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ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ 
ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА* 

Са же так
Циљ ра да је да ука же на мо гу ће прав це де мо кра ти за ци је 

по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји и пре ва зи ла же ња пар то кра ти је као 
глав ног пред у сло ва по ве ћа ња де мо крат ских ка па ци те та и на прет ка 
дру штва. У ана ли зи је ко ри шћен те о риј ски те ме љи то за сно ван и 
про ве рен на уч ни ме тод. На гла ша ва се да је у Ср би ји под пла штом 
пар тиј ског пли у ра ли зма, уме сто де мо кра ти за ци је из вр ше на још 
ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма и да ствар ни по ка за тељ 
де мо кра тич но сти по ли тич ких пар ти ја ни је са мо из ја шња ва ње већ 
прак тич но де ло ва ње. За кљу чу је се: да су за раз ја шње ње ствар ног 
од но са по сто је ћих пар ти ја пре ма де мо кра ти ји по себ но ин ди ка тив-
ни од нос пре ма сво ји ни, за тим са мо схва та ње де мо кра ти је и уну-
тар пар тиј ски од но си; да се за уки да ње по ли тич ког мо но по ли зма и 
де мо кра ти за ци ју дру штва мо гу успе шно бо ри ти са мо оне по ли тич-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ке пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зу ју и на де мо крат-
ским прин ци пи ма де лу ју.
Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке пар ти је; де мо крат ски ка па-

ци те ти.

 
ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ 

Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је 
пред ста вља до ми нант на пар то кра ти ја, ко јом се де мо крат ске те жње 
не пре ста но по ти ску ју и гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт и око 
вла сти, по ли тич ке стран ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за за јед-
нич ки ин те рес гра ђа на и оп ште ин те ре се дру штва. И по што се ме-
ђу стра нач ки ан та го ни зам не мо же пре вла да ти стра нач ким ме то да-
ма, дру штво се тап ка ју ћи у ме сту вр ти у круг. 

Рас пи ри ва њем по ли тич ког ан та го ни зма ме ђу гра ђа ни ма, 
ме ђу стра нач ка бор ба за власт под сти че со ци јал ни, на ци о нал ни и 
вер ски ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат ско спо ра зу ме ва ње и 
до го ва ра ње. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је или 
из и гра ва за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу сво је 
кан ди да те за од бор ни ке и по сла ни ке.

Већ на по чет ку тран зи ци је по ли тич ким стран ка ма је обез бе-
ђен ап со лут ни мо но пол на ба вље ње по ли ти ком, па је око че ти ри 
пе ти не гра ђа на Ср би је оста ло ван по ли тич ког ор га ни зо ва ња, али 
ни она пар тиј ски ор га ни зо ва на пе ти на не ма го то во ни ка квог ути-
ца ја на по ли ти ку би ро кра ти зо ва них стра на ка. При та квој по ли тич-
кој кон сте ла ци ји, за ко но дав на и из вр шна, а уве ли ко и суд ска власт, 
прак тич но де лу ју по ди рек ти ва ма вла да ју ћих стра на ка, или тач ни-
је, њи хо вих ру ко вод ста ва.

То бо же на род ни по сла ни ци и од бор ни ци фак тич ки су под 
им пе ра тив ним ман да том сво јих стра на ка, по чи јим на ло зи ма мо-
ра ју по сту па ти да би по ве ре ни ман дат за др жа ли. И цен трал на и 
ло кал на власт су на тај на чин пре тво ре не у пар тиј ске, за обич не 
гра ђа не не до дир љи ве, ба сти ље. 

Ус по ста вље ни ви ше пар ти зам ни је до нео ствар ну де мо кра-
ти за ци ју, већ го лу бор бу за власт јер се и вла да ју ће и опо зи ци о не 
пар ти је та ко по на ша ју. Ако од ви ше пар ти ја ко је се бо ре за власт, 
са мо јед на тре ба да вла да, он да је са свим ја сно да се не ра ди о де-
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мо крат ском већ о ти пич но ауто крат ском си сте му.1) Под пла штом 
пар тиј ског плу ра ли зма и у Ср би ји је уме сто де мо кра ти за ци је из вр-
ше на још ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма. 

Иако се све пар ти је из ја шња ва ју за де мо кра ти ју, ствар ни 
по ка за тељ њи хо ве де мо кра тич но сти ни је са мо из ја шња ва ње већ 
прак тич но де ло ва ње. За раз ја шње ње ствар ног од но са по сто је ћих 
пар ти ја пре ма де мо кра ти ји, по себ но су ин ди ка тив ни: од нос пре ма 
сво ји ни, за тим са мо схва та ње де мо кра ти је и нај зад уну тар пар тиј-
ски од но си.

ОД НОС ПРЕ МА СВО ЈИ НИ

У сре ди ште про грам ских опре де ље ња свих зна чај ни јих пар-
ти ја ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су об ли ци за јед-
нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим за не ма ре ни. 
Ни јед на стран ка не при да је ве ћи зна чај ак ци о нар ству и за дру гар-
ству за по сле них, ко ји се у про грам ским до ку мен ти ма ве ћи не стра-
на ка и не спо ми њу.

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти-
за ци ју и ап со лу ти за ци је мо но по ли стич ких об ли ка при ват ног и др-
жав ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју 
или на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци-
јом вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и 
обрат но. Ја ко др жав но вла сни штво је осно ва ја ке др жав не вла сти, 
ко ју под јед на ко же ле и пар ти је на вла сти, и пар ти је ко је се бо ре за 
осва ја ње вла сти. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног 
си ро ма штва је не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је-
не вла сти над обез вла шће ним ма са ма.2) 

Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је 
сво ју иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих 
пред у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског 
раз во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским 
струк ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су-
бје ка та у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не 
мо гу др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве-
нич ко вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко-

1) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли тич ке вла сти“, 
Политичкаревија, 1/2010, Ин сти ут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 131-146.

2) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во ја 
де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија,2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2010, стр. 221.
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ном ске по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је 
сво јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. А то 
уме сто де мо кра ти за ци је зах те ва још ве ћу ауто кра ти за ци ју др жав не 
вла сти, ко ја спо ља мо ра ути ца ти на одр жа ва ње дру штве ног по рет-
ка.

 Ап сурд не су те жње за ре ста у ра ци јом др жав ног и сит но соп-
стве нич ког вла сни штва кад се зна да су ета ти стич ки си сте ми ис точ-
но е вроп ских зе ма ља, за сно ва ни на др жав ном вла сни штву, упра во 
и па ли под сна жним еко ном ским при ти ском здру же ног свет ског 
ка пи та ла, под чи јим је уда ром др жав ни ка пи тал и нај ра зви је ни јих 
ин ду стриј ских зе ма ља. Али иза тог ап сур да сто је с јед не стра не 
ета ти стич ке и сит но соп стве нич ке ам би ци је не по сред них но си ла ца 
по гре шно за по че те тран зи ци је, ор га ни зо ва них у по ли тич ке стран-
ке, а с дру ге стра не им пе ри ја ли стич ке аспи ра ци је ве ли ких си ла ко-
ји ма та кав ток тран зи ци је бар при вре ме но од го ва ра.

За ре тро град не трен до ве ис точ но е вроп ских и ју го сло вен ских 
зе ма ља не мо гу се оп ту жи ва ти са мо њи хо ви не по сред ни но си о ци 
ко ји углав ном де лу ју у спре зи и по дик та ту ве ли ких си ла. Им пе ри-
ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ни ка ко не од го ва ра ју еко ном ски 
сна жне и по ли тич ки са мо стал не ко ло ни је ко је се са њи ма мо гу рав-
но прав но но си ти, због че га им са за ста ре лим тех но ло ги ја ма ну де и 
за ста ре ле еко ном ке и по ли тич ке мо де ле.3) Ко ло ни јал на до ми на ци ја 
лак ше се оства ру је пре ко ауто крат ске вла сти не го пре ко де мо крат-
ске др жа ве, а сит ни ји и ре про дук тив но сла би ји ка пи та ли лак ше се 
не го круп ни ји ста вља ју под ко ман ду свет ског ка пи та ла.

Са вре ме ни свет већ де лу је као је дин стве на за јед ни ца и за-
то ствар не де мо кра ти за ци је на ци о нал них за јед ни ца не мо же би ти 
без де мо кра ти за ци је свет ске за јед ни це и обрат но. Пер спек ти ва је у 
раз во ју сво јин ских од но са на за дру жним прин ци пи ма, као осно ви 
оп ште дру штве не еко ном ске мо ти ва ци је, ко ја про ис ти че из при сва-
ја ња и по осно ву жи вог ра да и по осно ву уло же них сред ста ва. Као 
не из о став ни услов раз во ја са вре ме не про из вод ње, де мо кра ти за ци-

3)  „Да би се ра ди што ве ће екс пло а та ци је, др жа ле у ин фе ри ор ном по ло жа ју, ко ло ни ја ма 
се не про да ју но ве и здра ве, већ за ста ре ле и пр ља ве тех но ло ги је“. ( Жив ко Мар ко вић, 
Дијалектикасавременеколонизације,СНС – На уч на, Бе о град, 2006, стр. 148.); Тран сна-
ци о нал не кор по ра ци је ко ло ни ја ма „...пре но се ма ње зна чај не фа зе док про це си од стра-
те шког зна ча ја оста ју у њи хо вим ру ка ма...“, (др Да ни ца Дра ку лић и др., Глобализација
светскеекономије,Са вез еко но ми ста Вој во ди не, Но ви Сад, 1992,  стр. 89) јер је „...је-
дан од оми ље них ме то да тран сна ци о нал них кор по ра ци ја у екс по а та ци ји и кон тро ли над 
свет ском при вре дом из воз „шраф ци гер ске“ тех но ло ги је ко јом се јед на зе мља у раз во ју  
укљу чу је у свет ско тр жи ште на на чин ко ји од го ва ра Цен тру“. ( др Ра до слав Сто ја но вић, 
Силаимоћумеђународнимодносима,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1982, стр. 195.)
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ја сво јин ских од но са ни је пар ци јал ни ин те рес би ло ко је дру штве не 
гру пе, већ оп шти ин те рес дру штва и осно ва дру штве ног про гре са, 
за ко ји тре ба да се бо ре све про гре сив не сна ге, а не ова или она 
стран ка.

Глав ни ори јен тир за тзв. тран зи ци ју Ср би је, мо ра ле би пред-
ста вља ти са вре ме не раз вој не тен ден ци је и про це си у раз ви је ним 
ин ду стриј ским зе мља ма, са ко ји ма оне ула зе у тр жи шну и сва ку 
дру гу утак ми цу. Те тен ден ци је се ис по ља ва ју кроз исто вре ме ну 
при ва ти за ци ју и со ци ја ли за ци ју сво јин ских од но са раз ви ја њем ак-
ци о нар ства, за дру гар ства и дру гих об ли ка за јед нич ког при вре ђи-
ва ња. Са мо опре де ље ње за та кву сво јин ску тран сфор ма ци ју мо же 
пред ста вља ти осно ву про гре сив ног де ло ва ња по ли тич ких ор га ни-
за ци ја јер без то га не ма ни ду го роч ног дру штве ног раз во ја ни трај-
ног пре ва зи ла же ња еко ном ске и дру штве не кри зе. 

ОД НОС ПРЕ МА ДЕ МО КРА ТИ ЈИ

Мо но по ли стич ким об ли ци ма вла сни штва од го ва ра ју и мо-
но ли стич ки об ли ци вла да ви не. Ори јен та ци јом по ли тич ких стра на-
ка на др жав но и сит но соп стве нич ко вла сни штво усло вље на је и 
њи хо ва ори јен та ци ја на цен тра ли зо ва ну др жав ну, у су шти ни ауто-
крат ску власт, без ко је се си стем за сно ван на мо но по ли стич ком 
вла сни штву не би мо гао ни одр жа ва ти.

Та ква ори јен та ци ја при кри ва се опре де ље њи ма за пар ла мен-
тар ну „де мо кра ти ју“ без де мо кра ти је. Ни јед на по ли тич ка стран ка 
у Ср би ји не при хва та си стем не по сред не де мо кра ти је, а по је ди не 
су чак и про тив еле ме на та та кве де мо кра ти је.

И вла да ју ћим и опо зи ци о ним пар ти ја ма за пра во је ва жни је 
пре о ти ма ње вла сти, а не да ли ће си стем вла сти би ти де мо крат-
ски или ауто крат ски. За то у Ср би ји још увек не ма пра ве де мо крат-
ске опо зи ци је, па ни ствар не де мо крат ске ал тер на ти ве вла да ју ћим 
ауто крат ским ре жи ми ма. Та квом ста њу из у зет но по го ду ју три мо-
мен та. Је дан је еко ном ска не раз ви је ност ко јој ви ше од го ва ра ауто-
крат ски не го де мо крат ски си стем вла да ви не. Дру ги је од су ство 
ма сов ног де мо крат ског по кре та ко ји би мо гао де мо крат ским сред-
стви ма сру ши ти ауто крат ски и ус по ста ви ти де мо крат ски си стем 
вла сти. Тре ћи је ауто крат ски ме ђу на род ни по ре дак, ко ји се одр жа-
ва, и је ди но се и мо же одр жа ти на ауто крат ским на ци о нал ним ре-
жи ми ма. За то вла да ју ће свет ске си ле сво јим ко ло ни ја ма ну де са мо 
фор мал ну де мо кра ти ју са ма ло де мо крат ских пра ва и мно го ауто-
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крат ске вла сти пре ко ко је мо гу по сво јој же љи вла да ти свет ском 
за јед ни цом.4)

У си сте му пар тиј ске вла да ви не кон цен тра ци ја вла сти се 
вр ши иза ку ли са пар ла мен тар не де мо кра ти је, чи ме се пар ла мент 
пре тва ра у ин стру мент пар тиј ске вла да ви не, а де мо кра ти ја сво ди 
на де мо крат ску про це ду ру без ствар не де мо кра ти је. Во ђа вла да ју-
ће пар ти је мо же обез бе ди ти да це ла вла да, иако је фор мал но би ра 
пар ла мент, бу де са ста вље на од ње го вих пар тиј ских по да ни ка пре ко 
ко јих има мо гућ ност од лу чу ју ће уло ге у кре и ра њу за ко но дав не ре-
гу ла ти ве и во ђе њу це ло куп не др жав не по ли ти ке.5)

 Ауто крат ски на чин вла да ви не мо же се оства ри ва ти и без об-
зи ра на то да ли је си стем јед но пар тиј ски или ви ше пар тиј ски јер 
сва ка пар ти ја на вла сти, не за ви сно од то га ка ко се де кла ри ше, вла-
да као ма њи на или у крај њем слу ча ју као јед на је ди на лич ност. У 
слу ча ју ме ђу пар тиј ске ко а ли ци је обич но до ми ни ра нај у ти цај ни ја 
пар ти ја или се ко а ли ци ја бр зо рас па да. Пре ко сво јих пар тиј ских 
по да ни ка у др жав ном апа ра ту во ђа вла да ју ће пар ти је би мо гао 
упра вља ти др жа вом и да сам не ма ни ка кву др жав ну функ ци ју. По-
сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла са ју по ди рек ти ва ма сво је пар-
ти је ко је из ра жа ва ју во љу пар тиј ског во ђе, а уко ли ко та ко не по-
сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим за ступ ни ци ма пар тиј ске 
ли ни је. Та ко по сла ни ци не де лу ју као на род ни, већ као пар тиј ски 
пред став ни ци.6)

У свим об ли ци ма и у свим окол но сти ма пар то кра ти ја, у су-
шти ни, пред ста вља об лик ауто крат ске вла да ви не од но сно мо но по-
ли са ну власт јед не пар ти је и јед ног пар тиј ског во ђе. Због то га су 
по ли тич ки про гра ми пар ти ја пу ни ком про ми са и без ја сне ду го-
роч не ори јен та ци је дру штве ног раз во ја. Али зва нич ни про гра ми и 
ни су пра ви ори јен тир њи хо вог по ли тич ког де ло ва ња.

4)  „Ауто ри тар на ко ло ни јал на вла да ви на се и мо же спро во ди ти је ди но пре ко ауто ри тар них 
ре жи ма  оли че них у ауто ри тар ним по је дин ци ма, ко је је ла ко са ви ти, при во ле ти, под-
ми ти ти и пре те ћим опо ме на ма за пла ши ти, док је цео на род те шко по ко ри ти...“ (Жив ко 
Мар ко вић, Дијалектикасавременеколонизације, исто, стр. 177) Прин цип на ко јем по чи-
ва „...де мо кра ти ја ни ског ин тен зи те та“, за пра во је „изо ла ци ја“ вла сти од на ро да: „...од 
мо мен та ка да је иза бра на, но ва  власт је „изо ло ва на“, за шти ће на од при ти са ка и зах те ва 
на ро да, ка ко би мо гла „ефи ка сно“ да вла да – из над све га ис пу ња ва зах те ве гло бал ног 
по рет ка“. (Ми ро слав Пе чуј лић, Глобализација–дваликасвета,Гу тен бер го ва га лак си-
ја, Бе о град, 2002, стр. 89.) И „...раз лог због ко јег др жа ве не скре ћу  са пу та гло ба ли за-
ци је ле жи у то ме што се од лу ке не до но се де мо кр та ски ни ти ра ди оп штих ин те ре са“. 
(Глобализација(Вол ден Бе ло), Clio, Бе о град, 2003, стр. 287.)

5) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2009, стр. 75.

6) Исто, стр. 76.
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Пра ви про грам је оно што пар тиј ски во ђа у кон крет ним дру-
штве ним окол но сти ма од лу чи. Пра те ћи оно што во ђа на ја вљу је, 
зва нич ним про гра ми ма не при па да ју ве ћи зна чај ни са ме стран ке.

У тр ци за гла со ви ма, стран ке се до дво ра ва ју свим со ци јал-
ним гру па ци ја ма, али не од сту па ју ћи од соп стве них те жњи за мо-
но по ли за ци јом др жав не вла сти. Ра спе те из ме ђу уско стра нач ких 
ци ље ва и по тре бе за при до би ја њем што ве ћег бро ја гла са ча, стран-
ке не би ра ју сред ства за при кри ва ње ствар них на ме ра, слу же ћи се 
че сто и скр на вље њем нај све тих људ ских иде а ла.

 
УНУ ТАР ПАР ТИЈ СКА ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Те жње по ли тич ких стра на ка за мо но по ли за ци јом др жав не 
вла сти ди рект но су по ве за не са усме ре но шћу на мо но по ли за ци ју 
уну тар пар тиј ског од лу чи ва ња. Аутократ ско упра вља ње др жа вом 
не из бе жно за со бом по вла чи и ауто крат ско ру ко во ђе ње вла да ју ћом 
пар ти јом. 

Уну тар пар тиј ски ауто кра ти зам се, као и др жав ни, при кри ва 
фор мал ним де мо кра ти змом. Де кла ра тив но се при хва та ју на че ла 
де мо крат ског ор га ни зо ва ња и де ло ва ња а прак тич но се при ме њу је 
ауто крат ско ру ко во ђе ње стран ком. Обич но члан ство је на са мим 
мар ги на ма цен тра ли зо ва ног пар тиј ског од лу чи ва ња. Про грам, ста-
тут и дру ге зна чај ни је од лу ке до но се цен трал ни ор га ни, без уче шћа 
члан ства ко је се оба ве зу је са мо на спро во ђе ње пар тиј ских од лу ка. 
Уло га члан ства до ла зи до из ра жа ја углав ном у из бо ри ма ка да је по-
треб но ан га жо ва ње ве ћег бро ја ак ти ви ста, ка ко у во ђе њу из бор не 
кам па ње, та ко и у спро во ђе њу из бор ног по ступ ка. 

Пред став нич ки ор га ни стра на ка (кон грес, скуп шти на, кон-
вен ци ја, кон фе рен ци ја) та ко ђе не ма ју од лу чу ју ћу уло гу иако фор-
мал но до но се нај зна чај ни је од лу ке. Они углав ном ве ри фи ку ју 
од лу ке ко је су у об ли ку пред ло га прак тич но већ до не се не у пар-
тиј ским ру ко вод стви ма.7) У ру ко во де ћим ор га ни ма се ре ша ва ју сва 
кључ на пи та ња од зна ча ја за пар тиј ско ор га ни зо ва ње и де ло ва ње, 
док кон гре си или скуп шти не као нај ви ши ор га ни, има ју пре те жно 

7) „Ди стри бу ци ја мо ћи у пар ти ја ма по пра ви лу од сту па од фор мал не струк ту ре про пи са-
не пар тиј ским до ку мен ти ма. У ствар но сти, ужи из вр шно-по ли тич ки ор га ни (на ро чи то 
пар тиј ски во ђа) пре суд но ути чу на са др жај пар тиј ских од лу ка, док се уло га фор мал но 
ви ших пар тиј ских фо ру ма нај че шће сво ди на  ра ти фи ка ци ју“. (Дра ган Су бо тић, „Од-
лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, Политичкаревија, 1/2007, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 84)
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ма ни фе ста ци о ни ка рак тер, где се не из но се не го, по пра ви лу, за та-
шка ва ју пар тиј ски про бле ми.8)

Тех но ло ги ја ауто крат ске вла да ви не го то во се ни по че му не 
раз ли ку је у јед но пар тиј ском и ви ше пар тиј ском си сте му, осим што 
се у ви ше пар тиј ском си сте му мо ра во ди ти ра чу на о ре а го ва њу опо-
зи ци је уко ли ко она пред ста вља не ку зна чај ни ју сна гу. За нај зна чај-
ни је др жав не функ ци је пред ла жу се и би ра ју но си о ци нај зна чај ни-
јих пар тиј ских функ ци ја, чи ме се обез бе ђу је да вла да ју ћа пар ти ја 
сво ју по ли ти ку на нај е фи ка сни ји на чин спро во ди пре ко др жав ног 
апа ра та, јер уко ли ко до ђе до од сту па ња, она се тре ти ра ју као кр-
ше ње пар тиј ске ди сци пли не, па пре кр ши о ци гу бе и пар тиј ске и 
др жав не функ ци је. По ли тич ке од лу ке, по пра ви лу, на ста ју у пре-
ли ми нар ним не фор мал ним до го во ри ма ше фа вла да ју ће пар ти је са 
нај бли жим са рад ни ци ма, чи ме се по ли ти ка прак тич но при ва ти зу-
је9) баш као што се не фор мал ним ка на ли ма при ва ти зу ју и сред ства 
дру штве не ре про дук ци је. 

Са свим дру га чи је би мо ра ло би ти у истин ски де мо крат ском 
си сте му вла да ви не. Та да се све мо ра чи ни ти јав но и уз не по сред но 
уче шће свих за ин те ре со ва них су бјек та. Уко ли ко же ле да се бо ре 
за ствар ну де мо кра ти за ци ју дру штва, по ли тич ке пар ти је се и са-
ме мо ра ју де мо кра ти зо ва ти, јер не мо гу у дру штву де ло ва ти де-
мо крат ски ако уну тар се бе де лу ју ауто крат ски. А та да у њи хо вом 
ра ду мо ра би ти све дру га чи је. 

Пре све га, о кључ ним пи та њи ма по ли тич ког ор га ни зо ва ња и 
де ло ва ња мо ра ло би уме сто ру ко вод ства од лу чи ва ти члан ство по-
ли тич ких пар ти ја, што под ра зу ме ва да се про грам ска и ста ту тар-
на ак та и дру ге зна чај не од лу ке, до но се ре фе рен ду мом и дру гим 
об ли ци ма лич ног из ја шња ва ња. Из бор ни ор га ни и њи хо ва из вр-
шна те ла би има ли пре све га ор га ни за тор ску уло гу у при пре ма њу 
и спро во ђе њу де мо крат ских од лу ка. Члан ство по ли тич ких пар ти ја 
мо ра од лу чу ју ћу уло гу има ти и у спро во ђе њу по ли тич ких од лу ка. 

8)  Ви ди: Вла дан Стан ко вић, „По ли тич ке ели те у Ср би ји – од пар то кра ти је до плу то кра ти-
је“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 101-102.

9) „Гло бал но по сма тра но, про цес до но ше ња кључ них од лу ка по чи ње та ко што, на осно ву 
основ них  стра нач ких опре де ље ња и рас по ло жи вих ана ли за, пред лог фор му ли шу ли-
дер и ње го во нај бли же (не)фор мал но окру же ње – пот пре де сед ни ци, са вет ни ци, кључ ни 
фи нан си је ри, од но сно ми ни стри  и ше фо ви по сла нич ких гру па“. (Зо ран Сто јиљ ко вић, 
„По ли тич ке пар ти је и по ли тич ка пар ти ци па ци ја - слу чај Ср би ја“, ГодишњакФакулте-
таполитичкихнаукауБеограду,ФПН, Бе о град, 2007, стр. 210.)

  „Глав на по ли тич ка моћ скри ва се у уну тра шњим струк ту ра ма по ли тич ких пар ти ја, у ко-
ји ма гру па љу ди – оли гар хи ја, у окви ру ко је је дан од њих има кључ ну по зи ци ју, до но си 
глав не по ли тич ке од лу ке и вр ши ре ди стри бу ци ју мо ћи“. (Сла ви ша Ор ло вић, Политич-
киживотСрбије–измеђудемократијеипартократије,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2008, стр. 459.)
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Од лу чу ју ћу уло гу у до но ше њу и спро во ђе њу по ли тич ких 
од лу ка члан ство по ли тич ких стра на ка не мо же има ти без пот пу-
но сло бод не ини ци ја ти ве. Пре ва зи ла же ње по ла ри за ци је на ини-
ци ја тив но ру ко вод ство и без и ни ци ја тив но члан ство глав ни је 
пред у слов де мо кра ти за ци је по ли тич ких ор га ни за ци ја. Истин ском 
де мо кра ти за ци јом по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња уме сто 
хи је рар хиј ске суб ор ди на ци је из ме ђу ру ко вод ста ва, ус по ста вља се 
ствар на рав но прав ност свих при пад ни ка ор га ни за ци је. Пре ва зи ла-
же њем по да ни штва и по ли тич ке по слу шно сти уме сто по слу шним 
ка ри је ри сти ма, од го вор не функ ци је у по ли тич ким пар ти ја ма и др-
жав ном апа ра ту ће се по ве ра ва ти нај спо соб ни јим ка дро ви ма. 

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ких ин сти ту ци ја мо же се да ље од-
ви ја ти са мо кроз тран сфор ма ци ју пред став нич ке де мо кра ти је у не-
по сред ну де мо кра ти ју и ауто крат ског од лу чи ва ња у де мо крат ско 
од лу чи ва ње пу тем ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка лич ног из ја шња-
ва ња гра ђа на. За оства ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра-
ти је ве ли ку пре пре ку пред ста вља пар то кра ти ја. Али пар то кра ти ја 
се и не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во раз во јем не по сред-
не де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки да ње по ли тич ког 
мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, ко ја под ра зу ме ва 
пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва ње гра ђа на са 
под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у по ли тич ком до го ва-
ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу.

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Око сни цу су штин ске де мо кра ти је чи ни дру штве на рав но-
прав ност ко ја је без по ли тич ке рав но прав но сти нео ства ри ва. Уме-
сто да на пра зно рас пра вља ју о по ли ти ци и са стра не на ви ја ју за 
по ли тич ке стран ке и њи хо ве ли де ре, гра ђа ни би мо ра ли по ста ти 
глав ни но си лац дру штве не по ли ти ке као по кре тач ке и усме ра ва ју-
ће осно ве це ло куп ног упра вља ња дру штвом. 

То, ме ђу тим, не ће по ста ти ако се са ми не ор га ни зу ју у оп-
ште на род ни по крет за де мо крат ска пра ва и њи хо во оства ри ва ње, 
ко ји ће уз све раз ли чи то сти де ло ва ти као је дин стве на сна га у бор-
би за оп ште ин те ре се, дру штве ни раз вој и све ко ли ки на пре дак. Без 
об зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич ке стран ке би уну-
тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле рав но прав но де-
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ло ва ти са свим оста лим ор га ни зо ва ним сна га ма дру штва, што би 
их при мо ра ло да се уме сто са по зи ци ја вла сти и за власт, про гре-
сив но шћу сво јих ста во ва и за сту па њем оп штих ин те ре са бо ре за 
дру штве ни ути цај. На тој осно ви, цео по ли тич ки си стем би се од 
ин стру ме на та ауто крат ске и пар то карт ске вла да ви не над на ро дом 
мо рао тран сфор ми са ти у де мо крат ску ор га ни за ци ју це лог на ро да 
и ти ме ста ви ти у функ ци ју оства ри ва ња оп ште на род них ин те ре са. 
За та кву де мо кра ти за ци ју дру штва мо гу се успе шно бо ри ти са мо 
оне по ли тич ке пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зу ју и на 
де мо крат ским прин ци пи ма де лу ју.

Dra gan Z. Mar ko vic

PER SPEC TI VES OF DE MOC RATIZATION 
OF PO LI TI CAL PAR TI ES

Sum mary
Ob jec ti ve of this text is to un der li ne pos si ble di rec ti ons for de-

moc ra ti za tion of po li ti cal par ti es in Ser bia and for over co ming the re ign 
of the par ti es as a main pre con di tion for in cre a se of de moc ra tic ca pa city 
and de ve lop ment of so ci ety.

In the analysis aut hor of the text used a the o re ti cally well-gro un-
ded and pro ven sci en ti fic met hod. 

The aut hor un der li ned that in Ser bia, un der co ver of the party 
plu ra lism, in stead of de moc racy the re has been even gre a ter autoc racy 
of po li ti cal system go ing on and that a real cri te ria of de moc ra tic ca pa-
city of the po li ti cal par ti es is not only dec la ra ti ve talk but al so prac ti cal 
ac tion. The aut hor con clu ded that for cla ri fi ca tion of a real re la tion of 
the exi sting par ti es to ward de moc racy the re is ne e ded a par ti cu lar in-
di ca ti ve re la tion to ward pro perty in ad di tion to a real un der stan ding 
of the me a ning of de moc racy and the un der stan ding of re la ti on ships 
wit hin the par ti es; and al so that for de moc ra ti za tion of so ci ety and abo-
lis hment of the po li ti cal mo no poly only po li ti cal par ti es which are or-
ga ni zed them sel ves on de moc ra tic prin ci ples may suc cessfully fight for. 
Key Words: de moc ra ti za tion, po li ti cal par ti es, de moc ra tic ca pa ci ti es, po li ti cal 

in sti tu ti ons. 
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Re su me
A prin ci ple which go verns both ru ling and op po si tion par ti es is 

ta ke o ver of po wer and for them it is mo re im por tant than the fact whet-
her the go vern ment system is of de moc ra tic or autoc ra tic cha rac ter. For 
this re a son the re is still no real de moc ra tic op po si tion in Ser bia and so 
con se qu ently the re is no real de moc ra tic al ter na ti ve to the go ver ning 
re gi mes. 

In the system of the party go vern ment the po wer is con cen tra ted 
be hind the sce nes of par li a ment de moc racy. By this the par li a ment is 
tran sfor med in to an in stru ment of the party go vern ment and de moc racy 
is re du ced to a de moc ra tic pro ce du re wit ho ut real de moc racy be hind it. 
In all mo dels and in all cir cum stan ces the par toc racy, in re a lity, im pli es 
a mo del of autoc ra tic go vern ment or, in ot her words, a mo no poly po wer 
of one party and one party le a der. The re fo re po li ti cal pro grams of the 
par ti es are full of com pro mi ses and wit ho ut a cle ar long-term ori en ta-
tion of so cial de ve lop ment. 

 If the po li ti cal par ti es want to fight for real de moc ra ti za tion of 
so ci ety, they need to be de moc ra ti zed them sel ves, be ca u se they can not 
act de moc ra ti cally in the so ci ety if in si de of the par ti es they act autoc-
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ra ti cally. In stead of the ma na ge ment of the par ti es it is the mem bers 
of the party who need to ma ke de ci si ons on the key is su es of po li ti cal 
or ga ni za tion and ac ti vity. It im pli es that pro gram and sta tu tory acts and 
ot her im por tant de ci si ons are ma de by re fe ren dum and ot her forms of 
per so nal dec la ra tion. It is pos si ble to ac hi e ve a real equ a lity of all mem-
bers in one or ga ni za tion by true de moc ra ti za tion of po li ti cal or ga ni za-
tion and ac ti vity which wo uld sub sti tu te the hi e rar chic sub or di na tion in 
the or ga ni za tion ma na ge ments. 

Par toc racy can not be over co me ot her way than by de ve lop ment 
of di rect de moc racy. An una vo i da ble pre con di tion for that is abo lis-
hment of the party mo no poly thro ugh ge ne ral po li ti za tion of so ci ety, 
which im pli es a to tally free po li ti cal or ga ni za tion and ac ti vity of ci ti-
zens with equ al pos si bi li ti es for ac ti ve par ti ci pa tion in po li ti cal con sul-
ta tion and po li ti cal de ci sion ma king. Re gar dless of the ir po li ti cal de-
ter mi na ti ons, the po li ti cal par ti es sho uld equ ally act to get her with all 
ot her so cial for ces wit hin a de moc ra ti cally well-or ga ni zed system. This 
wo uld en for ce them to fight for so cial in flu en ce by pro gres si ve ness of 
the ir at ti tu des and sup port for ge ne ral in te rests in stead of the ir hit her to 
fight for so cial in flu en ce from the po si tion of po wer and for the po si tion 
of po wer.

* Овај рад је примљен 20. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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