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* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ДејанБурсаћ
Институтзаполитичкестудије,Београд

ВЕТО ИГРАЧИ 
 У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ  

СРБИЈЕ*

Са же так

На сто ја ње ауто ра је да утвр ди ко ји ве то игра чи се мо гу ја ви-
ти то ком про це са до но ше ња од лу ка, пре све га за ко но дав ног про-
це са, у Ре пу бли ци Ср би ји. У скла ду с тим, аутор ис тра жу је кон-
сте ла ци ју ве то игра ча у ак ту ел ној ин сти ту ци о нал ној и пар тиј ској 
по став ци, ко ја је зна чај но из ме ње на на кон из бо ра у мар ту 2014. 
го ди не. Број ве то игра ча, њи хо ве уну тра шње ка рак те ри сти ке и ме-
ђу соб ни од но си утвр ђу ју се на осно ву при сту па Џор џа Це бе ли са, 
аме рич ког по ли ти ко ло га, ко ји је те о ри ју ве то игра ча увео у глав ни 
ток по ли тич ких на у ка. Це бе лис ис тра жу је ути цај ве то игра ча на 
ле ги сла тив ни ста тус кво, од но сно на ста бил ност по ли ти ка, што је 
не за ви сна ва ри ја бла ко ја мо же би ти ве о ма за ни мљи ва у кон тек сту 
тран зи ци о них др жа ва, у ко ји ма су про ме не за ко на че сто нео п ход не 
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– ка ко због уну тра шњих зах те ва дру штва, та ко и због ме ђу на род но 
при хва ће них оба ве за.
Кључ не ре чи: ве то игра чи, за ко но дав ни про цес, Џорџ Це бе лис, по ли тич-

ки си стем Ср би је, Вла да, На род на скуп шти на, пред сед ник 
Ре пу бли ке, ста бил ност

УВОД

Ве то се у по ли тич ким на у ка ма пр во бит но по ја вио као по јам 
ко ји озна ча ва фор мал ну ак ци ју усме ре ну на јед но стра но за у ста-
вља ње или бло ки ра ње не ке од лу ке. Нај по зна ти ји при мер до ла зи 
из обла сти ме ђу на род них од но са, у сми слу пра ва ве та ко је по се-
ду ју стал не чла ни це Са ве та без бед но сти УН. У кон тек сту ком па-
ра тив них по ли тич ких си сте ма, по јам пре вас ход но су сре ће мо као 
пред сед нич ки ве то, пре ро га тив ше фа др жа ве да, у по је ди ним по-
ли тич ким си сте ми ма, бло ки ра (или од ло жи) усва ја ње од ре ђе ног 
за кон ског ак та. Пра во ве та оно ме ко га по се ду је даје могућност да 
не ке од лу ке спре чи – али не и да усва ја од лу ке или да им ме ња су-
шти ну. У кон тек сту на шег ра да, схва та ње ве та је ма ње фор мал но, 
те се ве то игра чем сма тра би ло ко ји ак тер чи ји при ста нак је нео п-
хо дан за до но ше ње или из ме ну не ке по ли ти ке.1)

Кон цепт ве то игра ча до би ја на зна ча ју крајем 20. ве ка, са ра-
до ви ма Џор џа Це бе ли са (енг. GeorgeTsebelis). Це бе лис је фо кус 
ис тра жи ва ња по ли ти ко ло га по ме рио на спе ци фич не ве то игра че 
као не за ви сну ва ри ја блу; док је као за ви сну ва ри ја блу по ста вио 
ста бил ност по ли ти ка, од но сно ста бил ност ре жи ма (уме сто до та да-
шњих кон це па та по пут кон со ли да ци је де мо кра ти је или до бре вла-
да ви не).2) Пре ци зни је, не за ви сна ва ри ја бла у Це бе ли со вој те о ри ји 
је пре вас ход но ка па ци тет за про ме ну по ли ти ка, из ко је се из во ди 
ста бил ност по ли ти ка (енг. policystability).

Те о ри ја ве то игра ча сво је па ра диг мат ско уте ме ље ње на ла зи 
у те о ри ји ига ра, а Це бе лис кроз њу об ја шња ва ис хо де раз ли чи тих 
по ли тич ких си сте ма, са фо ку сом на ис хо де у за ко но дав ном по ступ-
ку. Он је при ме нио свој при ступ на раз ли чи те аспек те по ли тич ког 
жи во та, ана ли зи ра ју ћи ис хо де у ра зним обла сти ма, од струк ту ра 
бу џе та до про це са до но ше ња од лу ка у ЕУ.3) Од та да, низ ауто ра је 

1) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, p. 301.

2) Ro bert El gie, „From Linz to Tse be lis: three ways of pre si den tial/par li a men tary stu di es?“,De-
mocratisation, 12:1, Ro u tled ge, 2005, p. 107.

3) Исто, p. 116.
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при хва тио овај при ступ, по ку ша ва ју ћи да об ја сни ис хо де у ви ше 
сфе ра: по пут еко ном ских ис хо да у др жа ва ма у раз во ју или успе ха 
тран зи ци је у ис точ ној Евро пи.4) При мен љи вост на низ по ли тич ких 
си сте ма, без об зи ра на ин сти ту ци о нал ни или исто риј ски кон текст, 
усло ви ло је по пу лар ност ове те о ри је. Ипак, циљ овог ра да ни је да 
ана ли зи ра кон крет не ис хо де по ли ти ка уну тар срп ског си сте ма, већ 
да иден ти фи ку је кон сте ла ци ју ве то игра ча ко ји уче ству ју у про це-
су до но ше ња од лу ка. У ту свр ху, пр во ће мо раз мо три ти те о ри ју о 
ве то игра чи ма, а за тим ће мо се по све ти ти иден ти фи ка ци ји ин сти-
ту ци о нал них, пар тиј ских и оста лих ве то игра ча у Ср би ји, те рас-
пра ви о њи хо вом бро ју, осо бе но сти ма и ме ђу соб ном од но су. На 
кра ју, да ће мо суд о тре нут ној кон сте ла ци ји ве то игра ча у по ли тич-
ком си сте му Ср би је, као и о им пли ка ци ја ма ко је они има ју на ста-
бил ност по ли ти ка и по ли тич ки жи вот уоп ште.

ТЕ О РИЈ СКИ КОН ЦЕПТ ВЕ ТО ИГРА ЧА

Ве то играч је политички ак тер ко ји има мо гућ ност да спречи 
доношење од лу ка, од но сно, у Це бе ли со вој де фи ни ци ји, да спре чи 
про ме ну ста ту са кво. Ве то играч је та ко онај ко мо же да бло ки ра 
усва ја ње не ке по ли ти ке.5)

Це бе лис обра зла же да је, да би се про ме ни ле по ли ти ке, по-
тре бан при ста нак од ре ђе ног бро ја ин ди ви ду ал них или ко лек тив-
них ак те ра. Број, кон фи гу ра ци ја и ме ђу соб ни од но си тих ак те ра 
се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. Игра чи мо гу би ти ин сти ту ци је, 
ин ди ви ду ал ци, пар ти је, гру пе и слич но. Це бе лис је по себ но иден-
ти фи ко вао две за себ не вр сте ве то игра ча: ин сти ту ци о нал не (фор-
мал но од ре ђе ни уста вом јед не зе мље) и пар тиј ске (про из и ла зе из 
спе ци фич но сти по ли тич ког жи во та – а од но се се на кон сте ла ци ју 
сна га у пар ла мен ту, те сто га за ви се од пар тиј ског и пре све га из-
бор ног си сте ма). Сва ки по ли тич ки си стем са др жи од ре ђе ни број 
ве то игра ча и спе ци фич ну кон фи гу ра ци ју –уну тра шње осо бе но сти 
сва ког од њих и њи хо ве ме ђу соб не иде о ло шке раз ли ке, ко је усло-
вља ва ју по ли тич ке ис хо де у по ку ша ју про ме не ста ту са кво. 

Кон цепт ста ту са кво у обла сти по ли ти ка је је дан од кључ них 
пој мо ва Це бе ли со вог при сту па. Уло га ве то игра ча ме ри се пре ма 

4) За ви ше ви де ти: Mark Hal ler berg, „Em pi ri cal Ap pli ca ti ons of Ve to Player Analysis and In-
sti tu ti o nal Ef fec ti ve ness“, ReformProcessesandPolicyChange:VetoPlayersandDecision-
MakinginModernDemocracies (eds. Th. Ko e nig, G. Tse be lis, M. De bus), Sprin ger, 2011, 
pp. 21-42.

5) Де фи ни ци је, кла си фи ка ци је и ка рак те ри сти ке ве то игра ча у овом по гла вљу су на ве де не 
на осно ву: Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den-
ti a lism, Par li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, British JournalofPolitical
Science,Vol. 25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, pp. 289-325.
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ка па ци те ту раз ли чи тих по ли тич ких си сте ма да про из ве ду за ко-
но дав ну про ме ну, од но сно пре ма мо гућ но сти ак те ра да уче ству ју 
у тој про ме ни. Кон фи гу ра ци ја ве то игра ча у сва кој зе мљи ути че 
на ис хо де по ли ти ка, те ге не ри ше ве ћи или ма њи ни во по ли тич ке 
ста бил но сти.6) Ни во ста бил но сти је ди рект но по ве зан са ста ту сом 
кво, те је ди рект но про пор ци о на лан бро ју ве то игра ча: што ви ше 
ве то игра ча, ве ћа је шан са да ће не ко бло ки ра ти од лу ке, те је ма-
ња мо гућ ност про ме не по ли ти ка – што ре зул ти ра ви шим ни во ом 
по ли тич ке ста бил но сти. Це бе лис ар гу мен ту је да је у по ли тич ким 
си сте ми ма са мно го ве то игра ча до но ше ње зна чај них си стем ских 
за ко на ве о ма те шко.

По ред бро ја ве то игра ча, још два фак то ра ути чу на ис ход ле-
ги сла тив ног про це са. Пр ви је кон гру ен ци ја, од но сно по ду дар ност 
игра ча. Под тим се под ра зу ме ва раз ли ка у иде о ло шким и про грам-
ским ста во ви ма из ме ђу политичких актера. Што је ова дис тан ца 
ве ћа, то је мо гућ ност кон сен зу са ме ђу ак те ри ма ма ња, те се сма-
њу је по тен ци јал за про ме ну по ли ти ке, тј. по ве ћа ва се ста бил ност 
си сте ма. Дру ги фак тор је ин тер на ко хе зи ја по је ди нач них игра ча, 
од но сно ве ли чи на је згра (енг. yolk, жу ман це). Што је ин тер но је-
згро ма ње, то уну тар игра ча по сто ји ве ћа ко хе зи ја. Нај ве ћу ко хе зи-
ју по се ду ју ин ди ви ду ал ни ве то игра чи. Ствар је не што ком пли ко-
ва ни ја ка да се ра ди о пар тиј ским ве то игра чи ма, тј. о по ли тич ким 
стран ка ма. Од нос уну тра шње ко хе зи је и ста бил но сти је ком плек-
сан. Иако Це бе лис пр во бит но сма тра да ве ћа ко хе зив ност сма њу је 
мо гућ ност про ме не по ли ти ка, од но сно до при но си ве ћој ста бил но-
сти, он на кнад но об ја шња ва да је то слу чај са ве то игра чи ма у ко-
ји ма се од лу ке до но се про стом ве ћи ном; док тамо где је за од лу ке 
нео п ход на ква ли фи ко ва на ве ћи на или кон сен зус, ста бил ност опа да 
са ве ћом ко хе зи јом.7)

Ова три фак то ра (број, дис тан ца и ко хе зи ја) за јед но чи не кон-
сте ла ци ју ве то игра ча ко ју по се ду је сва ки по ли тич ки си стем. Та ко 
по ста вље на, те о ри ја нам омо гу ћа ва пред ви ђа ња на те му ста бил но-
сти од ре ђе ног ре жи ма или вла де. Као што смо на гла си ли, циљ ра да 
ни је да утвр ђу је ис хо де по ли ти ка (за то би би ла нео п ход на сту ди ја 
слу ча ја на од ре ђе ну те му). Наш циљ је да утвр ди мо ко ји су то ин-
сти ту ци о нал ни и пар тиј ски игра чи у по ли тич ком жи во ту Ср би је и 

6) По ли тич ка ста бил ност се, у кон тек сту овог ра да, од но си на policystability, а не на po-
liticalstability –да кле на ста бил ност кон крет них по ли ти ка, а не по ли тич ког си сте ма у 
це ли ни (ма да мо же да има и та кве по сле ди це).

7) За рас пра ву о од но су ко хе зи је ве то игра ча и ста бил но сти, ви де ти: Chri stop h O berst, Brin-
gingCohesionIn, pa per pre sen ted at the 5th EC PR Gra du a te Stu dent Con fe ren ce, Uni ver sity 
of Innsbruck, 3-5 July 2014, до ступ но на: http://www.ec pr.eu/Events/Pa per De ta ils.aspx?Pa-
pe rID=17299&Even tID=13, по след њи пут при сту пље но 20. 08. 2014.
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ко је су њи хо ве ка рак те ри сти ке, ко је чи не кон сте ла ци ју ве то игра ча 
у за ко но дав ном про це су у Ср би ји.

ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ ВЕ ТО ИГРА ЧИ

Пре ма Уста ву из 2006. го ди не, пра во пред ла га ња за ко на има-
ју на род ни по сла ни ци, Вла да, скуп шти на ауто ном не по кра ји не или 
30 хи ља да би ра ча.8) Ме ђу тим, за кон текст ве то игра ча, пра во пред-
ла га ња ни је ре ле вант но – бит ни је је ко има моћ да бло ки ра до но-
ше ње одлукa. Ин сти ту ци о нал ним ак те ри ма у том сми слу сма тра мо 
На род ну скуп шти ну (од но сно, пар ла мен тар ну ве ћи ну) и пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. 

Вла да, као нај ве ћи пред ла гач за ко на, што је уоби ча је но у 
пар ла мен тар ном си сте му, је сте ак тер у ле ги сла тив ном про це су, 
али ми упра во у овом кон тек сту мо же мо из јед на чи ти вла ду и пар-
ла мен тар ну ве ћи ну као јед ног ак те ра, од но сно по сма тра ти их као 
јед ног ве то игра ча – бу ду ћи да у пар ла мен тар ном си сте му вла да 
и скуп штин ска ве ћи на до ла зе из истих по ли тич ких пар ти ја, нај-
че шће ко а ли ци ја, те да упра во та ве ћи на би ра вла ду. И Це бе лис 
сма тра да су ин сти ту ци о нал ни ве то игра чи че сто по ду дар ни, те да 
ле ги сла тив ни ис хо ди у том сми слу ви ше за ви се од пар тиј ских ве то 
игра ча.9) Ван ред но, за ко не у пар ла мен ту мо же да из гла са и ве ћи на 
ко ја не чи ни вла ду, али то је пи та ње за сле де ће по гла вље, ко је ће се 
ба ви ти пар тиј ским ак те ри ма. Уоста лом, због спе ци фич них по сле-
ди ца ко је та кви слу ча је ви мо гу има ти у пар ла мен тар ном си сте му, 
то се не де ша ва че сто.

Пред сед ник Ре пу бли ке је слу чај ко ји вре ди по себ но раз мо-
три ти. Пред сед ник, по Уста ву,10) има пра во су спен зив ног ве та – 
пра во да од би је да про гла си за кон. Ме ђу тим, пи та ње је да ли га 
то чи ни ве то игра чем, бу ду ћи да је овај ве то ипак мо гу ће за о би ћи, 
од но сно пре гла са ти у пар ла мен ту? Да би ово утвр ди ли, мо ра мо се 
упу сти ти у рас пра ву о ка рак те ру ин сти ту ци је пред сед ни ка, од но-
сно о при ро ди по ли тич ког си сте ма у Ср би ји уоп ште. 

Да ли по ли тич ки си стем у Ср би ји мо же мо сма тра ти по лу-
пред сед нич ким? Уоп ште не де фи ни ци је сма тра ју се ми пре зи ден ци-
ја ли змом сва ки по ли тич ки си стем ко ји има не по сред но иза бра ног 

8) Чл. 107. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.

9) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, pp. 308-311.

10) Чл. 113. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.
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пред сед ни ка. Ства ри се ком пли ку ју уко ли ко при ме ни мо не ку од 
стрикт ни јих де фи ни ци ја. Диверже узима у об зир оба ве зно при су-
ство три еле мен та у уста ву не ке зе мље, ка ко би по твр ди ли да се 
ра ди о по лу пред сед нич ком си сте му: не по сред ни из бо ри за ше фа 
др жа ве, зна чај на устав на овла шће ња пред сед ни ка, и па ра лел но по-
сто ја ње пар ла мен тар но иза бра ног ше фа вла де ко ји та ко ђе по се ду је 
зна чај не из вр шне мо ћи.11) Шта, у кон тек сту ве то игра ча, зна чи син-
таг ма „зна чај на овла шће ња“ (енг.quiteconsiderablepowers)? Не-
ма ју сви не по сред но иза бра ни пред сед ни ци мо гућ ност ве ти ра ња 
од лу ка, а он да ка да има ју, њи хов ве то се го то во увек мо же за о би ћи, 
од но сно над гла са ти у за ко но дав ном те лу.12)

Пред сед ник у Ср би ји је сте не по сред но иза бран, па ра лел но 
са њим постоји председник Вла де као шеф ег зе ку ти ве, а пред сед-
ник та ко ђе по се ду је од ре ђе на овла шће ња у оба вља њу за ко но дав не 
вла сти. Пред сед ник Ре пу бли ке има пра во про мул га ци је – ду жан је 
да у ро ку од 15 да на од из гла са ва ња за ко на до не се указ о про гла-
ше њу.13) У су прот ном, он мо же да вра ти за кон На род ној скуп шти-
ни на по нов но од лу чи ва ње. За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке пре-
ци зи ра раз ло ге због ко јих се ве то мо же ста ви ти, што је из ли шно, 
јер је на ве ден го то во сва ки прав ни или по ли тич ки раз лог.14) Да би 
скуп шти на по но во усво ји ла ве ти ра ни за кон, ни је до вољ на про ста, 
већ ап со лут на ве ћи на гла со ва свих по сла ни ка. Уко ли ко је за кон по-
но во из гла сан, пред сед ник је ду жан да га про гла си. Та ко ђе, уста во-
твор ци су пред ви де ли да, уко ли ко пред сед ник Ре пу бли ке не до не се 
указ о про гла ше њу за ко на у пред ви ђе ном ро ку, то чи ни пред сед ник 
На род не скуп шти не.15)

Из све га то га про из и ла зи на ша оце на уло ге пред сед ни ка Ре-
пу бли ке: иако га мо же мо сма тра ти ве то игра чем, он је из у зет но 
слаб ве то играч. Као што смо ре кли, прак тич но у сва ком по ли тич-
ком си сте му ве то пред сед ни ка мо же би ти обо рен или пре гла сан, 
та ко да, стрикт но по сма тра но, пред сед ник ни у јед ном пар ла мен-
тар ном си сте му не мо же би ти ве то играч. Ипак, због пра ва су спен-
зив ног ве та, иако не мо же бло ки ра ти за кон, он мо же ути ца ти на 
ње го во до но ше ње или из ме ну, те га ипак убра ја мо у вето игра че.

11) На осно ву: Ro bert El gie, „Se mi-Pre si den ti a lis: Con cepts, Con se qu en ces and Con te sting Ex-
pla na ti ons“, PoliticalStudiesReview, vol. 2, 2004, p. 316.

12) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, p. 305. 

13) Чл. 113. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.

14) На осно ву: Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би је“, 
Српскаполитичкамисао, 2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 116.

15) Чл. 113. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.
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По сто ји још јед на спе ци фич ност у ве зи са ин сти ту ци јом 
пред сед ни ка у не кон со ли до ва ној де мо кра ти ји по пут Ср би је – а то 
је не фор мал на моћ ко ју пред сед ник по се ду је, а ко ја се обич но ве-
зу је за ње го ву лич ност или пар тиј ску при пад ност, тј. ранг у пар тиј-
ској хи је рар хи ји и ге не рал но од но си ма мо ћи у по ли тич ком жи во ту. 
Све до ци смо да по лу пред сед нич ки си стем, ка кав по не ким де фи-
ни ци ја ма по сто ји у Ср би ји, ва ри ра од сла бог до ја ког пред сед ни ка 
у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка осо бе ко ја у од ре ђе ном тре нут ку 
др жи ту позицију. Председник као ак тер у по ли тич ком си сте му је 
имао мно го ја чу уло гу за вре ме ман да та Бо ри са Та ди ћа, што због 
лич не ха ри зме, што због ње го ве ли дер ске по зи ци је у окви ру вла да-
ју ће пар ла мен тар не пар ти је – ко ја му је омо гу ћи ла да не фор мал но 
упо тре бља ва не што ши ра овла шће ња од уста вом про пи са них. Са 
дру ге стра не, ак ту ел ни пред сед ник Ни ко лић, бу ду ћи да је на пу стио 
ру ко во ђе ње вла да ју ћом стран ком, не ма ту мо гућ ност, те је и ње го-
ва сна га као ве то игра ча у за ко но дав ном про це су, али и уло га у по-
ли тич ком си сте му уоп ште, до не кле ума ње на. Ове спе ци фич но сти 
су показатељ проблема са ко ји ма се суочавају младе де мо кра ти је 
са ве ли ким бро јем ин сти ту ци о нал них ма на, али и зна чај ним де фи-
ци том по ли тич ке кул ту ре.

ПАР ТИЈ СКИ ВЕ ТО ИГРА ЧИ

Пар тиј ски ве то игра чи у ле ги сла тив ном про це су се, по пра-
ви лу, на ла зе у пар ла мен ту и чи не их по сла нич ке гру пе, тј. по ли тич-
ке пар ти је. Њих пре вас ход но од ре ђу је из бор ни си стем јед не зе мље. 
По Сар то ри ју,16) ве ћин ски јед но кру жни из бор ни си стем ре зул ти ра 
дво стра нач ким пар тиј ским си сте мом; а при ме ње но на Це бе ли со ву 
те о ри ју – пар ла мен том у ком има мо са мо јед ног ве то игра ча, јер 
јед на по ли тич ка стран ка чи ни ве ћи ну, а дру га опо зи ци ју. Са дру ге 
стра не, ве ћин ски дво кру жни, као и про пор ци о нал ни из бор ни си-
сте ми, ре зул ти ра ју ви ше стра нач ким пар тиј ским си сте ми ма, са раз-
ли чи тим ни во и ма фраг мен та ци је – што по ве ћа ва број ве то игра ча 
у пар ла мен ту, у за ви сно сти од бро ја чла но ва вла да ју ће ко а ли ци је. 
На ево лу ци ју и ни во фраг мен ти ра но сти пар тиј ског си сте ма ути чу 
и дру ги фак то ри, по пут дру штве них рас це па, те со ци јал ног и исто-
риј ског кон тек ста јед ног дру штва.

Ка да до ђе мо до бро ја по ли тич ких пар ти ја ко је мо гу да ути чу 
на до но ше ње за ко на, на и ла зи мо на про блем. Ши ро ке пред из бор не 

16) На осно ву: Ђо ва ни Сар то ри, Упоредниуставниинжењеринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2003, стр. 48–50.
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и, по сле дич но, по сти збор не коалиције, честа су по ја ва у срп ској 
по ли ти ци. При хва ће но је ми шље ње да про пор ци о нал ни си стем, уз 
по сто ја ње из бор ног цен зу са, „те ра“ пар ти је у ко а ли ци је.17) Из бор на 
пра ви ла и ме ха ни зми рас по де ле ман да та у овом из бор ном си сте му 
да ју до дат ни под сти цај за пред из бор но удру жи ва ње: на тај на чин 
се спре ча ва ра си па ње гла со ва, а стран ке ра чу на ју на стра те шко 
гла са ње би ра ча, гру пи шу ћи се око ве ћих, сто жер них пар ти ја.18)Та-
ко ђе, ко а ли ци је се че шће фор ми ра ју у пар тиј ским си сте ми ма са 
ве ли ким бро јем стра на ка, као ме тод упро шћа ва ња пар тиј ске сце не 
пред из бо ре, али и као јед на вр ста сиг на ла ко ји се ша ље би ра чи ма 
о на ме ра ма на кон из бо ра.19) Го то во све ре ле вант не пар ти је у Ср-
би ји на из бо ре из ла зе у ко а ли ци ја ма (на из бо ри ма 2014. го ди не, 
од 19 ли сти, 12 су би ле ко а ли ци је – би ле то фор мал не ко а ли ци је 
утвр ђе не спо ра зу мом, или јед но став но ли сте на ко ји ма су се на ла-
зи ли пред став ни ци две или ви ше по ли тич ких пар ти ја).20)Фе но мен 
ши ро ких ко а ли ци о них фрон то ва, усло вљен ин сти ту ци о нал ним и 
си ту а ци о ним фак то ри ма, пре сли ка ва се и на по сти збор но ко а ли ра-
ње. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, пред из бор не ко а ли ци је фор ми ра ју 
по сти збор не, вла да вин ске „ме та-ко а ли ци је“. На тај на чин се по ли-
тич ки си стем до дат но оп те ре ћу је ни зом ве то игра ча.

Ка ко се то пре сли ка ва на кон сте ла ци ју ве то игра ча у за ко но-
дав ном про це су? По гле дај мо ста ње у На род ној скупштини. Српска 
на пред на стран ка, за хва љу ју ћи убе дљи вој из бор ној по бе ди, има 
„ко мот ну“ си ту а ци ју у ко јој мо же да бу де сма тра на је ди ним ве то 
игра чем, са по сла нич ком гру пом од 136 посланика која мо же да 
ме ња за ко не без при стан ка оста лих ак те ра. По ред по сла ни ка СНС, 
ову гру пу чи не још и и чла но ви По кре та со ци ја ли ста, По кре та сна-
га Ср би је, На род не се љач ке стран ке, Бо шњач ке на род не стран ке и 
Ко а ли ци је удру же ња из бе гли ца– али чи ни се да из ме ђу сто жер не 
стран ке и ових ма лих ак те ра по сто ји зна ча јан ни во кон гру ен ци је 
у ста во ви ма и де ла њу, те њих не мо же мо сма тра ти за себ ним ве то 
игра чи ма.

По ред то га, из бор ак ту ел не вла де су по др жа ле и по сла нич-
ке гру пе Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је (25 по сла ни ка), Пар ти је 
ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је (12), Со ци јал де мо крат ске пар ти је 

17) So na Na de nic hek Gol der, TheLogicofPre-ElectoralCoalitionFormation, The Ohio Sta te 
Uni ver sity Press, 2006, p. 25.

18) Исто, pp. 23-25.

19) Исто, p. 29.

20) За де фи ни ци ју ко а ли ци је ви де ти: Sid dhart ha Bandyopadhyay, Kalyan Chatterjee & To mas 
Sjo strom, „Pre-elec to ral Co a li ti ons and Post-elec to ral Bar ga i ning“, QuarterlyJournalofPo-
liticalScience, 6/2011, p. 3
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Ср би је (10), Је дин стве не Ср би је (7), Но ве Ср би је (6), Ли ге со ци јал-
де мо кра та Вој во ди не (6), Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра (6), Срп ског 
по кре та об но ве – Де мо хри шћан ске стран ке Ср би је (6). Стран ке 
по пут СПС, СДПС и НС има ју и сво је ми ни стре, те ди рект но пар-
ти ци пи ра ју у из вр шној вла сти. Ипак, пи та ње је да ли их мо же мо 
сма тра ти ве то игра чи ма. Чи ње ни ца је да су они део вла да ју ће ко-
а ли ци је, али и без њих СНС има ста бил ну ве ћи ну и мо гућ ност да 
са мо стал но ме ња по ли ти ке. По ред те, фор мал не стра не, ова по-
став ка да је СНС-у и од ре ђе ну уце њи вач ку моћ, бу ду ћи да мо гу да 
би ра ју по тен ци јал не парт не ре, те сто га има ју зна чај ну пред ност у 
од ре ђи ва њу по ли тич ке аген де и у процесу доношења од лу ка.

Мо гућ ност да са ма вла да, али и да ме ња парт не ре, да је Срп-
ској на пред ној стран ци од ре ђе ни ма не вар ски про стор. У слу ча ју да 
не ко од ко а ли ци о них парт не ра по ку ша да ве ти ра не ки за кон, СНС 
мо же јед но став но да га укло ни из ко а ли ци је. То би крат ко роч но 
мо гло да иза зо ве по ли тич ке по тре се, али си ту а ци ја је на ду жи рок 
ста бил на, упра во због ап со лут не ве ћи не у пар ла мен ту. Уоп ште, по-
ста вља се пи та ње да ли би ма њи парт не ри би ли вољ ни да ри зи ку-
ју сво ју по зи ци ју у окви ру ко а ли ци је твр до гла вим не сла га њем око 
не ког за ко но дав ног пи та ња.

Да за кљу чи мо, мо же мо ре ћи да по ли тич ки си стем тре нут-
но има ве ли ки број сла бих ве то игра ча, али ка да ана ли зи ра мо ко 
ефек тив но мо же да ути че на про ме ну ле ги сла тив ног ста ту са кво  
– на ла зи мо да на кон по след њих из бо ра по сто ји са мо је дан пра ви 
пар тиј ски ве то играч у по ли тич ком жи во ту Ср би је.

Раз мо три мо са да јед ну хи по те тич ку си ту а ци ју. На и ме, у по-
ли тич ком дис кур су у Ср би ји се с вре ме на на вре ме ја вља пи та ње 
про ме не Уста ва, ко је по ста је све ак ту ел ни је са про це си ма по пут 
пре го во ра о при дру жи ва њу Европ ској уни ји, али и пре го во ра ко ји 
се ти чу ста ту са Ко со ва и Ме то хи је. За про ме ну Уста ва је нео п хо дан 
при ста нак дво тре ћин ске ве ћи не, од но сно 167 по сла ни ка у На род-
ној скуп шти ни, што зна чај но ме ња кон сте ла ци ју ве то игра ча. Та-
ква хи по те тич ка си ту а ци ја би зна чи ла да би, уз СНС, још не ке од 
пар ти ја у вла да ју ћој ко а ли ци ји по ста ле зна чај ни ве то игра чи.. Број 
ве то игра ча, као што ви ди мо, за ви си и од кон крет ног по ли тич ког 
пи та ња на аген ди.

По ред бро ја ве то игра ча, по ме ну ли смо још два фак то ра ко-
ји ути чу на ле ги сла тив не ис хо де: њи хо ву ме ђу соб ну иде о ло шку 
кон вер ген ци ју и њи хо ву по је ди нач ну ин тер ну кохезију. Питање 
иде о ло шке дис тан це у срп ском пар тиј ском си сте му је из у зет но 
ком пли ко ва но. Тра ди ци о нал ни пар тиј ски рас це пи, ко ји ва же у за-
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пад но е вроп ским де мо кра ти ја ма,21) не мо гу се при ме ни ти на Ср би ју 
због из ме ње ног кон тек ста – вишедеценијског ауторитарног со ци-
ја ли стич ког ре жи ма. Про лон ги ра на тран зи ци ја и пост кон фликт-
ни кон текст, учи ни ли су и рас це пе ко је су де фи ни са ли те о ре ти ча-
ри но вих де мо кра ти ја, тек до не кле при мен љи вим.22) Про грам ски 
еклек ти ци зам и иде о ло шка не по сто ја ност, од но сно про ме на иде-
о ло шких на че ла ко јој стран ке не рет ко при бе га ва ју, ка рак те ри шу 
срп ску пар тиј ску сцену. Јаснију кла си фи ка ци ју по овом пи та њу 
оте жа ва ју и други чиниоци: оста ци со ци ја ли за ци је ле ви це, не про-
фи ли сан со ци јал ни иден ти тет мно гих стра на ка, не ја сна кла сна 
уко ре ње ност, ха о тич не осе по де ла на по ли тич кој и дру штве ној 
сце ни.23) Ови фак то ри, као и број ни не и де о ло шки, пре све га лич ни 
и ин те ре сни рас це пи ко ји ма је до ма ћа по ли ти ка оп те ре ће на, као и 
скло ност ка пре ко мер ном ко а ли ра њу – раз вод ња ва ју про грам ске 
по зи ци је пар ти ја, до во де ћи и сам по јам иде о ло шке дис тан це до 
ире ле вант но сти. На рав но, од ре ђе не иде о ло шке раз ли ке се и да ље 
мо гу иден ти фи ко ва ти, а за утвр ђи ва ње њи хо ве ва жно сти мо ра ли 
би смо из ве сти ана ли зу на осно ву сту ди је слу ча ја о појединачним 
програмским пи та њи ма. У не до стат ку та кве ана ли зе и вид ног иде-
о ло шког су ко ба у окви ру по тен ци јал них ве то игра ча (чла ни ца вла-
да ју ће ко а ли ци је) мо же мо ре ћи да иде о ло шка ди стинк ци ја, ако 
уоп ште по сто ји, не игра ве ли ку уло гу у по тен ци јал ној про ме ни 
ста ту са кво. Ов де се опет при се ти мо Це бе ли са, те ње го ве тврд ње 
да иде о ло шка кон гру ент ност по ве ћа ва мо гућ ност за про ме ну ста-
ту са кво, та ко што при бли жа ва ста во ве ве то игра ча, по не кад и до 
то га да их мо же мо сма тра ти јед ним ак те ром. Од су ство иде о ло ги за-
ци је и ја сних рас це па та ко, па ра док сал но, до при но си лак шој про-
ме ни по ли ти ка и не ста бил но сти вла де, од но сно ре жи ма.

Што се ти че по след њег фак то ра ко ји од ре ђу је кон сте ла ци ју 
ве то игра ча, а то је уну тра шња ко хе зи ја ак те ра, пре све га тре ба на-
пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ко хе зи је и ди сци пли не.24) Ди сци пли-

21) Ви де ти: Seymo ur M. Lip set, Stein Rok kan, PartySystemsandVoterAlignments, Free Press, 
1967.

22) За рас це пе у пост со ци ја ли стич ким др жа ва ма ви де ти: Gyorgy Mar kus, „Party System and 
Cle a va ge Tran sla tion in Hun gary“, in: WorkingPapersofPoliticalScience, No. 3, In sti tu te 
for Po li ti cal Sci en ces of the Hun ga rian Aca demy of Sci en ces, Bu da pest, 1996, pp. 7-18. и 
Јо ван Ком шић, Дра го мир Пан тић, Зо ран Сла ву је вић, Основнелинијепартијскихподела
имогућиправциполитичкогпрегруписавањауСрбији, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе-
о град, 2003.

23) Исто, стр. 158–163.

24) Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, BritishJournalofPoliticalScience,Vol. 
25, No. 3, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, pp. 311-312.
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на је спо соб ност ве то игра ча да ели ми ни ше не сла га ње у сво јим 
ре до ви ма на кон што је од лу ка о за јед нич ком ста ву до не та, док се 
ко хе зи ја од но си на раз ли ке у по зи ци ја ма уну тар ве то игра ча (по ли-
тич ке пар ти је), пре не го што се ин тер на ди ску си ја од и гра ла. Ди сци-
пли на, у на шем кон тек сту, пред ста вља моћ стран ке да кон тро ли ше 
гла со ве сво јих по сла ни ка. За Це бе ли са, ко хе зи ја има пред ност при 
од ре ђи ва њу кон сте ла ци је ве то игра ча. Не ко ли ко фак то ра пре суд но 
ути че на ни во ко хе зи је: ве ли чи на ве то игра ча, из бор ни си стем, ин-
сти ту ци о нал на струк ту ра итд. У слу ча ју Ср би је, про пор ци о нал ни 
из бор ни си стем про мо ви ше ја ке и ко хе зив не пар ти је, ко је кон тро-
ли шу но ми на ци је. Та ко ђе, пар ла мен тар ни си стем по го ду је ко хе зи-
ји, бу ду ћи да по сла ни ци ве ћи не има ју свест да гла са њем про тив 
сво је пар ти је мо гу да сру ше вла ду, тј. соп стве ну стран ку са вла сти. 
Срп ски по ли тич ки жи вот, по ред то га, ка рак те ри ше од су ство фрак-
ци ја у по ли тич ким пар ти ја ма, али и ли дер ске пар ти је у ко ји ма се 
од лу ке стра нач ког вр ха рет ко пре и спи ту ју. 

Мо же мо ре ћи да је ве ћи на пар тиј ских ве то игра ча ко хе зив на. 
Оста је пи та ње ко ли ки је ни во ко хе зи је уну тар ко а ли ци ја. У ак ту ел-
ној кон сте ла ци ји сна га уну тар пар ла мен та, ме ђу тим, то пи та ње је 
ире ле вант но за ле ги сла тив ни про цес – сто жер на стран ка вла да ју ће 
ве ћи не, за хва љу ју ћи пре ди мен зи о ни ра ној ко а ли ци ји, има до вољ но 
ма не вар ског про сто ра да до но си или ве ти ра од лу ке без сла га ња са 
оста лим чла ни ца ма. Сто га је пар тиј ски ве то играч тре нут но са мо 
је дан. Си ту а ци ја се, ка ко смо ви де ли, мо же про ме ни ти уко ли ко се 
по ли тич ки про це си у то ку ман да та ак ту ел не вла де по ме ре са ре-
дов них за ко но дав них ка уста во твор ним. За са да, ме ђу тим, то ни је 
слу чај.

ОСТА ЛИ ВЕ ТО ИГРА ЧИ

Це бе лис на во ди мо гућ ност упли ва оста лих ве то игра ча.25) 
Не ки од њих, по пут устав ног су да и ре фе рен ду ма, мо гу се свр ста ти 
под ин сти ту ци о нал не, док дру ги не мо гу би ти на зва ни ни ин сти-
ту ци о нал ним, ни пар тиј ским. Ве ћи на њих ни је пер ма нен тан ве то 
играч, већ њи хо во при су ство у про це су до но ше ња од лу ка ва ри ра 
у за ви сно сти од кон крет ног по ли тич ког пи та ња. Украт ко ће мо их 
ана ли зи ра ти.

Устав ни суд, на пр ви по глед, мо же би ти зна ча јан ве то играч 
у до но ше њу за ко на. Устав26) га де фи ни ше као са мо ста лан и не за-

25) Исто, pp. 306-308.

26) Чл. 166, 167, 168 и 169. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 
98/06.
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ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко ни тост, људ ска и 
ма њин ска пра ва и сло бо де. Ње го ве од лу ке су ко нач не, из вр шне и 
оп ште о ба ве зу ју ће. Ко ја му је уло га у за ко но дав ном про це су? На и-
ме, на зах тев нај ма ње тре ћи не по сла ни ка, овај суд је ду жан да у ро-
ку од се дам да на оце ни устав ност за ко на ко ји је из гла сан, а још ни-
је про гла шен. Уко ли ко за кон пад не на оце ни устав но сти, не сту па 
на сна гу и уки да се. Та ко и Устав ни суд на чел но по ста је ве то играч. 

Два ин сти ту ци о нал на ре ше ња, ме ђу тим, на во де нас на пи-
та ње да ли је Устав ни суд за се бан ак тер. Пре све га, Устав ни суд 
не мо же са мо стал но да де ла у ле ги сла тив ном про це су. По сту пак 
за оце ну устав но сти мо ра ју да под не су на род ни по сла ни ци, а уко-
ли ко се то не до го ди, овај суд је не мо ћан и не мо же да ве ти ра за-
кон. Дру го ре ше ње ти че се при ро де Устав ног су да – овај ор ган ни је 
не за ви сан ак тер са соп стве ним по ли тич ким пре фе рен ци ја ма, већ 
те ло ко је ту ма чи сло во Уста ва, те сто га не ма ауто но ми ју у по ступ-
ку ве ти ра ња не ке од лу ке – већ то чи ни са мо уко ли ко су ис пу ње-
ни од ре ђе ни кри те ри ју ми, од но сно уко ли ко је за кон у ко ли зи ји са 
Уста вом. 

Не за ви сне ин сти ту ци је, од но сно не за ви сна ре гу ла тор на те-
ла, не уче ству ју у за ко но дав ном про це су (иако не ка од њих има ју 
мо гућ ност пред ла га ња за ко на), те ни су ве то играч по се би. Она 
мо гу на кнад но да ути чу на про це се до но ше ња од лу ка, али ве ћи на 
њих има огра ни че на овла шће ња, ко ја се у ве ли ком бро ју слу ча је ва 
од но се на пре по ру ке. Ова те ла сна гу цр пе из ле ги ти ми те та, те мо-
гућ но сти да јав но ути чу на де ла ње ин сти ту ци ја. У том сми слу, не-
за ви сне ин сти ту ци је по сред но уче ству ју у об ли ко ва њу по ли ти ка, 
али не пред ста вља ју не ко га ко мо же да спре чи до но ше ње за ко на.

Уста вом га ран то ва на ин сти ту ци ја ре фе рен ду ма уво ди гра ђа-
не као по тен ци јал ног ве то игра ча, кроз про пи са ну оба ве зност ре-
фе рен дум ски до не тих од лу ка. Овај ин стру мент се при ме њу је са мо 
у од ре ђе ном бро ју слу ча је ва – ка да то зах те ва ве ћи на на род них по-
сла ни ка или нај ма ње 100 хиљада би ра ча.27) Ре фе рен дум као ве то 
ин стру мент та ко ђе има огра ни че ну при ме ну, бу ду ћи да се њи ме 
не мо же од лу чи ва ти о пи та њи ма из обла сти људ ских и ма њин ских 
пра ва, фи нан сиј ских за ко на, бу џе та и за вр шног ра чу на, уво ђе ња 
ван ред ног ста ња итд. Нај ви дљи ви ју уло гу ре фе рен дум има у про-
це су до но ше ња уста ва, где омо гу ћа ва гра ђа ни ма уло гу фи нал ног 
ве то игра ча, ко ји мо же да од би је про ме ну или до но ше ње нај ви шег 
прав ног ак та.

27) Чл. 108. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, Бе о град, бр. 98/06.
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Раз ли чи те ин те ре сне гру пе, син ди ка ти, али и кор по ра тив ни 
су бјек ти мо гу у од ре ђе ним си ту а ци ја ма да бу ду по сма тра ни као ак-
те ри у про це су до но ше ња од лу ка.28) Њи хов ути цај ва ри ра на тан кој 
ли ни ји из ме ђу ло би ра ња и ко руп ци је. Уло га им, ме ђу тим ни је фор-
ма ли зо ва на – они ни су ин сти ту ци о нал ни, али ни пар тиј ски ак тер, а 
че сто се слу же не фор мал ним ин стру мен ти ма у про це су до но ше ња 
од лу ка. Ме ђу тим, с об зи ром на то да они не де лу ју ди рект но, већ 
пре ко ин сти ту ци о нал них, или че шће, пар тиј ских ак те ра, не сма-
тра мо их за себ ним ве то игра чем.

Ко нач но, у кон тек сту Ср би је, раз мо три мо још јед ног по тен-
ци јал ног ак те ра, а то је Европ ска уни ја. Пре го ва рач ки про цес са 
ЕУ зах те ва усва ја ње и из ме ну од ре ђе них за ко на, ка ко би се исти 
ускла ди ли са стан дар ди ма Уни је. Усло вље ност у про це су при дру-
жи ва ња сва ка ко сма њу је ма не вар ски про стор оста лих игра ча и 
ста вља од ре ђе на огра ни че ња на за ко но дав не ис хо де. При хва та ње 
ових огра ни че ња је, ме ђу тим, од лу ка пар тиј ских и ин сти ту ци о нал-
них ак те ра у Ср би ји. Ускла ђи ва ње за ко на са прав ним те ко ви на ма 
ЕУ се мо же у од ре ђе ној ме ри ис пре го ва ра ти, од би ти или пот пу но 
об у ста ви ти, али су по ли тич ке ели те све сне тро шко ва и до би ти од 
про це са ин те гра ци је. Та ко је у кон тек сту Ср би је Европ ска уни ја 
ве то играч, иако не ис хо ди из ин сти ту ци о нал них аран жма на и до-
ма ћег по ли тич ког си сте ма – сто га би смо је мо гли сма тра ти спољ-
ним ве то игра чем.

ЗА КЉУ ЧАК 

Те о ри ја о ве то игра чи ма је усме ре на на од ре ђи ва ње ка па ци-
те та по ли тич ких си сте ма да про из во де про ме не. Не за ви сна ва ри-
ја бла у овим ис тра жи ва њи ма су ве то игра чи, док за ви сну пред ста-
вља ка па ци тет за про ме ну по ли ти ка, тј. по ли тич ка стабилност. У 
те о ри ји, по ли тич ка ста бил ност се по ве ћа ва са ве ћим бро јем ве то 
игра ча. Це бе лис из но си од ре ђе на пред ви ђа ња о раз ли чи тим си сте-
ми ма, те сма тра да су пред сед нич ки, али и ви ше пар тиј ски пар ла-
мен тар ни си сте ми ста бил ни ји од дво пар тиј ских, због ве ћег бро ја 
по тен ци јал но не кон гру ент них пар тиј ских ве то игра ча ко ји оте жа-
ва ју про цес про ме не.29)

У слу ча ју Ср би је, то је са мо до не кле тач но – бу ду ћи да су 
прет ход ни пар ла мен тар ни из бо ри до не ли нео че ки ва не ре зул та те за 

28) Ge or ge Tse be lis, De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den ti a lism, Par-
li a men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm, Bri tish Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, Vol. 25, No. 3, 1995, pp. 306-308.

29) Исто, pp. 322 – 323.
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др жа ву са про пор ци о нал ним из бор ним си сте мом: ап со лут ну власт 
јед не партије. Број пар тиј ских ве то игра ча та ко је све ден на са мо 
јед ног. Пред сед ник Ре пу бли ке је сте ин сти ту ци о нал ни играч, али је 
ње го ва моћ сла ба услед ма ле сна ге су спен зив ног ве та ко ји му је на 
рас по ла га њу. Број ве то игра ча ће ну жно по ра сти уко ли ко на днев-
ни ред до ђе пи та ње про ме не Уста ва, због ин сти ту ци о нал них од-
ред би ко је зах те ва ју при ста нак ква ли фи ко ва не ве ћи не у пар ла мен-
ту. Та ко ђе, утвр ди ли смо да је Европ ска уни ја при сут на као спољ ни 
ве то играч. Од оста лих игра ча, у об зир мо ра мо узе ти Устав ни суд 
и ин сти ту ци ју ре фе рен ду ма, ма да њи хо во укључивање зависи од 
кон тек ста и пи та ња о ко ме се до но си од лу ка. Стал но при сут ни и 
са мо стал ни ве то игра чи у ле ги сла тив ном про це су у Ре пу бли ци Ср-
би ји су пред сед ник Ре пу бли ке и сто жер на стран ка пар ла мен тар не 
ве ћи не – ма кар до сле де ћих пар ла мен тар них из бо ра, ко ји мо гу да 
про ме не кон сте ла ци ју пар тиј ских ве то игра ча и по сле дич но, по ли-
тич ку ста бил ност.

По ли тич ка ста бил ност се по сма тра као не мо гућ ност вла да 
да про ме не ста тус кво, чак и он да ка да је про ме на нео п ход на или 
по жељ на. Ста бил ност сто га ни је ну жно по зи тив на вред ност. Да ли 
је ста бил ност циљ, од но сно да ли је ста тус кво по же љан, за ви си 
пре све га од по тре ба јед ног дру штва. Вла да ко ја упр кос по тре би не 
успе ва да про ме ни јав не по ли ти ке, не мо же се сма тра ти ста бил ном 
у кон вен ци о нал ном сми слу, и че сто не ће до сти ћи не ке дру ге вред-
но сти ко ји ма се ба ве по ли ти ко ло зи (по пут ефикасности или до бре 
вла да ви не). Та ква вла да ће има ти про блем да ре а гу је на про ме не 
окол но сти, по пут еко ном ских или без бед но сних кри за, при род них 
ка та стро фа, со ци јал них или де мо граф ских кретања и дру гих до га-
ђа ја ко ји по ста вља ју зах те ве за но вим јав ним по ли ти ка ма.30)

Та кав је по себ но слу чај у тран зи ци о ним, пост со ци ја ли стич-
ким др жа ва ма ис точ не Евро пе. Оне су ис ку си ле ко лапс до ма ћег 
ре жи ма и Ис точ ног бло ка, те про цес тран зи ци је ка де мо кра ти ји, 
тр жи шној еко но ми ји и, мно ге од њих, ка ЕУ, што зах те ва ве ли ку 
ре спон сив ност и број не про ме не за ко но дав ног ста ту са кво. У том 
кон тек сту тре ба по сма тра ти и Ср би ју – као зе мљу ко ја још увек 
ни је окон ча ла тран зи ци ју, и пред ко јом ће се у на ред ним го ди на ма 
по ја ви ти број ни зах те ви за про ме ну ста ту са кво.

30) На осно ву: Car los Scar ta sci ni, Er ne sto Stein, Ma ri a no Tom ma si, HowDoPoliticalInstituti-
onsWork?VetoPlayers,IntertemporalInteractionsandPolicyAdaptability, In ter-Ame ri can 
De ve lop ment Bank, 2008, p. 14.
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VE TO PLAYERS IN SERBIAN 
POLI TI CAL SYSTEM

Re su me
The aim of the aut hor is to de ter mi ne which ve to players are 

pre sent in the de ci sion ma king pro ces ses, i.e. in the le gi sla ti ve pro cess 
in the Re pu blic of Ser bia. Mo re o ver, aut hor exa mi nes cur rent con stel-
la tion of ve to players in the in sti tu ti o nal and par ti san set ting of Ser bia, 
which is sig ni fi cantly al te red af ter the March 2014 elec ti ons. The con-
cept of ve to in po li ti cal sci en ces was first re cog ni zed as a for mal ac tion 
di rec ted at uni la te ral bloc king of cer tain de ci sion. Well known exam ple 
is fo und in the fi eld of in ter na ti o nal re la ti ons, re gar ding the right of ve to 
pos ses sed by the per ma nent UN Se cu rity Co un cil mem bers, who can 
block any re so lu tion. When co mes to the com pa ra ti ve po li ti cal systems, 
the con cept of ve to is pri ma rily fo und as a pre si den tial ve to, i.e. a po wer 
of the head of sta te in se ve ral po li ti cal systems to block (or de lay) the 
adop tion of cer tain law. In this ar tic le, the con cept of ve to is less for mal: 
we con si der any sta ke hol der who se con sent is re qu i red for adop tion or 
chan ge of cer tain po licy – a ve to player.The num ber of ve to players, 
the ir fe a tu res and mu tual re la ti ons are exa mi ned ba sed on the ap pro ach 
de ve lo ped by Ge or ge Tse be lis. He in tro du ced the ve to player the ory in 
the ma in stre am de ba te abo ut po ten tial me rits and short co mings of dif-
fe rent po li ti cal systems. Tse be lis’ re se arch fo cu sed on the in flu en ce of 
ve to players on le gi sla ti ve sta tus quo, i.e. on po licy sta bi lity as a de pen-
dent va ri a ble. This is espe ci ally sig ni fi cant in the con text of tran si ti o nal 
co un tri es; such is Ser bia, with the ir im pe ra ti ve for fre qu ent le gi sla ti ve 
chan ges in the pro cess of tran si tion to de moc racy, mar ket eco nomy and 
espe ci ally in the EU ac ces sion pro cess. De ter mi ning the ma jor and po-
ten tial ve to players, the ir ide o lo gi cal dis tan ce and in ner co he sion can 
al so be use ful for fu tu re re se arch in this fi eld, and can con tri bu te to fu-
tu re re se ar chers and aca de mics de a ling with le gi sla ti ve out co mes with 
re gard to ve to players in vol ved in the de ci sion ma king pro cess.
Key words:  ve to players, le gi sla ti ve pro cess, Ge or ge Tse be lis, po li ti cal sys-

tem of Ser bia, go vern ment, Na ti o nal As sembly, par li a ment, pre si-
dent, po licy sta bi lity
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