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У по тра зи за сна жном др жа вом 
– или ка ко из ле чи ти 

ин сти ту ци о нал ну им по тент ност 
„Пе то ок то бар ске ре пу бли ке”

Ми лош Јо ва но вић

УВОД

Сце на се од и гра ва кра јем но вем бра 2007. го ди не у Ба де ну (Ау-
стри ја), то ком по след ње рун де пре го во ра о ста ту су Ко со ва и Ме то хи је 
под окри љем ме ђу на род не по сред нич ке Трој ке. У кон тек сту од го во-
ра на пи та ње о то ме ка ква би мо гла би ти ре ак ци ја Ре пу бли ке Ср би је 
на евен ту ал не јед но стра не ак ци је при вре ме них ин сти ту ци ја у При-
шти ни, до ла зи до озбиљ ног и – за све при сут не – крај ње при мет ног 
раз ми мо и ла же ња из ме ђу та да шњег пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је 
Бо ри са Та ди ћа и та да шњег пред сед ни ка Вла де, Во ји сла ва Ко шту ни-
це. Ова не при јат на и – са аспек та др жав ног до сто јан ства и др жав них 
ин те ре са – крај ње не до лич на сли ка на ве ла је та да Фе о до ра Стар че-
ви ћа, ам ба са до ра Ср би је при Ује ди ње ним на ци ја ма и чла на срп ске 
де ле га ци је, да про ко мен та ри ше ка ко смо се ми, за ра зли ку од uni ty 
ти ма ко сов ских Ал ба на ца, том при ли ком по ка за ли као di su ni ty te am.

Мно го ви ше од пу ке анег до те, опи са ни до га ђај пред ста вља илу-
стра ци ју не мо ћи др жа ве у јед ном за Ср би ју суд бо но сном тре нут ку. 
На ве де на не моћ не ма на рав но за је ди ни уз рок лич но сти ко је су се та да 
на ла зи ле на нај ви шим др жав ним функ ци ја ма ни ти њи хо ве ме ђу соб не 
од но се. Др жав на им по тент ност, ко ја се том при ли ком ис ка за ла, не по-
сред но је уко ре ње на у озбиљ ним мањ ка во сти ма ин сти туционалног 



КА СРПСКОМ СТАНОВИШТУ

96

и по ли тич ког си сте ма „Пе то ок то бар ске ре пу бли ке” ко ји је ство рен 
до ла ском ДОС-а на власт кра јем 2000. го ди не.1 

Пр ва од на ве де них мањ ка во сти ле жи у чи ње ни ци да је устав ни 
ре жим Ср би је – ни пар ла мен тар ни ни пред сед нич ки, али ни истин-
ски по лу пред сед нич ки по узо ру на фран цу ску Пе ту ре пу бли ку – у 
би ти лош хи брид ко ји је ства ра њем два ра зли чи та по тен ци јал на цен-
тра мо ћи (функ ци ја пред сед ни ка ре пу бли ке и функ ци ја пред сед ни-
ка вла де) рас по лу тио из вр шну власт. У слу ча ју „ко ха би та ци је”, и без 
ко рек тив них ме ха ни за ма ко ји по сто је у фран цу ском по ли тич ком си-
сте му, ова кво ин сти ту ци о нал но уре ђе ње мо же до ве сти до озбиљ них 
по те шко ћа у функ ци о ни са њу др жа ве, што се, на жа лост, по ка за ло као 
тач но у нај го рем мо гу ћем тре нут ку: при ли ком се це си је ју жне срп ске 
по кра ји не Ко со ва и Ме то хи је, о че му по нај бо ље све до чи прет ход но 
опи са ни до га ђај из Ба де на.

Ме ђу тим, де струк тив ни по тен ци јал ова квог устав ног ре ше ња 
су штин ски је осло бо ђен тек на кон 2000. го ди не кроз уво ђе ње про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма ко ји је, дро бље њем срп ске по ли тич-
ке сце не и пар тиј ском „фе у да ли за ци јом” из вр шне вла сти (Јо ва но вић 
2005), до дат но уру шио сва ку мо гућ ност ства ра ња сна жног ин сти ту-
ци о нал ног и по ли тич ког по рет ка у др жа ви.

Ка да се овим еле мен ти ма при до да и кон цепт те ри то ри јал ног уре-
ђе ња Ре пу бли ке Ср би је, ко ји у су шти ни и да нас про и сти че из ко му-
ни стич ких схва та ња о „на ци о нал ном пи та њу” у Ју го сла ви ји и те ри-
то ри јал ним ау то но ми ја ма и ко ји за др жа ву још пред ста вља озби љан 
извор не ста бил но сти, он да се до би ја јед на за о кру же на и су мор на сли-
ка ин сти ту ци о нал ног и по ли тич ког си сте ма ко ји се по ка зао као крај-
ње не ста би лан и у пот пу но сти не е фи ка сан. 

1 Чи ње ни ца да је 2006. го ди не до нет но в Устав Ре пу бли ке Ср би је ни је бит но про-
ме ни ла основ не (не га тив не) ка рак те ри сти ке ин сти ту ци о нал ног и по ли тич ког си-
сте ма „Пе то ок то бар ске ре пу бли ке”. Про фе сор Рат ко Мар ко вић с пра вом на во ди 
да се уо ста лом те шко мо же го во ри ти о но вом уста ву с об зи ром на ис то вет ност 
„кон цеп ци ја основ них устав них ин сти ту та” из ме ђу Уста ва из 1990. го ди не и Уста ва 
из 2006. го ди не (Мар ко вић 2007, стр. 11). Уто ли ко се мо же, не за ви сно од усва ја ња 
но вог уста ва, го во ри ти о кон ти ну и те ту ин сти ту ци о нал ног и по ли тич ког си сте ма 
„Пе то ок то бар ске ре пу бли ке” од кра ја 2000. го ди не до да нас. Ова кав се став мо же 
из ре ћи тим пре што не га тив не цр те по ме ну тог си сте ма не про и сти чу ис кљу чи во 
из устав ног уре ђе ња. 
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Не ста би лан: до вољ но је освр ну ти се на чи ње ни цу да је Ср би ја у 
пе ри о ду од три на ест го ди на (од де цем бра 2000. до мар та 2014) про ме-
ни ла пет вла да, про и сте клих че ти ри пу та из ван ред них (2000, 2003, 
2007, 2008) и јед ном из ре дов них (2012) пар ла мен тар них из бо ра. Ова-
ква по ли тич ка не ста бил ност, у ко јој је про сеч но тра ја ње ман да та јед не 
вла де не што ду же од две и по го ди не (го то во упо ла ма ње од пред ви-
ђе ног) и у ко јој су ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри пра ви ло а ре дов-
ни, из у зе так, пред ста вља ла би озби љан иза зов и за др жа ву са мно го 
ста бил ни јим гео по ли тич ким и еко ном ским окру же њем од Ср би је. 

Не е фи ка сан: до вољ но је по дроб ни је са гле да ти ре зул та те Ср би је, 
од но сно од су ство ис тих, у про те клих пет на е стак го ди на – Ко со во и 
Ме то хи ја ни ка да ни су би ли уда ље ни је од Ср би је, док цен три фу гал-
не тен ден ци је не је ња ва ју ни у оста лим кра је ви ма зе мље; еко ном ска 
си ту а ци ја крај ње је не по вољ на ко ји год па ра ме тар под врг ну ли ана-
ли зи (бру то дру штве ни про и звод, при вред ни раст, не за по сле ност, 
јав ни дуг, ин ду стриј ска про и звод ња, про сеч на пла та), де мо граф ска 
кре та ња крај ње су алар мант на, од брам бе на спо соб ност зе мље је ви ше 
не го упит на, док је о ста њу у про све ти, на у ци или кул ту ри из ли шно 
тро ши ти ре чи. У це ли ни по сма тра но, би ланс је по ра жа ва ју ћи. У тој 
је ме ри ка та стро фа лан да не ми нов но за хте ва од го вор на пи та ње ка-
ко је, и за што, Ср би ја та ко за стра шу ју ће по ср ну ла. 

Ако ства ри по сма тра мо из ин сти ту ци о нал ног угла, од го вор је 
при лич но јед но ста ван: зе мља од 2000. го ди не ни је би ла во ђе на, ни-
ти је то мо гла би ти. Су штин ски про блем Ср би је је сте што је пе то ок-
то бар ским про ме на ма др жа ва у ин сти ту ци о нал ном сми слу, а са мим 
тим и у по ли тич ком, по ста ла обез гла вље на. Би ла је на про сто брод без 
кор ми ла ра.2 А др жа ва, ко ја по ре чи ма Шар ла де Го ла (Char les de Ga
ul le) „од го ва ра за [зе мљу]” и ко ја се „ста ра о ње ном про шлом на сле ђу, 
ње ним да на шњим ин те ре си ма и ње ним су тра шњим на да ма” (Ch. de 
Ga ul le 1970, 7), упра во мо ра – ви ше од би ло ког дру гог ко лек тив ног 
про јек та – би ти во ђе на. 

2 Тре нут на по ли тич ка си ту а ци ја, са на и зглед из ра же ним др жав ним вођ ством 
ко је је оли че но у вр ше њу функ ци је пред сед ни ка Вла де од стра не Алек сан дра Ву-
чи ћа, не сме да за ва ра. На ве де но ста ње у су шти ни је плод ефи ка сног по ли тич ког 
ин же ње рин га стра них си ла у Ср би ји, а не струк тур них ин сти ту ци о нал них про-
ме на. Уто ли ко је Ср би ја, у ин сти ту ци о нал но-по ли тич ком сми слу, и да нас брод 
без (свог) кор ми ла ра. 
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Под се ћа ње на Де Го ло ве ре чи ов де ни је ни ма ло слу чај но. До бро 
зна ју ћи да ин сти ту ци је мо ра ју би ти ин стру мент (не увек до во љан, али 
увек ну жан) ја ке др жа ве, као што мо гу би ти уз рок сла бе др жа ве (јер 
ин сти ту ци о нал на не моћ не ми нов но про у зро ку је по ли тич ку не моћ), 
осни вач фран цу ске Пе те ре пу бли ке упра во је хтео да Фран цу ској по-
да ри сна жне ин сти ту ци је ко је ће зе мљи обез бе ди ти по треб ну ста-
бил ност и не оп хо дан кон ти ну и тет (Ch. de Ga ul le 1970, 23). Сред ство 
за по сти за ње ци ља ви део је у ин сти ту ци о нал ној пре вла сти функ ци-
је пред сед ни ка ре пу бли ке, ко јег је сли ко ви то опи си вао као ка пе та на 
др жав ног бро да (Ch. de Ga ul le 1970, 288).

Су ви шно је на по ме ну ти да је да на шња Ср би ја ми ља ма уда ље на 
од мо де ла ста бил не, ефи ка сне и во ђе не др жа ве и да је у ин сти ту ци-
о нал ном и по ли тич ком си сте му Пе то ок то бар ске ре пу бли ке не мо гу-
ће осми сли ти (а ка мо ли спро ве сти) озбиљ ну др жав ну стра те ги ју у 
би ло ком до ме ну (еко ном ско пла ни ра ње, по ли ти ка ин ду стри ја ли за-
ци је, стра те ги ја од бра не или обра зо ва ња, по ро дич на и де мо граф ска 
по ли ти ка, ре фор ма др жав не ад ми ни стра ци је...). Због то га не тре ба 
да чу ди чи ње ни ца да је у ових пет на е стак го ди на Ср би ја оства ри ла 
кон ти ну и тет је ди но у на за до ва њу, спав ши да нас без ма ло на ста тус 
ко ло ни јал ног по се да.

Из тих ра зло га су у ин сти ту ци о нал ном си сте му Ре пу бли ке Ср-
би је по треб не ре фор ме. По сте пе не у из вр ше њу, али ко ре ни те у ис-
хо ду, про ме не мо ра ју би ти спро ве де не у оба сег мен та по де ле вла сти: 
хо ри зон тал ном – кроз но во устрој ство и ме ђу соб не од но се нај ви ших 
ор га на вла сти (I), и вер ти кал ном – кроз ус по ста вља ње но вог мо де ла 
те ри то ри јал ног уре ђе ња Ре пу бли ке Ср би је (II). 

I.  СТВО РИ ТИ ДЕ ЛО ТВО РАН ПО ЛИ ТИЧ КИ 
СИ СТЕМ (про блем хо ри зон тал не по де ле вла сти)

Функ ци о ни са ње по ли тич ког си сте ма јед не зе мље за ви си од два 
еле мен та. Пр ви се од но си на скуп пра ви ла ко ја су утвр ђе на уста вом и 
ко ја се ти чу уре ђе ња вла сти и од но са глав них др жав них ор га на. Реч 
је о устав ном ре жи му. Дру ги еле мент од но си се на на чин на ко ји се 
про пи са на пра ви ла спро во де, тј. на „до ми нант ну ин сти ту ци о нал ну 
прак су” ко ја у нај ве ћој ме ри за ви си од по сто је ћег стра нач ког си сте ма. 
Реч је о не че му што би се мо гло на зва ти и „по ли тич ким жи во том” јед-
не др жа ве (Du ha mel, Tus se au 2013, 389–401). У слу ча ју Ср би је про ме не 



КА СРПСКОМ СТАНОВИШТУ

99

су не оп ход не ка ко у по гле ду устав ног ре жи ма (А), та ко и у по гле ду 
функ ци о ни са ња по ли тич ког жи во та, од но сно стра нач ког си сте ма (Б).

А) ИЗ О ШТРИ ТИ МО ДЕЛ УСТАВ НОГ РЕ ЖИ МА 

Устав ни ре жим Ср би је ни је ла ко де фи ни са ти кроз по сто је ће 
устав но прав не ка те го ри је. Ако би смо по лу пред сед нич ки ре жим сма-
тра ли не ком вр стом хи бри да кла сич ног пар ла мен тар ног и пред сед-
нич ког ре жи ма, он да би смо срп ски устав ни ре жим мо гли сма тра ти 
хи бри дом хи бри да јер по ло жај пред сед ни ка Ср би је са мо де ли мич но 
од го ва ра по ло жа ју пред сед ни ка у ори ги нал ном фран цу ском мо де лу. 
На и ме, по сто ји очи гле дан не склад из ме ђу сна жног ле ги ти ми те та ко ји 
по се ду је пред сед ник Ре пу бли ке, с јед не стра не, и ње го вих ре ла тив но 
скром них устав них на дле жно сти, с дру ге стра не (1). Сто га је по ло жај 
пред сед ни ка по треб но урав но те жи ти; за то по сто је са мо два на чи-
на. Мо гу се или по ве ћа ти ње го ва овла шће ња или се мо же про ме ни ти 
ње гов на чин из бо ра (2).

1.  Урав но те жи ти „ла жни” по лу пред сед нич ки 
ре жим Ср би је...

Мо рис Ди вер же (Ma u ri ce Du ver ger) де фи ни ше по лу пред сед нич ки 
ре жим као „ре жим у ко јем се пред сед ник би ра на оп штим из бо ри-
ма и у ко јем рас по ла же зна чај ним соп стве ним на дле жно сти ма, али у 
ко јем вла да, ко ју во ди пр ви ми ни стар, мо же оста ти на вла сти са мо уз 
по ве ре ње ве ћи не на род них по сла ни ка” (Du ver ger 1996, 501). Дру гим 
ре чи ма, по лу пред сед нич ки ре жим пре у зи ма по јед ну фун да мен тал ну 
ка рак те ри сти ку пар ла мен тар ног ре жи ма – од го вор ност вла де пред 
пар ла мен том, и пред сед нич ког ре жи ма – из бор пред сед ни ка на (не)
по сред ним оп штим из бо ри ма. 

Устав ни ре жим Ср би је пред ви ђа обе на ве де не ка рак те ри сти ке, 
што га на пр ви по глед чи ни по лу пред сед нич ким. Не обу хва та, ме-
ђу тим, је дан из ра зи то ва жан еле мент Ди вер же о ве де фи ни ци је ко ја 
на ла же да у по лу пред сед нич ком ре жи му пред сед ник мо ра рас по ла-
га ти зна чај ним соп стве ним на дле жно сти ма. Реч је о на дле жно сти ма 
ко је пред сед ник мо же вр ши ти са мо стал но, без „до зво ле” (тј. пре ма-
пот пи са) пред сед ни ка вла де или ре сор ног ми ни стра. 
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Упра во та кве на дле жно сти не до ста ју срп ском пред сед ни ку, чи ја 
су овла шће ња слич ни ја они ма ко ја по се ду ју пред сед ни ци у кла сич-
ним пар ла мен тар ним ре жи ми ма не го ли пре ро га ти ва ма пред сед ни-
ка фран цу ске Пе те ре пу бли ке. На и ме, пре ма чла ну 112. Уста ва (2006) 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, из ме ђу оста лог, „пред ста вља др жа ву у 
зе мљи и ино стран ству, ука зом про гла ша ва за ко не [...] пре дла же На-
род ној скуп шти ни но си о це функ ци ја [...] при ма акре ди тив на и опо-
зив на пи сма стра них ди пло мат ских пред став ни ка” и „да је по ми ло ва-
ња и од ли ко ва ња [...]”. По сво јим на дле жно сти ма, да кле, пред сед ник 
Ср би је, ко ји се би ра на не по сред ним оп штим из бо ри ма, у ис том је 
ран гу са пред сед ни ци ма Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке (СРН) или Ита-
ли је, ко ји се би ра ју од стра не на род них по сла ни ка у пар ла мен ти ма и 
ко ји са мим тим не рас по ла жу зна чај ним ле ги ти ми те том (Ri als, Bo u-
don 2012, 66, 105). 

У том све тлу је устав ни по ло жај пред сед ни ка Ср би је не сум њи во 
не у рав но те жен. На и ме, с јед не стра не, он рас по ла же, због на чи на из-
бо ра, до вољ ним ле ги ти ми те том да пре тен ду је на пу но вр ше ње по ли-
тич ке вла сти, док му, с дру ге стра не, скром не на дле жно сти на ве де ну 
пре тен зи ју пот ко па ва ју. Ова ква не до след ност са мо по ве ћа ва ин сти-
ту ци о нал ну кон фу зи ју ко ју по лу пред сед нич ки ре жим, као „струк ту-
ра са двој ном вла шћу”, од но сно устав у ко јем се утвр ђу је „дво вла шће 
из ме ђу пред сед ни ка, ше фа др жа ве, и пре ми је ра ко ји во ди вла ду” (Sar-
to ri 2003, 144), но си по тен ци јал но у се би.

Ин сти ту ци о нал на кон фу зи ја о ко јој је ов де реч нај лак ше би се 
мо гла илу стро ва ти сле де ћим пи та њи ма: ко је во дио Ср би ју у пе ри о ду 
„ко ха би та ци је” од 2004. до 2008. го ди не?3 Пред сед ник Ре пу бли ке Бо-
рис Та дић или пред сед ник Вла де Во ји слав Ко шту ни ца? Да ли је, ван 
пе ри о да „ко ха би та ци је”, пред сед ник Ре пу бли ке ствар ни шеф из вр шне 
вла сти или је то пред сед ник Вла де? Да ли од го вор на ово пи та ње важи 
за пе ри од од 2008. до 2012. го ди не, ка да су на ве де не функ ци је оба-
вља ли Бо рис Та дић и Мир ко Цвет ко вић, под јед на ко као и за пе ри од 

3 По јам ко ха би та ци је не ма у слу ча ју Ср би је „чи сто ћу” фран цу ског зна че ња. За јед-
нич ка им је, на и ме, иде ја пре ма ко јој пред сед ни ци др жа ве и вла де по ти чу из две 
ра зли чи те по ли тич ке пар ти је. Ра зли ка се, ме ђу тим, огле да у сле де ћем: у Фран цу-
ској на ве де не пар ти је ни су ни ка да у ко а ли ци ји на вла сти, као што – услед дру-
га чи јег стра нач ког си сте ма – пре че сто мо ра ју би ти у Ср би ји, већ су јед на дру гој 
опо зи ци ја, с тим што јед на има ве ћи ну у пар ла мен ту и са мим тим во ди Вла ду, док 
дру га „има” пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
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од 2012, од но сно 2014. го ди не на да ље, ка да су на ис тим функ ци ја ма 
би ли То ми слав Ни ко лић и Иви ца Да чић, од но сно Алек сан дар Ву чић?

Не мо гућ ност да ва ња ја сних од го во ра на ова јед но став на пи та ња 
и по сто ја ње кли зног, кат кад и рас тво ре ног цен тра мо ћи, про у зро ко-
ва ни су упра во, иа ко не ис кљу чи во, по сто је ћим устав ним ре жи мом. 
Из тих ра зло га је не оп ход но урав но те жи ти оп шту кон струк ци ју та ко 
што ће се пред сед нич ки ле ги ти ми тет и пред сед нич ке на дле жно сти 
ко нач но упо до би ти.

2.  ...ства ра њем ствар ног по лу пред сед нич ког 
или чи стог пар ла мен тар ног ре жи ма

Као што смо ре кли, од две ства ри мо же би ти са мо јед на. Или ће 
се Ср би ја окре ну ти ка ствар ном по лу пред сед нич ком ре жи му или ће 
по ста ти чи сто пар ла мен тар на др жа ва. 

Пр ва оп ци ја би под ра зу ме ва ла да се на дле жно сти пред сед ни-
ка Ре пу бли ке упо до бе са по сто је ћим ле ги ти ми те том, тј. да се ње го ва 
овла шће ња знат но про ши ре. То би се мо гло учи ни ти по узо ру на ори-
ги нал ни фран цу ски мо дел (Jo va no vić 2013). Пре ма Уста ву Пе те ре пу-
бли ке из 1958. го ди не фран цу ски пред сед ник има низ на дле жно сти 
ко је функ ци ја пред сед ни ка у Ср би ји ма хом не по зна је. Нај ва жни је 
ме ђу њи ма ти чу се мо гућ но сти дис кре ци о ног рас пу шта ња скуп шти не 
(члан 12), пре у зи ма ња свих не оп ход них ме ра у ван ред ним окол но-
сти ма, тј. у слу ча ју по сто ја ња озбиљ не и не по сред не прет ње усме ре не 
про тив ин сти ту ци ја, не за ви сно сти на ци је, те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или из вр ше ња ме ђу на род них оба ве за (члан 16) и мо гућ но сти 
са мо стал ног, да не ка же мо сво је вољ ног, име но ва ња пр вог ми ни стра 
(члан 8) и ње го вог опо зи ва (устав на кон вен ци ја). Тре ба на по ме ну ти 
и да фран цу ски пред сед ник „пред се да ва сед ни ца ма Вла де (члан 9), 
што му омо гу ћа ва да одре ђу је днев ни ред сед ни ца а са мим тим и да 
усме ра ва ра спра ву у одре ђе ном прав цу”. Ко нач но, овим на дле жно-
сти ма тре ба до да ти и мо гућ ност рас пи си ва ња ре фе рен ду ма (исти на 
на пре длог Вла де или оба до ма пар ла мен та), и то о би ло ком за ко ну 
ко ји се ти че уре ђе ња вла сти (члан 11).

Да ва ње слич них на дле жно сти пред сед ни ку Ср би је умно го-
ме би из о штри ло ин сти ту ци о нал ну сли ку зе мље. На и ме, на ве де не 
надлежно сти обез бе ђу ју не оп ход ну рав но те жу у окви ру ин сти ту ци-
о нал ног по рет ка у Фран цу ској. Ван ко ха би та ци је, оне оси гу ра ва ју 



КА СРПСКОМ СТАНОВИШТУ

102

ап со лут ну и не спор ну пре власт пред сед ни ка Ре пу бли ке, што, ви де ли 
смо, ни је ну жно слу чај у Ср би ји, где пред сед ник Ре пу бли ке, по уло зи 
у функ ци о ни са њу ин сти ту ци ја, мо же би ти, у слич ном по ли тич ком 
кон тек сту, под јед на ко „ско ро све” (Бо рис Та дић) и „ско ро ни шта” 
(То ми слав Ни ко лић).

Не ке од на дле жно сти фран цу ског пред сед ни ка пру жа ју мо гућ-
ност и из бе га ва ња ко ха би та ци је. Та ко је дис кре ци о но пра во рас пу-
шта ња скуп шти не омо гу ћи ло Фран соа Ми те ра ну (Fra nço is Mit ter rand) 
да у два на вра та по до ла ску на власт, 1981. и 1988. го ди не, из бег не ко-
ха би та ци ју рас пу шта ју ћи скуп шти ну са де сни чар ском ве ћи ном. 

Уз на ве де на пред сед нич ка овла шће ња, сва је при ли ка да би пе-
ри од срп ске „ко ха би та ци је” од 2004. до 2008. го ди не био ма ње кон фу-
зан јер би пред сед ник Ре пу бли ке, у да тој по ли тич кој кон фи гу ра ци ји, 
од нео пре ва гу над пред сед ни ком Вла де. 

Ипак, ако чист по лу пред сед нич ки ре жим мо же де ли мич но да 
ода гна ин сти ту ци о нал ну не до ре че ност (са мо де ли мич но јер се у 
Фран цу ској по сто ја ност од но са у пе ри о ди ма ко ха би та ци је об ја шња-
ва ста бил ним стра нач ким си сте мом), он не мо же у пот пу но сти да ода-
гна мо гућ ност ко ха би та ци је као та кве јер је она у са мој би ти овог – у 
сми слу из вр шне вла сти – „дво гла вог” ре жи ма. На ве де на чи ње ни ца 
нас упу ћу је на раз ма тра ње дру гог де ла ал тер на ти ве. 

Су прот но пр вој, дру га оп ци ја би под ра зу ме ва ла да се ле ги ти ми-
тет пред сед ни ка Ре пу бли ке уса гла си са по сто је ћим на дле жно сти ма, 
тј. да се про ме ни на чин ње го вог из бо ра. Уме сто на оп штим не по сред-
ним из бо ри ма, пред сед ник Ре пу бли ке би се у Ср би ји, као и у свим 
кла сич ним пар ла мен тар ним ре жи ми ма, би рао од стра не на род них 
по сла ни ка или од стра не не што про ши ре ног те ла као у Ита ли ји, где 
у из бо ру пред сед ни ка ре пу бли ке уче ству ју и пред став ни ци ита ли-
јан ских ре ги ја. Ти ме би устав ни ре жим Ср би је био про ме њен и од 
ква зи по лу пред сед нич ког по стао би пар ла мен тар ни.

За ова кав из бор по сто ји не ко ли ко ра зло га. Пр во, оп ци ја уво ђе-
ња пар ла мен тар ног ре жи ма не сум њи во је јед но став ни ја од оп ци је 
ус по ста вља ња чи стог по лу пред сед нич ког, и то са два аспек та. Пр-
ви се ти че са ме про ме не, ко ја је јед но став ни ја јер би на про сто би ла 
ма њег оби ма. Дру ги аспект ти че се функ ци о ни са ња та квог устав-
ног ре жи ма ко ји би у пот пу но сти из ба цио из оп ти ца ја све мо гу ће 
ком пли ка ци је ко је се по тен ци јал но ве зу ју за си ту а ци ју „ко ха би та ци-
је”. Иа ко сма тра мо да ко ха би та ци ја ни је ну жно не га ти ван фе но мен 
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у институционал но-по ли тич ком си сте му ка кав је фран цу ски, и да, 
шта ви ше, мо же има ти и не ке пред но сти, у не ста бил ној зе мљи по пут 
Ср би је она би пред ста вља ла ин сти ту ци о нал ни „лук суз” ко ји др жа ва 
се би не би сме ла да до зво ли. 

Дру го, оп ци ја ус по ста вља ња чи стог пар ла мен тар ног ре жи ма 
оства ри ла би кон ти ну и тет и са про ме на ма ко је су уве де не Уста вом 
из 2006. го ди не. На и ме, у од но су на Устав из 1990. го ди не, Устав Ре-
пу бли ке Ср би је ко ји је да нас на сна зи осла био је по ло жај пред сед ни ка 
Ре пу бли ке „ти ме што се пред сед ник Ре пу бли ке лак ше раз ре ша ва не-
го што се би ра и што му се су жа ва круг функ ци ја ко је је имао пре ма 
Уста ву Ср би је из 1990. го ди не” (Мар ко вић 2007, стр. 25), док је, с дру-
ге стра не, осна жио по ло жај Вла де кроз ин ди ви ду а ли за ци ју по ло жа ја 
пред сед ни ка Вла де и „због оте жа них усло ва за из гла са ва ње не по ве-
ре ња” (Мар ко вић 2007, стр. 26, 52). Дру гим ре чи ма, Уста вом из 2006. 
го ди не већ је на пра вљен ис ко рак у прав цу пар ла мен тар ног ре жи ма. 
На тра гу ове кон ста та ци је мо гло би се до дат но ар гу мен то ва ти да је 
уво ђе ње чи стог пар ла мен тар ног ре жи ма ипак при ме ре ни је ду ху срп-
ске устав но сти, од но сно да је ви ше у скла ду са ње ном тра ди ци јом. 

Ко нач но, ка да се има у ви ду чи ње ни ца да је срп ска др жав ност 
од са мих сво јих за че та ка би ла оли че на у мо нар хи ји и да се на ве де но 
ста ње про ме ни ло тек про гла ше њем Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је од стра не ко му ни ста 29. но вем бра 1945. го ди не, евен ту ал-
на те жња ка по нов ном ус по ста вља њу мо нар хи је лак ше би се оства ри-
ла у чи сто пар ла мен тар ном окви ру, где би сим бо лич ка пред сед нич ка 
функ ци ја би ла за ме ње на кра љев ским до сто јан ством без не оп ход них 
ве ћих про ме на у уре ђе њу од но са из ме ђу глав них ор га на из вр шне вла-
сти.

Сви на ве де ни ра зло зи упу ћу ју, да кле, на по тре бу про ме не устав-
ног ре жи ма Ср би је од ква зи по лу пред сед нич ког ка ствар ном по лу-
пред сед нич ком или, ра ди је, чи сто пар ла мен тар ном. Овом про ме ном, 
ме ђу тим, био би ре шен са мо део про бле ма са ко јим се су о ча ва срп-
ски по ли тич ки си стем. Дру ги део про бле ма, мо жда и ва жни ји, ти че 
се „по ли тич ког жи во та”, од но сно стра нач ког си сте ма. 
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Б) ОТУ ПИ ТИ ПАР ТИ ТО КРА ТИ ЈУ

По јам пар ти то кра ти је озна ча ва „де ге не ра ци ју пар ла мен тар не 
де мо кра ти је у облик по ли тич ког ре жи ма ко ји је ка рак те ри сан пре-
ко мер ним ути ца јем пар тиј ских оли гар хи ја на ин сти ту ци је, ад ми ни-
стра ци ју и це ло ку пан јав ни жи вот, са, као очи глед ном по сле ди цом 
у при су ству из ра зи то про пор ци о на ли стич ког из бор ног ре жи ма, не-
мо ћи и хро нич ном не ста бил но шћу вла да ју ћих ко а ли ци ја” (De tra gi ac-
he 1992, 727). На ве де на де фи ни ци ја пар ти то кра ти је, осим што вер но 
опи су је пе то ок то бар ску Ср би ју, зна чај на је јер на во ди све еле мен те 
јед ног ин сти ту ци о нал но бо ле сног ста ња. Ка да би смо на ве де не еле-
мен те ра зло жи ли, де мо крат ска па то ло ги ја о ко јој је реч мо гла би се, 
у оп штим цр та ма, пред ста ви ти на сле де ћи на чин: про пор ци о нал ни 
из бор ни си стем ути че на фраг мен та ци ју по ли тич ке сце не кроз по-
сто ја ње мно штва по ли тич ких пар ти ја; због прак тич не не мо гућ но сти 
осва ја ња ап со лут не ве ћи не, ис те су при ну ђе не на ра зли чи те ком про-
ми се, кал ку ла ци је и ко а ли ци је ка ко би се до мо гле по зи ци ја вла сти; у 
тој бес крај ној игри не ста бил них и про мен љи вих вла да ју ћих ко а ли-
ци ја по ли тич ка убе ђе ња бр зо се гу бе а власт по чи ње да се схва та као 
плен чи је ре сур се ва ља рас по де ли ти из ме ђу глав них ак те ра си сте-
ма – са мих по ли тич ких пар ти ја. У та квом по рет ку увек су из ра зи то 
при сут ни и кли јен те ли зам и ко руп ци ја, и, на рав но, увек је из ра зи то 
од су тан и нај ма њи облик по ли тич ке ви зи је. 

Да ни је плод си стем ских по те шко ћа Пр ве ита ли јан ске ре пу бли ке 
(La u va ux 2004, 907–909), по јам пар ти то кра ти је тре ба ло би из ми сли-
ти за срп ску Пе то ок то бар ску ре пу бли ку у ко јој уло га пар ти ја има у 
сва ком по гле ду – од ди ле тант ског при сту па др жав ним по сло ви ма, 
ста вља ња стра нач ког ин те ре са ис пред оп штег, за по шља ва ња по пар-
тиј ској ли ни ји, уну тар пар тиј ског си сте ма вред но сти ко ји се пр вен-
стве но за сни ва на по слу шно сти и од су ству кри тич ког ми шље ња, па 
све до ко ри шће ња др жав ног бу џе та као изво ра за лич но бо га ће ње – 
по губ не по сле ди це.4

4 Исти ни за во љу, ни је се код Ср ба че ка ло на по те шко ће Пр ве ита ли јан ске Ре пу-
бли ке ни ти на ита ли јан ског прав ни ка Ђу зе пеа Ма ра ни ни ја (Gi u sep pe Ma ra ni ni) 
да ску је тер мин „пар ти то кра ти ја” ка ко би се о ис тим или слич ним фе но ме ни ма 
го во ри ло, о че му до вољ но све до че дав но ко ри шће не ре чи „пар тај ство” или „пар-
ти ја ше ње”.
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Као та ква, пар ти то кра ти ја не ми нов но по ста вља јед но пи та ње и 
тра жи је дан од го вор. Пи та ње гла си: ка ко се од пар ти то кра ти је из ле-
чи ти? Од го вор гла си: ства ра њем „ве ћин ске де мо кра ти је” (1), ко ја за-
хте ва про ме ну из бор ног си сте ма (2).

1. Не оп ход но ства ра ње „ве ћин ске де мо кра ти је”... 

Пред став нич ка де мо кра ти ја мо же, не за ви сно од устав них ре жи-
ма, функ ци о ни са ти на ра зли чи те на чи не. Та ко се, на при мер, по ли-
тич ки си стем пар ла мен тар не Ита ли је, са мно штвом пар ти ја, не ста-
бил ним ко а ли ци о ним вла да ма и sot to go ver no-ом (Bob bio 1981, 16–17), 
не мо же по ре ди ти са по ли тич ким си сте мом пар ла мен тар не Ве ли ке 
Бри та ни је, ста бил не, ефек тив не и де фи ни са не вла сти. Пр ва по ме ну-
та др жа ва при па да, уз Хо лан ди ју, Дан ску или Бел ги ју (као и фран-
цу ску Че твр ту ре пу бли ку), ка те го ри ји не ве ћин ских си сте ма; дру га, 
уз фран цу ску Пе ту ре пу бли ку, СРН или Шпа ни ју, ка те го ри ји ве ћин-
ских си сте ма. 

Ову зна чај ну по де лу, ко ја по ла зи од ста но ви шта да др жа вом мо ра 
би ти вла да но и да гра ђа ни мо ра ју иза бра ти оног ко ји ће за и ста њо ме 
вла да ти (ко ри сти се и тер мин „вла да ју ћа де мо кра ти ја”), ду гу је мо, као 
што под вла чи про фе сор Ди а мел (Du ha mel) (2013, 33), фран цу ским по-
сле рат ним по ли ти ко ло зи ма и прав ни ци ма Ди вер жеу, Ла воу (La vau) 
и Ве де лу (Ve del). Пре ма њи хо вом ми шље њу, ве ћин ска де мо кра ти ја 
пред ста вља си стем ко ји – кроз по сто ја ње ја сно из ра же не по ли тич ке 
ве ћи не, ко ја је иза бра на од стра не на ро да, и ше фа ко ји је пред во ди – 
упра во омо гу ћа ва да се др жа вом ефек тив но и ста бил но вла да. 

Пре ци зни је ре че но, ве ћин ска де мо кра ти ја под ра зу ме ва по сто ја-
ње ве ћин ског бло ка или пи ра ми де, у чи јој се осно ви на ла зи чвр ста, 
хо мо ге на и ап со лут на пар ла мен тар на ве ћи на (че сто јед но стра нач ка 
или пак са ста вље на од две срод не стран ке), из ко је про и сти че ста бил-
на вла да, ко ју во ди по је ди нац – пр ви ми ни стар, или у по лу пред сед-
нич ком ре жи му – пред сед ник ре пу бли ке. 

За ра зли ку од ње, у не ве ћин ским си сте ми ма „гра ђа нин ни у ком 
слу ча ју не одре ђу је ше фа, јер власт не ма ше фа и све је учи ње но да га 
ни ка да не до би је. Гра ђа нин не одре ђу је ни по ли ти ку [...] сва ка пар-
ти ја во ди бор бу под соп стве ном за ста вом и тек по сле из бо ра ра зли-
чи ти пред став ни ци по ку ша ва ју да уде се је лов ник у ко јем ће сва ко 
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про на ћи не што што му од го ва ра, без ин тер вен ци је би ра ча” (Du ha-
mel, Tus se au 2013, 35).

Као та ква, ве ћин ска де мо кра ти ја по се ду је не ко ли ко озбиљ них 
пред но сти. Пр ва се ти че ста бил но сти и кон ти ну и те та ко ји она пру жа 
но си о ци ма вла сти. Дру га се од но си на прин цип по ли тич ке од го вор-
но сти ко ји је не у по ре ди во де ло твор ни ји у окви ру ве ћин ске де мо кра-
ти је јер се власт мо же ја сно иден ти фи ко ва ти за ра зли ку од не ве ћин-
ских си сте ма у ко ји ма је власт ра зу ђе на, што чи ни да је ра зу ђе на и 
од го вор ност. Без по тре бе да ула зи мо у де та ље, до вољ но је под се ти ти 
да срп ски по ли тич ки жи вот оби лу је при ме ри ма где су де ло ви до та-
да шње вла сти у из бор ним кам па ња ма на сту па ли као да су за пра во 
би ли опо зи ци ја (при ме ри Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је или Г17, 
од но сно Ује ди ње них ре ги о на Ср би је из 2012. го ди не до вољ но су ело-
квент ни у том по гле ду), или при ме ри ма кон стант ног пре ба ци ва ња 
од го вор но сти из ме ђу по ли тич ких ак те ра, олак ша ног чи ње ни цом да 
су у срп ским по ли тич ким игра ма од 2000. го ди не без ма ло све по ли-
тич ке пар ти је би ле за рад вла сти у ко а ли ци ја ма са сви ма оста ли ма. 

Ко нач но, ве ћин ска де мо кра ти ја кроз сма њен број ак те ра и по-
сто ја ње сна жних ве ћин ских бло ко ва упра во струк ту ри ше пар тиј ски, 
од но сно оп шти по ли тич ки си стем. Уто ли ко је ње но по сто ја ње мо жда 
и зна чај ни је од устав ног ре жи ма. На и ме, ста бил ност фран цу ских ин-
сти ту ци ја не про и сти че то ли ко из чи стог по лу пред сед нич ког ре жи-
ма ко ли ко из по сто ја ња ве ћин ске де мо кра ти је, од но сно по сто ја ња 
ја сних пар ла мен тар них ве ћи на, нај че шће јед но стра нач ких, на чи-
јем че лу се на ла зи – из у зев си ту а ци је ко ха би та ци је, ка да ме сто ше фа 
из вр шне вла сти пре у зи ма пр ви ми ни стар – пред сед ник ре пу бли ке. 
Сход но ис тој ме ха ни ци, не ста бил ност срп ских ин сти ту ци ја ни је то-
ли ко про у зро ко ва на не по сто ја њем чи стог мо де ла устав ног ре жи ма 
ко ли ко пред ста вља по сле ди цу по сто ја ња не ве ћин ске де мо кра ти је, тј. 
јед ног фраг мен ти ра ног си сте ма пар ти ја у ко јем се пре из бо ра ни ка ко 
не мо же зна ти ка кав ће ис ход, у сми слу из гле да вла де, на кра ју би ти 
и ка ква ће се за и ста по ли ти ка во ди ти јер ис та за ви си ис кљу чи во од 
стра нач ких ком би на ци ја ко је оста ју ван до ма ша ја би ра ча.5

На рав но, не ве ћин ски си сте ми или, ка ко би Лајп харт ре као, кон-
со ци а ци о ни (кон сен зу ал ни) мо де ли мо гу функ ци о ни са ти у одређеним 

5 Не сум њив уплив стра них ам ба са да при ли ком обли ко ва ња вла да Ре пу бли ке Ср-
би је не ула зи не по сред но у до мен ове ра спра ве.
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со ци о кул ту ро ло шким усло ви ма и зе мља ма са спе ци фич ним де мо-
крат ским тра ди ци ја ма по пут Хо лан ди је или Швај цар ске (Lajp hart 
2003). У ве ћи ни слу ча је ва, ипак, они ће узро ко ва ти по ли тич ку не ста-
бил ност и не рет ко пар ти то кра ти ју ко ју ве ћин ски си сте ми не по зна ју. 
Оста је пи та ње ка ко до ћи до ве ћин ске де мо кра ти је.

2. ...за хте ва про ме ну из бор ног си сте ма 

Пи та њем из бор ног си сте ма се на не ки на чин вра ћа мо на ка те го-
ри ју устав ног ре жи ма и на зна чај пра ви ла као одлу чу ју ћег фак то ра 
за обли ко ва ње оп штег по ли тич ког си сте ма (јер је пи та ње из бор ног 
си сте ма не сум њи во нор ма тив не при ро де и део је, ба рем у ма те ри јал-
ном сми слу, устав не ма те ри је). 

На рав но, ути цај из бор ног си сте ма на из глед стра нач ког си сте ма 
– ко ји би смо гру бо де фи ни са ли као скуп од но са ко ји по сто је из ме-
ђу одре ђе ног бро ја по ли тич ких пар ти ја у окви ру јед не др жа ве – не 
би тре ба ло пре це њи ва ти. Као што ка же Мо рис Ди вер же, из бор ни 
си сте ми пр вен стве но де лу ју као фак то ри убр за ва ња или успо ра ва-
ња тен ден ци ја ко је су про у зро ко ва не „на ци о нал ним и иде о ло шким 
ре ал но сти ма, и на ро чи то со ци о е ко ном ским струк ту ра ма” (Du ver ger 
1981, 292). Још ве ћа гре шка би ла би, ме ђу тим, ка да би смо пот це ни ли 
ути цај из бор них си сте ма на струк ту ру стра нач ког си сте ма. До вољ но 
је за ми сли ти ка кве би по сле ди це у окви ру срп ског стра нач ког си сте-
ма има ло по ве ћа ње из бор ног пра га (цен зу са) или ба рем ње го во по-
ве ћа ње за ли сте под не те као ре зул тат пред и збор них ко а ли ци ја ви ше 
стра на ка. Број пар ла мен тар них стра на ка за си гур но би опао, чи ме би 
до шло до укруп ња ва ња по ли тич ке сце не и про ме не од но са уну тар 
ње. Уто ли ко се мо же ре ћи да одре ђе ни из бор ни си сте ми не ми нов но 
про и зво де одре ђе не по сле ди це ка да су у пи та њу мо гу ће кон фи гу ра-
ци је стра нач ких си сте ма.

Пра те ћи Ди вер жеа, мо же се ре ћи да про пор ци о нал ни из бор ни 
си стем обез бе ђу је стра нач ки си стем са ве ли ким бро јем пар ти ја, да 
ве ћин ски дво кру жни си стем во ди ка би по ла ри за ци ји стра нач ког си-
сте ма, док ве ћин ски јед но кру жни из бор ни си стем фа во ри зу је и одр-
жа ва би пар ти зам (Du ver ger 1981, 289–349). 

Ди вер же о ви „за ко ни” су од 1951. го ди не, ка да је иза шло пр во 
из да ње ње го ве чу ве не књи ге „По ли тич ке пар ти је”, до жи ве ли број не 
кри ти ке, ре фор му ла ци је и до дат ке, али ни ње го ви нај ве ћи кри ти чари 
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ни ка да ни су не ги ра ли ути цај из бор них пра ви ла на обли ко ва ње стра-
нач ког си сте ма (Sar to ri 2003, 45–71).

Не ма, да кле, сум ње да ве ћин ски из бор ни си сте ми, због ам пли-
фи ка ци је ре зул та та, од но сно пре ми је ко ја сле ду је по бед ни ку (јер 51% 
зна чи све док 49% не зна чи ни шта), омо гу ћа ва ју по сто ја ње ја сних и 
чвр стих пар ла мен тар них ве ћи на ко је пред ста вља ју те мељ ста бил них 
и ефи ка сних вла да. Дру гим ре чи ма, ве ћин ски из бор ни си стем, кроз 
мо гућ ност ства ра ња „ве ћин ске пи ра ми де” (ја сна пар ла мен тар на ве-
ћи на – ста бил на вла да – шеф вла де или др жа ве), пред ста вља је дан од 
нај зна чај ни јих еле ме на та „ве ћин ске де мо кра ти је”.

Ис то је та ко не сум њи во да про пор ци о нал ни из бор ни си стем про-
и зво ди мно штво пар ти ја чи ја ин тер ак ци ја мо же про у зро ко ва ти хро-
нич ну ин сти ту ци о нал ну не ста бил ност, као и мно ге еле мен те пар ти-
то крат ског (не)функ ци о ни са ња. Чи ње ни ца да су про пор ци о нал ни 
си сте ми ре пре зен та тив ни ји од ве ћин ских, од но сно да су све по ли тич-
ке тен ден ци је пред ста вље не у пар ла мен ту, ни је од ве ли ког зна ча ја ка-
да се ства ри по сма тра ју са аспек та по треб не ефи ка сно сти у де ло ва њу.

На рав но, од ин те грал ног про пор ци о нал ног си сте ма без из бор-
ног пра га до ве ћин ског јед но кру жног си сте ма по сто ји низ мо да ли те-
та, ни јан си и ком би на ци ја ко ји чи не да, ре ци мо, јед на др жа ва по пут 
СРН са, у би ти, про пор ци о нал ним (тј. по лу ме шо ви тим) си сте мом 
ипак спа да у ка те го ри ју ве ћин ских де мо кра ти ја.

Све прет ход но из ре че но упу ћу је на сле де ћу чи ње ни цу: ка да је 
Ср би ја у пи та њу, би ло би пре ко по треб но из ме ни ти по сто је ћи из бор-
ни си стем ка ко би се кре ну ло пу тем укруп ња ва ња по ли тич ке сце не 
и ства ра ња ве ћин ске де мо кра ти је. По сто ји пре гршт по тен ци јал них 
ва ри јан ти за про ме ну срп ског из бор ног си сте ма. Ми ће мо из дво ји ти 
три за ко је сма тра мо да мо гу би ти при ме ре не.

Пр ва мо гућ ност под ра зу ме ва ла би про ме не у окви ру по сто је ћег 
про пор ци о нал ног си сте ма. Из бор ни праг (цен зус) за стран ке ко је на-
сту па ју на за јед нич кој ли сти у окви ру пред и збор них ко а ли ци ја мо рао 
би би ти ви ши од пра га ко ји ва жи за стран ке ко је са мо стал но из ла зе 
на из бо ре и о чи јем по ве ћа њу би се та ко ђе мо гло раз ми шља ти. Уз то 
би се мо рао на пу сти ти и мо дел ин те грал ног про пор ци о нал ног си сте-
ма по де лом Ср би је на ви ше из бор них је ди ни ца. 

Дру га ва ри јан та под ра зу ме ва ла би не што за хтев ни ју про ме ну. 
По сто је ћи из бор ни си стем био би за ме њен по лу ме шо ви тим си сте-
мом по узо ру на си стем ка кав прак ти ку је СРН.
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Тре ћа оп ци ја, ко ја се уз пр ву чи ни нај при хва тљи ви јом, под ра зу-
ме ва ла би уво ђе ње ве ћин ског уни но ми нал ног отво ре ног дво кру жног 
си сте ма ко ји је до вољ но флек си би лан и при ла го дљив и ко ји као та кав 
сва ка ко пред ста вља нај бо ље ре ше ње у слу ча ју пре ла ска са про пор ци-
о нал ног на ве ћин ски из бор ни си стем (Sar to ri 2003, 96–97). Мо гу ће је 
да би уни но ми нал ни из бор ни си стем ути цао и на по бољ ша ње ква-
ли те та по ли тич ког осо бља у Ср би ји.

У сва ком слу ча ју, од го ва ра ју ћа про ме на из бор ног си сте ма би Ср-
би ју уда љи ла од пар ти то крат ске по ша сти и усме ри ла је, кроз мо гућ-
ност ства ра ња ко хе рент них (јед но стра нач ких или дво стра нач ких) 
ап со лут них ве ћи на у пар ла мен ту и ве ћин ске пи ра ми де, у прав цу ве-
ћин ске де мо кра ти је.6 Ср би ја би ти ме до би ла све оно што јој не до ста је: 
ста бил ни је и ко хе рент ни је вла де са ве ћим кон ти ну и те том и по ја ча-
ном по ли тич ком од го вор но шћу. 

Уто ли ко је про ме на у окви ру „по ли тич ког жи во та”, од но сно 
стра нач ког си сте ма зна чај ни ја од из ме на ко је се ти чу „устав ног ре-
жи ма”, стрикт но го во ре ћи. Да ли то зна чи да је Ср би ји, ка да јед ном 
поч не да функ ци о ни ше као ве ћин ска де мо кра ти ја, све јед но ка кав 
устав ни ре жим по се ду је? Ни је, јер се у по сто је ћем устав ном ре жи му 
Ср би је сва ка ко мо ра ју од стра ни ти не до след но сти ко је се ти чу по ло-
жа ја пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ни је, та ко ђе, јер – иа ко нам фран цу ска 
Пе та ре пу бли ка пру жа илу стра ци ју ка ко, у кон тек сту ве ћин ске де мо-
кра ти је, по лу пред сед нич ки ре жим мо же би ти функ ци о на лан – оста је 
чи ње ни ца да пар ла мен тар ни ре жим ин хе рент но но си ма ње мо гу ћих 
тр за ви ца ко је у по лу пред сед нич ком ре жи му про и сти чу из мо гућ но-
сти ко ха би та ци је.7

Сто га, ка да је у пи та њу хо ри зон тал но уре ђе ње вла сти, мо же се 
за кљу чи ти сле де ће: за рад по бољ ша ња ин сти ту ци о нал ног по рет-
ка у зе мљи по треб но је, кроз про ме ну из бор ног си сте ма, уме сто 

6 Ста бил ност из вр шне вла сти, тј. вла де, мо же се до дат но оси гу ра ти и чи сто тех-
нич ким устав ним ре ше њи ма по пут оних ко ја се ти чу „ра ци о на ли за ци је пар ла-
мен та ри зма”. При мер јед ног та квог ре ше ња је сте „кон струк тив но из гла са ва ње 
не по ве ре ња” у СРН ко је под ра зу ме ва да се вла ди мо же из гла са ти не по ве ре ње са мо 
под усло вом ис то вре ме ног из бо ра но ве вла де, тј. но вог кан це ла ра. 
7 Чи ње ни ца је, до ду ше, да и сам из бор пред сед ни ка ре пу бли ке на не по сред ним 
оп штим из бо ри ма струк ту ри ше по ли тич ки си стем кроз по ла ри за ци ју и ду ел ко ји 
се не ми нов но од ви ја у дру гом кру гу, чи ме се та ко ђе до при но си ства ра њу ве ћин-
ске де мо кра ти је.
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партитокра ти је ус по ста ви ти ве ћин ску де мо кра ти ју и уме сто ла жног 
по лу пред сед нич ког ре жи ма ус по ста ви ти ствар ни по лу пред сед нич ки 
или, ра ди је, чи сти пар ла мен тар ни устав ни ре жим. 

Мањ ка во сти о ко ји ма је до са да би ло ре чи ни су, ме ђу тим, је ди-
ни извор по те шко ћа и не ста бил но сти срп ског ин сти ту ци о нал ног и 
по ли тич ког си сте ма. По ред про ме на у хо ри зон тал ној ор га ни за ци ји 
вла сти, не оп ход но је из вр ши ти озбиљ не из ме не и у по гле ду вер ти кал-
не ор га ни за ци је вла сти, тј. те ри то ри јал ног уре ђе ња др жа ве. 

II.  „УНИ ТА РИ ЗО ВА ТИ” ДР ЖА ВУ  
(про блем вер ти кал не по де ле вла сти)

На слов дру гог де ла овог ра да мо же за чу ди ти јер је Ср би ја, по сма-
тра но са фор мал но прав ног аспек та, не сум њи во уни тар на др жа ва. Ни 
по сто ја ње ау то ном них по кра ји на не ме ња ње ну уни тра ну при ро ду јер 
ис те, ко је су у Ср би ји ус по ста вље не као вид те ри то ри јал не ау то но-
ми је, да нас не рас по ла жу ни при бли жно ши ро ким на дле жно сти ма 
ка квим су рас по ла га ле у окви ру Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је, од но сно ње не фе де рал не је ди ни це Со ци ја ли стич-
ке Ре пу бли ке Ср би је. Шта ви ше, ка да би смо на тре ну так за не ма ри ли 
по сто ја ње ау то ном них по кра ји на (због чи ње ни це да ве ћи део Ср би је 
за пра во ни је те ри то ри јал но ор га ни зо ван на овај на чин), мо гли би смо 
ре ћи да је Ср би ја не са мо уни тар на већ и у при лич ној ме ри цен тра-
ли зо ва на др жа ва. 

Да ли опи са но ста ње до зво ља ва он да да се ле ги тим но го во ри о 
по тре би за „уни та ри за ци јом” Ср би је? Од го вор на ово пи та ње не сум-
њи во је по твр дан, и то из ви ше ра зло га. 

Пр ви од њих за сни ва се на кон ста та ци ји да ак ту ел но те ри то ри-
јал но уре ђе ње Ре пу бли ке Ср би је – упра во кроз по сто ја ње ау то ном-
них по кра ји на – у су шти ни по чи ва на ко му ни стич ком на сле ђу за чи је 
не го ва ње да нас не по сто ји ни јед но оправ да ње. 

На ве де но на сле ђе, ко је је од по сле рат не Ср би је на пра ви ло „фе-
де ра ци ју у фе де ра ци ји”, тим је пре не ле ги тим но јер је – и ов де до ла-
зи мо до дру гог ра зло га – има ло ра зор не по сле ди це по те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Ре пу бли ке Ср би је, што се на рав но нај бо ље мо же са гле-
да ти кроз по сто је ћу си ту а ци ју у ју жној срп ској по кра ји ни Ко со ву и 
Ме то хи ји.
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Ко нач но, те ри то ри јал но уре ђе ње о ко јем је реч и да ље по се ду је 
ра зор ни по тен ци јал за ста бил ност др жа ве, што се нај бо ље да ви де ти 
кроз стал не ра спра ве, по ле ми ке и за хте ве ко ји се од но се на ау то но-
ми ју се вер не срп ске по кра ји не – Вој во ди не. 

Ка да се ове не по бит не чи ње ни це има ју у ви ду, он да за ла га ње за 
„уни та ри за ци ју” Ср би је не би сме ло ни ма ло да чу ди. Са свим су прот-
но, пот пу но је не ло гич но и чуд но не по сто ја ње та квог за ла га ња, или 
ба рем од су ство ње го вог сна жни јег ис по ља ва ња. На об ја шње ње ове 
„не ло гич но сти” освр ну ће мо се у по то њим раз ма тра њи ма. До та да је 
бит но на гла си ти да сви прет ход но на ве де ни ра зло зи не дво сми сле но 
упу ћу ју на ну жност ре де фи ни са ња пој ма те ри то ри јал не ау то но ми је, 
од но сно на не оп ход ност пре и спи ти ва ња ње го ве при ме не у окви ру 
те ри то ри јал ног уре ђе ња Ре пу бли ке Ср би је (А). Тек на кон од го ва ра-
ју ћег пре и спи ти ва ња те ри то ри јал не ау то но ми је мо же се у пот пу но-
сти при сту пи ти про бле му вер ти кал не по де ле вла сти и да ти од го вор 
на пи та ње ка ква је за пра во де цен тра ли за ци ја по треб на Ср би ји (Б).

А) ПРЕ И СПИ ТА ТИ ТЕ РИ ТО РИ ЈАЛ НУ АУ ТО НО МИ ЈУ

Те ри то ри јал на ау то но ми ја се у Ср би ји огле да кроз по сто ја ње две 
ау то ном не по кра ји не, али и мо гу ће осни ва ње но вих. Пре ма чла ну 
182. Уста ва (2006), „Ре пу бли ка Ср би ја има Ау то ном ну По кра ји ну Вој-
во ди ну и Ау то ном ну По кра ји ну Ко со во и Ме то хи ја”. По сма тра но из 
пер спек ти ве те ри то ри јал не ор га ни за ци је др жа ве, мо гло би се ре ћи 
да је ста тус Вој во ди не као ау то ном не по кра ји не упи тан (2) упра во у 
оној ме ри у ко јој је ста тус Ко со ва и Ме то хи је као не о ту ђи вог де ла Ср-
би је не у пи тан (1).

1.  АП Ко со во и Ме то хи ја као не о ту ђи ви део 
Ре пу бли ке Ср би је

Чи ње ни ца да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део Ср би је по твр-
ђе на је у нор ма тив ном сми слу, ка ко на уну тра шњем, та ко и на ме-
ђу на род ном пла ну. У пре ам бу ли Уста ва (2006) на во ди се да је „По-
кра ји на Ко со во и Ме то хи ја са став ни део те ри то ри је Ср би је, да има 
по ло жај су штин ске ау то но ми је у окви ру су ве ре не др жа ве Ср би је и да 
из та квог по ло жа ја По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја сле де устав не оба-
ве зе свих др жав них ор га на да за сту па ју и шти те др жав не ин те ре се 
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Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји у свим уну тра шњим и спољ ним по ли-
тич ким од но си ма”. Нор ма тив ни део Уста ва та ко ђе пред ви ђа да ће се 
„су штин ска ау то но ми ја Ау то ном не По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја” 
уре ди ти „по себ ним за ко ном ко ји се до но си по по ступ ку пред ви ђе ном 
за про ме ну Уста ва” (члан 182. став 2). На ме ђу на род ном пла ну, прав-
но оба ве зу ју ћа Ре зо лу ци ја Са ве та бе збед но сти Ује ди ње них на ци ја 
1244 од 10. ју на 1999. го ди не не дво сми сле но га ран ту је да се ре ше ње 
ко сов ске кри зе мо ра про на ћи у скла ду са прин ци пи ма су ве ре ни те та 
и те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је (Јо ва но вић 2008, стр. 136–139). 

Ако са нор ма тив не рав ни пре ђе мо на ра ван по ли ти ке и фак тич ко 
ста ње, сли ка је сва ка ко не по вољ ни ја. Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи је 
фор ма ли зо ва ли су се це си ју 17. фе бру а ра 2008. го ди не кроз усва ја ње 
јед но стра не де кла ра ци је о не за ви сно сти, ко ја је до да на шњег да на 
при зна та од стра не сто ти нак зе ма ља.

Мно го про бле ма тич ни ји ме ђу тим од при за ња „не за ви сно сти” 
Ко со ва и Ме то хи је од стра не де ла свет ских др жа ва је сте про цес та-
ко зва не „нор ма ли за ци је” од но са из ме ђу Бео гра да и При шти не ко ји је 
у су шти ни за по чет 2008. го ди не под окри љем Де мо крат ске стран ке. 
Пот пи си ва ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 29. апри-
ла 2008. го ди не, ре кон фи гу ра ци ја УН МИК-а и при хва та ње ЕУ ЛЕКС 
ми си је на је сен ис те го ди не, и от по чи ња ње „тех нич ког ди ја ло га” мар-
та 2011. го ди не ко јим је Ср би ја умно го ме олак ша ла функ ци о ни са ње 
Ко со ва као „не за ви сне” др жа ве (до го во ри о усту па њу ко пи ја ма тич-
них и ка та стар ских књи га, при хва та њу лич них до ку ме на та и ре ги-
стар ских та бли ца ко је из да ју се це си о ни стич ке вла сти, при хва та њу 
ко сов ских ди пло ма, ин те гри са ном упра вља њу гра ни цом, ко сов ској 
ца ри ни, са мо стал ном пред ста вља њу Ко со ва на ре ги о нал ним фо ру-
ми ма) пред ста вља ју ње го ве пре лом не тре нут ке. Про цес „нор ма ли за-
ци је” осет но је по ја чан до ла ском Срп ске на пред не стран ке на власт 
2012. го ди не и кул ми ни рао је пот пи си ва њем Бри сел ског спо ра зу ма 
19. апри ла 2013. го ди не, на основу кога су уки ну те ин сти ту ци је Ре-
пу бли ке Ср би је ко је су још функ ци о ни са ле на де ло ви ма те ри то ри је 
ју жне срп ске по кра ји не.

Бу дућ ност ће по ка за ти ко ји ће би ти ис ход про це са „нор ма ли-
за ци је” од но са из ме ђу Бео гра да и При шти не (про це са ко ји би по за-
ми сли ЕУ тре ба ло у крај њој ин стан ци да до ве де до при зна ња „не-
за ви сно сти” Ко со ва од стра не Ср би је), али са свим је из ве сно да ће 
КиМ за не о дре ђе но вре ме оста ти у спе ци фич ној си ту а ци ји као српска 
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територи ја ко ја ни је под фак тич ком кон тро лом Ср би је, од но сно те-
ри то ри ја над ко јом Ср би ја не вр ши сво ју су ве ре ност.8 

На ве де но ста ње у ко јем са на ла зи ју жна срп ска по кра ји на чи ни, 
кроз уки да ње до та да шње ре ла тив не си ме три је, по ло жај АП Вој во ди-
не још спе ци фич ни јим, чи ме се не ми нов но на гла ша ва пи та ње оправ-
да но сти вој во ђан ске ау то но ми је.

2. Упи тан ле ги ти ми тет ау то но ми је Вој во ди не

Као ау то ном на по кра ји на, Вој во ди на има пре ма Уста ву (члан 183. 
став 2) на дле жност да „уре ђу је пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у обла-
сти про стор ног пла ни ра ња и ра зво ја, по љо при вре де, во до при вре де, 
шу мар ства, ло ва, ри бо ло ва, ту ри зма, уго сти тељ ства, ба ња и ле чи ли-
шта, за шти те жи вот не сре ди не, ин ду стри је и за нат ства, друм ског, 
реч ног и же ле знич ког са о бра ћа ја и уре ђи ва ња пу те ва, при ре ђи ва-
ња сај мо ва и дру гих при вред них ма ни фе ста ци ја, про све те, спор та, 
кул ту ре, здрав стве не и со ци јал не за шти те и јав ног ин фор ми са ња на 
по кра јин ском ни воу”.

Иа ко се мо же кон ста то ва ти да су на дле жно сти АП Вој во ди не 
зна чај но ма ње од оних ко је су по сто ја ле у вре ме СФРЈ, да се пи та ња 
ко ја су од „по кра јин ског зна ча ја” одре ђу ју за ко ном и да „по кра ји на 
не рас по ла же са мо стал ном за ко но дав ном на дле жно шћу, што је ис-
под стан дард ног пој ма те ри то ри јал не ау то но ми је” (Мар ко вић 2014, 
стр. 451), ипак се мо же (ре кли би смо чак – мо ра) по ста ви ти сле де ће 
пи та ње: че му уоп ште ау то но ми ја Вој во ди не? Или пре ци зни је, за што 
је се вер ни део Ре пу бли ке Ср би је уоп ште уре ђен као Ау то ном на По-
кра ји на Вој во ди на?

Ра зли ка у фор му ла ци ји на и зглед ис тог пи та ња ов де је од су штин-
ског зна ча ја. Она не по сред но ука зу је на пер спек ти ву из ко је се про-
блем са гле да ва и ко јом се при род но пре ју ди ци ра од го вор. Дру гим 
ре чи ма, пи та ње „за што би Вој во ди на уоп ште тре ба ло да има ау то-
но ми ју?” већ ста вља у пр ви план Вој во ди ну као су бје кат, од но сно 

8 У том сми слу би би ло по жељ но нор ма тив но по ја ча ти одред бе Уста ва (2006) о 
КиМ као не о ту ђи вом де лу Ср би је и на гла си ти да ће се ње гов управ но-по ли тич ки 
ста тус у окви ру Ср би је де фи ни са ти на кон по сти за ња све о бу хват ног до го во ра. Под-
ра зу ме ва се да ће на ве де ни до го вор за ви си ти од по сто је ћег од но са сна га у да том 
тре нут ку, што са мо упу ћу је на чи ње ни цу да је КиМ по треб но вра ћа ти стр пљи во 
и по ступ но, а не од ње га оду ста ја ти. 
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по чи ва на прет по став ци да би Вој во ди на по при ро ди ства ри тре ба-
ло да пред ста вља ен ти тет сам по се би. Ако се ства ри са гле да ва ју из 
та кве пер спек ти ве, ау то но ми ја се по ја вљу је као ло ги чан про ду же так 
на ве де не по себ но сти, по себ но сти ко ја и са ма про и сти че из чи ње ни-
це да је у јед ном исто риј ском тре нут ку Вој во ди на кон сти ту и са на као 
ау то ном на по кра ји на. Овај „та у то ло шки” ре зон, на жа лост – сна жно 
по у ну тра шњен, пред ста вља за пра во одраз ко му ни стич ког ви ђе ња 
уну тра шњег уре ђе ња ју го сло вен ске др жа ве. Дру гим ре чи ма, исти-
ца ти Вој во ди ну као су бје кат и го во ри ти о ње ној ау то но ми ји зна чи 
кре та ти се у ка те го ри ја ма ко је је де фи ни са ла Ко му ни стич ка пар ти ја 
Ју го сла ви је и са гле да ва ти ства ри са „ту ђег ста но ви шта”.

Упра во све оп шта при сут ност „ту ђег ста но ви шта” у Ср би ји и срп-
ској ели ти об ја шња ва за што се за хтев за „уни та ри за ци јом Ср би је” не 
ис по ља ва сна жни је, ка да се уоп ште и ис по ља ва. Дру гим ре чи ма, про-
ме на фак тич ког ста ња за хте ва про ме ну у по и ма њу ства ри, од но сно 
про ме ну све сти ко јом би се на по кон усво ји ло „срп ско ста но ви ште” 
(Лом пар 2012, стр. 415–474), ко је за хте ва ко нач ну ли кви да ци ју по став-
ки ко је су уко ре ње не у ви ђе њу Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (и 
у ју го сло вен ству уоп ште узев) и ко је и да нас, не све сно или не, слу же 
као по чет не пре ми се и оквир за про ми шља ње те ри то ри јал ног уре-
ђе ња др жа ве (тј. вер ти кал не по де ле вла сти).9

Да кле, ка да би смо про блем по сма тра ли са срп ског ста но ви шта, 
он да би је ди но ле ги тим но пи та ње гла си ло: за што је се вер ни део Ре пу-
бли ке Ср би је (и то у пот пу ној аси ме три ји са остат ком зе мље) уоп ште 
уре ђен као „Ау то ном на По кра ји на Вој во ди на”? На тај на чин по ста-
вље но пи та ње јед но став но не ма ва ља ног од го во ра, из ко је год пер-
спек ти ве га тра жи ли.

У исто риј ском сми слу, иде ја о ау то но ми ји Вој во ди не одра жа-
ва ла је те жње срп ског на ро да за ве ћом са мо стал но шћу у окви ру Ау-
стро у гар ске ца ре ви не. По ме ну та иде ја ис кри ста ли са на је за хте вом за 
ства ра њем Срп ске Вој во ди не ма ја 1848. го ди не (Ба та ко вић 2000, стр. 
224–229)10. По сма тра но из исто риј ског угла, да кле, ау то но ми ја Вој-

9 Ми ло Лом пар је ожи вео по јам „срп ског ста но ви шта” пре у зи ма ју ћи га од Ми ло-
ша Цр њан ског. Ви де ти: Милош Цр њан ски, По ли тич ки спи си, Бео град/Под го ри ца,  
Штам пар Ма ка ри је/Ок то их, 2008, стр. 21–25.
10 Ви де ти оп шир ни је: Слав ко Га ври ло вић, Ва си ли је Кре стић и Ан дри ја Ра де нић у 
Исто ри ја срп ског на ро да, V-2. Бео град, Срп ска књи жев на за дру га, 1981, стр.  7–275.
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во ди не, ко ја да нас – за ра зли ку од 1848. го ди не – чи ни са став ни део 
Ср би је, на про сто је ана хро на, од но сно бес пред мет на, јер су те жње 
оли че не у Срп ској Вој во ди ни из 1848. го ди не да нас (за пра во већ од 
1918. го ди не) у пот пу но сти оства ре не.

По сто ја ње вој во ђан ске ау то но ми је бес пред мет но је тим пре што 
у де мо граф ском сми слу срп ски на род чи ни ап со лут ну ве ћи ну на те-
ри то ри ји по сто је ће АП Вој во ди не (66,76% ста нов ни штва пре ма по-
пи су из 2011. го ди не). Уто ли ко је за и ста не ло гич но да део др жав не 
те ри то ри је, на ко јој је дан на род има ап со лут ну ве ћи ну, ужи ва те ри-
то ри јал ну ау то но ми ју у од но су на оста так др жа ве у ко јој тај ис ти на-
род та ко ђе има ап со лут ну ве ћи ну.

На ве де на де мо граф ска струк ту ра чи ни те зу о „не ка квој” кул ту-
ро ло шкој или со ци о ло шкој по себ но сти, ко ја би оправ да ва ла иде ју 
ау то но ми је, вр ло упит ном. На рав но, ни је спор но да се се вер ни део 
др жав не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је ра зви јао у дру га чи јим исто риј-
ским усло ви ма и под ути ца ји ма ко ји су се ра зли ко ва ли од оних ко ји 
су пре о вла да ва ли у дру гим срп ским кра је ви ма. Дав но је, ме ђу тим, 
про шло вре ме ка да је Вој во ди на са Ме ђу мур јем пред ста вља ла јед-
но од шест по себ них прав них по друч ја тек на ста ле Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца (Ди мић 2001, стр. 94–95). Дру гим ре чи ма, не за-
ви сно од свих ра зли ка ко је мо гу по сто ја ти из ме ђу раз них обла сти у 
Ср би ји, од на род не му зи ке до ку ли нар ских тра ди ци ја, не сум њи во је 
да да нас не по сто ји ни јед на озбиљ на кул ту ро ло шка или со ци о ло шка 
спе ци фич ност ко ја би мо гла оправ да ти одр жа ње те ри то ри јал не ау-
то но ми је на се ве ру зе мље. 

Ко нач но, че сто се у при лог вој во ђан ске ау то но ми је на во де ра-
зло зи еко ном ске при ро де. Та ко Вла ди мир Бо а ров на во ди да је Вој во-
ди на „без ау то но ми је”, тј. у вре ме „Ми ло ше ви ће вог ре жи ма”, до жи-
ве ла ве ли ки гу би так дру штве ног про и зво да и ка пи та ла, од но сно „да 
је би ло пљач ка ња Вој во ди не ка ко би се успо ри ло на гло си ро ма ше ње 
Ср би је (Voj vo đan sko pi ta nje 2005, стр. 48). Уз на во ђе ње одре ђе ног бро-
ја еко ном ских па ра ме та ра (по ред БДП-а, го во ри се и о сто пи не за по-
сле но сти, ни воу за ду же но сти, оби му из во за итд.), Бо а ров за кљу чу је 
да је ау то но ми ја не оп ход на за успе шан еко ном ски ра звој Вој во ди не.

Осим што ар гу мент еко ном ског ра зво ја пре че сто по чи ва на ди-
ску та бил ним по да ци ма и ста ти сти ка ма (Voj vo đan sko pi ta nje 2005, стр.  
74), су штин ски је по ста вљен са ста но ви шта ко је ни је срп ско и у то-
ме ле жи ње го ва основ на фа лин ка. На и ме, пи та ње на ко ји се на чин 
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Војводина мо же нај бр же ра зви ја ти са мо по се би је пот пу но ире ле-
вант но јер прет по ста вља по сто ја ње Вој во ди не као су бјек та ко ји има 
соп стве не ин те ре се. Су прот но то ме, је ди но ва ља но пи та ње са срп ског 
ста но ви шта је сте не ко ји је нај бо љи мо да ли тет за ра звој Вој во ди не већ 
ко ји је нај бо љи на чин за ра звој Ср би је као це ли не.

Не по сто ји, да кле, ни је дан угао из ко јег би се мо гао да ти ва љан 
од го вор на пи та ње за што би се вер Ср би је био уре ђен као „Ау то ном на 
По кра ји на Вој во ди на”. По сто ји, ме ђу тим, не ко ли ко мо гу ћих од го во ра 
на пи та ње за што би би ло по жељ но уки ну ти та кво ста ње. Нај зна чај-
ни ји ме ђу њи ма гла си да опи са но те ри то ри јал но уре ђе ње Ре пу бли ке 
Ср би је пред ста вља ла тен тан извор не ста бил но сти за зе мљу и зна чај-
ну по лу гу ко ја сто ји на рас по ла га њу стра ним и не увек при ја тељ ски 
на стро је ним др жа ва ма.

Ка да се сви на ве де ни ра зло зи има ју у ви ду, је ди ни ра зу ман за-
кљу чак пре и спи ти ва ња те ри то ри јал не ау то но ми је у Ср би ји ука зу је 
на не оп ход но уки да ње ау то ном них по кра ји на, од но сно га ше ње АП 
Вој во ди на. Ср би ја се ка том ци љу сва ка ко мо ра кре та ти стр пљи во 
и по сте пе но, ка ко би се из бе гле не по жељ не ре ак ци је и стал на клац-
ка ли ца „из ме ђу ек стре мног ау то но ма штва и уни та ри за ци је” о ко јој 
го во ри Ђор ђе Ву ка ди но вић (Voj vo đan sko pi ta nje 2005, стр. 70), али 
уки да ње АП Вој во ди на не дво сми сле но мо ра би ти циљ јер ње но по-
сто ја ње на про сто ни је ра ци о нал но.

На кон све га оста је пи та ње: у кон тек сту не по сто ја ња ау то ном них 
по кра ји на, и с Ко со вом и Ме то хи јом као је ди ном обла шћу ко ја мо же 
ужи ва ти по се бан ста тус у окви ру Ре пу бли ке Ср би је, ка ко те ри то ри-
јал но уре ди ти др жа ву? 

Б) УМЕ РЕ НО ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВА ТИ ДР ЖА ВУ

Де цен тра ли за ци ја се че сто на во ди као је дан од бит них еле ме на та 
де мо крат ског по рет ка, чи ме овај по јам до би ја одре ђе ну иде о ло шку 
ко но та ци ју (Ba gu e nard 2006, 51–54). Ме ђу тим, су шти на про бле ма те-
ри то ри јал ног уре ђе ња је сте управ не при ро де. Тра жи се од го вор на 
пи та ње ко је гла си: на ко ји на чин те ри то ри јал но уре ди ти зе мљу ка ко 
би се њо ме ефи ка сно упра вља ло? У том сми слу све иде о ло шке ко-
но та ци је су су ви шне и де цен тра ли за ци ју је по треб но схва ти ти са мо 
као је дан од мо да ли те та ко јим се мо же по сти ћи ефи ка сно упра вља-
ње др жа вом. Уто ли ко не чу ди што се ти по ви те ри то ри јал ног уређења 



КА СРПСКОМ СТАНОВИШТУ

117

ра зли ку ју од др жа ве до др жа ве, у за ви сно сти од исто риј ско-гео граф-
ског кон тек ста ко ји је спе ци фи чан за сва ку од њих (Mény, Su rel 2009, 
441–472). Не чу ди ни чи ње ни ца да се ства ри мо гу про ме ни ти и у окви-
ру ис те др жа ве услед про ме не окол но сти, о че му по нај бо ље све до чи 
ре че ни ца фран цу ског пред сед ни ка Фран соа Ми те ра на ко јом је по-
чет ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка на ја вио ре фор му де цен тра-
ли за ци је: „Фран цу ској је би ла по треб на ја ка и цен тра ли зо ва на власт 
ка ко би се ство ри ла. Да нас јој је по треб на де цен тра ли зо ва на власт 
ка ко се не би рас тво ри ла” (пре ма Ba gu e nard 2006, 3–4).

Због то га је, при ли ком раз ма тра ња оп ти мал ног те ри то ри јал-
ног уре ђе ња Ре пу бли ке Ср би је, та ко ђе не оп ход но по ћи од тре нут-
ног исто риј ско-гео граф ског кон тек ста у ко јем се она на ла зи ка ко би 
се про на шао од го вор на пи та ње ка ква је уоп ште де цен тра ли за ци ја 
по треб на Ср би ји (1). Ме ђу тим, ко ли ки год био сте пен oд го ва ра ју ће 
де цен тра ли за ци је, већ се pri ma fa cie мо же ре ћи да кон текст у ко јем 
се Ср би ја на ла зи за хте ва да се обра ти ду жна па жња на по тре бу очу-
ва ња др жав ног је дин ства (2).

1. Ка ква је де цен тра ли за ци ја по треб на Ср би ји?

За кон о ло кал ној са мо у пра ви (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/2007) 
пред ви ђа да се ло кал на са мо у пра ва у Ср би ји оства ру је у оп шти ни, 
гра ду и гра ду Бео гра ду као је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве (члан 3). 
Ка ко Устав (члан 189. став 3 и 5) пред ви ђа да „град има на дле жно сти 
ко је су Уста вом по ве ре не оп шти ни, а за ко ном му се мо гу по ве ри ти и 
дру ге на дле жно сти”, а да „град Бео град има на дле жно сти ко је су Уста-
вом и за ко ном по ве ре не оп шти ни и гра ду, а за ко ном о глав ном гра-
ду му се мо гу по ве ри ти и дру ге на дле жно сти”, ја сно је да је оп шти на 
основ на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да је за пра во, као што при ме-
ћу је про фе сор Мар ко вић, „пра вил ни је го во ри ти о три вр сте оп шти на 
у Ре пу бли ци Ср би ји не го о три је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, по што 
све три, на вод но је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, има ју ис та пра ва и 
ду жно сти [...] и све има ју као основ ну оп штин ску на дле жност” (Мар-
ко вић 2014, стр. 416). Уто ли ко се мо же ре ћи да је де цен тра ли за ци ја у 
Ср би ји не са мо јед но сте пе на већ без ма ло и јед но тип ска, што Ср би ју 
чи ни цен тра ли зо ва ни јом зе мљом од Фран цу ске, ко ја се че сто уз и ма 
за иде ал но тип ски при мер цен тра ли зо ва не др жа ве а ко ја по зна је ви ше 
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ни воа ло кал не са мо у пра ве, од но сно „те ри то ри јал них ко лек ти ви те та” 
(то су у осно ви оп шти на, де парт ман и ре ги ја).

Ова чи ње ни ца са ма по се би не мо ра пред ста вља ти про блем, на-
ро чи то ка да се има у ви ду да је те ри то ри јал но уре ђе ње пр вен стве но 
усло вље но ве ли чи ном те ри то ри је и да се цен тра ли зам лак ше мо же 
спро ве сти у јед ној не ве ли кој др жа ви, по пут Ср би је да нас, не го у јед-
ној од нај ве ћих европ ских др жа ва по пут Фран цу ске.

На ве де ни цен тра ли зам мо же, ме ђу тим, пред ста вља ти про блем 
у од но су на је дан од основ них са вре ме них ци ље ва де цен тра ли за ци-
је. На и ме, у кон тек сту гло ба ли зо ва не еко но ми је и по треб не ре ак-
тив но сти еко ном ских су бје ка та, де цен тра ли за ци ја се по ја вљу је као 
је дан од не оп ход них ин стру ме на та по спе ши ва ња и ја ча ња еко ном-
ског ра зво ја др жа ва (Gref e 2005, 35–43). Том ци љу се при ла го ђа ва ју 
и мо де ли ло кал не са мо у пра ве, у окви ру ко јих се све че шће ста вља 
на гла сак – по сред ством иде је „Но вог јав ног ме наџ мен та” – на усва ја-
ње пре ду зет нич ких мо де ла упра вља ња, при ват но-јав на парт нер ства, 
ус по ста вља ње функ ци је град ског (оп штин ског) ме на џе ра итд. Овим 
при сту пом на сто ји се обез бе ди ти до вољ но флек си би лан и ефи ка сан 
упра вљач ки оквир ка ко би ло кал на са мо у пра ва мо гла би ти „но си лац 
еко ном ског ра зво ја” (Ди ми три је вић 2004, стр. 443).

Не сум њи во је да у слу ча ју Ср би је, чи ја еко но ми ја по чи ва на из ра-
зи то крх ким те ме љи ма и чи ји је еко ном ски ра звој при лич но не у јед-
на чен у те ри то ри јал ном сми слу (што се ве ро ват но по нај бо ље огле да 
у про бле ма тич ном фе но ме ну „бео гра ди за ци је” Ср би је), по сто ји по-
тре ба за јед ном еко ном ски ефи ка сном де цен тра ли за ци јом. Шта ви ше, 
осми сли ти те ри то ри јал но уре ђе ње на осно ву при вред не ефи ка сно сти 
– по ста је им пе ра тив јер на ве де но еко ном ско ста ње, ко је у одре ђе ним 
кра је ви ма до во ди до де мо граф ског пу сто ше ња, мо же у бу дућ но сти 
има ти и те шке гео по ли тич ке по сле ди це. Из тих ра зло га би тре ба ло 
уне ти но ви не у вер ти кал ну ор га ни за ци ју вла сти у Ср би ји.

Мо гло би се, на рав но, раз ми шља ти о по ве ћа њу на дле жно сти оп-
шти на и њи хо вом фи нан сиј ском осна жи ва њу. Чи ни нам се ипак, не-
за ви сно од мо гу ћих и ве ро ват но по жељ них по бољ ша ња ста ту са оп-
шти на, да та кво ре ше ње не би би ло у пот пу но сти за до во ља ва ју ће. 
Пр во, за то што оп шти не, у це ли ни узев, има ју од го ва ра ју ћи ни во на-
дле жно сти и за то што је њи хо во фи нан си ра ње пре ци зно нор ма тив но 
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де фи ни са но и, уз све по те шко ће, обез бе ђе но.11 Дру го и ва жни је, за то 
што оп шти не, ко јих у Ср би ји има 150 (реч је о оп шти на ма без ста ту-
са гра да), ни су, у фи зич ком сми слу, при год не ве ли чи не ка ко би мо гле 
пред ста вља ти мо тор еко ном ског ра зво ја. 

Ре ше ње ле жи у ду бљој ре фор ми те ри то ри јал ног уре ђе ња Ре пу-
бли ке Ср би је ко ја би под ра зу ме ва ла уво ђе ње но вог „те ри то ри јал ног 
ко лек ти ви те та” као истин ског ме ђу сте пе на из ме ђу оп шти не и др жа ве. 
Дру гим ре чи ма, по треб но је ус по ста ви ти ре ги он, тј. област, као но ву 
те ри то ри јал ну је ди ни цу у Ср би ји.

Ова иде ја је до са да би ла из ра же на, у не што из ме ње ном обли ку 
и са не што дру га чи јим мо ти ви ма, кроз пре дло ге о ре ги о на ли за ци ји 
Ср би је. Од 1996. го ди не, ка да је ака де мик Ми о драг Јо ви чић из нео та-
кав пре длог, па све до да на шњег да на не ко ли ко ра зли чи тих пла но ва 
ре ги о на ли за ци је угле да ло је све тлост да на. Ако из у зме мо пре дло ге 
по ли тич ких стра на ка, реч је о пре дло зи ма Па вла Ни ко ли ћа (2001), 
Бео град ског цен тра за људ ска пра ва (2001) и у ско ри је вре ме На пред-
ног клу ба (2012). Ипак, осим „Из ве шта ја о ре ги о на ли за ци ји Ре пу бли-
ке Ср би је 2012” На пред ног клу ба, ни је дан од по ме ну тих пре дло га не 
про ми шља „ре ги о на ли за ци ју” Ср би је са аспек та чи сто управ не де-
цен тра ли за ци је ко ја би за је ди ни циљ има ла уна пре ђе ње еко ном ског 
ра зво ја (Илић 2007, стр. 157–171). А ка ко са мо еко ном ски ра звој мо же 
пред ста вља ти ле ги ти ман циљ де цен тра ли за ци је у Ср би ји, под ра зу-
ме ва се да на дле жно сти но вих обла сти ни ка ко не би сме ле би ти по-
ли тич ке при ро де и да би се при ли ком њи хо вог ус по ста вља ња мо ра ло 
во ди ти ра чу на (ка да је реч о њи хо вом бро ју, ве ли чи ни, струк ту ри, ад-
ми ни стра тив ном оме ђа ва њу, оби му обла сне ад ми ни стра ци је и ти пу 
ле ги ти ми те та обла сних пред став ни ка) о то ме да њи хо во по сто ја ње 
ни ка да не про и зве де не га тив не по ли тич ке по сле ди це. 

У том сми слу би при мер фран цу ских ре ги о на мо гао би ти од ко-
ри сти јер су њи хо ве на дле жно сти упра во еко ном ске при ро де. На и-
ме, пре ма За ко ну од 13. ав гу ста 2004. го ди не ре ги о ни у Фран цу ској 
„ко ор ди ни ра ју” ак ци је еко ном ског ра зво ја на сво јој те ри то ри ји. На-
дле жни су, из ме ђу оста лог, за еко ном ско пла ни ра ње, ин фра струк ту-
ру и про стор но пла ни ра ње. Мо гу да суб вен ци о ни шу пре ду зе ћа на 

11 За на дле жно сти оп шти на ви де ти члан 20. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви. Ви де-
ти та ко ђе: За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
62/2006, 47/2011 и 93/2012). 
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сво јој те ри то ри ји и упра вља ју рас по де лом ди рект не и ин ди рект не 
фи нан сиј ске по мо ћи при вред ним су бјек ти ма. Де фи ни шу по ли ти ке 
про фе си о нал ног обу ча ва ња, до но се ме ре за уна пре ђе ње по ли ти ка 
за по шља ва ња итд.

Да кле, уз не оп ход не прет по став ке сва ке успе шне де цен тра ли-
за ци је – а оне се ти чу ја сног де фи ни са ња на дле жно сти „те ри то ри-
јал них ко лек ти ви те та”, ау то но ми је ло кал не вла сти и спо соб но сти за 
ау то ном но упра вља ње, ко је под ра зу ме ва ка ко по сто ја ње до вољ них 
при хо да (извор них и усту пље них) та ко и по сто ја ње ква ли тет ног ад-
ми ни стра тив ног осо бља (Ba gu e nard 2006, 27–78) – мо ра ло би се при-
сту пи ти из ме ни те ри то ри јал ног уре ђе ња Ср би је кроз уки да ње ау то-
ном них по кра ји на и ус по ста вља ње обла сти као обли ка ре ги о нал не 
еко ном ске ау то но ми је, од но сно дво сте пе не де цен тра ли за ци је.12 

По ве ћа ње сте пе на управ не де цен тра ли за ци је би се из вр ши ло уз 
је дан ко рек тив ни ме ха ни зам ко ји се огле да у ме ра ма де кон цен тра ци је. 

2. Де цен тра ли за ци ју осен чи ти де кон цен тра ци јом

С об зи ром на чи ње ни цу да те жња за де цен тра ли за ци јом увек 
зна чи да ти пр вен ство прин ци пу сло бо де над прин ци пом јед на ко сти 
(Ba gu e nard 2006, 110), и с об зи ром на срп ски кон текст у ко јем гра ђа-
ни, ра зли чи тог ет нич ког по ре кла или дру га чи је ве ре, не по ка зу ју увек 
у пу ној ме ри ло јал ност пре ма др жа ви чи ји су др жа вља ни, по треб но 
је де цен тра ли за ци ју – ма кар она би ла и чи сто управ не при ро де – уо-
кви ри ти др жав ном вла шћу и обез бе ди ти је дин ство др жа ве на це лој 
ње ној те ри то ри ји.

Из тог ра зло га ме ре де цен тра ли за ци је мо ра ју би ти пра ће не ме-
ра ма де кон цен тра ци је, ко ји ма се др жав на власт и је дин ствен прав ни 
по ре дак обез бе ђу ју пре ко не цен трал них др жав них ор га на. На ве де-
ни ор га ни су у Ре пу бли ци Ср би ји те ри то ри јал но ор га ни зо ва ни кроз 
по сто ја ње 29 управ них окру га на чи јем че лу се на ла зе на чел ни ци 
окру га, ко ји за свој рад од го ва ра ју ми ни стру на дле жном за по сло ве 

12 По тре ба за ква ли тет ним ад ми ни стра тив ним осо бљем из ра зи то је при сут на и 
на ни воу цен трал них, тј. др жав них ор га на. У том сми слу би би ло по жељ но из гра-
ди ти ефи ка сан си стем шко ло ва ња др жав них функ ци о не ра. Ства ра ње не ке вр сте 
ви со ке шко ле за др жав ну упра ву, по узо ру на фран цу ску Шко лу на ци о нал не ад-
ми ни стра ци је, би ло би од ве ли ког зна ча ја. За пра во, ства ра ње та кве ин сти ту ци је 
пред ста вља ло би стра те шки ва жан ко рак ка ус по ста вља њу сна жне срп ске др жа ве. 
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управе и Вла ди. Ме ђу тим, њи хо ва овла шће ња, ко ја се пр вен стве но 
ти чу ускла ђи ва ња ра да окру жних под руч них је ди ни ца и пра ће ња 
при ме не ди рек ти ва и ин струк ци ја ко је су им из да те (члан 40. За ко-
на о др жав ној упра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/2005, 101/2007. и 
95/2010), не пред ви ђа ју ту тор ство, од но сно над зор над ра дом је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве ко ји оста је у ру ка ма цен трал них др жав них 
ор га на, тј. Вла де (Мар ко вић 2014, стр. 427–428).

Уто ли ко би би ло по треб но уве сти две про ме не. Пр во, по ред на-
чел ни ка окру га ус по ста ви ти и на чел ни ке обла сти.

Дру го, уз од го ва ра ју ћу обу ку, по ја ча ти овла шће ња на чел ни ка 
окру га (и обла сти) по узо ру на мо дел фран цу ских пре фе ка та ко ји се 
као „пред став ни ци др жа ве” у те ри то ри јал ним ко лек ти ви те ти ма Ре-
пу бли ке „ста ра ју о на ци о нал ним ин те ре си ма, ад ми ни стра тив ној кон-
тро ли и по што ва њу за ко на” (члан 72. став 6 Уста ва из 1958. године). 
На чел ник би у том сми слу био за ду жен не са мо за „са рад њу са оп шти-
на ма и гра до ви ма” већ би, по ред по сто је ћих овла шће ња, био за ду жен 
и за над зор (ту тор ство) је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва.

Да ли би се над зор ти цао са мо пи та ња ле гал но сти или и пи та ња 
це лис ход но сти, да ли би се вр шио a pri o ri или a po ste ri o ri (или на оба 
на чи на у за ви сно сти од ака та ко ји су по дло жни кон тро ли), ко ли ки 
би био ње гов за хват и до ма шај – о све му ово ме се мо же ра спра вља ти, 
али јед но је си гур но: он се мо ра по ја ча ти, пре не ти (услов но ре че но) 
нај ве ћим де лом са вла де на на чел ни ке окру га и обла сти, и мо ра би ти 
оп ти мал но де фи ни сан ка ко би у срп ском кон тек сту успе шно оси гу-
рао је дин ство др жав не вла сти. 

За крај, по ред ме ра де кон цен тра ци је, би ло би по жељ но гео граф-
ски из ме сти ти одре ђен број др жав них ин сти ту ци ја из глав ног гра да. 
Иде ја о из ме шта њу Устав ног су да у Срем ске Кар лов це упра во пот па-
да под јед ну та кву ме ру де ло ка ли за ци је. Мо гло би се раз ми шља ти и о 
из ме шта њу Вој не ака де ми је, ре ци мо, у Ниш, На род не бан ке, раз них 
др жав них за во да итд. Ме ре де ло ка ли за ци је, ко је смо ов де на ве ли ис-
кљу чи во за рад илу стра ци је (ра зу ме се да би про цес де ло ка ли за ци је 
ва ља ло озбиљ но про ми сли ти), сва ка ко би до при не ле „де бе о гра ди за-
ци ји” Ср би је, чи ме би се за о кру жио од го ва ра ју ћи мо дел те ри то ри јал-
ног уре ђе ња Ре пу бли ке Ср би је. 

Овим би, уз прет ход но пре дло же ну хо ри зон тал ну по де лу вла сти, 
Ср би ја до би ла ста бил ни ји ин сти ту ци о нал ни оквир и ефи ка сни ји по-
ли тич ки си стем.
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ЗА КЉУ ЧАК
Прет ход на раз ма тра ња ни су из ла зи ла из уста ље них окви ра пред-

став нич ке де мо кра ти је као без ма ло је ди ног при хва ће ног ле ги ти мног 
обли ка др жав ног уре ђе ња да нас и ни су за ди ра ла у ње не основ не по-
сту ла те. Та ко је, на при мер, би ло ре чи о по тре би за сма ње њем бро ја 
по ли тич ких пар ти ја и њи хо вог ути ца ја на ин сти ту ци је и јав ни жи вот, 
али ни шта ни је ре че но о са мим по ли тич ким пар ти ја ма и њи хо вом 
са вре ме ном на чи ну функ ци о ни са ња ко ји се че сто за сни ва на тр жи-
шним ме ха ни зми ма по ну де и по тра жње (Of er lé 2012). Ис то та ко је 
би ло ре чи о нај бо љем мо гу ћем на чи ну на ко ји пред став нич ка де мо-
кра ти ја мо же да функ ци о ни ше, али ни шта ни је ре че но о са мој пред-
став нич кој де мо кра ти ји као обли ку уре ђе ња, за ко ји се не би мо гло 
ре ћи да је не у пи тан, на ро чи то у епо хи у ко јој жи ви мо.

Ка да је о пар ти ја ма реч, у по ли тич ким на у ка ма је пре двадесет 
го ди на ско ван по јам ко јим се опи су је но ва ре ал ност пред став нич ке 
де мо кра ти је услед про ме не при ро де и уло ге по ли тич ких стра на ка. 
Реч је, на кон ка дров ских, ма сов них и „све о бу хват них” по ли тич ких 
пар ти ја, о по ја ви „кар тел пар ти ја” (Katz, Ma ir 1995) ко је се од ли ку-
ју бли жим ве за ма са др жа вом ко ја их фи нан си ра и де фи ни ше њи-
хов прав ни оквир, и ве ћом одво је но шћу од дру штва. На ве де ни тип 
стра на ка, ко ји да нас чи ни ре ал ност европ ских др жа ва (Van Bi e zen, 
Ko pec ký 2014) и ко јим се по ја ча ва хо мо ге ни за ци ја по ли тич ке кла се, 
од ли ку је и ве ли ка слич ност по ли тич ких про гра ма, као и чи ње ни ца 
да по ли ти ка, ка ко под вла че Кац и Мејр, „по ста је по сао, а не по зив” 
(1995, стр. 23). 

На ве де на исто риј ска ево лу ци ја по ли тич ких пар ти ја го во ри, ме-
ђу тим, мно го ви ше о транс фор ма ци ји пред став нич ке де мо кра ти је 
за ко ју би се да нас мо гло ре ћи да је из гу би ла свој основ ни услов ле-
ги тим но сти: по ли тич ки плу ра ли зам. На и ме, ако оста ви мо по стра-
ни со ци о ло шку ана ли зу де мо кра ти је „као мир ног так ми че ња спе-
ци ја ли зо ва них су бје ка та за осва ја ње тр жи шта у окви ру ра зли чи тих 
по ли тич ких по ља” (Ga xie 2003, 11–40), мо ра се при зна ти да мо дер не 
де мо кра ти је у иде о ло шком сми слу ви ше не пру жа ју истин ску мо гућ-
ност из бо ра. И за и ста, око свих ва жних по ли тич ких и дру штве них 
пи та ња, од тр жи шне еко но ми је и сло бод не кон ку рен ци је до по ре ске 
по ли ти ке и бра ка за хо мо сек су ал не осо бе, у мо дер ним за пад ним дру-
штви ма не по сто је ви ше прин ци пи јел не ра зли ке, већ са мо ни јан се у 
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ви ђе њу ства ри. Иде о ло шко ни ве ли са ње је у то ли кој ме ри при сут но у 
окви ру са вре ме не пред став нич ке де мо кра ти је и ње них „кар тел пар-
ти ја” да до не пре по зна тљи во сти бле ди кла сич на по ли тич ка по де ла на 
ле ви цу и де сни цу. На рав но, она се још не гу је ка ко би пру жи ла при вид 
из бо ра и очу ва ла сми сао де мо крат ске про це ду ре, али је су штин ски 
ис пра жње на од са др жа ја. 

Ова кво ста ње на ве ло је јед ног кон тро вер зног фран цу ског по ле-
ми ча ра (Ala in So ral) да по де ли фран цу ску по ли тич ку сце ну (ма да по-
де ла ва жи за са вре ме не де мо крат ске по рет ке у на че лу) на дру штве но 
ли бе рал ну ле ви цу (ко ја је раз ма тра ње еко ном ских про бле ма за ме ни ла 
раз ма тра њем дру штве них пи та ња, или ко ја је, гру бо ре че но, за ме ни ла 
бор бу за пра ва рад ни ка бор бом за пра ва хо мо сек су а ла ца) и де сни цу 
ка пи та ла (ко ја је бри гу за тра ди ци о нал не вред но сти за ме ни ла бри-
гом за фи нан сиј ски ка пи тал), с јед не стра не, и „де сни цу вред но сти” 
(ко ја се и да ље бри не за очу ва ње тра ди ци о нал них вред но сти) и „ле-
ви цу ра да” (ко ја се и да ље бри не о рад ни ци ма), с дру ге стра не. Пр ва 
по ме ну та стра на – дру штве но ли бе рал на ле ви ца и де сни ца ка пи та ла 
– озна ча ва за пра во, у фор мал ном и иде о ло шком сми слу, „си стем” у 
окви ру ко јег се мо гу би ра ти пред став ни ци и ко ји је на рав но до ми-
нан тан и на гло бал ном ни воу, док дру га стра на – де сни ца вред но сти 
и ле ви ца ра да – су штин ски пред ста вља ан ти си стем ске сна ге и на ла-
зи се на ње го вој мар ги ни. 

Ка кве ће раз ме ре су коб ове две стра не по при ми ти у бу дућ но сти 
и ко ли ко ће се ефи ка сно си стем – ко ји одр жа ва илу зи ју по де ле на ле-
ви цу и де сни цу и ко ји „ан ти си стем ске” тен ден ци је увек по и сто ве ћу је 
са ек стре ми змом (Bob bio 1996, 63–76) – од бра ни ти, оста је да се ви ди.

У сва ком слу ча ју, чи ње ни ца да са вре ме на де мо кра ти ја омо гу ћа-
ва суп стан ци јал но уки да ње плу ра ли зма уну тар ње већ са ма по се би 
не ми нов но отва ра пи та ње пра ве при ро де са вре ме ног де мо крат ског 
по рет ка, па чак и ње го вог ствар ног ци ља (од но сно ци ља ко ји би се 
мо гао кри ти иза ус по ста вља ња на ве де ног по рет ка) у вре ме ну гло ба-
ли за ци је у ко јем жи ви мо. 

На рав но, без ам би ци је и мо гућ но сти да пру жи мо од го во ре на 
на ве де на пи та ња, би ло је по треб но по ме ну ти их у за кључ ку, не са мо 
за то што би ина че про ми шља ње де ло твор ног по ли тич ког си сте ма 
би ло не пот пу но већ пр вен стве но јер се она ди рект но ти чу и Ср би је. 
Би ло је пак до вољ но по ме ну ти их са мо у за кључ ку, јер се она ти чу 
Ср би је упра во у оној ме ри у ко јој је и пре ва зи ла зе. 
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