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ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈИ СТРАН ДВОДОМНИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ - СОЦИОЛОШКО-

ПОЛИТИКОЛОШКА АНАЛИЗА

Са же так
Рад ну ди со ци о ло шко-по ли ти ко ло шку ана ли зу пар ла мен-

тар них об ли ка ко ји су би ли при сут ни у но ви јој исто ри ји Ср би је 
(и Ју го сла ви је), при че му се па жња фо ку си ра на епи зо де „дво дом-
но сти“ у на шој пар ла мен тар ној исто ри ји, од но сно на ана ли зу по-
ја ве дво дом ног пар ла мен та у на шем ин сти ту ци о нал ном жи во ту. 
Па жљи во се ана ли зи ра ју епи зо де „дво дом но сти“ у на шој но ви јој 
ин сти ту ци о нал ној исто ри ји и из вла чи се ко на чан за кљу чак о (не)
при јем чи во сти овог ин сти ту ци о нал ног об ли ка на кон крет ној дру-
штве ној под ло зи срп ско га/ју го сло вен ско га дру штва. 
Кључ не ре чи: дво дом ни пар ла мент, би ка мер ли зам, но ви ја исто ри ја Ср-

би је, епи зо де срп ска/ју жно сло вен ска по ли тич ка кул ту ра, 
не до вр ше ност, анар хич ност, не мо гућ ност ин сти ту ци о на-
ли за ци је

Из во ри ште са вре ме не де мо кра ти је је у ин сти ту ци ји пар ла-
мен та. Ова уста но ва би ла је уто чи ште кон сти ту ци о нал не ми сли и 
бор бе про тив са мо вла шћа од ре не сан се па до бур жо а ских ре во лу-
ци ја. Пар ла мент је у мо дер ној епо хи по стао нај бит ни ји чи ни лац 

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Иден ти фи ка ци ја, ме ре ње и раз вој ког ни тив них и емо-
ци о нал них ком пе тен ци ја ва жних дру штву ори јен ти са ном на европ ске ин те гра ци је”, ко-
ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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на род ног су ве ре ни те та и због то га, и као ин сти ту ци ја и као идеј-
но-иде о ло шки сим бол, за вре ђу је па жњу по дроб не по ли ти ко ло шке 
ана ли зе. У по тра зи за од го во ром на пи та ње ка кав је пар ла мент 
при ме рен срп ском дру штву у на шим да ни ма ана ли зи ра ће мо по ја-
ву „дво дом но сти“ у срп ском пар ла мен тар ном жи во ту, ка ко би смо 
те мељ но ис пи та ли исто ри ју овог пар ла мен тар ног об ли ка у но ви-
јој исто ри ји Ср би је. У бу ду ћим ра до ви ма па жњу ће мо по све ти ти 
ис ку стви ма јед но дом ног пар ла мен та код нас, за шта је по треб но 
и оп се жни је ис тра жи ва ње, јер је у но ви јој исто ри ји Ср би је „јед но-
дом ност“ го то во пра ви ло, а „дво дом ност“ не ка вр ста ин сти ту ци о-
нал ног ин ци ден та.

Ге не рал но, пар ла мент је од и грао ва жну уло гу у са вре ме ној 
исто ри ји срп ске др жав но сти, иако је срп ска пар ла мен тар на кул-
ту ра оста ја ла не раз ви је на и са мно гим уну тра шњим де фек ти ма. 
Пра те ћи струк ту рал ни раз вој ин сти ту ци је (дво дом ног)пар ла мен-
та у Ср би ји, би ће нам омо гу ће но да стек не мо увид и у раз вој по-
ли тич ке ми сли и кул ту ре у Ср би ји 19. и 20. ве ка. Та ће са зна ња 
пред ста вља ти тра ди ци ју на ко ју се да на шња срп ска, још увек не-
кон со ли до ва на де мо кра ти ја, мо же осло ни ти. Ср би ја на по чет ку 21. 
ве ка про ла зи кроз муч ну и тур бу лент ну тран зи ци ју где је при мет но 
не по ве ре ње гра ђа на у по ли тич ке ин сти ту ци је др жа ве, што оцр та ва 
сво је вр стан јаз из ме ђу по ли тич ке ели те и на ро да.1)Пред мет на шег 
ис тра жи ва ња ће би ти дво дом ност срп ског пар ла мен та кроз два ве-
ка мо дер не срп ске др жав но сти, али ће ин ди рект но пред мет ис тра-
жи ва ња би ти и на ша по ли тич ка кул ту ра у ко јој је, као кон стант на 
по ја ва у свим вре ме ни ма, при мет но из ве сно не ра зу ме ва ње из ме ђу 
ели те и на ро да. У срп ском дру штву, ве о ма че сто, ели та/ели те ће 
би ти оту ђе не од на ро да, а на род ће би ти бун тов нич ки рас по ло жен 
пре ма ели та ма, те је циљ на ше га ра да да ис пи та ка ко је у том су ко-
бу по сре до вао пар ла мент дво дом ног ти па и да ли је он до при но сио 
или сма њи вао ба зич но не ра зу ме ва ње из ме ђу ели те и на ро да. 

У пр вом де лу ра да би ће ре чи о струк ту ри пар ла мен та као ин-
сти ту ци је и су ко бу из ме ђу јед но дом но сти и дво дом но сти у те о ри ји 
и прак си. Дру ги део ра да ће би ти нај о бим ни ји и ти ца ће се свих 
епи зо да дво дом но сти у но ви јој исто ри ји Ср би је укљу чу ју ћи и раз-
до бље са ве зног би ка ме ра ли зма у Ју го сла ви ји. На по слет ку, по след-
њи и тре ћи део ће би ти за кључ ни и ре зи ми ра ће ре зул та те чи та вог 
ис тра жи ва ња. 

1)  У овом ра ду ће се из ра зи на род и гра ђа ни ко ри сти ти као си но ни ми, оп скр бље ни у ис тој 
ме ри по ли тич ким су ве ре ни те том и су бјек ти ви те том



НевенЦветићанин,АлександарЂокић ДалијеСрбијистран...

199

1. ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ СА СТАНОВИШТА 
ЈЕДНОДОМНОСТИ И ДВОДОМНОСТИ

Пар ла мент је срж пред став нич ке де мо кра ти је ко ји има раз не 
уло ге: од за ко но дав не, пред став нич ке, кон трол не, бу џет ске и фи-
нан сиј ске, па све до од лу чи ва ња о ра ту и ми ру. Сви европ ски пар-
ла мен ти, па и срп ски, на ста ли су у спо ру по ли тич ког ап со лу ти зма 
са ра сту ћим пра ви ма гра ђа на. Струк ту ра пар ла мен та и њен нај бит-
ни ји чи ни лац - од ко ли ко до мо ва ће то те ло би ти са ста вље но - би-
ло је оли че ње по ме ну тих су ко ба. Ро до на чел ни ци те о ри је на род не 
су ве ре но сти увек су те жи ли јед но дом ном пар ла мен ту, скуп шти ни 
или Асем бле ји ко ја ће пред ста вља ти те жње чи та вог на ро да и пред-
ста вља ти вр хов ну власт у др жа ви. Ако про у чи мо ми сли о це по зног 
18. ве ка, вре ме на ка да су кон ти нен тал но-европ ски пар ла мен ти 
би ли у по во ју, ви де ће мо да је из град ња по ли тич ког си сте ма при-
ка зи ва на са ста но ви шта осло бо ђе ња гра ђа ни на од ти ра ни је и ту 
тре ба тра жи ти из во ре иде о ло ги за ци је ко ја је су ве ре ни те ту мо нар ха 
су прот ста вља ла су ве ре ни тет на ро да, при че му је са свим при род-
но пред ност да ва на јед но дом ном об ли ку пар ла мен та. Ин сти ту ци је 
на ста ју кроз су коб раз ли чи тих дру штве них гру па ко је су но си о ци 
раз ли чи тих ин те ре са, те сто га не тре ба да нас чу ди иде о ло го зи ва но 
ту ма че ње уло ге јед но дом но сти и дво дом но сти у скла ду са ин те ре-
си ма од ре ђе них дру штве них гру па.

На су прот кон ти нен тал ној на кло но сти пре ма „јед но дом но-
сти“, у бри тан ској тра ди ци ји пар ла мент се раз ви јао као дво до ман 
уз до ми на ци ју Гор њег до ма све до по чет ка 20. ве ка, ка да је на кон 
пар ла мен тар них ре фор ми 1911. г. До њи дом до био пре ва гу у за-
ко но дав ном по ступ ку.2) Гор њи дом пар ла мен та је до жи вља ван као 
коч ни ца ре во лу ци о нар ним ло мо ви ма, али ко ли ко год био ин хи би-
ра ју ћи по ли тич ки фак тор, ни је спре чио раз вој пред став нич ке де-
мо кра ти је у Бри та ни ји и ње ну ево лу ци ју. Из на ве де ног мо же мо 
за кљу чи ти да ни јед но дом ност ни дво дом ност apriori не оне мо-
гу ћа ва ју на ста нак и ши ре ње де мо кра ти је, те и је дан и дру ги об-
лик мо гу би ти и сти му ла тив ни и де сти му ла тив ни по де мо крат ске 
про це се. Да нас је ве ћи на пар ла ме на та на све ту јед но дом на, док је 
у 19. ве ку на сна зи био су про тан тренд. Та ко ђе су у зе мља ма ко је 
прак ти ку ју дво дом ни пар ла мент у ве ли кој број ча ној над мо ћи аси-
ме трич ни пар ла мен ти, при че му до њи до мо ви има ју ве ћи зна чај 
од гор њих. Са ве зна дво дом ност је по себ на вр ста дво дом но сти ко ја 
не ми нов но зах те ва по де лу пар ла мен та на два или ви ше те ла сход но 
устрој ству др жа ве (Не мач ки Бун де стаг и Швај цар ски Са вет кан то-

2) Ире на Пе јић, Парламентарноправо, Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2006, стр. 186.
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на). У са вре ме ној по ли тич кој прак си, али и те о ри ји по ли тич ких си-
сте ма, при мер ре ги о нал ног би ка ме ра ли зма је та ко ђе за сту пљен у 
оним др жа ва ма ко је се да нас кла си фи ку ју као ре ги о нал не (Шпа ни-
ја, Ита ли ја, итд.). На по слет ку по сто је би ра ни гор њи до мо ви чи ји 
са став од ре ђу ју гра ђа ни на из бо ри ма (Швај цар ска), као и они чи је 
се члан ство по ста вља или би ра у ужем кру гу ели те или чи нов ни ка 
(Дом лор до ва у Бри та ни ји и Фран цу ски Се нат).

2. ЕПИЗОДЕ ДВОДОМНОСТИ У 
СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ

Екс пли цит на дво дом ност је у исто ри ји по ли тич ког си сте ма 
Ср би је и Ју го сла ви је би ла за сту пље на у ви ше на вра та: пр ви пут за 
вре ме вла да ви не Алек сан дра Обре но ви ћа 1901. го ди не уве ден је 
Се нат као гор њи дом ко ји, на жа лост, ни је био ду гог ве ка. Дру ги 
слу чај је под Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем 1931. го ди не и по тра-
јао је та ко ђе крат ко, све га де це ни ју. Оста ле епи зо де се мо гу гру пи-
са ти у два де ла, од ко јих је пр ви део фе де рал ни би ка ме ра ли зам за 
вре ме Дру ге Ју го сла ви је (ФНРЈ, СФРЈ), а дру ги је оли чен у слич-
ној вр сти дво дом но сти у Тре ћој Ју го сла ви ји (СРЈ). Ме ђу тим по ред 
ових зва нич них епи зо да дво дом но сти о овој те ми су во ђе не озбиљ-
не рас пра ве и у ме ђу ра здо бљи ма, са раз ли чи тим обра зло же њи ма и 
по ли тич ким те жња ма.

2.1„ДВОДОМНОСТУНАЗНАКАМА“
ОД1868.ДО1901.ГОДИНЕ

На кон уби ства кне за Ми ха и ла 1868. го ди не отва ра се пр ва 
озбиљ на рас пра ва на те му дво дом но сти у срп ској исто ри ји. Јо ван 
Ри стић, пред сед ник та да шњег На ме сни штва, као уме ре ни ли бе рал 
на св. Ни ко лу 1868. го ди не са зи ва од бор ко ји као за да так има да 
рас пра ви пи та ња устав не ре фор ме.3) Ни кољ ски од бор чи ни ли су 
пре те жно ви ши чи нов ни ци, по зна ти ји ин те лек ту ал ци и ве ли ки тр-
гов ци, њих укуп но се дам де сет ше сто ри ца.4) Рас пра ва је те кла пре ко 
по ста вља ња уна пред по зна тих пи та ња ко ја су се ти ца ла по ли тич-
ког уре ђе ња зе мље. Јед но од пи та ња ти ца ло се уре ђе ња за ко но дав-
не вла сти. Рас пра вља ло се да ли срп ски пар ла мент тре ба да бу де 
са чи њен од јед ног или два до ма, као и о то ме ко ли ко би по сла ни ка 

3) Сло бо дан Јо ва но вић, ВладаМиланаОбреновића-Књигапрва, Про све та, Бе о град, 2005, 
стр. 87.

4) Дра го слав Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемократије, Прав ни фа кул тет у Бе о гра-
ду, 1997, стр. 125.
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то те ло има ло, те ка кав би од нос над ле жно сти био ус по ста вљен 
ако би се усво јио дво дом ни си стем.5) При ста ли це На ме сни штва 
(ма хом ли бе ра ли) за го ва ра ле су дво дом ност и то на на чин да се 
Др жав ни са вет пре ком по ну је у гор њи дом пар ла мен та. Спо ре ње 
је на ста ло при пре тре са њу на чи на из бо ра Са вет ни ка и ту се при-
ка за ла, при та је на ан ти-де мо кра тич ност Јо ва на Ри сти ћа и ње го вих 
„кон зер ва тив них ли бе ра ла“ оку пље них око На ме сни штва. На и ме, 
На ме сни штво је же ле ло да пре у зме уло гу име но ва ња де ла са вет-
ни ка и да на тај на чин пре у зме кон тро лу над не су ђе ним гор њим 
до мом пар ла мен та.6) Га ра ша ни но ви кон зер ва тив ци су се на су прот 
овој гру пи, бу ду ћи да су би ли у опо зи ци ји, на шли на ме сту бра-
ни ла ца те зе да Др жав ни са вет не тре ба да бу де би ран од стра не 
На ме сни штва, те су зах те ва ли да сви чла но ви „гор њег до ма“ бу ду 
иза бра ни од на ро да. У сво јој бе се ди по овом пи та њу ис та као се 
кон зер ва ти вац Аћим Чу мић: „НашеСкупштинекрајњесуоскудне
независнимкарактеримаиљудимаправихполитичкихспособно-
сти.Оне нису у стању да врше надзор над владом итај посао
требаповеритиСавету.Али,акосехоћедаСаветбуденадзорна
властнадвладом,ондагатребаначинитинезависнимодвладе,
његове чланове не смепостављати влада, негоихморабирати
народ“.7) Ја сно се на зи ре став кон зер ва ти ва ца о срп ском пар ла мен-
та ри зму - они те же ис так ну тој уло зи„гор њег до ма“, као не кој вр сти 
ин ди рект не вла да ви не чи нов нич ке ели те. Они се зду шно про ти ве 
и нео гра ни че ној вла сти би ло ко јег по је дин ца и на че ли ма на род не 
де мо кра ти је као вла да ви не на ро да. На су прот ној стра ни на ла зио 
се пред се да ва ју ћи Ни кољ ског од бо ра, бу ду ћи тво рац На ме снич ког 
уста ва, ли бе рал Ра ди во је Ми лој ко вић. Он је твр дио да Са вет ни 
не тре ба да вр ши над зор над вла дом, већ да ту над ле жност тре ба 
по да ри ти Скуп шти ни, „до њем до му“. Са вет је за ми шљао као за ко-
но дав ну власт од ко је по ти че за ко но дав на ини ци ја ти ва.8) Овај „ли-
бе рал ни“ зах тев ни је био мно го де мо кра тич ни ји од кон зер ва тив ног 
- исти на он је сте да вао ве ће пре и мућ ство На род ној скуп шти ни, али 
са мо у оној сфе ри где је би ло по зна то да по сла ни ци до њег до ма не-
ће мо ћи да ис ко ри сте сво је пре ро га ти ве до кра ја, док је, де фак то, 
ели ти стич ком Са ве ту би ла на ме ње на нај бит ни ја функ ци ја пар ла-
мен та, за ко но дав на функ ци ја. На Ни кољ ском од бо ру за кљу че но је 
по пи та њу дво дом но сти да је оно Ср би ји нео п ход но, јер је ње но 

5) Исто. стр. 127.

6) Сло бо дан Јо ва но вић, ВладаМиланаОбреновића-Књигапрва, Про све та, Бе о град, 2005, 
стр. 90.

7) Исто. стр. 91.

8) Исто. стр. 92.
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ста нов ни штво би ло ру рал но и ма хом нео бра зо ва но, при че му, и у 
европ ској тра ди ци ји пар ла мен тар них пред ло га - у Фран цу ској и 
у Бри та ни ји, на и ла зи мо на слич на об ја шње ња обра зо ва ња гор њег 
до ма пар ла мен та. Би ло ка ко би ло, од бор ни је мо гао до ћи до крај-
њег ис хо да у рас пра ви о по де ли над ле жно сти два до ма, па је то пи-
та ње оста вље но по стра ни као не ре ше но. И по ред свих ди ску си ја и 
за кљу ча ка дво дом ност ни је уве де на Уста вом из 1869. го ди не већ је 
за ме ње на ин сти ту том „ква ли фи ко ва них по сла ни ка“ ко је је ди рект-
но у скуп шти ну име но вао кнез.

Сле де ћи зва нич ни пред лог дво дом но сти до ла зи 1883. го ди-
не од стра не Ми ла на Пи ро ћан ца и та да шње из вр шне вла сти ко ју 
во ди но во о сно ва на На пред на стран ка, ка да је за по чет рад на но-
вом пред ло гу уста ва. По том пред ло гу уста ва На род но пред став-
ни штво би би ло са ста вље но од На род не скуп шти не и Се на та, где 
је за ко но дав на ини ци ја ти ва би ла по де ље на из ме ђу два до ма.9) Се-
нат као „гор њи дом“ тре ба ло је да бу де са ста вљен од цр кве не и 
ин те лек ту ал не ели те, као и од иза бра них чла но ва ко ји би би ли у 
ве ћи ни.10) За хва љу ју ћи овом пред ло гу срп ска по ли тич ка ми сао је 
до би ла сво ју пр ву озбиљ ну на уч ну рас пра ву о би ка ме ра ли зму ко ју 
је за по чео, у опо зи ту пре ма прет ход ном пред ло гу, на род ни ра ди кал 
Гли ша Гер шић у ра ди кал ном ча со пи су „Ра ду“ где твр ди: „Горњи
домјеостатакфеудализмаиаристократизмакогаданашњеде-
мократсковременеможејошдасеотресе...Горњидомникако
не иде у чисто демократски строј“.11)Гер шић је на тра гу фран-
цу ских ра ди ка ла, на ро чи то Сје је са, ко ји је и сам твр дио да је на-
род на су ве ре ност не де љи ва, сход но че му је јед но дом ност је ди но 
де мо крат ско ре ше ње. С дру ге стра не, Сло бо дан Јо ва но вић у свом 
ка сни јем пре тре са њу пар ла мен тар них прин ци па кри ти ку је ова кав 
став тврд њом: „Већинакоја влададоњимдомом,непредставља
народнуцелину,већсамоједанњендео,истинанајмногобројнији.
Горњи дом стоји према доњем не као представништвомањине
премапредставништвуцелине,већкаопредставништвомањине
премапредставништвувећине“.12) По знат је ис ход ове рас пра ве - 
над моћ ну по бе ду је од не ла Па ши ће ва те за о јед но дом но сти па је 
си ту а ци ја 1888. го ди не ре зул то ва ла до но ше њем но вог Уста ва ко-
ји је на ста вио тра ди ци ју јед но дом но сти у исто ри ји срп ског пар ла-
мен та ри зма, при че му је за др жан ин сти тут тзв. „ква ли фи ко ва них 

9) Сло бо дан Јо ва но вић, Политичкеиправнерасправе-Књигадруга, Про све та, Бе о град, 
2005, стр. 28.

10) Исто. стр. 29.

11) Исто. стр. 30.

12) Исто. стр. 36.
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по сла ни ка“ као сво је вр сни усту пак ели ти. Је дан од нај жу стри јих 
про тив ни ка дво дом но сти био је На род ни ра ди кал Ми ло ван Ми-
ло ва но вић, ка сни је и ми ни стар, ко ји ни је по ла зио од Гер ши ће вог 
ста но ви шта о на род ној су ве ре но сти, већ је твр дио да је гор њи дом 
не по тре бан јер Ср би ји не до ста ју ја ке Скуп шти не, а дво дом ност је 
ору ђе сла бље ња сна ге са мог пар ла мен та.13)Као за кљу чак овог под-
по гла вља на ме ће се став да је де мо крат ски на бој био на стра ни 
мо но ка ме ра ли ста.

2.2ДВЕЕПИЗОДЕДВОДОМНОСТИ
ОД1901.ДО1941.ГОДИНЕ

На пре ла ску ве ко ва устав не бор бе и ди ску си је око на чи на 
уре ђе ња др жа ве и пар ла мен та су свој ди на ми зам до би ја ле у опо-
зи ту ап со лу ти стич ких те жњи кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа и де-
мо крат ских те жњи на род них ра ди ка ла пред во ђе них Па ши ћем. Су-
за на Ра јић, у свом де лу о жи во ту Алек сан дра Обре но ви ћа, пи ше: 
„Краљ је заговараоцентралистичкудржаву, уставнумонархију
укојојћевладарбитинајважнијавластуземљииобједињавати
законодавнуиизвршнувласт.Будућидасуималивећинуународу,
Радикалисужелелидржавукојаћесеоствариватикрознародну
партијуинароднусамоуправу“.14) Алек сан дар Обре но вић је, лич-
но и на прин ци пи јел ном ни воу, пре зи рао ра ди кал ни пар ла мен та-
ри зам и пред ста вљао је Ра ди кал ну стран ку као хе ге мон ску пар ти ју 
ко ја же ли да вла да чи та вом др жа вом.15) Он је отво ре но из ра жа вао 
сво ју пре фе рен ци ју пре ма дво дом но сти јер је хтео да има гор њи 
дом ве зан за се бе да би њи ме ума њио зна чај Ра ди кал не стран ке 
ко ја је би ла без зна чај ни је кон ку рен ци је у на род ној скуп шти ни. 
Сто јан Но ва ко вић је био пред сед ник На пред њач ке вла де 1896. го-
ди не и у свом екс по зеу изнеo је пред лог устав них про ме на где је 
цен трал ну уло гу има ла дво дом ност.16) Сто јан Но ва ко вић је опи сао 
овај не су ђе ни би ка ме ра ли зам ова ко: „Дводомностсограничењем
самоуправнихпретераностиисаштојачомтенденцијомдржав-
ногјединства“.17)

13) Исто. стр. 56.

14) Су за на Ра јић, АлександарОбреновић владар на прелазу векова - сукобљени светови, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2011, стр. 105.

15) Исто. стр. 101.

16) У ме ђу вре ме ну је Устав из 1889. го ди не су спен до ван и вра ћен на сна гу Устав из 1869. 
го ди не.

17) Дра гош Јев тић, „Устав из 1901. го ди не“, у УставиКнежевинеиКраљевинеСрбије(при-
ре дио Ми о драг Јо ви чић), СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 162.
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На кон ви ше ин сти ту ци о нал них кри за и че стих сме на вла да-
ју ћих ве ћи на Алек сан дар Обре но вић је од лу чио да мо ра да ок тро и-
ше устав и да ста не на пут не ста бил но сти ма (у чи јем је иза зи ва њу 
и сам од и грао ве ли ку уло гу). „Април ским уста вом“ из 1901. го ди-
не је по пр ви пут уве де на дво дом ност, ма да у не де мо крат ском ру ху. 
На род но пред став ни штво се де ли ло на два до ма: Се нат и Скуп-
шти ну.18) Се на то ри ко је је по ста вљао краљ чи ни ли су три пе ти не 
то га те ла и по ста вља ни су се до жи вот но (30 се на то ра је по ста вљао 
краљ, а 18 се на то ра је би ра но, у са став су ула зи ли још сам краљ и 
два нај ви ша епи ско па СПЦ бе о град ски и ни шки), док је Скуп шти-
ну чи ни ло 130 по сла ни ка ко ји су би ра ни по из бор ном за ко ну ко ји 
је ва жио у скла ду са Уста вом из 1888. го ди не, из у зев ма њих из ме на 
у по ре ском цен зу су ко ји је ума њио укуп но би рач ко те ло.19) За из бор 
се на то ра ус по ста вљен је ви сок по ре ски праг од 45 ди на ра.20) Ипак 
Скуп шти на ни је из ба че на из за ко но дав ног про це са и де ли ла је за-
ко но дав ну власт са кра љем, док од го вор ност вла де ни је ја сно утвр-
ђе на. По врх све га уки ну та је тзв. Ве ли ка на род на скуп шти на, па 
су устав ни за ко ни мо гли да се ме ња ју у ре дов ном по ступ ку.21) На-
кон усва ја ња овог уста ва (ко ји је био ме ша ви на ра ди кал ских и на-
пред њач ких иде ја) Ра ди кал на стран ка се по де ли ла, јер су из ње них 
ре до ва ис ту пи ли ма ње уме ре ни Ра ди ка ли ко ји су ви ше на ги ња ли 
ли бе ра ли зму и со ци ја ли зму и ко ји су се бе на зи ва ли Са мо стал ци ма, 
а сво ју ор га ни за ци ју - Са мо стал на ра ди кал на стран ка. Дво дом ност 
је ов де би ла ис кљу чи во фак тор осна жи ва ња кра љев ске вла сти и 
слу жи ла је као не при ја тељ де мо кра ти ји, те је ово ста ње по тра ја ло 
са мо две го ди не. Сло бо дан Јо ва но вић је бор бу за дво дом ност до 
Пр вог свет ског ра та са жео на сле де ћи на чин: „Кадгод јекоднас
билоговораогорњемдому,онсезамишљаокаоСкупштинаин-
телигенције,а затаквуСкупштинунисумарилинивладалацни
народ.ВладалацједржаодаћелакшеизаћинакрајсНародним
представништвом,акооноостанененивоусељачкеСкупштине.
Народјебионеповерљивпремаинтелигенцијиизонихразлогаиз
којихсељакневерујегосподи,зазираојенесамоодбирократске
негоиодсамосталнеинтелигенције...Штосетичеинтелигенци-
јеонанијеималаснагедаизвојујегорњидомнасупротвладаоцу

18) Сло бо дан Јо ва но вић, ВладаАлександраОбреновића-Књигатрећа, Про све та, Бе о град, 
2005, стр. 109.

19) Исто. стр. 110.

20) Дра гош Јев тић, „Устав из 1901. го ди не“, у УставиКнежевинеиКраљевинеСрбије(при-
ре дио Ми о драг Јо ви чић), СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 165.

21) Исто. стр. 165.
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инароду“.22) Би ка ме ра ли зам је имао мо гућ но сти да бу де сна га по-
ми ре ња из ме ђу ели те и на ро да, али се у прак си ко ри стио са мо као 
је дан вид стран ча ре ња и спу та ва ња де мо крат ског раз во ја Ср би је. 

Дру га чи је не ће би ти ни са дво дом но шћу у др жа ви ју жно сло-
вен ских на ро да, ко ја до ла зи на ме сто оне срп ске, ма да су раз ло зи за 
би ка мер ли зам по чи ва ли на но вој ар гу мен та ци ји у од но су на до сад 
ви ђе ну. Дво дом ност ства ра њем ви ше на ци о нал не Кра ље ви не СХС 
и ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је ни је би ла пред ла га на због бо ље 
ко му ни ка ци је ели те и на ро да, већ због оси гу ра ња рав но прав но сти 
ме ђу на ци ја ма ко је су ула зи ле у са став но ве др жа ве, а по нај ви ше 
ка ко би се ре шио спор из ме ђу Ср ба и Хр ва та. Пред ко лапс Аустро-
Угар ске у ок то бру 1918. го ди не На род но ви је ће Сло ве на ца, Хр ва-
та и Ср ба про гла си ло је се бе за пред став ни ка сва три на ро да на 
про сто ру Хаб збур шке мо нар хи је и по ку ша ло да, пре ко Же нев ске 
де кла ра ци је, из ну ди ду а ли стич ко уре ђе ње бу ду ће др жа ве (фе де ра-
ли зам по угле ду на Аустро-угар ску) са два цен тра у Бе о гра ду и 
За гре бу. Не су ђе на дво дом ност ко ја се ов де на зи ре је сте фе де рал на 
дво дом ност ко ја про из и ла зи из др жав ног уре ђе ња и же ље да све 
са ве зне је ди ни це бу ду пред ста вље не у са ве зном пар ла мен ту по на-
че лу рав но прав но сти, као и у оп ште пред став нич ком пар ла мен ту. 
За ступ ни ци ова квог би ка ме ра ли зма и др жав ног уре ђе ња од са мог 
по чет ка су пр ва ци Хр ват ске ре пу бли кан ске се љач ке стран ке ме ђу 
ко ји ма се ис ти че Стје пан Ра дић, а доц ни је Влат ко Ма чек. Ме ђу тим 
и Сто јан Про тић по зна ти Ра ди кал су ко био се са сво јим стра нач ким 
ше фом Па ши ћем око цен тра ли стич ког уре ђе ња Кра ље ви не СХС. 
Он је пре до но ше ња Ви дов дан ског уста ва 1921. го ди не пред ло жио 
Па ши ћу свој на црт ко ји је прет ход но ута на чио са про фе со ром из 
За гре ба Ла ди сла вом По ли ћем, ве ли ким при ста ли цом ју го сло вен-
ске иде је. Из ме ђу оста лог ту сто ји: „Државаседелинадеветпо-
крајина... Са девет парламената-сабора, деветминистарстава
-десетипарламентидесетоминистарствојеуБеограду“.23) По-
след њи из бо ри у Кра ље ви ни СХС 1927. го ди не да ли су до дат ну 
ди на ми ку фе де рал ним те жња ма и евен ту ал ној фе де ра ли стич кој 
пар ла мен тар ној ре фор ми - Све то зар При би ће вић твр ди за го вор ник 
ин те грал ног ју го сло вен ства и Ра дић, скло пи ли су ко а ли ци о ни спо-
ра зум и за јед но зах те ва ли фе де ра ли за ци ју др жа ве на шест де ло ва, 
као што ће то би ти учи ње но у Дру гој Ју го сла ви ји. Очи глед но је 
би ло да зе мља иде ка рас па ду, а по сле пуц ња ве у Скуп шти ни, краљ 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је 1929. из вр шио др жав ни удар и у ро ку 

22) Сло бо дан Јо ва но вић, Политичкеиправнерасправе-Књигадруга, Про све та, Бе о град, 
2005, стр. 74.

23) Ми лан Ст. Про тић, Успонипадсрпскеидеје, Чи го ја штам па, Бе о град, 1995, стр. 252.
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од две го ди не не де мо крат ским Ок тро и са ним уста вом за вео лич-
ни ре жим. Алек сан дров ок тро и са ни устав из 1931. го ди не опет је 
увео дво дом ност Се на та и На род не скуп шти не, по узо ру на Устав 
из 1901. го ди не, али и дао кра љу фак тич ку пре ва гу у чи та вом си-
сте му бу ду ћи да му је да то овла шће ње тре ћег, ар би тра жног до ма.24) 
Краљ је сам име но вао по ла се на то ра, а оста ле је би ра ла чи нов-
нич ка ели та по те ри то ри јал ном прин ци пу. Кру ни је да то пра во да 
по ста вља и раз ре ша ва ми ни стре и уки ну та је двој на ми ни стар ска 
од го вор ност.25) Ко нач но, фе де рал ни би ка ме ра ли зам ни је уве ден у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји јер ни је по сто ја ла же ља Кру не и срп ске 
стра не да од у ста не од уни тар но сти, док су те ри то ри јал не аспи ра-
ци је хр ват ске стра не ра сле. Уме сто то га вра ће но је слич но ре ше ње 
по пут оно га из Уста ва из 1901. го ди не, јед на ко нео др жи во на ду жи 
рок као и прет ход но, упра во због ан ти де мо крат ског пред зна ка. Све 
у све му, при ча о двод мно сти у Пр вој Ју го сла ви ји се укло пи ла у 
оп шту при чу о крх ко сти на ше пар ла мен тар не кул ту ре, као оп штој 
од ред ни ци на ше пар ла мен тар не исто ри је. 

2.3ФЕДЕРАЛНАДВОДОМНОСТОД
1946.ДО2002.ГОДИНЕ

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Ју го сла ви ја по ста је 
др жа ва са ве зног ти па ко ји ауто мат ски са со бом по вла чи и ту осо бе-
ну, фе де рал ну, вр сту би ка ме ра ли зма. Ва жно обе леж је овог пе ри о да 
све до об но ве ви ше стра нач ја 1990. го ди не је сте фор мал но-прав но 
ин си сти ра ње на де мо кра ти ји, али не до ста так исте у прак си због 
мо но по ла јед не пар ти је.

Глав ни за да так на кон ра та би ло је де мон ти ра ње ви ше стра-
нач ја (ко је ни пре ра та ни је би ло, као што смо ви де ли, пот пу но 
и сло бод но) и уки да ње иона ко крх ког пар ла мен тар ног си сте ма 
до дат ним раз вла шћи ва њем Скуп шти не. На по чет ку је фор ми ран 
На род ни фронт као са вез из ме ђу КПЈ и гра ђан ских пар ти ја ко је 
су пре бро ди ле рат на ра за ра ња. На кон не де мо крат ских из бо ра за 
Скуп шти ну ко ји су про те кли у ат мос фе ри по ли циј ске ре пре си је и 
по што је ве ли ки број гла са ча ски нут са би рач ког спи ска под озна-
ком ''са рад ни ка оку па то ра'' усво јен је но ви Устав 1946. го ди не. Овај 
акт је сма њио овла шће ња На род не скуп шти не у ко рист Пре зи ди-
ју ма и Вла де.26) Ти ме је Скуп шти на све де на на гла сач ку ма ши ну 

24) Исто. стр. 301.

25) Исто. стр. 302.

26) Вла дан Ку тле шић, „Фе де ра ли зам у Дру гој Ју го сла ви ји“, у Двавекасрпскеуставности
(при ре ди ли Алек сан дар Фи ра и Рат ко Мар ко вић), Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2010, стр. 354.
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кроз ко ју су са мо про вла че ни за ко ни. Пр во је оне мо гу ћен рад свим 
стран ка ма ван На род ног фрон та, а он да је иона ко фор мал ни плу-
ра ли зам уну тар те ор га ни за ци је угу шен на Дру гом и Тре ћем кон-
гре су На род ног фрон та. Овим Уста вом На род на скуп шти на има ла 
је два рав но прав на до ма: Са ве зно ве ће и Ве ће на ро да.27) О са ста ву 
Ве ћа на ро да као фе де рал ног до ма ко ји обез бе ђу је рав но прав ност 
са ве зних је ди ни ца, али и по кра ји на, то јест обла сти, го во ри члан 
54. Уста ва: „Ве ће на ро да се би ра по ре пу бли ка ма, ауто ном ним по-
кра ји на ма и ауто ном ним обла сти ма. Гра ђа ни сва ке ре пу бли ке би-
ра ју по 30, ауто ном не по кра ји не по 20, а ауто ном не обла сти по 15 
по сла ни ка’’.28) Све у све му, дво дом ност је у овом устав ном аран-
жма ну ко ри шће на ка ко би се оси гу ра ло „брат ство и је дин ство’’ као 
је дан од иде о ло шких сту бо ва Дру ге Ју го сла ви је, те је као и ра ни је, 
иде о ло ги ја од не ла пре ва гу над одр жи вим ин сти ту ци о нал ним ин-
жи ње рин гом по пут нпр. оног швај цар ског ко ји до да на шњег да на 
оста је јед ним од нај у зо ри ти јих де мо крат ских си сте ма. Та кав си-
стем је на ма на овим про сто ри ма био не до сти жан, јер је увек не ки 
ја ки исто риј ски и дру штве ни ак тер – кнез, краљ, на ме сник, пар ти-
ја, мар шал, итд. (или пак не ки спољ ни оку па тор) гу шио све оста ле 
ак те ре и те рао их на устав не мар ги не чи ме би си стем оста јао по ло-
вич но ле ги ти ман29) и чи ме му је би ла ус кра ће на ин сти ту ци о нал на 
спон та ност.

Та ко ће у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и но ви устав ни за кон 
из 1953. го ди не би ти до нет без ор га ни зо ва не опо зи ци је. Он ће по 
пр ви пут озва ни чи ти мо дел са мо у пра вља ња и скуп штин ског си сте-
ма, оли че ног у је дин ству вла сти. Пре зи ди јум и Вла да за ме ње ни су 
Са ве зном на род ном скуп шти ном, Пред сед ни ком ре пу бли ке и Са-
ве зним из вр шним ве ћем.30) Иако је по ло жај Скуп шти не био фор-
мал но-прав но по бољ шан у од но су на Устав од 1946. го ди не, због 
вла да ви не пар тиј ског мо ни зма и не по сто ја ња сло бод них и де мо-
крат ских из бо ра, то је у прак си би ло не бит но. Прав ни ку ри о зи тет 
је спа ја ње фе де рал ног до ма са оп ште пред став нич ким, то јест, Ве ће 
на ро да је ин те гри са но у Са ве зно ве ће.31) Ово се мо же об ја сни ти 

27) Исто. стр. 354.

28) Члан 54 Уста ва Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1946) Службени лист
ФНРЈ, го ди на II, број 10 -1. фе бру ар 1946

29) О про бле му ле ги тим но сти у но ви јој срп ској исто ри ји у Не вен Цве ти ћа нин, „Про цес 
кон сти ту и са ња по ли тич ке и дру штве не ели те у срп ском дру штву – про блем дис кон ти-
ну и те та и „флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та“, НационалниИнтерес, Ин сти тут по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, 3/2010, стр. 107-146.

30) Ко ста Ни ко лић, СрбијауТитовојЈугославији1941-1980, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011, стр. 223.

31) Вла дан Ку тле шић, „Фе де ра ли зам у Дру гој Ју го сла ви ји“, у Двавекасрпскеуставности
(при ре ди ли Алек сан дар Фи ра и Рат ко Мар ко вић), Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2010. го ди не, стр. 355.
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уста но вља ва њем скуп штин ског си сте ма је дин ства вла сти, али то 
ипак не зна чи да је дво дом ност не ста ла (ма да у стрикт но фор мал-
ном сми слу је сте), јер је по ре чи ма Вла да на Ку тле ши ћа: „Већена-
родавишенегоравноправаноСавезномвећу,јерњеговонеслагање,
послепокушајаусаглашавања,водиилискидањупитањасаднев-
ногредаилираспуштањуСавезногвећа“.32)

Сле де ћи Устав 1963. го ди не про ме нио је име др жа ве из ФНРЈ 
у СФРЈ и од тад су ре пу бли ке тре ти ра не као дру штве но-по ли тич ке 
за јед ни це и као не ка вр ста са ве зних на ци о нал них др жа ва.33) Члан 
165. од ре ђу је са став Са ве зне скуп шти не: „Са ве зну скуп шти ну са-
чи ња ва ју Са ве зно ве ће, као ве ће де ле га та гра ђа на у оп шти на ма и 
ре пу бли ка ма, и При вред но ве ће, Про свет но-кул тур но ве ће, Со ци-
јал но-здрав стве но ве ће и Ор га ни за ци о но-по ли тич ко ве ће, као ве ћа 
де ле га та рад них љу ди у рад ним за јед ни ца ма. Чла но ви Са ве зног ве-
ћа иза бра ни од ре пу блич ких скуп шти на и скуп шти на ауто ном них 
по кра ји на са чи ња ва ју Ве ће на ро да, ко ме се овим уста вом по ве ра-
ва ју од ре ђе на пра ва и ду жно сти у по гле ду за шти те рав но прав но-
сти на ро да Ју го сла ви је и Уста вом утвр ђе них пра ва ре пу бли ка“.34) 
Да кле опет два до ма зва нич но не по сто је, али се не ки еле мен ти 
ви ше дом но сти за др жа ва ју, јер се Скуп шти на де ли на Ве ћа с тим 
што је она са да до пу ње на са мо у прав ним еле мен ти ма.

По след њи Устав Дру ге Ју го сла ви је до нет је 1974. го ди не и 
он је иза звао ве ли ку по ле ми ку јер је са др жа вао из ве сне кон фе де-
рал не еле мен те. Нај оп шти јим сте пе ном из ра жа ва ња над ле жно сти 
фе де ра ци је ко ји је оли чен у од ре ђи ва њу за јед нич ких ин те ре са би-
ло је пред ви ђе но да се они оства ру ју рав но прав ним уче шћем и од-
го вор но шћу ре пу бли ка и по кра ји на, чи ме је уки ну та ори ги нер ност 
са ве зне др жа ве.35) Аманд ма ни ма ко ји су прет хо ди ли овом ак ту, Ве-
ће на ро да, ко је је пре и ме но ва но у Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на, је 
до би ло ши ра овла шће ња и пра во да се са ста је одво је но.36) У чла-
ну 284. Уста ва сто ји: „Пра ва и ду жно сти Скуп шти не СФРЈ вр ше 

32) Исто. стр. 356.

33) Ко ста Ни ко лић, СрбијауТитовојЈугославији1941-1980, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011, стр. 323.

34) Члан 165 Уста ва Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1963) Слу жбе ни 
листСоцијалистичкеФедеративнеРепубликеЈугославије, го ди на XIX, број 14

35) Вла дан Ку тле шић, „Фе де ра ли зам у Дру гој Ју го сла ви ји“, у Двавекасрпскеуставности
(при ре ди ли Алек сан дар Фи ра и Рат ко Мар ко вић), Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2010. го ди не, стр. 360.

36) Ко ста Ни ко лић, Ср би ја у Ти то вој Ју го сла ви ји 1941-1980, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011. го ди не, стр. 323.
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Са ве зно ве ће и Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на пре ма од ред ба ма овог 
уста ва. Са ве зно ве ће са чи ња ва ју де ле га ти са мо у прав них ор га ни за-
ци ја и за јед ни ца и дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја у ре пу бли-
ка ма и ауто ном ним по кра ји на ма. Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на са чи-
ња ва ју де ле га ци је скуп шти на ре пу бли ка и скуп шти на ауто ном них 
по кра ји на“.37) Да кле са да не што екс пли цит ни ја дво дом ност на ста-
вља да ег зи сти ра уну тар је дин ства скуп штин ске вла сти.

На по слет ку, у ко нач ни ци овог одељ ка мо же мо ре ћи да за бе-
ле же не епи зо де дво дом но сти у Дру гој Ју го сла ви ји не мо гу би ти 
ег зем плар не, из про сто га раз ло га што се чи тав си стем ни је одр-
жао и што је био крат ко га ве ка, што ука зу је на то да је уну тар се бе 
са др жа вао ауто де струк тив ну ком по нен ту. Сто га ова „фе де рал на“ 
дво дом ност не мо же би ти узо ри та при ли ком на ших да на шњих раз-
ма тра ња ове те ме.

Фор мал но ви ше стра нач је и ка ква-та ква де мо кра ти ја вра ћа-
ју се у Ср би ју 1990. го ди не, али то је био слаб по че так, пот пу но у 
тра ди ци ји на ших ра ни јих ин сти ту ци о нал них про ма ша ја. Устав СР 
Ју го сла ви је до нет је у из ну ђе ним окол но сти ма 1992. го ди не док 
се Дру га Ју го сла ви ја рас па да ла усред ви хо ра гра ђан ског ра та.38) 
Ње го ва ре ше ња на ста ви ла су тра ди ци ју по ста вље њу 1963. го ди не 
и ни је ус по ста вљен чист са ве зни би ка ме ра ли зам већ је за др жа на 
уну тра шња по де ла Скуп шти не на Ве ће гра ђа на (ста вљен је но ви ји 
де мо крат ски из раз уме сто на ро да) и Ве ће ре пу бли ка. То ви ди мо и 
из чла на 80. Уста ва: „Са ве зну скуп шти ну са чи ња ва ју Ве ће гра ђа-
на и Ве ће ре пу бли ка. Ве ће гра ђа на са чи ња ва ју са ве зни по сла ни-
ци иза бра ни у ре пу бли ка ма чла ни ца ма на не по сред ним из бо ри ма, 
тај ним гла са њем, та ко што се по је дан са ве зни по сла ник би ра на 
65 000 би ра ча, с тим што се у ре пу бли ци чла ни ци би ра нај ма ње 
30 са ве зних по сла ни ка. Ве ће ре пу бли ка са чи ња ва ју по 20 са ве-
зних по сла ни ка из ре пу бли ке чла ни це“.39) О при ро ди по ме ну тих 
те ла све до чи члан 86: „Са ве зни по сла ни ци у Ве ћу гра ђа на Са ве зне 
скуп шти не пред ста вља ју гра ђа не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, а 
са ве зни по сла ни ци у Ве ћу ре пу бли ка Са ве зне скуп шти не пред ста-

37) Члан 248 Уста ва Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1974), Слу жбе ни
листСоцијалистичкеФедеративнеРепубликеЈугославије, го ди на XXX, број 9

38) Ов де го во ри мо о уста ву СР Ју го сла ви је, а не о уста ву Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не, 
оста ју ћи при на шој те ми раз ма тра ња епи зо да „дво дом но сти“ у на шој устав ној и ин сти-
ту ци о нал ној исто ри ји. 

39) Члан 80 Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1992), СлужбенилистСавезнеРепубли-
кеЈугославије, го ди на I, број 1/92
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вља ју ре пу бли ку чла ни цу у ко јој су иза бра ни“.40) Све што мо же мо 
да до да мо као по прат ни ко мен тар прет ход них чла но ва је да при-
ро да дво дом но сти ни је про ме ње на и да „гор њи дом“ и да ље има 
функ ци ју пред ста вља ња са ве зних је ди ни ца, док се бе ле жи раст де-
мо кра тич но сти у би рач ком пра ву гра ђа на ве за но за Ве ће гра ђа на. 
Пре у стро је њем др жав не за јед ни це Бе о град ским спо ра зу мом 2002. 
го ди не и Устав ном по ве љом ко ја је усле ди ла, би ло ка ква дво дом-
ност, чак и она им пли цит на, је и зва нич но уки ну та, јер се Са ве зна 
скуп шти на по том ре ше њу ни је са сто ја ла од ви ше ве ћа или до мо ва. 
Ко нач но, у уста ву Ср би је из 2006. го ди не не по сто је би ло ка кви 
тра го ви дво дом но сти.

3. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ О 
СРПСКОЈ „ДВОДОМНОСТИ“

Глав но по гла вље ово га ра да би ло је из ло же но кроз хро но-
ло шку и со ци о ло шко-по ли ти ко ло шку об ра ду епи зо да дво дом-
но сти у Ср би ји и Ју го сла ви ји. У пред рат ном пе ри о ду рас пра ве о 
дво дом но сти су би ле ин тен зив не и на тра гу слич них рас пра ва у 
дру гим европ ским зе мља ма, по пут Фран цу ске. Би ка ме ра ли зам се 
та да ипак до жи вља вао као ре зи ду ал фе у дал ног и ари сто крат ског 
на чи на раз ми шља ња, што је био став ега ли тар не и се љач ке Ср би је 
то га вре ме на. Па ши ће ви ра ди ка ли би ли су глав ни по бор ни ци јед-
но дом но сти као јед но став ног и ја сног ис по ља ва ња на род не во ље, 
ута же ног про пор ци о нал ним из бор ним си сте мом. По бор ни ци дво-
дом но сти би ли су по ра же ни и чи ње ни цом да су њи хо ва стре мље-
ња ка тој струк ту ри пар ла мен та пре че сто би ла во ђе на пар тиј ским 
или ин те ре си ма Кру не. Уоп ште, све на ше рас пра ве о ин сти ту ци-
о нал ном устрој ству др жа ве ни су из ла зи ле из окви ра уских и пар-
ци јал них ин те ре са, што је спре ча ва ло да се ин сти ту ци о нал ни про-
блем ре ши на ду го роч но одр жив на чин. На то ме не тре ба за ме ри ти 
исто риј ским ак те ри ма јер су они де ло ва ли на дру штве ној под ло зи 
оп те ре ће ној спе ци фич ним исто риј ским на сле ђен у ко је му је сам 
обра зац на ше ду бо ко анар хи зо ва не по ли тич ке кул ту ре де ло вао де-
сти му ла тив но по по ку ша је да се дру штво ин сти ту ци о нал но уре ди. 
Сто га је по на ша ње ели та и исто риј ских ак те ра оста ло у „рђа вом 
кру гу“ на ше но ви је исто ри је41) и до дат но је про ду би ло јаз из ме ђу 

40) Члан 86 Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1992), СлужбенилистСавезнеРепубли-
кеЈугославије, го ди на I, број 1/92

41) О „рђа вом кру гу“ на ше но ви је исто ри је у члан ку – Не вен Цве ти ћа нин, „Cir cu lus Vi ti o sus 
срп ске исто ри је, кре та ње ме ђу екс тре ми ма и не мо гућ ност ус по ста вља ња одр жи ве дру-
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ели те и на ро да, па је та ко ста ви ло цр ни жиг на мо гућ ност да гра ђа-
ни, ду го роч но, кроз функ ци о на лан пар ла мент се лек ту ју функ ци о-
нал ну по ли тич ку ели ту ко ја ће има ти пун и не спо ран ле ги ти ми тет. 
И на ша „јед но дом ност“ и на ша „дво дом ност“ су би ле недовршене, 
као што је и са ма др жа ва на се би но си ла траг пер ма нент не не до вр-
ше но сти. По себ но крх ка тра ди ци ја на ше „дво дом но сти“ по го то во 
ни је за по нос, јер је она „дво дом ност“ ко ја је прет хо ди ла со ци ја-
ли стич кој Ју го сла ви ји би ла ква зи-ели ти стич ка, док је она ко ја се 
ве зу је за пе ри од со ци ја ли стич ког фе де рал ног би ка ме ра ли зма би-
ла ква зи-де мо крат ска и за вр ши ла се рас па дом са ме др жа ве. Као 
при лог рас пра ва ма о не ком бу ду ћем ин сти ту ци о нал ном устрој ству 
др жа ве и устрој ству са мо га пар ла мен та, у ко нач ни ци ово га ра да 
мо же мо за кљу чи ти да без об зи ра ко ли ко би „дво дом ност“ би ла по-
жељ на ка ко би се њо ме из ба лан си рао од нос из ме ђу ели те и на ро да, 
за њу не по сто је прет по став ке у дру штве ној под ло зи, а про ти ви 
јој се и сам обра зац по ли тич ке кул ту ре ко ји смо на сле ди ли, а ко ја 
оста је анар хич на и „фа ми ли јар на. Уво ђе ње „дво дом но сти“ у на ше 
ду бо ко анар хич но дру штво је од у век би ло Си зи фов по сао, и овај 
рад је по ку шао да не при стра сно при ка же те по ку ша је као ко ри сну 
збир ку по ли тич ких ис ку ста ва, ко ју би на уму тре ба ло да има би ло 
ко ји бу ду ћи ре фор ма тор срп ског дру штва, ка ко свом за дат ку не би 
при шао ама тер ски, већ са пу ним раз у ме ва њем ре ал них мо гућ но-
сти дру штве не под ло ге на чи јој се по вр ши ни де лу је. 
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Ne ven Cve ti ca nin, Alek san dar Djo kic

THE STUDY OF BICAMERALISM IN SERBIA 
AND YUGOSLAVIA – A POLITOLOGICAL 

AND SOCIOLOGICAL APPROACH

Re su me
Thro ugh the cen tral di scus sion of this pa per, which is fo cu sed 

aro und the hi story of the bi ca me ral Par li a ment in Ser bia and Yugo sla-
via, the aut hors try to an swer the qu e sti on can this type of par li a men-
tary or ga ni za tion sol ve the pro blem of de ep-ro o ted mi sun der stan ding 
bet we en the eli te and the pe o ple, or ci ti zens, in Ser bian so ci ety to day. 
This pa per pro vi des chro no lo gi cally pro ces sed and po li ti co-so ci o lo gi-
cally (from the stand po ints of po li ti cal sci en ce and so ci o logy) analyzed 
epi so des of bi ca me ra lism in 19th cen tury Ser bia and fe de ral Yugo sla-
via. 

Ex pli cit bi ca me ra lism in the hi story of the po li ti cal system of 
Ser bia and Yugo sla via was pre sent on se ve ral oc ca si ons and in this 
pa per the se in stan ces are na med epi so des.The first such epi so de to ok 
pla ce du ring the re ign of King Alek san da rO bre no vic in the year 1901, 
when the Se na te was in tro du ced as the up per cham ber of Par li a ment, 
but this re form la sted only for a co u ple of years un til 1903. The sta ted 
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pre fe ren ce for a bi ca me ral par li a ment had a hid den agen da: to cur tail 
the ef forts of the Ra di cal Party which was then the most po wer ful po-
li ti cal for ce in Ser bia and to en su re the un de moc ra tic do mi nan ce of the 
Crown and its petty po li ti cal al li es sup por ted by the re gi me and fo re ign 
po wers, mostly Austria and Ger many. 

The se cond epi so de ca me to be du ring the re ign of Alek san dar-
Ka ra djor dje vic in 1931 and la sted only a de ca de. This pe riod was mar-
ked by the gre at po li ti cal ten si ons bet we en the Serbs and the Cro ats 
abo ut the in sti tu ti o nal ar ran ge ment of the newly for med King dom of 
Yugo sla via, and the bi ca me ral Par li a ment was me ant to be a sta bi li zing 
for ce which wo uld re pre sent va ri o us re gi ons of the co un try, whi le not 
adop ting a fe de ral system of go vern ment.

The re ma i ning epi so des can be di vi ded in to two gro ups, the 
first be ing the fe de ral bi ca me ra lism du ring the exi sten ce of the Se cond 
Yugo sla via (1946-1992), and the ot her em bo died in a si mi lar type of 
bi ca me ra lism in the re du ced Third Yugo sla via of the last de ca de of the 
20th cen tury. Bi ca me ra lism in the con sti tu ti o nal ar ran ge ment of the 
first gro up was used pri ma rily for ide o lo gi cal pur po ses of the Com mu-
nist Party and is mar ked by the ab sen ce of pro per de moc ra tic re pre sen-
ta tion. Ho we ver, this so-cal led As sembly system of go vern ment had 
con tri bu ted to mo re equ i ta ble re pre sen ta tion of the pe o ples of Yugo-
sla via in the po li ti cal ap pa ra tus. The lat ter bi ca me ral Par li a ment in the 
Third Yugo sla via played a sig ni fi cantly les ser ro le in the po li ti cal li fe of 
Ser bia and Mon te ne gro, be ing that it was ba si cally a re si dual in sti tu tion 
of the for mer system on the pe rip hery of de ci sion ma king.

In this pa per, the the me of Ser bian po li ti cal cul tu re was a fra-
me work from which ex pla na ti ons abo ut the ina bi lity of evo lu ti o nary 
de ve lop ment of in sti tu ti ons and de moc racy ha ve been drawn. Hen ce 
the con ti nu ing con flict bet we en the eli te and the pe o ple due to which all 
par li a men tary forms and in sti tu ti o nal ar ran ge ments in Ser bia are un sta-
ble and ap pa rently in com ple te.In the con text of bi ca me ra lism the aut-
hors exa mi ne how the sha pe of a bi ca me ral par li a ment con tri bu ted to or 
re du ced the le vel of con cep tual mi sun der stan ding bet we en the eli te and 
the pe o ple in Ser bia. Con clu si ons on the in sti tu ti o nal struc tu re and de-
sign of the Ser bian sta te in di ca te that it was kept wit hin the nar row and 
par ti cu lar in te rests of po li ti cal gro ups which in synergy with anar chic 
po li ti cal cul tu re and gre at so cio-ide o lo gi cal di vi des, ma de it im pos si ble 
to sol ve the pro blem of in sti tu ti o nal de sign on a long term ba sis and in a 
su sta i na ble man ner. The be ha vi or of po li ti cal eli tes thro ug ho ut Ser bian 
hi story has wi de ned the gap bet we en the eli te and the pe o ple and di sa-
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bled the op por tu nity of esta blis hing a le gi ti ma te and a well-fun cti o ning 
par li a ment.
Key words: the bi ca me ral par li a ment, bi ca me ra lism, re cent hi story of Ser bia, 

epi so des of bi ca me ra lism, Ser bian/So ut hern Sla vic po li ti cal cul tu-
re, in com ple te ness, anarchy, lack of in sti tu ti o na li za tion.
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