.  

И тако, мада је састав друштвене структуре у пољопривреди развијених 
западних земаља и бивших социјалистичких земаља мање-више исти, сама 
структура се битно разликује, што нам дозвољава да изнесемо тврдњу да је, 
––––––––––––– 

3  Упореди Šljukić, Srđan: Sociological Aspects of Peasant Cooperation in Post-Socialist 
Romania, in New Europe College Regional Program Yearbook 2001-2002, Bucharest, Romania. 
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барем у овом сегменту друштвене структуре, реч о трансформацији, а не 
транзицији. Трансформација иде у смеру стварања једног облика перифериј-
ског друштва, којег одликује поларизована  и релативно нестабилна друшт-
вена структура. То значи да бивша социјалистичка друштва источне Европе 
неће да бити у стању да по еволутивном капацитету достигну модерна дру-
штва Запада. 
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THE SOCIAL STRUCTURE IN THE FORMER SOCIALIST 
COUNTRIES: TRANSITION OR TRANSFORMATION? 

 
Research of the vertical dimension of social structure has always been a part of 

mainstream sociology. For instance, Collins Dictionary of Sociology contains over 30 pages 
on this area of sociological studies. It is the problem lots of sociologists have been inte-
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rested in, the problem which has been followed with numerous disputes and discussions. Its 
practical importance is very big, too. 

A modern society does not include solely main political and economical institutions, 
like multiparty system, minority rights, the key role of market in economy, etc, but also a 
specific social structure (in its vertical dimension), with the absence of sharp lines between 
social strata, with a vast middle strata and the presence of intense social mobility. 

In agriculture this implies having farmers (as a part of the middle strata) instead of 
fragmented and disorganized peasantry. The author tries to answer the question whether in 
agriculture of the former socialist countries there have been transition or transformation. 
The latter includes the claim that the outcome is uncertain, contrary to the notion of 
“transition”. 

Key words: social structure, transition, transformation, farmers, peasantry, the for-
mer socialist countries. 
 


