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-КОМПАРАТИВНААНАЛИЗА*

Сажетак
Ду го су ле ги сла тив не сту ди је би ле ван сре ди шта по ли тич ке 

на у ке. Пад ин те ре со ва ња у те о ри ји је од го ва рао оп штем уве ре њу 
о ‘’сумраку парламената’’ (declineoflegislatures) уну тар по ли тич-
ких си сте ма. Ме ђу тим, по след њих де це ни ја ожи вље но про у ча ва ње 
скуп шти на, и по себ но њи хо вих од бо ра, по кла па се са за по че тим 
про це си ма све о бу хват не ин сти ту ци о на ли за ци је пар ла ме на та, пр-
вен стве но кроз сна же ње ути ца ја од бо ра у пе ри о ду ко ји се у ли те-
ра ту ри на зи ва ‘’успон парламената’’ (ageofparliaments). Сто га, у 
овом ра ду, цен трал но ме сто ана ли зе за у зи ма нај но ви ји По слов ник 
На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је из ју ла 2010, а у ње му по-
ло жај и уло га скуп штин ских од бо ра. Пре то га се ука зу је на те о-
риј ске аспек те кон ци пи ра ња ле ги сла тив но-ег зе ку тив них од но са, 
тј. од бо ра као глав них аге на та ко ји ути чу на при ро ду тих ре ла ци ја, 
а тек по том се раз ма тра ју струк ту ра, про це ду ре ра да и овла шће ња 
срп ских од бо ра у упо ред ном кон тек сту, као и ути цај по ли тич ких 
пар ти ја на њи хо во члан ство и функ ци о ни са ње. Овај рад је по ку шај 
ауто ра да при ка же ин сти ту ци о нал ни аран жман срп ског пар ла мен-
та и про це ни ре форм ске по тен ци ја ле од бо ра.
Кључ не ре чи: скуп штин ских од бо ра, пар ла мент, По слов ник о ра-

ду / трај них на ло га, по ли тич ких пар ти ја, фу зи ја вла сти, 
по де ла вла сти

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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''Дабиједанпарламентоправдаосвојепостојање,
уњеговojнадлежностиморајудасенађуистин
скиважнизадаци''1)

Про шло је ви ше од 140 го ди на од ка ко је бри тан ски пу бли-
ци ста Вол тер Бе џот из нео ову ми сао у свом чу ве ном, са да већ кла-
сич ном по ли ти ко ло шком де лу Енглескиустав. Ње го ве иде је о за-
ко но дав но - из вр шној фу зи ји, пар ла мен ту као основ ној де бат ној и 
по ли тич ки обра зов ној ин сти ту ци ји јед не на ци је, ефи ка сном ка би-
не ту и пре ми јер ском вођ ству, прет по став ка ма пар ла мен та ри зма и 
''уз ви ше ном'' де лу уста ва оли че ном у гра ђе ви ни мо нар хи је, је су да-
ле не из ме ран до при нос свим ка сни јим спи си ма по све ће ним пар ла-
мен ту као ка ме ну те мељ цу кон сти ту ци о нал не и ка сни је де мо крат-
ске др жа ве. Ипак, не где у то ку или по сле на стан ка Бе џо то вог ра да, 
са ма Бри та ни ја, као из вор и узор пар ла мен та ри зма за мно ге зе мље, 
за ро ни ла је у вр тлог ду бо ких про ме на и ре фор ми ко је су, бу ду ћи за-
че те у окви ру сфе ра де тер ми нан ти по ли тич ког си сте ма, има ле од-
раз на кон фи гу ра ци ју пар ла мен та. То је пе ри од ве ли ких из бор них 
ре фор ми (Ра сел – Ди зра е ли РеформскиАкт од 1867, Глед сто нов 
АктоРепрезентацији 1884), ка да ма се из сред њих сло је ва, рад-
ни ци и се ља ци сту па ју на по ли тич ку по зор ни цу, а што је пре све га 
иза зва но му ње ви том ин ду стри ја ли за ци јом и ра ди кал ном про ме-
ном дру штве не струк ту ре. Ра ни је ела стич но гру пи са ње по сла ни ка 
у пар ла мен ту, ду ге де ба те, гла са ње у скла ду са лич ном са ве шћу по 
Бер ко вом иде а лу, мо ра ла је да за ме ни екс пе ди тив на за ко но дав на 
про це ду ра под сте гом мо дер но кон сти ту и са них по ли тич ких пар ти-
ја, у бри тан ском слу ча ју пре све га кон зер ва тив не. Апе ти ти би рач-
ког те ла и су прот ста вље ни ин те ре си дру штве них гру па су то ли ко 
на ра сли, да је на сме ну Бе џо то вој кри ла ти ци, мо ра ла да до ђе Ди-
зра е ли је ва: ''Дођавола са вашимпринципима (упу ће но пар ла мен-
тар ци ма – прим. М. П.), држитесесвојепартије''.2) Или ти но ви 
пар ла мен тар ни по сло ви ни су би ли они на ко је је ми слио Бе џот. 
Пар ти је ре гру ту ју, со ци ја ли зу ју, но ми ну ју чла но ве пар ла мен та, ко-
ји би ра ју вла ду свог пар тиј ског вр ха, а по што је исти до био ман-
дат да спро ве де по ли тич ки про грам, а не ап стракт но оп ште до бро, 
он да се и од стра нач ких чла но ва оче ки ва ло да вр ху шку др же на 
вла сти до кле год по сто ји пар тиј ски им пе ра тив. На тај на чин је фу-
зи ја, кроз пре кла па ње ег зе ку ти ве и ле ги сла ти ве још ви ше за ма гље-
на(о). Спо соб ност пар ла мен та да ауто ном но ини ци ра/до но си за ко-

1) Ba ge hot, TheEnglishConstitution, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, p. 27.

2) Moyra Grant, TheUKParliament, Edin burgh Uni ver sity Press, Edin burgh, 2009,  p. 68.
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не и вр ши кон тро лу (oversight)3) вла де је ско ро иш че зла, јер до ла зи 
до зна ка јед на ко сти из ме ђу вла де и пар ла мен тар не ве ћи не apriori. 
Па ра докс је у то ме што би упра во та ве ћи на тре ба ло да об у зда ва 
вла ду, али и да јој се исто вре ме но по ко ра ва (!). 

Ле вен штај но ва тврд ња да: ''историја конституционализма
(...) нијебилаништадругодовечитотрагањезамагичномфор
муломкојомбисеустановиоидеаланеквилибријумизмеђувладеи
парламента...'',4) очи глед но ни ка да ни је из гу би ла на ак ту ел но сти. 
Иде ја о фу зи ји уз на ка ле мље ни пар тиј ски при ти сак, не са мо да па-
ти од по тен ци јал но ве ли ког де фи ци та ле ги ти ми те та (у слу ча ју да 
пар ти ја на вла сти кре не да си сте мат ски кр ши из бор на обе ћа ња), 
не го и про дук тив но сти/ква ли те та за ко но дав ства. По ста вља се пи-
та ње да ли је да нас, ка да су дру штва то ли ко ком плек сна да су по-
ли тич ки си сте ми оп те ре ће ни ин пу ти ма окру же ња у тој ме ри да је 
угро же на њи хо ва ста бил ност, и са ма ег зе ку ти ва спо соб на да се из-
бо ри са свим ис ку ше њи ма? Мно ге са вре ме не де мо кра ти је ре ше ње 
тра же у до дат ној ин сти ту ци о на ли за ци ји скуп шти на и спе ци ја ли за-
ци ји кроз ја ча ње од бо ра.5) 

У зе мља ма, у ко ји ма су пар ла мен ти ду го би ли са мо у сен ци 
вла да и пре ми је ра, ја вља ју се озбиљ не ре фор ме у прав цу ја сни је 
де ли ми та ци је на ре ла ци ји ег зе ку ти ва – ле ги сла ти ва. У Бри та ни ји, 
још 1979. фор ми ра ни су стал ни од бо ри за мо ни то ринг вла ди них де-
парт ма на (selectcommittees) са ма лим и стал ним члан ством, овла-
шће њи ма да не за ви сно од вла де при ку пља ју до ку мен та и до ка зе, 
спро во де са слу ша ња, кре и ра ју соп стве ну аген ду и тем по ра да, као 
и да ан га жу ју струч ња ке за пе ри од це лог пар ла мен тар ног са зи ва.6) 
Та ко ђе, стран ча ре ње је у овим од бо ри ма рет ка по ја ва. Осим то га, и 
од бо ри ко ји се ба ве за ко но дав ном ма те ри јом (standingcommittees/
Publicbillscommittees) су 2006. до би ли пра во да во де са слу ша ња и 
при ку пља ју до ка зе.7) До тог вре ме на та фа за се ис кљу чи во оба вља-
ла (ако и уоп ште) у пле ну му До ма ко му на. Од 2002, пред од бо ром 
(Liaisoncommittee) ко ји ко о ор ди ни ра ра дом selectcommittees,пре-

3) Дефиницијa у:  Hi ro no ri Yama mo to, Toolsforparliamentaryoversight, In ter-Par li a men tary 
Union, 2007, p. 9.

4) На ве де но пре ма: Зо ран Кр стић, Политичкаулогаимоћпарламентаупарламентарним
системима, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 20.

5) Phi lip Nor ton, ‘’Con clu sion: Do Par li a ments Ma ke a Dif fe ren ce?’’, in: ParliamentsandGo
vernmentsinWesternEurope (edi tor: Phi lip Nor ton), Ro u tled ge, Abing don, 2004, p. 196.

6) Phi lip Nor ton, ‘’Old In sti tu tion, new In sti tu ti o na lism? Par li a ment and Go vern ment in the 
UK’’, ibid, pp. 31–33. 

7) Jes si ca Levy, ’’Pu blic Bill Com mit te es: An As ses sment Scru tiny So ught; Scru tiny Ga i ned’’, 
ParliamentaryAffairs, Vol. 63 No. 3, 2010, p. 534.
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ми јер мо ра два пу та го ди шње да од го ва ра на пи та ња и да је по треб-
не до ка зе.8) Џек Строу за кљу чу је, да је ре фор ма бри тан ског уста ва 
у ко рист пар ла мен та ире вер зи би лан про цес, из ме ђу оста лог и за то 
што се би ра чи ви ше не иден ти фи ку ју она ко чвр сто са не ком пар ти-
јом као ра ни је (partisandealignment), а што је усло вље но про ме на-
ма дру штва и кри зом иден ти те та и по ли тич ког си сте ма у це ли ни.9)     
Фран цу ска је од ли чан при мер за  про ме ну од но са сна га. У Пе тој 
Фран цу ској Ре пу бли ци, дра стич но је сма ње на моћ од бо ра ко ји су 
би ли у ра ни јим Ре пу бли ка ма све моћ ни, ти ме што су ре ду ко ва ни на 
број од шест (њи хов са да шњи број 8), док им се члан ство кре та ло 
до 145 по сла ни ка (!).10) Фран цу ски устав ипак да је ва жно пра во 
скуп шти ни у чл. 39. да мо же да од би је ста вља ње не ког вла ди ног 
за ко на на днев ни ред због про це ду рал них раз ло га, услед че га спор 
ре ша ва Устав ни Са вет у ро ку од 8 да на. На кон ре ви зи је уста ва из 
2008/9, фран цу ски пар ла мент до би ја из у зет но овла шће ње - основ 
за пле нар ну рас пра ву о за ко ну ко ји је про шао од бор ну про це ду ру 
је сте текст усво јен од стра не од бо ра, а не вла де.11) Ти ме је ово те ло 
сте кло пра во мо ди фи ка ци је вла ди них за ко на (authoritytoredraft/
writebills), чи ме из ла зи из ре да па сив них и кре ће ка ути цај ни јем 
ре ду пар ла ме на та. 

ТЕОРИЈАИКОНЦЕПТУАЛНЕФУНКЦИЈЕ
ПАРЛАМЕНТАРНИХОДБОРА

За чет ни ци нео-ин сти ту ци о на ли зма у по ли тич кој на у ци, Ол-
сен и Марч, су ми ра ју ди сци пли ну, да је те шко раз у ме ти пар ла мен-
те без узи ма ња у об зир ин сти ту ци о нал них ка рак те ри сти ка. Пра-
ви ла, нор ме, и иден ти те ти институцијa, чи не фо кус ана ли зе, пре 
не го ми кро-ра ци о нал ни ни во по је ди на ца и ма кро ни во со ци јал них 
ко лек ти ва. Но, ауто ри под вла че да је циљ да се по сто је ће ал тер на-
ти ве ви ше про ду бе не го пот пу но ис ти сну. 

Ин сти ту ци ја је ре ла тив но трај ни скуп пра ви ла и прак си, 
угра ђе них у струк ту ру зна че ња и ре сур са, ко ји су ре ла тив но ин ва-

8) http://www.par li a ment.uk/bu si ness/com mit te es/com mit te es-a-z/com mons-se lect/li a i son-
com mit tee/

9) Jack Straw, New La bo ur, ‘’Con sti tu ti o nal Chan ge and Re pre sen ta ti ve De moc racy’’, Parlia
mentaryAffairs, Vol. 63 No. 2, 2010,  pp. 362, 365, 366.

10) Ka a re Strom, ’’Par li a men tary Com mit te es in Euro pean De moc ra ci es’’,  in: ThenewRolesof
ParliamentaryCommittees, (edi tors: Law ren ce D. Lon gley and Ro ger H. Da vid son), Frank 
Cass, Lon don, 1998, pp. 31, 35.

11) http://www.as sem blee-na ti o na le.fr/en glish/new_con sti tu ti o nal_pro vi si ons_may-2009.asp
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ри јант ни у од но су на сме ну по је ди на ца ко ји ови ма ад ми ни стри ра ју, 
као и ре ла тив но от пор ни на пре фе рен це из окру же ња. Ин сти ту ци-
је да ју по ре дак и пред ви дљи вост, огра ни ча ва ју ћи по ли тич ке ак те-
ре у окви ре до пу ште них ак тив но сти.12) Без об зи ра што ови ауто ри 
при па да ју нор ма тив ној нео ин сти ту ци о нал ној те о ри ји, њи хо ва де-
фи ни ци ја мо же да нам по слу жи ка ко би смо ис та кли ва жностин-
сти ту ци ја, иако ће у овом ра ду до ми ни ра ти при ступ ра ци о нал ног 
из бо ра.

Мет сон и Стром од бо ре де фи ни шу као: ‘’...субјединице за
конодавца,којимасуобичноповеренeспецифичнeорганизационe
надлежности(...)(одборикаонаредбодавне,одлучујућеиливето
групе)’’. На ове нор ме и пра ви ла скуп штин ске про це ду ре, ка ле ме 
се спе ци фич не функ ци је од бо ра: 1) економичнострада, 2) профи
табилнаразмена, 3) прикупљањеинформација, 4) партијскакоор
динација,13) та ко да сва кој од ових од го ва ра од ре ђе ни тип про це ду-
ра. Ове функ ци је су то ли ко бит не, да су их (сем дру ге у прет ход ној 
кла си фи ка ци ји) Шепсл и Вајн гаст на зва ли ‘’фор мал ни мо де ли 
(ра да – прим. М. П.) ле ги сла ту ре’’.14) Економичнострада, пре ма 
овим ауто ри ма, под ра зу ме ва дво стру ку пред ност ко ју од бо ри има-
ју са ста но ви шта ефи ка сно сти. Пр во, ве ћи број од бо ра омо гу ћа-
ва да се на ве ћем бро ју па ра лел них тра ка од ви ја за ко но дав ни рад. 
Зна ју ћи за хро ни чан не до ста так вре ме на, од бо ри по ста ју сред ство 
за по ди за ње ни воа за ко но дав не про дук тив но сти. Дру го, спе ци ја-
ли за ци ја од бо ра, омо гу ћа ва по сла ни ци ма да се бо ље упо зна ју са 
по је ди ним по ли ти ка ма, чи ме се бо љој ефи ка сно сти, при дру жу је и 
че сто за по ста вље на ефек тив ност. Профитабилнаразмена, под ра-
зу ме ва хе те ро ге не пре фе рен це пар ла мен та ра ца, а што се углав ном 
ве зу је за по тре бе њи хо вих из бор них је ди ни ца. По сла ни ци ко ји до-
ла зе из ру рал них под руч ја ће има ти дру га чи је по ли тич ке апе ти-
те од оних из ур ба ни зо ва них или ин ду стри ја ли зо ва них под руч ја. 
Ови пр ви ће ви ше да се ба ве суб вен ци ја ма за по љо при вре ду не го 
те ма ма ве за ним за тран спорт, али ће упра во у пи та њи ма од се кун-
дар ног зна ча ја др жа ти стра ну оних, ко ји ће њи ма иза ћи у су срет и 
по др жа ти их у сфе ри по љо при вре де. Али, по сто је и бит не прет-
по став ке ко је мо ра ју да се ис пу не не би ли од бо ри оба вља ли ову 

12) Ja mes G. March & Jo han P. Ol sen, ‘’Ela bo ra ting the ‘’New In sti tu ti o na lism’’ ’’, in: TheOx
fordHandbookofPoliticalInstitutions(edi tors: R. A. W. Rho des, Sa rah A. Bin der, Bert A. 
Roc kman), Ox ford Uni ver sity Press, 2006, pp. 3–20.

13) In gvar Mat tson and Ka a re Strom, ‘’Par li a men tary Com mit te es’’, in: ParliamentsandMajo
rityRuleinWesternEurope (edi tor: Her bert  Do ring), Pal gra ve Mac mil lan, 1995, p. 249–257.

14) Ken neth A. Shep sle and Ba rry R. We in gast, ‘’For mal Mo dels of Le gi sla tu res’’, Legislative
StudiesQuarterly, Com pa ra ti ve Le gi sla ti ve Re se arch Cen ter, Vol. 19, No. 2 (May, 1994), p. 
145.
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фук ци ју. Они мо ра ју има ти пре ци зно де фи ни са не над ле жно сти, 
ста бил но члан ство, пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве или чак ве та 
(gatekeepingpowers), ефек тив не ин стру мен те кон тро ле вла де, чла-
но ви пле ну ма мо ра ју по што ва ти од лу ке одо бра, док се члан ство 
од бо ра фор ми ра на осно ву ин ди ви ду ал них же ља по сла ни ка. Мо-
дел прикупљањаинформација пред ста вља ко рек ци ју пре зумп ци је 
не из ве сно сти, од но сно не спо соб но сти за ко но дав ца да пот пу но ан-
ти ци пи ра по зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу за ко на и на ста лих ефе ка та. 
Пар ла мент би тре ба ло да гра ди аде кват не про це ду ре ка ко би се 
чла но ви под ста кли на аку му ла ци ју екс пер ти зе и спе ци ја ли за ци ју 
по нај ма њој це ни (док то ри као чла но ви од бо ра за здрав ство, адво-
ка ти од бо ра за пра во су ђе...). Ове при ви ле ги је оста ли по сла ни ци 
су спрем ни да усту пе по је ди ни ма, у за ме ну за ква ли тет не ‘’сиг на-
ле’’ при ли ком фи нал ног од лу чи ва ња у пле ну му, а што све во ди ко-
лек тив ним ко ри сти ма. Партијскакоординацијане ги ра увре же но 
ми шље ње су моћ од бо ра и пар ти ја обр ну то про пор ци о нал ни. Ова 
пер спек ти ва на од бо ре гле да као на ин стру мен те пар ти ја, тач ни је 
пар тиј ских во ђа у пар ла мен ту (whips). Ка ко би ра чи сим пли фи ку ју 
из бо ре, опре де љу ју ћи се за кон крет ну пар ти ју, чла но ви од бо ра се 
тру де да спро во де пар тиј ске ци ље ве ра ди ре и збо ра. Пар ти је за ви се 
од ис пу ња ва ња пред из бор них обе ћа ња ко ја су да та гра ђа ни ма, али 
се од нос чла но ви од бо ра – ин те ре си би ра ча, од ви ја до ми нант но 
via по ли тич ке пар ти је. Од бо ри се та ко пре тва ра ју у ма ли струч-
ни кру жок са основ ном свр хом да ис пу ња ва ју пар тиј ски про грам, 
од но сно по ве ћа ва ју шан се за по во љан из бор ни ис ход кроз сер ви-
си ра ње по ли тич ких зах те ва би рач ке ба зе, оли че них у стра нач ким 
ма ни фе сти ма. 

Пр ва функ ци ја од бо ра је нај ма ње спор на у на у ци. Оста ле 
функ ци је су раз ли чи те, па и кон фликт не, ако би смо твр ди ли да је 
не ка ап со лут на. Дру га зна чи да су од бо ри ско ро ауто ном ни, тре ћа 
да су они аген ти скуп шти не, а че твр та да су они ис по ста ва ве ћин-
ске пар ти је. Јед на од ал тер на ти ва је да се сва ка од ових функ ци ја 
узме у об зир при из у ча ва њу од бо ра, има ју ћи у ви ду да ни јед на 
до са да ни је по ну ди ла ко хе рент но и ко ре спон ди ра ју ће об ја шње ње. 
На ша хи по те за (пре у зе та од Стро ма), је да су од бо ри адап ти бил не 
уста но ве, ко је не мо гу да се све ду на јед ну ди мен зи ју. Та ко сва ка 
од пер спек ти ви об ја шња ва оно што оста ле за не ма ру ју. Јед на пер-
спек ти ва је бли жа европ ском кон тек сту, а оста ле азиј ском или аме-
рич ком. Рад од бо ра по љо при вре де је бли жи мо де лу про фи та бил не 
раз ме не, док се дру ги (европ ске ин те гра ци је) мо гу ви ше при кло-
ни ти ин фор ма ци о ном аспек ту. Да кле, сва ки си стем од бо ра по се ду-
је све на ве де не функ ци је, ко је се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју, 
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са мо што је раз ли ка у сте пе ну њи хо вог ути ца ја на по је ди ни од бор/
си стем. Још не што се мо ра ис та ћи у ве зи пар тиј ске ди мен зи је. Њу 
су ис ти ца ли Кокс и Мек Ка бинс, ис пи ту ју ћи аме рич ки Кон грес. 
Уко ли ко хи по те тич ки усво ји мо ову иде ју, то не мо ра perse да зна-
чи ума ње ну спо соб ност за ко но дав ца да об у зда ва моћ ег зе ку ти ве, 
с об зи ром да је у САД на де лу ри ги дан си стем по де ле вла сти, у 
ко јем из вр шна власт не про ис ти че из пар ла мен та и где те две гра-
не вла сти мо гу да кон тро ли шу са свим су прот не по ли тич ке стра не, 
што је у пар ла мен тар ном или по лу пред сед нич ком си сте му (де лом) 
пот пу но не за ми сли во. Ако би пред сед ник и ве ћи на у Кон гре су би-
ли из су прот них пар ти ја, он да би и би ло оправ да но да пар ти је оја-
ча ју ути цај на аме рич ке ко ми те те, ка ко би се још ви ше на гла си ли 
по ла ри за ци ја и се па ра ци ја вла сти. Ова ква кон сте ла ци ја је из ни кла 
у дру гој по ло ви ни 70-их и по чет ком 80-их, ка да су пред сед ни ци 
би ли ре пу бли кан ци (сем Кар те ра), а ве ћи на у до му и по не кад се-
на ту де мо кра те. Та да је до шло до ја ча ња пар тиј ских гру па, ли де ра, 
уло ге спи ке ра и пред се да ва ју ћег од бо ра. Вр ху нац пар тиј ског ути-
ца ја је до шао 1994. са ре фор ма ма ре пу бли кан ског спи ке ра до ма 
- Њу та Гин гри ча. Ис ко ри стио је ли дер ски по тен ци јал да сам од лу-
чу је о члан ству од бо ра, као и о ма те ри јал ним ре сур си ма Кон гре са. 
Уведенe су не фор мал не TaskForcesра ди за о би ла же ња од бо ра.15)

Уко ли ко би стра нач ка до ми на ци ја про цве та ла у дру гим си-
сте ми ма по де ље не вла сти, не ма сум ње да би пар ти ја из ко је на ста је 
вла да, пре ко пар ла мен тар не ве ћи не, умр тви ла ауто ном ност од бо ра, 
нео п ход ну за кон тро лу из вр шне вла сти, тј. очу ва ња ле ги сла тив но 
– ег зе ку тив ног ба лан са. Ауто но ми ја од бо ра од пре ве ли ког ути ца ја 
вла де или не ке пар ти је, је сте кључ ни еле мент ути цај ног пар ла мен-
тар ног од бор нич ког си сте ма.16) Обра сци из вр шно-за ко но дав них 
од но са ко ји бу ја ју у пар ла мен ту су из у зет но бит ни и Ен то ни Кинг, 
на бри тан ском при ме ру, из два ја три нај ва жни ја, ко ја се мо гу при-
ме ни ти и на би ло ко ји не-пред сед нич ки си стем вла сти: 1) опозици
они – кон фликт ни од нос пар ти ја вла сти и опо зи ци је, 2) унутарпар
тијски – ди ја лог, цењ ка ње и по не кад кон фликт из ме ђу фрак ци ја 
јед не пар ти је или по бу на по сла ни ка про тив сво је вла де (rebellion
ofbackbenchers), 3) не–партијски – ди ја лог и ко о пе ра ци ја ван пар-
тиј ског кон тек ста. Пр ви обра зац је нај за сту пље ни ји, и он функ ци-
о ни ше пре ма то ме и у Ср би ји. Дру ги се од но си на ве ћу ин сти ту ци-

15) Col ton C. Camp bell and Ro ger H. Da vid son, ‘’US Con gres si o nal Com mit te es: Chan ging Le-
gi sla ti ve Wor kshops’’, in:  ThenewRolesofParliamentaryCommittees, (edi tors: Law ren ce 
D. Lon gley and Ro ger H. Da vid son), Frank Cass, Lon don, 1998, pp. 133–137.

16) На ве де но пре ма: Ta i a bur Rah man, ParliamentaryControlandGovernmentAccountability
inSouthAsia, Ro u tled ge, Abing don, 2008, p. 71.
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о на ли за ци ју са мих пар ти ја, а тре ћи, ка ко за кљу чу је Кинг, на ве ћу 
ин сти ту ци о на ли за ци ју и ди фе рен ци ја ци ју са мог пар ла мен та.17) 
Ни јед на вла да у Ср би ји од 1990. ни је пре ки ну ла ман дат из гла са ва-
њем не по ве ре ња од стра не не за до вољ них по сла ни ка. Срп ске пар-
ти је иска чу из ком па ра тив ног ша бло на пар тиј ског ор га ни зо ва ња.18) 
Ка ко ис ти че Јо ва но вић, број спе ци ја ли ста у стран ка ма ко ји се ви-
ше ру ко во де про фе си о нал ним ме ри ма од пар тиј ске ло јал но сти је 
ми но ран или не по сто је ћи, пар тиј ски во ђа и цен трал ни ор га ни су 
моћ ни то ли ко да пот пу но кон тро ли шу по сла нич ке клу бо ве пре ко 
на мет ну тог пред сед ни ка гру пе. Мно ги ли де ри стра на ка су је ди ни 
кан ди да ти на уну тар пар тиј ским из бо ри ма. Све ово се раз ли ку је од 
упо ред не прак се, где по сла ни ци има ју ве ћи удео у фор му ли са њу и 
во ђе њу по ли ти ке вла де, али и ви ше од то га. По сла ни ци фор ми ра ју 
пар тиј ске ко ми те те ко ји од го ва ра ју струк ту ри ми ни стар ста ва, има-
ју ве ли ку уло гу при ли ком из бо ра пар тиј ских во ђа, а по не кад от ка-
зу ју по слу шност соп стве ној вла ди. Мно ге европ ске пар ти је има ју 
бо љу ка дров ску ин фра струк ту ру и про фе си о нал но – ис тра жи вач ке 
цен тре, ода кле пар ла мен тар ци има ју по у здан из вор ин фор ма ци ја. 
Је ди ну на ду за урав но те же ње од но са вла да – скуп шти на у Ср би ји 
пру жа не–партијски обра зац. По што је при род ни ам би јент у ко ме 
би он мо гао да се кул ти ви ше струч но - по ли тич ки, он да се од бо ри 
као ма ла, ко меп тент на те ла на ме ћу са ма по се би.

Прак са да од бо ри углав ном од лу чу ју кон сен зу сом или јед но-
гла сно, тј. си ту а ци је у ко јој чла но ви вла да ју ће пар ти је ауто ном но 
од лу чу ју у од бо ру и та ко на ла зе за јед нич ки је зик са опо зи ци јом, 
је сте conditiosinequanon ја ког од бор нич ког си сте ма и ја ког пар-
ла мен та, ко ји је не што ви ше од пе ча та (rubber stamp) за ами но-
ва ње ту ђих од лу ка у по ли тич ком си сте му. Ипак, је ди ни из у зе так 
мо же да се ја ви у слу ча ју ма њин ске вла де. Та да, кон сен зус у од бо-
ру не мо ра да бу де по ка за тељ спо соб но сти, а и ши ре пар ла мен та, 
да ути чу на са др жај вла ди не по ли ти ке. Ро ме твед је по ка зао да је 
нор ве шки Стортинг оја чао versus вла ди, упо ре до са сла бље њем 
јед но гла сно сти у од бо ру. Ра ди се о гла со ви ма ко је је вла да гу би-
ла за за кон ске пред ло ге, по себ но за вре ме Ја глан до ве вла де. Овај 
аутор твр ди да је чи ње ни ца ма њин ске вла де би ла ва жна, али не и 
до вољ на за овај рас по ред сна га. Сма тра да је уз то, кључ ни фак тор 
би ла де сег мен та ци ја дру штва и плу ра ли за ци ја ин те ре сних гру па, 

17) На ве де но пре ма: Phi lip Nor ton, ‘’OldIn sti tu tion, new In sti tu ti o na lism? Par li a ment and Go-
vern ment in the UK’’,  in: ParliamentsandGovernmentsinWesternEurope (edi tor: Phi lip 
Nor ton), Ro u tled ge, Abing don, 2004, p. 21.

18) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 116-117.
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ко је ви ше ни су мо гле да од бо ре пре тво ре у адво ка те сво јих ин те-
ре са као пре.19) Ма да, ми др жи мо, ма њин ска вла да не са мо да је 
би ла ва жан, не го  и ну жан услов за овај фе но мен, иако ни је мо рао 
би ти и до во љан. Јер, та да ни су све пар ти је ко је по др жа ва ју вла ду 
за сту пље не у њој. Она стран ка ко ја да је по ве ре ње ма њин ској вла-
ди, упра во мо же да ак ти ви ра све ме ха ни зме ко ји су јој при ру ци 
(а они су ис кљу чи во пар ла мен тар ни или екс тра-ин сти ту ци о нал ни, 
јер та стран ка ни је у из вр шној вла сти) ка ко би уце њи ва ла вла ду и 
по ве ћа ла сво ју моћ. На тај на чин, уз по сто ја ње дру гих усло ва, мо-
же до ћи до ја ча ња уло ге пар ла мен та visavis вла де. Ка да је вла да 
ве ћин ска, сва ко ма јо ри зо ва ње од стра не вла да ју ћих стра на ка и не-
са гла сност у од бо ру, са мо ја ча вла ди ну по зи ци ју. 

СКУПШТИНСКИОДБОРИУ
ПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУСРБИЈЕ

Нео п ход но је да на кон те о риј ских пре ми са при ка же мо са да-
шњи по ло жај срп ских од бо ра. Ре до след ана ли зе Мет со на и Стро ма 
- структуре, процедуре и овлашћења од бо ра,20) би ће mutatismutan
dis, при ме њен у овом ра ду, јер је до са да пру жио нај си сте ма тич ни-
ја зна ња о пар ла мен тар ним од бо ри ма.

Структураодбора

По слов ник На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 
тек сту П), пред ви ђа две врсте од бо ра (чл. 41) – стал не и при вре-
ме не (adhoc). При вре ме ни се де ле на ан кет не од бо ре и ко ми си је. 
Раз ли ка ме ђу при вре ме ним од бо ри ма је у то ме, што уче шће у ан-
кет ним од бо ри ма мо гу да узму по сла ни ци, док чла но ви ко ми си ја 
мо гу да бу ду и на уч ни ци и струч ња ци. Њи хо ва за јед нич ка цр та и 
differentiaspecifica у од но су на стал не од бо ре је та, што се на кон 
да ва ња из ве шта ја пле ну му, тј. на кон из ја шња ва ња скуп шти не о 
ње му, њи хов ман дат га си. Што се ти че стал них од бо ра, ве ћи на је 
устро је на по прин ци пу по ли тич ке спе ци ја ли за ци је (areaofpolicy), 
а не функ ци о нал не(byfunction), ко ја би под ра зу ме ва ла, нпр. ад ми-
ни стра тив но – тех нич ке по сло ве (чл. 46 П). 

19) Hil mar Rom me tvedt, The Rise of the Norwegian Parliament, Taylor & Fran cis, Lon don, 
2005,  pp. 69–72, 84–85.

20) In gvar Mat tson and Ka a re Strom, ‘’Par li a men tary Com mit te es’’, in: ParliamentsandMajo
rityRuleinWesternEurope (edi tor: Her bert  Do ring), Pal gra ve Mac mil lan, 1995, p. 257–307.
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Што се ти че броја стал них од бо ра, њих има 19 (чл. 46 П). 
Нео ин сти ту ци о нал на те о ри ја, по др жа ва што ве ћи број од бо ра и 
што ве ћу спе ци ја ли за ци ју, ка ко би из вр шној вла сти би ло те же да 
их кон тро ли ше, али и пар тиј ским ин стан ца ма (из у зев пар тиј ске 
ко ор ди на ци је). Ма ли број од бо ра те шко мо же да оба вља обим не 
и ком плек сне за дат ке за ко но дав ства, та ко да би вла да или пар ти-
ја има ла још је дан али би за ни по да шта ва ње од бо ра. Ве ћа по де ла 
ра да ме ђу од бо ри ма уве ћа ва њи хо ву моћ. Ме ђу тим, пре ве ли ка ис-
цеп ка ност и сек та шки при ступ си гур но не мо гу би ти од ко ри сти, 
јер ни је је ди ни циљ ауто но ми ја од вла де, не го и ње на ефек тив на 
кон тро ла. Пре ве ли ки број од бо ра не са мо што би ума њио њи хо ву 
ко ор ди на ци ју, не го би их и осла био у по ку ша ју да бу ду про дук тив-
ни.21) За то се обич но про на ла зи сред ње ре ше ње да број од бо ра бу де 
иден ти чан ми ни стар ским ре со ри ма (са порт фе љом) плус од бо ри 
ко ји слу же за тех нич ка пи та ња ра да скуп шти не (по сла нич ки бу џет, 
иму ни тет, ар хи ва и сл.). Та ко би тре ба ло оче ки ва ти да је број од бо-
ра исти или ма ло ве ћи од бро ја ми ни ста ра, па ако се по гле да овај 
кван ти та тив ни кри те ри јум, он да је вла да тре нут ног са ста ва је два 
до ми нант ни ја од скуп шти не у ра спо ну од 17:16.22) Ме ђу тим, број 
од бо ра ва ља ускла ди ти не са мо пре ма бро ју ми ни стар ста ва не го и 
пре ма њи хо вим над ле жно сти ма, та ко да је дан од бор пра ти два или 
три ми ни стар ства, ко ја су по ли тич ки ма ње ва жна или ста ти стич ки 
ма њег оп се га ра да. Исто, ра ци о нал ни је је пар ла мен ту оста ви ти да 
при ла го ђа ва број од бо ра ми ни стар стви ма но во фор ми ра не/ре кон-
стру и са не вла де, без по тре бе да се из тог раз ло га ме ња по слов ник.

Величина од бо ра, на пр ви по глед, иде у ко рак са ве ли чи ном 
пар ла мен та. Ипак, сма ње ње бро ја чла но ва под сти че спе ци ја ли за-
ци ју, док по ве ћа ње ства ра гло ма зну аре ну под ути ца јем вла де или 
пар тиј ских би че ва. Али, са мо под усло вом да ма њи број чла но ва не 
иде на уштрб оп те рећ но сти ве ли ком ко ли чи ном по сла. То зна чи да 
би ве ли чи на од бо ра мо ра ла да бу де флек си бил на ва ри ја бла. Ка ко 
по ка зу је Ар те ро во ис тра жи ва ње шкот ског пар ла мен та (Holyrood), 
не по сто је пре пре ке да и ве о ма ма ли од бо ри (7 чла но ва) не пру же 
ква ли те тан и пра во вре ме ни до при нос у по ли тич ком про це су, ако 
се во ди ра чу на о рас по де ли ра да.23) По ред то га, ма њи број од бор-
ни ка ја ча лич не ве зе и ко ле ги јал ност, док у ве ли ким те ли ма до ла-
зи до пре ба ци ва ња по сла, че стих од су ста ва и ја ло вих про ду же них 

21) Ewa Car po wicz and Wlod zi mi erz We so low ski, ’’Com mit te es of the Po lish Sejm in Two Po-
li ti cal Systems’’, in: CommitteesinPostCommunistDemocraticParliaments (edi tors: Da vid 
M. Ol son and Wil li am E. Crowt her), Ohio Sta te Uni ver sity Press, Co lum bus, 2003, p. 56.

22) 17 ми ни стар ских ре со ра (порт фељ), 19 уку пан број од бо ра, 16 од бо ра у оп ти ца ју за мо-
ни то ринг вла де 

23) Da vid Ar ter, TheScottishParliamentAScandinavianStyleAssembly?, Frank Cass, Lon don, 
pp. 93-106, 123.
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рас пра ва. Уто ли ко ви ше чу ди срп ско ре ше ње ко је фик си ра сва ки 
од бор на 17 чла но ва (чл. 48-65 П), сем Од бо ра за кон тро лу слу жбе 
без бед но сти ко ји има 9 чла но ва (чл. 66 П). Не при хва тљи во је да 
исти број по сла ни ка у истим те ли ма бу де у тој ме ри дис про пор ци-
о нал но оп те ре ћен. У пе ри о ду од ју на 2008. до ју на 2009, Од бор за 
фи нан си је је имао 30 сед ни ца и раз мо трио 21 из ве штај и до ку мент 
др жав них ор га на, а Од бор за пра во су ђе и упра ву 31 сед ни цу, док је 
Од бор за за шти ту жи вот не сре ди не имао 10 сед ни ца и раз мо трио 
је дан из ве штај и је дан план.24) Сли чан од нос је за бе ле жен и за це лу 
2009.25) Пр ва два од бо ра су има ла 35, тј. 25 сед ни ца, док је по след-
њи имао са мо се дам. Од бор за фи нан си је је раз ма трао 23 из ве шта-
ја, док је Од бор за пра во су ђе при мио 404 пред став ки гра ђа на ко је 
је об ра дио. Тре ћи од раз ма тра них од бо ра је на аген ди имао са мо 
је дан из ве штај. Ако је да нас ра ни ји Од бор за ло кал ну са мо у пра-
ву уки нут и при дру жен Од бо ру за пра во су ђе и др жав ну упра ву, 
док Од бор за за шти ту жи вот не сре ди не још увек по сто ји, ни је те-
шко за кљу чи ти да је но ви По слов ник у овом де лу мањ кав. Тре ба ло 
би из бе ћи ре ше ње да сви од бо ри има ју јед на ко ве ли ко члан ство и 
сто га ни ве ли са ти број од бор ни ка са гла сно њи хо вим за да ци ма или 
ма кар из бри са ти/спо ји ти функ ци је не ких од бо ра ка ко би се ви ше 
урав но те жи ле ду жно сти. По себ на па жња се мо ра обра ти ти на Од-
бор за фи нан си је, ре пу блич ки бу џет и кон тро лу тро ше ња јав них 
сред ста ва (чл. 55 П). Овај од бор од 2010. го ди не ку му ли ра из у зет-
но ва жне функ ци је. У дру гим зе мља ма од бо ри ко ји се ба ве овом 
те ма ти ком има ју ком плек сну струк ту ру или по сто ји ви ше од бо ра 
ко ји де ле ове функ ци је. Та ко у фин ској Едускунти, од бо ри има ју 
17 чла но ва, али фи нан сиј ски и ре ви зор ски од бо ри има ју по 21, тј. 
11 чла но ва, уз Ве ли ки од бор ко ји има 25 (чл. 8 фин ског П). До њи 
дом ин диј ског пар ла мен та – ЛокСабха, има три од бо ра за бу џет 
(Committee on Estimates,PublicAccountsCommittee,Commitee on
PublicUndertakings - 30, 22, 22 чла но ва), плус од бор за фи нан си је 
(31 члан).26) 

Надлежности су чи ни лац струк ту ре од бо ра уско ве зан са 
прет ход ним став ка ма. Од бо ри мо гу би ти спе ци ја ли зо ва ни по ли-
тич ки и функ ци о нал но. Функ ци о нал на спе ци ја ли за ци ја је не где 
нео п ход на, али је по ли тич ка глав на,27) не са мо због за ко но дав ног 
по сла, не го и кон трол не уло ге (oversight), а ко ју пр ви на чин не омо-

24) Ре пу бли ка Ср би ја. На род на Скуп шти на, Из ве штај о ра ду од бо ра На род не Скуп шти не 
(11. јун 2008. – 11. јун 2009), стр. 3, 4, 15, 16.

25) Исто, Из ве штај о ра ду од бо ра На род не Скуп шти не у 2009. го ди ни, стр. 3, 4, 8, 10. 

26) Ta i a bur Rah man, ibid, p. 140.

27) Ka a re Strom, MinorityGovernmentandMajorityRule, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990, p. 
71.
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гу ћа ва, јер су ми ни стар ства пре те жно по де ље на по по ли тич ком 
прин ци пу (policyarea). Па ра лел ност од бо ра и ми ни стар ста ва омо-
гу ћа ва ја сан до мен ра да, лак шу аку му ла ци ју и апли ка ци ју екс перт-
ског зна ња, као и лак ши пут за оства ри ва ње чвр шћих ве за из ме ђу 
од бор ни ка и чла но ва вла де, др жав не упра ве и ин те ре сних гру па, 
по себ но ако је ста бил ност од бор нич ког члан ства ви со ка. Ср би ја 
се опре де ли ла ско ро са свим за по ли тич ку спе ци ја ли за ци ју, али па-
ра лел ност са вла дом ни је до след но ис по што ва на. До ла зи до нео-
прав да ног пре кла па ња над ле жно сти од бо ра са над ле жно сти ма ми-
ни стар ста ва. Од 19 од бо ра, три не ма ју ни ка кав пан дан у струк ту ри 
вла де (Од бор за устав на пи та ња и за ко но дав ство, Од бор за ад ми-
ни стра тив но-бу џет ска и ман дат но-иму ни тет ска пи та ња, услов но 
Од бор за кон тро лу слу жби без бед но сти, ко ји над гле да БИА, са мо-
стал ни ор ган, али под оп штим ути ца јем Вла де), док од пре о ста лих 
16, са мо њих 4 има ап со лут но ин ден тич не над ле жно сти као ми ни-
стар ства, а оста ли по се ду ју из ме ша не ми ни стар ске над ле жно сти. 
Та ко ђе, не по сто је од бо ри ко ји би над гле да ли ру дар ство и те ле ко-
му ни ка ци је (не зна се ком ми ни стар ству при па да ју те ле ко му ни ка-
ци је). Са мо 6 од бо ра по кри ва чак 11 кључ них ми ни стар ста ва по 
по ли тич кој те жи ни, од но сно ви ше од по ло ви не ми ни стар ских ме-
ста(!).28) То ме до да је мо и оба ве зу Од бо ра за фи нан си је, ре пу блич ки 
бу џет и кон тро лу тро ше ња јав них сред ста ва да пре гле да из ве шта је 
Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је, по сао те жи од мо ни то рин га про-
сеч ног ре со ра. Да кле, не ки од бо ри има ју ‘’ви ше стру ке ду жно сти’’ 
у сми слу да пра те два ми ни стар ства у це ло сти, или јед но или два 
пот пу но, а дру го или тре ће де ли мич но. Док се не из вр ши пре ци-
зно и урав но те же но пре струк ту ри ра ње ма кар бит них над ле жно сти 
од бо ра, они не ће до бро кон тро ли са ти вла ду, а не ће мо ћи ни аде-
кват но да овла да ју екс перт ским зна њем, нео п ход ним за ма кар при-
ме тан ути цај на за ко не, чак и да је ста бил ност од бор нич ког члан-
ства за си гу ра на и да су сви чла но ви ви со ко обра зо ва ни и струч ни. 
Упо зна ва ње, са стан ци и узи ма ње до ку ме на та са (од) два или три 
ми ни стар ства је хер ку лов ски сло жен по ду хват. Срп ски од бо ри не 
би сме ли да има ју лук суз нор ве шког Стортинга. Ра ни је су од бо-
ри има ли то та лан при ступ ми ни стар стви ма, а 1993. је озва ни че на 

28) Од бор за од бра ну и уну тра шње по сло ве кон тро ли ше Ми ни стар ство од бра не и Ми ни-
стар ство уну тра шњих по сло ва; Од бор за пра во су ђе, др жав ну упра ву и ло кал ну са мо-
у пра ву - Ми ни стар ство прав де и Ми ни стар ство за људ ска и ма њи ска пра ва, др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву; Од бор за при вре ду, ре ги о нал ни раз вој, тр го ви ну, ту ри зам 
и енер ге ти ку - Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, Ми ни стар ство по љо-
при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де, Ми ни стар ство ин фра струк ту ре и енер-
ге ти ке; Од бор за про стор но пла ни ра ње, са о бра ћај, ин фра струк ту ру и те ле ко му ни ка ци је 
- Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, Ми ни стар ство 
ин фра струк ту ре и енер ге ти ке; Од бор за об ра зо ва ње, на у ку, тех но ло шки раз вој и ин фор-
ма тич ко дру штво - Ми ни стар ство про све те и на у ке, Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми-
са ња и ин фор ма ци о ног дру штва
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прак са да се по ли ти ка бу џе та и дру ге те ме из ме ђу од бо ра и ми ни-
стар ста ва пре кла па ју. Ме ђу тим, то тре ба са гле да ти у ши рем кон-
тек сту нор ве шког по ли тич ког си сте ма.29) Од бо ри су би ли адво ка ти 
круп них ин те ре сних гру па, ко је су по след њих де це ни ја по че ле да 
се плу ра ли зу ју и ди вер си фи ку ју. Та ко се ја ви ла по тре ба да се и 
од бо ри про ме не. Али, Ср би ја је тран зи ци о но дру штво, са не за вр-
ше ним со ци јал ним ре фор ма ма, у ко јем су ин те ре сне гру пе сла бе и 
не до вољ но ин сти ту ци о на ли зо ва не. Срп ски од бо ри мо гу да спре че 
ве ли ку кон цен тра ци ју из вр шне мо ћи и сво јим ал тер на ти ва ма у по-
ли ти ци до при не су све о бу хват ној тран зи ци ји. 

Срп ски по сла ни ци не мо ра ју да по шту ју забранувишестру
когчланства у од бо ри ма. Са мо је про пи са но да на род ни по сла ник 
мо же би ти члан ви ше од бо ра (чл. 23 П). У Ср би ји ни је пред ви ђе на 
ни гор ња гра ни ца до ко је мо же да се кре ће члан ство јед ног по сла-
ни ка у од бо ри ма. У ком па ра тив ном ис ку ству, чак и та мо где не ма 
ли ми та у по слов ни ци ма, рет кост је на ћи по сла ни ке ко ји су чла но-
ви ви ше од два од бо ра.30) У Ср би ји то ни је слу чај. Ви ше од јед не 
че твр ти не срп ских по сла ни ка (66/250) ула зи у са став три или че-
ти ри од бо ра (!).31) Ли де ри ма ве о ма бит них од бо ра че сто ни је стра-
но мул ти пли ко ва но члан ство. На при мер, Зо ран Кра сић (СРС) као 
пред сед ник Од бо ра за фи нан си је, био је још члан Од бо ра за пра-
во су ђе и упра ву, од но сно Од бо ра за устав на пи та ња, док је за ме-
ник пред сед ни ка бив шег Од бо ра за ло кал ну са мо у пра ву Ми ха и ло 
Пу рић (ЗЕС), био исто члан дру га три од бо ра – за тр го ви ну и ту-
ри зам, фи нан си је, са о бра ћај и ве зе. Мно ги по сла ни ци те же по ред 
од бор ни штва да се ис так ну у пле ну му, те ле ви зиј ским еми си ја ма, а 
мно ги уз функ ци ју по сла ни ка има ју ба зич на за ни ма ња, док су не ки 
ан га жо ва ни на ло кал ном ни воу вла сти. Ср би ја би мо ра ла да уве де 
ре стрик ци ју на ви ше стру ко члан ство. По слов ни ци ма Национал
неасамблеје Фран цу ске (чл. 38, став 1), Сената Ита ли је (чл. 21, 
став 1), Стортинга (чл. 10), пор ту гал ске Асамблеје(чл. 30, став 3), 
пред ви ђе но је да по сла ник мо же би ти члан јед ног од бо ра. То ва жи 
и у Ма ђар ској.32) Су ге стив ну ва ри јан ту ну ди по слов ник Едускунте 
(чл. 9), пре ма ко јој по сла ник име но ван у два од бо ра, има пра во да 
од би је тре ћи.  

29) Hil mar Rom me tvedt, ’’Nor we gi an Par li a men tary Com mit te es: Per for man ce, Struc tu ral Chan-
ge and Ex ter nal Re al ti ons’’, in: ThenewRolesofParliamentaryCommittees, (edi tors: Law-
ren ce D. Lon gley and Ro ger H. Da vid son), Frank Cass, Lon don, 1998, pp. 76-77. 

30) H. Schel lknecht, ’’The System of Par li a men tary Com mit te es’’, ConstitutionalandParliamen
taryInformation, Vol. 139-140, 1984, p. 109.

31) http://www.par la ment.gov.rs/con tent/cir/sa stav/od bo ri.asp

32) The Hun ga rian Na ti o nal As sembly, Of fi ce of the Na ti o nal As sembly, Bu da pest, 2006, p. 37.
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Пи та ње пододбора ре гу ли ше чл. 44. По слов ни ка. Ово те ло 
се фор ми ра ра ди раз ма тра ња пи та ња из над ле жно сти ма тич ног од-
бо ра и да ва ње пред ло га. Пред сед ник од бо ра мо же да офор ми рад-
ну гру пу. Под од бор не мо же са мо стал но да исту па без до зво ле од-
бо ра. У 2009-ој, у срп ском пар ла мен ту би ло је укуп но 5 под од бо ра 
и 11 рад них гру па.33) У окви ру Од бо ра за фи нан си је су обра зо ва не 
две рад не гру пе за кон тро лу фи нан сиј ских из ве шта ја ре дов ног ра-
да по ли тич ких стра на ка. Оне су пред ло жи ле од бо ру сво је из ве шта-
је, ко ји су по том усво је ни. Има још про сто ра за ко ри шће ње под од-
бо ра као по моћ них те ла. У Едускунти, фи нан сиј ски од бор за свр ху 
бу џет ских опе ра ци ја се де ли на 9 под од бо ра, ко ји при бли жно од-
го ва ра ју по је ди ним бу џет ским сек то ри ма. Под од бор за по ре зе се 
ба ви при ход ним став ка ма и по ре ским за ко ни ма, док се оста ли ба ве 
бу џет ским од ли ви ма.34)

Процедуреодбора

Усло ви ко ји мо жда нај ви ше ути чу на струч ни про фил од бо ра 
и ауто но ми ју ра да је су начинизбораистабилностчланства. Срп-
ски од бо ри су ми кро ко смос пар ла мен та, бу ду ћи да је про пи са на 
про пор ци о нал ност стра на ка у пред ста вља њу од бо ра, са тим што 
у сва ком од бо ру ве ћи ну ме ста мо ра ју да има ју чла но ви пар ла мен-
тар не ве ћи не (чл. 23 П). Пред сед ник скуп шти не са мо фор мал но 
под но си скуп шти ни пред лог од лу ке о из бо ру чла но ва од бо ра и за-
ме ни ка истих на осно ву пред ло га по сла нич ких гру па. О пред ло гу 
мо же да се од лу чу је са мо у це ли ни, јав ним гла са њем, ве ћи ном гла-
со ва од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка (чл. 24 П). На пред лог 
по сла нич ке гру пе, скуп шти на мо же да од лу чи о пре стан ку ду жно-
сти чла на од бо ра (чл. 45). Ка ко глав ну реч у но ми на ци ји кан ди да та 
има пар тиј ско вођ ство, не ма про сто ра да оста ле пар ти је ме ђу соб но 
или струч но пар ла мен тар но те ло ути чу на из бор. Пар ти је би и да-
ље би ле про пор ци о нал но за сту пље не, али би се до не кле спре ча-
ва ло да се ком про ми то ва на или не ком пе тент на ли ца но ми ну ју за 
од бор је ди но за хва љу ју ћи пар тиј ској ода но сти. Кон сен су ал но ре-
ше ње је да од бор ни ке но ми ну је Би ро или Ко ле ги јум, ко ји би се 
са сто јао од пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, ше фо ва гру па и се кре-
та ри ја та. У Швај цар ској, од бо ре кон сти ту и ше кан це ла ри ја са ста-
вље на од Пре зи ди ју ма јед ног од до мо ва и по себ но ода бра них по-

33) Ре пу бли ка Ср би ја. На род на Скуп шти на, Из ве штај о ра ду од бо ра На род не Скуп шти не у 
2009. го ди ни, стр. 6, 7.

34) http://web.edu skun ta.fi/Re so ur ce.phx/par li a ment/abo ut par li a ment/how par li a ment works.
htx#The sta te bud get
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сла ни ка (чл. 43 П), а уло га пар ти ја у из бо ру чла но ва је ми нор на.35) 
У Шкот ској, од бор ни ке но ми ну је Би ро. По сла ник мо же сам да се 
пре ко овог те ла при ја ви за не ки од бор. Би ро има ду жност да, осим 
ба лан са стра на ка, при ли ком но ми на ци ја во ди ра чу на о ис ку ству 
и струч но сти кан ди да та (чл. 6.3/1,4 П). Ге не рал но гле да но, не ста-
бил ност од бо ра не мо ра да се ма ни фе сту је сме њи ва њем чла но ва 
та ко што би пар тиј ски вр хо ви ка жња ва ли на тај на чин не по слу шне 
по сла ни ке. Дам гард ис ти че да је до вољ но да по сла ни ци зна ју да су 
сме њи ви, због че га се др же стра нач ке, а не струч не ли ни је у од лу-
чи ва њу.36) Је ди на бра на ово ме је шкот ско ре ше ње да ман дат од бор-
ни ку пре ста је: 1) ако лич но под не се остав ку, 2) ако га од бор сме ни, 
3) ако из гу би по сла нич ки иму ни тет (чл. 6.3/5 П).

Изборпредседникаодбора за у зи ма по себ но ме сто. Од бор на 
сво јој пр вој сед ни ци би ра из кру га чла но ва, пред сед ни ка и за ме-
ни ка пред сед ни ка (чл. 25 П). Упо ред но до ми ни ра овај ме тод, али 
по сто је и прак се да пред сед ни ка би ра скуп шти на, спи кер или као 
у Не мач кој, где на осно ву до го во ра Ко ле ги ју ма (Ältestenrat), од бор 
би ра пред ло же не кан ди да те (чл. 58 П). Срп ски на чин не ја ча не за-
ви сност од бо ра, јер су све оп ци је, већ на чи ном из бо ром чла но ва, 
уна пред од ре ђе не пре ма же ља ма стра нач ких прин ци па ла. До де ла 
пред сед нич ког ме ста је про пор ци о нал на. Пре но вог по слов ни ка, 
од 26 по ли тич ких од бо ра, вла да ју ћа ве ћи на је има ла тан ку пред-
ност од 14 пред сед ни ка од бо ра. Не ки бит ни од бо ри, по пут оног за 
фи нан си је, су опо зи ци о ни (СРС). Због ма лих овла шће ња пред сед-
ни ка и са мог од бо ра, ни ова кви по ло жа ји не га ран ту ју опо зи ци ји 
ве ћи ути цај. Али, ни пар ти је вла да ју ће ко а ли ци је ни су вољ не да ко-
ри сте глав на од бор нич ка ме ста за кон тро лу ко а ли ци о них парт не ра. 
Од 8 пред сед ни ка од бо ра по зи ци је, ко ји су мо гли да кон тро ли шу 
ми ни стар ство, са мо дво је пред сед ни ка је би ло у по зи ци ји да ути-
че на рад парт нер ског ко а ли ци о ног ми ни стра у ма ње осе тљи вим 
те ма ма кул ту ре (ДС vs. Г17) и спор та (ДС vs. Г17). На ше пар ти је 
су за не ма ри ле ове ме ха ни зме за фор си ра ње ин тер-пар тиј ског обра-
сца, за раз ли ку од Не мач ке, где су од бо ри има ли уло ге у спро во ђе-
њу ко а ли ци о них до го во ра, ко хе рент но сти вла ди не по ли ти ке, али и 
ин тер-ег зе ку тив ног огра ни че ња вла сти, пре ко од бор нич ких мо сто-
ва кон тро ле.37) 

35) Erik Dam ga ard, ’’How Par ti es Con trol Com mit tee Mem bers’’, in: ParliamentsandMajority
RuleinWesternEurope (edi tor: Her bert  Do ring), Pal gra ve Mac mil lan, 1995, p. 314.

36) Ibid, p. 319.

37) Dong-Hun Kim and Ger hard Lo e wen berg, ‘’The Ro le of Par li a men tary Com mit te es in Co a li-
tion Go vern ments : Ke e ping Tabs on Co a li tion Part ners in the Ger man Bun de stag’’, Compa
rativePoliticalStudies, Vol. 38, No. 9, No vem ber 2005, pp. 1104-1129.
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Питањеотворенихилизатворенихседницадо ти че осе тљи-
во по ље тран спа рент но сти. Не ка да је по треб но да де ло ви од бор-
нич ких по сло ва де лом или пот пу но бу ду за тво ре ни за  јав ност, али 
и дру ге по сла ни ке. У пр вом слу ча ју, од бор ни ци би би ли скло ни ји 
да уби ра ју по ли тич ке по е не пре не го да се по све те струч ном ра ду 
и из ло же ни ји су оку пар тиј ских ли де ра и ше фо ва по сла нич ких гру-
па. Ако су сед ни це од бо ра увек отво ре не за дру ге по сла ни ке, он да 
је пар тиј ским би че ви ма лак ше да кон тро ли шу од бор ни ке, чи ме се 
оте жа ва по сти за ње ком про ми са нео п ход ног за кон сен зус. Јав ност 
ра да у срп ском пар ла мен ту је на чел но загарантoвана (чл. 254 П). 
Оста вље на је мо гућ ност да сед ни ца од бо ра бу де за тво ре на, ако на 
пред лог тре ћи не укуп ног бро ја од бор ни ка, о то ме од лу чи од бор. 
Од бор мо же од лу чи ти да пу сти ин фор ма ци ју у јав ност са за тво-
ре не сед ни це (чл. 255 П). Без пра ва гла са, сед ни ца ма од бо ра мо же 
да при су ству је по сла ник ко ји ни је члан од бо ра (чл. 74 П). Овим 
ре ше њем Ср би ја не спа да у ред пар ла ме на та са ја чим пра вом дис-
кре ци је. У Швај цар ској сед ни це од бо ра су за тво ре не, док су по-
да ци о на чи ну на ко ји су од бор ни ци гла са ли не до ступ ни (чл. 47, 
ст. 1 П). Исто је у Фин ској,38) Нор ве шкој (чл. 17 П), Дан ској (чл. 8, 
ст. 3 П), Швед ској.39) У Не мач кој, јав ни део об у хва та са мо ко нач ни 
део до но ше ња од лу ке и то на кон са ве то ва ња са Ältestenrat,док су 
у на че лу сед ни це за тво ре не до су прот не од лу ке са мог од бо ра (чл. 
69/69а П). Из сед ни це, аустриј ски од бор до њег до ма, мо же од лу чи-
ти да из у зме не по сла нич ко ли це, од но сно ако оп ти ра за за тво ре ну 
се си ју, 2/3 ве ћи ном и би ло ког по сла ни ка ко ји ни је члан од бо ра (чл. 
37/6,7 П). Ита ли јан ски Се нат мо же да ис кљу чи не ма тич ног се на то-
ра из сед ни це (чл. 31, ст. 3 П). Сед ни ца ма од бо ра у Фин ској, осим 
чла но ва од бо ра, је ди но још сме ју да при су ству ју спи кер и ње го ви 
за ме ни ци (чл. 36 П), ма да у прак си ско ро ни кад, а тре ба има ти у ви-
ду да је спи кер лич ност ко ја се би ра ис кљу чи во тај ним гла са њем, 
чи ме је при хва тљи ви ја за опо зи ци ју (чл. 34 Уста ва Фин ске).

Овлашћењаодбора

На пи је де ста лу овла шће ња од бо ра је за ко но дав на ини ци ја ти-
ва и спа ја ње/по де ла за кон ских пред ло га. Срп ски од бо ри не по се-
ду ју ова овла шће ња што је ком па ра тив но рет кост. Са мо по сла ник, 
Вла да, скуп шти на АП и 30.000 би ра ча има ју пра во за ко но дав не 
ини ци ја ти ве (чл. 150 П). Сем зе ма ља вест мин стер ског ти па, ма-

38) http://web.edu skun ta.fi/Re so ur ce.phx/par li a ment/com mit te es/in dex.htx

39) http://www.rik sda gen.se/tem pla tes/R_Pa ge____6431.aspx
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да и ту има из у зе та ка, јер аустра лиј ски Се нат има пра во спа ја ња/
по де ле (погл. 22, чл. 150 П), са мо Фран цу ска и Дан ска не при зна ју 
бар јед но од ових овла шће ња. Ма њи, но зна ча јан број зе ма ља при-
зна је пра во ини ци ја ти ве. То су Аустри ја (чл. 27, ст. 1 П), Исланд,40) 
Швај цар ска (чл. 45/а П), Швед ска (погл. 3, чл. 7 П). То пра во по-
сто ји и у Ита ли ји ка да од бо ри за се да ју insedelegislativa пре ма чл. 
72 уста ва, уко ли ко се за ко ни не од но се на ме ђу на род не уго во ре, 
устав ну/из бор ну ма те ри ју, де ле ги ра но за ко но дав ство или бу џет. И 
у ис точ но е вроп ским зе ма ља ма на ла зи мо овај ин сти тут. У Сло вач-
кој,41) Пољ ској,42) Ма ђар ској,43) a до 1996. у Укра ји ни.44) Ско ро све 
за пад но е вроп ске др жа ве да ју пра во спа ја ња/по де ле за ко на.45) 

Сле де ће у ни зу ана ли зи ра них овла шће ња је моћ ревизијеза
конскихпредлога. Она се од но си на под но ше ње аманд ма на и пре-
пра вља ње по тен ци јал них за ко на (rewriting thebills). Дру га вр ста 
ре ви зи је је не у год ни ја оп ци ја за из вр шну власт, по што он да од бо ри 
мо гу да за ко но дав ну аген ду устро је раз ли чи то, па и су прот но од 
ње, пре о бли ку ју ћи за кон ске пред ло ге ег зе ку ти ве. Срп ска про це ду-
ра по зна је са мо дис кре ци ју под но ше ња аманд ма на од стра не уста-
вом овла шће ног пред ла га ча за ко на, али и над ле жног од бо ра (чл. 
161 П). Ипак по сто ји ме тод ко ји се до не кле при бли жа ва пре пра-
вља њу, али са мо по је ди них чла но ва за ко на. Ако над ле жни од бор, 
од бор за устав на пи та ња и за ко но дав ство, али и пред ла гач за ко на 
при хва те ста вље ни аманд ман, исти по ста је део пред ло га и не раз-
ма тра се одво је но у пле ну му (чл. 164 П). Од бо ри у Ср би ји се не 
мо гу по хва ли ти да су кроз аманд ма не ус пе ли да оства ре зна чај ни ји 
ути цај у за ко но дав ству. Од ју на 2008. па у на ред них го ди ну да на, 
про сеч но је на је дан усво је ни за кон до ла зи ло са мо 0,8 аманд ма-
на.46) Низ за пад но е вроп ских од бо ра има ап со лут но пра во пре пра-
вља ња пред ло га. Ту спа да ју бел гиј ски, фин ски, не мач ки, исланд-

40) Althingi, (edi tors: Ar na Björk Jónsdóttir and Sol ve ig K. Jónsdóttir), Alt hin gi Ad mi ni stra tion, 
2010, p. 20.

41) Da ri na Ma lo va and Da na Si va ko va, ‘’The Na ti o nal Co un cil of the Slo vak Re pu blic’’, in: The
NewParliamentsofCentralandEasternEurope (edi tors: Da vid M. Ol son and Phi lip Nor ton), 
Frank Cass, Lon don, 2001, p. 111.

42) Amie Krep pel, Olddognewtricks:UnderstandingtheRoleoftheSejmsinceDemocratiza
tion,  An nual Me e ting of the Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, August 29 - Sep tem ber 
1, 2002, p. 27-28.

43) The Hun ga rian Na ti o nal As sembly, Of fi ce of the Na ti o nal As sembly, Bu da pest, 2006, p. 51.

44) Sa rah Whit mo re, StatebuildinginUkraine: TheUkrainianparliament19902003, Taylor & 
Fran cis, Lon don, 2005, p. 123.

45) Ви ди та бе лу у:  ThenewRolesofParliamentaryCommittees,Ibid, pp. 49-51.

46)  Исто, Из ве штај о ра ду од бо ра На род не Скуп шти не (11. јун 2008. – 11. јун 
2009), стр. 12-13.
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ски, ита ли јан ски, нор ве шки, шпан ски и швед ски.47) У Пор ту га ли ји 
или Лук сем бур гу, од бо ри мо гу оп штој сед ни ци да пре зен ту ју свој 
текст пред ло га на спрам ори ги нал ног у ви ду ал тер на ти ве.48) Са ста-
но ви шта ег зе ку тив но – ле ги сла тив них од но са, мо жда би ови де-
фи ци ти срп ских од бо ра мо гли да се ком пен зу ју од у зи ма њем пра ва 
вла ди да ста вља аманд ма не на сво је пред ло ге за ко на, на шта упу-
ћу је че шко ис ку ство.49)

Моћ прикупљања информација и докумената под ра зу ме ва 
струч ну и тех нич ку аси стен ци ју чла но ви ма од бо ра од стра не се-
кре та ри ја та, али и при ви ле ги ју од бо ра да по зо ву/оба ве жу све до ке 
јав них слу ша ња и ли ца из вла де и упра ве да им бла го вре ме но до-
ста ве до ку мен та за ре до ван рад. Од бо ри На род не Скуп шти не не ма-
ју ни јед ног је ди ног се кре та ра у сво јој за себ ној слу жби (!). На и ме, 
сву по моћ од бо ри ма у ра ду пру жа оп шта слу жба скуп шти не (чл. 
292 П). Не ма сум ње да по сла ни ци не мо гу са ми да оба вља ју све 
за дат ке, ни ти да им у то ме не мо же мно го по мо ћи оп шта слу жба, 
ко ја исто вре ме но мо ра да аси сти ра це лој скуп шти ни као ин сти-
ту ци ји. Пра ва су прот ност ово ме је су од бо ри Риксдага, ко ји има ју 
за себ ног се кре та ра и од 5 до 10 слу жбе ни ка ко ји пру жа ју тех нич ко-
струч ну по моћ. У Нор ве шкој се кре та ри јат од бо ра об у хва та јед ног 
или дво је слу жбе ни ка, а у дан ском Фолкетингу, осим што сва ки 
од бор мо ра има ти нај ма ње јед ног (не ки два) се кре та ра, они мо ра ју 
има ти ви со ко школ ско зва ње (пра во или еко но ми ја). Осим стал ног 
се кре та ри ја та, не ки од бо ри унајм љу ју струч ња ке, као у Вест мин-
сте ру, где уз оп шту слу жбу, од бо ри на вла сти ту ини ци ја ти ву мо гу 
да при ме у сво је ре до ве спе ци ја ли сте са стра не. Спе ци ја ли сти су 
на плат ном спи ску пар ла мен та и чи не са став ни део од бо ра у то ку 
це лог са зи ва. Код нас је по слов ни ком сти пу ли са но са мо да у ра-
ду од бо ра по по зи ву мо гу да уче ству ју на уч ни ци/струч ња ци (чл. 
74 П), што је ла ба ва и крат ко трај на ве за од бор ни ка и струч ња ка, 
ако се у прак си уоп ште по сто ји. На ове ло ше ''ин фра струк тур не'' 
усло ве, ка ле ме се по ло вич на овла шће ња у од но су на до ку мен те и 
све до ке. На и ме, од бо ри за ре до ван рад мо гу са мо да тра же, али не 
и да оба ве жу ми ни стар ство или дру ги ре пу блич ки ор ган да пру же 
нео п ход не ин фор ма ци је/по дат ке (чл. 74 П). Не што је пре ци зни је 
ак цен ти ра на ду жност ор га на у ве зи ан кент них од бо ра и ко ми си ја. 

47) Her bert Döring, ‘’Par li a men tary Agen da Con trol and Le gi sla ti ve Out co mes in We stern Euro-
pe’’, LegislativeStudiesQuarterly, Com pa ra ti ve Le gi sla ti ve Re se arch Cen ter, Vol. 26, No. 1 
(Feb., 2001), p. 151.

48) та бе ле у: ParliamentsandMajorityRuleinWesternEurope,Ibid, pp. 289, 290.

49) Ja ni ca Rescho va and Jin dri ska Syllo va, ’’The Le gi sla tu re of the Czech Re pu blic’’, in: The
NewParliamentsofCentralandEasternEurope,Ibid, p. 97.
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Оба ве зни су др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је да се ода зо ву на по зив 
и да пру же све по треб не ин фор ма ци је (чл. 68 П). Јав на слу ша ња, 
пак, да ју пра во пред сед ни ку од бо ра са мо да по зо ве ли ца од зна ча ја 
на слу ша ње (чл. 84 П). Од бо ри Ср би је не ма ју механизaм за по кре-
та ње про це ду ре при ну де до ла ска на слу ша ње, ан кент ни од бор или 
ко ми си ју, као што то има аустриј ски од бор (чл. 40, ст. 2 П), ко ји 
мо же зах те ва ти од ком пе тент них ор га на да се не ко ли це при ве де. 
Уло га ан кент них од бо ра и ко ми си ја је ипак уна за ђе на од ред бом да 
им се не при зна ју ис тра жне и дру ге суд ске рад ње (чл. 68 П). Уло га 
ис тра жних од бо ра са суд ским овла шће њи ма не мо ра да се са сто ји 
у ре ша ва њу спо ро ва или пред ме та њи хо вог ра да. Оја ча ни пра вом 
ис тра жно-суд ских рад њи, лак шег кон сти ту и са ња (1/5 по сла ни ка), 
јав но шћу ра да, пор ту гал ски ис тра жни од бо ри су би ли глав ни фак-
тор од ре ђи ва ња по ли тич ке аген де, при мар ни обје кат ме ди ја и ви-
со ко це ње ни од опо зи ци о них пар ти ја као сред ство ути ца ја на вла-
ду ап со лут не ве ћи не.50)

*
**

На род на Скуп шти на још ни је ушла у ста ди јум ''уну тра шње'' 
де мо кра ти за ци је,51) бу ду ћи да ве ћи на по је ди нач но по сма тра них па-
ра ме та ра струк ту ре, про це ду ра и овла шће ња од бо ра, спа да у до њи 
или сред њи ни во мо дер ни за ци је у од но су на стра не пар ла мен те. Не 
по се ду ју упо ред ни од бо ри мак си ма лан ста тус по свим ка рак те ри-
сти ка ма, али је ге не рал но гле да но, прак са да ако у не ким сфе ра ма 
да ти од бо ри има ју сред ње раз ви је ну (евен ту ал но ми ни ми мал ну) 
дис кре ци ју, у оста лим или ве ћи ни слу ча је ва има ју ве о ма ја ку, чак 
и мак си мал ну. И у зе мља ма у ко ји ма се ја вља кла си чан пар ла мен-
та ри зам и где од бо ри ни су то ли ко ја ки, кре ћу ре фор ме ка њи хо вој 
ин сти ту ци о на ли за ци ји. Исто, не што сла би ји си стем од бо ра у ви-
со ко ра зви је ним и по ли тич ки ста бил ним зе мља ма, по пут Бри та ни је 
(раз ви је ни од бо ри за кон тро лу ег зе ку ти ве, али се и за ко но дав ни ја-
ча ју), ни ка ко не би смео да бу де из го вор за од ла га ње ре фор ми срп-
ских од бо ра. Не раз ви је но дру штво у Ср би ји сто ји са мо на спрам 
моћ не ег зе ку ти ве и пар тиј ских вр хо ва. Ср би ја ни је фе де рал на или 
ре ги о нал на др жа ва да би се и пре ко тих мо де ла др жав ног уре ђе-
ња вр шио ба ланс и дис пер зи ја мо ћи. Од бо ри су пр ва ин сти ту ци ја 
ко ја ће лак шим пу тем ре фор ми са на (без ре ви зи ја Уста ва), да ти од-
ре ђе ни до при нос по ли тич ком си сте му кроз до бро за ко но дав ство, 

50) Cri sti na Le ston – Ban de i ra, FromLegislation toLegitimation:The roleof thePortuguese
parliament, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2004, pp. 82-84.

51) Алек сан дар Но ва ко вић, ''Основ не ка рак те ри сти ке и уло га пар ла ме на та у тран зи ци ји'', 
Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2005, стр. 129.
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ефи ка сно над гле да ње ег зе ку ти ве/упра ве и оп шти ре ба ланс од но са 
из вр шне вла сти и за ко но дав ца.

MarkoPejkovic

SERBIANPARLIAMENTARYCOMMIT-
TEES-COMPARATIVEANALYSIS

Summary
For a long ti me the le gi sla ti ve stu di es ha ve been out of fo cus in 

po li ti cal sci en ce. The fall of in te rest in the ory was pa ral le ledwith com-
mon no tion of ’’dec li ne of le gi sla tu res’’ in si de the po li ti cal systems. 
Ho we ver, du ring the last few de ca des, re vi ta li sed re se arch of par li a-
ments, espe ci ally of the ir com mit te es, has co in ci ded with new pro ces-
ses of com pre hen si ve par li a men tary in sti tu ti o na li sa tion, pri ma rily thro-
ugh streng hte ning of com mit te es in pe riod which in li te ra tu re is cal led 
’’age of par li a ments’’. The re fo re, in this pa per, the ne west Ru les of Pro-
ce du res Act of Ser bian Na ti o nal As sembly (july 2010) oc cu pi es cen tral 
pla ce of analysis and in it the sta tus and roll of par li a men tary com mit-
te es. First, the o re ti cal aspect of con cep tu a li zing le gi sla ti ve-exe cu ti ve 
re la ti on ships is men ti o ned, i.e. the the ory of com mit te es as main agents 
in flu en cing the na tu re of such re la ti ons, then struc tu res, pro ce du res and 
po wers of ser bian com mit te es are exa mi ned in com pa ra ti ve con text, as 
well as im pact of po li ti cal par ti es on the ir mem ber ship and fun cti o ning. 
This pa per is an at tempt of its wri ter to partly pre sent an in sti tu ti o nal 
ar ran ge ment of ser bian le gi sla tu re and to as sess re form po ten ti als of 
com mit te es as par li a men tary units.
Key words: par li a men tary com mit te es, par li a ment, ru les of pro ce du re/stan-

ding or ders, po li ti cal par ti es, fu sion of po wers, se pa ra tion of po-
wers
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Resume
The gro wing im por tan ce of par li a men tary com mit te es wor ldwi de 

se ems to cor re la te with emer ging sci en ti fic re vi val of it. As par li a ment 
al ways pro ved to be highly fle xi ble and adap ti ve in sti tu tion, se ems that 
the ti me when its com mit te es we re re gar ded as ob so le te and mar gi nal 
has al ready go ne. Be a ring in mind that in par li a men tary systems, one 
me su res the exe cu ti ve-le gi sla ti ve fu sion of po wers pre sent to a gre at 
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ex tent, the ad di ti o nal in sti tu ti o na li za tion of as sem bli es im po ses it self 
as one of the most ef fi ci ent so lu tion for such ano maly via pro gres si ve 
em po we ring the par li a men tary com mit te es. Thro ugh the ra ti o nal – cho-
i ce ap pro ach, the aut hor draws com mon as sump ti ons from con tem po-
rary com pa ra ti ve po li tics in or der to un der li ne fo ur main fun cti ons of 
com mit te es and one pre con di tion for the ir op ti mal work. The se are: 
eco no mi es of ope ra tion, ga ins from tra de, in for ma tion ac qu i si ti on and 
par ti san co-oor di na tion as de fi ned by the pa pers of Strom and Mat tson. 
The aut hor cla ri fi es why he thinks that the most im por tant pre con di-
tion for com mit te es to gain auto nomy from the go vern ment and party 
whips and for com mit tee system to work pro perly is to furt her as much 
as pos si ble unity vo ting among mem bers of com mit te es ba sed on the ir 
tec hni cal know led ge and com pe ten ce, ex cept for pe ri ods when mi no-
rity go vern ment is in char ge.

Com bi ning com pre hen si ve com pa ra ti ve ex pe ri en ces with tho ro-
ugh exa mi na ti on of the la test ser bian Ru les of Pro ce du re 2010, se ve-
ral con clu si ons ha ve been outli ned. Alt ho ugh the re we re sphe res whe re 
ser bian com mit te es fol low so me of the best so lu ti ons of de ve lo ped po li-
ti cal systems, in ma jo rity of them ser bain com mit te es re main bac kward 
wit ho ut se ri o us im pact. For exam ple, whi le di vi ding party in flu en ce 
on com mit te es pro por ti o nally in li ne with ge ne ral po wer-opo si tion rift, 
ser bian com mit te es stand wit ho ut le gi sla ti ve ini ti a ti ve, po wer to split, 
di vi de or rew ri te go vern ment bills as well as wit ho ut stron ger pre ro ga-
ti ves con cer ning ac qu i ring do cu ments and wit nes ses. Bi a sed over lap 
bet we en com mit te es when the ir over sight ro le is at sta ke is al so pre sent. 
The com mit tee struc tu re do es not fol low go vern ment de part ments so to 
put MPs on equ al fo o ting in terms of amo unt of tasks and le gi sla ti ve 
bur den. Al so, this pa per esti ma tes strong, over ri ding in flu en ce of party 
eli tes on com mit tee mem bers such as to pre vent them from in de pen dent 
work.

* Овај рад је примљен 19. октобра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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