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O ПО ЛИ ТИЧ КОЈ ОПО ЗИ ЦИ ЈИ

Са же так
У овом ра ду об ра ђе но је не ко ли ко еле ме на та ко ји ути чу на 

по ло жај опо зи ци је у по ли тич ком си сте му. По сле увод ног де ла ко ји 
де фи ни ше опо зи ци ју и ње но де ло ва ње, об ра ђу је се по ли тич ки од-
нос вла де и опо зи ци је. Вре ме ном на ста је ин сти ту ци о на ли зо ва на 
опо зи ци ја ко ја по ли тич ки па ри ра вла сти и сме њу је је на из бо ри-
ма. Пре ла зак из вла сти у опо зи ци ју, и обрат но, ути че на по ли тич ке 
странкe та ко да се, ме ђу оним нај ве ћим, сма њу ју па чак и гу бе раз-
ли ке, ка ко у про гра му (идеолoгији) та ко и у де ло ва њу. По сле ди ца 
то га по опо зи ци ју je, гло бал но гле да но, опа да ње ње не по ли тич ке 
мо ћи. Ова кво ста ње ва жи и за опо зи ци о не по ли тич ке стран ке у Ср-
би ји.
Кључ не ре чи: по ли тич ка опо зи ци ја, по ли тич ка ма њи на, сме на вла сти, 

опо зи ци о не по ли тич ке стран ке у Ср би ји

1. УВОД О ОПО ЗИ ЦИ ЈИ

Опо зи ци ја је не из о став ност у да на шњим дру штви ма и др-
жа ва ма (лат. оpposition – су прот ност, су про ста вље ност). Нај ши ре, 
мо гла би се по и сто ве ти ти са раз ли чи тим ми шље њем по во дом ма-
њег или круп ног пи та ња, у од но су на не ког дру гог. Тај дру ги мо же 
би ти број ни ји, ве ћи, моћ ни ји, ста ри ји или про сто са мо дру га чи ји. 
Опо зи ци о но ми шље ње по сто ји у мно гим обла сти ма дру штве ног 
жи во та – у на у ци, умет но сти, еко но ми ји, спор ту и за ње га са зна је-
мо јер се јав но из ра жа ва. Та ко ђе, опо зи ци о но (дру га чи је) ми шље-
ње при род но на ла зи мо и у лич ним и про фе си о нал ним од но си ма, 
уну тар по ро ди це, на по слу. О ње му обич но не ма ши рег са зна ња 
већ оста је у ужем кру гу и оно не ће би ти пред мет овог ра да.
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Пред мет ра да је по ли тич ки и устав но прав ни по ло жај опо зи-
ци је ко ју чи не по ли тич ке стран ке ко је ни су на вла сти. Оне по ла зе 
од „јед ног ал тер на тив ног по ли тич ког про гра ма, те же да у бор би 
за гла со ве би ра ча осво је власт и вр ше је све до тле док ужи ва ју по-
др шку би рач ког те ла. Под опо зи ци јом се за то под ра зу ме ва ју и по-
ли тич ке стран ке ко је ни су на вла сти, а бо ре се мир ним пу тем да 
до ђу на власт, али и од но си ових опо зи ци о них стра на ка и вла да-
ју ће стран ке, као и пра ви ла (оби чај на и прав на) ко ји ма су уре ђе ни 
од но си из ме ђу вла да ју ће и опо зи ци о них стра на ка. У ста бил ним 
по ли тич ким си сте ми ма ти од но си, „пра ви ла игре“ су утвр ђе ни, па 
се го во ри о ин сти ту ци о на ли зо ва ној опо зи ци ји“.1) Те о ри ја и пра во 
у са вре ме ним по ли тич ким си сте ми ма у ве ли кој ве ћи ни при зна ју 
уло гу опо зи ци је.2) Она је ну жна јер јед на по ли тич ка пар ти ја (стран-
ка) не за сту па све не го не ко га, део дру штва (енг. рart – део). Оту да 
је при род но да у др жа ви по сто ји ви ше стра на ка (три пар ти зам, ква-
дри пар ти зам, по ли пар ти зам), а нај ма ње две.

На чин де ло ва ња по ли тич ке опо зи ци је под ра зу ме ва критику
власти. Кон крет не за мер ке вла ди мо гу се по сма тра ти као де ло ви 
обим ни јег, чак све о бу хват ног стра те шког по ли тич ког пла на опо зи-
ци је. Он је ни шта дру го до по ли тич ки про грам за ре ша ва ња свих 
ва жни јих про бле ма (пи та ња) у др жа ви. Су штин ски, тај про грам 
има за циљ да при ву че па жњу јав ног мње ња и на кло ност гра ђа на 
у то ли кој ме ри да опо зи ци ја на на ред ним из бо ри ма по ста не власт. 
Сва ка ко да у ви ше стра нач ком си сте му де мо крат ских др жа ва ни су 
сви де ло ви опо зи ци је, од но сно све опо зи ци о не стран ке спрем не, 
па ни жељ не, да пре у зму власт. Сто га, ово ва жи са мо за две (или 
три) нај ве ће – у ве ћин ском из бор ном си сте му, или за ви ше ве ли ких 
опо зи ци о них по ли тич ких стра на ка у др жа ва ма где се при ме њу је 
про пор ци о нал ни из бор ни си стем.

По ли тич ка опо зи ци ја је ну жна, conditiosinequanon, у де мо-
крат ским др жа ва ма. Ово не ва жи за др жа ве у ко ји ма по сто ји јед-
на по ли тич ка стран ка или у оној ма њи ни зе ма ља где уоп ше не ма 
из бо ра. Али је мо гу ће да и у овим две ма гру па ма др жа ва по сто ји 
не ки об лик по ли тич ке опо зи ци је, бар у ви ду дру га чи јег ми шље ња. 
Опо зи ци ја ту ни је ор га ни зо ва на, од но сно ин сти ту ци о на ли зо ва на 
па је те же уоч љи ва.3) По ред при кри ве не, у тим др жа ва ма мо же се 

1) Vo ji slav Ko štu ni ca, „Opo zi ci ja“, u zbor ni ku: Enciklopedijapolitičkekulture (pri re dio: Mi lan 
Ma tić), Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1993, стр. 786-787.

2) „У сва ком дру штву ко је је сло бод но и ко је до но си од лу ке мо ра ју по сто ја ти (...) опо-
зи ци о не стран ке (...)“. Wil li am H. Ri ker, Dvopartijskisistemiinstitucijekojegapodupiru
(pre ve la: Zden ka Mar ti no vić-Uze lac), u hre sto ma ti ji: Političkestrankekaofaktorsuvreme
nogpolitičkogsistema (pri re dio: Stje pan Pu li še lić), Na pri jed, Za greb, 1971, стр. 332.

3) Ту има мо раз ли чи те ти по ве опо зи ци је: от пор, не сла га ње, про тест, кон тро ла. И они мо-
гу би ти ба зи ра ни и при кри ве ни ре ли ги јом, на ци о на ли змом, ин вај ро мен та ли змом (еко-
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ор га ни зо ва ти и при вид на по ли тич ка опо зи ци ја, оли че на у не кој 
стран ци, са ве зу или по кре ту а ко ја је, за пра во, са мо по др шка вла-
да ју ћој и је ди ној пра вој стран ци.4) У ре жи ми ма ко ји не до зво ља ва ју 
зна чај ну (пра ву) ме ђу стра нач ку кон ку рен ци ју, не ло јал не и не у о би-
ча је не стра те ги је опо зи ци је се че шће ја вља ју.5) Ов де се ми сли на 
по ли тич ке пла но ве крај ње ле ви це или де сни це (од не гда шњих ја-
ко би на ца пре ко анар хи ста, бољ ше ви ка, ма о и ста до фа ши ста, на ци-
о нал со ци ја ли ста, шо ви ни ста, фун да мен та ли ста) ко је не при ста ју 
на по прав ку већ тра же ру ше ње ли бе рал ног по ли тич ког си сте ма и 
ње го вих вред но сти. Пра ве oпозиције, ко ја као по ли тич ка ма њи на 
опо ни ра ве ћи ни и пред ла же дру га чи ја ре ше ња или се ко ри сти сна-
гом да до сег не ком про мис са вла шћу, не ма ни у ме ђу на род ној па-
ра др жав ној ор га ни за ци ји ка ква је Европ ска уни ја. Из ме ђу оста лог 
не ма је и због то га што две нај ве ће по ли тич ке гру па ци је у Европ-
ском пар ла мен ту: со ци ја ли сти и де мо хри шћа ни, ни су ал тер на ти ва 
јед ни дру ги ма. Та ко је мо гу ће да је пред сед ник Европ ске ко ми си је 
(вла де) со ци ја ли ста а пред сед ник Са ве та (за ко но дав ног ор га на) де-
мо хри шћа нин.6)

2. НА СТА НАК ПО ЛИ ТИЧ КОГ ОД НО СА  
ВЛА ДЕ И ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ

Политикавладе об у хва та мно штво рад њи ко је се пред у зи ма-
ју ра ди упра вља ња др жа вом. Бли же, по ли ти ка је пла ни ра ње, ру ко-
во ђе ње др жав ним апа ра том и за кон ско уре ђе ње свих обла сти дру-
штве ног жи во та: од про из вод ње, ко ри шће ња ре сур са, одр жа ња и 
за шти те сло бод ног јав ног мње ња па до прав не и фи зич ке (по ли циј-

ло шка иде о ло ги ја), исто ри змом. Вид. Mic hal Kubát, PoliticalOppositioninTheoryand
CentralEuropeanPractice, Pe ter Lang, Fran furkt am Main 2010, стр. 34-41.

4) У СФР Ју го сла ви ји је Со ци ја ли стич ки са вез (ра ни је На род ни фронт), „као плат фор ма 
свих дру штве них сна га ко је се за ла жу за из град њу со ци ја ли зма тре ба ло да бу де за ме на 
за ви ше пар тиј ски си стем, од но сно за по ли тич ки плу ра ли зам. Тај мо дел ни је ус пео јер 
је Са вез ко му ни ста, као је ди на а са мим тим и вла да ју ћа пар ти ја, све дру ге ор га ни зо ва не 
сна ге па и власт пре тво рио у сво ју тран сми си ју, под нај по вољ ни јим усло ви ма за јед ну 
пoлитичку пар ти ју. По ли тич ка моћ Са ве за ко му ни ста, пре све га ње го вих ор га на и пар-
тиј ског апа ра та, би ла је нео гра ни че на у вр ше њу функ ци ја вла сти и де ло ва њу дру гих 
су бјек тив них сна га (...) по се до вао је укуп ну дру штве ну и по ли тич ку моћ и др жав ну 
власт, а ни је од го ва рао за ре зул та те де ло ва ња та квог си сте ма и та кве вла сти“. Mi o drag 
Ze če vić, „Po li tič ke stran ke (par ti je)“, Arhivzapravneidruštvenenauke, Sa vez udru že nja 
prav ni ka Ju go sla vi je, Be o grad, br. 01/1991, стр. 18.

5) Ja mes C. Fran klin, „Po li ti cal Party Op po si tion to Non com pe ti ti ve Re gi mes: A Cross-Na ti o-
nal Analysis“, PoliticalResearchQuarterly, Vol. 55, No. 03, 2002, стр. 522.

6) Kar lhe inz Ne un re it her, „Go ver nan ce wit ho ut op po si tion: The ca se of the Euro pean Union“, 
GovernmentandOpposition, Vol. 33, No. 04, 1998, стр. 420-421.
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ске, вој не) за шти те др жа ве и гра ђа на. Ја ча ње др жа ве под ра зу ме-
ва ло је раз вој др жав ног апа ра та и уса вр ша ва ње ме то да оба вља ња 
вла сти до ни воа ко ји ка рак те ри ше тех но ло шки раз ви је не др жа ве. 
Тај ни во, као пре лом ни пе ри од у хи ља ду го ди шњем раз во ју др жа ва, 
от по чи ње у вре ме на стан ка ка пи та ли стич ке др жа ве. Она ста је на 
ме сто фе у дал не др жа ве ко ја сла би и не ста је под те ре том не функ-
ци о нал но сти и нео др жи во сти по ли тич ке и еко ном ске по де ле. Но ва 
ка пи та ли стич ка др жа ва по сте пе но по при ма обе леж ја ко ја има да-
на шња ли бе рал на де мо кра ти ја – све моћ ни је и цен тра ли зо ва ни је 
упра вља ње, као сли ку вла сти, и ин сти ту ци о на ли зо ва ну опо зи ци ју 
ко ја пе ри о дич но по бе ђу је на за ко ни тим и ле ги тим ним из бо ри ма.

По ли ти ка ко ју да на шње вла де утвр ђу ју и спро во де је сте је-
дан све о бу хват ни план ра да пун де таљ них и кон крет них нор ми по-
на ша ња. Сло же ност по ли ти ке уве ћа ва и чи ње ни ца да се са др жај 
тог пла на, то ком ман да та вла де, не пре ста но ме ња. На то при род но 
ути че дру штве на ди ја лек ти ка и про ме ње не окол но сти, али и кри-
ти ка опо зи ци је – ка ко од стра не чи та вог јав ног мње ња са не ин сти-
ту ци о на ли зо ва ним кри тич ким ми шље њем, та ко још и ви ше она од 
бло ка опо зи ци о них по ли тич ких стра на ка.7) Ме ђу њи ма, сва ка ко су 
ве ћег ути ца ја пар ла мен тар не од не пар ла мен тар них стра на ка и за-
сту пље ни је од оних са ма њим бро јем по сла ни ка.

Пре ово вре ме ног од но са вла де и опо зи ци је, то јест од но са 
пар ла мен тар них по ли тич ких стра на ка на вла сти и у опо зи ци ји, 
у ста рим др жа ва ма и по ли тич ким за јед ни ца ма по сто ја ла је поли
тичкаопозиција. Обес пра вље на, не си гур на у свој ста тус па и го-
ли оп ста нак, опо зи ци ја је би ла при кри ве на и че сто је, при ми ре на, 
де ло ва ла кон спи ра тив но. Али је по сто ја ла јер сва ки ко лек ти ви тет 
би ло да је он др жав ни, град ски или пле мен ски, про сто ни је мо гао 
би ти по ли тич ки са свим хо мо ген. Та ква гру па са не ке ан тич ке скуп-
шти не Ста ре Грч ке или у се на ту Ста рог Ри ма, мо гла је би ти дав ни 
за че так да на шње по ли тич ке опо зи ци је.

Ипак, узи ма се да је пре те ча, историјскаопозиција, на ста ла 
то ком ви ше ве ков ног ево лу тив ног по ли тич ког раз во ја сред њо ве ков-
не Ен гле ске.8) Сплет по ли тич ких при ли ка, за јед но са ан тро по ло-

7) „Пoлитичке стран ке у мо дер ној де мо кра ти ји об ја шњу ју се том по тре бом за ор га ни зо-
ва њем јав ног мње ња. Оне има ју за циљ да при ку пе и ди сци пли ну ју љу де истог ми шље-
ња. Оне има ју за циљ да на ђу оно ми шље ње, ону фор му лу, ону фра зу ко ја ће учи ни ти 
ути сак на ону ко ле бљи ву ма су ко ја не ма свог ми шље ња и че ка од дру го га ди рек ти ву“. 
Сло бо дан Јо ва но вић, Држава, БИГЗ – Ју го сла ви ја пу блик – Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 1990, стр. 345. 

8) То је бур жо а зи ја, гра ђан ска кла са ко ја је има ла сна ге и спо соб но сти да по сто је ћи по ли-
тич ки по ре дак ли бе ра ли зу је, од но сно де мо кра ти зу је. Па вле Б. Јо ва но вић, „Опо зи ци ја 
и де мо кра ти ја“, у збор ни ку: Успостављањемодернедемократскеиправнедржавеу
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шким, со ци јал ним, ге о граф ским, вој ним, ме ђу на род ним и дру гим 
окру же њем и свој стви ма, по го до вао је ства ра њу су про ста вље них 
по ли тич ких гру па ко је не са мо да ни су би ле не при ја тељ ске (што 
је сте би ло по ла зи ште) већ су се вре ме ном и по ли тич ки ста во ви из-
ме ђу њих бли жи ли. Ово су по твр ђи ва ли и пре ла сци ви ђе ни јих чла-
но ва из та бо ра То ри је ва ца у Ви гов це и обрат но. Код нас, у Обре но-
ви ћев ској Ср би ји (XIX век) је глав на опо зи ци о на стран ка, На род на 
ра ди кал на стран ка, пре све га би ла ан ти ди на стич ка. Ње ни су пр ва-
ци би ли упле те ни у не ко ли ко за ве ра про тив ди на сти је Обре но ви ћа 
што јој је да ва ло и ре во лу ци о нар ни ка рак тер. По ред то га, она је 
као се љач ка стран ка (све су срп ске стран ке има ле углав ном се љач-
ки ка рак тер) ор га ни зо ва ла се ља ке про тив би ро крат ског си сте ма 
и по ли циј ског те ро ра тра же ћи по ли тич ке сло бо де и де мо крат ске 
уста но ве.9)

У да на шње до ба, бу ду ћи да на че ло по де ле вла сти на за ко но-
дав ну, из вр шну и суд ску све ви ше гу би сми сао услед „пре зи ден-
ци ја ли зо ва ња“ си сте ма и до ми на ци је из вр шне над за ко но дав ном 
вла шћу, све се ви ше во ди ра чу на о су штин ском од но су ко ји гра де 
не вла да и пар ла мент не го по ли тич ка ве ћи на и ма њи на (опо зи ци-
ја). Уста ви ма, за ко ни ма и под за кон ским про пи си ма пред ви ђа ју се 
ин сти ту ти и ме ха ни зми за шти те опо зи ци је као што су: за ко но дав-
на ини ци ја ти ва, по сла нич ко пи та ње, ин тер пе ла ци ја, гла са ње о не-
по ве ре њу вла ди, прет ход на и на кнад на оце на устав но сти за ко на, 
пра ва у ве зи са уну тра шњом ор га ни за ци јом и ра дом пар ла мен та. 
Та ко да се за да на шњу опо зи ци ју мо же ре ћи да утиченавршење
светриграневласти.

У за ко но дав ству, опо зи ци о не стран ке има ју чла но ве у стал-
ним и по вре ме ним пар ла мен тар ним од бо ри ма, сра змер но бро ју 
по сла ни ка, чак и пред се да ва ју њи ма. У не мач ком Бун де ста гу опо-
зи ци о ни пред став ни ци пред се да ва ју са не ко ли ко ва жних од бо ра, 
у Ве ли кој Бри та ни ји та ко ђе, с тим што је то ов де ви ше ствар пре-
го ва ра ња (та ко су 2009. опо зи ци о не Кон зер ва тив на – 6 и Ли бе рал-
но-де мо крат ска стран ка – 4, во ди ле ви ше од бо ра не го вла да ју ћи 
Ла бу ри сти – 9). У не ким пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма опо зи-
ци ја мо же „при си ли ти“ вла ду да да је ин фор ма ци је њој и јав но сти 
о би ло ко јој те ми („QuestionDays“). Чак мо же да ру ко во ди за ко-
но дав ним ор га ном (у Ка на ди, шеф опо зи ци о не стран ке ру ко во ди 

Србији (при ре дио: Ми о драг Јо ви чић), СА НУ, Бе о град, 1997, стр. 277. Ин сти ту ци о на-
ли зо ва на опо зи ци ја ко ја на ста вља бор бу за осва ја ње вла сти са вла дом у кон тро ли са ној 
утак ми ци о ко јој су ди јав но мње ње, мо же се на зва ти функционалноmопо зи ци јом. Исто, 
стр. 277-278.

9)  Вид. Жи ван Ми тро вић, Српскеполитичкестранке, По ли ти ка, Бе о град, 1939, стр. 107.
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пар ла мен том 20 да на го ди шње, слич но је у Ве ли кој Бри та ни ји и на 
Но вом Зе лан ду).10)

Мно го скром ни је је уче шће опо зи ци је у из вр шној вла сти. У 
Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци при вре ме ни Устав (1993) је га ран то вао 
ме ста у вла ди по ли тич кој опо зи ци ји (сва кој стран ци ко ја стек не 
25% по сла ни ка га ран то ва но је ме сто пот пред сед ни ка вла де). Уоби-
ча је но је да по ли тич ка ма њи на уче ству је у по себ ним, пре ла зним 
об ли ци ма вла де – тех нич кој или вла ди на ци о нал ног је дин ства. У 
швај цар ском Са ве зном ве ћу су уна пред, по тра ди ци ји, по де ље на 
ме ста из ме ђу че ти ри нај ве ће стран ке. У оста лим др жа ва ма пра ве 
се ин те ре сне и при вре ме не ком би на ци је вла да ју ће и опо зи ци о не 
стран ке. У аме рич ком пред сед нич ком си сте му из вр шна власт ан-
га жу је и чла но ве опо зи ци о не стран ке (ре пу бли кан ски ми ни стар 
од бра не Ко ен (Cohen) при дру жио се Клин то но вом (Clinton) де мо-
крат ском ка би не ту). У изра ел ској вла ди 2006. го ди не ми ни стар-
ство од бра не др жа ла је опо зи ци о на стран ка, ко ја је прак тич но би ла 
у не при хва тљи вој по зи ци ји да кон тро ли ше и кри ти ку је вла ду (све 
осим свог ми ни стар ства) и да је исто вре ме но по др жа ва и одр жа ва 
на вла сти.11)

Опо зи ци о не стран ке, на од ре ђе ни на чин, уче ству ју и у суд-
ској гра ни вла сти. У Не мач кој по сто ји не фор мал ни спо ра зум о ре-
ци про ци те ту нај ве ћих стра на ка при пред ла га њу и из бо ру су ди ја. 
Слич но је у Пор ту га ли ји и Шпа ни ји. У САД се на то ри из опо зи ци је 
има ју пра во да не фор мал но пред ло же су ди је а фор мал но ће их на и-
ме но ва ти пред сед ник ре пу бли ке. У САД-у је и нај ве ћи ути цај стра-
на ка на из бор су ди ја па се та ко и суд ска ве ћа, све до Вр хов ног су да, 
из ну тра де ле на су ди је вла да ју ће стран ке и опо зи ци је. У Аустри-
ји, на при мер, 1/3 чла но ва Пред став нич ког до ма или Се на та мо же 
да по кре не по сту пак пред Устав ним су дом о устав но сти за ко на, у 
Пор ту га ли ји је то 1/10 а за прет ход ну оце ну устав но сти за ко на 1/5 
по сла ни ка.12)

3. СМЕ НА ВЛА СТИ

С об зи ром на то да се у де мо крат ском ви ше стра нач ком ре-
жи му властиопозицијасмењују пу тем из бо ра, прав ни си стем би 
мо рао да пру жи од ре ђе не га ран ци је не сме та ном де ло ва њу опо зи-
ци је, што под ра зу ме ва и ма те ри јал на (нов ча на) сред ства. То је у 

10) Da vid Fon ta na, „Go vern ment in Op po si tion“, YaleLawJournal, Vol. 119, No. 03, 2009, стр. 
571-575.

11) Исто, стр. 575-579.

12) Исто, стр. 579-580.
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ин те ре су тре нут не вла де због нај ма ње два раз ло га. Пр во, опо зи ци-
о не стран ке ти ме по ста ју део по ли тич ког си сте ма и, ма ло по ма ло, 
при бли жа ва ју сво је ста во ви ма вла да ју ће стран ке – „ту пе оштри цу“ 
бес ком про ми сне кри ти ке. Дру ги раз лог је тај што ће по ли тич ке 
стран ке ко је чи не власт, по не кој не пи са ној за ко ни то сти, јед ном 
по ста ти опо зи ци ја. Ну жност по сто ја ња прав не др жа ве упра во је 
га ран то ван устав но прав ни по ло жај опо зи ци је ко ји под ра зу ме ва 
ефи ка сне прав не ме ха ни зме ње не за шти те и мо гућ ност из ра жа ва-
ња иде ја и кри ти ка, по себ но у пе ри о ду из бо ра.13) А ка да опо зи ци ја 
по бе ди он да вла да ви на пра ва под ра зу ме ва да се, из ме ђу оста лог, 
пра ви ла ко ја су ва жи ла за опо зи ци ју не ме ња ју ка да она ста не на 
ме сто до та да шње вла сти.14) Са мо та ко се омо гу ћа ва рав но прав ност 
по ли тич ких стра на ка на вла сти и у опо зи ци ји и оп ста нак др жа ве 
у ко јој вла да на род ни устав, уз пе ри о дич ну про ме ну вла сти на из-
бо ри ма.

Так ми че ње за гла со ве ме ђу стран ка ма је екви ва лент но кон-
ку рен ци ји ме ђу фир ма ма на тр жи шту и оно, уко ли ко су пре пре ке 
за ства ра ње но вих стра на ка или фир ми ни ске, чи ни не мо гу ћим мо-
но по ли стич ку до ми на ци ју.15) Ипак, учесталостсменестранака у 
упра вља њу др жа вом ни је увек ва љан кри те ри јум де мо кра тич но сти 
– по прин ци пу че шће про ме не, ви ше де мо кра ти је. Дуг, или ду жи 
од уоби ча је ног, пе ри од вла да ња исте по ли тич ке стран ке или ко а-
ли ци је не мо ра би ти знак де мо крат ског мањ ка (де фи ци та) у устав-
ном си сте му.16) Про сто, из бор на по бе да или по раз узро ко ва ни су 

13) Jедан од ка ме на те ме ља ца у раз во ју де мо крат ских ин сти ту ци ја je пра во ор га ни зо ва не 
опо зи ци је да апе лу је на гла са ње про тив вла де на из бо ри ма и у пар ла мен ту. Ro bert A. 
Dahl, PoliticalOppositioninWesternDemocracies (ed. Ro bert. A. Dahl), Yale Uni ver sity 
Press, New Ha ven, 1966, стр. XI II.

14) То дво је, вла да ви на пра ва и де мо кра ти ја (вла да ви на ве ћи не) су те мељ за пад но е вроп-
ске ци ви ли за ци је и мо ра ју ићи за јед но. Вид. Во ји слав Ста нов чић, „Де мо кра ти ја и вла-
да ви на пра ва“, АналиПравногфакултетауБеограду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 
02/2005, стр. 30 и 56.

15) Robert Dal, Demokratija i njeni kritičari (preveo: Đurica Krstić), CID, Podgorica, 1999, 
стр. 368. Уколико опозиција има право да формира политичке странке, уколико су 
странке овлашћене да учествују у изборима, уколико су избори поштени и слободни 
и ако највише положаје у структури власти у држави добијају они који су победили 
на изборима – тада ће вероватно такмичење између политичких елита омогућити да 
политичке мере владе на време одразе оно што већина гласача жели“. Исто, стр. 368. 
Вид. Susan C. Stokes, „Political parties and democracy”, AnnualReviewofPoliticalSci
ence, Vol. 02, No. 01, 1999, стp. 251.

16)  Пример дуге власти исте странке је Индијски национални конгрес (од 1947. до избора 
2014), Indian National Congres, Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_
Congress, 15/11/2016, Либерално демократска странка у Јапану која је на власти од 
1955. године до данас (уз два преласка у опозицију, 1993-1994 и 2009-2012), Liberal
Democratic Party (Japan), Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democratic_
Party_(Japan), 15/11/2016, или шведске, сада опозиционе, Социјал-демократске странке 
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мно гим дру штве ним раз ло зи ма, све до са мо јед ног нео че ки ва ног 
по ли тич ког мо мен та (из ја ва, вре мен ска не по го да, ди пло мат ска по-
се та, на при мер). Узрок ду го веч но сти вла сти про сто мо же би ти тај 
што нај ве ћа опо зи ци о на стран ка и по ред од го ва ра ју ћег прав ног и 
по ли тич ког трет ма на, ни је до вољ но ја ка да при ву че ве ћин ски број 
гла са ча. Про ме на стра на ка на вла сти за ви си и од прав них усло ва 
– из бор ног си сте ма, из бор ног пра ва, пра ви ла о из бор ној кам па њи, 
фи нан си ра њу кам па ње и стра на ка. Све у све му, уку пан прав ни ам-
би јент мо ра би ти од го ва ра ју ћи оно ме што чи ни вла да ви ну пра ва и 
нео п хо дан је, али не и пре су дан, услов за из бор ну по бе ду опо зи-
ци је.

Не га тив на кри ти ка по ли тич ких стра на ка ука зу је да се ни 
до ла ском опо зи ци о не стран ке на власт су штин ски ско ро ни шта 
не ме ња. Ана ли зом ра да по ли тич ких стра на ка – по себ но на чи на 
од лу чи ва ња, уну тра шње ор га ни за ци је и уну тар стра нач ких од но-
са уви ђа се да су оне по сво јој струк ту ри чвр сте ор га ни за ци је, по 
по ступ ку од лу чи ва ња ауто ри та тив не, а по на чи ну ра да суб ор ди на-
тив не.17) Ово зна чи да ве ћи на стра на ка не ба шти ни де мо крат ски на-
чин од лу чи ва ња, ува жа ва њем дру га чи јих ста во ва, пра вље њем ком-
про ми са из ме ђу вођ ства и уну тра шње опо зи ци је („фрак ци је“), већ 
на сто ји да бу де мо но лит на. Стра нач ко вођ ство не тр пи ди си ден те, 
ни ти уоп ште под но си кри ти ча ре у сво јим ре до ви ма ко ји при род-
но на ста ју с ра стом по ли тич ке стран ке. Те гру пе или по је дин ци, 
не ус пе ва ју ћи да на мет ну свој став, по сле не ког вре ме на на пу шта-
ју стран ку и осни ва ју соп стве ну. Стран ка има ис так ну тог, че сто и 
не при ко сно ве ног ли де ра ко ји са мим сво јим ауто ри те том нат кри-
ва све оста ле стра нач ке ор га не.18) Ово се јед на ко од но си и на во ђе 
опо зи ци о них стра на ка, чи ји би ауто ри тет, због не у спе ха на из бо-

која је од 1921. године до 2006. године свега три пута била у опозицији (1928-1932, 
1976-1982. и 1991-1994), SwedishSocialDemocraticParty, Internet, https://en.wikipedia.
org/wiki/Swedish_Social_Democratic_Party, 15/11/2016.

17) У свом класику политичке социологије Михелс дефинише политичку странку као 
организацију у којој владају изабрани, делегирани и заступници над онима који 
су их бирали, делегирали и које заступају. „И зато, ко каже – организација, каже – 
олигархија“. Robert Michels, PoliticalParties:ASociologicalStudyoftheOligarhialTen
decies ofModernParties (translated: Eden and Cedar Paul), The Free Press, New York, 
1962, стр. 365.

18) „Једна од најважнијих покретачких снага сваке партије састоји се у задовољству 
које човек осећа да са верничком преданошћу ради за једну личност, а не само за 
апстрактне и осредње циљеве садржане у програму партије. Управо у томе почива 
„харизматска“ моћ вође“. Макс Вебер, Духовнирадкаопозив (превео: Душан Јанић), 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1998, стр. 146. А у 
вези са тим и „питање о најбољем облику државе јесте питање о најбољем методу 
одабирања вођа“. Ханс Келзен, Oсуштиниивредностидемократије (превeo: Дaнило 
Н. Баста), Службени гласник, Београд, 2005, стр. 46.
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ри ма, тре бао да осла би. Ли дер ски „бо на па ри зам“19) по др жа ван је 
уну тра шњом хи је рар хи јом ко ја се ви ди и у суб ор ди на ци ји (по слу-
шно сти под ре ђе ног над ре ђе ном) при до но ше њу про гра ма, од лу ка 
и кон крет них ме ра. Укуп ност ових осо би на на ме ће ди ле му да ли 
ор га ни за ци је у ко ји ма има ма ло или ни ма ло де мо кра ти је (оп штег и 
ве ћин ског од лу чи ва ња) мо гу да гра де де мо крат ске ре жи ме20) Ло ги-
ком до ла зи мо до за кључ ка ко ји је за пра во ре то рич ко пи та ње: мо же 
ли не ко – по ли тич ка стран ка, на дру го га – др жа ву, да пре не се оно 
што сам не ма – де мо крат ске вред но сти. Те шко.

4. УЛО ГА ОПО ЗИ ЦИ О НИХ ПО ЛИ ТИЧ КИХ  
СТРА НА КА

По ли тич ки и устав но прав ни те о ре ти ча ри има ју раз ли чи-
та ми шље ња оулозиизначајуполитичкихстранакауданашњим
државама. Раз ли ку ју се њи хо ви су прот ни вред но сни су до ви о то-
ме да ли је све при сут ност по ли тич ких стра на ка у др жа ва ма, по-
зи тив но или не га тив но. По зи тив но је то да су по ли тич ке стран ке 
нео п ход не јер из лу чу ју за јед нич ку и оп шту, у ства ри ве ћин ску и 
ма њин ску, по ли тич ку во љу из на ро да са ста вље ног од број них по је-
ди на ца. Уме сто да се су ко бља ва ју ми ли о ни ми шље ња о би ло че му, 
по ли тич ке стран ке об у хва та ју то мно штво по је ди нач них по ли тич-
ких во ља и пре тва ра ју их у јед ну ко ју пре по зна је мо као стра нач ку 
иде о ло ги ју и про грам. Стран ке у том про це су ути чу на гра ђа не да 
при хва те фор му ли са не стра нач ке ста во ве, ујед но их и обра зу ју-
ћи пре вас ход но о те ма ма у ве зи са по ли ти ком, пра вом, др жав ном 
упра вом, еко но ми јом. Она стран ка ко ја је у том при вла че њу и (пре)
об ли ко ва њу гра ђа на од обич них у по ли тич ка би ћа (zoonpolitikon) 
успе шна, ус пе ће да осво ји ме ста у пар ла мен ту. Нај у спе шни ја, нај-
ор га ни зо ва ни ја или нај ве ћа ће оста ти, или у слу ча ју по бе де опо зи-
ци је, по ста ти вла да ју ћа. Све док та кву не за ме ни не ка дру га стран-
ка из опо зи ци је ко ја бу де при ву кла ве ћи број би ра ча.21)

19) Доминација појединца произашла из колективне воље, а која жели да се ослободи те 
воље и постане суверена. Robert Michels, PoliticalParties:ASociologicalStudyof the
OligarhialTendeciesofModernParties, нав. дело, стр. 213.

20) Не важи за оне политичке странке које практикују демократски а не олигархијски 
начин избора вође. У Србији је чланство први пут непосредно бирало председника 
странке 2016. године (Демократска странка).

21) Овде треба напоменути да опозиционе политичке странке побеђују и револуцијом, 
коришћењем насиља као пута доласка на власт. Такав ванпраламентарни начин 
освајања власти је могућ – то је била пракса доласка на власт комунистичких партија 
у свим источноевропским земљама у XX веку – и не негира „партијност“ политичког 
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Исто вре ме но са ути ца јем на гра ђа не, политичке странке
утичуиједнанадругу. Ово се ле по ви ди у де мо крат ски уре ђе ним 
и еко ном ски раз ви је ним др жа ва ма по то ме што се пар ла мен тар-
не стран ке, пу тем ду го го ди шње ме ђу соб не по ли тич ке бор бе, при-
бли жа ва ју јед на дру гој. Бле де раз ли ке из ме ђу њи хо вих иде о ло ги-
ја, про гра ма и ак тив но сти, а ра сте не ки дру ги ин те рес – онај за 
осва ја њем функ ци ја (апа на жа).22) Оне се по про гра ми ма, а по го то во 
по на чи ну ра да, кон крет ним рад ња ма и, на по све, укуп ним де ло ва-
њем, при бли жа ва ју јед на дру гој.23) Др жа ве где су стран ке по ли тич-
ки „бли ске“ на зи ва ју се и „спо ра зум не де мо кра ти је“ (енг. consoci
ational)24) a по себ но je овај фе но мен ви дљив у др жа ва ма ко је има ју 
дво стра нач ки си стем (Ује ди ње но Кра љев ство, САД, Аустра ли ја, 
из вор но и Ка на да). Ту су ствар не стра нач ке раз ли ке че сто не ви-
дљи ве за обич ног гла са ча, уко ли ко уоп ште и по сто је. Све де не су на 
тра ди ци ју, на че ла (про кла ма ци је) и стра нач ке бо је.25)

Гу бље ње раз ли ке ме ђу по ли тич ким стран ка ма је осо би на и 
ви ше стра нач ких ли бе рал них де мо кра ти ја са про пор ци о нал ним из-
бор ним си сте мом. Раз ли ка је у то ме што ов де стран ке, по пра ви-
лу, пре ко ко а ли ци је осва ја ју власт. Због ко а ли ци о них ком про ми са 
стран ке су, ма ло по ма ло, од у ста ја ле од крај њих де ло ва сво је иде-
о ло ги је, пре тва ра ју ћи се у при хва тљи вог ма њег парт не ра. Ко а ли-
ци о на мо гућ ност (по тен ци јал) је по ста ла ка те го рич ки им пе ра тив 
њи хо вог раз во ја и оп стан ка у то ли кој ме ри да стран ке, не ка да са-
свим за не ма ру ју ћи свој из вор ни про грам, прак тич но мо гу да скло-

субјекта који је тако освојио власт. Урош Шуваковић, Политичкепартијеиглобални
друштвенициљеви, Treći milenijum, Београд, 2004, стр. 171-172.

22) Политичка делатност у којој најважнију улогу играју партије је у суштини интересна 
делатност. Макс Вебер, Духовнирадкаопозив, нав. дело, стр. 131.

23) Није ли ово знак „кетманског“ понашања политичких странака? Странке се попут 
кетмана (Czesław Miłosz, Thecaptivemind, Vintage Books, New York, 1955) претварају да 
су одане и да верују у своју идеологију, да раде на остваривању политичког програма, а 
да то у ствари нити верују нити раде. У Србији, конкретно, наводи се да је идеолошко 
разврставање, више од осталог, отежао (наглашен) концепт „српског националног 
интереса“. Ту су још неусклађеност идеолошког идентитета са економским школама 
и мишљењима, са именом странке. Dijana Vukomanović, „Ideološke matrice političkih 
partija u Srbiji (1990-2007)“, u zborniku: Ideologija ipоlitičkestrankeuSrbiji (priredio: 
Zoran Lutovac), Friedrich Ebert Stiftung – Fakultet političkih nauka – Institut društvenih 
nauka, Beograd, 2007, стр. 71-72.

24) О појму вид. Arend Lijphart, „Consociational democracy“, Worldpolitics Vol. 21. No. 02, 
1969, стр. 207-225.

25) Отуда се ту (САД, Аустралија, Канада, УК, Швајцарска) мање гласа за странку а више 
обраћа пажња на кандидата, за разлику од многих других држава са пропорционалним 
системом где је обратно (Италија, Шпанија, Јапан, Чешка, Румунија). Вид. Russell J. 
Dalton, David M. Farrell, Ian McAllister, Political parties and democratic linkage:How
partiesorganizedemocracy, Oxford University Press, Oxford, 2011, стр. 47.
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пе би ло ка кав по ли тич ки са вез (ко а ли ци ју) – ле ви ца са де сни цом, 
ли бе ра ли са кон зер ва тив ци ма, де мо хри шћа ни са со ци ја ли сти ма. У 
ства ри, ме ђу соб на слич ност стра на ка је учи ни ла и да су ови на-
зи ви ле ви це или де сни це по ста ли ви ше из раз тра ди ци је и не ких 
по чет них ста рих иде ја, не го ствар них иде о ло шких осо бе но сти. 
Зна чај но у све му то ме је да по ли тич ке стран ке ко је има ју и за др жа-
ва ју екс трем не ста во ве: ра си стич ке, фун да мен та ли стич ке, на сил но 
ре во лу ци о нар не, би ва ју у дру штви ма вла да ви не пра ва вре ме ном 
мар ги на ли зо ва не, чак и од ба че не. Да ле ко од вла сти па и од ме ста 
у пар ла мен ту.

Ово по след ње – кон тро ла и ели ми ни са ње крај њих по ли-
тич ких ста во ва исто вре ме но мо же би ти и пред мет кри ти ке. Ако 
стран ке по ли тич ки ме та мор фо зи ра ју (гу бе по чет ну фи зи о но ми ју) 
до ни воа на ко јем је гра ђа ни ну чак све јед но за ко га ће гла са ти – 
„сви во де исту по ли ти ку“, он да је ва жно пи та ње: бирајулиграђани
суштински или не? Ако не по сто ји ствар на ал тер на ти ва или, још 
бо ље, аван гар да у од но су на вла да ју ћу по ли тич ку стран ку, он да не 
по сто ји ни мо гућ ност пра вог из бо ра. Ве штач ка из бор на ди ле ма ко-
ја иде уз број ке и ви ше по ну ђе них из бор них ли ста или стра нач ких 
кан ди да та, са мо је ис пу ње ње фор ме де мо кра ти је и ви ше стра нач ја. 
Пу на сло бо да би ра ња би, по сво јој при ро ди, под ра зу ме ва ла мо гућ-
ност из бо ра дру га чи је по ли ти ке на осно ву по ну ђе них ре ле вант них 
ин фор ма ци ја, рав но прав но (до вољ но) за сту па них у јав но сти. Ме-
ђу тим, оп шта гло ба ли за ци ја и са вре ме на тех но ло ги ја вла да ња окр-
њи ле су сло бод но би ра ње и све ле га на „ко рект не“ по ли тич ке оп-
ци је. То су све оне ко је су при хва тљи ве из угла вла да ју ћег ка пи та ла 
а ко је не за сту па ју на пу шта ње и за ме ну ка пи та ли стич ког дру штве-
ног уре ђе ња. На дру гом по лу оста ју ан ти-си стем ске опо зи ци о не 
стран ке ко је не ће да ме ња ју са мо вла ду, чак и ка да би мо гле, већ 
цео си стем упра вља ња. То је „прин ци пи јел на опо зи ци ја“26) ко ја се 
др жи стра нач ке иде о ло ги је и по це ну нео сва ја ња вла сти.

5. ОПА ДА ЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ МО ЋИ ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ

По ли тич ка опо зи ци ја је исто риј ски про шла свој зе нит. Раз-
вој на тач ка по сле ко је се мо же го во ри ти о сла бље њу оштри не опо-
зи ци је у ли бе рал ним де мо кра ти ја ма је до сти за ње оп штег пра ва 
гла са и то ли ке раз ви је но сти јав ног мње ња (од по чет ка до сре ди не 

26) Gi o van ni Sar to ri, PartiesandPartySystem, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1976, 
стр. 133.
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XX ве ка) ко је под ра зу ме ва до ступ ност ин фор ма ци ја гра ђа ни ма о 
ра ду вла де и опо зи ци је. Од та да, јед на од ка рак те ри сти ка по ли-
тич ких од но са у др жа ви је кон ти ну и ра на „са рад ња“ вла да ју ћих и 
опо зи ци о них стра на ка и по и ма ње опо зи ци је као ко хе зи о ног фак то-
ра си сте ма.27) Опо зи ци ја све ма ње ути че на вла ду јер се ме ђу соб не 
раз ли ке сма њу ју, а кри ти ка би ва све ви ше „уме ре ном“ и у „де мо-
крат ским (ци ви ли зо ва ним) гра ни ца ма“. Обрат но, вла да ја ча ути цај 
на опо зи ци ју при бли жа ва ју ћи је се би и по тен ци јал но пра ве ћи од 
ње ко а ли ци о ног са ве зни ка или бу ду ћег на ста вља ча са да шње вла-
ди не по ли ти ке. Ово се по себ но ви ди то ком из бор не кам па ње где 
све ре ле вант не стран ке – оне на вла сти и у опо зи ци ји, на сто је да 
при ку пе гла со ве свих дру штве них сло је ва, док је ма њи на гла сак на 
обра ћа ње од ре ђе ној би рач кој ма си.28)

При род но је да чи ње ни ца да је опо зи ци ја уме сто су прот но-
сти и ал тер на ти ве вла сти по ста ла „парт нер“ вла де, обес хра бру је 
ње не сим па ти зе ре. Они, сто га, по ста ју ап сти нен ти из бо ра. То за 
да љу по сле ди цу не ма са мо тре нут но сла бље ње опо зи ци је не го и 
про ду же ну по ли тич ку апа ти ју опо зи ци о ног де ла би ра ча уну тар 
де мо крат ског по рет ка. Би ра чи ма по ста је све јед но ко вла да. То је 
ло гич но јер сма тра ју да и у слу ча ју да не ко из опо зи ци је до ђе на 
власт, то не би би ла бит на про ме на вла да ња.

Зна чај опо зи ци о них по ли тич ких стра на ка, ка ко у раз ви је ним 
и зе мља ма у раз во ју, та ко и у „мла дим“ и „тра ди ци о нал ним“ де мо-
кра ти ја ма, сла би јер про ме на вла сти ни по тен ци јал но не зна чи за-
ме ну ка пи та ли стич ког по ли тич ког си сте ма. Ре во лу ци о нар на сме на 
ре жи ма – не ка да на сил но, оруж јем, „обо је ним ре во лу ци ја ма“ (у 
ис точ ној Евро пи), „арап ским про ле ћем“ (у се вер ној Афри ци и на 
Бли ском ис то ку), а по не кад не на сил но, нео ру жа ним про те стом – 
за ме ње на је „ре фор мом“. То зна чи да опо зи ци о не стран ке при ста ју 
на по ли тич ки план по сте пе ног, че сто при вид ног, ме ња ња си сте ма. 
Власт го то во не пре кид но ис ти че по тре бу ре фор ми са ња и ра ди на 
то ме, а то ни је дру го до при ла го ђа ва ње по рет ка из ме ње ним дру-
штве ним окол но сти ма. Опо зи ци о не стран ке при хва та њем уста ва 
и про грам ским при бли жа ва њем вла да ју ћој стран ци и са ме по ста ју 

27) По ли тич ка опо зи ци ја је ко хе зи о ни фак тор у ли бе рал ним де мо кра ти ја ма где по сто ји је-
дан цен тар од лу чи ва ња и где до ми ни ра ју ин сти ту ци је а не по де ле. Ту је опо зи ци ја пот-
пу но при зна та и има ста тус ско ро јед нак вла ди ном ко ју мо же да иза зо ве и за ме ни. Jean 
Blon del, „Po li ti cal op po si tion in the con tem po rary world“, GovernmentandOpposition, Vol. 
32, No. 04, 1997, стр. 486. 

28) Da vid M. Far rell, Paul Webb, Political parties as campaign organizations, стр. 5, In ter-
net, http://195.130.87.21:8080/dspa ce/bit stre am/123456789/564/1/Po li ti cal%20Par ti es%20
as%20Cam pa ign%20Or ga ni za ti ons.pdf, 29/11/2016.
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дру штве ни фак тор га ран то ва ња по сто је ћег уре ђе ња. До ду ше, про-
те сти или штрај ко ви ко је ор га ни зу је опо зи ци ја је су при ти сак на 
власт и апел за ви ше пра ва или нов ца. Али, то је још по не где пра-
ће но зах те вом „до ле вла да“, али го то во ни кад са па ро лом „до ле ка-
пи та ли зам“ или „до ле устав“ ко ји сим бо ли зу је исти тај ре жим. Део 
опо зи ци је ор га ни зо ва не у стран ку, по крет или не фор мал ну ор га ни-
за ци ју ко ји још увек ис ти че та кве па ро ле, ако ни је за бра њен, он да 
је то ли ко мар ги на ли зо ван и осла бљен да не пред ста вља озбиљ ног 
про тив ни ка вла сти.

Сла бље ње мо ћи опо зи ци о них по ли тич ких стра на ка ни је по-
сле ди ца са мо њи хо вих свој ста ва као што су гу би так по ли тич ког 
иден ти те та и иде о ло шких раз ли чи то сти у од но су на власт. Ја ча-
ње из вр шне вла сти, уса вр ша ва ње ме то да упра вља ња и сво је вр сна 
ин фор ма ци о на мо дер ни за ци ја чи та вог си сте ма до во ди до гу бит ка 
сна ге опо зи ци је. Она ор га ни за ци о но и тех но ло шки не мо же да па-
ри ра вла да ју ћим стран ка ма ко је су пот по мог ну те „ад ми ни стра тив-
ним ре сур си ма“ 29) па, нa не ки на чин, иде тра гом вла де, до тле да је 
опо на ша. На том пу ту при ла зи из во ру ин фор ма ци ја, ко ри сти се, 
у про пи са ној и увек ма њој ме ри, суб вен ци ја ма и дру гом др жав-
ном по др шком, оста вља ју ћи ути сак код би ра ча да и она де ли исте 
основ не вред но сти као и вла да ју ћа стран ка. Али да би ра чи ипак 
свој глас тре ба да да ју опо зи ци ји јер ће она на пу ту оства ре ња тих 
(про вла ди них) ци ље ва ићи бр же, јеф ти ни је, по ште ни је.

Уз ово, стран ке по ли тич ке опо зи ци је су ве за не за пар ла мент, 
док у до ми нант ној из вр шној вла сти, углав ном, не ма ју уче шћа. Ако 
је пар ла мент глав на ин сти ту ци о нал на пот по ра опо зи ци ји и то је, 
са мо по се би, ње на сла бост. Уз то, у ов да шњем прак тич но раз вла-
шће ном пар ла мен ту опо зи ци ја је увек сла би ја стра на, огра ни че на 
пар ла мен тар ним про це сним нор ма ма. Опо зи ци ји он да оста је ван-
пар ла мен тар но де ло ва ње. Али, уко ли ко би у ду жем пе ри о ду ра сле 
ван пар ла мен тар не ак ци је стра на ка (ми тин зи, про те сти), за јед но са 
ја ча њем ван пар ла мен тар не опо зи ци је, то би био знак дис функ ци-
о нал но сти и угро же но сти си сте ма. Уз ло би гру пе и ор га ни за ци је 
ци вил ног дру штва ко је ина че де лу ју ван пар ла мен тар но, прак тич но 
би ма ло оста ло од пар ла мен та као глав не ин сти ту ци о нал не пот по-
ре по ли тич кој опо зи ци ји.30)

29) To су др жав на овла шће ња и власт упра вља ња фон до ви ма, што опо зи ци ја не ма а ве о ма 
је ко ри сно за на гра ђи ва ње при ја те ља и ка жња ва ње не при ја те ља. Mic hael Johnston, Po
liticalPartiesandDemocracyinTheoreticalandPracticalPerspectives:PoliticalFinance
Policy,PartiesandDemocraticDevelopment, NDI, Was hing ton, 2005, стр. 5.

30) Вид. Sha ron We in blum, Nat ha lie Brack, „Po li ti cal Op po si tion: To wards a Re ne wed Re se-
arch Agen da“, InterdisciplinaryPoliticalStudies, Vol. 01, No. 01, 2011, стp. 73-74.
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Опа да ње мо ћи опо зи ци је узро ко ва но је и број но шћу стра на-
ка из ван вла сти. Пу но опо зи ци о них стра на ка мо же зна чи ти ви ше 
де мо кра ти је, гле да но са на лич ја, фор мал но, али је у ства ри су прот-
но. Ка да су опо зи ци о не стран ке број не, оне су исто вре ме но ме ђу-
соб но су прот ста вље не и не ја ке, без ду бље и ду же по др шке у на ро-
ду. Оне сво јим мно штвом раз ли чи то сти збу њу ју би ра че ко ји рет ко 
на ду жи рок при ста ју уз јед ну исту. Сво јом уза јам ном бор бом за 
пре стиж ме ђу грађанимa не за до вољ ним вла шћу, опо зи ци ја се ис-
цр пљу је и сла би то ли ко да за власт пре ста је да бу де опа сност. Чак 
и то ком не ко ли ко из бор них ци клу са.

Дру га чи је је удвопартијскомсистему где по сто ји јед на или 
нај ви ше две пра ве опо зи ци о не стран ке. Од из бо ра до из бо ра ни-
јан се од лу чу ју по бед ни ка и она ко ја је из бо ре из гу би ла у сва ком 
на ред ном мо мен ту је спрем на да за ме ни вла да ју ћу стран ку. Опо зи-
ци ја по сна зи, ор га ни за ци ји и на род ној по др шци па ри ра вла да ју ћој 
стран ци, за о ста ју ћи тре нут но у бро ју чла но ва пар ла мен та.31) Ње на 
уло га је и да при до би је за се бе раз о ча ра не и ла тент не би ра че вла-
да ју ће стран ке, али на по ли тич кој плат фор ми ко ја са мо у по не че му 
(по ре ски си стем, со ци јал на да ва ња, на при мер) од сту па од по ли ти-
ке стран ке на вла сти. С тим да је и то од сту па ње ве ће у пред из бор-
ној кам па њи не го у ме ђу и збор ном пе ри о ду. То зна чи да је ствар на 
уло га опо зи ци је да у по гле ду круп них дру штве но-по ли тич ких пи-
та ња, као што је очу ва ње по ли тич ког си сте ма, оства ри кон ти ну и-
тет са вла да ју ћом стран ком. На тај на чин опо зи ци ја шти ти си стем 
од по ње га опа сних иде о ло ги ја и иде ја, као што су уки да ње при ват-
не сво ји не или про ме на об ли ка вла да ви не.32) Чак, „у дво пар тиј ским 
си сте ми ма у ко ји ма не по сто је ве ће кла сне и иде о ло шке раз ли ке 
из ме ђу две ју пар ти ја, у ко ји ма по сто је две фрак ци је или два кри-
ла јед не исте пар ти је, дво пар тиј ски си стем по фор ми ствар но се 
31)  Као раз ло зи сла бо сти опо зи ци о не по ли тич ке стран ке у дво пар тиј ском си сте му (ти-

пи чан је Вест мин стер ски) на во ди се: мо гућ ност да јед на стран ка вла да у ду жем пе ри-
о ду што сла би опо зи ци ју; ја ча ње тре ће стран ке ко ја сти ца њем од ре ђе ног бро ја ме ста 
у пар ла мен ту мо же угро зи ти ста тус зва нич не опо зи ци је. Lud ger Helms, „Fi ve ways of 
in sti tu ti o na li zing po li ti cal op po si tion: les sons from the advan ced de moc ra ci es“, Government
andOpposition, Vol. 39, No. 01, 2004, стp. 28-29. При мер тре ће по ли тич ке стран ке у дво-
пар тиј ском си сте му је Ли бе рал на стран ка у Ује ди ње ном Кра љев ству ко ја не пре кид но 
још од 1970. го ди не осва ја око 20% и ви ше гла со ва а не сра змер но ма њи број ман да та и 
ко ја је та ко ђе има ла по ку ша је фор ми ра ња дру ге, не зва нич не „вла де у сен ци“. У пред-
сед нич ком дво пар тиј ском си сте му (САД) под по ли тич ком опо зи ци јом се, пак, сма тра 
она гру па ци ја, би ло да је ве ћи на или ма њи на у Кон гре су ко ја ни је из исте стран ке као 
и пред сед ник др жа ве. Исто, стр. 42.

32)  „(...) у на че лу све стран ке по др жа ва ју исти дру штве ни и еко ном ски си стем, та ко да 
пре ла зак јед не стран ке из опо зи ци је на власт не зна чи про ме ну си сте ма, тј. дру штве ну 
ре во лу ци ју“. Ра до мир Д. Лу кић, Политичке странке, На уч на књи га, Бе о град, 1995, 
стр. 175.
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пре тва ра у си стем јед не пар ти је“.33) Ипак, од су ство иде о ло шке и 
дру ге ре ал не раз ли ке из ме ђу опо зи ци о не и вла да ју ће стран ке на-
во ди на за кљу чак да оне ни су идеј ни про тив ни ци ко ји има ју су-
прот ста вљен по глед на дру штво, а пу тем чи јих су че ља ва ња би се 
из на ла зи ло нај бо ље ре ше ње и дру штво би, у ин те ре су свих, ишло 
на пред. Оне су, на про тив, све де не на ор га ни за ци је ко је су „лов ци 
на ме ста“ и при ла го ђа ва ју иде о ло ги ју и про грам пре ма из бор ним 
при ли ка ма.34)

У дво пар тиј ском си сте му стран ке ко је се сме њу ју на вла сти 
има ју на ци о нал ни ка рак тер и иден ти тет. Оне обич но ни су при ну-
ђе не да пра ве ко а ли ци је не би ли фор ми ра ле вла ду. То зна чи да не 
мо ра ју по се за ти за ком про ми си ма и уступ ци ма ре ги о нал ним или 
ма њин ским стран ка ма ко је се, по при ро ди ства ри, пр вен стве но 
ста ра ју о не ком ужем ин те ре су. Ов де су уло ге вла да ју ће и опо зи-
ци о не стран ке слич не јер обе сто је на за шти ти оп штих, на ци о нал-
них ин те ре са. За ко а ли ци о не вла де у ви ше стра нач ким (про пор ци-
о нал ним) си сте ми ма, по го то во у на ци о нал но и вер ски из ме ша ним 
др жа ва ма, не из о ста ван је спо ра зум не би ли се за до во љи ле све 
стран ке ко је не ка да има ју и су прот ста вље не ин те ре се. Та кав пут 
сла бље ња вла де без гра нич ним по ли тич ким услу га ма мо же, уз од-
го ва ра ју ће спољ не и уну тра шње окол но сти, у крај њем од ре ди шту 
да до ве де до се па ра ти зма и це па ња др жа ве. То би био слу чај ако 
би вла да као цен трал на власт, ни зом по др жа ву штет них до го во ра 
скло пље них по зах те ву ре ги о нал них или на ци о нал них ма њин ских 
стра на ка, прак тич но ство ри ла усло ве за по де лу др жа ве.35)

33) Vo ji slav Ko štu ni ca, Institucionalizovanaopozicijaupolitičkomsistemukapitalizma, dok tor-
ska di ser ta ci ja, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 1974, стр. 180.

34) Мо дел стра на ка са ста вље них од по је ди на ца ко ји ма је ва жно да по кри ју све функ ци је 
(оverlappinggeneration). Su san. C. Sto kes, „Po li ti cal par ti es and de moc racy”, нав. де ло, 
стp. 253. Овај стра нач ки фе но мен се из вор но ве зу је за САД, пред сед ни ка Ен др јуа Џек-
со на (Jackson, 1829-1837) и spoilsystem (ис ква рен си стем) где су „стран ке ко је не ма ју 
ни ка кву иде о ло шку осно ву, ко је су јед но став не ор га ни за ци је за лов на ме ста, за сва ку 
из бор ну кам па њу пра ви ле из бор ни про грам за ви сно од из бор них при ли ка (...)“. Оту да 
је „устрој ство пар ти ја (је) пот пу но под ре ђе но из бор ној бор би ко ја је нај ва жни ја за над-
зор ни штво над за по сле њи ма (...)“. Макс Ве бер,Духовнирадкаопозив, нав. де ло, стр. 
154-155. Оп шир ни је: исто, стр. 155-159.

35) Та кав при мер из на ше устав не исто ри је је ства ра ње Ба но ви не Хр ват ске, 1939. го ди не.
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6. ПО ГЛЕД НА ОПО ЗИ ЦИ ЈУ У СР БИ ЈИ

По ли тич ка опо зи ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји сво је де ло ва ње, 
ко је под ра зу ме ва јав ну кри ти ку вла сти, об на вља Уста вом од 1990.36) 
У по гле ду ње ног прав ног и, на ро чи то, по ли тич ког по ло жа ја, на чи-
на де ло ва ња, иде о ло шко-про грам ске чвр сти не и до след но сти ни је 
ла ко из не ти тач не и све о бу хват не за кључ ке. Оно што је је ди но не-
спор но је то да су срп ске опо зи ци о не стран ке не из о ста ван услов 
по сто ја ња ви ше стра нач ја.

Пр ве опо зи ци о не стран ке по ја вљу ју се по сле ско ро по лу-
ве ков ног јед но стра нач ја што об ја шња ва њи хо ву број ност и иде-
о ло шку ша ро ли кост. При род но свој ство гра ђа на да има ју свој, 
дру га чи ји по ли тич ки став и са свим но ва по ли тич ка сло бо да да се 
по ли тич ка ми шље ња ар ти ку ли шу и јав но, ор га ни зо ва но ис по ља ва-
ју, по го до ва ли су ства ра њу на сто ти не нај ра зли чи ти јих по ли тич ких 
стра на ка (2009. чак пре ко 600). С то ли ком број но шћу ни је мо гло 
би ти ре чи о не ком из гра ђе ном од но су вла де и опо зи ци је ко ји би 
под ра зу ме вао прин ци пи јел ну кри ти ку вла сти и ја сну ал тер на ти ву 
вла ди. Ни да нас ка да је број по ли тич ких стра на ка ку ди ка мо ма-
њи,37) због не ких дру гих свој ста ва опо зи ци о них по ли тич ких стра-
на ка – по ли тич ке пре вр тљи во сти, „опо зи ци о не по др шке вла ди“, 
отво ре но сти за са рад њу са вла шћу, стра нач ке де и де о ло ги за ци је - 
ни је увек ја сно ко је опо зи ци ја а ко по тен ци јал ни и ствар ни вла дин 
са ве зник.

У по гле ду прав ног по ло жа ја опо зи ци је мо же се ре ћи да су 
све по ли тич ке стран ке јед на ке пред Уста вом и за ко ном. И стран ке 
опо зи ци је су устав на ка те го ри ја – „јем чи се и при зна је уло га по-
ли тич ких стра на ка (...)“, а за ко ни ма су де таљ ни је уре ђе на пра ва и 
оба ве зе свих стра на ка у по гле ду ре ги стро ва ња, фи нан си ра ња, на-
чи на ра да и др.38)

36)  Пре доношења Устава, исте године основане су неке опозиционе странке (Демократска 
странка, 13. фебруара, Српски покрет обнове, 14. марта, а пре њих као прва, данас 
нерегистрована, Српска народна обнова, 6. јануара) и пререгистрована владајућа 
Социјалистичка партија Србије (16. јуна) као правни наследник Савеза комуниста 
Србије.

37) Укупно је у регистру Министарства државне управе и локалне самоуправе 109 
активних политичких странака, Регистар Министарствадржавнеуправеи локалне
самоуправеInternet, http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/pstranke/IZVOD%20IZ%20
REGISTRA%20161109.pdf, 09/11/2016, од којих је пет дало чланове Владе, а још 11 
мањих странака је у саставу владајуће коалиције.

38)  Члан 5 Устава Републике Србије од 2006, Закон о политичким странкама, Службени
гласник РС, бр. 36/09 и 61/15 – одлука УСС, Закон о финансирању политичких 
активности, Службени гласник РС, бр. 43/11 и 123/14. У погледу регистровања 
политичких странака најважнија је одредба о потребних 10.000 оверених потписа 
„пунолетних и пословно способних грађана“ (за мањинске странке 1.000), а 
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По ли тич ки по ло жај опо зи ци је мо же се са гле да ти и кроз не-
ко ли ко исто риј ских еле ме на та. Сме не на вла сти вла да ју ће и опо-
зи ци о них стра на ка у 25-то го ди шњој про шло сти ни су по ка за ле 
пред ви ди ву за ко но мер ност. Чак 16 го ди на на вла сти је иста стран-
ка, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) и то у пр вих 10 го ди на 
са мо стал но и као ве ћи ко а ли ци о ни парт нер, а од 2008. го ди не до 
да нас, као ма њи. Опо зи ци ја су овој стран ци ле ви це би ле стран ке 
ши ро ке иде о ло шке плат фор ме (од де сни це, де сног цен тра до ле-
вог цен тра) ко је су осво ји ле власт 2000. го ди не (ко а ли ци ја Де мо-
крат ска опо зи ци ја Ср би је). Оне су у раз ли чи тим ком би на ци ја ма 
за јед но вла да ле до 2012. го ди не, а пред во ди ле су их Де мо крат ска 
стран ка Ср би је и Де мо крат ска стран ка (ДС), до 2008. го ди не ка-
да се по то њој у вла сти при дру жи ла СПС. Од 2012. го ди не вла да, 
у осно ви, де сни чар ско-ле ви чар ска ко а ли ци ја ко ју но се Срп ска на-
пред на стран ка (на ста ла из Срп ске ра ди кал не стран ке) и СПС.

Од 2000. го ди не уче ста ло ме ња ње стра на ка на вла сти и њи-
хов од ла зак у опо зи ци ју учи ни ли су да се сма њи иде о ло шка и 
про грам ска раз ли ка из ме ђу вла сти и опо зи ци је. Ово је плод ви ше 
окол но сти. Ту се мо же на ве сти ре дак про пор ци о нал ни из бор ни си-
стем са јед ном из бор ном је ди ни цом, ко ји се при ме њу је у Ср би-
ји на свим ни во и ма вла сти (др жав ном, по кра јин ском и ло кал ном). 
Он, по пра ви лу, про из во ди је ди но ко а ли ци о ну вла ду па су стран ке 
за не ма ри ле свој из вор ни про грам и по ли тич ке иде је ра ди ко а ли-
ци о ног ка па ци те та. По ред из бор ног си сте ма, на то пље ње раз ли ка 
из ме ђу стра на ка на вла сти и у опо зи ци ји ути че и при род ни про цес 
њи хо вог ме ђу соб ног при бли жа ва ња, као стра на ка ко је ни су ан ти-
си стем ске. За јед нич ки ће си гур но лак ше осво ји ти власт и по том 
раз де ли ти јав не функ ци је. Ако се не ке по ли тич ке раз ли ке и уоча-
ва ју то ком из бор не кам па ње, све се то, у нај ве ћој ме ри, по ни шта ва 
по сле из бо ра ства ра њем нај ра зли чи ти јих по ли тич ких са ве за. Та-
кви спо ра зу ми до ју че из ра зи тих по ли тич ких не при ја те ља (ка кав 
је онај ДС-а и СПС-а из 2008), ко ји се пре ко но ћи скло пе ра ди „на-
став ка ре фор ми“, у ства ри сла бе опо зи ци ју и сро за ва ју њен углед у 
очи ма обич них гра ђа на.

Гра ђа ни не ви де раз ли ку из ме ђу вла сти и опо зи ци је због то га 
што су и у Ср би ји ствар на ал тер на ти ва вла ди и по ли тич ка аван гар-
да про те ра не на мар ги не по ли тич ке сце не. Њи хов ути цај на власт и 
гра ђа не је за не мар љив та ко да се мо же ре ћи да ин сти ту ци о на ли зо-
ва на опо зи ци ја ко ја би су штин ски кри ти ко ва ла по ли тич ки си стем 
(ка пи та ли зам и дог му ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти) и не 
по сто ји. Уз ово и за опо зи ци о не стран ке, ма ле и ве ли ке, ва жи оце на 
да су по на чи ну ра да и из бо ра ру ко вод ства из ра зи то „ли дер ске“ и 

финансирају се сразмерно политичкој снази, како за редован рад тако и за трошкове 
изборне кампање (за изборе се 20% средстава дели једнако).
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не до вољ но де мо крат ске. И нај ма ња опо зи ци о на стран ка има не ку 
сво ју оли гар хи ју ко ја др жи сте че не по зи ци је, оста вља ју ћи они ма 
ко ји се око не че га не сла жу са мо мо гућ ност да на пу сте стран ку и 
осну ју но ву.

Због још јед ног раз ло га ве ли ки број опо зи ци о них по ли тич-
ких стра на ка не га тив но ути че на њи хо ву сна гу. Оне су, с јед не 
стра не ме ђу соб но су прот ста вље не, а са дру ге сво јом број но шћу 
ода ју ути сак да су исто вре ме но и слич не и раз ли чи те па као та кве 
не пре по зна тљи ве и не спо соб не да ство ре и одр же ду бљу и трај ни-
ју на род ну по др шку. Ко нач но, опо зи ци о не по ли тич ке стран ке су 
ин сти ту ци о на ли зо ва но ве за не за пар ла мент што их, због од но са 
из вр шне и за ко но дав не вла сти, та ко ђе сла би. На род ном скуп шти-
ном у ње ној основ ној, за ко но дав ној де лат но сти, до ми ни ра Вла да 
пу тем „сво је“ скуп штин ске ве ћи не. Опо зи ци о ним на род ним по-
сла ни ци ма (тре нут но 84 – око 1/3 од укуп ног бро ја) - ко ји и да ни-
су раз је ди ње ни не би мо гли да спре че до но ше ње би ло ког за ко на 
- оста је са мо да јав ном кри ти ком вла ди ног ра да при ву ку ве ћи број 
би ра ча на сле де ћим из бо ри ма.
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Slo bo dan P. Or lo vic

ABO UT PO LI TI CAL OP PO SI TION

Re su me
An opi nion which is op po sed to the ru ling and ma jo rity opi nion, 

or at le ast adju sted, is the op po si tion opi nion. Tran sfer red to the po-
licy, it me ans that ac ti vity of po li ti cal op po si tion im pli es a cri ti cism of 
the go vern ment. Op po si tion po li ti cal par ti es are cre a tors and car ri ers of 
that cri ti cism and the con di tion of exi sten ce of a de moc ra tic sta te.

In a de moc ra tic sta te the go vern ment esta blis hes and im ple ments 
a com pre hen si ve po li ti cal plan on which is in flu en ced by the in sti tu ti-
o na li zed op po si tion, pri ma rily by re si stan ce. The op po si tion has in its 
hands spe ci fic fac tual and le gal to ols that not only con test me a su res 
of the go vern ment, but tri es to pre sent it self bet ter to the pu blic opi-
nion. Tho se to ols are: pro tests, pro mo ti ons, re ports and many le gal in-
stru ments, from le gi sla ti ve and con sti tu ti o nal ini ti a ti ve to the re vi ew of 
con sti tu ti o na lity of le gal acts.

Ho we ver, the mec ha nism in which the op po si tion trusts the most, 
are elec ti ons. In de moc ra tic co un tri es, the re a lity is a pe ri o dic chan ge 
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of the go vern ment by elec ti ons. This re qu i res le gal and po li ti cal con-
di ti ons which gi ve the op po si tion a chan ce to win. It do esn’t mean that 
lon ger stay in the op po si tion is a sign of lack of de moc racy, nor that fre-
qu ent chan ge of po li ti cal par ti es in go ver ning is the pro of of a de moc-
ra tic na tu re of the system. Po li ti cal and the ove rall so cial con di ti ons of 
each sta te, as well as so me spe ci fic cir cum stan ce or de tail, af fect the 
out co me – vic tory or de fe at in the elec ti ons.

Op po si tion po li ti cal par ti es in sta ble de moc ra ci es are part of the 
system and pro tect it. Over ti me, they mi ti ga te the ide o lo gi cal di ver-
sity in re gard to the ru ling party, as well as in re gard to ot her par ti es in 
the par li a ment, and even out si de it. This con ver gen ce of pro grams of 
the par ti es ra i ses the qu e sti on of how much pe o ple ac tu ally ha ve the 
pos si bi lity to elect. Al so, the loss of the po li ti cal iden tity of op po si tion 
and the ir adop ting of the re form cha rac ter, we a kens the ir po wer. The 
op po si tion has be co me, from the con trary and van gu ard, a po ten tial 
“part ner” with a li mi ted po wer al so be ca u se it is in sti tu ti o nally lin ked 
with the par li a ment. Thus the par li a ment is in ef fect ma na ged by the 
go vern ment, or by the ru ling po li ti cal party.

Op po si tion par ti es in Ser bia du ring the 25-year hi story of mul ti-
party ha ve go ne thro ugh dif fe rent pha ses – from the un com pro mi sing 
op po nents to the po ten tial and ac tual al li es of go vern ment. In vi ew of 
le gal po si tion, all re gi ste red po li ti cal par ti es are equ al in the Con sti tu-
tion and sta tu te, with the pro vi so that sta tu te ma kes so me dif fe ren ces 
bet we en lar ge and small, or di nary and mi no rity par ti es. Even pu re pro-
por ti o nal elec to ral system mat he ma ti cally puts all par ti es in the sa me 
po si tion. In po li ti cal sen se, most par ti es do not sa ve ide o lo gi cal con si-
stency, but they are prac ti cally ready to ma ke an al li an ce with any ot-
her party. It re flects ne ga ti vely on the po li ti cal op po si tion at trac ti ve ness 
and di sa bles it to ac hi e ve la sting sup port in cer tain so cial gro ups. This 
por trays the fact that in the cir cum stan ces of fi nan cial sup port and mar-
ke ting suc cess, in sti tu ti o na li zed op po si tion party can win in elec ti ons. 
And af ter that qu ickly lo ses vo ters and falls to the le vel of elec to ral cen-
sus be ca u se anot her has gre a ter re so ur ces and bet ter (mo re ex pen si ve) 
pro mo tion.
Key words: po li ti cal op po si tion, po li ti cal mi no ri ti es, chan ge of go vern ment, 

op po si tion po li ti cal par ti es in Ser bia

* Овај рад је примљен 20. децембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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