
УДК: 342.4(497.11)”2006”
Примљено:  27. фебруара 2009.
Прихваћено:  20. марта 2009.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2009.

год. 16. vol. 23.
стр. 231-254.

231

МиодрагРадојевић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ПРИЛОГЗАРАСПРАВУ
ОУСТАВНОМПИТАЊУУСРБИЈИ

–МИТРОВДАНСКИУСТАВ–

Резиме
Аутор у члан ку ана ли зи ра по сту пак до но ше ња, ле ги ти ма циј-

ске осно ве и основ на ин сти ту ци о нал на ре ше ња Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006. го ди не. Устав је усво јен за хва љу ју ћи сти ца ју по-
ли тич ких при ли ка, скро јен по год бом по ли тич ких стра на ка, што је 
ути ца ло на на чин ње го вог до но ше ња и ква ли тет устав них ре ше ња. 
У по ре ђе њу с ње го вим прет ход ни ком од 1990, аутор за кљу чу је да 
то ни је но ви основ ни прав ни акт, већ ви ше при ла го ђе ни, ре ди зај-
ни ра ни ста ри устав. Као та кав, он не ства ра мо гућ ност за из град њу 
по ли тич ке за јед ни це на фун да мен тал ним де мо крат ским на че ли ма 
и вред но сти ма.
Кључнеречи: устав, устав ност, про ме на уста ва, устав на ре ше ња, по ли-

тич ки кон сен зус, људ ска пра ва и сло бо де, не за ви сна ре-
гу ла тор на те ла, ор га ни за ци ја вла сти, На род на скуп шти на, 
Вла да, пред сед ник Ре пу бли ке, ре фе рен дум, устав но пи та-
ње, власт, опо зи ци ја, ле ги ти ма циј ски осно ви. 

I.УСТАВНОПИТАЊЕУСРБИЈИ
ПОЧЕТКОМХХIВЕКА

Устав но пи та ње у Ср би ји, на кон ок то бар ских про ме на 2001. 
го ди не, ни је циљ,већ средствопо ли тич ке вла сти. У том кон тек-
сту, оно је огле да ло по ли тич ких бор би. По ку ша ји до но ше ња но-
вог уста ва до сре ди не 2006. го ди не, ни су при бли жа ва ли ста во ве 
по ли тич ких стра на ка у ре ша ва њу др жа во твор них про бле ма већ су 
до при не ли њи хо вом ра зи ла же њу и су ко би ма. По ли тич ке стран-
ке су мењалe сво ја ста но ви шта о на чи ну про ме не уста ва, али и 
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основ ним устав ним ре ше њи ма сход но по ли тич ким окол но сти ма 
и по тре ба ма. Устав ни кон сен зус по ли тич ких пар ти ја на стао 2006. 
го ди не, фор мал но је са зи дан на по ли тич кој упо тре би Уста ва за „од-
бра ну др жав ног ин те гри те та и су ве ре ни те та” а су штин ски на при-
зем ним стра нач ким ин те ре си ма бор бе за осва ја ње вла сти од но сно 
оп стан ка на њој. Но ви устав је, ли шен ствар них де мо крат ских мо-
гућ но сти, из гу био спо соб ност ин стру мен та за зна чај не про ме не у 
прав ном и по ли тич ком си сте му, па је и у струч ном мње њу оце њен 
као мо ди фи ко ва ни текст Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не.

По ступ ци за до но ше ње уста ва не у спе шно су по кре та ни у 
раз до бљу од „ок то бар ских про ме на“ до сре ди не 2006. го ди не. Пр-
ви ко рак пред у зе ла је Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је кра јем 2002. 
го ди не, у ам би јен ту устав не де кон струк ци је др жав не за јед ни це 
Ср би је и Цр не Го ре. Ре зул та ти су би ли ис под оче ки ва ња, Устав-
на ко ми си ја је уса гла си ла део тек ста на цр та но вог уста ва, у обла-
сти људ ских пра ва и сло бо да, до кра ја 2003. го ди не. Дру ги по ку-
шај сле дио је по чет ком 2004. го ди не. Но ва пар ла мен тар на ве ћи на 
је фор ми ра ла Пот ко ми си ју за устав на пи та ња у окви ру ре сор ног 
пар ла мен тар ног од бо ра, али при пре ма тек ста На цр та уста ва ни је 
окон ча на ни на кон две го ди не од њи хо вог кон сти ту и са ња. 

Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је ни је из ме ни ла на зив, али је 
свој пред из бор ни про грам при ла го ди ла по ли тич ким по тре ба ма на-
кон пре у зи ма ња вла сти по чет ком 2001. го ди не. Осно ву ње ног по-
ли тич ког про гра ма чи нио је ра ди кал ни дис кон ти ну и тет с прет ход-
ним по ли тич ким ре жи мом. У том по гле ду, усва ја ње но вог уста ва 
био је пр ви сим бо лич ки ко рак и сред ство за про ме ну прав ног си-
сте ма.1) Вла да ју ћа пар ла мен тар на ко а ли ци ја од 2001. до кра ја 2003. 
го ди не, од лу ку о до но ше њу но вог уста ва Ср би је усво ји ла је на сед-
ни ци Пред сед ни штва у но вем бру 2002. го ди не. На до но ше ње ове 
од лу ке ути ца ле су окол но сти да се Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја 
на ла зи ла у про це су устав ног пре у ре ђе ња, што је кон ста то ва но у 
По ла зним осно ва ма за пре у ре ђе ње од но са Ср би је и Цр не Го ре од 
14. мар та 2002. го ди не. Ме ђу на род на за јед ни ца је у ме ђу вре ме ну и 
пре по ру чи ла Ср би ји до но ше ње но вог уста ва.2)

Кон цеп циј ско по ла зи ште ДОС-а у стра те ги ји про ме не уста ва 
би ла је иде ја устав ног дис кон ти ну и те та. Иде ја устав ног дис кон ти-
1) Пр вог да на за се да ња, но ва скуп шти на је тре ба ло да „усво ји де кла ра ци ју о хит ним при-

пре ма ма за до но ше ње но вог уста ва, ра ди от кла ња ња по сто је ћег устав ног ха о са.“ (Про-
грамДемократскеопозицијеСрбије).

2) Та ко је Са вет Евро пе пред ло жио Ср би ји и Цр ној Го ри да про ме не и ускла де сво је уста ве 
с бу ду ћом Устав ном по ве љом. Ви де ти: члан 12. Ми шље ња Пар ла мен тар не скуп шти не 
Са ве та Евро пе број 239 од 24. сеп тем бра 2002. го ди не.
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ну и те та је бра ње на и ар гу мен та ци јом да ни је мо гу ће у пот пу но сти 
по што ва ти од ред бе Уста ва од 1990. го ди не о по ступ ку до но ше ња 
но вог уста ва. На и ме, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ни је мо гу-
ће ор га ни зо ва ти ре фе рен дум ко ји би био ле ги ти ман, јер ко сов ски 
Ал бан ци не уче ству ју у по ли тич ком жи во ту Ре пу бли ке Ср би је. 
Сто га је ДОС пред ло жио да се пред лог но вог уста ва усво ји дво-
тре ћин ском ве ћи ном у На род ној скуп шти ни. Вла да Ре пу бли ке Ср-
би је је осно ва ла Ко ми си ју за при пре му За ко на о на чи ну и по ступ ку 
про ме не Уста ва Ср би је на осно ву пред ло га Де мо крат ске опо зи ци-
је Ср би је. За да так Ко ми си је је био да утвр ди усло ве за про ме ну 
Уста ва Ср би је. Опо зи ци ја се про ти ви ла ова квом пред ло гу ДОС-а, 
с те зом да би пред ло же ни по сту пак усва ја ња но вог уста ва био „не-
ле ги ти ман и не ле га лан“ (Срп ска ра ди кал на стран ка и Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је). Де мо крат ска стран ка Ср би је је та ко ђе од-
у ста ла од иде је о устав ном кон ти ну и те ту и пред ло жи ла са зи ва ње 
уста во твор не скуп шти не, од но сно усва ја ње уста ва дво тре ћин ском 
пар ла мен тар ном ве ћи ном.3)

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је, на пред лог Вла де 
Ср би је, обра зо ва ла Ко ми си ју за при пре му за ко на о на чи ну и по-
ступ ку про ме не Уста ва Ср би је. Од лу ка о обра зо ва њу Ко ми си је је 
усво је на 19. фе бру а ра 2003. го ди не, не ко ли ко да на на кон усва ја-
ња Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре. Ина че, 
Устав на по ве ља је пред ви де ла оба ве зу да др жа ве чла ни це ускла де 
сво је уста ве с Устав ном по ве љом до кра ја ав гу ста 2003. го ди не, 
од но сно у ро ку од 6 ме се ци од да на сту па ња на сна гу Устав не по-
ве ље.4) Ко ми си ја је кон сти ту и са на у кр њем са ста ву, јер је уме сто 
пред ви ђе них 25 чла но ва има ла 21. Срп ска ра ди кал на стран ка ни је 
при хва ти ла уче шће у ра ду Ко ми си је, док Вр хов ни и Устав ни суд 
ни су пред ло жи ли сво је пред став ни ке,5) та ко да ни је оства ре на иде-
3) Пред сед ник Де мо крат ске стран ке Ср би је та да твр ди да „са да шња скуп шти на, на осно ву 

што ши рег кон сен зу са пар ла мен тар них стра на ка, а нај бо ље би би ло свих њих, усво ји 
но ви устав, од го ва ра ју ћом ква ли фи ко ва ном, дво тре ћин ском ве ћи ном, али не ве зу ју ћи 
се би ру ке ре ви зи о ним по ступ ком у ак ту ел ном Уста ву Ср би је, ко ји за про ме ну Уста ва 
пред ви ђа и не спро во див ре фе рен дум ски по сту пак”. Ви де ти: В. Ко шту ни ца, „Да ли је 
Ср би ји по тре бан но ви устав”, Призма,ја ну ар 2003. го ди не, Цен тар за ли бе рал но-де мо-
крат ске сту ди је, Бе о град, стр. 5–6.

4) Устав на по ве ља је усво је на 4. фе бру а ра 2003. го ди не, па су сход но чла ну 65, др жа ве 
чла ни це би ле у оба ве зи да до по чет ка ав гу ста 2003. го ди не из вр ше из ме не сво јих уста ва 
или до не су но ве уста ве ра ди ускла ђи ва ња прав них по ре да ка. Ср би ја и Цр на Го ра ни су 
ис пу ни ле по ме ну ту оба ве зу, већ су но ве уста ве до не ле на кон пре стан ка су бјек ти ви те та 
др жав не за јед ни це. Ви де ти: члан 65. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре, „Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03. 

5) Пре ма твр ђе њу Сло бо да на Ву че ти ћа, та да шњег пред сед ни ка Устав ног су да Ср би је, 
„суд ко ји мо же до ћи да су ди о при ме ни за ко на не тре ба да уче ству је у ње го вој из ра ди“. 
(Днев ни лист Политика,„Спо ран ре фе рен дум“, 11. март 2003. го ди не, стр. А1) 
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ја да у са ста ву ко ми си је бу ду за сту пље ни пред став ни ци три гра не 
др жав не вла сти и пар ла мен тар них стра на ка. Ко ми си ја је кон сти-
ту и са на 11. мар та 2003. го ди не, дан пре уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа, 
пред сед ни ка Вла де Ср би је, и уво ђе ња ван ред ног ста ња у зе мљи, 
што ће ути ца ти на ре зул та те и на чин ње ног ра да. Ко ми си ја је окон-
ча ла свој по сао до но ше њем Пред ло га за ко на о на чи ну и по ступ ку 
про ме не Уста ва.

За кон о на чи ну и по ступ ку про ме не Уста ва је до нет по не у-
став ном по ступ ку, а и пред ви ђао је не у став ну про ме ну нај ви шег 
прав ног ак та у зе мљи.6) За кон је усво јен про стом а не ква ли фи-
ко ва ном пар ла мен тар ном ве ћи ном, што је би ло у су прот но сти са 
Уста вом од 1990. го ди не. На тај на чин, пре кр ше но је фун да мен тал-
но кон сти ту ци о нал но на че ло по ко ји ма се уста ви не ме ња ју по по-
ступ ку за обич не за ко не, од но сно ак ти ма ни же прав не сна ге. За кон 
је про пи си вао да Устав на ко ми си ја, ко ју би ра На род на скуп шти на, 
при пре ми На црт уста ва у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на. Јав на рас пра ва о На цр ту уста ва одр жа ла би се у ро ку 
од 45 да на, а за тим би Устав на ко ми си ја до ста ви ла На црт уста ва 
На род ној скуп шти ни у ро ку од 15 да на од да на окон ча ња јав не рас-
пра ве. Пре ма овом за ко ну, за усва ја ње ак та о про ме ни уста ва до-
вољ на је ве ћи на од укуп ног бро ја по сла ни ка, уме сто дво тре ћин ске 
пар ла мен тар не ве ћи не, ка ко је то зах те вао Устав од 1990. го ди не. 
Пред лог уста ва је тре ба ло да бу де по твр ђен на ре фе рен ду му, ко ји 
је успе шно спро ве ден ако на ње га иза ђе ви ше од по ло ви не би ра ча 
упи са них у би рач ки спи сак, а по твр ђен је ако се на ње му из ја сни 
ви ше од по ло ви не од укуп ног бро ја иза шлих би ра ча на ре фе рен-
ду му. Ро ко ви за спро во ђе ње по је ди них рад њи за до но ше ње но вог 
уста ва би ли су ве о ма крат ки, што се оправ да ва ло на ме ром да се 
по шту је оба ве за уса гла ша ва ња прав них про пи са др жа ва чла ни ца с 
Устав ном по ве љом.7)

Вла да ју ћа ко а ли ци ја, ко ја та да ни је рас по ла га ла по треб ном 
по сла нич ком ве ћи ном, при бе гла је кр ше њу на че ла устав но сти, што 
је био „очи гле дан слу чај узур па ци је уста во твор не вла сти од стра не 
6) Упо ре ди ти: К. Ча во шки, Згажени устав,ИКП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2003, стр. 

286–287.

7) Устав на по ве ља је усво је на 4. фе бру а ра 2003. го ди не, па су сход но чла ну 65, др жа ве 
чла ни це би ле у оба ве зи да до по чет ка ав гу ста 2003. го ди не из вр ше из ме не сво јих уста ва 
или до не су но ве уста ве ра ди ускла ђи ва ња прав них по ре да ка. Ср би ја и Цр на Го ра ни су 
ис пу ни ле по ме ну ту оба ве зу, већ су но ве уста ве до не ле на кон пре стан ка су бјек ти ви те та 
др жав не за јед ни це. Ви де ти: члан 65. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре, „Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03. 
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за ко но дав не“,8) а што је у на шој струч ној јав но сти оце ње но и као 
„ком би на ци ја прав нич ког не зна ња и ко ри шће ња по ли тич ке це лис-
ход но сти. Реч ју, амал гам ква зи ди скон ти ну и те та, не до стат ног ле ги-
ти ми те та и ими ти ра ња ле га ли те та.“9)

У ра ду Устав не ко ми си је су уче ство ва ли и пред став ни ци 
опо зи ци је,10) упр кос сво јим кри ти ка ма на ра чун не у став ног ка рак-
те ра устав не ре ви зи је, јер су сма тра ли да је усва ја ње но вог уста-
ва нај кра ћи пут ка ван ред ним из бо ри ма на свим ни во и ма. Устав на 
ко ми си ја је усво ји ла По слов ник о ра ду и фор ми ра ла пот ко ми си је: 
за основ на пи та ња и ко ор ди на ци ју, за људ ска пра ва и за те ри то ри-
јал ну ор га ни за ци ју по чет ком ма ја 2003. го ди не. Рад пот ко ми си ја је 
па ра ли сан два ме се ца ка сни је, на кон исту па ња опо зи ци о них по-
сла ни ка из ње них са ста ва, што је кон ста то ва но на де се тој сед ни-
ци Устав не ко ми си је ко ја је одр жа на 11. сеп тем бра 2003. го ди не. 
Опо зи ци ја је кри ти ко ва ла на чин ра да у устав ним пот ко ми си ја ма 
и пред ло же на устав на ре ше ња. Та ко је о ин сти ту ци ји пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је не са гла сје ис по ље но из ме ђу Де мо крат ске стран-
ке Ср би је и вла да ју ће ко а ли ци је.11) Вла да ју ћој ко а ли ци ји ни је од го-
ва рао по лу пред сед нич ки си стем вла сти, с не по сред но иза бра ним 
пред сед ни ком. Она ни је има ла сна жну по ли тич ку лич ност ко ја је 
ужи ва ла и ве ће по ве ре ње јав но сти, од но сно по год ног кан ди да та 
на из бо ри ма за пред сед ни ка Ре пу бли ке, па је ин си сти ра ла на пар-
ла мен тар ном пред сед ни ку.12) Спо ро ви су по сто ја ли и у вла да ју ћој 
ко а ли ци ји ко ја ни је уса гла си ла ста во ве о устав ним ре ше њи ма за 
те ри то ри јал но-по ли тич ко ор га ни за ци ју и ста тус Ауто ном не По-
кра ји не Вој во ди не. Ре ги о нал не, вој во ђан ске стран ке су усло вља-
ва ле на ста вак свог уче шћа у ра ду Устав не ко ми си је при хва та њем 
8) Б. Ми ло са вље вић, Д. По по вић, Уставноправо,дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње, 

Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 103.

9) З. То мић, „Сто жер на пи та ња устав не ре фор ме у Ср би ји”, у: О. Ву чић, К. Ча во шки (ур.), 
Уставнепромене,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2003, стр. 51–2.

10) Ви де ти: Од лу ку о из бо ру чла но ва Устав не ко ми си је, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 
44/03.

11)  Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је се на сво јој сед ни ци одр жа ној 17. ју ла 2003. го ди не 
за ла га ла за пар ла мен тар ни си стем и по сре дан на чин из бо ра пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Де мо крат ска стран ка Ср би је је на кон од лу ке ДОС-а на пу сти ла уче шће у ра ду Устав не 
ко ми си је.

12)  Де мо крат ска стран ка, пар ти ја ко ја је има ла сто жер ну уло гу у ДОС-у, у свом На цр ту 
уста ва од ма ја 2003,  пред ла га ла је уво ђе ње пар ла мен тар ног си сте ма вла сти (ви де ту 
гла ву II – З. Лу то вац (прир.), ПредлозизановиуставСрбије,Fri e drich Ebert Stif tung, 
Бе о град, 2004, стр. 177–215). На црт уста ва Де мо крат ске стран ке Ср би је пред ви ђа не по-
сред но иза бра ног пред сед ни ка (члан 110 – З. Лу то вац (прир.), Предлозизановиустав
Србије,op.cit.,стр. 240).
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ин сти ту ци о нал них ре ше ња о ве ћим над ле жно сти ма Ауто ном не 
По кра ји не Вој во ди на.

 Устав на ко ми си ја је из гу би ла кво рум у ју лу 2003. го ди не, али 
је на ста ви ла с ра дом јер је до би ла по зи тив но ми шље ње над ле жних 
скуп штин ских од бо ра да мо же да до но си од лу ке ако је на сед ни ци 
при сут на ве ћи на чла но ва, упр кос чи ње ни ци да је то опреч но ње-
ном По слов ни ку о ра ду. Текст На цр та уста ва уса гла шен је у де лу 
о људ ским пра ви ма, пре у зет из тек ста Устав не по ве ље, док су по-
ну ђе на ал тер на тив на устав на ре ше ња за оста ли део тек ста.13) Де-
лат ност Устав не ко ми си је на уса гла ша ва њу тек ста На цр та уста ва 
је би ло оп те ре ће на и окол но шћу да се од ви ја ла у сен ци ван ред ног 
ста ња. У том раз до бљу су оја ча не не тр пе љи во сти вла сти и опо зи-
ци је, али и су ко би ме ђу пред став ни ци ма из вр шне и суд ске вла сти. 
Опо зи ци ја је на кон пре стан ка ван ред ног ста ња пред у зе ла кам па њу 
уру ша ва ња из вр шне вла сти, што је ути ца ло на ње но уче шће у ра ду 
Устав не ко ми си је.

На ред ни по ку шај до но ше ња Уста ва на стао је на кон одр жа-
них ван ред них пар ла мен тар них из бо ра кра јем 2003. го ди не, по сле 
про ме не вла сти и фор ми ра ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Вла да ју ћа 
ко а ли ци ја је до но ше ње но вог уста ва Ср би је увр сти ла у при о ри-
те те у ра ду но ве вла де. На ме ра вла да ју ће ко а ли ци је је би ла и да 
се са устав ним ре фе рен ду мом одр же и пред сед нич ки из бо ри сре-
ди ном 2004. го ди не. Опо зи ци ја је, ме ђу тим, пру жи ла по др шку са-
мо при ли ком до но ше ња Од лу ке о при сту па њу од лу ке, али је би ла 
ма ње мо ти ви са на да уче ству је у по ступ ку до но ше ња но вог уста ва 
до сре ди не 2006. го ди не. Пред сед нич ка из бор на кам па ња и не су-
гла си це вла сти и опо зи ци је при вре ме но су „са хра ни ле“ по ли тич ки 
кон сен зус о но вом уста ву.

Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је про гла сио не у став ним За-
кон о на чи ну и по ступ ку про ме не Уста ва Ре пу бли ке Ср би је,14) а 
че ти ри да на ка сни је је На род на скуп шти на до не ла Од лу ку о при-
сту па њу до но ше ња но вог уста ва.15) На осно ву Од лу ке На род не 
скуп шти не, Од бор за устав на пи та ња је за по чео при пре му пред ло-
га за до но ше ње но вог уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Од лу ком Од бо ра 
је осно ван Под од бор 8. апри ла 2004. го ди не, са за дат ком да при-
13)  Ви де ти: „Рад ни текст Устав не ко ми си је“, у: З. Лу то вац (прир.), Предлозизановиустав

Србије,Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2004, стр. 269–350.

14)  Устав ни суд је оце нио да се „оспо ре ним ак том ни же прав не сна ге, не мо же ме ња ти 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, ни ти ус по ста вља ти прав ни основ за про ме ну Уста ва“. Ви де ти: 
IУ број 168/2003, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/04.

15)  Од лу ка је усво је на 30. мар та 2004. го ди не, на пред лог 213 по сла ни ка На род не скуп шти-
не. Ви де ти: ОдлукуоприступањудоношењуновогуставаРепубликеСрбије,„Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 35/04.
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пре ми текст на цр та но вог уста ва Ср би је. Рад у Под од бо ру је па-
ра ли сан и де ле ги ти ми сан исту па њем пред став ни ка пар ла мен тар не 
опо зи ци је. Опо зи ци ја је би ла не за до вољ на са ста вом Под од бо ра за 
устав на пи та ња и пред ло же ном над ле жно шћу Од бо ра да се по ја-
ви као пред ла гач но вог уста ва, па су из ње го вог са ста ва ис ту пи ли 
пред став ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке и Де мо крат ске стран ке.16) 
Вла да ју ћа ко а ли ци ја је на сто ја ла да пре мо сти бло ка ду у ра ду Под-
од бо ра На цр том уста ва ко ји је по ну ди ла вла да.

Вла да Ср би је је На црт уста ва упу ти ла Од бо ру за устав на 
пи та ња у ју ну 2004. го ди не. Тврд ња да је На црт уста ва ре зул тат 
кон сен зу са вла да ју ће ко а ли ци је је оспо ре на и  на ве де но је да је 
он „при пре мљен и пред ста вљен у уском кру гу, без кон сул то ва ња 
са свим ре ле вант ним су бјек ти ма.“17) На црт уста ва је мо ди фи ко ва-
ни На црт уста ва Де мо крат ске стран ке Ср би је у ко ме се од сту па од 
кон цеп та те ри то ри јал но-по ли тич ке ре ги о на ли за ци је. Опо зи ци ја је 
не по вољ но ре а го ва ла на вла дин на црт уста ва.18)  

Вла да од 2004. го ди не би ла је по ли тич ки хо мо ге ни ја, чи ни-
ле су је стран ке де сног цен тра,19) би ла је ста бил ни ја од прет ход-
не вла де, али без по треб ног пар ла мен тар ног ка па ци те та да са мо-
стал но, без по др шке опо зи ци је, при пре ми и обез бе ди по др шку за 
до но ше ње но вог уста ва. По у че на прет ход ним ис ку ством, она ни је 
на сто ја ла да то учи ни пу тем устав ног дис кон ти ну и те та. Ко нач но, 
по ли тич ке стра сти су се сми ри ле на кон одр жа них из бо ра за пред-
сед ни ка Ре пу бли ке и кон сти ту и са ња вла сти на ло кал ном ни воу, па 
је и Од бор за устав на пи та ња овла стио Под од бор за устав на пи-
та ња да на ста ви по сао на из ра ди тек ста На цр та уста ва. Ме ђу тим, 
па у за у ра ду Под од бо ра је тра ја ла ду же од две го ди не, до до го во ра 
пред став ни ка Де мо крат ске стран ке и Де мо крат ске стран ке Ср би је 
да на ста ве по сао на уса гла ша ва њу тек ста на цр та уста ва. Устав но 
пи та ње је по ти сну то у дру ги план, јер ни су по сто ја ли раз ло зи за 
ње го ву по ли тич ку упо тре бу.
16)  Срп ска ра ди кал на стран ка је сма тра ла да стран ке у са ста ву Под од бо ра уче ству ју про-

пор ци о нал но бро ју пар ла мен тар них ман да та, а не па ри тет но та ко да сва ка по сла нич ка 
гру па има по јед ног чла на. У са ста ву Под од бо ра сва ка по сла нич ка гру па има ла је пра во 
и да име ну је по јед ног струч ња ка, од но сно на уч ног рад ни ка из обла сти устав ног пра ва 
али без пра ва да од лу чу је. 

17)  Ви де ти у: М. Ра до је вић, „Устав не апо ри је Ср би је“, Анализе,број 1/05, Но ва срп ска по-
ли тич ка ми сао, Бе о град, стр. 9.

18)  Тон кри ти ка био је при ла го ђен из бор ној кам па њи. Та ко су пред став ни ци Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је ис та кли да се Вла да ви ше мо ра ба ви ти со ци јал ним про бле ми ма 
а не до но ше њем но вог уста ва, а Срп ска ра ди кал на стран ка је кри ти ко ва ла на чин из ра де 
На цр та и ква ли тет ње го вих ре ше ња. 

19)  Вла ду Ре пу бли ке Ср би је чи ни ле су пред став ни ци Де мо крат ске стран ке Ср би је, Но ве 
Ср би је, Г17 плус и Срп ског по кре та об но ве.
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Тре ћи, по след њи по ку шај у до но ше њу Уста ва Ср би је усле-
дио је од сре ди не 2006. го ди не, са уса гла ша ва њем вла ди ног на цр та 
уста ва и Мо де ла екс перт ске гру пе пред сед ни ка Ре пу бли ке у Под-
од бо ру за устав на пи та ња.20) Уса гла ша ва ње тек ста На цр та уста ва 
су ко ор ди ни ра ли пред став ни ци Де мо крат ске стран ке Ср би је и Де-
мо крат ске стран ке, ко ји ма су се у за вр шној фа зи при кљу чи ле по је-
ди не пар ла мен тар не стран ке.21) Нај ве ћи део овог по сла је окон чан 
на кон три ме се ца и Пред лог тек ста но вог уста ва је упу ћен Од бо ру 
за устав на пи та ња. 

Пред лог уста ва је усво ји ла На род на скуп шти на дво тре ћин-
ском ве ћи ном 30. сеп тем бра,22) а Устав је по твр ђен на ре фе рен ду му 
одр жа ном 28. и 29. ок то бра. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
је про гла си ла Устав Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не. 
Устав је усво јен у скла ду с ре ви зи о ним по ступ ком пред ви ђен Уста-
вом од 1990. го ди не. 

II.ЛЕГИТИМАЦИЈСКИ
РАЗЛОЗИДОНОШЕЊАУСТАВА

Пр ва гру па ле ги ти ма циј ских осно ва за до но ше ње уста ва ве-
за на је за по ку ша је ре де фи ни са ња ста ту са Ауто ном не По кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја, од но сно за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те-
та и су ве ре ни те та Ре пу бли ке Ср би је. Дру га гру па ле ги ти ма циј ских 
осно ва је по ли тич ке при ро де, а ти че се на ми ре ња апе ти та нај ве ћих 
по ли тич ких стра на ка да им се омо гу ћи да на кон усва ја ња но вог 
уста ва уче ству ју на из бо ри ма на свим ни во и ма.

За шти та те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та је ма-
ни фест ни ле ги ти ма циј ски основ за до но ше ње Уста ва од 2006. го-
ди не. Устав ни кон сен зус је де кла ра тив но са чи њен на плат фор ми 
оп стан ка Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је, и он је био мо би ли-
за циј ски под сти цај у ре фе рен дум ској кам па њи. У ре фе рен дум ској 

20)  Мо дел уста ва ко ју је при пре ми ла гру па струч ња ка по ста вље на од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке је пле ди рао као не стра нач ки акт. Он је пред ста вљен у ја ну а ру 2005. го ди не. 
Ана ли зом Мо де ла уста ва и вла ди ног на цр та уста ва за кљу чу је се да су кључ не раз ли ке 
пре ва зи ђе не (на чин из бо ра пред сед ни ка), али и да се у по је ди ним устав ним ре ше њи ма 
бит но ра зи ла зе (кон цепт и ти ту лар су ве ре но сти, од нос пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла-
де). Упо ре ди ти: „Мо дел уста ва гру пе струч ња ка пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, у: З. 
Лу то вац (прир.), ПредлозизановиуставСрбије,II,op.cit.,стр. 59–110. 

21)  У по ступ ку уса гла ша ва ња На цр та уста ва ни је уче ство ва ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср-
би је, сма тра ју ћи да Ср би ји ни је по тре бан но ви устав, и Срп ска ра ди кал на стран ка.

22)  Пред лог уста ва су јед но гла сно по др жа ли 242 при сут на по сла ни ка. Пред ло гу уста ва су 
се ус про ти ви ли по сла ни ци од бор нич ке гру пе оку пље не око Ли бе рал но де мо крат ске пар-
ти је.
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кам па њи, по ли тич ка ели та је гра ђа ни ма Ср би је сер ви ра ла ди ле му 
– „Устав или гу би так Ко со ва“. У том пе ри о ду, део ме ђу на род не 
за јед ни це је и ин тен зи ви рао на сто ја ња у ци љу да се ре ши ко на чан 
ста тус Ко со ва и Ме то хи је. Су о че на с ме ђу на род ним при ти сци ма и 
сце на ри јом про гла ше ња не за ви сно сти ју жне по кра ји не, по ли тич ка 
ели та је промпт но при пре ми ла но ви устав Ср би је. За да так устав-
ног ре фе рен ду ма, одр жа ног кра јем ок то бра 2006. го ди не, био је и 
да ма ни фе сту је на ци о нал ни кон сен зус о по тре би за оста ја њем Ко-
со ва и Ме то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. По зи тив но из ја шња-
ва ње на ре фе рен ду му о до но ше њу но вог уста ва ко ри шће но је као 
по ру ка ме ђу на род ној за јед ни ци да гра ђа ни Ср би је и ње ни др жав ни 
ор га ни не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је.23)  

Deiure,устав ни основ за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри-
те та по сто јао је и у Уста ву од 1990. го ди не (чл. 4. и 6). У но вом 
уста ву, Ко со во и Ме то хи ја има ста тус „су штин ске ауто но ми је“, де-
кла ра тив но по ме нут у пре ам бу ли Уста ва као и у чла ну 182. став 
2, али не раз ра ђен у устав ним ре ше њи ма.24) Упо тре ба тер ми на „су-
штин ска ауто но ми ја“ је ори ги нал на, јер је не по зна та устав ној те о-
ри ји и прак си, али је и кон тра дик тор на ме ђу на род но прав ном ста-
ту су и фак тич ком по ло жа ју Ко сме та. Defacto,на под руч ју Ко со ва 
и Ме то хи је Ср би ја ни је оба вља ла др жав не над ле жно сти од ав гу ста 
1999. го ди не. Део ме ђу на род не за јед ни це је ис ти цао у то ку ре фе-
рен дум ске кам па ње и ка сни је да Устав не ма ни ка квог ути ца ја на 
ко на чан ста тус Ко со ва. Та ко ђе, оспо ра ва се и ле ги тим ност устав-
ног ре фе рен ду ма на Ко со ву, по што ве ћин ској ал бан ској по пу ла ци-
ји ни је омо гу ће но из ја шња ва ње, јер ни су ни укљу че ни у би рач ки 
спи сак.

Но ви устав је, ипак, ути цао на ко нач ну од лу ку о ста ту су Ко-
со ва и Ме то хи је. Устав ним ре фе рен ду мом је оја ча на пре го ва рач ка 
по зи ци ја Ср би је, јер је ис по ље на ве ћин ска во ља гра ђа на Ср би је да 
23)  То су не дво сми сле но ис ти ца ли ви со ки др жав ни функ ци о не ри у Ср би ји. Во ји слав Ко-

шту ни ца, та да шњи пред сед ник Вла де Ср би је, са оп шта ва гра ђа ни ма: „Ако да нас до не-
се мо од лу ку да у но ви устав Ср би је за пи ше мо нео бо ри ву исти ну да је Ко смет са став ни 
део Ср би је, до не ће мо суд бин ски ва жну и је ди но мо гу ћу од лу ку. На тај на чин ми сви ма 
ша ље мо не дво сми сле ну по ру ку да др жа ву Ср би ју, ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, 
оба ве зу је је ди но и ис кљу чи во оно што сто ји у ње ном уста ву.“ (КосовокаодеоСрби-
јеууставу,Б92 Ве сти, http://www.b92.net/in fo/ve sti. Пре у зет ци тат од: Н. Ди ми три је-
вић, Уставна демократија схваћена контекстуално,Фа бри ка књи га, Бе о град, 2007, 
стр. 400). Он у из ја ви на кон ре фе рен ду ма из но си ути сак да је „...Ср би ја до ка за ла сво ју 
ле ги ми та ци ју пред све том за о кру жу ју ћи сво ју др жав ност и по ка зу ју ћи да шти ти це ло-
ви тост и да гра ди прав ну др жа ву...“ Из вор:       http://www .p olitik a. rs/ rubrika/Tema-nedelje/
Referendum/t10725.lth tm l/12.12.2008/

24)   Об им и над ле жн ост тз в.  „ су штинске аут оно мије“  ре гулисале  би  се  по себним закон ом. 
Пре тп ост ав љамо  да је идеја у ста вотвораца бил а  да се у  з аконс ки текст  преточе  п ре дло-
зи која ј е српс ки  прегова рач ки  тим нуд ио  к ос овским  Албанцима у  п реговорима у  току 
20 06 . год ине . 
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не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва. То је и да ље ар гу мент Ср би је 
упу ћен де лу ме ђу на род не за јед ни це ко ја се про ти ви при зна њу не-
за ви сно сти Ко сме та. С дру ге стра не, Устав је од го дио про гла ше-
ње не за ви сно сти Ко со ва 17. фе бру а ра 2008. го ди не. Та ко је Мар ти 
Ах ти са ри, фин ски ди пло ма та и по сред ник у пре го во ри ма срп ске 
вла де и пред став ни ка ко сов ских Ал ба на ца свој пред лог о ко нач ном 
ста ту су Ко со ва пред ста вио Кон такт гру пи на кон усва ја ња Уста ва и 
одр жа них из бо ра у Ср би ји.

Ми тров дан ски устав је и нај ви ши прав ни акт са мо стал не 
срп ске др жа ве на кон ви ше од јед ног ве ка. По след њи свој устав, 
Ср би ја је као не за ви сна др жа ва до не ла на кон Мај ског пре вра та 
1903. го ди не. У ме ђу вре ме ну, она је би ла у са ста ву ју го сло вен ске 
уни тар не кра ље ви не, со ци ја ли стич ке ви шеч ла не и двој не фе де ра-
ци је и чла ни ца  др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре. Др жав на 
за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре би ла је про ви зор ни не функ ци о нал ни 
по ли тич ки ен ти тет, на ко ју су чла ни це пре не ле ми ни мал не над ле-
жно сти.25) По ли тич ка ели та у Ср би ји углав ном ни је би ла на кло ње-
на рас па ду др жав не за јед ни це, сма тра ју ћи да то угро жа ва оп ста нак 
Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је, као и да је штет но по др жав-
не ин те ре се обе чла ни це. Сто га је по ку ша ва ла да ожи во тво ри иде-
ју др жав не за јед ни це на кон по ли тич ких про ме на у Ср би ји кра јем 
2000. го ди не.

Др жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре је сма тра на „пре-
ла зним ре ше њем“, али ни је пре ста ла раз дру жи ва њем, већ во љом 
јед не стра не. Цр на Го ра је про гла си ла не за ви сност 3. ју на 2006. 
го ди не, по сле из ја шња ва ња гра ђа на о са мо стал но сти ре фе рен дум-
ским чи ном од 21. ма ја 2006. го ди не. Ср би ја је рас па дом др жав не 
за јед ни це на сле ди ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет др жав не 
за јед ни це. У овим окол но сти ма, но ви устав је ема на ци ја но ве по-
ли тич ке ре ал но сти и прав но-тех нич ко сред ство пре но ше ња над ле-
жно сти др жав не за јед ни це на Ре пу бли ку.26)

Устав је по слу жио и као ин стру мент за одр жа ва ње из бо ра. 
Вла да је из гу би ла пар ла мен тар ну по др шку сре ди ном 2006. го ди не, 
на кон што је Г17 плус на ја вио да ће по чет ком ок то бра на пу сти ти 
вла да ју ћу ко а ли ци ју због за у ста вља ња про це са европ ских ин те-
гра ци ја и про бле ма у са рад њи са Ха шким три бу на лом. Рас пад ну та 
скуп штин ска ве ћи на је усва ја ње но вог уста ва ко ри сти ла као али би 
25)   О п ра вној  пр ироди д ржавн е зај ед нице Србиј а  и Црна Гор а виде ти: Р.  Ма р ковић, 

 Уставно право, дванаесто осавремењено издање,Правн и  фа култет Унив ерз итета  у 
Београд у , ЈП „Службени гласник”, Б ео град,  20 09, стр.  1 46 .

26)  В иде ти: Од лу ка о  об аве зама  др жавних орг ан а  Републ ик е С рбије  у  ост варив ањ у 
надлежнос ти  Р епубл ике  Срби је  ка о сле дб еника д ржавн е заједн ице  Србиј а и Црна Гора, 
„Службени глас ни к  РС“, бро ј 18/06.
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за рас пи си ва ње пре вре ме них из бо ра. На тај на чин, сти цај по ли-
тич ких окол но сти је усло вио да вла да ју ће и опо зи ци о не по ли тич ке 
стран ке из раз ли чи тих по бу да пру же по др шку но вом уста ву Ср би-
је.

За чла ни це вла да ју ће ко а ли ци је рас пи си ва ње из бо ра пре ис-
те ка ман да та и до но ше ње но вог уста ва је „из бор ни адут“.27) Оне 
су се би при пи са ле за слу гу за до но ше ње но вог устав, твр де ћи да је 
то и ис пу ње ње пред из бор них обе ћа ња. Срп ска ра ди кал на стран ка 
се уче шћем у уста во твор ном про це су ле ги ти ми са ла као си стем ска 
пар ти ја, ко ја кре и ра и при хва та пра ви ла игре и оли ча ва за штит ни ка 
на ци о нал них ин те ре са.28) Упра во је ова стран ка усло ви ла пру жа ње 
по др шке но вом уста ву за пи си ва њем фор му ла ци ја о Ко со ву и Ме то-
хи ји у Пре ам бу ли Уста ва,29) као и де ла тек ста за кле тве пред сед ни ка 
Ре пу бли ке ко јом се он оба ве зу је на очу ва ње те ри то ри јал ног ин те-
гри те та Ре пу бли ке Ср би је.30) Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је и Г17 
плус „ни су има ле по ли тич ки ка па ци тет да бој ко ту ју ком про мис ве-
ли ких по ли тич ких ри ва ла”, али су на сто ја ле да оправ да ва ју сво је 
уче шће у за јед нич ком по ду хва ту.31) Г17 плус је ис ти цао да се но вим 
устав ним ре ше њи ма до при но си при бли жа ва њу Европ ској уни ји, 
ства ра бо љи оквир за еко ном ски раз вој зе мље јер се уво ди ли бе-
рал ни тип тр жи шне при вре де, ја сни је ре гу ли шу об ли ци сво ји не и 
усло ви при вре ђи ва ња. Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је про мо ви-
са ла иде је со ци јал не прав де у но вом уста ву (бес плат но здрав ство, 
бес плат но школ ство...). Де мо крат ска стран ка и ње ни са те ли ти су 
у но вом уста ву пре по зна ва ли сим бо ли чан акт рас ки да с Ми ло ше-
ви ће вим прав ним по рет ком,32) што су би ле и ре ак ци је зва нич ни-
ка Европ ске уни је на усва ја ње но вог уста ва. Та кво ста но ви ште је 
27)   М.  Јовано ви ћ,  „ Нов и устав С р бије  – манип улати вни или н еу тра лни у ст авни дизајн“, 

 Политичкаревија,4/200 6,  Инсти т ут за политичке студи је ,  Београд, с тр.  6 65;

28)  Уп оредити: З . Стој иљковић, „К ако смо најза д  д ош ли до Устава“, у:  С . Михаилов ић 
(ур.) , Окоизбора,14,ЦеСид, Б еоград, 2 007, ст р.  10 .

29)  В лад а ј е,  након  прихв ат ања  интерве нција Ср пс ке ра дик алне стр ан ке, ус во ји ла Закљ-
уч ак о  допуни п реамб ул е Предлог а новог  у става  Ср бије на сво јој  седници одр жа ној 
14. септ ембр а 2006 . годин е.  Те кст З ак ључка г ла си : „Покра јина  Косово и  М ет ох ија ј е 
 саставни де о те риторије  С рб ије и има  сушт ин ск у аут он омију  у  оквиру с уверене  д рж-
аве С рби је . Из т аквог по ложаја  П окрајине с лед е уста вн е обавез е с ви х државн их ор ган а 
да  за ст упају и  шт ите држ ав не  интересе на  Кос ову  и Метохи ји у с ви м у нутраш њи ма  и 
спољним  пол итички м  одн осима“.

30)   Предсе дник  Реп уб лике ћ е  „свој е  сн аг е посвет ит и очу ва њу  с увере но сти  и це ли не терит-
ор иј е Репуб ли ке Срби је ,  укључујући и К осов о и Метохију, као њен саставни део...“  ( чл-
ан 114.  став 4).

31)   М.  Јовано ви ћ,  „ Нов и устав С р бије  – манип улати вни или неутрални уставни дизајн “, оp.
cit.,с тр. 666. 

32)   Пр ема Б ор ису  Тади ћу , председ ник у  Репуб ли ке С рбије и п редседни ку  Демо кр-
атске странке, „на јв ећа в рл ин а  је  што  смо оставили Милошев иш ево  доба иза  нас. .. 
Наш политички  циљ  није са мо  Устав,  ве ћ бољи  живот грађан а и кона чно чла нство у 
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под ло жно пре и спи ти ва њу, јер по на чи ну до но ше ња и ка рак те ру 
устав них од ред би Ми тров дан ски устав ни је на пра вио зна ча јан от-
клон од тзв. „Ми ло ше ви ће вог уста ва“, осим у уки да њу дру штве не 
сво ји не. Па ра док сал но је да је на кон 2000. го ди не, на осно ву „Ми-
ло ше ви ће вог уста ва“, су штин ски про ме њен прав ни и еко ном ски 
си стем у Ср би ји, а да је но ви устав по твр дио за те че но ста ње.33)  

III.ВРЛИНЕИМАНЕМИТРОВДАНСКОГУСТАВА

Устав од 2006. го ди не je oт елотворење кон сен зу са по стиг-
ну тог из ме ђу по ли тич ких ли де ра во де ћих стра на ка. Oн је на стао у 
усло ви ма про грам ских, иде о ло шких и по ли тич ких раз ли ка из ме ђу 
пар ла мен тар них стра на ка. Ње го во до но ше ње оте жа ва ли су: „твр да 
ре ви зи о на про це ду ра“ пред ви ђе на Уста вом од 1990. го ди не; ка рак-
тер „екс трем ног“ ви ше пар тиј ског си сте ма с де се ти на ма стра на ка у 
про сто ру по ли тич ког од лу чи ва ња;  ин су фи ци јен ци је др жав но сти 
(рас пад за јед нич ке др жа ве Ср би је и Цр не Го ре и про тек то рат над 
Ко сме том); као и ме ђу на род ни при ти сци и усло вља ва ња у ве зи с 
про це сом при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји. Устав ни кон сен зус 
од шкри нуо је вра та сма њи ва њу по ли тич ких на пе то сти, као што 
је на ци о нал но по ми ре ње из ме ђу тзв. стра на ка „ста рог ре жи ма“ и 
ДОС-а, и по сти за ња бу ду ћих по ли тич ког до го во ра о др жав ним пи-
та њи ма. 

На ред на вр ли на уста ва је да јем чи низ но вих људ ских и ма-
њин ских пра ва и пру жа њи хо ву ква ли тет ни ју за шти ту. Устав га-
ран ту је оби ман ка та лог људ ских сло бо да и пра ва упо до бље них с 
ме ђу на род ним стан дар ди ма,34) по себ но у обла сти за шти те ма њин-
ских пра ва са гла сне Оквир ној кон вен ци ји за за шти ту на ци о нал них 
ма њи на Са ве та Евро пе од 1995. го ди не. У кван ти та тив ном сми-
слу, за раз ли ку од прет ход ног уста ва ко ји је са др жао 44 чла на, но-
ви устав тре ћи ну укуп ног бро ја од ред би (63) по све ћу је сло бо да ма 
и пра ви ма. Очи глед но да је уста во тво рац при бе гао так са тив ном 
на во ђе њу људ ских сло бо да и пра ва, из бе га ва ју ћи ткз. ка у чук тех-
ни ку.35) Устав у сво јим на че ли ма у чла ну 15. за бра њу је дис кри ми-

Европској унији“. Извор: http:www.politika.rs/rubrika/Tema-nedelje/Referendum/t10725.
lthtml/12.12.2008/

33)  М. Јовановић, „Нови устав Србије – манипулативни или неутрални уставни дизајн“, 
Политичкаревија,4/2006, Институт за политичке студије, Београд, стр. 664.

34)  Упоредити: D. Stojanović, „Basic Characteristics and Contents of the 2006 Serbian Consti-
tution“, LawandPolitics,Vol. 2, N° 1, 2004, стр. 71.

35)  У нашој стручној јавности наилазимо и на критичка мишљења о начину 
конституционализације људских права коју смо навели као врлину Устава. Тако се за 
овај део Устава тврди да је „са нормативног становишта, промашај“ и да је у питању 
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на ци ју же на,36) а као основ на на че ла за шти те људ ских сло бо да и 
пра ва уре ђу је њи хо ву не по сред ну при ме ну и ту ма че ња „у ко рист 
уна пре ђи ва ња вред но сти де мо крат ског дру штва“ (члан 18. ст. 1. 
и 3). Овај део Уста ва ни је „ин кор по ра ци ја По ве ље о људ ским и 
ма њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма из 2003. и од го ва-
ра ју ћих од ре да ба Уста ва Ср би је из 1990.“,37) јер са др жи про пи се о 
пра ви ма и сло бо да ма ко ја се не су сре ћу у овим ак ти ма. Као но ва 
људ ска пра ва и сло бо де, Устав про кла му је: пра во на пра вич но су-
ђе ње (члан 32), пра во на за шти ту по да та ка о лич но сти (члан 42), 
пра во на при го вор са ве сти (члан 45), пра во на при ступ ин фор ма-
ци ја ма од јав ног зна ча ја (члан 51. став 2), из бор но пра во (члан 52), 
по себ на пра ва у обла сти ра да (члан 60), по себ на пра ва де це (члан 
64), ро ди тељ ска пра ва, пра во на прав ну по моћ (члан 67), бес пла-
тан при ступ ви со ко школ ским уста но ва ма на да ре ним и успе шним 
уче ни ци ма сла би јег имов ног ста ња (члан 71), пра во на здра ву жи-
вот ну сре ди ну (члан 74). Устав га ран ту је и пра во на по кра јин ску 
ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву (члан 176) и ауто но ми ју уни вер-
зи те та, ви со ко школ ских и на уч них уста но ва (члан 72), као и пра ва 
из тзв. habeascorpusacta. 

У обла сти за шти те ма њин ских пра ва, Устав при ме њу је на че-
ло афир ма тив не ак ци је и по зи тив не дис кри ми на ци је, пра во на рав-
но мер ну за сту пље ност на ци о нал них ма њи на при за по шља ва њу у 
др жав ним ор га ни ма, јав ним слу жба ма и ор га ни ма те ри то ри јал них 
је ди ни ца, овла шћу ју ћи ауто ном не по кра ји не да сво јим ак ти ма пру-
же до дат на пра ва при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на. Устав за-
бра њу је дис кри ми на ци ју по раз ли чи тим осно ва ма, афир ми ше род-
ну рав но прав ност (члан 15) и на че ло по зи тив не дис кри ми на ци је.38) 

Кон сти ту ци о на ли за ци ја пра ва и сло бо да у Уста ву је ре зул-
тат про пу ста уста во твор ца да по сто је ће стан дар де утка 1990. го-
ди не (нпр. пра во на ло кал ну са мо у пра ву), али и по ја ве но вих људ-
ских пра ва (нпр. у обла сти за шти те ма њин ских пра ва). Устав јем чи 
суд ску за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва и га ран ту је пра во на 
обра ћа ње ме ђу на род ним ор га ни ма (чл. 22. и 36). У ци љу за шти-
те људ ских пра ва ко ја су по вре ђе на по је ди нач ном рад њом или ак-
том др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по вре ђе на јав на 

„непотребна нарација“. Видети: Р. Марковић, „Устав Србије – критичка анализа“, op.
cit.,стр. 15.

36)  Овај члан гласи: „Држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику 
једнаких могућности“.

37)  Р. Марковић, „Устав Србије – критичка анализа“, op.cit.,стр. 15.

38)  М. Влатковић, Уставно уређење, приручник за полагање државног стручног испита, 
књига 4, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008, стр. 109.
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овла шће ња уве де но је но во прав но сред ство – устав на жал ба (члан 
170).  

У обла сти еко ном ског уре ђе ња, Устав уки да ре ци див со ци ја-
ли стич ке при вре де, тј. пра во на дру штве ну сво ји ну и да је пра во на 
имо ви ну ло кал ној са мо у пра ви и по кра ји на ма (члан 86. ст. 1. и 2). 
Стра на и до ма ћа ли ца су из јед на че на на тр жи шту, па се стран ци ма 
јем чи пра во на сти ца ње сво ји не на не по крет но сти ма и кон це си је 
на при род ним бо гат стви ма и до бри ма (члан 86). У обла сти јав них 
фи нан си ја уве де на су два не за ви сна ре гу ла тор на те ла – На род на 
бан ка Ср би је је са мо стал на ин сти ту ци ја ко ја од го ва ра На род ној 
скуп шти ни, а Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја кон тро ли ше из вр-
ша ва ње бу џе та. У Ср би ји је та ко, по пр ви пут на кон ви ше од 160 
го ди на, уста вом уре ђен ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва. Та ко ђе, 
про кла мо ва на је оба ве за Ре пу бли ке Ср би је да се ста ра о рав но мер-
ном ре ги о нал ном раз во ју у ци љу под сти ца ња де цен тра ли за ци је и 
еко ном ског раз во ја сла би је раз ви је них под руч ја. Пра во на за шти ту 
по тро ша ча је још јед на но ви на у Уста ву (члан 94).

У обла сти уре ђе ња ор га ни за ци је вла сти, Устав је про ши рио 
мре жу ин сти ту ци ја при кла ња ју ћи се ме шо ви том, по лу пред сед нич-
ком си сте му вла сти, пре ци зни је уре дио по је ди не ста ре ин сти ту те 
(гла са ње о по ве ре њу вла ди, ван ред но ста ње) и увео но ве (ин тер-
пе ла ци ја). На ме ра уста во твор ца је би ла да оја ча пар ла мен тар не 
по лу ге вла сти, огра ни ча ва њем зна ча ја и уло ге пред сед ни ка Ре пу-
бли ке и ста би ли за ци јом по ло жа ја Вла де. Над ле жно сти На род не 
скуп шти не су про ши ре не у обла сти уста во твор не вла сти, кон тро ле 
ра да слу жби без бед но сти, од бра не, од лу чи ва ња о раз ре ше њу пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, кон тро ле ра да Вла де, од лу чи ва ња о ван ред ном 
ста њу. Пред сед нич ка овла шће ња су по ве ћа на у обла сти ма ко је су 
ре зул тат пре но са над ле жно сти са др жав не за јед ни це (у обла сти ко-
ман до ва ња ору жа ним сна га ма), а сма ње на у ста њи ма ну жде (рат но 
и ван ред но ста ње). Но ви на је и да је олак шан по сту пак ње го вог 
раз ре ше ња. Та ко На род на скуп шти на раз ре ша ва пред сед ни ка Ре-
пу бли ке у слу ча ју да је по вре дио устав. 

Но ви устав је „до гра дио” ин сти тут рас пу шта ња На род не 
скуп шти не. Пред сед ник Ре пу бли ке рас пу шта На род ну скуп шти ну 
на обра зло же ни пред лог Вла де и ду жан је да рас пу сти На род ну 
скуп шти ну ако На род на скуп шти на не иза бе ре но ву вла ду у ро ку 
од 90 да на од да на кон сти ту и са ња, од но сно у ро ку од 30 да на од да-
на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де (члан 109. и члан 132. 
став 5). У слу ча ју ка да је пред сед ник Вла де под нео остав ку, пред-
сед ник Ре пу бли ке до но си од лу ку ко јом рас пи су је пар ла мен тар-
не из бо ре. Пред сед ник Ре пу бли ке, ме ђу тим, не мо же да рас пу сти 
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На род ну скуп шти ну док тра је рат но или ван ред но ста ње. Та ко ђе, 
На род на скуп шти на се не мо же рас пу сти ти ако је по кре ну та рас-
пра ва о по ве ре њу Вла ди (члан 109. став 2). На ве де ном устав ном 
фор му ла ци јом, по узо ру на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
од 1992. го ди не (члан 83. став 2), спу та ва се зло у по тре ба ин сти ту-
та рас пу шта ња пар ла мен та ко ри шће ног у на шем пар ла мен тар ном 
жи во ту 1993. и 2003. го ди не. Та да је На род на скуп шти на рас пу-
ште на упр кос по кре ну том по ступ ку за из гла са ва ње не по ве ре ња 
Вла ди. У чла ну 109. став 3. на чи њен је „ре дак циј ски про пуст“, јер 
је На род ној скуп шти ни ко ја ни је иза бра ла Вла ду у ро ку од 90 да на 
од да на кон сти ту и са ња „пре стао ман дат по си ли за ко на (exconsti-
tucione)“,39) па ни је у пи та њу „рас пу шта ње На род не скуп шти не“. 
Пред сед ник од лу ку о рас пу шта њу На род не скуп шти не не до но си 
са мо стал но, већ то пред ста вља при мер ве за ног ак та, за чи ју пу но-
ва жност је по тре бан обра зло жен пред лог Вла де, и у слу ча ју сти ца-
ња од ре ђе них усло ва, то је ње го ва устав на оба ве за.40)

Ја ча ње по ло жа ја Вла де те че у сме ру оте жа ва ња усло ва за ње-
ну сме ну и по ве ра ва ња но вих над ле жност у ци љу ства ра ња усло-
ва да бу де ефи ка сна и ста бил на по лу га из вр шне вла сти. Вла да је 
пре у зе ла над ле жност у обла сти во ђе ња по ли ти ке (члан 123. тач ка 
1), ко ја је прет ход но би ла ре зер ви са ни до мен На род не скуп шти-
не. Уста вом је кон сти ту ци о на ли зо ва но на че ло не по сла нич ке вла-
де, пред ви ђе на ин ком па ти бил ност функ ци ја чла на вла де и дру гих 
јав них функ ци ја, по о штре ни су усло ви за гла са ње о не по ве ре њу 
Вла ди или чла ну Вла де и осна жен по ло жај пред сед ни ка Вла де. 

Но ви устав ис пу ња ва основ не зах те ве ва ља ног од ре ђи ва ња 
ван ред ног и рат ног ста ња: од ре ђу је раз ло ге њи хо вог на стан ка, на-
чин до но ше ња од лу ке о уво ђе њу ван ред ног и рат ног ста ња, огра-
ни че ње тра ја ња ван ред ног и рат ног ста ња, де таљ ни је ре гу ли ше 
од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва у ван ред ном и рат ном 
ста њу и пред ви ђа на кнад ну кон тро лу пред у зе тих ме ра.41) Устав на 
про јек ци ја ван ред ног и рат ног ста ња, нај ви ше кри ти ко ва ног ин-
сти ту та у прет ход ном уста ву, ишла је на у штрб прет ход них над ле-
жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке. Пред сед ник Ре пу бли ке не ма са-
мо стал но овла шће ње да до но си од лу ку о уво ђе њу ван ред ног ста ња 
и рат ног ста ња већ то чи ни за јед но с пред сед ни ком На род не скуп-
шти не и пред сед ни ком Вла де (члан 200. став 5. и члан 201. став 
2). Ако На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не, ме ре 

39)  Р. Марковић, op.cit.,стр. 19.

40)  Упореди: члан 89, став 1. Устава од 1990. године и члан 109. ст. 2. и 5. Устава од 2006. 
године.

41)  Видети: чл. 200–202. Устава.
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од сту па ња од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин ских пра ва у 
слу ча ју ван ред ног ста ња про пи су је Вла да, уред бом уз су пот пис 
пред сед ни ка Ре пу бли ке (члан 200. став 6), а у слу ча ју рат ног ста-
ња ме ре од сту па ња од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин ских 
пра ва за јед но утвр ђу ју пред сед ник Ре пу бли ке пред сед ник На род не 
скуп шти не и пред сед ник Вла де у ка да На род на скуп шти на ни је 
у мо гућ но сти да се са ста не (члан 201. став 4).  Раз вла шћи ва њем 
над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке у обла сти рат ног и ван ред-
ног ста ња от кло ње на је бо ја зан, пре ма ми шље њу уста во тво ра ца, 
да се зло у по тре бом ин сти ту ци је ван ред ног и рат ног утре пут лич-
ној вла сти.  

Уста вом је кон сти ту ци о на ли зо ва на ин сти ту ци ја Ви со ког са-
ве та суд ства, Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, ом буд сма на, про ши ре на је 
над ле жност Устав ног су да и про ме њен на чин из бо ра су ди ја и су ди-
ја Устав ног су да. Устав омек ша ва усло ве за по сту пак сво је про ме-
не. На по слет ку, Устав је до био по зи тив не оце не Европ ске ко ми си-
је, Са ве та Евро пе и Ве не ци јан ске ко ми си је. 

На ша струч на јав ност ни је би ла бла го на кло на у оце на ма 
Уста ва од 2006. Устав од 2006. по на вља ма не свог прет ход ни ка, 
ко ји је усво јен с де фи ци том ле ги тим но сти од стра не јед но пар тиј-
ске скуп шти не. Ми тров дан ском уста ву се при го ва ра да је до нет 
на осно ву устав ног кон ти ну и те та, чи ме ле ги ти ми ра по сле ди це по-
ли ти ке прет ход ног ре жи ма у по след њој де це ни ји ХХ ве ка. Сле-
де ћи ло ги ку кон сти ту ци о на ли зма, ва ља ло је но ви устав усво ји ти 
по про це ду ри ко ја би се раз ли ко ва ла од прет ход ног уста ва и ко ја 
би јем чи ла да не ће би ти очу ва не ста ре прав не и ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре, а ти ме и дру штве не вред но сти.42)

Устав од 2006. je усво јен уз круп не не пра вил но сти де мо-
крат ске про це ду ре. Гра ђа ни су ис кљу че ни из про це са при пре ме 
уста ва,43) а На род на скуп шти на је прак тич но ве ри фи ко ва ла стра-
нач ки до го вор, јер по сла ни ци ни су има ли мо гућ ност да се из ја-
сне о тек сту На цр та уста ва, као и Од бор за устав на пи та ња ко ји 
се у 2006. го ди ни са стао са мо два пу та.44) Устав ни ре фе рен дум је 
42)  Од наших теоретичара блиски оваквом ставу су: Н. Димитријевић, А. Молнар 

(„Србија на путу од изборне до уставне демократије... и назад“, у: Д. Павловић (ур.), 
КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–годинуданапосле, ЈП „Службени 
гласник РС“, Београд, 2008, стр. 132), П. Николић („Србија у уставима“, Политика,
дневни лист, 12. децембар 2008, http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Srbija-u-
ustavima/t8834.sr.html).

43)  Маријана Пајванчић напомиње да су из уставног процеса искључени сви социјални ак-
тери, па и институције АП Војводине. Видети: М Пајванчић, „Поступак усвајања Уста-
ва“, Српскаправнаревија,5/2006, Правни форум, Београд, стр. 19.

44)  Устав је „скројен на брзину и, такорећи, без ваљане правне редакције доспео у скуп-
штину где је одмах усвојен.“ Б. Милосављевић, Д. Поповић, Уставноправо,op.cit.,
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ус пео, али су ње го ви ре зул та ти би ли ис под оче ки ва ња. Обез бе ђе-
на је „мр ша ва“ по др шка но вом уста ву, у по след њим са ти ма дру гог 
да на ре фе рен ду ма. На ре фе рен дум је иза шло 54,91 %, а за Устав је 
гла са ло 53,04 % гра ђа на Ср би је, иако ан ти ре фе рен дум ска кам па ња 
ни је има ла рав но пра ван трет ман и усло ве, иако су во де ће по ли тич-
ке стран ке по зи ва ле гра ђа не да по др же но ви устав а бој кот во ди ле 
ма ње ути цај не по ли тич ке пар ти је и гру па не вла ди них ор га ни за ци-
ја, иако се по пр ви пут ре фе рен дум одр жа вао у два да на... Сен ка 
не ле гим но сти уста во твор ног про це са се над ви ла над по ступ ком и 
ре зул та ти ма ре фе рен ду ма,45) оба вље ним кр ше њем за кон ских про-
пи са и де мо крат ских про це ду ра.46) 

На чин из ра де Уста ва (бр зи на у ра ду, не до ста так јав не и 
струч не рас пра ве) до при нео је и ква ли те ту устав ног тек ста, од но-
сно ма на ма ко је се мо гу об ја сни ти не до стат ком усло ва по треб них 
да се оба ве ре дак тор ске и лек тор ске ин тер вен ци је. Због то га у овом 
уста ву су сре ће мо број не ома шке у прав ној лек си ци и пра во пи су.47) 
При ме ра ра ди, уста во тво рац од ре ђу је На род ну скуп шти ну као 
„нај ви ше пред став нич ко те ло“, иако је то ор ган са истим сте пе ном 
ле ги тим но сти као и не по сред но иза бра ни пред сед ник Ре пу бли ке. 

Од нос ме ђу на род ног пра ва и Уста ва је још јед на сти ли стич-
ка акро ба ци ја уста во твор ца. Ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти у 
са гла сно сти с Уста вом (члан 16. став 2), а за тим по на вља исти став 
на дру гом ме сту: „По твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти 
у су прот но сти са Уста вом“ (члан 194. став 4). Из гле да да је ин тен-
ци ја уста во пи са ца би ла да, ту ма че ћи спор ни члан 194, у хи је рар-
хи ји прав них про пи са у Ре пу бли ци Ср би ји ме ђу на род ни уго во ри и 

стр. 104. Посланици су у 17 часова 30. септембра 2006. године добили усаглашени текст 
Нацрта предлога устава, а у 20 часова су приступили „наводној расправи”. Већина по-
сланика није имала могућност да се упозна са текстом устава. Види: Чавошки Коста, 
„Неуки и неодговорни творци новог устава Србије“, у: Р. Марковић, Д. Брчин (ур.), 
УставСрбије–критичкаанализа,Београдски форум за свет равноправних, Београд, 
стр. 68–69. „За расправу и гласање о тексту који је ушао у скупштинску процедуру 
било је на располагању укупно 4 сата. Ноћ пред усвајање Устава измењен је Послов-
ник Народне скуштине, при чему је установљена посебна седница, као облик рада Пар-
ламента. Посланицима је предлог Устава достављен два часа пре гласања о њему“, С. 
Орловић, ПолитичкеживотСрбије–измеђупартократијеидемократије,ЈП „Служ-
бени гласник“, Београд, 2008, стр. 74.

45)  У току првог и другог дана до 17 часова на референдум је изашло 26 %, а затим до 
затварања референдумских места више је него дуплиран број грађана који су изјаснили 
о новом уставу.

46)  Упоредити: М Пајванчић, „Поступак усвајања Устава“, op.cit., стр. 19–23; Хелсинш-
ки одбора за људска права у Србији, Фонд за хуманитарно право, Комитет правника за 
људска права, Иницијатива младих за људска права, Анализанеправилноститокомре-
ферендумаопотврђивањуПредлогауставаСрбије.

47)  О томе: Чавошки Коста, „Неуки и неодговорни творци новог устава Србије“, op.cit.,
стр. 57–61.
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оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног бу ду ис под уста ва (sic!), а 
из над за ко на и под за кон ских про пи са. Устав не са др жи „ин те грал-
ну (ин те гра ци о ну) кла у зу лу“, ко ји омо гу ћа ва ди рект ну при ме ну 
прав них узу са Европ ске уни је.. 

У обла сти људ ских пра ва и сло бо де, Устав из о ста вља по је-
ди на пра ва као што је пра во на при род ног су ди ју. Циљ овог пра ва 
је да га ран ту је пра во на пра вич но су ђе ње. Та ко ђе не ма пот пу ни је 
ли сте син ди кал них сло бо да и пра ва. Мањ ка во сти ма су не за до вољ-
ни и пред став ни ци син ди ка та, јер со ци јал ни ди ја лог не укљу чу је и 
пред став ни ке др жа ве.

Кон цеп циј ски при го вор де ла струч не јав но сти је да Устав 
ре ви та ли зу је по лу пред сед нич ки си стем вла сти. По лу пред сед нич-
ки си стем је те о риј ски по тен ци јал но не де мо крат ски, а aposteriori 
у на шим усло ви ма при зи ва ауто ри тар не тен ден ци је.48) До бра стра-
на овог уста ва је на сто ја ње да от кло ни од ре ђе не не до стат ке и пра-
зни не прет ход ног уста ва у ре гу ли са њу усло ва и по ступ ка из бо ра 
пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ме ђу тим, ње го ва сла бост је да у то ме ни је 
био до сле дан, па се при го во ри мо гу упу ти ти чи ње ни ци да ни су 
по дроб ни је уре ђе ни усло ви и по сту пак из бо ра пред сед ни ка Ре пу-
бли ке, већ је то пре пу ште но за кон ским про пи си ма.

Ак си ом пар ла мен тар не де мо кра ти је је сло бо дан по сла нич ки 
ман дат. На род ни по сла ни ци су вла сни да рас по ла жу сво јим ман-
да том, па не по ла жу ра чун би ра чи ма, ни ти при ма ју на ло ге за свој 
рад ни ти мо гу би ти опо зва ни од стра не би ра ча. У на у му да спре чи 
тр го ви ну по сла нич ких ман да ти ма, уста во тво рац је при бе гао нео д-
го ва ра ју ћем ре ше њу о блан ко остав ци на род них по сла ни ка у Уста-
ву од 2006. го ди не. Сло бо дан по сла нич ки ман дат тран сфор ми сан 
је у им пе ра ти ван ман дат, од но сно стра нач ки ман дат јер на род ни 
по сла ник „мо же“, што ва ља ту ма чи ти ка ко зби ља по ка зу је мора 
„под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, да нео по зи во ста ви свој ман дат 
на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза бран за 
на род ног по сла ни ка“ (члан 102. став 2).49) По што За кон о из бо ру 
на род них по сла ни ка још ни је уре дио по сту пак под но ше ња блан-
ко остав ки, ин спи ри са ни за ко но да вац је на ло кал ном ни воу, иако 
не ма устав не дик ци је, пред ви део де таљ на ре ше ња о блан ко остав-
ка ма од бор ни ка.50) Да кле, по сла ник не ма сло бод ну во љу да од лу чи 

48)  О овом питању детаљније смо расправљали у нашем чланку о „Институција председ-
ника Републике у новом уставу Србије“, op.cit.

49)  Опширније: Р. Марковић, Уставноправо,Приручникзаполагањеправосудногиспита,
оp.cit.,стр. 95.

50)  Такође: М. Јовановић, „Консолидација, принципи ’слободних’ и ’фер’ избора и уставни 
дизајн“, у: Д. Павловић (прир), КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–годи-
нуданапосле,ЈП „Службени гласник”, Београд, 2008, стр. 74–75. Видети: М. Радојевић, 
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да ли ће сво ју остав ку уна пред по ну ди ти стран ци, али по ли тич ка 
прак са је по ка за ла да и ова кво ре ше ње ни је за шти ће но од зло у по-
тре ба. По себ но кад се остав ке „за ту ре”, као што је то био слу чај с 
по сла ни ци ма Срп ске ра ди кал не стран ке ко ји су при сту пи ли Срп-
ској на пред ној стран ци 2008. го ди не. Ин сти тут блан ко остав ке де-
фор ми ше устав но на че ло о су ве ре но сти, че сто по ме ну то је ме сто 
кри ти ке но вог уста ва и ар гу мент хи по те зе о ње го вом пар то крат-
ском ка рак те ру.  

Не за ви сност суд ске вла сти ни је би ла ефи ка сно га ран то ва на 
и у прет ход ном уста ву. У Уста ву од 2006. по ја вљу ју се иста вр ста 
оп ште кри ти ке, али и при мед бе на но ва ре ше ња о суд ској вла сти. 
Фор мал на при мед ба на од ред бе о суд ској вла сти је да еснаф ска 
удру же ња но си ла ца пра во суд них функ ци ја ни су мо гла да ути чу на 
од ред бе у На цр ту уста ва. Су штин ска при мед ба је да устав не од ред-
бе не за јем чу ју ми ни мум не за ви сно сти.51) Пре све га, до зво љен је 
по ли тич ки ути цај на суд ство, из бо ром су ди ја и ути ца јем по ли тич-
ких стра на ка на са став Ви со ког са ве та суд ства. На ову чи ње ни цу 
ука за ла је и Ве не ци јан ска ко ми си ја, јер све из бор не чла но ве Ви со-
ког са ве та суд ства би ра не по сред но или по сред но На род на скуп-
шти не. Не до у ми це је иза зва ло и ту ма че ња чла на 7. Устав ног за ко на 
за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је о ре и збо ру су ди ја. Устав 
нор ми ра да се ли це „из у зет но“ пр ви пут би ра за су ди ју с ман да том 
од три го ди не. С дру ге стра не, члан 7. Устав ног за ко на ту ма чи се 
та ко да ће се из вр ши ти оп шти ре и збор су диј ског ка дра. Из бор су-
ди ја на „проб ни пе ри од“ и „оп шти ре и збор“ су диј ског ка дра ни су у 
не скла ду с ме ђу на род ним стан дар ди ма и упо ред ној прак си у тран-
зи ци о ним си сте ми ма. Ме ђу тим, про бле ма тач на је ње го во спро во-
ђе ње ка ко се не би на ру ши ло на че ло стал но сти суд ске функ ци је.52) 

Сход но устав ним и за кон ским од ред ба ма пред ви ђе на је про-
ста ве ћи на при сут них по сла ни ка за из бор За штит ни ка гра ђа на. 
Ме ђу на род ни стан дар ди зах те ва ју ква ли фи ко ва ну ве ћи ну (нај че-
шће дво тре ћин ску ве ћи ну од укуп ног бро ја по сла ни ка) за из бор 
ом буд сма на у пар ла мен ту, што је при хва ће но у упо ред но прав ној 
прак си.

„Нови правни оквир локалне самоуправе у Србији“, Политичкаревија,бр. 2/2008, Ин-
ститут за политичке студије, стр. 436–437.

51)  О томе: В. Ракић-Водинелић, Судство и уставни принципи о правосуђу – проблем
тумачењаУставногзаконазаспровођењеУстава,http://www.sudije.org.yu/list_blog; Р. 
Марковић, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, op.cit.,стр. 25–26; 
МишљењеВенецијанскекомисијебр.405/2006оновомУставуРС,http://www.sudije.org.
yu/Members/milos/dokumetni/01/mislenje.VK.ustav_RS;

52)  Посебан проблем може бити помањкање јасних критеријума за општи реизбор. О томе 
опширније: М. Радојевић, „Судска власт у новом уставу Србије“, Политичкаревија,бр. 
1/07, Институт за политичке студије, Београд, стр. 48–49.
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IV.ЗАКЉУЧАК

У сво јој дав ној сту ди ји о Ви дов дан ском уста ву од 1921. го-
ди не, бард срп ске прав не ми сли Сло бо дан Јо ва но вић за кљу чу је да 
про тив реч на схва та ња, у за ви сно сти од кон тек ста ана ли зе, мо гу 
во ди ти не спо соб но сти прав ног ре зо но ва ња.53) Објек тив ној ана ли зи 
устав ног си сте ма опа сност пре те сим пли фи ко ва на и апо ло гет ска 
ту ма че ња уте ме ље на на ме та прав ним кон струк ци ја ма или по зи-
ти ви стич ким ко ор ди на та ма. Устав ни по ре дак је сло жен про из вод 
по ли тич ких, исто риј ских и дру штве них про це са. У том по гле ду, 
Устав Ср би је од 2006. го ди не је тво ре ви на по ли тич ког ам би јен та 
и ме ша ви на устав них ре ци ди ва и но ви на. У про ло гу овог члан ка, 
ски ци ра ће мо три ва жне те зе за раз у ме ва ње устав ног пи та ња у Ср-
би ји по чет ком XXI ве ка. 

У бли ској про шло сти, устав но пи та ње са о бра же но са од го-
во ром о но вом, ле ги тим ном, де мо крат ском уста ву би ло је по лу га 
кри ти ке вла сти, а у ње му тре ба тра жи ти и „ко рен су ко ба опо зи-
ци је и вла сти“.54) Кон сти ту ци о нал не шан се за до но ше ње ле ги тим-
ног уста ва су про пу шта не и због опреч них схва та ња о ка рак те ру 
кључ них устав них ин сти ту ци ја. Устав но пи та ње, на кон до но ше-
ња основ ног за ко на 2006, из гу би ло је зна чај по ли тич ке те ме, не 
пред ста вља про блем спо ре ња, ни је узрок и по сле ди ца по ли тич ких 
су ко ба. То не зна чи да не би би ло по но во ак ту е ли зо ва но на кон зна-
чај ни је про ме не кон фи гу ра ци је на по ли тич кој сце ни Ср би је. 

Устав од 2006. го ди не ни је ис пу нио зах те ве да пле ди ра као 
гра ђан ски (дру штве ни) уго вор мо дер не Ср би је. Под се ти мо се да је 
је дан од зах те ва кон сти ту ци о нал не де мо кра ти је „опе ра тив но уче-
шће... чла но ва по ли тич ке за јед ни це у до но ше њу за кон ских про пи-
са“,55) а ти ме и уста ва. Устав од 2006. го ди не је спо ра зум стра на ка, 
а не и ци вил ног дру штва. У ства ра њу Уста ва, стран ке су ис кљу-
чи ле јав но мње ње, а ма ни пу ли са ле ре фе рен дум ском по др шком. 
Пар то крат ски ка рак тер је ова пло ћен као на чин из ра де и усва ја ње 
Уста ва и у ка рак те ру по је ди них устав них од ред би (од ред бе о су ве-
ре но сти, ста ту су Ко со ва и Ме то хи је, „блан ко остав ци” на род них 
по сла ни ка).56) 

53)  С. Јовановић, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Новинско-
издавачка установа Службени лист СРЈ, Београд, 1995, стр. 41.

54)  В. Гоати, „Демократска транзиција у Србији“, Гледишта,бр. 1–6/1994, Београд, стр. 8.

55)  К. Фридрих, Конституционалнадемократија,Цид, Подгорица, 2005, стр. 492.

56)  Сликовито речено, „Устав Србије је, у ствари, политичка слагалица по којој је свака 
странка добила ауторска права над одређеним делом Устава...“ В. Тодорић, „Политичка 
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С дру ге стра не, оправ да но је пи та ње да ли но ви устав до-
при но си ста би ли за ци ји по ли тич ких при ли ка. Ду шан Па вло вић и 
Сло бо дан Ан то нић, у сво јој сту ди ји о по ли тич ком си сте му у Ср-
би ји на кон 2000. го ди не, по ри чу но вом уста ву зна чај чи ни о ца ко ји 
ути че на кон со ли да ци ју де мо кра ти је, об ја шња ва ју ћи да се на осно-
ву ана ли зе по ли тич ких до га ђа ја ви ди „ка ко Устав из 2006. го ди не 
ни је ни шта про ме нио у при ро ди рас це па и струк ту ри стра нач ког 
си сте ма, ко ји је остао исто она ко по ла ри зо ван као и пре до но ше-
ња Уста ва“.57) Би ло да се ми ни ми зу је зна чај устав ног кон сен зу са 
и устав них аран жма на, би ло да се пре у ве ли ча ва ње гов до ма шај, 
сва ки устав је „ре а лан фак тич ки од нос си ла ко ји по сто ји у јед ном 
дру штву“ (Ф. Ла сал) и у сва ком по ли тич ком си сте му по сто ји не-
склад из ме ђу нор ме и ак ту ел ног по на ша ња. У том по гле ду, Устав 
од 2006. је „жив устав“, за раз ли ку до свог прет ход ни ка, ко ји при-
па да „фа сад ним уста ви ма“, јер се ми мо ње га об на ша ла власт и гра-
дио прав ни по ре дак на кон 2000. С дру ге стра не, Устав од 2006. не 
ства ра усло ве за об ли ко ва ње по ли тич ке за јед ни це сход но на че ли ма 
кон сти ту ци о нал не де мо кра ти је. Не до у ми це вред но сног по тен ци ја-
ла и по ли тич ких до ма ша ја Уста ва ре зул тат су, ка ко смо при ме ти ли, 
раз ли чи тих кри тич ких по зи ци ја.

ЛИТЕРАТУРА

Влат ко вић Ми лан, Устав но уре ђе ње, при руч ник за по ла га ње др жав ног струч-
ног ис пи та, књи га 4, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008.

Го а ти Вла ди мир, „Де мо крат ска тран зи ци ја у Ср би ји“, Гледишта, бр. 
1–6/1994.

Ди ми три је вић Не над, Уставна демократија схваћена контекстуално,Фа-
бри ка књи га, Бе о град, 2007.

Јо ва но вић Ми лан, „Но ви устав Ср би је – ма ни пу ла тив ни или не у трал ни 
устав ни ди зајн“, Политичкаревија,4/2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, стр. 663–680.

Јо ва но вић Ми лан, „Кон со ли да ци ја, прин ци пи ’сло бод них’ и ’фер’ из бо ра 
и устав ни ди зајн“, у: Д. Па вло вић (прир), Консолидацијадемократских
установауСрбији–годинуданапосле,ЈП „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 
2008, стр. 55–76.

Јо ва но вић Сло бо дан, УставноправоКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,
Но вин ско-из да вач ка уста но ва Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995.

Ко шту ни ца Во ји слав, „Да ли је Ср би ји по тре бан но ви устав“, Призма,ја ну ар 
2003, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 3–6.

Лу то вац Зо ран (прир.), ПредлозизановиуставСрбије,Fri e drich Ebert Stif-
tung, Бе о град, 2004.

слагалица“, Европскифорумбр.10,10. октобар 2006, Време, Београд, стр. 6.

57)  Видети у: Д. Павловић, С. Антонић, КонсолидацијадемократскихустановауСрбији
после2000.године,ЈП „Службени гласник“, Београд, 2007, стр. 216.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.231-254.

252

Лу то вац Зо ран (прир.), ПредлозизановиуставСрбијеII,Fri e drich Ebert Stif-
tung, Бе о град, 2005.

Maрковић Рат ко, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, Анали
ПравногфакултетауБеограду,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, број 2/2006, стр. 5–46.

Мар ко вић Рат ко, Уставноправоиполитичкеинституције,дванаестооса-
времењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП „Слу-
жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008.

Мар ко вић Рат ко, Уставноправо,При руч ник за по ла га ње пра во суд ног ис пи-
та, књи га 1, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП „Слу жбе ни 
гла сник РС“, Бе о град, 2009.

Ми ха и ло вић Срећ ко (ур.), Окоизбора14,Це сид, Бе о град, 2007.
Ми ло са вље вић Бо го љуб, По по вић Дра го љуб, Уставноправо,дру го из ме ње-

но и до пу ње но из да ње, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он, ЈП „Слу-
жбе ни гла сник РС“, Бе о град, 2008.

Ор ло вић Сла ви ша, По ли тич ки жи вот Ср би је – из ме ђу пар то кра ти је и де мо-
кра ти је, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008.

Па вло вић Ду шан, Ан то нић Сло бо дан, Консолидацијадемократскихустано-
вауСрбијипосле2000.године,ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2007.

Па вло вић Ду шан (прир.), КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–
годинуданапосле, ЈП „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2008.

Пај ван чић Ма ри ја на, Србијаизмеђууставаиуставности,Хел син шки од бор 
за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2005.

М Пај ван чић, „По сту пак усва ја ња Уста ва“, Српска правна ревија, 5/2006, 
Прав ни фо рум, Бе о град, стр. 16–23.

Ра до је вић Ми о драг, „Устав не апо ри је Ср би је“, Анализе,број 1/05, Но ва срп-
ска по ли тич ка ми сао, Бе о град.

Ра до је вић Ми о драг, „Суд ска власт у но вом уста ву Ср би је“, Политичкаревија,
број 1/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 39–54.

Ра до је вић Ми о драг, „Ин сти ту ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке у но вом уста ву 
Ср би је“, Политичкаревија,број 2–4/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град.

Ра до је вић Ми о драг, „Но ви прав ни оквир ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, По-
литичка ревија, бр. 2/08, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
427–447.

Ра кић-Во ди не лић Ве сна, Судствоиуставнипринципиоправосуђу–проблем
тумачењаУставногзаконазаспровођењеУстава,http://www.su di je.org.
yu/list_blog;

Sto ja no vić Dra gan, „Ba sic Cha rac te ri stics and Con tents of the 2006 Ser bian Con-
sti tu tion“, LawandPolitics,Vol. 2, N° 1, 2004, str. 67–85.

Сто јиљ ко вић Зо ран, „Ка ко смо нај зад до шли до Уста ва”, у: С. Ми ха и ло вић 
(ур.), Окоизбора,14,Це Сид, Бе о град, 2007, стр. 9–20.

То до рић Вла ди мир, „По ли тич ка сла га ли ца“, Европскифорумбр.10,10. ок то-
бар 2006, Вре ме, Бе о град, стр. 6–7.

То мић Зо ран, „Сто жер на пи та ња устав не ре фор ме у Ср би ји“ у: О. Ву чић, К. 
Ча во шки (прир.), Уставнепромене,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, Бе о град, 2003, стр. 47–61.

Фри дрих Карл, Конституционалнадемократија,Цид, Под го ри ца, 2005.



МиодрагРадојевић Прилогзарасправуоуставномпитању...

253

Ча во шки Ко ста, Згажениустав,ИКП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2003.
Ча во шки Ко ста, „Не у ки и не до го вор ни твор ци но вог уста ва Ср би је“, у: Р. 

Мар ко вић, Д. Бр чин (ур.), УставСрбије–критичкаанализа,Бе о град ски 
фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, стр. 57–69.

Извори:
ЗакононачинуипоступкупроменеуставаРепубликеСрбије, „Слу жбе ни гла-

сник РС“, број 39/03.
Одлука о избору чланова Уставне комисије, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 

44/03.
ОдлукаоприступањудоношењановогуставаРепубликеСрбије, „Слу жбе ни 

гла сник РС“, број 35/04.
ОдлукаУставногсудаРепубликеСрбије,IУ број 168/2003, „Слу жбе ни гла-

сник РС“, број 34/04.
ОдлукаообавезамадржавнихорганаРепубликеСрбијеуостваривањунад-

лежностиРепубликеСрбијекаоследбеникадржавнезаједницеСрбијаи
ЦрнаГора, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/06.

УставнизаконзаспровођењеУставаРепубликеСрбије,„Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 98 од 10. но вем бра 2008. го ди не.

УставРепубликеСрбије,„Слу жбе ни гла сник РС“, број 1/90. 
УставРепубликеСрбије,„Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/08.
Уставна повеља државне заједницеСрбија иЦрна Гора, „Слу жбе ни лист 

Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03. 

MiodragRadojević

ACONTRIBUTIONFORADEBATEON
CONSTITUTIONALQUESTIONINSERBIA

Summary
In this text author analyzed a procedure of making legitimation 

basis and making basic institutional solutions in the Constitution of the 
Republic of Serbia (2006). The Constitution has been adopted owing it 
to a conjunction of political circumstances, caused by an agreement of 
political parties, thus influencing the way of its making as well as the 
quality of its constitutional solutions. Through comparison of this Con-
stitution with its predecessor-Constitution of 1990, the author came to 
conclusion that it is not a new basic legal constitution, but it is a more 
modified and re-designed old Constitution. As such, it does not cre-
ate possibility for building of a political community with fundamental 
democratic principles and values.
Key Words: Constitution, constitutionality, constitutional change, constitu-

tional solutions, political consensus, human rights and freedoms, 
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