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Сажетак
Овај рад пред ста вља увод у пред сто је ћи про је кат ис тра жи-

ва ња раз во ја ди рект не де мо кра ти је у Ср би ји. Пр ви део ис тра жи-
ва ња под ра зу ме ва те о риј ско од ре ђи ва ње кон цеп та не по сред не де-
мо кра ти је. За тим сле ди исто риј ска ана ли за ис ку ста ва ин сти ту ци ја 
не по сред не де мо кра ти је. У тре ћем де лу ис тра жи ва ња би ће ре чи о 
им пле мен та ци ји раз ли чи тих об ли ка ди рект не де мо кра ти је то ком 
пе ри о да тран зи ци је. У окви ру овог де ла, зна чај ни део ис тра жи ва-
ња би ће по све ћен прав но-нор ма тив ној ана ли зи. У че твр том, за-
кључ ном де лу ис тра жи ва ња, на ме ра је да се на осно ву прет ход них 
раз ма тра ња ука же на основ ни узрок ни ског уче шћа ста нов ни штва 
у дру штве ном жи во ту за јед ни це. На тај на чин ство ри ће се прет по-
став ке за про ми шља ње дру га чи јих фор ми и пра ва ца ор га ни за ци је 
дру штва и то од вла да ју ћег обра сца цен тра ли зо ва ног и ли не ар ног 
top-down пре но са мо ћи и од лу чи ва ња ка де цен тра ли зо ва ном и дис-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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пер зив ном down-to-the-top мо де лу уче шћа гра ђа на у по ли тич ком 
жи во ту.
Кључ не ре чи: ди рект на де мо кра ти ја, ре пре зен та тив на де мо кра ти ја, цен-

тра ли за ци ја, хо ри зон тал на и вер ти кал на ди стри бу ци ја мо-
ћи, са мо у пра ва, ре фе рен дум, на род на ини ци ја ти ва.

УВОД

Овај рад пред ста вља увод у пред сто је ћи про је кат ис тра жи-
ва ња раз во ја ин сти ту ци ја ди рект не де мо кра ти је у Ср би ји.1) Про-
бле му ће се при сту пи ти из те о риј ског, исто риј ског и по ли ти ко ло-
шко-прав ног угла раз ма тра ња. По чет ну тач ку ис тра жи ва ња чи ни 
де фи ни са ње пој ма не по сред не де мо кра ти је на осно ву исто риј ског 
ис ку ства са мо ни клих и спон та но ор га ни зо ва них ин сти ту ци ја не по-
сред ног од лу чи ва ња ко је су по сто ја ле пре и то ком пр ве фа зе раз во-
ја мо дер не срп ске др жа ве. Пре ли ми нар на раз ми шља ња ука зу ју на 
то да је ово ис ку ство ге не ри са ло пот пу но дру га чи је схва та ње по-
ли тич ког жи во та од оног ко је да нас пре о вла да ва у све ту ре пре зен-
та тив не де мо кра ти је и ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве. Исто риј ско 
и кон цеп ту ал но кон тра сти ра ње две пот пу но раз ли чи те вр сте де мо-
крат ског иде а ла и исто риј ске прак се по слу жи ће у свр ху об ја шње-
ња са вре ме них трен до ва ка све ве ћој цен тра ли за ци ји по ли тич ког и 
еко ном ског жи во та и учвр шћи ва ња top-down мо де ла тран сфе ра по-
ли тич ке мо ћи и од лу чи ва ња. На ве де не ка рак те ри сти ке са вре ме ног 
по ли тич ког жи во та ни су ло кал ног ка рак те ра и не од но се се са мо 
на Ср би ју, али су оне по себ но уоч љи ве на ње ном при ме ру услед 
осо бе них исто риј ских окол но сти ве за них за раз вој по ли тич ких ин-
сти ту ци ја и ауто ри тар них фа за у са вре ме ној по ве сти. 

Пр ви део ис тра жи ва ња под ра зу ме ва те о риј ско од ре ђи ва ње 
кон цеп та не по сред не де мо кра ти је. У дру гом де лу, ис тра жи ва ње 
тре ба да ис так не исто риј ски аспект ис ку ства ин сти ту ци ја не по-
сред не де мо кра ти је у по след њих ви ше од два ве ка мо дер не срп-
ске исто ри је. У тре ћем де лу ис тра жи ва ња би ће ре чи о нај но ви јем, 
тран зи ци о ном ис ку ству им пле мен та ци је по сто је ћих ин сти ту та ди-
рект не де мо кра ти је те ће зна чај ни део ис тра жи ва ња би ти усме рен 
и на нор ма тив но-прав ну ана ли зу ове про бле ма ти ке. У че твр том, 
за кључ ном де лу ис тра жи ва ња, на ме ра је да се на осно ву прет ход не 
ана ли зе об ја сни ве о ма ни ска пар ти ци па ци ја ста нов ни штва у свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та. На тај на чин ство ри ће се прет по став-
ке за про ми шља ње дру га чи јих фор ми и пра ва ца ор га ни за ци је дру-

1)  Реч је о мо но граф ској сту ди ји о не по сред ној де мо кра ти ји ко ја ће се ре а ли зо ва ти у окви-
ру основ ног ис тра жи вач ког про јек та Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је. 
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штва и то од цен тра ли зо ва ног и ли не ар ног top-down пре но са мо ћи 
и од лу чи ва ња ка де цен тра ли зо ва ном и дис пер зив ном down-to-the-
top мо де лу уче шћа гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. 

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
– НЕ ПО СРЕД НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА  

И ИДЕ ЈА СА МО У ПРА ВЕ

У скло пу те о риј ског раз ма тра ња пој ма не по сред не де мо кра-
ти је ру ко во ди ће мо се про це ду ра ли стич ким при сту пом ко је се ти че 
на чи на на ко ји не ко дру штво, за јед ни ца или гру па љу ди до но си 
од лу ке од ве ће или ма ње ва жно сти за дру штво у це ли ни. Циљ нам 
је да из бег не мо сна жни иде о ло шки при звук стан дард не, вред но-
сно ин то ни ра не, упо тре бе пој ма де мо кра ти је у ви ду зах те ва да се 
„де мо крат ски прин цип од лу чи ва ња“ уни вер за ли зу је до крај њих 
гра ни ца. Та ква упо тре ба под ра зу ме ва ап сорп ци ју дру штве ног (и 
при ват ног) жи во та по ли тич ким, она по чи ва на сум њи вом из јед-
на ча ва њу дру штве но сти са по ли тич но шћу, и сво ђе њем пр вог на 
по след ње. Да ље, она упу ћу је на још сум њи ви ју иде ју јед на ко сти 
ко ја по пут не ка квог ре гу ла тив ног прин ци па тре ба ве штач ки да бу-
де ин кор по ри ра на у све те од но се, да њи ма ру ко во ди, да њи ма вла-
да. У схва та њу од ко га се у пред ло же ном про јек ту пра ви на чел ни 
от клон, иде ја јед на ко сти до жи вља ва се као ап со лут на и не у пит на 
вред ност ко ју тре ба да сле ди сва ко (мо дер но) дру штво и сва ка (мо-
дер на) ор га ни за ци ја жи во та. 

Пред сто је ће ис тра жи ва ње има за циљ да пре ва зи ђе про гре-
си ви стич ке ин тен ци је ова ко схва ће не иде је јед на ко сти и кон цеп та 
не по сред не де мо кра ти је; да по јам не по сред не де мо кра ти је об ја сни 
ван схва та ња по ли ти ке ко ја у ње му ви ди са мо још је дан по тен ци-
ја лан ин стру мент кон тро ле дру штве ног жи во та.2) При том, ов де 

2) Ов де се ми сли, пре све га, на пред ло ге уво ђе ња ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је у 
по сто је ћи си стем по сред нич ке де мо кра ти је и ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве, чи ји је 
је ди ни циљ да се по спе ши гра ђан ски ак ти ви зам у окви ру ег зи сти ра ју ћег си сте ма без 
ин тер вен ци ја у ње го ве струк ту рал не еле мен те. Бу ду ћи да то под ра зу ме ва ак тив ну уло-
гу др жа ве у свим фа за ма им пле мен та ци је ових пред ло га (као и НВО сек то ра за ви сног 
од др жа ве), они по се би пред ста вља ју не га ци ју са мо стал ног и од цен трал них вла сти 
не за ви сног ан га жма на ста нов ни штва у по ли тич ком жи во ту за јед ни це. На уч ном ли те ра-
ту ром до ми ни ра ју упра во та кви пред ло зи. Ви де ти нпр.: Јо ва но вић Ми лан, „Об ли ци не-
по сред не де мо кра ти је – на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен дум“, Срп ска по ли тич ка ми сао, 
2011, 34(4), 33-49; Кла чар, Б. „Ис тра жи ва ње оби ма и ин тен зи те та не по сред ног уче шћа 
гра ђа на кроз ре фе рен ду ме, гра ђан ске ини ци ја ти ве и збо ро ве гра ђа на“, у: Не по сред но 
уче шће гра ђа на у упра вља њу ло кал ном за јед ни цом - Про бле ми, иза зо ви и пре по ру ке 
за уна пре ђе ње про це са. Бе о град: ОЕБС, 2011; Ми ли во је вић Зо ран, Ци вил но дру штво 
Ср би је: По ти сну то то ком 1990-их – у по тра зи за ле ги ти ми те том, пре по зна тљи вом 
уло гом и при зна тим ути ца јем то ком 2000-их. Ар гу мент: Цен тар за раз вој не про фит-
ног сек то ра, Бе о град, 2006; Мој си ло вић Ми лош и дру ги, Не по сред но уче шће гра ђа на у 
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ни је реч, ка ко се на кон ових увод них оп сер ва ци ја мо же за кљу чи-
ти, о апри ор ном од ба ци ва њу мо дер ни стич ке па ра диг ме и си сте ма 
вред но сти,3) већ о про ми шља њу по ли тич ких фе но ме на ван сте ре-
о тип них пред ста ва о де мо кра ти ји, ње ној не у пит ној вред но сти и 
дру штве ној по жељ но сти, на ро чи то о не по сред ној де мо кра ти ји као 
истин ском оства ре њу иде а ла по ли тич ке, еко ном ске и сва ке дру ге 
јед на ко сти. Исто риј ско ис ку ство ге не зе раз ли чи тих об ли ка не по-
сред не де мо кра ти је – од Ста ре Грч ке, Ри ма до са вре ме них ис ку ста-
ва још жи вих и функ ци о нал них об ли ка не по сред не де мо кра ти је у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма, Ве ли кој Бри та ни ји и Швај цар ској – оба ве-
зу је нас на дру га чи је ин тер пре та ци је и раз у ме ва ње ових пој мо ва. 
Оно нам по ка зу је ка ко се опе ра ци о на ли за ци ја прин ци па јед на ко-
сти у кон тек сту за јед нич ког од лу чи ва ња у ма лим за јед ни ца ма, од-
но си ла са мо на вр ло огра ни че ни сег мент де ло ва ња и од лу чи ва ња 
ових за јед ни ца. У свим оста лим сфе ра ма дру штве ног жи во та, на-
ро чи то при ват ног, су ве ре но је вла дао ан ти е га ли тар ни дру штве ни 
прин цип и етос. Да ље, ови при ме ри ја сно пре до ча ва ју у ко јим је 
об ли ци ма иде ја јед на ко сти спон та но опе ра ци о на ли зо ва на ван на-
кнад них (или прет ход них) иде о ло шких учи та ва ња мо ти ви са них 
со ци јал ним кон струк ти ви змом и по ли тич ким уто пи змом са вре ме-
не ле ви це. 

Ако се о иде а лу не по сред не де мо кра ти је уоп ште мо же го во-
ри ти сми сле но и про дук тив но – што зна чи из ван ма гло ви те иде је 
јед на ко сти као уни вер зал ног прин ци па ко јим тре ба да се ру ко во-
де сви људ ски од но си – он да се то мо же чи ни ти са мо из окви ра 
ми са о ног окру же ња (кон зер ва тив ног) ко је у спон та но на ста лим 
уста но ва ма за јед нич ког од лу чи ва ња тра жи је ди но мо гу ћи иде ал 
и уни вер зал но при хва тљив мо дел од лу чи ва ња. У том сми слу, у 
пред сто је ћем ис тра жи ва њу, пра ви се от клон од те о риј ских при сту-
па – да нас до ми нант них у раз ма тра њи ма ове вр сте – би ло да они 
по чи ва ју на ви со ко уз диг ну том ру со ов ском иде а лу гра ђан ске де-
ли бе ра ци је, дис кур су о „оп штем до бру“ и „иде ал ном гра ђа ни ну“, 

упра вља њу ло кал ном за јед ни цом (про бле ми, иза зо ви и пре по ру ке за уна пре ђе ње про це-
са), Ми си ја ОЕБС у Ср би ји, Бе о град, 2011; Пе јић Ире на, „Об ли ци не по сред не де мо кра-
ти је у уставноj др жа ви – устав ни ре фе рен дум у Ср би ји“, Прав ни жи вот, број 14/2009, 
Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, стр. 759–775; Ву ке лић Зо ри ца, Гра ђан ско уче шће 
на ло кал ном ни воу - Ана ли за прав ног окви ра и по ли ти ке у Ср би ји и дру гим европ ским 
зе мља ма - Ис тра жи ва ње по сто је ћег ста ња, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, 
Бе о град, 2006.

3) Као из у зет но сло жен по ли тич ки фе но мен, по јам мо дер ни зма зах те ва но ве и дру га чи је 
ин тер пре та ци је ко је пре ва зи ла зе сим пли фи ко ва ни по ли тич ки жар гон, ма ни хеј ско раз у-
ме ва ње по ли тич ких фе но ме на и ре дук ци о ни стич ко схва та ње исто риј ских епо ха. Да кле, 
све оно што све за јед но им пли ци ра уоби ча је но по ли тич ко свр ста ва ње у та бор „мо дер-
ни ста“ и „ан ти мо дер ни ста“.
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би ло Да рен дор фо вом „то тал ном гра ђа ни ну“4) или Ха бер ма со вом 
ко му ни ка тив ном де ло ва њу5). Од ова ко кон ци пи ра ног иде а ла ве о ма 
је уда ље но и не про це ду ра ли стич ко, вред но сно на би је но од ре ђе ње 
де мо кра ти је као си сте ма у ко ме „сви мо гу о све му да од лу чу ју“6) 
– крај њем иде а лу пост марк си стич ке ле ви це. Циљ нам је да у раз у-
ме ва њу фе но ме на не по сред не де мо кра ти је сле ди мо дру га чи ју ми-
са о ну па ра диг му и да се др жи мо оних шко ла ми шље ња и ауто ра, 
по пут Деј ви да Хју ма, Ада ма Сми та, Алек си са де То кви ла и Фри-
дри ха фон Ха је ка, ко је у спон та ним об ли ци ма дру штве не са рад-
ње тра же ком по нен те јед ног по ли тич ког иде а ла до стој ног људ ског 
стре мље ња.

Та ква раз ми шља ња ће не из о став но до ве сти до пре и спи ти-
ва ња по зи ци ја од ко јих се уоби ча је но по ла зи у раз ма тра њу ових 
ства ри. Да је о не по сред ној де мо кра ти ји мо гу ће сми сле но и пло-
до твор но го во ри ти из ван уто пи стич ког хо ри зон та са вре ме не 
пост марк си стич ке ле ви це и ње них езо те рич них ин те лек ту ал них 
де ри ва та, али и из ван оп ште при хва ће них со ци јал де мо крат ских 
пре по ру ка за уво ђе њем ин сти ту та не по сред не де мо кра ти је као 
под си сте ма по сто је ће ре пре зен та тив не де мо кра ти је – те за је ко ју 
ће овај про је кат по ку ша ти да из ло жи и од бра ни. 

По схва та њу ко је ће се ов де бра ни ти, не по сред на де мо кра ти-
ја је бли ско по ве за на са иде јом са мо у пра ве и де цен тра ли зо ва ним 
со ци јал ним по рет ком. Нај ве ћи иза зов за те о риј ску фор му ла ци ју 
пој ма не по сред не де мо кра ти је до ко је ово ис тра жи ва ње тре ба да 
до ве де мо же пред ста вља ти ди фе рен ци ра ње кон це па та са мо у пра ве 
и спон та но на ста лог де мо крат ског од лу чи ва ња, про на ла же ње њи-
хо вих су штин ских слич но сти (уко ли ко их има) и раз ли ка (уко ли ко 
их има). 

Про блем се нај ја сни је уоча ва ка да се ана ли зи ра ју исто риј ски 
слу ча је ви ди рект не де мо кра ти је, ка да прак тич но ни је мо гу ће по-
ву ћи ја сну ли ни ју из ме ђу ова два пој ма. Уоби ча је но је да се за хва-
љу ју ћи пре фик су „де мо крат ско“ учи та ва до дат ни сми сао ко ји ни је 
об у хва ћен не то ли ко звуч ним пој мом „са мо у пра ве“. Ме ђу тим, ако 
смо се од у чи ли на стра те ги ју од ба ци ва ња тог до дат ка, од стра њи-
ва ња, јед ном реч ју, иде о ло шке „над град ње“ иде а ла са мог, ни смо 
ли са мим тим од ба ци ли и иде ал и иде ју не по сред не де мо кра ти је? 
Уко ли ко је, дру гим ре чи ма, не по сред на де мо кра ти ја не до сти жан и 

4) Da hren dorf Ralph, “Ci ti zen ship and Beyond: The So cial Dyna mics of an Idea”, So cial Re se-
arch, 41 (1974).

5) Ha ber mas Jürgen, The The ory of Com mu ni ca ti ve Ac tion. Vol. 1, Re a son and the Ra ti o na li za-
tion of So ci ety, Bo ston Press, Bo ston 1984.

6) Бо био Нор бер то, Бу дућ ност де мо кра ти је – од бра на пра ви ла игре, Бе о град, Фи лип Ви-
шњић, 1990, стр. 32.
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у на че лу нео ства рив иде ал, да ли је он да ра ци о нал ни је за ме ни ти 
га вред но сно рас те ре ће ни јим и да ле ко опе ра тив ни јим кон цеп ти ма 
са мо у пра ве и де цен тра ли за ци је? 

Дру ги, та ко ђе ва жан, али ин ди рек тан циљ пред ло же ног ис-
тра жи ва ња, би ће од ре ђи ва ње кључ не раз ли ке из ме ђу два раз ли-
чи та и не по мир љи ва схва та ња по ли ти ке. Јед ног, оте ло тво ре ног у 
спон та но на ста лим мо де ли ма де мо крат ског од лу чи ва ња у окви ру 
де цен тра ли зо ва ног дру штве ног по рет ка, и дру гог, ко је се по ду да ра 
са да нас до ми нант ним, ре пре зен та тив ним мо де лом де мо кра ти је у 
ко јој по ли тич ка моћ те че си ла зном пу та њом, од цен тра на ни же. У 
пи та њу ни је са мо те о риј ско, већ и исто риј ско, па и ди фе рен ци ра ње 
на ни воу ба зич ног раз у ме ва ња све та. То је кон траст из ме ђу на ма 
по зна тог све та и све та ка кав је не ка да по сто јао и о ко ме са вре ме-
ни ци има ју вр ло ма ло зна ња. По сре ди је, да кле, ра за би ра ње из ме-
ђу оста та ка за бо ра вље не про шло сти ко ји су се то ком XX ве ка још 
увек мо гли де тек то ва ти а ко ји су не ка да пред ста вља ли по ли тич ку 
са мо ра зу мљи вост и са да шњо сти ко ја је не са мо дис па рат на од та-
кве са мо ра зу мљи во сти већ њој ин хе рент но су прот ста вље на. То је 
вре ме у ко ме су Евро пу пред ста вља ле ма ле др жа ве, до ба у ко ме су 
Не мач ку са чи ња ва ле ви ше од че ти ри сто ти не са мо у прав них је ди-
ни ца, гро фо ви ја, окру га… у ко ме су ин ге рен ци је и мо гућ но сти де-
ло ва ња цен трал не вла сти – уко ли ко је по сто ја ла – би ле да ле ко су-
же ни је од по све ма шних мо гућ но сти де ло ва ња са вре ме не др жа ве. 
И до ма ћи при мер, при мер се љач ке „па три јар хал не де мо кра ти је“ 
пре ду ста нич ке Ср би је,7) до бра је илу стра ци ја тог „из у мр лог до ба“ 
од ко га го то во ни шта ни је оста ло, и ко је је у пот пу но сти жр тво ва но 
на ол та ру по ли тич ке цен тра ли за ци је и пре вла сти ви со ке по ли ти ке 
над дру штвом. 

Ин те ре сант но је при ме ти ти да је упра во са вре ме ном до бу ко-
ме хро нич но не до ста је вред но сна ле ги ти ма ци ја то ли ко да лек – не 
са мо исто риј ски, већ пре све га ми са о но и до жи вљај но, тај не ка да 
жи ви и оства ре ни по ли тич ки иде ал ко ји је да нас је два мо гу ће ми-
са о но ре кон стру и са ти.8) Не ка да је по је ди нац при мар но био усме-
рен на де ло ва ње – осим у из у зет ним слу ча је ви ма ра та и ван ред них 

7) Чу бри ло вић Ва са, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, На род на књи га, Бе о-
град, 1982.

8) О том ви дљи вом и опи пљи вом иде а лу, пи сао је са пу но оду ше вље ња То квил ре фе ри-
ра ју ћи на де мо кра ти ју у Аме ри ци: „За ми сли те, дра ги при ја те љу, ако мо же те, дру штво 
са чи ње но од свих на ро да све та – Ен гле за, Фран цу за, Не ма ца… Ов де не по сто ји јав на 
власт, и искре но да вам ка жем за њу не ма ни по тре бе. Др жа ве има ју са мо не ко ли ко 
вој ни ка, за то што не при ја те ље не ма ју па та ко ни ар ми је; не по сто ји опо ре зи ва ње ни ти 
цен трал на вла да. Из вр шна власт, бу ду ћи да је не ма, ни је из вор ни нов ца ни мо ћи.“ (Lig-
gio Le o nard P, “Ale xis de Toc qu e vil le (1805–1859)”, Li te ra tu re of Li berty, Spring 1982, vol. 
5, No. 1). Или, пак, је дан Ге те ко ји је у де цен тра ли зо ва ној Не мач кој де вет на е стог ве ка 
ви део дру штве ни и по ли тич ки узор нај ви ше вр сте (Hop pe Hans-Her mann, „The Po li tics 
of Jo hann Wol fgang Go et he“, The Wall Stre et Jo ur nal Euro pe, De cem ber 30, 1999).
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окол но сти – у окви ру сво је нај у же сре ди не, се ла, окру га или гра да. 
О цен трал ној вла сти уко ли ко је знао, знао је вр ло ма ло, јер га се 
она ни је мно го ти ца ла – осим у го ди шњим оба ве за ма при ку пља ња 
по ре за. Зах тев за из гра ђе ним и „раз ви је ним“ схва та њем по ли ти ке 
и са мо све сним гра ђа ни ном као par ex cel len ce „по ли тич ким би ћем“ 
пот пу но је стра на по ли тич ком иде а лу о ко ме го во ри мо (Ка ко је ово 
све тло сним го ди на ма су прот ста вље но упра во ру со ов ском схва та-
њу не по сред не де мо кра ти је!).9)

Ове, за да на шњу по ли тич ку му дрост го то во блас фе мич не 
ми сли и иде је по ку ша ће мо да ље да ис тра жу је мо и про ду бљу је мо 
упра во на осно ву по ну ђе ног схва та ња не по сред не де мо кра ти је и 
ње ног ис ку ства у нас, схва та ња, ко је је, ка ко смо ви де ли, у уну-
тра шњој по ве за но сти са иде јом са мо у пра ве, иде јом са мо ни кло сти 
дру штве них ин сти ту ци ја, као и иде јом де цен тра ли зо ва ног дру-
штве ног по рет ка. 

ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИЈ СКОГ ТО КА:  
ОД ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ ФОР МЕ ДИ РЕКТ НЕ  

ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ КА МО ДЕР НОЈ СУ ПРЕ МА ЦИ ЈИ  
ПРЕД СТАВ НИЧ КЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

И ле ти мич ни пре глед исто ри ја та де мо кра ти је у Ср би ји, под 
ко јим под ра зу ме ва мо пе ри од од по чет ка бор бе за не за ви сност од 
Ото ман ске им пе ри је до да на шњег да на, ука зу је на јед ну ње го ву 
основ ну ка рак те ри сти ку. Реч је о ја сно уоч љи вој те жњи ка усва-
ја њу и им пле мен та ци ји кон цеп та ре пре зен та тив не де мо кра ти је и 
вер ти кал не ди стри бу ци је мо ћи, под јед на ко као ре гу ла тив них по ли-
тич ких иде а ла и аспи ра ци ја по ли тич ких ак те ра. Ове иде је пот пу-
но су за го спо да ри ле мо дер ним по ли тич ким раз во јем до крај но сти 
мар ги на ли зу ју ћи ал тер на тив не фор ме де мо крат ске ор га ни за ци је 
као и иде ју (и прак су) хо ри зон тал не ди стри бу ци је мо ћи. Са гле да-
ва ње ове тен ден ци је нам мо же по мо ћи у ра све тља ва њу цен трал ног 
пи та ња пред сто је ћег про јек та и оства ри ва ња ис тра жи вач ких ци-
ље ва ко је смо по ста ви ли. 

Не ка исто риј ска све до чан ства упу ћу ју на за кљу чак да је на-
ста нак и раз вој мо дер не Ср би је, ње не пред став нич ке вла де, ус по-
ста вља ња на род ног су ве ре ни те та и по де ле вла сти па ра док сал но во-
дио не стан ку чвр сто уко ре ње них об ли ка тра ди ци о нал не ди рект не 
де мо кра ти је ко ји су по сто ја ли ве ко ви ма пре „Ра та за не за ви сност“ 
(1804–1813). Па ра лел но са жи вим раз во јем ин сти ту ци ја пред став-

9) По ма ло па те тич ним то ном, свој стве ним ро ман ти чар ском са гле да ва њу ства ри, мо же се 
ре ћи да је то би ло „не по ли тич ко“ до ба у ко ме се сло бо да жи ве ла, за раз ли ку од да на-
шњег по ли тич ког до ба у ко ме се о сло бо ди ма хом го во ри.
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нич ке вла де то ком це лог XIX ве ка и по чет ком XX ве ка, ови мо-
дер ни исто риј ски то ко ви до не ли су ви ше би ро кра ти за ци је, ви ше 
цен тра ли за ци је и ви ше вер ти кал не ди стри бу ци је мо ћи не го што 
је прет ход но до ба по зна ва ло. Ге не рал но го во ре ћи, мо же се ре ћи 
да је ус по ста вља њем цен трал не вла сти (мо дер не др жа ве) и би ро-
крат ског апа ра та то ком XIX ве ка до шло до еро зи је и не стан ка оних 
„остр ва ца сло бо де“ ко ја су тра ди ци о нал но оста ја ла ван до ма ша ја 
цен трал них (ото ман ских) вла сти. 

Слич не тен ден ци је по сто је и у дру гим, су сед ним зе мља ма, и 
ге не рал но у за пад ном све ту у том пе ри о ду. Из град ња све сти о на ци-
о нал ној иде ји код свих европ ских на ро да би ла је не из о став но про-
пра ће на и на стан ком но ве, мо дер не и ви со ко цен тра ли зо ва не би ро-
крат ске др жа ве. Она је пред ста вља ла окри ље и за штит ни ка но вог 
прин ци па ле ги ти ма ци је. Осно ва те но ве ле ги ти ма ци је би ла је иде ја 
на ци је, или иде ја на ци о нал не др жа ве. Ли бе рал не ком по нен те тог 
раз во ја, пре све га прин цип гра ђан ства и по де ла вла сти ко је су из-
бо ре не у европ ским и тран са тлант ским ре во лу ци ја ма и пре но ше-
не На по ле о но вим осва ја њи ма, ни су му би ле су прот ста вље не, оне 
су за пра во би ле са њим бли ско по ве за не и чи ни ле јед ну при род ну 
сим би о зу.10) Иде ја ви со ко цен тра ли зо ва ног по рет ка је, на кра ју кра-
је ва, под ра зу ме ва ла и про ши ре ње „до стиг ну тих“ ци ви ли за циј ских 
стан дар да и на оне зе мље и ре ги о не у ко ји ма они ни су по сто ја ли. 
У пи та њу је био оп шти ток укруп ња ва ња сит ни јих, ауто ном них 
обла сти по пут гра до ва-др жа ва, гро фо ви ја и дру гих ре ги о на у ве-
ће це ли не ко јим је по сте пе но овла да ва ла цен трал на власт, као и 
тен ден ци ја ад ми ни стра тив не и прав но-нор ма тив не стан дар ди за-
ци је ко ја пра ти на ста нак на ци о нал не др жа ве. Пер ја ни ца и фи нал-
на тач ка раз во ја мо дер не др жа ве, на ро чи то у кон ти нен тал ном де лу 
Евро пе, би ло је ства ра ње си сте ма по сред нич ке де мо кра ти је, и то 
кроз да ље сла бље ње мо нар хиј ских си сте ма.11) По след њи, за вр шни 
уда рац у ста ри по ре дак, на кон че га је он ко нач но не стао, чи ни ло је 
уво ђе ње оп штег пра ва гла са, ко јим су европ ске др жа ве и фак тич ки 
иза шле из фе у дал ног до ба.12)

И Ср би ја XIX и XX ве ка ни је мно го за о ста ја ла за овим трен-
до ви ма. Кон ти ну и ра не сме не дик та ту ра (по пут вла да ви не кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа на кра ју XIX ве ка, кра ља Алек сан дра Ка ра-

10) Не што ка сни је, у ери ма сов ног ко лек ти ви стич ког за но са и иде о ло ги ја ко му ни зма, на ци-
зма и фа ши зма, ова сим би о за би ва ко нач но рас ки ну та оста вља ју ћи да на шњем вре ме ну 
да по ве зу је ис ки да не ни ти ци ви ли за ци је.

11) Упо ре ди ти: Hop pe Hans-Her mann, De moc racy – The God That Fa i led: The Eco no mics, Po-
li tics of Mo narchy, De moc racy, and Na tu ral Or der, Tran sac tion Pu blis hers, 2001.

12) Де ли ми чан из у зе так пред ста вља ју не ки европ ски ре ги о ни и на ро чи то при мер Швај цар-
ске, али су чак и ов де фе де ра ли стич ке сна ге од не ле пре ва гу над кон фе де ра ли стич ком 
стру јом.
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ђор ђе ви ћа на по чет ку XX ве ка, или ко му ни стич ког во ђе Јо си па 
Бро за на кон Дру гог свет ског ра та) и де мо крат ских фа за мо гу се 
раз у ме ти са мо као уз гред не ета пе на по ле ђи ни глав ног то ка исто-
риј ског раз во ја ка све ве ћој цен тра ли за ци ји и вер ти кал ној рас по-
де ли мо ћи – што је све са со бом до не ла но ва иде ја др жа ве и но ви 
си стем вла сти. 

Овај ве ли ки та лас цен тра ли за ци је и ја ча ња др жа ве ко ји је 
и Ср би ју за хва тио, ни је бит но ути цао са мо на струк ту ру вла сти 
и ад ми ни стра тив ну ор га ни за ци ју већ, што је ва жни је, и на ства-
ра ње дру га чи јег од но са у ко ме је по је ди нац схва тао уло гу др жа ве 
у свом жи во ту, или у жи во ту дру штва ге не рал но. За пра во, он је 
по ста вио осно ву за раз вој ета ти стич ког дру штве ног мен та ли те та 
чи ја се из град ња мо же пра ти ти то ком це лог XX ве ка, под јед на-
ко то ком де мо крат ских и ауто ри тар них фа за кроз ко је је Ср би ја 
про ла зи ла. Мо дер ни пан дан не ка да шњем про сеч ном ста нов ни ку 
Бе о град ског па ша лу ка, ко га је са цен трал ном вла шћу по ве зи вао 
са мо оба ве зан го ди шњи по рез, док је о свим оста лим пи та њи ма 
од лу чи вао у тра ди ци о нал ном си сте му „кне жи на“, са да је по стао 
„гра ђа нин“. Тај но ви дру штве ни су бјект је у ам би јен ту про то-гра-
ђан ске за јед ни це на сва ком ко ра ку су сре тао про ду же ну др жав ну 
ру ку – од лич не и оба ве зне др жав не иден ти фи ка ци је, за во ђе ња у 
„ре ги стар гра ђа на“, вак ци ни са ња, од у зи ма ња лич ног на о ру жа ња 
и уво ђе ња ло кал не по ли ци је ко јој је мо рао стал но под но си ти ра-
чу не, до свих да љих ад ми ни стра тив них и ре гу ла тор них ак тив но-
сти ко је је но ва др жа ва по сте пе но уво ди ла. Та ко су по ста вље ни 
те ме љи за по сте пе но учвр шћи ва ње по ли тич ког мен та ли те та ко ји 
у ор га ни ма др жа ве, др жав ним ин сти ту ци ја ма и др жа ви сâмој ви ди 
је ди но сред ство ре ша ва ња и нај ло кал ни јих про бле ма – све сти ко ја 
у др жа ви ви ди нај ви шег ар би тра, чи ја је „реч“ по след ња у свим 
дру штве ним спо ро ви ма и од лу ка ма. Та кав мен та ли тет, кон стан та 
је под јед на ко ауто ри тар них фа за кне же ви не, злат ног до ба срп ске 
де мо кра ти је с кра љем Пе тром I и Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви-
не СХС и Ју го сла ви је. У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, на ро чи то у 
ње ној ста љи ни стич кој фа зи она до жи вља ва свој апо геј, уки да њем 
кла сног (бур жо а ског) дру штва и уни шта ва њем сло бод ног се ља ка 
на ци о на ли за ци јом ње го ве имо ви не. Од овог ра ди кал ног пре ки да 
са тра ди ци јом ауто но ми је од цен трал не вла сти, на ро чи то у ру-
рал ним сре ди на ма, и ли бе рал ном еко но ми јом ко ја је пред ста вља-
ла при род ну пре пре ку цен тра ли зму и по ли тич ком ути ца ју, срп ско 
дру штво се ни ка да ни је опо ра ви ло. И у тран зи ци о ној Ср би ји, као и 
оста лим зе мља ма слич не про шло сти, са чу ван је исти од нос. Шта-
ви ше, у по след њим де ша ва њи ма он је до дат но оја чан и учвр шћен 
услед из о стан ка ра ди кал ни јег рас ки да са еко ном ским, ин сти ту ци-
о нал ним и сим бо лич ким на сле ђем со ци ја ли зма. 
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Ме ђу тим, у овом пе си ми стич ки пред ста вље ном кро ки ју 
исто ри је не стан ка спон та них фор ми дру штве ног ор га ни зо ва ња и 
то пље ња ауто но ми је груп ног и ин ди ви ду ал ног де ло ва ња, ни ка ко 
не тре ба ви де ти ни ро ман ти чар ски жал за про шлим вре ме ни ма 
ни ти мо дер ни стич ку кле тву о зле ху дој суд би ни јед ног на ро да ко-
ји ни ка ко не успе ва да се отрг не од свог „роп ског мен та ли те та“ и 
ауто ри тар них скло но сти. Ни ти је ов де по сре ди из јед на ча ва ње кла-
сич ног ауто ри та ри зма мо нар хиј ског си сте ма (ка кав је по сто јао у 
свим бал кан ским зе мља ма тог до ба) и то та ли тар них раз до бља и 
ауто ри та ри зма Ти то вог до ба. (Ово по след ње сва ка ко је исто риј ски 
пре се дан ко ји се не мо же упо ре ди ти ни са чим у но ви јој исто ри ји.) 
Исто ри јат о ко ме смо го во ри ли епо хал не је вр сте и не ти че се са мо 
Ср би је, већ и да ле ко раз ви је ни јих зе ма ља. Пла ни ра но ис тра жи ва-
ње ће сто га те жи ти да по мо ћу исто риј ске ана ли зе илу стру је бит не 
про ме не у по ли тич кој па ра диг ми, схва та њу по ли ти ке и раз у ме ва њу 
од но са по је ди нац-власт на по ле ђи ни раз во ја од де цен тра ли зо ва ног 
ка ви со ко цен тра ли зо ва ном дру штве ном по рет ку и ин сти ту ци ја ма.

Да би се не ка ко опи сао овај не ра ван и де ли мич но ско ко вит 
раз вој у ко ме су не ста ја ли тра ди ци о нал ни ин сти ту ти не по сред не 
де мо кра ти је и у ко ме се ра ђао „гра ђа нин“ и „др жа ва“ као но ви по-
ли тич ки су бјек ти, нео п ход но је из вр ши ти од ре ђе на раш чла ња ва ња 
у окви ру ова ко схва ће не исто риј ске ге не зе. Ис тра жи вач ко ји се на ђе 
пред овим за дат ком мо же па сти у ис ку ше ње да при ме ни јед но ста-
ван при ступ и из вр ши дво дел ну по де лу на пре ду ста нич ки пе ри од у 
ко ме су ин сти ту ци је не по сред не (па три јар хал не) де мо кра ти је још 
увек би ле жи ве, и по сту ста нич ки пе ри од у ко ме се мо же пра ти ти 
њи хо во по не кад ра ди кал но а по не кад по сте пе но не ста ја ње. Раз лог 
то ме је бе сум ње Пр ви срп ски уста нак ко ји пред ста вља тач ку-пре-
крет ни цу или онај ка мен ме ђаш ко ји де ли два пот пу но раз ли чи та 
све та и исто риј ска ис ку ства. Ми смо се, ипак, од лу чи ли за сло же-
ни ји тип кла си фи ка ци је. То смо учи ни ли за то што сма тра мо да се 
мо гу де тек то ва ти не ке круп ни је фа зе у овој про ме ни ко је за вре ђу ју 
да бу ду тре ти ра не као по себ не це ли не у осли ка ва њу еро зи је ин сти-
ту ци ја не по сред не де мо кра ти је и ус по ста вља ња но вог дру штве ног 
мо де ла и си сте ма вред но сти. 

а) Фа за пре Ра та за не за ви сност (до 1804)
б) Ета па на ци о нал них ре во лу ци ја и де вет на е сто ве ков не 

бор бе за огра ни че ну вла да ви ну и по де лу вла сти, што све 
кул ми ни ра др жав ним уда ром из 1903.

в) Раз до бље бал кан ских ра то ва (1912–1913), Пр вог свет-
ског ра та (1914–1918) и Кра ље ви не Ју го сла ви је (1918–
1941)

г) Пе ри од со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је
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д) Вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и пе ри од тран зи ци-
је.

У ра ду сва ко раз до бља би ће де таљ ни је ела бо ри ра но ка ко би 
се ја сно пре до чи ла ње го ва основ на обе леж ја. 

ПРАВ НИ ОКВИР И ПРАК СА ДИ РЕКТ НЕ  
ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ У СР БИ ЈИ ОД 1990. ДО ДА НАС

Ди рект на де мо кра ти ја не мо же се ап со лут но, или у свом из-
вор ном зна че њу, оства ри ти у са вре ме ним дру штви ма. Ипак, овај 
док три нар ни ак си ом ко ри го ван је на че лом по ко ме сe при ме њу ју 
од ре ђе ни на чи ни не по сред ног уче шћа гра ђа на у вр ше њу вла сти у 
по ли тич ким си сте ми ма. Ср би ја, у том сми слу, ни је из у зе так. Због 
то га је наш по се бан за да так у овом де лу ис тра жи ва ња ана ли за 
раз ли чи тих нор ма тив них фор ми не по сред не де мо кра ти је, по зна-
тих под на зи вом – об ли ци по лу не по сред не де мо кра ти је. Тер ми-
но ло шка ди стинк ци ја, у од но су на уоби ча је ни по јам непосреднe 
демократијe, на ста је оту да што се сма тра да ови ме ха ни зми кон-
сти ту и шу по себ ну ка те го ри ју, је дан ком би но ва ни си стем на сре до-
кра ћи са ре пре зен та тив ном де мо кра ти јом.13) Са др жи ну по ме ну тог 
си сте ма чи не ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва, ко ји ма при па да 
и – збор гра ђа на уре ђен у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. 

Свр ха ис тра жи ва ња ни је са мо у опи си ва њу прав них об ли ка 
на ко ји се ди рект но мо же из ра зи ти на род на во ља, њи хо ве уса гла ше-
но сти са ме ђу на род ним стан дар ди ма и упо ред но прав ном прак сом 
(de le ge la ta), већ и еви ден ти ра ње ин су фи ци јен ци ја и кон крет них 
ре ше ња за уна пре ђи ва ње прав ног окви ра (de le ge fe ren da). Ак ту-
ел ност ис тра жи ва ња по сле ди ца је и пре и спи ти ва ња нор ма тив ног 
кон цеп та не по сред не де мо кра ти је, с јед не стра не, чи је ожи вља ва-
ње се пред ла же и као ре цепт за из ла зак из ћор со ка ка ин сти ту ци о-
нал не кри зе у по је ди ним зе мља ма,14) и с дру ге стра не скеп тич них 
про це на ко ји сма тра ју да та кав при ступ уру ша ва иона ко по ср ну ли 
мо дел ре пре зен та тив не де мо кра ти је. У ис тра жи ва њу се раз ма тра ју 
и по год но сти ко је пру жа ју тех но ло шке ино ва ци је у сми слу отва ра-

13) „То је си стем у ко јем су ве ре ност вр ше иза бра ни пред став ни ци гра ђа на, али и са ми 
гра ђа ни не по сред но пре ко ин сти ту ци ја не по сред ног вр ше ња су ве ре но сти, тј. вла сти.“ 
(Мар ко вић Рат ко, Устав но пра во, де вет на е сто пре гле да но и по пра вље но из да ње, Прав-
ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град, Бе о град, 2014., 159; слич но: Вер го ти ни де Ђо ва-
ни, Упо ред но устав но пра во, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, 2015., стр. 397).

14) Не дав но фор ми ра на ле ви чар ска вла да у Грч кој у свом „Со лун ском про гра му“, у окви ру 
ре фор ме по ли тич ког си сте ма, на ја вљу је и уво ђе ње но вих ин сти ту ци ја ди рект не де мо-
кра ти је (ви де ти че твр ти стуб про гра ма „Тран сфор ма ци ја по ли тич ког си сте ма ка ко би се 
раз ви ја ла де мо кра ти ја“).
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ња но вих пу те ва за ре кон струк ци ју тра ди ци о нал них обра за ца по-
ли тич ког из ја шња ва ња гра ђа на (елек трон ски глас). 

Под се ћа мо да смо већ прет ход но пре ци зи ра ли ди ја хро ниј ске 
ко ор ди на те, а овом при ли ком од ре ђу је мо син хро ниј ске (про стор-
не) ме ђе ис тра жи ва ња. Обе леж ја по зи тив но прав ног окви ра не по-
сред не де мо кра ти је у Ср би ји, упо ре ди ће мо са они ма ко је по сто је 
у упо ред ном пра ву, на ни воу цен трал не и ло кал не вла сти, као и у 
раз до бљу тзв. дру ге и тре ће Ју го сла ви је. На ше ис тра жи ва ње те-
ме љи се на хи по те за ма да се ева лу а ци ја нор ма тив ног мо де ла ди-
рект не де мо кра ти је до во ди у ве зу и са струк тур ним про ме на ма у 
дру штву, пре и спи ти ва њу по ли тич ког си сте ма. Ево лу ци ја од „дик-
та ту ре про ле те ри ја та“ до „ли бе рал не др жа ве“ у Ју го сла ви ји (и Ср-
би ји) до при не ла је и про ме ни од но са пре ма ин сти ту ци ја ма не по-
сред не де мо кра ти је, од не по ве ре ња до све ве ћег зна ча ја и при ме не 
у прак си. 

Под ути ца јем со вјет ског цен тра ли зма од ба чен је кла си чан 
пред став нич ки кон цепт де мо кра ти је. У пр вим го ди на ма на кон „ре-
во лу ци је“, што је био еуфе ми зам за гра ђан ски рат од 1941. до 1945. 
го ди не,15) пре о вла да кон цеп ци ја о сна жној цен тра ли зо ва ној вла сти 
оли че ној у дик та ту ри Ко му ни стич ке пар ти је.16) Ре фе рен дум а за-
тим и на род на ини ци ја ти ва за не ма ре ни су као кла сич ни ме ха ни-
зми уче шћа гра ђа на у до но ше њу по ли тич ких од лу ка.17) Иде о ло шки 
раз вод Ју го сла ви је од Со вјет ског Са ве за иза звао је да ле ко се жне 
про ме не, кон сти ту и са ње осо бе не док три не уто пи стич ког ка рак те-
ра. Устав ни си стем уте ме љен је на ви зи ји со ци ја ли стич ког са мо у-
пра вља ња, што је до не кле до при не ло да не по сред на де мо кра ти ја 
по при ми спе ци фич не ва ри ја ци је и по себ ну уло гу. Осим ви ше про-
сто ра у нор ма тив ним до ку мен ти ма, у од но су на прет ход ни пе ри од, 
од пе де се тих па до кра ја ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, ра ђа 
се и но ви при ступ ту ма че њу кла сич них фор ми не по сред не де мо-
кра ти је. У тре ћој и по след њој фа зи раз во ја, од до но ше ња Уста ва 

15) О упо тре би еуфе ми зма ви де ти: Б. Пе кић, Са бра на пи сма из ту ђи не, дру го из да ње, ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2012, стр. 112.

16) Ко ста Ча во шки Устав ФНРЈ из 1946. го ди не на зи ва „се ман тич ким уста вом“, јер сма-
тра да је он био „дим на за ве са за уки да ње по след њих оста та ка стра нач ког плу ра ли зма 
и уво ђе ње ауто ри тар ног по ли тич ког си сте ма...“ (Ко ста Ча во шки, Устав као сред ство 
аги та ци је и про па ган де, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2011, стр.101).

17) Ре фе рен дум, у то вре ме, ни је по пу ла ран ни на За па ду. При ме ра ра ди, ни је пред ви ђен у 
Ве ли кој Бри та ни ји, Хо лан ди ји, Нор ве шкој, Бел ги ји. У Фран цу ској сна жан от пор пре ма 
овој ин сти ту ци ји про ме њен је у вре ме Де Го ла у Пе тој фран цу ској ре пу бли ци, док је у 
ис точ но е вроп ским др жа ва ма „устав на де кла ра ци ја“ јер не по сто ји при мер да је био ко-
ри шћен у прак си (оп шир ни је Јо ви чић Ми о драг, „Ре фе рен дум – по ку шај упо ред но прав-
ног из у ча ва ња“, у: Де мо кра ти ја и од го вор ност, Иза бра ни спи си Ми о дра га Јо ви чи ћа, 
књи га 1, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 5, 8).
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СФРЈ од 1974. го ди не до рас па да Ју го сла ви је, твр ди ло се да је де-
ле гат ско-скуп штин ски си стем њен суп сти тут18), а да се у при вре ди 
(тзв. ор га ни за ци ја ма удру же ног ра да) мо гу ко ри сти ти раз ли чи ти 
ме ха ни зми пар ти ци па ци је у од лу чи ва њу („лич но из ја шња ва ње“). 
По је ди ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је (на род на ини ци ја ти ва19)) 
ни су устав но ре гу ли са ни,20) а ре фе рен дум се уоби ча јио у ло кал ним 
за јед ни ца ма, али на на чин ко ји оспо ра ва ње го ву де мо крат ску на рав 
(„ме сни са мо до при но си“ = при нуд ни по рез21)). Да кле, ре ле вант не 
устав не од ред бе, као и у ве ћи ни дру гих зе ма ља со вјет ског бло ка, 
би ле су про кла ма ци је са пра зним са др жа јем. Си ро ма шна прак са 
(de fac to) би ла је у са гла сју са ви ше не го скром ним ме стом у устав-
но прав ном си сте му (de iure), а ово рас по ло же ње пре ма ин сти ту-
ци ја ма не по сред не де мо кра ти је ни је по сле ди ца не по ве ре ња услед 
ло ших ис ку ста ва (као што је то, при ме ра ра ди, под сен ком ма ни-
пу ла ци је ре фе рен ду ми ма под На по ле о ном III на ста ло у Тре ћој и 
Че твр тој фран цу ској ре пу бли ци), већ ауто ри тар не при ро де јед но-
пар тиј ске вла да ви не. У стро го кон тро ли са ним ре жи ми ма, на род на 
из ја шња ва ња пре у зи ма ју из глед пле би сци та и то углав ном та да ка-
да се си стем на ла зи у не во љи, и са на ме ром да по вра те по љу ља ни 
ле ги ти ми тет вла сто др жа ца. 

Те жња за ре а ни ма ци јом не по сред не де мо кра ти је мо ти ви са на 
је по тре бом да се про на ђе ефи ка сан лек за кри зу у ју го сло вен ском 
дру штву. Кра јем 80-тих го ди на, иде ју по ни клу из на уч них кру го ва 
да се ре фе рен дум упо тре би као сред ство за по ли тич ке про ме не и 
ре кон струк ци ју ју го сло вен ске за јед ни це ни је по др жа ла по ли тич ка 
ели та. Уме сто то га, ре фе рен дум је углав ном слу жио као по лу га за 
от це пље ње од са ве зне др жа ве у ве ћи ни ре пу бли ка, а се па ра ти зам 
ле ги ти ми зо вао во љом по је ди них на ро да.22) „Ре фе рен дум ску гро-

18) Јо ви чић Ми о драг, Пу те ви и стран пу ти це ју го сло вен ске устав но сти“, Иза бра ни спи си 
књи га 6 – Ср би ја на пре ло му ве ко ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 147.

19) За кон о ре фе рен ду му („Слу жбе ни гла сник СР Ср би је, број 40/89) ни је уре дио на род ну 
ини ци ја ти ву. Ви де ти и: За кон о ре фе рен ду му и дру гим об ли ци ма од лу чи ва ња лич ним 
из ја шња ва њем („Слу жбе ни гла сник СР Ср би је, бр. 30/77 и 17/88) 

20) Устав Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 1946. го ди не по зна је са мо ре фе-
рен дум (члан 74. тач ка 17).

21) Ин сти ту ци ја „са мо до при но са“ уве де на је 1946. у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји. То ком 
тог пе ри о да са мо до при нос ни је био из раз сло бод не во ље из ра же не на ре фе рен ду му већ 
је по пра ви лу био на мет нут од стра не ло кал них, ре пу блич ких и фе де рал них ор га на вла-
сти. Са да шњи За кон о ло кал ној са мо у пр ви у чла ну 32. про пи су је да се са мо до при нос 
мо же рас пи са ти са мо на кон по зи тив не ре фе рен дум ске од лу ке. 

22) Ре фе рен дум о не за ви сно сти одр жан је у Сло ве ни ји у де цем бру 1990. го ди не, у Хр ват-
ској у ма ју 1991. го ди не, а у Ма ке до ни ји у сеп тем бру исте го ди не. У Бо сни и Хер це го-
ви ни одр жа на су два ре фе рен ду ма – нај пре се срп ски на род из ја снио за оста нак у Ју го-
сла ви ји у но вем бру 1991. го ди не, да би три ме се ца доц ни је ве ћин ска во ља Му сли ма на 
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зни цу“ по кре ну ла је Ср би ја, одр жав ши че ти ри не по сред на на род-
на из ја шња ва ња у по след њој де це ни ји два де се тог ве ка (1990, два 
ре фе рен ду ма одр жа на су 1992, а по след њи ре фе рен дум 1998. го ди-
не).23) Пр вим ње ним ре фе рен ду мом од лу че но је да се нај пре до не се 
устав, а да се за тим одр же ви ше стра нач ки из бо ри.

Устав Ср би је од 1990. го ди не пред ста вља пре крет ни цу или, 
што при зна ју и ње го ви твр до кор ни кри ти ча ри – за о крет, у раз вит ку 
мо дер них срп ских прав них ин сти ту ци ја и уста но ва. Овај устав, за 
раз ли ку од ње го вих пан да на у раз до бљу со ци ја ли стич ке устав но-
сти, на пу шта ве ћи ну основ них иде о ло шких прин ци па са мо у пра-
вља ња и вра ћа се тра ди ци о нал ном кон цеп ту пред став нич ке де мо-
кра ти је.24) То је, пре све га, зна чи ло не са мо уки да ње де ле гат ског 
си сте ма, већ и спе ци фич них ва ри ја ци ја ди рект не де мо кра ти је (у 
са мо у прав ним за јед ни ца ма). Ин сти ту ци о нал на тран зи ци ја, што је 
би ло пра ви ло и у дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма, у су шти-
ни се све ла на по дра жа ва ње уз од ре ђе на при ла го ђа ва ња устав но-
прав них ре ше ња из за пад них де мо кра ти ја.25) Та ко су под ути ца јем 
ли бе рал не тра ди ци је устав но сти, ре пре зен та тив на де мо кра ти ја и 

и Хр ва та би ла у ко рист ства ра ња не за ви сне др жа ве. Гра ђа ни Цр не Го ре од лу чи ли су на 
ре фе рен ду му да жи ве у за јед нич кој др жа ви са Ср би јом у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла-
ви ји на ре фе рен ду му одр жа ним 29. фе бру а ра и 1. мар та 1992. го ди не. 

23) У но вин ским, па и струч ним тек сто ви ма, на и ла зи мо на не тач не по дат ке по ко ме су се 
пр ви ре фе рен ду ми до го ди ли још 1989. го ди не. Они се од но се на два до га ђа ја, до но ше ње 
устав них аманд ма на и пред сед нич ке из бо ре. На и ме, 12. но вем бра 1989. го ди не одр жа ни 
су одр жа ни по след њи јед но пар тиј ски из бо ри за три ве ћа Скуп шти не Со ци ја ли стич ке 
Ре пу бли ке Ср би је и из бо ри за пред сед ни ка Пред сед ни штва Ср би је (ви де ти: Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, Из бо ри 1989, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку СР Ср би је, Бе о град, 
1990). С об зи ром на то да ни је имао озбиљ не про тив кан ди да те и да је осво јио ви ше од 
80% гла со ва на овим из бо ри ма, у јав но сти се сма тра ло да је Сло бо дан Ми ло ше вић пле-
би сци тар но по стао пред сед ник Ср би је, што је доц ни је при ка за но као ре фе рен дум ско 
из ја шња ва ње. С дру ге стра не, чак и у по је ди ним фа кул тет ским уџ бе ни ци ма по ми ње се 
да су устав ни аманд ма ни (IX–XLIX) на Устав СР Ср би је усво је ни ре фе рен ду мом 28. 
мар та 1989. го ди не, ма да су усво је ни у скла ду са ре ви зи о ним по ступ ком. 

24) Устав из 1990. не од ри че се у пот пу но сти прав ног и еко ном ског на сле ђа со ци ја ли зма. 
Дру штве на сво ји на, ин сти тут не по знат у еко ном ском ис ку ству ка пи та ли стич ких зе ма-
ља, оп ста ла је с на ме ром и да са чу ва ста ро у но вом, тј. да се за др жи кон тро ла над при-
вре дом и из бег не при ва ти за ци ју уз нео п хо дан усту пак „дан ку вре ме на“, тј. уво ђе њу 
ви ше пар ти зма. На тај на чин, из о ста ла је „ка та лак си ја“ – тр жи шни по ре дак, без ко га и 
не ма сло бод ног дру штва и ствар ног плу ра ли зма (упо ре ди ти: Ха јек А. Фри дрих, Пра во, 
за ко но дав ство и сло бо да, „Слу жбе ни лист СРЈ, Цид, Под го ри ца, 2003, стр. 233). 

25) Иван Кра стев, сма тра да је „ре то ри ка по бе ди ла ствар ност“ и да се сма тра ло да се мно ги 
про бле ми мо гу ре ши ти про ме ном уста ва и сло бод ним из бо ри ма. Он лу цид но за кљу чу је 
да је пред ста ва о вред но сти за пад них де мо кра ти ја у пост ко му ни стич ким дру штви ма 
иде а ли зо ва на, и да у „[...] има ги на ци ји цен трал но е вроп ских ре во лу ци ја из 1989. го ди-
не, де мо кра ти за ци ја ни је има ла ве зе с пред став нич ким си сте мом ко ли ко са ими ти ра њем 
ин сти ту ци ја и по ли тич ких прак си За па да.“ (Кра стев Иван, С ве ром у не по ве ње ње – Мо-
же ли де мо кра ти ја да оп ста не ка да не ве ру је мо сво јим ли де ри ма, Клио, Бе о град, 2013, 
стр. 51).
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кла сич ни ин сти ту ти ди рект не де мо кра ти је – ре фе рен дум и на род-
на ини ци ја ти ва за у зе ли вид но ме сто у но вом Уста ву. 

Устав од 2006. го ди не, по узо ру на свог прет ход ни ка, од ре-
ђу је ре фе рен дум и на род ну ини ци ја ти ву као на чи не за оства ри ва-
ње су ве ре но сти.26) Ста тус устав них ка те го ри ја, под ра зу ме ва и то да 
ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва пред ста вља ју те мељ на по ли-
тич ка пра ва и ужи ва ју нај ви ши сте пен прав не за шти те. На ло кал-
ном ни воу, гра ђа ни уче ству ју у вла сти и пре ко још јед ног об ли ка 
не по сред не де мо кра ти је – збо ра гра ђа на. Прав ни оквир ди рект не 
де мо кра ти је, осим устав них ре ше ња чи не За кон о ре фе рен ду му и 
на род ној ини ци ја ти ви („ма тич ни за кон“),27) дру ги за ко ни као и под-
за кон ски про пи си. У је згро ви тој рас пра ви ко ја сле ди ски ци ра ће мо 
основ на по зи тив но прав на ре ше ња и ука за ће мо на по је ди на ис ку-
ства у ве зи са оства ри ва њем не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји.

Ре фе рен дум, пре ма те ри то ри ји на ко јој се рас пи су је, мо-
же би ти ре пу блич ки, по кра јин ски и у је ди ни ца ма ло кал не са мо-
у пра ве. Ре пу блич ки ре фе рен дум рас пи су је На род на скуп шти на,28) 
по кра јин ски ре фе рен дум – скуп шти на Ауто ном не по кра ји не,29) а 
оп штин ски ре фе рен дум – скуп шти на оп шти не (је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве).30) Ре пу блич ки ре фе рен дум се рас пи су је у три гру пе 
слу ча је ва: за до но ше ње и про ме ну Уста ва (уста во твор ни ре фе рен-
дум), ако се од лу чу је о пи та њи ма из над ле жно сти На род не скуп-
шти не и ре фе рен дум о про ме ни те ри то ри јал ног уре ђе ња. Уста во-
твор ни ре фе рен дум оба ве зан је за по твр ђи ва ње ак та о про ме ни 
уста ва ко ји је прет ход но усво јен у На род ној скуп шти ни (кон сти ту-
тив ни ре фе рен дум). С об зи ром на то да ре ви зи ја уста ва мо же би ти 
де ли мич на у од но су на са др жи ну уста ва, ре фе рен дум мо же има ти 
и фа кул та ти ван ка рак тер ако се ме ња ју од ре ђе ни де ло ви Уста ва.31) 
Та ко ђе, ре пу блич ки ре фе рен дум ни је до зво љен у свим пи та њи ма 
за ко је је над ле жна На род на скуп шти на (члан 108. став 2. Уста ва). 

По след њи ре пу блич ки ре фе рен дум одр жан је о но вом Уста-
ву 2006. го ди не. Као и они прет ход ни, одр жан је у ван ред ним по-
ли тич ким окол но сти ма и под из го во ром да је од лу ка на ро да суд-

26) Упо ре ди ти члан 2. Уста ва РС од 1990. и члан 2. став 1. Уста ва РС од 2006. го ди не.

27) За кон о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 48/94 и 
11/98.

28) Члан 99. став 1. тач ка 3. Уста ва РС.

29) Чла но ви 5, 25, 31, 38, и 42. Ста ту та АП Вој во ди не, „Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, број 
20/14.

30) Члан 191. став 2. Уста ва РС и чл. 16, 32, 67–68. и 70 За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, 
„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. за кон.

31) Ако се, exem pli ca u sa, од но се на еко ном ско уре ђе ње, над ле жност Ре пу бли ке, Устав ни 
суд, од ред бе о те ри то ри јал ном уре ђе ње, устав ност и за ко ни тост (члан 203. ст. 6–7).
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бо но сна за од бра ну те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та. 
Ре зул та ти овог ре фе рен ду ма, од но сно ат мос фе ра у ко јој је оба вље-
но гла са ње и во ђе на ре фе рен дум ска кам па ња ком про ми то ва ле су 
не са мо де мо крат ски по тен ци јал ре фе рен ду ма, већ и дру ге об ли ке 
не по сред не де мо кра ти је. 

Бо га ти је ис ку ство у ве зи са одр жа ва њем ре фе рен ду ма по сто-
ји на ло кал ном ни воу, али не оспо ра ва за кљу чак на ве ден у прет-
ход ном па су су.32) Про бле ми, да кле, ни су ве за ни са мо за област 
нор ма тив ног ре гу ли са ња овог ин сти ту та, већ и за до ма ћу прак су. 
По ред то га што је ма тич ни за кон не у са гла шен са Уста вом, очи глед-
но је и за ста рео уто ли ко што ни је у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма.33)

За раз ли ку од пе ти ци је (члан 56. Уста ва), на род ном ини ци-
ја ти вом се пред ла же до но ше ње или из ме на прав ног про пи са или 
на чин ре ша ва ња по ли тич ког пи та ња. Пре ма пред ме ту, раз ли ку је мо 
три вр сте на род не ини ци ја ти ве: уста во твор ну, за ко но дав ну и ре-
фе рен дум ску на род ну ини ци ја ти ву.34) Пр вом се пред ла же про ме на 
уста ва, дру гом – до но ше ње, из ме на или до пу на за ко на, а по след-
њом – гра ђа ни из но се пред лог На род ној скуп шти ни да рас пи ше ре-
фе рен дум из сво је над ле жно сти. Устав утвр ђу је и број по треб них 
пот пи са нео п хо дан за пу но ва жност на род не ини ци ја ти ве. Ма тич ни 
за кон је ма ње кон кре тан, па раз ли ку је пред лог за из ме ну или до но-
ше ње од го ва ра ју ћег ак та и ини ци ја ти ву за ре ша ва ње не ког дру гог 
пи та ња (члан 32. За ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви).

На род на скуп шти на ни је у оба ве зи да рас пра вља о на род-
ној ини ци ја ти ви, од но сно да са др жи ну пред ло га оба ве зно увр сти 
у пар ла мен тар ни днев ни ред или ста ви на гла са ње (тзв. мо дел ди-
рект не на род не ини ци ја ти ве), па се то сма тра круп ним не до стат-
ком овог ин сти ту та. На род на скуп шти на јед но став но мо же да „са-
хра ни“ на род ну ини ци ја ти ву, без ње ног раз ма тра ња у над ле жном 
од бо ру. С дру ге стра не, су же не су мо гућ но сти да гра ђа ни са мо и-
ни ци ја тив но ре а ли зу ју на род ну ини ци ја ти ву. Због крат ког ро ка за 
при ку пља ње пот пи са (се дам да на од да на ко ји је у МУП-у озна чен 
као да тум за по че так при ку пља ња пот пи са) на род не ини ци ја ти ве 
се рет ко упу ћу ју Пар ла мен ту, а ка да се то де си он да су под но си-
о ци по ли тич ке стран ке јер рас по ла жу тех нич ким прет по став ка ма 

32) Пре ма јед ном ис тра жи ва њу, у раз до бљу од 2002. до 2010. го ди не одр жа ва ла су се у про-
се ку 42 ре фе рен ду ма у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, од ко јих се ве ћи на (око 90%) 
од но си ла на ме сни са мо до при нос (Мој си ло вић и дру ги, нав. де ло, стр. 48). 

33) При ме ра ра ди, Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе пре по ру чу је да ди рект на де-
мо кра ти ја има ве ћу уло гу у др жа ва ма чла ни ца ма (ви де ти Ре зо лу ци ју број 1547(2007).

34) Члан 107. став 1, чл. 108 и чл. 203. став 1. Уста ва.
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(но вац и ор га ни за ци о на ин фра струк ту ра).35) Иако је ја сно да је без 
по др шке у пар ла мен ту њи хо ва ини ци ја ти ва осу ђе на на не у спех, 
по ли тич ке стран ке при бе га ва ју овом сред ству ка ко би скре ну ли 
па жњу јав но сти на од ре ђе не те ме по мо ћу и мо би ли са ли сво је гла-
сач ко те ло.36) Из у зе так од овог пра ви ла је сте кам па ња не ко ли ко 
удру же ња за про ме ну За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ца са 
де цом 2014. го ди не, али ова ак ци ја ни је има ла фор му зва нич не на-
род не ини ци ја ти ве.37) 

У је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, уме сто из ра за на род на 
ини ци ја ти ва ко ри сти се на зив – гра ђан ска ини ци ја ти ва. Раз ли ка 
из ме ђу два ин сти ту та ни је са мо се ман тич ке, већ и прав не при ро де 
– док На род на скуп шти на ни је оба ве зна да раз ма тра и од лу чу је о 
пред ло гу са др жа ним у на род ној ини ци ја ти ви, скуп шти на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо ра да се из ја сни о гра ђан ској ини ци ја ти ви 
у од ре ђе ном ро ку, што је при бли жа ва „пра вој (ди рект ној) на род ној 
ини ци ја ти ви“.38) Ова дру га вр ста ини ци ја ти ва се че шће по кре ће, 
али ипак не до вољ но у од но су на оче ки ва ња, па то мо же би ти и 
је дан од по ка за те ља од су ства гра ђан ског ак ти ви зма и дру штве не 
со ли дар но сти, и по тре бе да се гра ђа ни упу те у пред но сти ова квог 
на чи на ко му ни ци ра ња са ло кал ном вла шћу. 

За кон о ло кал ној са мо у пра ви (члан 68) раз ли ку је ини ци ја ти-
ву ко јом се пред ла же про ме на ста ту та или до но ше ње дру гих ака та 
и ини ци ја ти ву о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма. Овај за кон је про пи сао 
и до њи цен зус за број пот пи са гра ђа на (члан 70), док је де таљ ни је 
од ре ђи ва ње овог усло ва и про це ду ре по ве рио је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве.39) Пред ла га чи гра ђан ске ини ци ја ти ве ни су са мо гра-
ђа ни, већ то мо гу би ти и дру ги су бјек ти (углав ном то и је су ме сне 
за јед ни це). По себ ни усло ви за под но ше ње ини ци ја ти ве за осни ва-
ње, уки да ње и про ме ну те ри то ри је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 

35) По след њи за бе ле же ни при мер је сте ини ци ја ти ва Срп ске ра ди кал не стран ке, ван пар ла-
мен тар не пар ти је, ко ја је под не ла На род ној скуп шти ни 30.000 пот пи са за сме ну пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је кра јем ја ну а ра 2015. го ди не (ви де ти: „Ра ди ка ли пре да ли 
пот пи се за сме ну Ни ко ли ћа“, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/ra di ka li_pre da li_pot pi-
se_za_sme nu_ni ko li ca.56.html?news_id=296265 по се ће но 29. ја ну а ра 2015. го ди не.

36) По зна ти су при ме ри ини ци ја ти ве за сма ње ње бро ја по сла ни ка (Срп ска на пред на стран-
ка, 2011) или про ме не се та за ко на ко ја је пред ла га ла јед на од стра на ка вла да ју ће ко а ли-
ци је (Г17 плус, 2011).

37) По ред на род не ини ци ја ти ве по сто ји и обич на ини ци ја ти ва. Обич ну ини ци ја ти ву мо же 
под не ти сва ки гра ђа нин, удру же ње, ор га ни за ци ја или др жав ни ор ган дру гом др жав ном 
ор га ну. За ње но под но ше ње по треб но је ис пу ни ти ми ни мал не усло ве, као што је по пу-
ња ва ње од ре ђе ног об ра сца.

38) О пред ло гу ко ји је са др жан у гра ђан ској ини ци ја ти ви, скуп шти на је ду жна да одр жи 
рас пра ву и да до ста ви обра зло жен од го вор гра ђа ни ма у ро ку од 60 да на од да на до би ја-
ња пред ло га (члан 68. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви).

39) Чла но ви чл. 8 и 12. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви. 
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пред ви ђе ни су и За ко ном о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли-
ке Ср би је (члан 12). 

Збор гра ђа на ре гу ли сан је по себ ним чла ном За ко на о ло кал-
ној са мо у пра ви (члан 69), али то ни је но ва ин сти ту ци ја у на шем 
прав ном си сте му јер је по сто ја ла и на кон Дру гог свет ског ра та. 
На збо ру гра ђа на, ко ји се ор га ни зу је на де лу те ри то ри је је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, рас пра вља се о пи та њи ма из над ле жно сти 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и усва ја ју зах те ви и пред ло зи ко ји 
се до ста вља ју ло кал ним ор га ни ма вла сти и ло кал ним слу жба ма. 
Оба ве за је ових ор га на, пре све га скуп шти не, да раз мо тре зах те ве 
и да о то ме оба ве сте гра ђа не у ро ку од 60 да на од одр жа ва ња збо-
ра. Збор гра ђа на, иако зна ча јан ка нал за раз ви ја ње де мо кра ти је са 
ни зом пред но сти за уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та гра ђа на, ни је 
за жи вео у прак си што за кљу чу је мо и на осно ву ин фор ма ци ја о на-
чи ну ње го вог ко ри шће ња у прак си.40)

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У Ре пу бли ци Ср би ји уре ђе на су два основ на об ли ка не по-
сред не де мо кра ти је (ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва). У је ди-
ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, осим ре фе рен ду ма а за раз ли ку од ре-
пу блич ког ни воа, по сто ји ва ри јан та ди рект не на род не ини ци ја ти ве 
(гра ђан ска ини ци ја ти ва) и збор гра ђа на. Ма тич ни, си стем ски за кон 
о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви пре ва зи ђен је и не ус кла ђен 
са Уста вом,41) и дру гим про пи си ма. По ред то га што са др жи не пре-
ци зне и ре стрик тив не од ред бе, по сто је и прав не пра зни не ко је тре-
ба по пу ни ти. Раз лог очу ва но сти овог ак та, што је ина че не у о би ча-
је но за ве о ма не ста би лан нор ма тив ни ам би јент у Ср би ји, све до чи 
о не за ин те ре со ва но сти вла да ју ћих ели та за ре фор ми са њем по ли-
тич ких ин сти ту ци ја. Нај о збиљ ни ји по ку шај до но ше ња но вог за-
ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви про пао је на кон из бо-
ра одр жа них 2012. го ди не, јер но ва вла да ни је на ста ви ла по сао на 
до но ше њу овог ак та.42) У дру гим про пи си ма, та ко ђе на и ла зи мо на 

40) Тек у го то во сва кој ше стој је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве гра ђа ни су ко ри сти ли пра во на 
збор (у 35 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у раз до бљу од 2002. до 2010. го ди не. У че ти ри 
оп шти не одр жа но је око 80 од сто укуп ног бро ја збо ро ва (Мој си ло вић и дру ги, нав. де ло, 
стр. 42).

41) Под се ћа мо да је про те као оп шти рок за уса гла ша ва ње прав ним про пи са са Уста вом 
кра јем 2008. го ди не (ви де ти члан 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је).

42) На црт за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (члан 18) са чи њен 
је у Ми ни стар ству ре ги о нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра ве (http://www.mrrls.gov.rs/
no de/444, по се ће но, 18. ју ла 2014) и одо брен је од Ве не ци јан ске ко ми си је (Европ ска 
ко ми си ја за де мо кра ти ју пу тем пра ва (Draft Opi nion on the Draft Law on Re fe ren dum 
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огра ни че ња про кла мо ва них пра ва. Ста ти стич ки по ка за те љи ука зу-
је на не до вољ ну за сту пље ност на ве де них об ли ка не по сред не де мо-
кра ти је у прак си. Дру га од ли ка је сте и не сра змер на ди стри бу ци ја, 
њи хо во ко ри шће ње са мо у јед ном бро ју је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве43) У ор га ни зо ва њу збо ро ва и гра ђан ских ини ци ја ти ва но се ћу 
уло гу има ју ме сне за јед ни це, док удру же ња гра ђа на и не вла ди не 
ор га ни за ци је ма ње су за ин те ре со ва ни. На по слет ку, пре ли ми нар-
не ана ли зе нас упу ћу ју на то да ди рект на де мо кра ти ја не ма ве ћи 
ствар ни зна чај и уло гу у по ли тич ком жи во ту. На од ре ђе не узро ке 
ова квог ста ња (не а де ква тан нор ма тив ни оквир) већ смо ука за ли, а 
по ред то га ис пи та ће мо и по врат ни ути цај раз ли чи тих де мо крат-
ских про це са (као што је пра во на са мо ор га ни зо ва ње, гра ђан ски 
ак ти ви зам и по ли тич ку пар ти ци па ци ју).

*

Овај пре ли ми нар ни пре сек нај но ви јег ста ња раз во ја ин сти-
ту ци ја не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји на ме ће за кљу чак о сла-
бље њу и не стан ку ина че вр ло оскуд них прак си и ин сти ту та не по-
сред не де мо кра ти је – ка ко у прав но-нор ма тив ном сми слу, та ко и 
фак тич ки, у жи во ту дру штва на ло кал ном, ре ги о нал ном и на ци о-
нал ном ни воу. Ни ска пар ти ци па ци ја гра ђа на у ре ша ва њу жи вот них 
про бле ма у окви ру по сто је ћег ин сти ту ци о нал ног ам би јен та го во ри 
у при лог те зи о стал но ра сту ћој за ви сно сти ста нов ни штва од од-
лу ка ви ших ор га на вла сти. Сти че се ути сак да се уко ре ни ло ве о ма 
сна жно оче ки ва ње гра ђа на да и нај ло кал ни је про бле ме јед не за јед-
ни це тре ба да ре ши не ка од њих уда ље на, ви ша ин стан ца – би ло 
да је реч о вла сти на ло ка лу, ре ги о ну или др жав ном ни воу. Очи 
гра ђа на, та ко, би ва ју упр те у „оне го ре“ од ко ји се оче ку је да до-
но се од лу ке и ре ша ва ју те ку ће про бле ме. Ло кал ни ор га ни вла сти 
са сво је стра не та ко ђе упу ћу ју по глед на ви ше ор га не вла сти без 
ко јих се не усу ђу ју да са мо стал но до но се од лу ке. У та квом ам би-
јен ту вер ти кал не ди стри бу ци је мо ћи и ви со ке цен тра ли за ци је не ма 
ме ста за истин ску са мо у пра ву ка ко ста нов ни штва на ло ка лу та ко и 
гра ђа на уоп ште. 

Као што је већ на го ве ште но, исто ри јат не по сред не де мо кра-
ти је у Ср би ји по слу жи ће као илу стра ци ја јед ног оп шти јег трен да 
уоч љи вог и у раз ви је ни јим де мо кра ти ја ма. Исто риј ско ис ку ство 
еро зи је об ли ка не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји пред ста вља са мо 
дра стич ни ји при мер до ми на ци је иде ја цен тра ли зма и вер ти кал не 

and Ci vil Ini ti a ti ve of Ser bia, CDL-EL(2010)007-e, http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do-
cu ments/?pdf=CDL-EL(2010)007-e (по се ће но 18. ју ла 2014. го ди не).

43) Мој си ло вић и дру ги, нав. де ло, стр. 51.
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рас по де ле мо ћи као основ них по ли тич ких вред но сти са вре ме ног 
дру штва.44) По мо ћу исто риј ске и прав но-нор ма тив не ана ли зе овог 
про це са отва ра се ши ри про стор за те о риј ске уви де у ка рак тер и 
вред но сни пе ди гре са вре ме ног дру штва.45) На та кав на чин ства ра ју 
се прет по став ке за про ми шља ње дру га чи је по ли тич ке па ра диг ме у 
ко јој иде је спон та ног дру штве ног по рет ка и на род не са мо у пра ве, 
иде је де цен тра ли за ци је, сла бе цен трал не вла сти и ја ког „ло ка ла“ 
игра ју ис так ну ту уло гу. 
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Alek san dar No va ko vic, Mi o drag Ra do je vic

DI RECT DE MOC RACY IN SER BIA

Ba sic Gu i de li nes and Met ho do lo gi cal Con si de ra tions 
 of the Re se arch Pro ject: “Ex pe ri en ces and 

Perspecti ves of Di rect De moc racy in Ser bia”

Re su me
This pa per pre sents an in tro duc tion to the aut hors’ up co ming re-

se arch pro ject ba sed on in ve sti ga tion of in sti tu ti ons of di rect de moc-
racy in Ser bia. The first part of the re se arch pro ject is cen te red aro und 
the o re ti cal de fi ni tion of the con cept of di rect de moc racy. The se cond 
part will emp ha si ze the hi sto ri cal aspect of the ex pe ri en ce of in sti tu ti-
ons of di rect de moc racy of mo re than two cen tu ri es of mo dern Ser bian 
de ve lop ment. The third part will be fo cu sed on the la test pe riod – the 
tran si ti o nal ex pe ri en ce of im ple men ta tion of exi sting di rect de moc ra tic 
in sti tu ti ons. He re, par ti cu lar at ten tion will be de vo ted to nor ma ti ve and 
le gal analyses of the is sue. In the fo urth and fi nal part of the study, the 
in ten tion is to in di ca te ca u ses of a very low ci ti zen par ti ci pa tion at all 
le vels and sphe res of so cial li fe. In this way a ba sis for re flec tion on 
dif fe rent forms and di rec ti ons of so cial or ga ni za tion will be outli ned: 
de par ting from de eply en tren ched po li ti cal pa ra digm of mo dern world 
with its cen tra li zed system and top-down li ne ar tran sfer of po wer and 
de ci sion-ma king to wards highly de cen tra li zed and dis per si ve down-to-
the-top mo del of ci ti zens par ti ci pa tion and de ci sion-ma king in po li ti cal 
li fe.
Keywords: di rect de moc racy, re pre sen ta ti ve de moc racy, cen tra li za tion, ho ri-

zon tal and ver ti cal di stri bu tion of po wer, self-go vern ment, re fe-
ren dum, po pu lar ini ti a ti ve.
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