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ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКИХ 
СИСТЕМА НА БАЛКАНУ1)

Сажетак
Овај рад има за циљ да укаже на изазове са којима се 

политички системи сусрећу на балканским просторима. Аутор се 
у овом раду користи следећим методама: метод анализе садржаја 
и компаративни метод. Демократски политички системи не 
настају сами по себи. Да би изградња демократских система иоле 
била могућа потребно је пре свега упознати се са друштвено-
историјским миљеом неког простора.

У овом раду се не разматрају политички системи појединих 
балканских држава, већ аутор у центар своје анализе ставља Балкан 
у циљу откривања основних проблема који се намећу политичким 
системима на нашим просторима. Рад започиње кратком анализом 
политичког система, а затим се у фокус анализе стављају изазови 
политичких система на Балкану.
Кључне речи: политички систем, грађанин, политичке партије, 

политичка култура, Балкан, Србија.
 
Иако се за политички систем може рећи да представља 

предмет изучавања читаве историје људске мисли о друштву и 
политици, од самих њених почетака па све до данас, сам појам 
,,политички систем“ представља једну релативно нову творевину. 
Прво дело са овим називом написао је Дејвид Истон 1953. године 
назвавши га ,,Political System.“ Он политички систем дефинише као 

1) Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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,,мрежу интеракција издвојену из тоталитета социјалног понашања 
кроз које се вредности ауторитативно алоцирају у друштву.“2)   

Радослав Ратковић дефинишући политички систем каже 
да ,,под политичким системом подразумевамо повезани склоп 
институција и организација које су, на темељу датих класних 
односа конституисале владајуће друштвене снаге ради одлучивања 
о друштвеним пословима у различитим областима рада и живота и 
усмеравања друштвених токова у одређеном правцу.’’3)

Имајући у виду ове и друге дефиниције можемо рећи да 
политички систем, као један од подсистема глобалног друштва, 
представља организовану целину политичких  делатности, 
односа,  институција и  политичке културе. Из овакве дефиниције 
произилазе и основни елементи политич ког си сте ма: 4)

– по ли тич ки су бјек ти (мо гу би ти ор га ни зо ва ни и нео р га-
ни зо ва ни, ин ди ви ду ал ни и груп ни, од но сно, у њих спа-
да ју: нео р га ни зо ва не дру штве не гру пе, по ли тич ке ор га-
ни за ци је, др жав ни ор га ни, по је ди ни ци...);

– по ли тич ки од но си (од но сно по ли тич ка ко му ни ка ци ја) 
пред ста вља ју про цес ре ци проч не раз ме не по ру ка, иде ја 
и хте ња из ме ђу нај ши рих еле ме на та дру штва, с ци љем 
оства ри ва ња соп стве ног ути ца ја на во ђе ње и раз вој по-
ли тич ке де лат но сти; 

– по ли тич ке ин сти ту ци је (пред ста вља ју об ли ке ор га ни зо-
ва ња по ли тич ких су бје ка та око ме ха ни зма за ре а ли за-
ци ју сво јих по ли тич ких ци ље ва и кон тро лу ме ђу соб них 
од но са);

– по ли тич ка кул ту ра, као ин те грал ни део кул ту ре, са сто ји 
се из мре же вред но сти, ста во ва и ори јен та ци ји ка по ли-
тич ком си сте му и по ли тич ком по на ша њу чла но ва јед не 
ор га ни зо ва не дру штве не за јед ни це; она је исто риј ска те-
ко ви на јед ног на ро да и схва та се као фак тор нај ши ре по-
ли тич ке по др шке или про тив те же по ли тич кој вла сти.

По ли тич ки си стем пред ста вља је дан ве о ма ком плек сан фе-
но мен на ко ји ути че ве ли ки број фак то ра од ко јих ће мо из дво ји-
ти не ке: еко ном ска раз ви је ност дру штва, ин сти ту ци о нал ни оквир, 

2) Бу ти ган, Вје ко слав, ,,Тран сфор ма ци ја по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну’’, Кул тур ни и 
ет нич ки од но си на Бал ка ну – мо гућ но сти ре ги о нал не и европ ске ин те гра ци је, стр. 315-
354, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2006, стр. 355.

3) Исто, стр. 355.

4) Ива ниш, Жељ ко, Мла де но вић Ми ро слав, Дра ги шић Зо ран, По ли тич ки си стем, Фи лип 
Ви шњић Бе о град, 2006, стр. 28.
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кул ту ра (на ро чи то по ли тич ка кул ту ра), ста нов ни штво (са свим 
сво јим ка рак те ри сти ка ма), ме ђу на род ни ути цај...

У овом ра ду не ће мо ана ли зи ра ти по ли тич ке си сте ме по је-
ди них бал кан ских др жа ва, већ ће мо се ба ви ти ана ли зом у ци љу 
от кри ва ња иза зо ва са ко ји ма се по ли тич ки си сте ми су сре ћу на Бал-
ка ну. Ов де ће мо, да кле, по ку ша ти да ука же мо на ка рак те ри сти ке 
бал кан ских зе ма ља ко је у ве ли кој ме ри мо гу од ре ди ти пра вац кон-
сти ту и са ња и ре фор ми по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну. 

***
На са мом по чет ку ће мо кре ну ти од гра ђа ни на као не за о би-

ла зног су бјек та по ли тич ког си сте ма, при че му стал но мо ра мо има-
ти у ви ду то да мо дер ни де мо крат ски по ли тич ки си сте ми тре ба 
да слу же оства ре њу до бро би ти гра ђа на, а не да по сто је не за ви сно 
од њих и да слу же пу ком за до во ља ва њу ин те ре са оних ко ји су на 
вла сти. Оно че му сва ка ко тре ба те жи ти је сте раз вој пар ти ци па-
тив не де мо кра ти је, где ће гра ђа ни би ти ак тив ни уче сни ци уну тар 
по ли тич ких си сте ма. Љу би ша Ми тро вић ука зу је на то да ис ку ства 
са вре ме ног све та по ка зу ју да дру штва са раз ви је ним си сте мом 
пар ти ци па тив не де мо кра ти је има ју ве ћу раз вој ну сто пу, бо љу про-
дук тив ност ра да, сма ње ну кон фликт ност у дру штве ним од но си ма, 
ви ши раст,  раз вој и бо љи ква ли тет жи во та.5)

Гра ђа нин у нај оп шти јем сми слу пред ста вља чо ве ка са од ре-
ђе ним пра ви ма и ду жно сти ма у окви ру дру штве но-по ли тич ке за-
јед ни це за ко ју је ве зан ре ла тив но трај ним при па да њем.6) Што се 
ти че пра ва и ду жно сти гра ђа на, тре ба на гла си ти по ли тич ка пра ва 
и ду жно сти, што до во ди до схва та ња гра ђа ни на као по ли тич ког су-
бјек та ко ји се на ла зи у ре ла тив но рав но прав ном по ли тич ком од но-
су пре ма дру гим су бјек ти ма.

Сам по јам гра ђа ни на је пре шао је дан дуг пут до оно га што 
ми да нас под ра зу ме ва мо под овим пој мом. Се ти мо се са мо да се 
кроз чи тав исто риј ски раз вој људ ског дру штва ве о ма ма ли број љу-
ди мо гао на зва ти овим име ном. То ко ји ће по ло жај љу ди за у зи ма ти 
у не кој по ли тич кој за јед ни ци у ве ли кој ме ри за ви си од дру штве но-
исто риј ског ми љеа. Уко ли ко кре не мо од ан тич ке Грч ке гра ђа ни ном 
се мо гао на зи ва ти са мо сло бо дан чо век, ка квих је у оно вре ме би ло 
ве о ма ма ло у од но су на уку пан број ста нов ни ка. У ста ром Ри му 
гра ђа ни ном се сма трао пр во бит но са мо сло бо дан при пад ник гра да 

5) О то ме оп шир ни је ви де ти: Ми тро вић, Љу би ша, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 390.

6) Ма тић, Ми лан, По ду на вац, Ми лан, По ли тич ки си стем, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1995, стр. 233.
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Ри ма. Сред њи век не до но си не ке зна чај ни је про ме не што се ти че 
овог пој ма. Та да се  гра ђа ни ном сма трао чо век ко ји жи ви у гра ду 
и ба ви се за на том и тр го ви ном. Ме ђу тим, нај ве ћи број љу ди се у 
Сред њем ве ку на ла зио у по ло жа ју по да ни ка, а не гра ђа ни на. Тек се 
у XX ве ку по јам гра ђа ни на уни вер за ли зу је. 

 Што се ти че уче шћа гра ђа на у по ли тич ком жи во ту оно је, 
та ко ђе пре тр пе ло ве ли ке про ме не то ком исто ри је. Од њи хо вог не-
по сред ног (ан тич ка Грч ка) до да на шњег пред став нич ког об ли ка 
уче ство ва ња мо рао је да се пре ђе је дан дуг пут. Раз вој мо дер них 
об ли ка по ли тич ког пред ста вља ња за по чи ње у Ен гле ској у XI II ве-
ку, ка да се ја вља ју за че ци по ли тич ког пред ста вља ња. Та да је, ме ђу-
тим, да на шњи об лик пред ста вља ња још увек био да ле ко. Основ на 
раз ли ка из ме ђу сред ње ве ков не и но во ве ков не по ли тич ке ре пре зен-
та ци је је у то ме што се у пр вој пред ста вља ју раз ли чи ти дру штве ни 
ко лек ти ви те ти, док се у дру гој пред ста вља ју по је дин ци, ин ди ви-
дуе, од но сно при пад ни ци на ро да.7) Гра ђа ни у плу ра ли стич ким по-
ли тич ким си сте ми ма ко ји би ра ју из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких 
оп ци ја, оства ру ју пра во на су ве ре но вр ше ње вла сти, пре ко иза бра-
них пред став ни ка.8) Ово из бо ре ста вља у сре ди ште де мо кра ти је.

 Ка да се ра ди о бал кан ским зе мља ма и иза зо ви ма ко ји се 
на ме ћу пред по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну сва ка ко тре ба 
на по ме ну ти да оне пред ста вља ју ме сто су сре та раз ли чи тих ци-
ви ли за ци ја, ре ли ги ја и кул ту ра. Мо же се ре ћи да је Бал кан пра ви 
при мер зо не ет нич ког кок те ла (Ж.. Бже жин ски) где се се ку лу ко-
ви раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. На и ме, про стор Бал ка на је на се љен 
ста нов ни штвом ко је при па да раз ли чи тим ет нич ким (Гр ци, Ср би, 
Цр но гор ци, Ма ке дон ци, Хр ва ти, Ру му ни, Ма ђа ри, Бу га ри, Ру му ни, 
Ал бан ци, Тур ци, Ро ми...) и кон фе си о нал ним гру па ма (пра во слав-
ци, ка то ли ци, му сли ма ни...). Све ово да је Бал ка ну ка рак те ри сти ке 
мул ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти кул ту рал-
но сти, ко је у ком би на ци ји са бур ном про шло шћу бал кан ских на-
ро да и ин те ре си ма ве ли ких си ла до во де до то га да се за Бал кан 
оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља пра во бу ре ба ру та. То до во-
ди до то га да се  пред по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну на ме ће 
да мо ра ју во ди ти ра чу на о ет нич ким ма њи на ма и о то ме ка ко да 
оне рав но прав но бу ду укљу че не у све ни вое дру штва, као и о то ме 
да из ме ђу ста нов ни штва раз ли чи тих ет нич ких и кон фе си о нал них 
опре де ље ња вла да ју од но си ме ђу соб ног ува жа ва ња и то ле ран ци је. 
Ко ли ко је ет нич ки са став бал кан ских зе ма ља ра зно вр стан мо же се 
ви де ти и на осно ву сле де ћих та бе ла. 

7) Ма тић, Ми лан, По ду на вац, Ми лан, нав. де ло, стр. 319.

8) Ма тић, Пе тар, ,,По ли тич ке пар ти је и из бо ри’’, По ли тич ка ре ви ја, стр. 1067-1086, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2008, стр. 1067. 
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Табела бр. 1: Етничка структура балканских земаља

ДРЖАВЕ Година Становништво
Ве ћин ски 
на род (у 
про цен-

ти ма)

Ма њин ско 
ста нов-
ниш тво 

(у про цен-
ти ма)

Албанија 2005. 3.563.112 95,0 5,0
БиХ 2000. 4.025.476 48,0 52,0
Бугарска 2005. 7.450.349 83,9 16,1
Грчка 2003. 10.668.354 98,0 2,0
Хрватска 2001. 4.495.904 89,6 10,4
Србија и 
Црна Гора 2002. 10.829.175 67,6 32,4

Македонија 2002. 2.045.262 64,2 35,8
Румунија 2002. 22.329.977 89,5 10,5
Словенија 2002. 2.011.070 83,1 16,9
Укупно - 67.418.679 - -

Извор:  Голубовић, Петар, Марковић- Крстић, Сузана, ,,Демографске и ет-
ничке структуре балканских друштава’’, Културни и етички одно-
си на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, 
стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79. 

Табела бр. 2: Етнички састав становништ-
ва Србије 1991. и 2002. година

Етничке групе Република Србија Централна Србија АП Војводина
1991. 2002. 1991. 2002. 1991. 2002.

Укупно Број 7.759.571 7.498.001 5.745.682 5.466.009 2.013.889 2.031.992
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Срби 72,9 82,9 88,9 89,5 56,8 65,1
Црногорци 1,7 0,9 1,3 0,6 2,2 1,8
Југословени 5,5 1,1 2,5 0,6 8,6 2,5
Мађари 8,5 3,9 0,1 0,1 16,9 14,3
Албанци ... 0,8 ... 1,1 ... 0,1
Роми 1,2 1,4 1,2 1,5 1,2 1,4
Румуни 1,0 0,5 0,1 0,1 1,9 1,5
Словаци 1,6 0,8 0,1 0,0 3,1 2,8
Хрвати 2,1 0,9 0,4 0,3 3,7 2,8
Бошњаци ... 1,8 ... 2,5 ... 0,0
Власи ... 0,5 ... 0,7 ... 0,0
Остало и непознато 5,5 4,5 5,5 3,0 5,5 7,7

Извор: Голубовић, Петар, Марковић-Крстић, Сузана, ,,Демо-
графске и етничке структуре балканских друштава“, Култур-

ни и етички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 
интеграције, стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79. 
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Оно што, та ко ђе, мо ра мо ис та ћи ка да се ра ди о гра ђа ни ма 
бал кан ских зе ма ља је сте и то у ко јој ме ри они др же до свог по ли-
тич ког про фи ла, до сво јих по ли тич ких пре фе рен ци ја, до свог ма-
ни фест ног по ли тич ког иден ти те та. На осно ву та бе ле бр. 3 се мо гу 
ви де ти од го во ри гра ђа на Ср би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је на пи та ње 
ко ли ко је за њих ва жно да љу ди зна ју њи хо во по ли тич ко опре де-
ље ње.

Табела бр. 3: Колико је за Вас важно да људи о 
Вама знају Ваше политичко опредељење?

Бугарска Македонија Србија
Битно ми је 7.9% 13.5% 10.8%
Равнодушан/на сам 29.7% 29.1% 15.6%
Није ми битно 54.3% 49.6% 70.7%
Нисам размишљао/ла о томе 8.1% 7.8% 2.9%
Укупно 100% 100% 100%

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прела-
зу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије 

и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на 
Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 165.  

Ре зул та ти по ка зу ју да гра ђа ни Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар-
ске не др же пре ви ше до свог ма ни фест ног по ли тич ког опре де ље-
ња, од ко га опет у ве ли кој ме ри за ви си пут ко јим ће кре ну ти бал-
кан ска дру штва.9) По ли тич ка опре де ље ња мо гу олак ша ти, али и 
оте жа ти из град њу не ког по ли тич ког си сте ма у дру штву. Ста ње у 
ко ме се ве ли ки број ис пи та ни ка из ја шња ва да му по ли тич ки иден-
ти тет ни је би тан је сва ка ко не што на шта мо ра мо обра ти ти па жњу. 
То го во ри о јед ном из ве сном сте пе ну по ли тич ке па сив но сти, ко ји 
се мо же об ја сни ти ра зно ра зним раз ло зи ма. Је дан од њих је сва ка ко 
и да гра ђа ни не ма ју баш пре ви ше по ве ре ња у де мо крат ске ин сти-
ту ци је. Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и за ин те ре со ва ност гра ђа на 
за до га ђа је из по ли тич ког жи во та. 

9)  О то ме оп шир ни је ви де ти: Сте ва но вић, Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка на у 
пре ла зу: по ступ ни ко ра ци ка гра ђан ском иден ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке-
до ни је“, Ме ђу ет нич ки од но си, иден ти те ти и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, стр. 141-194, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009.
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Графикон бр. 1: Заинтересованост грађана 
за догађаје из политичког живота

Извор: Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких си-
стема на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балка-
ну – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 

315-354,  Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
На осно ву овог гра фи ко на се мо же ви де ти сте пен за ин те ре-

со ва но сти за до га ђа је из по ли тич ког жи во та у Ср би ји, Бу гар ској и 
Ма ке до ни ји. У Ср би ји је 18.68% ис пи та ни ка из ја вио да се ве о ма 
ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич ког жи во та, у Бу гар ској то исто 
сма тра 15.2%, а у Ма ке до ни ји 27.7%. Нај ве ћи број ис пи та ни ка је 
из ја вио да се до не кле ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич ког жи во та. 
Иако је број оних ко ји се ве о ма ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич-
ког жи во та ма ли, то што се 76.9% ис пи та ни ка до не кле или ве о ма 
ин те ре су је за до га ђа је што мо же да бу де до бар знак за по ли тич ке 
ре фор ме у овим др жа ва ма. Оно што , та ко ђе, охра бру је је сте и то 
да око по ло ви на гра ђа на у по сма тра ним зе мља ма из ја вљу је да им 
ни је све јед но у ка квом по ли тич ком по рет ку жи ве. То го во ри у при-
лог то ме да је по треб но по кре ну ти јед ну ак тив ну кам па њу у ци-
љу по нов ног ак тив ног укљу чи ва ња гра ђа на у по ли тич ке про це се у 
бал кан ским зе мља ма, за рад пре ва зи ла же ња по ли тич ке па сив но сти 
и по врат ка по ве ре ња у де мо крат ске ин сти ту ци је на на шим про сто-
ри ма.
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Графикон бр. 2: У којој мери се слажете са следећим ставом:
За људе попут мене свеједно је у как-

вом политичком поретку живе

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: 
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, 
Србије и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и 
култура мира на Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет, 
Ниш, 2009, стр. 184.

*
*             *

По ли тич ке пар ти је да нас за у зи ма ју зна чај но ме сто у по ли-
тич ком жи во ту свих раз ви је них дру штва. Го то во је не за ми сли во 
оства ре ње де мо крат ског си сте ма без по сто ја ња по ли тич ких пар-
ти ја. И ка ко то Вла ди мир Го а ти ле по ка же: ,,на ста нак по ли тич ких 
пар ти ја ни је усле дио као ре а ли за ци ја не ке прет ход не за ми сли, не-
го је до ње га до шло спон та но и по сте пе но, па су у том по гле ду 
пар ти је слу чај но дру штве но от кри ће.’’10) Оне да кле пред ста вља ју 
јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну у људ ској исто ри ји ко ја се ве о ма 
бр зо уста ли ла као са став ни део ско ро сва ког дру штва. Да би смо 
бо ље ука за ли на зна чај ко је по ли тич ке пар ти је има ју у са вре ме ном 
дру штву при ка за ће мо њи хо ве нај зна чај ни је функ ци је. По ли тич ке 
пар ти је пред ста вља ју ви ше функ ци о нал не ин сти ту ци је где се ве-
ћи на ауто ра сла же да се као њи хо ве глав не функ ци је мо гу на ве сти 
сле де ће: 11)

10)  Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 849.

11)  О то ме ви де ти оп шир ни је: McLean, Li sa, ,,По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21 При ча и 
де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 107.
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1. да са ку пи а по том пред ста ви дру штве не ин те ре се, обез-
бе ђу ју ћи струк ту ру за по ли тич ко уче шће;

2. да слу жи као под руч је за обу ку по ли тич ких ли де ра ко ји 
се при пре ма ју да јед ном пре у зму вла да ју ћу уло гу у дру-
штву;

3. да се так ми чи и те жи да по бе ди на из бо ри ма, ка ко би 
упра вља ла вла ди ним ин сти ту ци ја ма;

4. да име ну је кан ди да те, ор га ни зу је по ли тич ка над ме та ња, 
ује ди ни де ло ве гла сач ког де ла и пре ве де по ли тич ке при-
о ри те те (пре до чи их) на је зик јав не по ли ти ке;

5. да буде конструктивна и критичка опозиција (када 
није на власти), представљајући себе као алтернативну 
владу коју бирачи могу желети да изаберу - остварујући 
тиме притисак на актуелну власт како би имала више 
разумевања за јавне интересе.

Политичке странке, дакле, представљају битан фактор 
модерног демократског друштва. Али као што смо већ видели 
грађани Србије, Бугарске и Македоније не држе много до свог 
политичког идентитета. На основу следећих графикона се може 
видети и да грађани немају баш превише поверења у политичке 
странке.

Графикон бр. 3: Мишљења о интереси-
ма за које се боре политичке партије

Извор: Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких 
система на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану – 
могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315-354, 
Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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Овде се може видети да највећи број испитаника сматра да се 
политичке партије боре за сопствене интересе. Далеко је најмањи 
број испитаника који тврди да се политичке партије боре за 
интересе свих грађана. Такође, велики број испитаника сматра да 
политичари спадају међу главне актере који представљају сметњу 
бржој регионалној сарадњи на Балкану.

Графикон бр. 4: Актери и сарадња

Извор: Митровић, Љубиша, ,,Сличности и разлике у перцепцији ква-
литета међуетничких односа, регионалног идентитета и односа ак-
тера према евроинтеграцијским процесима на Балкану’’, Култур-

ни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 
интеграције, стр. 261-278, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 271.

На основу овог графикона се може видети да се као 
главни актери сарадње на Балкану издвајају спортисти, културне 
институције, научници, универзитети и научне институције 
и привредници. Са друге стране као главни актери који коче 
сарадњу између народа на Балкану издвајају се политичари, верске 
организације, медији и невладине организације.

Интересантно је погледати какав програм треба да има 
политичка партија да би привукла велики број гласача. Изјашњавање 
грађана Србије, Бугарске и Македоније о томе којој би политичкој 
партији пружили подршку дало је веома интересантне резултате.
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Графикон бр. 5: Политичка партија којој 
би најпре пружио подршку

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети 
Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету 
житеља Бугарске, Србије и Македоније“, Међуетнички 
односи, идентитети и култура мира на Балкану, стр. 141-194,  
Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.

Овде ћемо само укратко анализирати податке везане за Србију. 
У Србији би 27.9% испитаника гласало за политичку партију која 
се залаже за социјалну правду и ублажавање неједнакости, 22.9% 
за ону која се залаже за подједнако промовисање и националних 
и европских вредности, 19.3% је изјавило да се не интересује за 
политику, 17.8% истиче значај националних и државних интереса, 
6.8% даје предност партији која води рачуна о националним 
вредностима, али их не супротставља вредностима ЕУ и на крају 
5.3% је изјавило да се залаже за партију која ће што пре увести 
земљу у ЕУ, док су јој националне вредности у другом плану. Дакле 
јасно се види да би партије у својим програмима морале да обрате 
пажњу на социјалну правду,  ублажавање социјалних неједнакости 
и на националне и европске вредности. 

*
*             *

Политичка култура представља незаобилазан део политичког 
система. Део коме, имајући у виду ситуацију на Балкану, треба 
посветити посебну пажњу За политичку културу Милан Матић 
каже да она представља и фактор најшире политичке подршке, 
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али и противтежу политичкој власти, из које настаје ,,друштвено 
прихватљива’’ мера и начин остваривања те власти. Као једно од 
најпопуларнијих схватања политичке  културе може се издвојити 
схватање да је политичка култура смисао за међусобну толеранцију 
у процесима политичких расправа. 

Габријел Алмонд одређује политичку културу као мрежу 
индивидуалних оријентација и ставова припадника једне заједнице 
према политичком систему. Алмонд сматра да је оријентација 
базична категорија која претходи заузимању ставова у којима он 
издваја когнитивне, афективне и вредносне димензије.

Роберт Лејн сматра да приликом спознаје политичке културе 
неког друштва или средине сазнајемо мишљења, вредновања 
и осећања људи о важним политичким питањима као што су на 
пример: питање слободе, једнакости, демократије, партиципације 
у власти, рата и мира, могућности рада и зараде... 

Разматрајући политичку културу можемо издвојити два 
фактора који у великој мери утичу на њен настанак и развој, а то су 
политичка традиција и политичка социјализација.12)

Политичка традиција подразумева не само велике политичке 
и колективне догађаје и процесе у прошлости, и не само велика 
достигнућа и искуства политичке природе, већ и сва она збивања 
која посредно или непосредно имају велики значај за заједничку 
егзистенцију и самосвест и за идентитет појединих народа.13) 
Политичка култура и традиција се веома тешко могу наметати 
споља, иако ни то није искључено, јер више припадају етици и 
историји него политици. То доводи до тога да се оне политичке 
форме које не одговарају традицији једног народа веома тешко 
,,примају˝, тако да уколико желимо да мењамо политички 
систем неке земље политичка традиција представља нешто 
што свакако морамо узети у обзир. Треба напоменути и то да 
је политичка традиција неког друштва у великој мери обојена 
конфликтима који преовладавају у том друштву. Традицију су у 
неким друштвима обележили унутрашњи сукоби, док у другим 
друштвима преовладавају спољашњи сукоби. За друштва чија је 
традиција обележена унутрашњим сукобима Милан Матић каже 
да представљају друштва у којем ће доћи до бржег демократског 
сазревања политичких култура, јачања индивидуалне слободе и 
аутономије које су веома битне за демократију. За разлику од њих у 
заједницама које су се бориле против спољашњих притисака постоји 

12) О томе опширније видети: Матић, Милан, Подунавац, Милан, нав. дело, стр. 354-358.

13) Исто, стр. 354.
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принуда унутрашњег уједињавања и одбране, упркос унутрашњим 
социјалним разликама, што је, додуше јачало интеграцију, али 
је укидало и смањивало личну слободу и независност. Наравно, 
према политичкој традицији треба имати уважавања, али и 
критички однос уколико желимо да створимо повољне услове за 
развој партиципативне политичке културе. Колико је традиција 
присутна на нашим просторима говоре и подаци из следеће табеле.

Табела бр. 4: У којој мери се слажете са следећом тврдњом:
Традиција треба да нам буде пут ка будућности

Србија Македонија Бугарска
Слажем се 56.8 43.6 59.2
Неодлучан сам 12.9 36.3 24.9
Не слажем се 24.7 11.5 5.3
Не могу да проценим 5.5 8.6 10.6
Укупно 100 100 100

Извор: Здравковић, Данијела, ,,Култура мира у вредносном систему Бал-
канских друштава“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира 

на Балкану, стр. 91-106, Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 102.
На осно ву ове та бе ле се мо же ви де ти да ве ћи на ис пи та ни ка 

сма тра да у бу дућ ност тре ба ићи пу тем тра ди ци је, ка ко у Ср би ји, 
та ко и у Бу гар ској и Цр ној Го ри. То ука зу је на то ко ли ко је тра ди-
ци ја би тан део дру штва, ко ји је нео п ход но узе ти у об зир при ли ком 
им пле мен та ци је би ло ка квог про јек та уко ли ко же ли мо да се он не 
пре тво ри са мо у је дан од без у спе шних, али ујед но и пре ску пих екс-
пе ри ме на та ко ји мо гу до ве сти до уни ште ња ,,ду ше јед ног на ро да.’’ 

Ка да се ра ди о по ли тич кој со ци ја ли за ци ји мо ра мо раз ли ко-
ва ти спон та не и не све сне про це се со ци ја ли за ци је од оних ко ји су 
усме ре ни, про гра ми ра ни и ра ци о на ли зо ва ни.14) По ли тич ка со ци ја-
ли за ци ја сва ка ко пред ста вља пред мет про у ча ва ња мно го број них 
ауто ра: Фрој да, Фро ма, Адор на... Ов де ће мо по ме ну ти и Лу сје на 
Па ја ко ји је у сре ди ште сво јих про у ча ва ња ста вља на чин при хва та-
ња по ли тич ке кул ту ре од стра не по је ди на ца, као ва жног еле мен та 
из град ње ње го вог иден ти те та. Он се ба ви про у ча ва њем уло ге по-
је ди них дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја и њи хо ву при ла го-
ђе ност жи вот ним по тре ба ма.

Та мо где не ма мо по ли тич ку кул ту ру ја вља се по ли тич ка не-
кул ту ра. По ли тич ка не кул ту ра пред ста вља јед ну од глав них пре-
пре ка оства ри ва ња де мо кра ти је. Код нас по сто ји опа сна на ви ка 
ко ја се од ра жа ва у на чи ну на ко ји ми сли мо: по сто ји са мо за и про-

14)  Исто, стр. 355.
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тив. Они ко ји ни су за нас, тј. они ко ји се не сла жу са на ма, са на-
шим ста во ви ма и убе ђе њи ма су про тив нас. Ово је то тал но по гре-
шан на чин раз ми шља ња. Ње му не до ста је оно из ме ђу. Дру штве на 
си ту а ци ја је мно го сло же ни ја од про сте по де ле на за и про тив, и 
док се то не схва ти, увек ће мо има ти спо ро ве и су ко бе. Макс Ве бер 
ис ти че три кључ не осо би не ко је би тре ба ло да има ју по ли ти ча ри: 
страст, од го вор ност и ме ра. Без то га не мо же по сто ја ти пра ва 
по ли тич ка кул ту ра ко ја ће во ди ти ка јед ном де мо крат ском ре жи му. 
Оно што се нај че шће де ша ва је да у по ли тич ким од но си ма пре о-
вла да ва страст док од го вор ност и ме ра из о ста ју.15) То мо же до ве-
сти до раз во ја по ли тич ког на си ља чи ји су по јав ни об ли ци: прет ња 
си лом, при ну да, при ти сак, пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко 
уби ство, атен тат, на сил ни про те сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те ро-
ри зам, ре пре си ја, те рор, уста нак, гра ђан ски рат и рат агре си ја.16)  
Оно на че му по себ но мо ра мо ра ди ти при ли ком раз во ја по ли тич ке 
кул ту ре је сте раз вој ди ја ло га и то ле ран ци је. Ка да се ра ди о по ли-
тич ком ди ја ло гу и то ле ран ци ји, ува жа ва ње и при хва та ње пра ва на 
раз ли чи тост је ну жно.   

Ђу ро Шу шњић ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог раз го-
вор дво ји це или ви ше сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не ста во ве 
о за њих ва жном пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во ре, ка ко би, 
у рав но прав ним усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би обо ји ца, или 
сви  би ли за до вољ ни. 17)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо: 18)

1. где је ме ри ло исти не моћ;
2. где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по-

ли тич ких ели та;
3. где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су;
4. где не по сто ји са рад ња из ме ђу гра ђа на и где их не по-

ве зу ју уни вер зал не вред но сти: сло бо да, рав но прав ност, 
со ли дар ност, при ја тељ ство, љу бав;

5. где се под сти чу вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и 
дру ги су ко би;

15)  Ра до њић., Ра до ван, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 10.

16)  Га ћи но вић, Ра до слав, ,,Пој мов но од ре ђе ње – де фи ни са ње на си ља’’, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, стр. 147-164, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2008, стр. 160-161.

17)  Шу шњић, Ђу ро, Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.

18)  Уља ре вић, Да ли бор ка, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву“, 21 При-
ча и де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-34, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри-
ца, 2005, стр. 27.
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6. где по ли ти ча ри ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре-
шку у по ли ти ци не по сто ји – онај ко гре ши мо ра да од-
го ва ра);

7. где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра ђа ни ма;
8. где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за-

вист, мр жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу,  па-
ни ку, лу кав ство);

9. где  се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик 
(ка да иза из го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об-
ма не и ла жи);

10. где се у по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју;
11. где вла да по ли ти ка тла чи те ља и тла че них, моћ них и 

не моћ них (и ка да се раз го ва ра у та квој по ли ти ци се не 
во ди ди ја лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу кав ства, пре-
ва ре, до ви тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча и 
об ма ну тих) и

12. где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о ни ца, 
а не по ли тич ка за јед ни ца).

Тек ка да от кло ни мо све ове не до стат ке мо же мо ре ћи да у не-
ком по ли тич ком си сте му по сто ји по ли тич ка кул ту ра. Све до тле не 
мо же мо го во ри ти о по сто ја њу мо дер них де мо крат ски по ли тич ких 
си сте ма, где би ти раз ли чит не зна чи ујед но и би ти лош. 

ЗАКЉУЧАК

 Као што смо већ по ме ну ли по јам по ли тич ког си сте ма пред-
ста вља јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну, али је про у ча ва ње по ли-
тич ких си сте ма ста ри је, ако се има у ви ду да се оно што да нас 
под ра зу ме ва мо под по ли тич ким си сте мом ра ни је на зи ва ло по ли-
тич ким ре жи мом, др жав ним уре ђе њем, об ли ком вла да ви не... По-
чев ши од Ари сто те ла, Пла то на, По ли би ја, пре ко сред њег ве ка, за-
тим Ло ка, Мон те ски јеа, Аро на... де ба то ва ло се о то ме ко ји је об лик 
вла да ви не нај бо љи. Да нас је оп ште при хва ће но да је де мо крат ски 
си стем не што ка че му тре ба те жи ти и го то во је не мо гу ће за ми сли-
ти да не ка по ли тич ка стран ка ис ту пи са про гра мом ко ји се не за ла-
же за из град њу и раз вој де мо крат ског си сте ма.

У овом ра ду смо же ле ли да ука же мо на ком плек сност по ли-
тич ког си сте ма, као и на про бле ме са ко ји ма се по ли тич ки си сте ми 
су сре ћу у бал кан ским зе мља ма. Бал кан пред ста вља про стор чи ја је 
исто ри ја обе ле же на мно го број ним ра то ви ма ко ји су умно го ме обе-
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ле жи ли ње го ву суд би ну. Уко ли ко за не ма ри мо це ло куп ну прет ход-
ну исто ри ју бал кан ских на ро да, што је ви ше не го не мо гу ће, и по-
гле да мо бли ску про шлост са мо на ше зе мље, тј. пе ри од по сле 2000. 
го ди не, мо же се ви де ти сва не ста бил ност ко ја је чест пра ти лац 
бал кан ске исто ри је. На ша зе мља је ме ња ла име, гра ни це, гу би ла 
те ри то ри ју... Са мо на осно ву тог јед ног крат ког пе ри о да исто ри је 
мо же се сте ћи гру ба сли ка о то ме са ко јим се све иза зо ви ма сре-
ће из град ња јед ног ста бил ног по ли тич ког си сте ма на бал кан ским 
про сто ри ма. Та из град ња мо ра во ди ти ра чу на и о раз во ју кул ту ре 
ми ра и са рад ње на чи та вом Бал ка ну, ко ја ће у ком би на ци ји са ре ги-
о нал ном и европ ском ин те гра ци јом ко нач но до не ти ма ло ,,до сад-
ни ју исто ри ју’’ на на шим про сто ри ма.

И на кра ју:
Ка да се ра ди о по ли тич ким си сте ми ма уоп ште мо ра мо 

стал но има ти на уму да они тре ба да слу же оства ре њу до бро-
би ти гра ђа на, а не да по сто је не за ви сно од њих и да слу же пу ком 
за до во ља ва њу ин те ре са оних ко ји су на вла сти.
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Misa Stojadinovic

POLITICAL SYSTEM AND BALKANS

Summary
Objective of this text is to underline certain challenges that Bal-

kanian political systems have been dealing with throughout history. 
Author of this text used a content analysis method and comparative 
method in the analysis of the political systems. The author analyzed 
socio-historical background of the Balkan and came to conclusion that 
it has given some original pointers during establishment of Balkanian 
democratic political systems.  

In this text the author did not opt for elaboration of political sys-
tems of certain Balkanian states separately, but instead of it the au-
thor focused on underlining of basic problems that have been posing 
problems in the process of establishment and implementation of local 
political systems. In the first part of the text the author shortly analyzed 
political systems in general, and then focused on relations of the terri-
tory of the Balkan with establishment of its political systems. 
Key Words: political system, citizen, political parties, political culture, Balkan, 

Serbia.

Abstract
The concept of the political system is a relatively new creation, 

but the study of political system is much older one, if we considering 
that what we now mean by the political system are previously called the 
political regime, the form of government… The political system as one 
of the subsystems of global society represents the whole of organized 
political activity, relationships, institutions and political culture.
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Balkans is certainly a good example of ``ethnic cocktail`` area, 
the area where is intersecting curves of different civilizations. This 
leads to the main characteristics of Balkans: multi-nationality, multi-
confessionality, multi-culturality. These characteristics combined with 
the turbulent past of the Balkan peoples and the interests of great world 
powers results that it reasonable for Balkans to say that represents the 
real ``powder keg``. 

In this paper we are not analyzing individual political systems of 
Balkan states, but we are dealing with the analysis in order to discover 
the challenges that face political systems in the Balkans. At the begin-
ning we are underlined that the modern should serve to realization of 
citizen’s welfare. 

Today political parties have an important place in political life in 
all developed societies. Political culture is an indispensable part of the 
political system. Especially having in mind the situation in the Balkans, 
as such, the political culture should be given a special attention. 
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