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Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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ОТУЂЕНЕПОЛИТИЧКЕВЛАСТИ**

Сажетак
Циљ ра да је да ука же на основ не дру штве но-по ли-
тич ке прет по став ке де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли-
тич ке вла сти. У ра ду је ко ри шћен те о риј ски про ве рен 
на уч ни ме тод и ком плет на на уч на апа ра ту ра с објек-
тив ном ана ли зом.За кљу чу је се да се де мо кра ти за ци ја 
оту ђе не по ли тич ке вла сти мо же 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 та кву де мо-
кра ти за ци ју дру штва мо гу се 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 зуј и 
на де мо крат ским прин ци пи ма де лу ју. За кљу чу је се да 
је за де мо кра ти за ци ју оту ђе не по ли тич ке вла сти од 
пре суд не ва жно сти де цен тра ли за ци ја вла сти и упра-
вља ња, де мо но по ли за ци ја по ли ти ке и раз ви ја ње сло-
бод не ини ци ја ти ве гра ђа на.
 Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке ин сти ту-
ци је; пар то кра ти ја; не по сред на де мо кра ти ја

Kао што се не мо же осво ји ти, ствар на де мо кра ти ја се не мо же 
пре ко ноћ ни ус по ста ви ти. На ив но је ве ро ва ње да се оту ђе на 

по ли тич ка власт мо же јед но став но сру ши ти и уме сто ње од мах ус-
по ста ви ти де мо крат ска власт. Ствар на де мо кра ти ја је ду го тра јан 
* Ви ши на уч ни са рад ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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исто риј ски про цес исто вре ме ног уки да ња оту ђе не по ли тич ке вла-
сти и ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти. 

Да би се обез бе дио по ли тич ки, а ти ме и еко ном ски мо но пол 
круп ног ка пи та ла, ка пи та ли зам је раз ви јао пар ла мен тар ни си стем 
пред став нич ке де мо кра ти је, у ко јем се иза бра ној ма њи ни на род-
них пред став ни ка по ве ра ва ман дат да од лу чу је у име ве ћи не би ра-
ча, чи ја се уло га сво ди са мо на из бор, али и у то ме од лу чу ју ћа уло-
га при па да круп ном ка пи та лу и ње го вим вла сни ци ма спо соб ним 
за фи нан си ра ње из бор не кам па ње. Ка ко твр ди Ma u ri ce Du ver ger, 
„по мо ћу ни за јед но став них а исто вре ме но про ниц љи вих сред ста-
ва, од сме та ња из бор не про па ган де опо зи ци је до под ва љи ва ња са 
гла сач ким ку ти ја ма и са пре бро ја ва њем гла со ва..., мо гу ће је да нас 
да упра вља чи ко је оче вид но по др жа ва јед на ма ла ма њи на гра ђа на, 
до би ја ју на из бо ри ма ве ћи ну гла со ва“.1)

Да нас је го то во сви ма у ис точ но е вроп ским зе мља ма ја сно да 
сми сао ус по ста вље ног ви ше пар ти зма ни је у ствар ној де мо кра ти-
за ци ји већ у го лој бор би 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 мо крат ском већ о ти пич но ауто крат ском си сте му. 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. 

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма у Ср би ји ни је у ин те ре-
су им пе ри ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ко ји 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 ске и по ли тич ке мо де ле. 
Пре ма Иса ку Ади же су, свет ски по зна тим екс пер том за ме наџ мент, 
ди рек то ри у Ср би ји во де пред у зе ћа „пот пу но ин ди ви ду а ли стич но, 
хи је рар хиј ски, мај стор ски“, а то „ни је мо де ран си стем ме наџ мен-
та“. Др жа ва ко ја је раз ви ја ла са мо у пра вља ње као си стем ху ма ни-
стич ког тим ског ра да, „је по бе гла од то га и оти шла у дру гу крај-
ност. Да нас се у Аме ри ци мно го ви ше ра ди баш на овај на чин на 
ко ји је Ју го сла ви ја по че ла. То је онај на чин ауто ном них је ди ни ца, 
тим ског ра да, ру ше ња хи је рар хи је, ства ра ње мре же ра да“. Аме-
рич ки си стем во ђе ња пред у зе ћа је „оти шао та мо где је Ју го сла ви ја 
би ла“, а Ју го сла ви ја је „оти шла та мо где је Аме ри ка не кад би ла“.2) 
1) По ли тич ки ре жи ми, Ви со ка шко ла по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1962, стр. 11.
2) Ин тер вју у гла си лу Ју го сло вен ске асо ци ја ци је за наф ту и гас Yung, ок то бар 1998.
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Ко ло ни јал на до ми на ци ја лак ше се оства ру је пре ко ауто крат ске 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. Мо но по ли стич ким об ли ци ма вла сни штва од го ва ра ју и 
мо но по 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 Срп ска ра ди кал на стран ка је чак и 
про тив еле ме на та та кве де мо кра ти је, за ко ју у свом про гра му твр-
ди да је прак тич но не мо гу ћа и да „ре фе рен дум мо же би ти опа сно 
сред ство ма ни пу ли са ња“. 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 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 крат ске вла сти пре ко ко је мо гу по сво јој же љи вла да ти 
свет ском за јед ни цом.

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, a 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.3) 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 
3)  Мар ко вић, Дра ган, „Пер спек ти ве пре ва зи ла же ња пар то кра ти је и раз во ја не по сред не 

де мо кра ти је“, По ли тич ка ре ви ја, бр. 3/2009, стр. 8-11.
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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. Све по ли тич ке стран ке у Ср би ји без об зи ра да 
ли су вла да ју ће или опо зи ци о не „на свој на чин при бли жа ва ју се 
ма ње или ви ше оли гар хиј ском ти пу стран ке. Оно што је сви ма за-
јед нич ко је пре те ра на скло ност да се стран ком упра вља ис кљу чи во 
са вр ха“.4) 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. „Око во ђе се фор ми ра не-
фор мал ни круг лич них и ода них при ја те ља, по вер љи вих са рад ни ка 
и из вр ши ла ца на ло га. На тој осно ви ра сту апе ти ти, чак и од стра не 
чла но ва ње го ве по ро ди це, за по се до ва њем вла сти и мо ћи, што је, 
због из о стан ка би ло ка кве њи хо ве јав не од го вор но сти, крај ње опа-
сно по де мо кра ти ју“.5) 

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 свих пар ти ја у Ср би ји 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. 
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 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. „Све по ли тич ке стран ке ка да се до мог ну вла сти, али 
и пре то га, на сто је да за по сед ну со ци јал ну мре жу и пре ко ње вр ше 
ути цај на дру штво. Оне рас по ре ђу ју сво је љу де на функ ци је или 
на сто је да при до би ју љу де ста ре струк ту ре за се бе, што је он да 
нај те ме љи ти ји на чин упра вља ња – вла да ња. На рав но да осва ја ње 
и ду го др жа ње вла сти да је пра ва и омо гу ћу је ка дров ски рас по ред 
4)  Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, Срем пу-

блик, Прав ни   фа кул тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994, стр. 148.
5) Сло бо дан Ву че тић, Де мо кра ти ја без до ка за, БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 269.
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ко ји обез бе ђу је да љу вла да ви ну, јер се вр ши, ... ти хи при ти сак на 
би рач ко те ло, „уце ном“ сва ко днев не ег зи стен ци је“.6) 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 ти јих људ ских иде-
а ла.7) 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. Ауто крат 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. „При ро да по ли тич ких стра на ка је ... ве за на за осва ја ње 
и чу ва ње вла сти. Тај мо ме нат ства ра од стра на ка бор бе ну ор га ни-
за ци ју у ко јој се ја вља те жња за де мон стри ра њем мо ћи, те оту да и 
пре фе рен ци ја ка ха ри змат ском и оли гар хиј ском ти пу по ли тич ког 
за јед ни штва“.8)

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. 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 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. 

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 
6) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, исто, стр. 180.
7) „Сва опо зи ци ја..., би ла је то ли ко на е лек три са на, то ли ко по ди вља ла... да то ви ше ни-

су из гле да ли љу ди са ду хов ним свој стви ма не го ли ше ни сва ког ра зу ма...“ (Мом чи ло 
Исић, Се ља штво Ва љев ске обла сти 1929-1941, „Ми лић Ра кић“, Ва ље во, 1985., стр. 
119) 

8) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Исто, стр. 188.
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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. Тек ро ђе-
не де мо крат ске ин сти ту ци је у Ср би ји на ла зе се „из ме ђу два кра ка 
по ли тич ких ма ка за: ауто ри тар не вла сти и тзв. не ло јал не, ауто ри-
тар но сти скло не опо зи ци ји. Ауто ри тар ни син дром од ко га бо лу је 
власт, ма ни фе сту је се на не ко ли ко на чи на. Ње гов нај ва жни ји об-
лик је те жња ка ства ра њу но ве но мен кла ту ре, ка дров ског мо но по-
ла, по ста вља ња сво јих, пар тиј ских, љу ди на че ло свих стра те шки 
ва жних ин сти ту ци ја: ба на ка и кор по ра ци ја у еко ном ском жи во ту, 
вој ске, др жав не упра ве и ло кал не вла сти, кул тур них, обра зов них и 
здрав стве них уста но ва. У оној ме ри у ко јој се оства ру је, ка дров ски 
мо но пол омо гу ћа ва фак тич ку до ми на ци ју над дру штвом. И у но-
вом си сте му про ду жа ва се жи вот по ста ром прин ци пу: за у зи ма ње 
кључ них дру штве них по ло жа ја не по чи ва на спо соб но сти, већ на 
пар тиј ској ло јал но сти, по слу шно сти“.9) 

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,10) 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,11) чи ме се по ли ти ка прак-
тич но при ва ти зу је 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.12) 

Све ово на во ди на за кљу чак „да ус по ста вља ње ви ше пар тиј ског 
си сте ма пред ста вља ну жан, али ни ка ко и до во љан услов за раз вој 
де мо кра ти је“ и да је „за успе шно оства ри ва ње тран зи ци је нео п ход-
но ... раз ви ти и ци вил но дру штво, ауто ном но по ли тич ко дру штво, 
прав ну др жа ву, ефи ка сну др жав ну би ро кра ти ју и ме шо ви ту при-
вре ду“.13) И по ред ус по ста вља ња не ких ин сти ту ци ја пар ла мен тар-
не де мо кра ти је у Ср би ји, „у по гле ду не ких ва жних еко ном ских и 
по ли тич ких сло бо да но ви је си стем чак ис под ни воа до стиг ну тих 
9) Исто, стр. 63.
10) Ви ди: Стан ко вић, Вла дан, „Пар то кра ти ја ме ђу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ре пу бли-

ке Ср би је“, По ли тич ка ре ви ја, бр 3/2009, стр. 23.
11) Ви ди: Су бо тић, Дра ган, „Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, По ли тич ка ре ви ја, 

бр. 1/2007.
12) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је,  Бе о град, 2009, стр. 73-87.
13)  Ог њен При би ће вић, Власт и опо зи ци ја у Ср би ји, Ра дио Б 92, Бе о град, 1997, стр. 156.
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сло бо да ко је су оства ре не у прет ход ном јед но пар тиј ском си сте му 
кра јем осам де се тих го ди на“.14) 

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. 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.

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 члан ства и ру ко вод ства, 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 у Ср би ји 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 та кву де мо кра ти за ци ју дру штва мо гу се 
успе шно из 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. 

Јед на од основ них раз ли ка из ме ђу ауто крат ске и де мо крат ске 
вла да ви не је што се пр ва осла ња пр вен стве но на си лу, а дру га на 
до бру во љу да се оства ру је за јед нич ки и оп ште дру штве ни ин те-
рес. Сви по ку ша ји да се де мо крат ска власт ус по ста ви по мо ћу си ле, 
про па ли су. Бур жо а ске ре во лу ци је су про кла мо ва ле јед на ка пра ва 
за све гра ђа не ко ја се ниг де не оства ру ју, а со ци ја ли стич ке ре во лу-
ци је су се за вр ша ва ле ус по ста вља њем оту ђе не би ро крат ске вла сти. 
14) Исто, стр. 155.
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Бо ре ћи се за власт на ро да, ко му ни стич ке пар ти је су се из бо ри-
ле за соп стве ну власт. На тај на чин оне су се су штин ски свр ста ле 
ме ђу бур жо а ске пар ти је ко је се бо ре за осва ја ње и очу ва ње по ли-
тич ке вла сти. Са но вим ви ше пар тиј ским си сте мом у вр ху мно гих 
пар ти ја на шли су се „бив ши ко му ни сти ко ји су у во ђе ње но ве стра-
нач ке по ли ти ке пре не ли бољ ше вич ке, ауто ри тар не ме то де: култ 
во ђе, стро ги цен тра ли зам, сек та штво и из ра зи ту не то ле ран ци ју 
пре ма дру га чи јем ми шље њу“.15) Мо но по ли за ци јом вла сти од стра-
не пар ти ја гра ђа ни се ста вља ју у по зи ци ју пу ког из вр ши о ца, без 
мо ти ва ци је и без по ли тич ког ути ца ја на дру штве не про ме не и дру-
штве ни раз вој. 

„По ли тич ке ели те, фор ми ра не на не до вољ но де мо крат ски 
на чин и не до вољ но со ци јал но про фи ли са не, по ста ју од лу чу ју ћа 
сна га ко ја, до бив ши по ве ре ње гра ђа на, у ви ду од ре ђе ног бро ја по-
сла нич ких ман да та, ви ше не окре ћу гла ву пре ма гра ђа ни ма“.16) Гра-
ђа ни ма се оста вља са мо фор мал на мо гућ ност да сво ју су ве ре ност 
вр ше ре фе рен ду мом, на род ном ини ци ја ти вом и пре ко сво јих „сло-
бод но“ иза бра них пред став ни ка. 

У при ро ди је та квог по рет ка да гра ђа ни на ра ди је тре ти ра као 
уса мље ну не го као удру же ну је дин ку јер је лак ше ма ни пу ли са ти 
по је дин ци ма не го ор га ни зо ва ним на ро дом. Гра ђа нин је ста вљен у 
по зи ци ју уса мље не је дин ке, по ти сну те на са ме мар ги не по ли тич-
ког си сте ма. Пра во да се удру жу је не зна чи му ни шта ако се удру-
же њи ма гра ђа на не да је ни ка ква уло га у од лу чи ва њу о за јед нич ким 
ин те ре си ма и жи вот ним по тре ба ма гра ђа на. „Гра ђа ни да нас има ју 
мо гућ ност да се удру жу ју..., да го во ре и пи шу прак тич но шта год 
же ле, али по сто ји је дан бит но огра ни ча ва ју ћи фак тор. На и ме, про-
блем је у то ме да то раз ли чи то ми шље ње ни је до ступ но ве ћи ни 
гра ђа на Ср би је“.17)

Пра ви пут за уки да ње по ли тич ког мо но по ла је оп шта по ли-
ти за ци ја дру штва, ко ја исто вре ме но во ди у ње го ву оп шту де по ли-
ти за ци ју. По ли ти ка са као на чин оту ђе ног спо ља шњег упра вља ња 
дру штвом мо же уки ну ти са мо пре тва ра њем у гло бал ну са мо у пра-
ву, као на чин са мо свој ног уну тра шњег усме ра ва ња дру штве них 
то ко ва oд стра не њи хо вих но си ла ца. „Ра ди се о по тре би са вре ме-
них об ли ка „пар ти ци па ци је“ гра ђа на у рје ша ва њу сво јих гло бал-
15) Сло бо дан Ву че тић, Де мо кра ти ја без до ка за, исто, стр. 137.
16) Исто, стр. 247.
17) Ог њен При би ће вић, Власт и опо зи ци ја у Ср би ји, исто, стр. 156.
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них пи та ња, ко ји би би ли са гла сни њи хо вим но вим по тре ба ма и 
за хтје ви ма, умје сто са да шње си ту а ци је да се обра ћа ју др жа ви са-
мо од ре ђе ним тра же њи ма, без мо гућ но сти да бит ни је утје чу на 
ка рак тер и ди на ми ку њи хо ва рје ша ва ња. Пи та ње је да кле да се, 
умје сто са да шњих углав ном „пред став нич ких“ об ли ка дје ло ва ња 
гра ђа на ко ји су до ми нант ни да нас сву да у сви је ту – из гра де об ли ци 
трај ни јег и из рав ни јег ан га жо ва ња гра ђа на у по сло ви ма гло бал ног 
по ли тич ког од лу чи ва ња“.18) Дру штво у ко јем јед ни вла да ју дру ги-
ма, мо же да ље на пре до ва ти са мо пре ва зи ла же њем та кве, и сва ке 
оту ђе не вла да ви не. Пра ви пут за то је тран сфор ма ци ја фор мал не у 
ствар ну, и пред став нич ке у не по сред ну де мо кра ти ју, ко ја у су шти-
ни зна чи за ме ну ауто крат ске вла да ви не де мо крат ском вла да ви ном. 
То је у ства ри исто риј ски про цес ор га ни зо ва ног пре у зи ма ња оту ђе-
не вла сти над на ро дом од стра не са мог на ро да. Ни ко власт на ро ду 
не мо же ни уде ли ти ни до де ли ти ако је соп стве ним ан га жо ва њем 
од сво јих вла сто др жа ца сам не узме и не пре у зме. „Ако је дру штво 
та кво да у ње му сву власт еко ном ску и по ли тич ку др жи ма ли број 
љу ди, он да ве ћи ни по је ди на ца не оста је ни шта дру го не го да се 
ор га ни зу ју - би ло по ста но ва њу или за ни ма њи ма - и да та ко ује ди-
ње ном сна гом шти те и за сту па ју сво је ин те ре се. То од њих тра жи 
њи хов по ло жај у то ме дру штву, на то их го ни бор ба за оп ста нак 
ко ја је уро ђе на сва ко ме жи вом ство ру“.19) 

Уло га де мо крат ских про гре сив них сна га је да као мо би ли за-
тор ска сна га цео на род по кре ћу у ак ци ју за осва ја ње и оства ри ва ње 
соп стве не вла сти. Већ са мо оза ко њи ва ње и оства ри ва ње пра ва на 
сло бод ну гра ђан ску ини ци ја ти ву пред ста вља ини ци јал ни чин не-
по сред ног ан га жо ва ња на ро да у пре у зи ма њу и не по сред ном оства-
ри ва њу вла сти. Ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не ће би ти без 
ор га ни зо ва не ак тив но сти, а уко ли ко не ма ко лек тив не, не мо гу се 
оства ри ва ти, па се сто га не ће ни по кре та ти по је ди нач не ини ци ја ти-
ве. Ра ди то га је нео п ход на од го ва ра ју ћа ош ште на род на ор га ни за-
ци ја сло бод не ини ци ја ти ве, ко ја ће о по је ди нач ним ини ци ја ти ва ма 
ор га ни зо ва ти де мо крат ску рас пра ву и про мо ви са ти их у ко лек тив-
не ини ци ја ти ве уко ли ко их при хва ти ве ћи на за ин те ре со ва них за 
њи хо во оства ри ва ње. 
18) Ћа зим Са ди ко вић, Др жа ва и са мо у пра вља ње, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, без год. изд., 

стр. 117/8.
19) Ми ха и ло Авра мо вић, Ор га ни за ци ја зе мљо рад ни ка, Са вез зе мљо рад ни ка, Бе о град, 

1920, стр. 4.
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Ни по је ди нач них ни ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не ће 
би ти ако не ма за кон ске оба ве зе ор га ни за ци ја и ор га на ко ји ма се 
упу ћу ју, да их раз ма тра ју и из ја шња ва ју се о њи хо вом при хва та њу, 
јер не ће би ти мо ти ва за њи хо во по кре та ње. За то се про гре сив не 
сна ге мо ра ју за ла га ти да се та кве оба ве зе утвр де, по го то ву ако су 
у пи та њу оту ђе не ор га ни за ци је и ор га ни ко ји ма сло бод не на род не 
ини ци ја ти ве не од го ва ра ју.

Да би се при во ле ли на од го во ран од нос пре ма по кре ну тим 
ини ци ја ти ва ма, над ле жне ор га ни за ци је и ор га ни се мо ра ју оба ве-
зи ва ти да евен ту ал но од би ја ње од ре ђе них ини ци ја ти ва јав но обра-
зла жу. Ти ме би се осу је ти ла њи хо ва са мо во ља да по кре ну те ини-
ци ја ти ве од би ја ју и кад су оне дру штве но це лис ход не, оства ри ве 
и оправ да не. Пи та ње од го вор но сти пре ма по кре ну тим ини ци ја ти-
ва ма ор га ни зо ва не де мо крат ске сна ге тре ба да по кре ћу и кад ни су 
оне не по сред ни ини ци ја то ри. 

Гра ђан ска ини ци ја ти ва тре ба да је пре све га у функ ци ји не по-
сред ног од лу чи ва ња гра ђа на. Не мо же се оче ки ва ти да ини ци ја то-
ри та квог од лу чи ва ња бу ду по ли тич ке стран ке ко је те же мо но по ли-
за ци ји од лу чи ва ња пре ко пред став нич ких ор га на. Не мо рал но је да 
глав ни ини ци ја то ри за до но ше ње дру штве них од лу ка не бу ду они 
ко ји и од лу чу ју, а у слу ча ју не по сред ног де мо крат ског од лу чи ва ња 
то су са ми гра ђа ни, ко ји пре све га ра ди то га тре ба да се са мо ор га-
ни зу ју у оп ште на род ни окрет, са мо гућ но шћу да сва ко бу де у уло зи 
ини ци ја то ра.20) 

На не по сред ном од лу чи ва њу гра ђа на тре ба да се за сни ва ју и 
од лу ке ко је се до но се у на род ним скуп шти на ма, чи ји са став тре-
ба да од ра жа ва про фе си о нал ну, со ци јал ну и на ци о нал ну струк ту ру 
би рач ког те ла. То под ра зу ме ва да се о са др жи ни на ро чи то суд бо-
но сних од лу ка (као што су: до но ше ње од но сно су штин ске из ме не 
уста ва, си сте мат ских за ко на и основ них ака та ло кал них за јед ни ца, 
про ме на др жав них гра ни ца, удру жи ва ње и раз дру жи ва ње са дру-
гим на ро ди ма, удру жи ва ње у ме ђу на род не ор га ни за ци је, за шти та 
жи вот не сре ди не, жи во та и здра вља гра ђа на, раз вој ни про гра ми, 
удру жи ва ње сред ста ва за за јед нич ке по тре бе, и сл.) ор га ни зу је 
прет ход на рас пра ва и де мо крат ско утвр ђи ва ње ве ћин ског опре де-
ље ња гра ђа на као оба ве зу ју ћих ин струк ци ја за скуп штин ско из ја-
шња ва ње иза бра них пред став ни ка. 
20) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, „Ло кал на са мо у пра ва у европ ским ин те гра ци ја ма“, По ли-

тич ка ре ви ја, бр. 1/2009, стр. 151-163.
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Та кав на чин скуп штин ског од лу чи ва ња прет по ста вља не по-
сред но де ле ги ра ње на род них иза сла ни ка од стра не гра ђа на, са 
флек си бил ним и про мен љи вим ман да том, за ви сним од са гла сно-
сти са опре де ље њи ма би рач ког те ла. По ли тич ке стран ке, као и дру-
ге ор га ни за ци је мо гу ис ти ца ти сво је кан ди да те и во ди ти из бор ну 
кам па њу, али иза бра ни пред став ни ци тре ба да ра де са мо по ин-
струк ци ја ма би рач ког те ла, и за свој рад са мо ње му од го ва ра ју. То 
је нај бо ља бра на про тив по ли тич ког оту ђи ва ња на ро да и на ме та ња 
ра зних се бич них ин те ре са као оп ште на род них, ко ји ма се дру штво 
не уна пре ђу је не го уна за ђу је. Не по сред на власт на ро да је ди ни је 
на чин да се дру штво за шти ти од до ми на ци је та квих ин те ре са и да 
се обез бе ди оства ри ва ње ње го вих ствар них ин те ре са као нај по у-
зда ни ја га ран ци ја дру штве ног про гре са.

Де мо крат ска власт у Ср би ји, као и би ло где у све ту, не мо-
же се ни ус по ста ви ти ни оства ри ва ти без не по сред ног ан га жо ва ња 
це лог на ро да. Ауто крат ска власт се је ди но де мо крат ском вла шћу 
мо же уки ну ти, и за то се она и уки да са мо у ме ри у ко јој се ова 
дру га ус по ста вља. Ис ку ство тзв. ре ал со ци ја ли стич ких зе ма ља, па 
и ју го сло вен ског на зо ви са мо у пра вља ња по ка за ло је да се ствар на 
де мо кра ти ја не ус по ста вља од о зго пу тем пар тиј ских ди рек ти ва и 
др жав них де кре та, ко ји ма се без спон та них и де мо крат ски ор га ни-
зо ва них ини ци ја ти ва од о здо по сти же упра во су прот но. 

За ус по ста вља ње де мо крат ске вла сти је пре суд на ини ци ја ти ва 
од о здо јер се ра ди о вла сти са мог на ро да, али по што је и де мо кра-
ти ја об лик др жав не вла сти, нео п ход не су и де мо крат ске ини ци ја-
ти ве из др жав ног цен тра. За то је по треб но да се од го вор не др жав-
не функ ци је по ве ра ва ју од го вор ним и де мо крат ски ори јен ти са ним 
по је дин ци ма, ко ји ће сво јим опре де ље њи ма из ла зи ти у су срет ма-
сов ним на род ним ини ци ја ти ва ма.

Ини ци ја ти ве на ли ни ји ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти тре-
ба да бу ду усме ре не пре све га на по ве ћа ва ње де мо крат ских пра ва 
и ства ра ње нео п ход них усло ва за њи хо во оства ри ва ње. Те жи ште је 
на про ши ри ва њу пра ва де мо крат ског од лу чи ва ња о суд бо но сним 
пи та њи ма за јед нич ког жи во та и ра да, као око сни це де мо крат ског 
си сте ма.

Да би си стем функ ци о ни сао, та пра ва тре ба и оства ри ва ти, 
што под ра зу ме ва стал ну ини ци ја ти ву са свих стра на и ње но де мо-
крат ско ар ти ку ли са ње, ко јим се по је ди нач не ини ци ја ти ве пре во де 
у ко лек тив не а ко лек тив не у де мо крат ске од лу ке. Де мо кра ти је ће 
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би ти са мо ако функ ци о ни ше си стем де мо крат ског од лу чи ва ња, а 
уко ли ко не функ ци о ни ше де мо крат ски, функ ци о ни са ће ауто крат-
ски.

Де мо крат ска власт се и ус по ста вља кроз не пре ста ну бор бу с 
ауто крат ском вла шћу, ко ја се пре вла да ва са мо уко ли ко це ло дру-
штво по ста је су ве ре ни но си лац ко лек тив ног од лу чи ва ња о соп-
стве ној суд би ни. Сва ко по сре до ва ње пред став нич ким од лу чи ва-
њем зна чи оту ђи ва ње дру штве ног су ве ре ни те та од на ро да, ко јим 
се суд би на дру штва пре пу шта на ми лост и не ми лост оту ђе них дру-
штве них си ла. И власт и опо зи ци ја у Ср би ји мно го пу та до са да су 
по ка за ли да им ни је пу но ста ло до на ро да и бри ге за ње га. „Че сто 
су по кре та на она пи та ња за ко је се зна ло да не ма ре ше ња, а ка да 
су она по сто ја ла, та да су ду ге рас пра ве оне мо гу ћа ва ле ефи ка сне 
и пло до твор не од лу ке. Ак те ри су „на род ну во љу“ и му ке схва та-
ли као под руч је уза јам ног пре пу ца ва ња и вла сти те про мо ци је. У 
осно ви то је би ла бор ба ели та ко јој је на род био ма ло зна ча јан и 
по тре бан“.21) 

Док по кре тач ку сна гу по ли тич ких стра на ка као но си ла ца оту-
ђе не по ли тич ке вла сти, чи не се бич ни ин те ре си од ре ђе них дру-
штве них гру па, глав на по кре тач ка сна га на ро да је оп ште на род ни 
од но сно оп ште дру штве ни ин те рес. По кре та ње на род них ини ци-
ја ти ва за оства ри ва ње оп ште на род них ин те ре са, прак тич но зна чи 
пар ти ци пи ра ње на ро да у са мој вла сти. Ини ци ја ти ве се мо гу по-
кре та ти у ви ду пред ло га над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
за раз ма тра ње од ре ђе них пи та ња и до но ше ње од го ва ра ју ћих за ко-
на, про пи са, од лу ка и ме ра, или пу тем пе ти ци ја и јав них зах те ва 
у сред стви ма ин фор ми са ња, на ми тин зи ма, збо ро ви ма и улич ним 
де мон стра ци ја ма да се не ки дру штве ни про блем ре ши по во љи 
ини ци ја то ра.

Из гле ди за при хва та ње по кре ну тих ини ци ја ти ва за ви се, пр во, 
од њи хо ве са др жи не, и дру го, од ува жа ва ња ини ци ја то ра. У по-
гле ду са др жи не, зах те ви по кре ну тих ини ци ја ти ва мо ра ју, пре све-
га, би ти ре ал ни и оства ри ви. Они ће пре би ти при хва ће ни ако су 
до бро обра зло же ни и ако са др же пред ло ге од го ва ра ју ћих ре ше ња 
ко ја се мо гу прак тич но при ме ни ти. Ини ци ја то ри ће би ти ви ше ува-
жа ва ни ако их је ви ше и ако има ју ве ћи дру штве ни углед и ути-
21) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, исто, стр. 

205.
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цај, ра ди че га је по жељ но да иза од ре ђе них ини ци ја ти ва ста не ве ћи 
број што ути цај ни јих по је ди на ца и ор га ни за ци ја. 

По кре ну те ини ци ја ти ве не ће, ме ђу тим, ни по ред све га би ти 
при хва ће не ако се ко се с ин те ре си ма оних ко ји о њи ма од лу чу ју 
и ако су они оту ђе ни од ини ци ја то ра и њи хо вих ин те ре са. У том 
слу ча ју, тре ба ко ри сти ти об ли ке бор бе и де мо крат ског при ти ска 
пу тем јав ног ди ја ло га и кри ти ке, гра ђан ске и рад не не по слу шно-
сти, бој ко та, штрај ко ва и про те ста. Они мо гу да пре ра ста ју и у об-
ли ке бор бе по кре та њем по ли тич ке и дру штве не од го вор но сти, те 
зах те ва за остав ка ма, опо зи вом, сме на ма и дру гим од го ва ра ју ћим 
ме ра ма. Али нај ва жни је је да де мо крат ски об ли ци бор бе бу ду ор га-
ни зо ва ни и ис трај ни, јер оно што љу ди на вла сти „не мо гу сва ри ти 
су ис трај ни и све ја чи при ти сци, удру же ња ко ја стал но не што ра де, 
љу ди ко ји се уче на ис ку стви ма од про шлог пу та и де лу ју успе-
шни је на ред ног пу та“.22) 

Оства ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра ти је оне мо гу-
ћа ва пар то крат ска вла да ви на. Али пар то кар 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. 

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.23) 
Без об зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич ке стран ке би 
22) Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о град, 1994, стр. 74/5.
23) „Бо ља ци ви ли за ци ја не мо же на ста ја ти ис кљу чи во као плод ма ко ли ко оса вре ме ње них 

пар ти ја ле ви це не го пр вен стве но по сред ством ино ва тив них по кре та гло бал ног ка рак-
те ра“. (Ви до је вић, Зо ран, „Исто риј ски би ланс и бу дућ ност де мо кра ти је“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, бр. 3/2009, стр. 32)
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уну тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле рав но прав но 
де 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 мен та ауто крат ске и пар то крат 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.

DraganZ.Markovic

PERSPECTIVESOFDEMOCRATIZATIONOF
ALIENATEDPOLITICALGOVERNMENT

Summary
This work’s ob jec ti ve is to un der li ne ba sic so cial-po li ti-
cal pre con di ti ons for de moc ra ti za tion of ali e na ted go-
vern ment. In this work the re was put in use a the o re ti cally 
pro ved sci en ti fic met hod and al so a com ple te sci en ti fic 
ap pa ra tus with ob jec ti ve analysis. It is con clu ded that de-
moc ra ti za tion of ali e na ted po li ti cal go vern ment may go on 
only thro ugh tran sfor ma tion of re pre sen ta ti ve de moc racy 
in to di rect de moc racy and autoc ra tic de ci sion-ma king in-
to de moc ra tic de ci sion-ma king thro ugh the me ans of re fe-
ren dum and ot her ways of ex pres sing per so nal opi ni ons of 
ci ti zens. Only po li ti cal par ti es that ha ve been or ga ni zed in 
de moc ra tic way and ha ve pro ved to be ac ting on the ba sis 
of de moc ra tic prin ci ples ha ve right to strug gle for such 
de moc ra ti za tion of so ci ety. It is con clu ded that it is of vi-
tal sig ni fi can ce for de moc ra ti za tion of ali e na ted po li ti cal 
go vern ment to ha ve im ple men ted de cen tra li za tion of the 
go vern ment and ma na ging; de-mo no po li za tion of po li tics 
and de ve lop ment of free ini ti a ti ve of the ci ti zens.
Key Words: de moc ra ti za tion, po li ti cal in sti tu ti ons, par toc-
racy, di rect de moc racy
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Abstract
For esta blis hment of de moc ra tic go vern ment a de ter mi-
ning po int is ha ving so-cal led “bot tom- up ini ti a ti ve”, as it 
is the ru le of pe o ple qu e sti on. Ho we ver, as de moc racy is a 
mo del of sta te go ver nan ce, it is ne ces sary to ha ve de moc-
ra tic ini ti a ti ves that ta ke pla ce from the sta te cen ter it self, 
too. The re fo re it is cri ti cal to ap po int vi tal sta te fun cti ons 
to re spon si ble and de moc ra ti cally ori en ted in di vi du als 
who, by per so nal be li efs, are ca pa ble of ma king mass ini-
ti a ti ves be co me re a lity.
De moc ra tic go vern ment is esta blis hed thro ugh a con ti nu-
o us bat tle with autoc ra tic go vern ment, who might be over-
co me only in ca se that a who le so ci ety be co mes a so ve re-
ign hol der of col lec ti ve de ci sion-ma king re gar ding its own 
de stiny.
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Each re pre sen ta tion of so cial will thro ugh re pre sen ta ti ve 
de ci sion-ma king im pli es ali e na tion of so cial so ve re ignty 
from the pe o ple, by which de stiny of the so ci ety is left to 
the mercy and will of the ali e na ted so cial for ces.
Whi le mo ving po wer of po li ti cal par ti es as hol ders of ali-
e na ted po li ti cal po wer con sists of sel fish in te rests of cer-
tain so cial gro ups, a main mo bi li zing for ce of the pe o ple 
is the ir ove rall, or ge ne ral so cial in te rest. Star ting up with 
the pe o ple’s ini ti a ti ves for re a li za tion of ove rall pe o ple’s 
in te rests prac ti cally me ans par ti ci pa tion of the pe o ple in 
the go vern ment it self.
Ali e na ted po li ti cal go vern ment may be over co me only 
thro ugh 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 po li ti cal mo no poly 
thro ugh ge ne ral po la ri za tion of so ci ety, that im pli es a to-
tal free po li ti cal or ga ni za tion and ac tion of ci ti zens with 
equ al op por tu ni ti es for ac ti ve par ti ci pa tion in po li ti cal 
agre e ments and so cial de ci sion-ma king.
The axis of es sen tial de moc racy is so cial equ a lity that is 
not pos si ble wit ho ut po li ti cal di men sion of it. In stead of 
di scus sing po li tics and be si des gi ving sup port to po li ti cal 
par ti es and the ir le a ders from the mar gins, the ci ti zens 
sho uld be co me main hol ders of so cial po li tics as a mo ving 
and di rec ting ba sis in ma na ging of so ci ety as who le.

 Овај рад је примљен 10. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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