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Сажетак
У обла сти хо ри зон тал не ор га ни за ци је по де ле вла сти ни 

уста во тво рац Уста ва од 1990, ни ти Уста ва од 2006. го ди не ни су 
ус пе ли да от кло не не до стат ке устав ног си сте ма Ср би је. Уста во-
твор ци ни су ус пе ли да до кра ја из ве ду до след не устав не ре фор ме 
ко је би за ре зул тат има ле ства ра ње но вог, склад ног, ме шо ви тог и 
функ ци о нал ног устав ног си сте ма Ср би је. Уста вом од 2006. го ди не, 
у су шти ни, са мо је не знат но из ме њен и ко ри го ван по сто је ћи ра ци-
о на ли зо ва ни пар ла мен тар ни си стем у ко ме су ше фу др жа ве ус кра-
ће на, по сто је ћим устав ним нор ма ма,  овла шће ња ко ја би мо ра ла 
да про ис ти чу из ње го вог не по сред ног из бо ра. И по ред то га што 
шеф др жа ве рас по ла же пр вен стве но про то ко лар ним овла шће њи-
ма, устав на и по ли тич ка прак са Ре пу бли ке Ср би је је ви со ко пре зи-
ден ци ја ли зо ва на. Ме то дом упо ред не ана ли зе са др жа ја до ку ме на-
та, устав не и по ли тич ке прак се у Ср би ји, у вре мен ском пе ри о ду од 
1990. до 2014. го ди не,  до шло се до по твр де хи по те зе о ра ци о на ли-
зо ва ном об ли ку пар ла мен тар ног си сте ма ко ји је уве ден по угле ду 
на фран цу ски Устав из 1958. го ди не. Ква ли та тив ном ана ли зом је 

* Овај текст је на стао као део ра да у окви ру про је ка та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство просветe, наукe и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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по твр ђе но да је у по ли тич кој прак си у Ср би ји од 1990. до 2014. 
го ди не до шло до пре ко ра че ња устав них од ред би ко ји ма се де фи-
ни шу по ло жај, уло га и овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
пре ми је ра и На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. 
Кључ не ре чи: Устав од 1990, Устав од 2006, ле ги сла ти ва, ег зе ку ти ва, 

над ле жно сти и овла шће ња, си стем, ра ци о на ли зо ва ни пар-
ла мен та ри зам

У сво јим но вим уста ви ма пост ко му ни стич ке зе мље су на-
пу сти ле мо дел ор га ни за ци је вла сти за сно ван на на че лу је дин ства 
вла сти и окре ну ле се вред но сти ма ли бе рал но-де мо крат ског кон-
сти ту ци о на ли зма, чи ме су ин сти тун ци о на ли зо ва ле на че ло по де ле 
вла сти. Ана ли за ових ди на мич ких, че сто и кон фликт них, устав но-
прав них про це са у овим зе мља ма мо ра да из бег не уни фи ка ци ју и 
ша бло ни зам, јер по ред то га што при па да ју оп штем ре фор ма тор-
ском трен ду сва ка од ових др жа ва је и слу чај за се бе, др жа ва са 
сво јим по себ но сти ма и спе ци фич но сти ма, што зна чи да су им и 
пу те ви и мо де ли раз ли чи ти. При ме ра ра ди, Ма ђар ска је у по чет-
ку за др жа ла свој ста ри мо дел из 1949. го ди не, али је 1990. го ди не 
ра ди кал но од стра ни ла све еле мен те на че ла је дин ства вла сти. Ле то-
ни ја је по но во вра ти ла на сна гу свој ста ри устав из 1922. го ди не, 
али ипак нај број ни ју гру пу зе ма ља чи не пост ко му ни стич ке зе мље, 
чи ји је глав ни из бор био до но ше ње пот пу но но вих уста ва.

УСТАВНЕПРОМЕНЕ
УПОСТКОМУНИСТИЧКИМЗЕМЉАМА

По ла зе ћи од исто риј ске чи ње ни це да је пред сед нич ки си стем 
хо ри зон тал не по де ле вла сти углав ном стран тра ди ци ји европ ског 
кон сти ту ци о на ли зма, у сво јим но вим уста во-прав ним кон цеп ци-
ја ма ове др жа ве су за осно ву но вог уста во-прав ног по рет ка при-
хва та ле мо дел пар ла мен тар ног по ли тич ког си сте ма и са мо је ма ли 
број њих (Ма ђар ска, Че шка, Ал ба ни ја и Есто ни ја) остао у окви ри-
ма чи стог пар ла мен тар ног си сте ма.1) 

Нај ве ћи број по ме ну тих др жа ва ин сти ту ци о на ли зо вао је не-
ку вр сту ме шо ви тих по ли тич ких си сте ма с не по сред ним из бо ром 
ше фа др жа ве, што је са од го вор но шћу вла де пред пар ла мен том, 
ујед но и услов за на ста нак по лу пред сед нич ког си сте ма вла сти. По-
ло жај и уло га но вог ше фа др жа ве и де ло круг ње го вих овла шће-

1) Kla us von Beyme,„In sti tu ti o nal En gi ne e ring and Tran si tion to De moc racy“  in Jan Zi e lon ka, 
DemocraticConsolidation inEasternEurope, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2001, pp. 
7-8.
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ња се бит но раз ли ку ју од пар ла мен тар ног ше фа др жа ве, ко ји је у 
ства ри ве зан за вр ше ње ис кљу чи во про то ко лар них функ ци ја. Ови 
но ви устав ни си сте ми по ред ових за јед нич ких ка рак те ри сти ка, тј. 
не по сред ног из бо ра но вог ше фа др жа ве, се ме ђу соб но раз ли ку ју у 
мно гим дру гим устав ним ре ше њи ма.

Ка да је у пи та њу ду жи на тра ја ња ман да та ше фа др жа ве ови 
уста во-прав ни си сте ми се мо гу по де ли ти у две гру пе. Уста ви Бу-
гар ске, Ли тва ни је, Ма ке до ни је, Пољ ске, Ру му ни је, Сло ве ни је, 
Укра ји не и Сло вач ке но вом ше фу др жа ве на ме њу ју пе то го ди шњи, 
док уста ви Ру си је и Мол да ви је че тво ро го ди шњи ман дат. Пре вла да-
ва ње ин сти ту ци о нал них ре ше ња с пе то го ди шњим ман да том пред-
сед ни ка др жа ве је, пре све га, про у зро ко ва но устав ном ин тен ци јом 
да се због раз ли чи тог тра ја ња пар ла мен тар ног и пред сед нич ког 
ман да та не пре ки да кон ти ну и тет др жав не по ли ти ке и да се код ег-
зе ку ти ве на гла си не за ви сност ше фа др жа ве у од но су на ле ги сла-
ти ву. Кад је реч о пра ву ре и збо ра истог ли ца на по ло жај ше фа др-
жа ве, на рав но и по ред то га што ни је дан од ових уста ва у сво јим 
од ред ба ма не пред ви ђа нео гра ни че ну мо гућ ност ре и збо ра, ме ђу 
др жа ва ма по сто је зна чај не раз ли ке. Та ко уста ви Бу гар ске, Ру му-
ни је, Ма ке до ни је, Пољ ске, Хр ват ске од ре ђу ју да јед но ли це мо же 
би ти иза бра но на пред сед нич ку функ ци ју нај ви ше два пу та, док 
по уста ви ма Ли тва ни је, Сло ве ни је, Укра ји не, Мол да ви је, Ру си је, 
Сло вач ке јед но ли це не мо же да вр ши пред сед нич ку функ ци ју ви-
ше од два уза стоп на ман да та. Уста ви пост ко му ни стич ких зе ма ља 
раз ли чи то од ре ђу ју и усло ве за из бор ше фа др жа ве. Је ди но уста ви 
бив ших чла ни ца ју го сло вен ске фе де ра ци је Сло ве ни је и Хр ват ске 
без огра ни че ња свим сво јим гра ђа ни ма ко ји има ју ак тив но би рач ко 
пра во омо гу ћа ва ју да се кан ди ду ју за из бор пред сед ни ка др жа ве. 
Ста ро сни цен зус од 35 го ди на од ре ђу ју уста ви Пољ ске, Ру му ни-
је, Ру си је, Мол да ви је, Сло вач ке и Укра ји не, а ста ро сни цен зус од 
40 го ди на са др же уста ви Бу гар ске, Ли тва ни је и Ма ке до ни је. Не ке 
др жа ве по пут Бу гар ске и Ли тва ни је има ју и цен зус по по ре клу, тј. 
по Уста ву Бу гар ске на пред сед нич ку функ ци ју мо же би ти иза бра но 
ли це ко је је „гра ђа нин Бу гар ске по ро ђе њу“ док по Уста ву Ли тва-
ни је то мо же би ти са мо ли це ко је је „гра ђа нин Ре пу бли ке Ли тва ни-
је по ро ђе њу“.2) 

Не по сред ним из бо ром од стра не гра ђа на но ви шеф др жа ве 
сти че не по сред ни и са мо стал ни по ли тич ки ле ги ти ми тет ко јим је 
до та да рас по ла гао са мо нај ви ши за ко но дав ни ор ган - пар ла мент. 
За раз ли ку од кла сич ног пар ла мен тар ног си сте ма где је шеф др жа-

2) Дар ко Си мо вић, Полупредседнички систем,  Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, стр. 216-217
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ве као па сив на власт са мо про кла мо ва ни и сим бо лич ки но си лац 
устав них овла шће ња, ка ко се тим по во дом че сто ка же шеф др жа ве 
ко ји вр ши мо рал ни ути цај, но вом ше фу др жа ве при па да пот пу но 
но ва уло га. Ге не рал но узев, у но вим устав ним си сте ми ма очи глед-
на је тен ден ци ја да се овај др жав ни ор ган тран сфор ми ше у ак тив ну 
власт и ефек тив ног но си о ца ег зе ку тив них овла шће ња. Не за ви сно 
од по ме ну тих раз ли ка у по ло жа ју и уло зи ше фа др жа ве у раз ли чи-
тим зе мља ма Дар ко Си мо вић из два ја пет основ них функ ци ја ко је 
му уста ви ових зе ма ља до де љу ју. Пр ва је пред ста вља ње др жа ве 
у зе мљи и ино стран ству, дру га је да је за штит ник уста ва, тре ћа 
је обез бе ђи ва ње нор мал ног функ ци о ни са ња јав не вла сти, че твр та 
је да је га рант др жав ног су ве ре ни те та што ујед но прет по ста вља 
да шеф др жа ве оба вља и функ ци ју вр хов ног ко ман дан та ору жа них 
сна га и пе та да пред сед ник др жа ве од ре ђу је основ не прав це др-
жав не и спољ не по ли ти ке.3) 

Но ви шеф др жа ве не по сред но иза бран од стра не гра ђа на ни-
је од го во ран пар ла мен ту, јер су њи хо ви ле ги ти ми те ти истог ни воа, 
а устав ни мо де ли ко ји по чи ва ју на по де ли вла сти за сни ва ју се и 
на ме ђу соб ној не за ви сно сти и рав но прав но сти ле ги сла ти ве и ег зе-
ку ти ве. Но ви ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам ин сти ту ци о нал-
но про мо ви ше би це фал ну ег зе ку ти ву при че му је је дан њен члан, 
тј. вла да од го вор на пред пар ла мен том. Од по себ ног је зна ча ја да 
устав ни си сте ми у пост ко му ни стич ким зе мља ма углав ном од сту-
па ју од у кла сич ном пар ла мен та ри зму уоби ча је них ре ше ња. Ана-
ли зом је ва жно до ћи до са зна ња у ко јој ме ри не по сред но иза бра ни 
пред сед ни ци уче ству ју у по ступ ку фор ми ра ња вла де и из бо ру пре-
ми је ра, по сред но и на по ли ти ку др жа ве, јер се та ко од ре ђу је и сам 
зна чај ин сти ту ци је ше фа др жа ве у устав ном си сте му.

Зна чај но је ис та ћи да су ови но ви уста ви у пост ко му ни стич-
ким зе мља ма ве о ма че сто на ста ја ли у усло ви ма ма њих или ве ћих 
по ли тич ких кон фли ка та као ре зул тат раз ли чи тих вр ста и ни воа 
ком про ми са из ме ђу ста рих и но вих по ли тич ких ели та. Тран зи ци-
о не про ме не у еко ном ској, по ли тич кој и др жав ној сфе ри нај че шће 
ни су би ле пра во ли ниј ске и хар мо нич не, па та ко ни су во ди ле за-
га ран то ва ној кон со ли да ци ји но во у спо ста вље них тзв. ли бе рал них 
де мо кра ти ја, па са мим тим ни ти увек пла ни ра ним и од ре ђе ним 
пра вил но сти ма у функ ци о ни са њу по ли тич ких си сте ма.4) Успе шан 

3) Дар ко Си мо вић, op.cit.стр.221. 

4) Mic hel Mc Faul, „Tran si tion from Post com mu nism“, JournalofDemocray, Vol. 16, No. 3, 
2005, p. 5; Vi de ti još i: Kon stan ti nos Pa pa do u lis, „Post-Com mu nist Po li ti cal and Pu blic Po-
licy Pro ces ses and Prac ti ces: A Sta te-Re for ma tion“,EastEuropeanPoliticsandSocietes, Vol. 
19, No. 4, 2005, pp. 515-552.
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раз вој но вих устав них си сте ма има и за услов ви ше го ди шњу плу-
ра ли стич ку по ли тич ку тра ди ци ју ка ко би се фор ми ра ли ста бил ни 
ви ше стра нач ки по ли тич ки си сте ми. На су прот то ме уоч љи ва је чи-
ње ни ца да је јед на од основ них ка рак те ри сти ка по ли тич ког жи во та 
у пост ко му ни стич ким зе мља ма и не ста бил ност и ви со ка фраг мен-
ти са ност по ли тич ких си сте ма. То је ре зул тат то га што ни јед на од 
ових зе ма ља ни је усво ји ла из бор ни си стем по прин ци пу ве ћин ског 
од лу чи ва ња, при ме ра ра ди Мол да ви ја, Пољ ска, Ру му ни ја и Укра-
ји на усво ји ле су ме шо ви те из бор не си сте ме, за раз ли ку од ве ћи не 
дру гих зе ма ља ко је су усво ји ле про пор ци о нал не из бор не си сте ме. 
Због то га је у та квим ви ше стра нач ким окол но сти ма пра ва по ли-
тич ка пар ла мен тар на рет кост по сто ја ње јед но стра нач ке пар ла-
мен тар не ве ћи не, а што во ди са свим дру га чи јем по ла ри зо ва њу и 
не у сит ња ва њу ви ше стра нач ког из бор ног те ла не с мно го број ним 
по ли тич ким ко а ли ци ја ма, већ по јед но ста вље њу и укруп њи ва њу 
по ли тич ке сце не.

Ни су тра ди ци о нал ни од но си из ме ђу но си ла ца по ли тич ке 
вла сти, тј. рас ко рак из ме ђу за ко но дав не и из вр шне вла сти те жи ште 
те о риј ске ана ли зе ни ти глав ни узрок кон фли ка та у но во на ста лим 
устав ним и по ли тич ким окол но сти ма. Устав на ре ше ња,  по себ но 
устав на и по ли тич ка прак са пост ко му ни стич ких зе ма ља, без сум-
ње ука зу ју да би це фал на ег зе ку ти ва ко ју чи не пред сед ник и пре ми-
јер ко ји су иза бра ни раз ли чи тим на чи ном из бо ра, тј. има ју не за ви-
сне по ли тич ке ле ги ти ми те те, пред ста вља ју глав не су бјек те и ме сто 
мо гу ћег су ко ба над ле жно сти. У ве зи с тим, То мас Беј ли (Tho mas 
Baylis) нас упо зо ра ва да спо ро ви и су ко би у окви ру ег зе ку ти ве по-
ста ју пра ви ло у пост ко му ни стич ким си сте ми ма, што је по истом 
ауто ру по сле ди ца не ја сног и не пре ци зног де фи ни са ња над ле жно-
сти у њи хо вим уста ви ма.5) Че сто се де ша ва код ше фа др жа ве да 
због по ли тич ког ле ги ти ми те та ко ји сти че на не по сред ним из бо ри-
ма код ње га се раз ви ја те жња да по сва ку це ну ак тив но уче ству-
је у во ђе њу др жав не по ли ти ке, иако му по сто је ћи устав то не до-
зво ља ва да те жи да се ме ша у пре ми је ров де ло круг над ле жно сти. 
На тај на чин су ко би из ме ђу две гла ве ег зе ку ти ве, а не из гла са ва ње 
не по ве ре ња у пар ла мен ту пред ста вља глав ни узрок па да вла да у 
пост ко му ни стич ким европ ским зе мља ма. У окол но сти ма из де ље-
них, не ста бил них и крх ких ко а ли ци о них пар ла мен тар них ве ћи на, 
пред сед ник и са устав но сла бим над ле жно сти ма у пер ма нент ном 
је спо ру ни ског ин тен зи те та са пре ми је ром, а у евен ту ал но отво ре-
ном по ли тич ком спо ру има мно го ве ће по ли тич ке шан се на успех.

5) Tho mas Baylis, „Pre si dents Ver sus Pri me Mi ni sters: Sha ping Exe cu ti ve Aut ho rity in Eastern 
Euro pe“, WorldPolitics, 48.3, 1996, p. 302.
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САВРЕМЕНИУСТАВНОПРАВНИРАЗВОЈ
СРБИЈЕСАЦЕНТРАЛНИМОСВРТОМНА

ОДНОСЗАКОНОДАВНИХИИЗВРШНИХВЛАСТИ

И по ред то га што је би ла у са ста ву СФРЈ до но ше њем Уста-
ва 28. сеп тем бра 1990, Ср би ја је ме ђу пр вим ис точ но е вроп ским 
др жа ва ма, ко је су од ба ци ле омо тач со ци ја ли стич ке устав но сти, и 
окре ну ла се вред но сти ма ли бе рал ног-де мо крат ског кон сти ту ци о-
на ли зма. Овим уста вом су пр ви пут у са вре ме ној срп ској исто ри ји 
из вр ше не ко ре ни те про ме не и дру штве ног уре ђе ња и по ли тич ког 
си сте ма Ср би је. По ред устав ног про кла мо ва ња сло бод не тр жи шне 
при вре де и ин сти ту ци о на ли зо ва ња по ли тич ког плу ра ли зма, тј. ви-
ше пар тиј ског си сте ма, уме сто до та да шњег на че ла је дин ства вла-
сти на сту пио је устав ни прин цип ње не по де ле. У скла ду са за да тим 
пред ме том на уч ног ис тра жи ва ња, на уч на ана ли за ће пре вас ход но 
би ти усме ре на на по ли тич ке ин сти ту ци је и њи хо ве од но се, на ни во 
оства ре ног си сте ма по де ле вла сти, а са мим тим и на од нос за ко но-
дав не и из вр шне ор га ни за ци је вла сти. 

УСТАВСРБИЈЕОД1990.ГОДИНЕ

Као што је већ по ме ну то овај устав Ср би је уме сто до та да-
шњег скуп штин ског на че ла је дин ства вла сти у устав ни си стем Ср-
би је увео прин цип по де ле вла сти. У чла ну 9 овог Уста ва се ка же: 
„Уста во твор на и за ко но дав на власт при па да На род ној скуп шти ни. 
Ре пу бли ку Ср би ју пред ста вља и ње но др жав но је дин ство из ра жа ва 
пред сед ник Ре пу бли ке. Из вр шна власт при па да Вла ди...“ 

У на шој на уч ној те о ри ји ни да нас не по сто ји са гла сност о 
овим уста вом ус по ста вље ном си сте му вла сти. Го во ри се о „хи-
брид ном пред сед нич ком си сте му“6), „ме шо ви том си сте му у ко ме 
до ми ни ра ју еле мен ти пред сед нич ког мо де ла“7), „ме шо ви том пар-
ла мен тар но-пред сед нич ком си сте му“8), „пар ла мен та ри зму у ра ци-
о на ли зо ва ном об ли ку“9), итд.

6) Ко ста Ча во шки, „Тре ћа Ју го сла ви ја у но вом устав ном ру ху“, у Ко ста Ча во шки, Устав
каојемствослободе, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 121.

7) Алек сан дар Фи ра, „Срп ско-цр но гор ски пред сед нич ки мо дел“, у Алек сан дар Фи ра За-
писиоправномпоретку, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1996, стр. 163.

8) Ми о драг Јо ви чић, „Пар ла мен тра ни си стем на су прот пред сед нич ком и скуп штин ском 
си сте му“, у Ми о драг Јо ви чић, Куда идеш Србијо? – Хроника српско-југословенске
уставности(1990-1994), „Дра га нић“, Бе о град,  1995, стр. 38.

9) Рат ко Мар ко вић, „Пред го вор“, у УставРепубликеСрбије, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
1992, стр. III.
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По ло жај вла де у устав ном си сте му Ср би је са са мо стал ним 
де ло кру гом ње них над ле жно сти, ко ја је не за ви сна од пред сед ни ка 
Ре пу бли ке и ко ја је од го вор на На род ној скуп шти ни, чи ни не у те ме-
ље ним сва ки по ку шај да се овај ин сти ту ци о нал ни мо дел свр ста у 
пред сед нич ке си сте ме, а уве де на три хо то ми ја по де ле вла сти су ге-
ри ше на уч ни став, тј. оце ну да се ра ди о ме шо ви том по ли тич ком 
си сте му или ра ци о на ли зо ва ном пар ла мен та ри зму. 

Пред сед ник Ре пу бли ке као мо де ра тор на власт сво јим не-
за ви сним уста во-прав ним по ло жа јем има функ ци ју рав но те же у 
функ ци о ни са њу си сте ма вла сти. За раз ли ку од са вре ме ног пар ла-
мен та ри зма ко ји ка рак те ри ше до ми на ци ја вла де над пар ла мен том, 
устав на кон цеп ци ја је да пред сед ник као не пар ла мен тар на ег зе ку-
ти ва бу де фак тор рав но те же из ме ђу дру га два цен трал на ор га на 
вла сти с не по сред ним из вор ним ле ги ти ми те том. Пред сед ник Ре-
пу бли ке се би ра на вре ме од пет го ди на, при че му исто ли це на ову 
функ ци ју мо же би ти иза бра но нај ви ше два пу та. Ман дат пред сед-
ни ка Ре пу бли ке мо же пре ста ти и пре ис те ка овог пе ри о да у слу ча ју 
опо зи ва или остав ке. Пред сед ник је не по сред но од го во ран гра ђа-
ни ма Ср би је, али уко ли ко ква ли фи ко ва на ве ћи на од две тре ћи не 
укуп ног бро ја по сла ни ка оце ни да је пре кр шио Устав по кре ће се 
по сту пак ње го вог опо зи ва. Од лу ку о опо зи ву пред сед ни ка Ре пу-
бли ке до но се са ми би ра чи не по сред ним и тај ним из ја шња ва њем, 
а да би пред лог био при хва ћен нео п ход но је да за ње га гла са ап-
со лут на ве ћи на би ра ча. Ме ђу тим, уко ли ко се то не де си На род на 
скуп шти на се рас пу шта. Ме ђу тим, нај ве ћу по ле ми ку и рас пра ву 
ка ко у на уч ној, та ко и у по ли тич кој јав но сти су иза зва ла овла шће-
ња пред сед ни ка, ко ја су по пут ака де ми ка Ми о дра га Јо ви чи ћа пре-
ве ли ка.10) Пот пу ни ја ана ли за устав них нор ми ипак по ка зу је да ако 
се за не ма ре ван ред на овла шће ње пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ја су 
и ина че до но ше њем Уста ва СРЈ од 1992, пре ста ла да ва же, уста-
во тво рац је у ства ри био шкрт пре ма ње го вим устав ним овла шће-
њи ма. 

По ли тич ка моћ ин сти ту ци је пред сед ни ка у овом пе ри о ду ни-
је про ис ти ца ла из устав них ре ше ња, већ из ве ћин ских из бор них 
ре зул та та Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је (СПС) у овом пе ри о ду, 
на чи јем се че лу он на ла зио као по ли тич ки ли дер. Упо ре до са овом 
исто риј ском чи ње ни цом ком па ра тив на ана ли за ин сти ту ци о нал-
них ре ше ња у дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма нам по ка зу је 
да ше фо ви др жа ве рас по ла жу и пра вом име но ва ња и опо зи ва пре-
ми је ра, пра вом пред се да ва ња сед ни ца ма вла де, пра вом са зи ва ња 

10) Ми о драг Јо ви чић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке по но вом Уста ву Срв би је“,
у КудаидешСрбијо?,op.cit., стр. 56.
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ван ред них сед ни ца пар ла мен та, пра вом рас пи си ва ња ре фе рен ду-
ма, са мо стал ним пра вом су спен зив ног ве та, са мо стал ним пра вом 
во ђе ња спољ не по ли ти ке, итд. У окви ру де ло кру га устав них овла-
шће ња пред сед ник Ре пу бли ке ни је сте као и над ле жно сти да во ди 
и ак тив ну уло гу у окви ру ег зе ку ти ве. Раз ли чи та ду жи на ман да та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке и на род них по сла ни ка обез бе ђу је кон ти-
ну и тет вла сти с из бо ром дру гих ор га на вла сти, вла де и пар ла мен-
та. На рав но, пред сед ник Ре пу бли ке рас по ла же пра вом ди со лу ци је, 
али мо же да рaспусти На род ну скуп шти ну је ди но на обра зло же ни 
пред лог вла де, не са мо стал но, у ства ри оста вље на му је мо гућ ност 
да уче ству је у спо ру из ме ђу вла де и На род не скуп шти не. Ме ђу тим, 
раз ли чи тог су ми шље ња кад се ра ди о над ле жно сти ма пред сед ни-
ка Ре пу бли ке Алек сан дар Фи ра11) и Па вле Ни ко лић12), тј. не сла жу 
се да су ње го ва овла шће ња у тој ме ри сма ње на.

Основ на ин тен ци ја уста во твор ца да баш вла да као дру ги део 
ег зе ку ти ве и бу де ефек тив ни но си лац из вр шне вла сти уоч љи ва је 
нај бо ље и по од ред ба ма Уста ва на осно ву ко јих овај ор ган во ди 
по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је и из вр ша ва за ко не, дру ге про пи се и 
оп ште ак те На род не скуп шти не. 

У ци љу успе шног во ђе ња по ли ти ке Устав је вла ду снаб део 
и мно го број ним овла шће њи ма. Та ко вла да пред ла же за ко не, дру-
ге про пи се и оп ште ак те, пред ла же план раз во ја, про стор ни план, 
бу џет и за вр шни ра чун, али и да је ми шље ње о пред ло гу за ко на и 
дру гих про пи са и оп штих ака та ко је је у На род ној скуп шти ни под-
нео дру ги пред ла гач. Ка да је реч о над ле жно сти ма ко ја су ве за на 
за усме ра ва ње и ускла ђи ва ње др жав не упра ве вла да утвр ђу је на-
че ла за уну тра шњу ор га ни за ци ју ми ни стар ста ва и дру гих ор га на 
упра ве и по себ них ор га ни за ци ја, по ста вља и раз ре ша ва функ ци о-
не ре у ми ни стар стви ма и по себ ним ор га ни за ци ја ма, вр ши над зор 
над ра дом ми ни стар ста ва и по себ них ор га ни за ци ја, итд. У ци љу 
де ло твор но сти ње ног де ло ва ња Устав јој је омо гу ћио и пра во на 
са мо ор га ни зо ва ње, што зна чи да мо же да обра зу је струч не и дру ге 
слу жбе за ње не по тре бе.

Као са став ни део ег зе ку ти ве вла да је ор га ни за ци о но и функ-
ци о нал но не за ви сна од пред сед ни ка Ре пу бли ке. Пра во ди со лу ци је 
је ина че и уста но вље но као сред ство ег зе ку ти ве, тј. као про тив те жа 
пра ву пар ла мен та да из гла са не по ве ре ње вла ди и у ци љу оства ри-
ва ња екви ли бри ју ма из ме ђу ове две гра не вла сти. С об зи ром да се 

11) Алек сан дар Фи ра, op.cit., str. 165.

12) Па вле Ни ко лић, „Ин сти ту ци ја ше фа др жа ве у Ср би ји и Ју го сла ви ји“,у Па вле Ни ко лић, 
Одраспададобезнађаинаде,„Фи лип Би шњић“, Бе о град, 1997.
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вла да фор ми ра од пар ла мен тар не ве ћи не у нор мал ним окол но сти-
ма не тре ба оче ки ва ти да ће она ини ци ра ти рас пу шта ње На род не 
скуп шти не, јер та ко, тј. на тај на чин до во ди у пи та ње и соп стве ну 
по ли тич ку ег зи стен ци ју. 

За ко но дав на власт је по ве ре на На род ној скуп шти ни ко ја се 
са сто ји од 250 по сла ни ка иза бра них на не по сред ним из бо ри ма 
тај ним гла са њем. Ман дат на род них по сла ни ка тра је че ти ри го ди-
не, али мо же би ти про ду жен, али и скра ћен. У слу ча ју не по сред не 
рат не опа сно сти На род на скуп шти на мо же да про ду жи ман дат на-
род них по сла ни ка. Исто та ко, На род на скуп шти на се мо же при вре-
ме но рас пу сти ти у два слу ча ја. Пр во, у слу ча ју ако ини ци ја ти ва за 
опо зив пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ју је она по кре ну ла, не успе и 
дру го, На род ну скуп шти ну мо же да рас пу сти по ме ну ти пред сед-
ник на обра зло же ни пред лог вла де. На род на скуп шти на ви ше ни је 
у стал ном за се да њу као у вре ме ну скуп штин ског си сте ма вла сти. 
Уста вом је од ре ђе но да пр во ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад-
ног да на у ме се цу мар ту, а дру го пр вог рад ног да на у ме се цу ок-
то бру. Ре дов но за се да ње не мо же тра ја ти ду же од 90 да на. По ред 
ре дов ног Уста вом је пред ви ђе но и одр жа ва ње ван ред них сед ни ца 
На род не скуп шти не на пред лог нај ма ње тре ћи не на род них по сла-
ни ка или вла де, као и у слу ча ју ван ред ног ста ња. 

У над ле жно сти На род не скуп шти не нор ма тив ног ка рак те-
ра спа да од лу чи ва ње о про ме ни уста ва, до но ше ње за ко на, дру гих 
про пи са и оп штих ака та, пла на раз во ја, про стор ног пла на, бу џе та 
и за вр шног ра чу на,  ра ти фи ко ва ње ме ђу на род них уго во ра, вр ше ње 
из бор не функ ци је на осно ву ко је за ко но дав но пред став нич ко те ло 
би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка и пот пред сед ни ке На род не скуп-
шти не, пред сед ни ка, пот пред сед ни ке и ми ни стре у вла ди и др. Кад 
је реч о из бор ним функ ци ја ма нео п ход но је под се ти ти се да и скуп-
шти на по кре ће по сту пак за опо зив пред сед ни ка Ре пу бли ке. На 
осно ву овог уста ва пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве не при па да ше-
фу др жа ве, али пред ла га ње за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та 
при па да вла ди, сва ком на род ном по сла ни ку, Скуп шти ни Ауто ном-
не по кра ји не или гру пи од нај ма ње 15.000 би ра ча. Са мо он да ка да 
је у пи та њу уста во твор ни по сту пак пред лог мо же под не ти пред-
сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник вла де, 50 на род них по сла ни ка или 
нај ма ње 100.000 би ра ча. Устав не оба ве зу је пред сед ни ка Ре пу бли-
ке да у про це ду ри пред ла га ња кан ди да та за пре ми је ра ис по шту је 
во љу пар ла мен тар не ве ћи не, али је очи глед но да би не при хва та ње 
пар ла мен тар ног ве ћин ског ста ва би ло по ли тич ки не свр сис ход но.

Пра ва при ро да јед ног устав ног си сте ма вла сти не од ре ђу је се 
ис кљу чи во нор ма тив ном ана ли зом устав ног тек ста, већ ње го вим 
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оте ло тво ре њем у прак си, тј. фак тич ком ор га ни за ци јом и функ ци-
о ни са њем тих по ли тич ких ин сти ту ци ја. У вре ме при ме не Уста ва 
од 1990. го ди не Ср би ја је би ла су о че на са дез ин те гра ци јом СФРЈ и 
ре ша ва њем др жав ног пи та ња, на ла зи ла се у ван ред ним др жав ним 
и по ли тич ким окол но сти ма. Ме ђу тим, и по ред то га што је но ви 
ин сти ту ци о нал ни си стем Ср би је че сто на и ла зио на не при ме ре но 
оштру кри ти ку јед ног де ла срп ске на у ке. По ре чи ма Ли ди је Ба сте 
из гра ђен је „устав ни сто жер нео д го вор не и не кон тро ли са не вла да-
ви не“13). Ди ле ма да ли ван ред на овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли-
ке Ср би је ути ру пут ње го вој лич ној са мо вла сти или не из гу би ла 
је на сво јој по ли тич кој ак ту ел но сти оног тре нут ка ка да је до нет 
Устав СРЈ 1992, а уво ђе ње ван ред ног ста ња по ста ло део над ле жно-
сти са ве зне др жа ве. Овим са ве зним уста вом ко ман до ва ње Вој ском 
Ју го сла ви је по ве ре но је Вр хов ном Са ве ту од бра не, а про гла ше ње 
рат ног ста ња, ста ња не по сред не рат не опа сно сти и ван ред ног ста-
ња по ве ре но Са ве зној скуп шти ни од но сно Са ве зној вла ди ка да Са-
ве зна скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не. 

Про те кло вре ме, тј. исто риј ска дис тан ца је не дво сми сле но 
по ка за ла да ван ред на овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли ке ни ка ко 
не мо гу би ти основ ни кри те ри јум за оце ну овог си сте ма вла сти и 
то не са мо због пре стан ка њи хо вог ва же ња при ли ком до но ше ња 
са ве зног уста ва не го пре све га због то га што је у усло ви ма тзв. 
др жав не ну жде спас отаџ би не вр хов ни др жав ни за кон, а не пи та-
ње де мо кра тич но сти по ли тич ког си сте ма и у ве зи с тим не од нос 
ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве.

УСТАВОД2006.ГОДИНЕ

Ми тров дан ски уста во тво рац ни је на пра вио ра ди кал ни рас-
кид са ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма из прет ход ног уста ва, већ је 
у осно ви са мо бла го и ми нор но уста во-прав но ин тер ве ни сао. Очи-
глед но је да је основ на на ме ра кре а то ра но вог уста ва би ла да осна-
жи вла ду, а да да ље осла би по ло жај ше фа др жа ве, што зна чи да 
пре све га из вр ши про ме не у по ло жа ју и од но су ова два кључ на 
по ли тич ка су бјек та ег зе ку ти ве, а да се са мо по сред но и се кун дар-
но ба ви од но сом за ко но дав не и из вр шне вла сти. У но вом уста ву 
по сту пак за из гла са ва ње не по ве ре ња вла ди је оте жан, у овом но-
вом по ступ ку гла са ње о не по ве ре њу вла ди мо же да за тра жи нај-

13) Ли ди ја Ба ста, „Устав на де мо кра ти ја и (не)де мо крат ска кон сти ту ци ја дру штва“,у Рад-
ми ла На ка ра да и др. (ур.) РаспадЈугославије–продужетакиликрајагоније, Ин сти тут 
за европ ске сту ди је, Бе о град, 1991, стр. 114-115.
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ма ње 60 на род них по сла ни ка, за раз ли ку од прет ход ног устав ног 
ре ше ња ка да је ова кав пред лог би ло нео п ход но да по др жи са мо 20 
на род них по сла ни ка. На ме ра уста во твор ца да оја ча по ло жај вла де 
ви дљи ва је и у устав ном ре ше њу по ко ме пред лог за гла са ње о не-
по ве ре њу вла ди или ње ном чла ну мо же раз ма тра ти нај ра ни је пет 
да на по под но ше њу та квог пред ло га, док је у прет ход ном уста ву то 
би ло мо гу ће нај ра ни је три да на по под но ше њу пред ло га. Ова кав 
устав ни тренд ја ча ња вла де уоч љив је и код устав ног ре ше ња по 
ко ме у слу ча ју не у спе шног по ку ша ја оба ра ња вла де пот пи сни ци 
пред ло га не мо гу под не ти но ви пред лог о не по ве ре њу вла ди пре 
ис те ка ро ка од 180 да на. У на ме ри да би се пред у пре ди ло ис хи тре-
но и не про ми шље но из гла са ва ње не по ве ре ња вла ди пред ви ђе но је 
ре ше ње ко јим се На род на скуп шти на рас пу шта ако се у ро ку од 
30 да на од  да на из гла са ва ња не по ве ре ња не из гла са но ва вла да. 
Ова ко је обез бе ђе но да на род ни по сла ни ци уко ли ко не же ле да им 
пре ста не ман дат услед рас пу шта ња На род не скуп шти не по сту пак 
за из гла са ва ње не по ве ре ња вла ди по кре ћу је ди но у слу ча ју ако су 
прет ход но по сти гли до го вор о са ста ву бу ду ће но ве вла де. Ова кве 
устав не из ме не не до ти чу се и ни су пре вас ход но од зна ча ја за од но-
се у ег зе ку ти ви, већ за ма ње ди ску та бил ну устав ну сфе ру за од нос 
вла де и пар ла мен та. 

По ло жај ше фа др жа ве ко ји је иза звао мно го број не по ле ми ке 
у прет ход ном уста ву, ње гов но ви ин сти ту ци о нал ни ста тус ни је у 
су шти ни пре тр пео ве ће про ме не. Остао је не по сре дан из бор пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, што се нај че шће од нај ши ре на уч не и по ли тич-
ке јав но сти сма тра до брим устав ним ре ше њем. На чи ном не по сред-
ног из бо ра шеф др жа ве сти че по ли тич ки ле ги ти ми тет ра ван оном 
ко јим рас по ла же пред став нич ко те ло, што ина че пред ста вља осно-
ву ње го вог не за ви сног по ло жа ја у си сте му ор га ни за ци је вла сти. 
У но вом уста ву до не та је но ви на, тј. из вр ше не су из ме не у сфе-
ри од го вор но сти ше фа др жа ве. На осно ву њих пред сед ник Ре пу-
бли ке мо же би ти раз ре шен због по вре де уста ва од лу ком На род не 
скуп шти не и то од лу ком нај ма ње две тре ћи не на род них по сла ни ка. 
Ова кав по сту пак по кре ће На род на скуп шти на на пред лог нај ма-
ње јед не тре ћи не на род них по сла ни ка, а по вре ду уста ва утвр ђу је 
Устав ни суд нај ка сни је у ро ку од 45 да на по по кре ну том по ступ ку. 
У на шој на уч ној те о ри ји по сто ји ми шље ње да по вре да уста ва у 
осно ви пред ста вља ши рок по јам ко ји не об у хва та из ри чи ту по вре-
ду устав не од ред бе, већ у ства ри по вре ду оног што се у устав ној 
те о ри ји нај че шће на зи ва „ду хом уста ва“14). У ве зи с тим раз ви је но 

14) Вла дан Пе тров, „Но ви устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је“, Новасрпскаполитичкамисао, 
По себ но из да ње „Устав и ис ку ше ња“, 2/2008, Бе о град, стр. 77.
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је ми шље ње да је тре ба ло да се пре ци зи ра ко је кон крет не по вре де 
уста ва чи не основ од го вор но сти ше фа др жа ве, јер се ина че јед но 
прав но пи та ње као што је по вре да уста ва мо же ла ко из об ли чи ти и 
пре тво ри ти у пи та ње по ли тич ке це лис ход но сти ње го вог ра да. 

Пот пу но раз ли чи то од устав них ре ше ња из 1990-те пред сед-
ни ка Ре пу бли ке иза бра ног не по сред но од стра не гра ђа на раз ре ша-
ва ор ган ко ји га ни је би рао, На род на скуп шти на. Уста но вље но је 
устав но не ло гич но ре ше ње по ко ме се пред сед ник Ре пу бли ке лак ше 
раз ре ша ва не го што се би ра, чи ме се знат но сла би ње гов по ло жај у 
устав ном си сте му. На уч на те о ри ја по ка зу је да мо же би ти спор на и 
уло га Устав ног су да у про це су раз ре ше ња пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Ме ђу пред став ни ци ма на у ке, а кри ти ча ри ма овог устав ног ре ше ња 
је и про фе сор Рат ко Мар ко вић: „у јед но по ли тич ко пи та ње од но-
са ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве уме ће се по ли тич ки Устав ни суд ко ји 
тре ба да утвр ди по вре ду Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
а по ли тич ку санк ци ју због те по вре де да из рек не На род на скуп-
шти на“.15) По сто ји ми шље ње у на уч ној јав но сти да кад се уста во-
тво рац већ опре де лио да На род на скуп шти на сло бод ном по ли тич-
ком про це ном од лу чу је о раз ре ше њу пред сед ни ка Ре пу бли ке, он да 
је це ло куп на про це ду ра тре ба ла и да оста не ис кљу чи во у ње ној 
над ле жно сти. Ова ко у на ста лој устав ној ина че ап сурд ној си ту а ци-
ји за ме ње не су уло ге На род не скуп шти не и Устав ног су да та ко да 
уме сто да Устав ни суд бу де не при ко сно ве ни за штит ник Уста ва ње-
му је по ве ре на уло га кон тро ло ра На род не скуп шти не. Исто та ко, 
На род на скуп шти на у овом устав ном слу ча ју пре у зи ма кон трол ну 
функ ци ју и да је ко нач ну реч у по ступ ку раз ре ше ња пред сед ни ка 
Ре пу бли ке и по ред то га што се Устав ни суд пре то га из ја снио о ње-
го вој од го вор но сти. Код ова квог устав ног ин сти ту ци о нал ног ре-
ше ња са свим је мо гу ће да на ста не си ту а ци ја да Устав ни суд утвр ди 
од го вор ност ше фа др жа ве за по вре ду Уста ва, а да га На род на скуп-
шти на не раз ре ши, јер је за та кву од лу ку нео п ход на дво тре ћин ска 
ве ћи на. Под се ти мо се, од лу ка Устав ног су да се у ње ној су шти ни и 
не од но си на раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке, већ се њо ме са мо 
кон ста ту је по вре да по сто је ћег Уста ва Ср би је. Ина че, у на ста лој си-
ту а ци ји ка да је утвр ђе на по вре да Уста ва од стра не пред сед ни ка Ре-
пу бли ке, а На род на скуп шти на ипак ни је до не ла од лу ку о ње го вом 
раз ре ше њу, до шло би до ком про ми то ва ња ауто ри те та Устав ног су-
да док би пред сед ник мо гао да на ста ви да оба вља сво ју функ ци ју. 

Ма да је де ло круг над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке де ли-
мич но про ши рен због у ме ђу вре ме ну про ме ње ног др жав ног ста ту-

15) Рат ко Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, АналиПрав-
ногфакултетауБеограду, LV, бр. 2/ 2007, Бе о град, стр. 39.
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са Ре пу бли ке Ср би је, ње гов устав но прав ни по ло жај у су шти ни ни је 
про ме њен.16) Као и у прет ход ном Уста ву пред сед ник не рас по ла же 
са мо стал ним пра вом ди со лу ци је због че га рас пу шта њу На род не 
скуп шти не мо же да при сту пи ис кљу чи во на обра зло же ни пред лог 
вла де. Он је за др жао (пред сед ник Ре пу бли ке) пра во су спен зив ног 
ве та ко је је по Уста ву од 2006, по ја ча но с тим што је ду жан да у 
ро ку од 15 да на од да на из гла са ва ња за ко на, од но сно нај ка сни је у 
ро ку од 7 да на ако је за кон до нет по хит ном по ступ ку, до не се указ 
о про гла ше њу за ко на или да за кон уз пи сме но обра зло же ње вра ти 
На род ној скуп шти ни на по нов но од лу чи ва ње. Ве ти ра ни за кон да 
би сту пио на сна гу нео п ход но је да на по нов ном гла са њу у На род-
ној скуп шти ни бу де из гла сан ве ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни ка, 
чи ме је оте жан по сту пак по нов ног усва ја ња, јер је код ре ше ња у 
Уста ву од 1990, за по нов но усва ја ње ве ти ра ног за ко на би ла до вољ-
на обич на ве ћи на. Пред сед ник Ре пу бли ке је та да ду жан да про гла-
си по но во из гла сан за кон. 

Устав од 2006-те, пред сед ни ку Ре пу бли ке не до де љу је ван-
ред на овла шће ња, али од лу ку о про гла ше њу ван ред ног, од но сно 
рат ног ста ња, уко ли ко На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се 
са ста не, до но се за јед но пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник На род-
не скуп шти не и пред сед ник Вла де. Не мо же се спо ри ти да је до но-
ше ње ова квог устав ног ре ше ња кад се ра ди о ван ред ном и рат ном 
ста њу де мо крат ско, јер је пред став нич ко те ло и те о риј ски и прак-
тич но нај ви ши из раз су ве ре не не по сред не на род не во ље, па се због 
то га при мар на уло га ле ги сла ти ве не мо же оспо ри ти.17) Ме ђу тим, и 
овог пу та по ста вља се пи та ње устав не уте ме ље но сти ова квог ре-
ше ња ка да се ду бље ана ли зи ра ју ре ал не по ли тич ке си ту а ци је ко је 
у прак си мо гу да на ста ну. У усло ви ма ви со ко фраг мен ти са ног по-
ли тич ког си сте ма сва три пред став ни ка др жав не вла сти мо гу да 
по ти чу из раз ли чи тих по ли тич ких стра на ка, што би мо гло да ути че 
да би се при до но ше њу од лу ке о уво ђе њу ван ред ног ста ња пот пу-
но ре ал но мо гао ја ви ти про блем пу ног кон сен зу са. У објек тив ним 
по ли тич ким окол но сти ма при мар но мо ти ви са на уско стра нач ким 
ин те ре си ма мо гла би да из о ста не са гла сност сва три др жав на ор-
га на, због че га од лу ка не би мо гла би ти до не та, не за ви сно од то га 
ко ли ко би ње но до но ше ње за др жа ву и на род би ло зна чај но, ну жно 
и оправ да но. Упра во из тих раз ло га, због по тре бе бр зог и ефи ка-
сног ре а го ва ња и до но ше ња од лу ке, јер је суд би на др жа ве до ве де-

16) Дар ко Си мо вић, „Ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам Уста ва Ср би је од 2006“, Правни
живот, бр. 14/2007, Бе о град, стр. 857- 866.

17) Дра гу тин Авра мо вић, „Уво ђе ње ван ред ног ста ња пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је из 
2006. го ди не“, НБП–Журналзакриминалистикуиправо, бр. 2/2010, Be o grad, стр. 129.
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на у пи та ње, мно ги и до ма ћи и стра ни устав но прав ни те о ре ти ча ри 
се ис кљу чи во опре де љу ју за над ле жност из вр шних ор га на вла сти. 
Тим по во дом, и наш по зна ти про фе сор др Рат ко Мар ко вић ка же: 
„Ка ко об је ди њу ју ћа уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке до ла зи до из ра-
жа ја у нај кри тич ни јим тре ну ци ма у др жа ви, у ван ред ним си ту а ци-
ја ма и у вре ме ра та, тре ба ло му је Уста вом да ти са мо стал на овла-
шће ња, под усло ви ма слич ним Уста ву Фран цу ске од 1958, уме сто 
што су она, као у Уста ву Ср би је од 2006, по де ље на из ме ђу ви ше 
но си ла ца“.18)  

Уста во прав на ана ли за Уста ва Ср би је од 2006. је пот пу но ја-
сно по ка за ла да у ин сти ту ци о нал ни мо дел прет ход ног Уста ва ни је 
бит ни је ин тер ве ни са но. Очи глед на је на ме ра уста во твор ца да се 
у но вом Уста ву за др жи устав ни тренд, тј. да се ин сти ту ци о нал но 
осна жи вла да и про ши ри јој се ефек тив на власт, а осла би по зи ци ја 
ше фа др жа ве, за др жи ње го ва уло га мо де ра тор не вла сти, не у трал не 
у од но су на сва ко днев не де мо крат ске по ли тич ке про це се. Одав но 
је про шло вре ме кла сич ног пар ла мен та ри зма, а ње го ва по ли тич ка 
ко лев ка, од но сно ен гле ски пар ла мен та ри зам, у ме ђу вре ме ну је до-
жи вео ду бо ке про ме не. Сво ју ду го веч ност овај по ли тич ки мо дел 
за сни ва на спе ци фич ним дру штве но-по ли тич ким прет по став ка ма 
и ста бил ном и функ ци о нал ном дво стра нач ком си сте му. 

У тран зи ци о ним устав ним ре фор ма ма зе мље пост ко му ни зма 
углав ном су се опре де љи ва ле за ја ча ње ег зе ку ти ве, по себ но ин сти-
ту ци је ше фа др жа ве. Због то га но ви шеф др жа ве мо же по ста ти 
рав но те жа ле ги сла ти ви са мо ако је не по сред но иза бран од стра не 
гра ђа на, и та ко би ва пред сед ник са са мо стал ним и не по сред ним 
по ли тич ким ле ги ти ми те том, док  је ње го ва ре ал на устав на по ли-
тич ка моћ обез бе ђе на од го ва ра ју ћим устав ним овла шће њи ма. Ин-
сти ту ци о нал ни си стем у ко ме не по сред но иза бра ни пред сед ник 
рас по ла же са мо про то ко лар ним овла шће њи ма мо же ла ко по ста ти 
епи цен тар не склад ног, по тен ци јал но стал но кон фликт ног и не-
пред ви ди вог си стем ског кре та ња. 

Ана ли зи ра ју ћи устав ну прак су пост ко му ни стич ког кон сти-
ту ци о на ли зма Про стик је за па зио да ме шо ви ти си сте ми мо гу да 
пред ста вља ју из во ри ште мно го број них ис ку ше ња за ше фа др жа-
ве, уко ли ко ње гов по ли тич ки ле ги ти ми тет ни је по др жан ак тив ним 
устав ним овла шће њи ма. У слу ча ју да се то та ко не де ша ва, тј. да 
по ли тич ки ле ги ти ми тет ко ји до би ја на не по сред ним из бо ри ма ни је 
оја чан устав ним овла шће њи ма, код ше фа др жа ве мо же да ути че да 
се он по на ша та ко да, у ве ћој или ма њој ме ри бу де у не скла ду са 

18)  Рат ко Мар ко вић, „Од го вор ност пред сед ни ка Ре пу бли ке – пре ма уста ви ма Ре пу бли ке 
Ср би је од 1990. и 2006. го ди не“, у: Алек сан дар Фи ра, Рат ко Мар ко вић (ур), Двавека
српскеуставности, Бе о град, 2010, стр. 33.
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ње го вим ствар ним устав ним овла шће њи ма. На рав но, код та квих 
ин сти ту ци о нал них ре ше ња и прак тич них по ли тич ких си ту а ци ја 
мо гу се ја ви ти ра зно вр сна ис ку ше ња и зам ке на ко је Ро берт Ел џи 
упо зо ра ва:„На и ме, не по сре дан из бор уз фик сни ман дат охра бру је 
ше фа др жа ве да се по ста ви из над по ли ти ке“.19) Пре ма то ме, Ми-
тров дан ски уста во тво рац,  у осно ви, ни је от кло нио гре шке ко је су 
по сто ја ле у Уста ву од 1990. го ди не, кад је у пи та њу ин сти ту ци-
ја ше фа др жа ве та ко да је он и по ред не по сред ног ле ги ти ми те та 
остао ус кра ћен за мно го број на овла шће ња, док је устав ни си стем у 
це ли ни си стем ра ци о на ли зо ва ног пар ла мен та ри зма или по лу пред-
сед нич ки си стем остао и да ље не до вољ но ра ци о на ли зо ван.
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ARELATIONBETWEENLEGISLATIVE
ANDEXECUTIVEPOWERINCASES

OFCONSTITUTIONSOFTHEREPUBLIC
OFSERBIA1990AND2006

Resume
Con sti tu ti o nal and le gal analysis of 2006 Con sti tu tion of Ser bia 

cle arly sho wed that in the ca se of this Con sti tu tion the re was not any 
sig ni fi cant in ter ven tion of in sti tu ti o nal mo del of pre vi o us Con sti tu tion. 
In this qu e sti on the re ca me to light an in ten tion of the le gi sla tor of the 
new Con sti tu tion to ma in tain the con sti tu ti o nal trend or, in ot her words, 
to in sti tu ti o nally strengthen the go vern ment and ex pand its ef fec ti ve 
aut ho rity and we a ken a po si tion of the head of the sta te whi le ma in ta i-
ning her/his ro le of the ro le of a mo de ra tor of go vern ment that is ne u tral 
in re la tion to daily de moc ra tic po li ti cal pro ces ses. The ti me of clas si cal 
par li a men ta rism has pas sed long ti me ago and its po li ti cal cra dle, that 
is, the En glish par li a men tary system me an whi le has un der go ne pro fo-
und chan ges. This po li ti cal mo del ba sed its lon ge vity on so me spe ci-
fic so cio-po li ti cal con di ti ons and on a sta ble and fun cti o nal two-party 
system.

In ca se of tran si ti o nal con sti tu ti o nal re forms,  post-com mu nist 
sta tes had mostly op ted for strengthe ning of the fi eld of exe cu ti ve po-
wer, in par ti cu lar for strengthe ning of the in sti tu tion of the head of sta-
te. The re fo re the new head of sta te can hold a ba lan cing po si tion to the 
le gi sla tion po wer only if she/he was di rectly elec ted by ci ti zens and in 
this way the head of sta te be co mes a pre si dent with in de pen dent and 
di rect po li ti cal le gi ti macy, whi le her/his real con sti tu ti o nal po li ti cal po-
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wer are se cu red by re le vant con sti tu ti o nal po wers. In sti tu ti o nal system 
in which a di rectly elec ted pre si dent holds only a pro to col (fi gu re head) 
aut ho rity may easily be co me an epi cen ter of so me di scor dant and po-
ten ti ally per ma nent con flic ting and un pre dic ta ble syste mic mo ve ment.

Wit hin an analysis of con sti tu ti o nal prac ti ce of post-com mu nist 
con sti tu ti o na lism Oleg Protsyk no ti ced that mi xed systems may be co-
me a so ur ce of nu me ro us tri als for a head of sta te, if her/his po li ti cal 
le gi ti macy is not sup por ted by ac ti ve con sti tu ti o nal po wers. In ca se that 
this do es not hap pen in that way, for exam ple in ca se that the head of 
sta te’s po li ti cal le gi ti macy which had been ob ta i ned by di rect elec tion 
was not strengthe ned by con sti tu ti o nal aut ho rity, it co uld in flu en ce the 
co ur se of events that so me pos si ble acts of the head of sta te be co me, 
to a gre a ter or les se ex tent, di scor dant with her/his real con sti tu ti o nal 
po wers. It is cer tain that in ca se of such con sti tu ti o nal so lu ti ons and 
prac ti cal po li ti cal si tu a ti ons the re might emer ge va ri o us tri als and traps. 
Re gar ding them Ro bert El gie ga ve the fol lo wing war ning: “A di rect 
elec tion along with a fi xed term en co u ra ges a head of sta te to po si tion 
her self/him self abo ve po li tics.“ In ac cor dan ce with it, the Mi trov dan 
Con sti tu tion’s le gi sla tor ba si cally has not eli mi na ted the er rors which 
had exi sted in the Con sti tu tion of 1990 re gar ding the in sti tu tion of a 
head of sta te, so that de spi te di rect le gi ti macy of its fun ction the head of 
sta te re ma ins de pri ved of va ri o us po wers, whi le in ge ne ral the con sti tu-
ti o nal system is a system of ra ti o na li zed par li a men ta rism or se mi-pre si-
den tial system and it re ma ins to be in su fi ci ently ra ti o na li zed. 
Key words: 1990 Con sti tu tion, 2006 Con sti tu tion, le gi sla ti ve po wer, exe cu ti-

ve po wer, ju ris dic tion and aut ho rity, system, ra ti o na li zed par li a-
men ta rism
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