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МаркоПејковић

ПОЛОЖАЈШЕФАДРЖАВЕ
УПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУСРБИЈЕ

Сажетак
У на уч ној за јед ни ци ко ја се ба ви устав ним пра вом и по ли-

тич ким си сте ми ма, не по сто ји пу на са гла сност да је си стем вла сти 
у Ср би ји, ка ко по Уста ву из 1990, та ко и по но вом из 2006, по лу-
пред сед нич ког ти па. Има бит них из у зе та ка, ко ји твр де да је си стем 
пар ла мен тар ног или чак пред сед нич ког (ха ри змат ског?) ти па. Из 
тог раз ло га се пр во размaтра те о ри ја по лу пред сед нич ког си сте ма, 
као и чи ни по ку шај да се ра све тли про блем (још увек) не до вољ но 
пре ци зног де фи ни са ња пој ма по лу пред сед нич ки си стем, у фор ми 
уво да у те му ра да. За тим се пре ла зи на ана ли зу устав них аран жма-
на у по след ње две де це ни је, уз по се бан осврт на при ме ре из по ли-
тич ког жи во та у ко ји ма је пред сед ник, као ак тер, био ва жна фи гу ра, 
али и ком па ра тив ни аспект по лу пред сед нич ких си сте ма ис точ не 
Евро пе. По себ на па жња је по све ће на ин сти ту ту су спен зив ног ве та 
и ван ред ним овла шће њи ма. У све тлу нај но ви јих ста во ва де ла по-
ли тич ке кла се да је Устав зрео за ре ви зи ју, пред ла же мо  је дан па кет 
ре фор ми ин сти ту ци је ше фа др жа ве. Др жи мо да је пред сед ник Ср-
би је, по са да шњим и ра ни јим устав ним овла шће њи ма, по ка зи вао 
кад ја лов, кад не-ин сти ту ци о нал но под стак нут при стра сан ути цај, 
а да по стиг ну тим ре зул та ти ма, ни је ис пу нио зах те ве ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти у по ли тич ком си сте му Ср би је. 
Кључ не ре чи:  по лу пред сед нич ки си стем, шеф др жа ве, по ли тич ки си-

стем, устав, си стем вла сти, су спен зив ни ве то, ван ред на 
овла шће ња.
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УВОД

‘’Краљ је са здан од бо жан ске и хе рој ске тва ри и за то пре ва-
зи ла зи све на све ту сво јим сја јем и за то као сун це је он, са го ре ва 
очи и ср ца и ни ко га на зе мљи не мо же над ма ши ти’’.1)

На са мом по чет ку овог ра да из два ја мо ка ко је дан од нај ста-
ри јих по ли тич ких спи са на све ту - Ма ну ов за ко ник, ви ди сим бо-
лич ну уло гу вла да ра. Екви ва лент овог фе но ме на у мо дер ној др-
жа ви био би шеф др жа ве, би ло да се ра ди о кон сти ту ци о нал ном 
кра љу или пред сед ни ку. Иако је због де пер со на ли за ци је и огра ни-
че ња ди ви ни за ци ја не ста ла, а ути цај опао, шеф др жа ве је и са да 
сим бол на ци о нал не ко хе зи је и су ве ре ни те та.

Дру ги мо тив раз ма тра ња те ме је уло га ко ју ин сти ту ци ја има 
у по ли тич ком си сте му Ср би је. Уло га пред сед ни ка је нај зна чај ни-
ја у пред сед нич ким си сте ми ма - шеф др жа ве исто вре ме но и шеф 
вла де, сред ња у по лу пред сед нич ким - не по сред но иза бра ни пред-
сед ник има не ка овла шће ња, али их де ли са вла дом ко ја про ис ти-
че из пар ла мен та, а нај ма ња у пар ла мен тар ним - сва ки акт ше фа 
др жа ве пре ма пот пи сан од стра не пре ми је ра ко ји за ње га од го ва ра. 
Крај Хлад ног ра та и слом со ци ја ли зма обе ле жио је тре ну так ко-
ји је Ралф Да рен дорф на звао ''тре нут ком прав ни ка''2), по тре бе да 
се ре кон фи гу ри ше по ре дак. У та квом ми љеу би ла је и СФРЈ/СРЈ/
Ср би ја. Ср би ју кра си по лу пред сед нич ки си стем, сла же се ве ћи на 
те о ре ти ча ра, и за то по чи ње мо са те о ри јом и де фи ни ци јом ''се ми-
пре зи ден ци ја ли зма''.

ТЕОРИЈАПОЛУПРЕДСЕДНИЧКОГ
СИСТЕМА–ДЕФИНИЦИЈА

ДИ ВЕР ЖЕ О ВА ТЕ О РИ ЈА

Ма ло је пој мо ва у устав ном пра ву и упо ред ној по ли ти ци ко ји 
су ка рак те ри са ни то ли ком ди на мич но шћу као што је то по лу пред-
сед нич ки си стем (се ми пре зи ден ци ја ли зам). Та ко Ма ри-Ан Ко ан де 
на во ди 29 раз ли чи тих кла си фи ка ци ја си сте ма вла сти уста вље ног 
у Фран цу ској 1958, а ту је реч упра во о по лу пред сед нич ком си сте-
му, јер је та да шња но ва ор га ни за ци ја вла сти те зе мље и по слу жи ла 

1)  Ма ну ов за ко ник, гла ва VII, (5, 6)

2)  Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 213.
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Мо ри су Ди вер жеу да га пр ви те о риј ски фор му ли ше 1970.3) У свом 
уџ бе ни ку устав ног пра ва Ди вер же је та да фор му ли сао по лу пред-
сед нич ки си стем као це ли ну ко ја се са сто ји из три кон сти ту тив на 
де ла: шеф др жа ве се би ра не по сред но на оп штим из бо ри ма, рас по-
ла же од ре ђе ним овла шће њи ма ко ја пре ва зи ла зе ње го ва овла шће ња 
у пар ла мен тар ном си сте му, вла да је од го вор на пред пар ла мен том.

 Ка сни је је до дат но раз ра дио кон цепт. По ред два не так ну та 
еле мен та - из бо ра ше фа др жа ве и од го вор но сти вла де, пре ци зи-
ра на су овла шће ња пред сед ни ка ко ја би он мо рао да има ка ко би 
се да ти си стем уоп ште раз ма трао као по лу пред сед нич ки. На и ме, 
сма трао је да шеф др жа ве мо ра по се до ва ти пра во ди со лу ци је пар ла-
мен та (рас пу шта ња) би ло у са мо стал ном ви ду би ло као овла шће-
њем на осно ву пред ло га пре ми је ра. Још јед ном је вр шио ре фор-
му ла ци ју ка да је и де фи ни тив но дао де фи ни ци ју си сте ма у књи зи 
Шах кра љу (Échec au roi).4) По лу пред сед нич ки си стем под ра зу ме-
ва пред сед ни ка иза бра ног на оп штим из бо ри ма не по сред но, ко ји 
има зна чај на овла шће ња, а вла да је од го вор на скуп шти ни. Ди вер-
же је ис ти цао ка ко је по лу пред сед нич ки си стем не што бли жи по 
ка рак те ру пар ла мен тар ном не го пред сед нич ком. Из вр шна власт је 
по де ље на из ме ђу вла де и пред сед ни ка, вла да за ви си од пар ла мен-
та, из вр шна власт рас пу шта скуп шти ну. Ме ђу тим, dif fe ren tia spe ci-
fi ca по лу пред сед нич ког си сте ма је сте на чин из бо ра ше фа др жа ве 
– у пар ла мен тар ном он је или не из бор ни мо нарх или га би ра пар-
ла мент, а ов де га би ра ју гра ђа ни. По лу пред сед нич ки шеф др жа ве 
има под јед нак по ли тич ки ле ги ти ми тет као пар ла мент. По ред то га, 
пред сед ник ов де има ши ра ре ал на овла шће ња. Ди вер же је пра вил-
но оце нио да је ов де ег зе ку ти ва би це фал на и то не са мо при вид но 
као у пар ла мен тар ном си сте му. А оно у че му су пар ла мен тар ни 
и по лу пред сед нич ки исто вет ни у то ме се овај дру ги раз ли ку је од 
пред сед нич ког, јер су пар ла мен тар ни и пред сед нич ки два су прот на 
по ла. За јед нич ко им је што под ра зу ме ва ју из бор пред сед ни ка од 
стра не гра ђа на, али ту сва ка по ду дар ност не ста је. Пред сед нич ки 
си стем има мо но це фал ну ег зе ку ти ву, тј. из вр шну власт са ку му ли-
ра ним овла шће њи ма ше фа др жа ве и пре ми је ра си сте ма.

Од из у зет ног је зна ча ја и Ди вер же о во уоча ва ње фак то ра ко-
ји ути чу на функ ци о ни са ње си сте ма. Че ти ри је фак то ра: два ег-
зо ге на, од но сно устав и ути цај тра ди ци је/по ли тич ких окол но сти 
и два ен до ге на ко ји тво ре спе ци фич ну тран сфор ма ци о ну мре жу/
tran sfor ma ti o nal grid, од но сно са став пар ла мен тар не ве ћи не и по-

3)  Ibid, стр. 17, 18.

4)  Ibid, стр. 20.
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ло жај пред сед ни ка у од но су на ве ћи ну. Та ко у окви ру пред сед нич-
ких устав них над ле жно сти по сто је три вр сте си сте ма: пр ви ко ји 
ше фу др жа ве да ју кон трол на овла шће ња - ди со лу ци ја, по кре та ње 
кон тро ле устав но сти, рас пи си ва ње ре фе рен ду ма (Ир ска, Фран цу-
ска), за тим они ко ји по ред кон трол них да ју и пра во опо зи ва вла де 
(Вај мар ска Не мач ка, Аустри ја, Пор ту гал) и тре ћи ко ји пре све га 
до де љу ју упра вља ју ћа овла шће ња (Фин ска, Исланд). Да фор мал-
на устав на овла шће ња ни су до вољ на за фак тич ку оце ну по ло жа ја 
ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му до ка зу је из над све га слу чај 
Фран цу ске. Шеф др жа ве има по сло ву уста ва углав ном уло гу ар би-
тра, али у су шти ни до ми ни ра у си сте му. По ре чи ма Ре неа Ка пи та-
на, пред сед ник Фран цу ске је у ста њу да пре ми је ра све де на ‘’ше фа 
свог осо бља’’.5) У по моћ је за то нео п ход но при зва ти дру ги ег зо ге ни 
фак тор, а то је ути цај по ли тич ке тра ди ци је и бит них кон тек сту ал-
них окол но сти у тре нут ку ус по ста вља ња јед ног устав ног си сте ма. 
Та мо где је но ви шеф др жа ве имао да сим бо ли зу је ус по ста вље-
ну не за ви сност он је углав ном и остао са мо сим бол и но ми нал ни 
но си лац ма ко ли ко ши ро ких овла шће ња (Ир ска, Исланд), док је у 
слу ча је ви ма на ме ре уста во твор ца да за у зда хи ро ви ти пар ла мен та-
ри зам ства ра на прет по став ка да ће ег зе ку ти ва пре у зе ти при мат над 
ле ги сла ти вом (Фран цу ска). Ка ко Ди вер же ис ти че, та да је ја ко бит-
но и ко јим пу тем ће кре ну ти прак са по чет ног пред сед ни ка. Ако је 
он са мо но ми нал ни во ђа, по сто ја ће ви со ка ве ро ват но ћа да ће се и 
ње го ви на след ни ци по на ша ти слич но као и он, јер је на кнад но уво-
ђе ње из о би ча је них нор ми ве о ма те шко, без об зи ра што оне сто је на 
па пи ру. Два ен до ге на фак то ра се пак у раз ма тра њу не мо гу раз дво-
ји ти. Стра нач ко по зи ци о ни ра ње у пар ла мен ту мо же да по при ми 
раз ли чи те об ли ке: мо но лит на ве ћи на, ко а ли ци о на ве ћи на, фраг-
мен ти са ност и од су ство ве ћи не, при ли ком че га се у од но су на ту 
ве ћи ну пред сед ник по ста вља на раз ли чи те на чи не: ли дер ве ћи не, 
њен члан, не у тра лан, у опо зи ци ји, а од ком би на ци је тих чи ни ла ца 
(тран сфор ма ци о на мре жа) за ви си и ње гов по ло жај у си сте му: ап-
со лут ни и огра ни че ни мо нарх, сим бол, кон тро лор, ди ар хи ја...

Ло ги ка уста ва и прак се не мо ра ју да се по кло пе у по лу пред-
сед нич ком си сте му. Као при мер нам опет слу жи Фран цу ска. Ка да 
је шеф др жа ве исто вре ме но и шеф пар тиј ске ве ћи не у пар ла мен ту, 
он до ми ни ра це лим си сте мом, ко ји се по ла ко при бли жа ва пред сед-
нич ком си сте му у ви ду ‘’ап со лут не ре пу бли кан ске мо нар хи је’’.6) 
Уко ли ко је у опо зи ци ји у од но су на ту ве ћи ну ње го ва уло га се ре ду-
ку је на кон трол ну, а исто ва жи и уко ли ко је шеф др жа ве не у тра лан. 

5) Ibid, стр. 23.

6) Ibid, стр. 27.
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Ако је њен пу ки члан функ ци ја му је сим бо лич на. Да кле, кад је 
пре ми јер из стран ке чи ји је шеф и пред сед ник др жа ве, он да он има 
ма ло ма не вар ског про сто ра за ини ци ја ти ву та ко да се по де ла ра да 
за ма гљу је, а до ла зи до фу зи је у ко јој је пред сед ник ка та ли за тор 
док се пре ми јер ска власт па си ви зу је. Не тре ба по ми ња ти ко ли ко 
моћ ни ји пред сед ник по ста је у не ре дов ним ста њи ма ‘’ну жде’’, ка да 
до пу ног из ра жа ја до ла зе ње го ве над ле жно сти ‘’спа змич ког ка рак-
те ра’’.7) То су ње го ве над ле жно сти ко је се ауто мат ски ак ти ви ра ју 
у по себ ним си ту а ци ја ма угро же но сти те ри то ри јал ног ин те гри те та 
и су ве ре ни те та и ка да је ре до ван рад др жав них ин сти ту ци ја пре-
ки нут ви шом си лом. Де Гол је та ква из у зет на овла шће ња имао у 
вре ме ну ал жир ске аго ни је и на кон са ме кри зе ви ше пу та играо на 
са мој иви ци уста ва окле ва ју ћи са уки да њем ове сво је спе ци фич-
не по зи ци је. Уко ли ко на сце ни по сто ји ко а ли ци ја са до ми нант ном 
стран ком, шеф др жа ве има сли чан по ло жај, али је ли ми ти ран апе-
ти ти ма са ве знич ких пар ти ја чи ме за слу жу је на зив ‘’огра ни че ног 
мо нар ха’’. Ако је са мо члан вла да ју ће пар ти је он се пре тва ра у 
сим бол, јер те жи ште ефек тив не вла сти пре ла зи на ње го вог пар тиј-
ског ше фа и пре ми је ра. Опо зи ци о ни и не у трал ни ста тус му на ме ћу 
ар би тра жну функ ци ју, а ди ар хи ја или дво вла шће се ја вља или ка да 
га за у зда ва ујед на че на вла да ју ћа ко а ли ци ја чи ји је он сра зме ран 
део или ка да ја сне ве ћи не у пар ла мен ту не ма, тј. ка да је на сце ни 
фраг мен ти са ни и не ра ци о на ли зо ван пар ла мен та ри зам.

Са да је ва жно ис та ћи Ме тјуа Шу гар та. Он твр ди да се овај 
по јам мо же де фи ни са ти дво ја ко – пре ко ин сти ту ци о нал ног при сту-
па, али и би хе ви о рал них по сле ди ца. Пр ва ин стан ца се од но си на 
устав ни аран жман или ин сти ту ци о нал ну хи је рар хи ју, ин ве сти ту-
ру, фор мал ност, а дру га на пар тиј ску ди на ми ку: ‘’И је дан и дру-
ги при ступ су оправ да ни, али не би сме ли да бу ду по и сто ве ће ни. 
Ин сти ту ци о нал ни при ступ раз ма тра из во ре вла сти ег зе ку ти ве и 
скуп шти не и ка кав је кон сти ту ци о нал ни од нос из ме ђу њих. Би хе-
ви о рал ни при ступ, са дру ге стра не, фо ку си ра се на екс тра-ин сти-
ту ци о нал не фак то ре као што су пар тиј ски си стем и ди на ми ка 
ли дер ства’’.8) Шу гарт са мо на гла ша ва оно што је и Ди вер же им-
пли цит но под ра зу ме вао ка да је по ми њао ег зо ге не/ен до ге не фак то-
ре, али при ли ком че га ни је био до вољ но пре ци зан. А то је да су ова 
два по ла ме ђу соб но за ви сна по прин ци пу по врат не спре ге, али не 

7) Го ран Бу џак, По лу пред сед нич ки си стем као мо дел хо ри зон тал не ор га ни за ци је вла сти, 
www.ana li ze-ko men ta ri.com/Dow nlo ad/po lu pred sed nic ki%20si stem.pdf, стр. 7. (да тум 
при сту па 1.3.2010)

8) Mat thew Søberg Shu gart, Se mi-Pre si den tial Systems: Dual Exe cu ti ve and Mi xed Aut ho rity 
Pat terns, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf, p. 5. (да тум при сту па 2.3.2010)
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и истог зна че ња за де фи ни ци ју. Ин сти ту ци о нал ни оквир је пред у-
слов ну жан, за евен ту ал но ‘’ја ког’’ пред сед ни ка, од но сно јед на вр-
ста фил те ра ко ја омо гу ћа ва пар тиј ским и ли дер ским аспи ра ци ја ма 
да уоп ште сту пе на сце ну. Ис по ље ни би хе ви о рал ни мо мен ти за тим 
по врат но ути чу на струк ту ру си сте ма, ‘’за ма гљу ју ћи’’ фор мал не 
обра сце у од ре ђе ним окол но сти ма. Ово нас на во ди на то да је по-
лу пред сед нич ки си стем ди на ми чан мо дел, али са бит ним ин сти ту-
ци о нал ним ста тич ним прет по став ка ма.

Шу гарт  кон ста ту је по ја ву по ли тич ких си сте ма у ви ду ‘’хи-
бри да’’, али у окви ру њих раз ли ку је хи бри де огле да ла и ме шо ви те 
хи бри де и то на осно ву то га ка ко се ман дат ле ги сла ти ве и ег зе ку-
ти ве ус по ста вља, а ка ко оба ра у од но су на два кла сич на си сте ма. 
За раз ли ку од пар ла мен тар ног (на че ло fu sed-fu sed ori gin/sur vi val – 
по ве за но по ре кло и оп ста нак на вла сти скуп штин ске и из вр шне 
вла сти) и пред сед нич ког (на че ло se pa ra ted-se pa ra ted) ови си сте ми 
ком би ну ју опо зит но ове би нар не еле мен те. Сто га, ‘’elec ted pri me-
mi ni ste rial’’ си сте ми има ју не за ви стан из бор пре ми је ра од скуп-
шти не, али на кон што што се ус по ста ви ег зе ку ти ва, она за ви си 
од пар ла мен тар ног по ве ре ња (Изра ел). ‘’Аssembly-indеpendent’’ 
под ра зу ме ва ју из бор ег зе ку ти ве од стра не скуп шти не, али ка сни је 
она има оп ста нак не ве зан ста вом пар ла мен та (Швај цар ска, Бо ли-
ви ја). Оба хи бри да-огле да ла зна че спе ци фич ни од нос пар ла мен та 
и вла де бу ду ћи да је фо кус на мо но це фал ној ег зе ку ти ви. Ме шо-
ви ти хи бри ди се пак и на зи ва ју та ко, јер по зајм љу ју еле мен те и 
од јед ног и од дру гог кла сич ног си сте ма, а та по зај ми ца се огле да 
у ре ал ној би це фал ној ег зе ку ти ви – шеф др жа ве има не по сре дан 
из бор и не за ви стан ман дат, а вла да оба ве зно за ви си од по ве ре ња 
пар ла мен та.9) На гла ша ва мо да по Шу гар ту, ни је ин сти ту ци о нал на 
ком по нен та си сте ма та ко ја ва ри ра (al ter na te) не го би хе ви о рал ни 
ис ход ко ји за ви си од по ли тич ке кул ту ре, пар ла мен тар ног рас по ре-
да сна га и по ло жа ја пред сед ни ка пре ма тој чи ње ни ци. По лу пред-
сед нич ки си стем је ‘’фил тер’’ ко ји про пу шта по ли тич ке стра сти, 
а за тим де ли мич но би ва под ути ца јем (при ти ском?) истих. Ако је 
тај ре жим до вољ но ши рок у ви ду пред сед нич ких овла шће ња, шеф 
др жа ве мо же, али и не мо ра ко ри сти ти све сво је ка па ци те те, али 
ако је узак, пред сед ник би ва ве о ма ли ми ти ран, а цео си стем осу ђен 
на че сту ин кли на ци ју ка пар ла мен тар ним ис хо ди ма (овла шће ња су 
од скоч на да ска за би хе ви о рал не ис хо де). Шу гарт и Ке ри су пре-
ци зи ра ли и део де фи ни ци је ко ји се од но си на ин сти ту ци о нал ни 

9) Ibid, p. 3.
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кон текст.10) Кон цепт се по њи ма де ли на пре ми јер ско-пред сед нич ке 
си сте ме и пред сед нич ко-пре ми јер ске. У пр ви ма, вла да је ис кљу чи во 
од го вор на скуп шти ни, док је у дру ги ма та ин сти ту ци ја ду ал но од-
го вор на и пар ла мен ту и пред сед ни ку. 

Чи ни нам се пре о штра оце на Дар ка Си мо ви ћа да је мо дел 
Шу гар та и Ке ри ја ста ти чан и ве штач ки: ‘’На кон ових ре чи, сти че 
се ути сак да су Шу гарт и Ке ри ове ин сти ту ци о нал не си сте ме до-
жи вља ва ли као ста тич не мо де ле ко ји се без у слов но и трај но од-
ли ку ју пре вла шћу јед ног устав ног ор га на у окви ру ег зе ку ти ве’’.11) 
Пот пу но је за не ма ре на (bеhаvioral) ди мен зи ја де фи ни са ња ових 
зна чај них ауто ра. Те о ри ју Шу гар та и Ке ри ја у на шој на у ци при хва-
та Не бој ша Вла ди са вље вић: ‘’По ред ова два об ли ка (пред сед нич ки 
и пар ла мен тар ни си стем - прим. М.П.) по сто је и сле де ћи си сте ми 
са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком: пре ми јер ско – пред сед нич-
ки, пред сед нич ко – пар ла мен тар ни и пар ла мен тар ни си стем са не-
по сред но иза бра ним пред сед ни ком’’.12) Овај аутор у кла си фи ка ци ју 
увр шта ва и пар ла мен тар ни си стем са не по сред но иза бра ним пред-
сед ни ком, ко ји не ма пра во ди со лу ци је, не по се ду је са мо стал на 
овла шће ња у од ре ђи ва њу са ста ва вла де и за ко но дав ном про це су.

Ми ће мо та ко ђе усво ји ти пред ло же ну де фи ни ци ју по лу пред-
сед нич ког си сте ма. Сма тра мо и да се на ову Шу гарт/Ке ри де фи ни-
ци ју мо же ле по на до гра ди ти и Сар то ри је ва ме та фо ра о ‘’осци ло ва-
њу’’.13) На и ме, на дру гу ди мен зи ју де фи ни ци је ука за ли смо као на 
ону ко ја под ра зу ме ва ‘’сме њи ва ње фа за’’ – од ви ше пар ла мен тар-
них ка пред сед нич ким и обрат но. Сар то ри је ва при мед ба је да ако 
би смо го во ри ли о ‘’сме њи ва њу’’, он да и не би смо има ли за се бан 
си стем ко ји се мо же раз лу чи ти и за то пред ла же тер мин ‘’осци ло-
ва ње’’, јер се оно од ви ја у окви ру јед ног ре фе рент ног окви ра.14) 
Ми до да је мо, ако се мо дел упо ре ди са осци ло ва њем елек тро маг-
нен тих та ла са, с тим што би врх и дно та ла сног бре га озна ча ва ли 
ре ци мо иде ал ни за ми шље ни мак си мум ис хо да пред сед нич ког/пар-
ла мен тар ног си сте ма сва ког са по јед не стра не ап сци се ко ја де ли 
та ла сну фа зу на два јед на ка де ла и сто га би ла иде ал на сре до кра ћа 
из ме ђу пред сед нич ког и пар ла мен тар ног си сте ма, он да би ва ри ја-

10) Ђо ва ни Сар то ри, Упо ред ни устав ни ин жи ње ринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
155.

11) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 50.

12) Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 12.

13) Ђо ва ни Сар то ри, Упо ред ни устав ни ин жи ње ринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
155.

14) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 39.
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бил ност при ро де по лу пред сед нич ког си сте ма ап со лут но мо гли да 
упо ре ди мо са че сти цом ко ја ме ња свој по ло жај из ме ђу два кра ја 
јед не ам пли ту де.

ШЕФДРЖАВЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУСРБИЈЕОД1990.ДО2006.

Не сум њи во је да би смо мо гли да се сло жи мо са они ма ко-
ји су кри ти ко ва ли на чин усва ја ња уста ва. На и ме, ње га је усво ји ла 
јед но стра нач ка скуп шти на, да би за тим би ли рас пи са ни из бо ри по 
но вом уста ву.15) Ве ћи на кри ти ча ра се усме ри ла ка са др жи ни уста-
ва, а: ‘’...пи са ње уста ва, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, про ти ца ло је 
да ле ко од очи ју јав но сти’’.16) 

Усу ди ли би смо се да твр ди мо да је већ та да на осно ву са мих 
устав них од ре да ба у ин сти ту ци о нал ном по гле ду ус по ста вљен пре-
ми јер ско-пред сед нич ки тип по лу пред сед нич ког си сте ма: ‘’Устав 
Ср би је ус по ста вља пре ми јер ско-пред сед нич ки си стем’’.17) Шеф 
др жа ве се би рао на не по сред ним из бо ри ма од стра не гра ђа на и 
по се до вао је од ре ђе на овла шће ња ко ја се раз ли ку ју од овла шће ња 
пар ла мен тар ног пред сед ни ка и по зна ча ју и по то ме што не из и ску-
ју пре ма по тис пре ми је ра, а вла да је оста ла од го вор на пар ла мен ту. 
Прем да су овла шће ња ми ни мал ног оп се га, она об у хва та ју до њи 
праг из де фи ни ци је ко ју смо при хва ти ли чи ме су ство ре не прет-
по став ке мо жда не за ефек тив ну власт ка ко то твр ди Си мо вић18), 
али си гур но за си ту а ци ју у ко јој би пред сед ник био јак оме та лач ки 
фак тор и по тен ци јал ни ге не ра тор по ли тич ке кри зе у рет ким си ту а-
ци ја ма, као ка да би од био да рас пу сти скуп шти ну на пред лог Вла-
де. Ова кав ин сти ту ци о нал ни склоп огра ни ча ва би хе ви о рал ни део 
де фи ни ци је, сво де ћи по ли тич ку прак су срп ску си сте ма на углав-
ном пар ла мен тар не ис хо де. 

Ни ко лић и оста ли че сто су оп ту жи ва ли уста во твор це да су 
на ру ши ли  прин цип по де ле вла сти у ко рист пред сед ни ка.19) Ло ше 

15) Па вле Ни ко лић, „Ин сти ту ци ја пред сед ни ка ре пу бли ке и про ма ша ји и не до ре че но сти 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990.“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, вол. 77, бр. 2-3, 
Бе о град, 1991, стр. 288.

16) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 213.

17) Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 15.

18) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 305.

19) Па вле Ни ко лић, „Ин сти ту ци ја пред сед ни ка ре пу бли ке и про ма ша ји и не до ре че но сти 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990.“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, vol. 77, бр. 2-3, 
Бе о град 1991, стр. 287.



Марко Пејковић Положај шефа државе у политичком систему ...

109

је што пред сед ник има уче шће у вр ше њу за ко но дав не и уста во-
твор не вла сти, што има су спен зив ни ве то и овла шће ње да до но си 
ак те са за кон ском и устав ном сна гом. То се од но си на овла шће ња 
пред сед ни ка у ‘’ста њи ма ну жде’’. Пред сед ник има пра во да у слу-
ча је ви ма ка да скуп шти на не мо же да се са ста не и без ње про гла си 
рат но или ста ње рат не опа сно сти, да до но си ак те из над ле жно сти 
скуп шти не и да огра ни ча ва сло бо де и пра ва и ме ња ор га ни за ци ју 
вла де, су до ва и ту жи ла шта ва. Слич на је си ту а ци ја и ка да пред сед-
ник про гла си ван ред но ста ње на пред лог Вла де. Ло ше је и што су 
ње го ва овла шће ња пре ма скуп шти ни још ве ћа.20) Пред сед ник има 
нео гра ни че но пра во да рас пу шта скуп шти ну, али се по овом пи-
сцу огра ни че њем не мо же сма тра ти то што је пред сед ник вла де 
ли ми ти ран пред ло гом Вла де, за то што је и Вла да део би це фал не 
ег зе ку ти ве (?). Не ва ља ни то што скуп шти на не мо же да опо зо ве 
пред сед ни ка, иако има пра во да по кре не по сту пак за ње гов опо-
зив. На кра ју, Ни ко лић сма тра да је не ло гич но да пред сед ник ни је 
под ло жан са мо и ни ци ја тив ном опо зи ву гра ђа на (као да скуп шти на 
је сте) и што је ова кав по ло жај ше фа др жа ве упо ре ђи ван са дру гим 
си сте ми ма (Фран цу ска), јер Ср би ја не ма де мо крат ски етос ко ји би 
овај ино ко сни ор ган др жао под кон тро лом, иако је та мо Де Гол кр-
шио устав и био ви ше од ар би тра по ли тич ког жи во та.21)

У по гле ду пред ло га пре ми је ра, пред сед ник не ма из бо ра до 
да пред ло жи ман да та ра из ре до ва пар ла мен тар не ве ћи не и то баш 
кон крет ну лич ност о ко јој је ве ћи на по сти гла са гла сност.22) Ре со-
ре у Вла ди рас по де љу је ис кљу чи во кан ди дат, а Вла да је под ло жна 
ин ве сти ту ри пар ла мен та. У по гле ду пред ло га устав них су ди ја, има 
пра во да пред ло жи кан ди да те та ко да скуп шти на не мо же да иза-
бе ре ли це ко је пред сед ник ни је ода брао. Пред сед ни ку оста је да се 
пре пред ло га до го во ри са пар ла мен тар ном ве ћи ном. Мар ко вић на-
во ди при мер ка да је Де мо крат ска стран ка би ла у опо зи ци ји, али је 
да ва ла ше фа др жа ве. По ку шај Та ди ћа да бу де иза бран ње гов кан-
ди дат ни је ус пео, за то што је пар ла мен тар на ве ћи на сум ња ла да је 
кан ди дат под ве ли ким ути ца јем ове стран ке. Ми до да је мо да би 
ово овла шће ње пред сед ни ка мо гло да бу де ве о ма зна чај но уко ли ко 
не би би ло ко ха би та ци је, ка да би пред сед ник и скуп штин ска ве ћи-
на до ла зи ли из исте пар ти је, а на ро чи то ако би шеф др жа ве био и 
шеф те пар ти је. И по нај но ви јем устав ном ре ше њу, пет су ди ја би-
ра ју скуп шти на и пред сед ник одво је но од укуп но пет на ест су ди ја 

20) Ibid, стр. 290.

21) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 94.

22) Рат ко Мар ко вић, „Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, Ана ли Прав ног фа кул-
те та у Бе о гра ду, vol. 52, бр. 3-4, стр. 330.
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Устав ног су да, та ко да у том слу ча ју шеф др жа ве мо же да обез бе ди 
се би чи сту ве ћи ну у овом ор га ну. 

У не ре дов ним окол но сти ма, а у скла ду са на че лом да је ‘’до-
бро др жа ве вр хов ни за кон’’ (sa lus rei pu bli cae su pre ma lex est), до-
ла зи до про ме не у од но су ег зе ку ти ве и ле ги сла ти ве. Ка да се скуп-
шти на не мо же са ста ти на осно ву ми шље ња пре ми је ра пред сед ник 
про гла ша ва рат но/ста ње рат не опа сно сти, са мо стал но или на пред-
лог вла де у до но си ак те за ко је је над ле жна скуп шти на и ду жан је 
да их под не се њој чим она бу де у при ли ци да се са ста не. На пред-
лог Вла де, про гла ша ва ван ред но ста ње на де лу др жав не те ри то ри је 
ка да су угро же ни би ло пра ва и сло бо де гра ђа на би ло рад др жав них 
ор га на. Као и у слу ча ју ме ђу на род ног пред ста вља ња и ове од ред бе 
су ре зер вног ка рак те ра, под усло вом да је Ср би ја по ста ла од фе де-
рал не је ди ни це су ве ре на др жа ва. Сто га, мо гли би смо да твр ди мо 
да је кри ти ка Ни ко ли ћа у ве зи пред сед нич ких овла шће ња у ве зи 
не ре дов них окол но сти пре о штра. Ако по гле да мо слу чај при зна те 
де мо кра ти је – Фран цу ске, у овом сми слу ви де ће мо да устав пред-
ви ђа ско ро иден ти чан ме ха ни зам ус по ста вља ња не ре дов них ста-
ња, а у слу ча ју ван ред ног ста ња до зво ља ва и ве ћу дис кре ци ју.23) 
Је ди но у че му је уста во тво рац по гре шио и где би са Ни ко ли ћем 
мо гли да се сло жи мо, је сте то што у тек сту ни је пре ци зи ра но ко је 
сло бо де и пра ва мо гу би ти огра ни че ни у тим си ту а ци ја ма, а ко ја 
не - као што је то ура дио фран цу ски устав. За то не би смо мо гли да 
се сло жи мо са твр ђе њем: ‘’Та кве гра ни це те шко да би има ле би ло 
ка кво ре ал но зна че ње у ра ту ко ји се, то је ваљ да сви ма бе ло да но, 
во ди то тал но – свим сред стви ма и без ика квих огра ни че ња’’.24) То 
што се за и ста у ра ту до га ђа ју пре сту пи не зна чи да др жав ни ор га ни 
не би тре ба ло да се оба ве жу да та да по шту ју ми ни мум нај о снов ни-
јих сло бо да и пра ва. 

Су спен зив ни за кон ски ве то (Мар ко вић) је овла шће ње не по-
сред но иза бра ног пред сед ни ка да у гра ни ца ма тог овла шће ња, уче-
ству је у вр ше њу за ко но дав не вла сти чи ји је но си лац скуп шти на. 
Пе тров да је пре ци зни ју де фи ни ци ју Ми о дра га Јо ви чи ћа: ‘’...пра во 
ше фа др жа ве да сво јим ак том (ста вља ње ве та) спре чи сту па ње 
на сна гу не ког за ко на усво је ног у пар ла мен ту’’.25) Пар ла мент има 
је ди ну реч ка да је у пи та њу за кон под ути ца јем су спен зив ног ве та. 
Раз ли ка у од но су на си ту а ци ју у ко јој овај ве то не по сто ји је што 

23) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 81.

24) Вла дан Ку тле шић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, Ар хив за прав не и 
дру штве не на у ке, вол. 77, бр. 2-3, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1991, стр. 304.

25) Вла дан Пе тров, „Су спен зив ни ве то Пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Пра ва чо ве ка, бр. 3-6, 
2005, стр. 60.
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пар ла мент о за ко ну од лу чу је два пу та: ‘’Ре зон овог ин сти ту та је у 
то ме што се ве том ефи ка сно мо же ути ца ти на са др жи ну од лу ка 
за ко но дав не вла сти, при че му је прет по став ка да тај ути цај има 
под јед нак из вор ле ги ти ми те та...’’.26) 

У Уста ву је ве то до ве ден у ве зу са ро ком ко ји пред сед ни ку 
да је пра во да про гла си за кон. Тај рок из но си са мо се дам да на. У 
ком па ра тив ној прак си спа да ме ђу вр ло крат ке у ства ри нај кра ће.27) 
Ма ло је ве ро ват но да ће пред сед ник у том ро ку ус пе ти да оба ви  
по треб не кон сул та ци је са екс пер ти ма и фор му ли са ти раз ло ге вра-
ћа ња за ко на. И ка да се за кон ве ти ра, скуп шти на о ње му од лу чу је 
истом ве ћи ном ко јом га је усво ји ла и прет ход ни пут без рас пра ве. 
Не по сто ји пра во по нов ног раз ма тра ња и пре кра ја ња пр во бит не 
вер зи је за ко на.28) Пар ла мент има два из бо ра: по но ви ти пр во бит ну 
од лу ку или усво ји ти су ге сти ју ше фа др жа ве (Ку тле шић). Устав је 
про пу стио слу чај ‘’ћу та ња пред сед ни ка’’, од но сно на ве де но је да 
ће у слу ча је ви ма ка да пред сед ник у ро ку ни ка ко не ре а гу је, пред-
сед ник скуп шти не о то ме оба ве сти ти по сла ни ке.29) Пред сед ник је 
ду жан да про гла си по но во из гла сан за кон. Пре о ста ла мо гућ ност, 
је сте по кре та ње по ступ ка пред Устав ним су дом. 

Су спен зив ни ве то је ко ри шћен ма ли број пу та. До 1994. био 
је ко ри шћен 11 пу та, а за тим пу них 11 го ди на ни је био ко ри шћен 
све до 2005. ка да је пред сед ник ве ти рао два ак та - За кон о Вла ди и 
За кон о ра ду, ко је је пар ла мент из гла сао по дру ги пут, а шеф др жа-
ве по кре нуо по сту пак пред Устав ним су дом. За кон о ра ду је по себ-
но ин ди ка ти ван. Пред сед ник је за пра во био од био да пот пи ше овај 
за кон, јер ни је до нет у за ко но дав ном по ступ ку у скла ду са уста вом. 
По пред сед ни ко вом ми шље њу, он је био спре чен да упо тре би сво је 
пра во на ве то, јер се на вод но ве то мо же ста вља ти са мо на акт ко ји 
је сте за кон. Скуп шти на је по но во гла са ла о истом за ко ну и упу ти-
ла га пред сед ни ку ко ји га је ука зом про гла сио, а по том обра тио се 
Устав ном су ду. Сма тра мо да ово ни је у скла ду са ло ги ком ин сти-
ту та и усва ја мо ми шље ње Вла да на Пе тро ва.30) Устав Ср би је, ни је 
пред ви ђао огра ни че ње упо тре бе ве та из че га сле ди да се он мо гао 

26) Вла дан Ку тле шић, „Су спен зив ни ве то у уста ву Ср би је у све тлу ком па ра тив ног пра ва“, 
Стра ни прав ни жи вот, бр. 2-3, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1991, стр. 20.

27) Вла дан Пе тров, „Су спен зив ни ве то Пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Пра ва чо ве ка, бр. 3-6, 
2005, стр. 73.

28) Вла дан Ку тле шић, „Су спен зив ни ве то у уста ву Ср би је у све тлу ком па ра тив ног пра ва“, 
Стра ни прав ни жи вот, бр. 2-3, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1991, стр. 25. 

29) Вла дан Пе тров, „Су спен зив ни ве то Пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Пра ва чо ве ка, бр. 3-6, Бе-
о град, 2005, стр. 83.

30)  Ibid, стр. 87.
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упо тре бља ва ти ка ко због не у став но сти, та ко и не це лис ход но сти. 
У по гле ду спо ра да ли пред сед ник мо же да ве ти ра са мо за кон у 
це ло сти или са мо део (item ve to), не по сто ји нај ши ра са гла сност 
у те о ри ји. Ко је ту ма че ње при хва ти ти ако устав о то ме ћу ти? Убе-
дљив је став Ку тле ши ћа да се ов де ва ља ру ко во ди ти на че лом ''ко 
мо же ви ше, мо же и ма ње'' (ar gu men tum ad mi no rem a ma i o re) сле де-
ћи устав но суд ску ло ги ку – за кон се мо же про гла сти ти не у став ним 
и у јед ном де лу.

Су спен зив ни ве то је при су тан у свим пост ко му ни стич ким 
си сте ми ма сем Хр ват ске и Сло ве ни је – што у слу ча ју Хр ват ске 
си гур но ни је мо ра ло да зна чи ве ћу де мо кра тич ност, али са ве ћим 
дис кре ци о ним пра вом пред сед ни ка или ба рем ду жим ро ком до ко-
га се мо же ста ви ти ве то, као и у Фран цу ској. Фран цу ски пред сед-
ник рас по ла же пра вом ве та у ро ку од 15 да на, Ли тва ни је 10, Ру си је 
и Мол да ви је 14, Бу гар ске, Сло ве ни је и Укра ји не 15. Пред сед ни ци 
Ру му ни је, Мол да ви је и Сло вач ке има ју исту оба ве зу као и пред-
сед ник Ср би је – да про гла се пр во бит но ве ти ра ни акт ако га пар ла-
мент из но ва усво ји обич ном ве ћи ном, пред сед ник Пољ ске за кон 
про гла ша ва ако га усво ји тро пе тин ска обич на ве ћи на, а ако је у 
пи та њу устав ни за кон он да про мул га ци ја зах те ва тро пе тин ску ве-
ћи ну укуп ног бро ја. Уста ви Бу гар ске, Ли тва ни је и Ма ке до ни је зах-
те ва ју ап со лут ну ве ћи ну укуп ног бро ја по сла ни ка за пре гла са ва ње 
ве та, пред сед ни ци Укра ји не и Ру си је рас по ла жу нај ја чим пра вом 
су спен зив ног ве та дво тре ћин ске ве ћи не.31)

  Рас пу шта ње скуп шти не је кла сич но сред ство пар ла мен та-
ри зма ко јим ег зе ку ти ва рас пу шта пар ла мент пре ис те ка устав ног 
ман да та. А ка ко је у Ср би ји по сто ја ла би це фал на ег зе ку ти ва пред-
сед ни ка и Вла де, ово овла шће ње је по де ље но из ме ђу њих. Вла да 
да је обра зло же ни пред лог пред сед ни ку за рас пу шта ње, а он од лу-
чу је да ли ће то ура ди ти.32) Он не ма сло бо ду да са мо и ни ци ја тив но 
рас пу сти пар ла мент као што то има фран цу ски шеф др жа ве ко ји 
има са мо оба ве зу да се кон сул ту је са вла дом. Ка да пред сед ник Ср-
би је рас пу сти скуп шти ну, Вла ди пре ста је ман дат. По овом уста ву, 
скуп шти на је би ла рас пу ште на два пу та. Пред сед ник је оба пу та 
при хва тио пред лог вла де.

Из из ло же ног ви ди мо да ''нео гра ни че но'' пра во пред сед ни-
ка да рас пу шта скуп шти ну ни је по сто ја ло. Не ја сна при мед ба да 
пред сед ник не би смео да има ово пра во, чак и ако то ра ди на пред-

31) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 79, 
236, 237.

32) Рат ко Мар ко вић, „Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, Ана ли Прав ног фа кул-
те та у Бе о гра ду, vol. 52, бр. 3-4, стр. 339.
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лог Вла де, не мо же би ти узе та у озбиљ но раз ма тра ње. Ин сти ту ци-
је пред сед ни ка и вла де су функ ци о нал но раз дво је не. Чи ње ни ца да 
пред сед ник и пре ми јер мо гу до ћи из исте стран ке при че му је шеф 
др жа ве и стра нач ки шеф, под јед на ко је ве ро ват на оној да су они 
по ли тич ки су пар ни ци у вре ме ко ха би та ци је. У Ср би ји, обе си ту-
а ци је су ва жне не то ли ко због ин сти ту ци о нал ног скло па ко ји њих 
сла бо об ли ку је, јер су овла шће ња ше фа др жа ве ма ло број на, иако 
зна чај на, већ због пар тиј ске/ли дер ске ди на ми ке или оп штих ен до-
ге них фак то ра ко ји су пре све га на ре ла ци ји вла да – скуп шти на. 
Ни ко ли ћу не би би ло за уте ху ни да је 1990. уве ден пар ла мен тар ни 
си стем. Ми ло ше вић и СПС би и та да осво ји ли ап со лут ну пар ла-
мен тар ну ве ћи ну, та ко да би ег зе ку ти ва исто би ла под њи хо вим 
сте гом, из че га ни је те шко за кљу чи ти да би пре ро га тив ди со лу ци је 
опет био код Ми ло ше ви ћа. Упо ред но, сви пост ко му ни стич ки уста-
ви, сем уста ва Ма ке до ни је, пред ви ђа ју ово пра во, док фран цу ски 
не на во ди раз ло ге за рас пу шта ње. 

У од но су пре ма Вла ди, за раз ли ку од Фран цу ске, пред сед-
ник Ср би је ни је имао пра во да пред се да ва сед ни ца ма Вла де, ни ти 
да пот пи су је ње не про пи се, име ну је и раз ре ша ва пре ми је ра/ми ни-
стре. Пред сед ник се на ла зио ван кру га управ них над ле жно сти. 

Устав на во ди да раз лог за од го вор ност на сту па уко ли ко 
пред сед ник ''пре кр ши Устав''.33) ''Кр ше ње Уста ва'' тре ба ту ма чи ти 
као по ли тич ку од го вор ност, као што  фран цу ски устав по ли тич ку 
од го вор ност под во ди под ''ве ле и зда ју''. Јо ви чић је сма трао да овај 
тер мин ни је кла сич но кри вич но де ло из да је, већ: ''по ли тич ки де-
ликт нео д ре ђе не са др жи не ко ји се са сто ји из по вре де уста ва или 
за ко на или те шког огре ше ња о ду жност''.34) По сту пак опо зи ва по-
кре ће две тре ћи не гла со ва укуп ног бро ја по сла ни ка, а тек ако се за 
опо зив опре де ли ве ћи на укуп ног бро ја би ра ча, пред сед ник је опо-
зван. Из но ше не су при мед бе да су ве ћи не пре ви со ке. На ро чи то у 
слу ча ју би ра ча, јер је ве ћи на опо зи ва из над по треб ног ми ни му ма 
да се пред сед ник иза бе ре, по што у дво кру жном ве ћин ском си сте му 
у дру гом кру гу тај ми ни мум из но си че твр ти ну би ра ча. Што се ти че 
скуп штин ске ве ћи не, апо ло ге те уста ва при зна ју да је ди но мо же би-
ти спор на ко ја ве ћи на мо же би ти по доб на: ''...да ли дво тре ћин ска 
или нпр. ве ћи на свих по сла ни ка''.35) Че твр ти на би ра ча је по треб на 
са мо ако се узме у об зир дру ги круг. За по бе ду у пр вом, по треб на 

33) На ве де но пре ма Вла дан Ку тле шић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, вол. 77, бр. 2-3, 1991, стр. 306.

34) Ibid, стр. 306.

35)  Ibid, стр. 307.
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је ве ћи на опо зи ва, та ко да за ову ве ћи ну по сто је ар гу мен ти и за и 
про тив. 

На кра ју, ако се по гле да ин сти ту ци о нал ни аспект по лу пред-
сед нич ког си сте ма, из ве сно је да су све ње го ве прет по став ке уве-
де не овим уста вом: пред сед ни ка би ра ју гра ђа ни, он има зна чај на 
овле шће ња иако у ми ни мал ном оп се гу - бро ју, вла да је од го вор на 
пар ла мен ту. И то пре ми јер ско-пред сед нич ки тип, јер вла да не мо ра 
ужи ва по ве ре ње пред сед ни ка. Опет, ова кав аран жман је на ди мен-
зи ју по лу пред сед нич ког си сте ма би хе ви о рал ног ко ва ути цао као 
ве о ма ''при гу шу ју ћи фил тер'' чи ме го то во да ни је до зво ља вао да 
за хва љу ју ћи овом мо мен ту до би је мо ''ја ког'' пред сед ни ка у би ло 
ком пе ри о ду. У сми слу ''осци ло ва ња'' по лу пред сед нич ки си стем је 
редовнонагињао ка пар ла мен тар ном по лу ''та ла сног бре га'', али се 
због ин сти ту ци о нал них ре ше ња ни ка да ни је и нитисемогаопре
творити у пар ла мен тар ни си стем пре ма пот пи са за сва ки пред сед-
ни ков акт. Не мо же мо се сло жи ти да: ''Не ма ди ле ме да је са чу ва на 
ин сти ту ци о нал на ло ги ка пар ла мен та ри зма''.36) Чи ни се да у овој 
оце ни до ми ни ра ме ша ње аспе ка та де фи ни ци је по лу пред сед нич ког 
си сте ма – ин сти ту ци о нал них и би хе ви о рал них, али  на ро чи то не-
раз ли ко ва ње ши рег и ужег ути ца ја ен до ге них фак то ра на ста тус 
пред сед ни ка. У сми слу ''ен до ге них'' фак то ра, на ше те зе се по кла-
па ју са оце ном Вла ди са вље ви ћа: ''И по ред то га, раз ло ге ус по ста-
вља ња и одр жа ва ња не де мо крат ског ре жи ма не тре ба тра жи ти 
у овом си сте му, већ у ванинституционалнојобласти (под ву као 
М.П.) и дру гим ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма''.37) Сто га, по ред 
ужих ен до ге них фак то ра ко ји су усло вље ни оп се гом пред сед нич-
ких овла шће ња и ко ји ва ри ра њем мо гу да ''осна же'' или ''осла бе'' 
пред сед ни ка, по сто је и они оп шти ко ји се од ви ја ју у скла ду са не-
за ви сном ло ги ком. СПС је има ла 400.000 чла но ва, на сле ди ла је ин-
фра струк ту ру СКС, ка дро ве и фи нан сиј ска сред ства. Све оно са 
чи ме је опо зи ци ја ку бу ри ла: ''На свом че лу има ли су (СПС – прим. 
М.П), у то вре ме не спор но, нај по пу лар ни јег по ли ти ча ра, а по из-
бор ним је ди ни ца ма до вољ но углед них по је ди на ца до ка за них у сво-
јим сре ди на ма, спо соб них да од не су по бе ду по ве ћин ском из бор ном 
мо де лу''.38) Вла ди са вље ви ће ва ана ли за се на до ве зу је на ову чи ње-
ни цу: ''Услед огра ни че них овла шће ња пред сед ни ка, Ми ло ше ви ће-
ва моћ ни је из ви ра ла из пред сед нич ког по ло жа ја већ из кон тро ле 

36)  Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 305.

37)  Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 15.

38)  Ми лан Јо ва но вић, По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 47, 48.
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по сла нич ке ве ћи не''.39) Због ма лих овла шће ња пред сед ни ка ко ја се 
ин стут ци о нал но не по ја вљу ју у пар ла мен та ри зму, ен до ге на ло ги ка 
је ско ро са свим би ла пар ла мен тар ног ти па.

ШЕФДРЖАВЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУСРБИЈЕОД2006.

Но ви Устав је до нео не ко ли ко но ви на у од но су на ра ни ји. 
Пре ам бу ла по ми ње Ко со во и Ме то хи ју, у да љем тек сту се де таљ-
ни је раз ра ђу ју гра ђан ска и људ ска пра ва, ом буд сман, ре ви зор ство, 
спор но пи та ње по сла нич ког ман да та. Је ди на област ко ја се ве о ма 
ма ло ме ња ла, упра во је она нај ви ше кри ти ко ва на у ра ни јем пе ри-
о ду, а то је ор га ни за ци ја вла сти са по ло жа јем пред сед ни ка: ''Су-
штин ских раз ло га је ди но не ма код ор га ни за ци је вла сти ко ја је, уз 
оја ча но пра во ве та пред сед ни ка ре пу бли ке, оста ла иста''.40)

Исти ни за во љу, пред сед ник је до био не ке но ве над ле жно-
сти, што је би ла ис кљу чи ва по сле ди ца рас па да СЦГ и то у сфе-
ри спољ них и вој них од но са.41) Упра во ће мо ана ли зу усре ди ти на 
ње го ва овла шће ња, тј. по ло жај пре ма дру гим ор га ни ма и ме ха ни-
зам од го вор но сти. По ред већ по ме ну тих вој них и спољ них од но са, 
пред сед ник има овла шће ње да скуп шти ни пред ла же кан ди да та за 
пре ми је ра уз оба ве зу да са слу ша ми шље ње пред став ни ка из бор-
них ли ста, док је ра ни је узи ма но у об зир са мо ми шље ње ве ћи не. 
Још пред ла же и би ра су ди је Устав ног су да. У по гле ду ''ста ња ну-
жде'' знат но је осла бље на ње го ва дис кре ци ја. И рат но и ван ред-
но ста ње пред сед ник про гла ша ва са пре ми је ром и пред сед ни ком 
скуп шти не, али са мо ако скуп шти на ни је у ста њу да се са ста не. 
Ов де ви ди мо от клон од ра ни јег ре ше ња, ка да је пред сед ник про-
гла ша вао ван ред но ста ње на пред лог Вла де, без уче шћа пар ла мен-
та. Исто по сто ји мо гућ ност да се у та квим окол но сти ма до но се 
ак ти ко ји огра ни ча ва ју људ ска пра ва и сло бо де су прот но Уста ву, 
са мо што за раз ли ку од ра ни јег устав ног тек ста пред сед ник не мо-
же са мо стал но да до но си та кве ак те. У рат ном ста њу од лу ке ова ко 
спе ци фич не са др жи не до но се за јед но пред сед ник скуп шти не, Вла-
да и шеф др жа ве, док у ван ред ном ста њу у овом по љу де ла Вла да 

39)  Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 15.

40)  Ду шан Па вло вић, „Устав у пре ам бу ли“, По ли ти ка, http://www.po li ti ka.rs./po gle di/Dus-
han-Pa vlo vic/t9166.lt.html (да тум при сту па 5.3.2010)

41)  Ми лан Јо ва но вић, По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 215.
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уз су пот пис пред сед ни ка. Ком па ра тив на по лу пред сед нич ка ис точ-
но е вроп ска прак са је у овој тач ки при лич но слич на, уз из у зет ке 
Ру си је и Укра ји не (пред сед ни ци са мо стал ни у вр ше њу ових пра ва) 
и хр ват ског слу ча ја sui ge ne ris, бу ду ћи да шеф др жа ве има пра во 
да вој ску упо тре би и ако ни је про гла ше но рат но ста ње, у по себ но 
на бро ја ним си ту а ци ја ма.42)

Рок за ула га ње су спен зив ног ве та (про мул га ци ју за ко на) 
са да је про ду жен и из но си 15 да на. Уко ли ко ука зом не про гла си 
за кон, пред сед ник мо же да пи сме ним обра зло же њем вра ти за кон 
скуп шти ни на по нов но од лу чи ва ње (чл. 113 Уста ва). За кон о пред-
сед ни ку Ре пу бли ке пре ци зи ра раз ло ге због ко јих се ве то мо же ста-
ви ти. По све му су де ћи су ви шно, јер прак тич но сва ки прав ни или 
по ли тич ки раз лог до ла зи у об зир. За кон ко га су би ра чи по твр ди ли 
би ло пре би ло по сле усва ја ња у пар ла мен ту пред сед ник не мо же 
су спен до ва ти (чл. 19). Да би скуп шти на по но во усво ји ла ве ти ра ни 
за кон, ви ше ни је до вољ на обич на ап со лут на ве ћи на по сла ни ка, већ 
ап со лут на ве ћи на гла со ва свих по сла ни ка. Иако је из ве сно да је 
ово ра зум ни је ре ше но не го 1990, оста је не до у ми ца шта се де ша ва 
ка да се за кон вра ти на по нов но раз ма тра ње. Да ли скуп шти на мо же 
то тал но да за не ма ри и од ба ци пред сед ни ко ве при мед бе или мо же 
да од у ста не од за ко на? Да ли се гла са са мо ако се пред сед ни ко ве 
за мер ке не при хва те?43) Но ви устав је ре шио и ра ни ји озби љан про-
пуст уста во тво ра ца. То је пи та ње шта се де ша ва са за ко ном уко-
ли ко пред сед ни ку у ро ку ни ти про гла си за кон ни ти уло жи ве то. 
Са да, ако пред сед ник ''ћу ти'', указ до но си пред сед ник скуп шти не 
и про гла си ти за кон (чл. 113 Уста ва). Шеф др жа ве мо же пар ла мент 
да рас пу сти или на пред лог Вла де (ка да има сло бо ду од лу чи ва ња), 
с тим да у ро ку од 72 са та мо ра до не ти од лу ку или услед устав не 
оба ве зе ка да скуп шти на у ро ку не иза бе ре Вла ду би ло на кон из бо-
ра би ло на кон из гла са ва ња не по ве ре ња. У пр вом слу ча ју пред сед-
ник је још огра ни чен усло вом да не мо же да рас пу шта скуп шти ну 
уко ли ко je у то ку по сту пак ко ји се ти че пи та ња по ве ре ња Вла де 
или ин тер пе ла ци је. 

У пред сед нич ком си сте му, пред сед ник не мо же по ли тич ки 
да од го ва ра пар ла мен ту, јер он ра ди пре ма на че лу фик сних ман-
да та и кру те по де ле вла сти. Иако мо же кри вич но-прав но (им пич-
мент). У пар ла мен тар ним си сте ми ма, шеф др жа ве је по ли тич ки и 
прав но (мо нарх) нео д го во ран, је ди но због то га што пре ко пре ма-
пот пи са за ње го ве ак те од го ва ра вла да или пре ми јер, тј. за то што 

42) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 244.

43) Рат ко Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, вол. 54, бр. 2, 2006, стр. 19.
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ни је са мо ста лан у вр ше њу функ ци је. По што у по лу пред сед нич ким 
си сте ми ма по сто ји ба рем део над ле жно сти пред сед ни ка ко је ни су 
по кри ве не пре ма пот пи си ма, оту да је ло ги ка по ли тич ке од го вор но-
сти са свим при сут на.44) По во ди по ли тич ке од го вор но сти мо гу да се 
но ми нал но озна че као кр ше ње уста ва, ве ле и зда ја, ми то, али ње на 
при ро да се том чи ње ни цом не ме ња. Ак ту ел ни Устав је на пу стио 
прет ход но ре ше ње опо зи ва, ка да су у крај њој ин стан ци пред сед ни-
ка сме њи ва ли гра ђа ни и увео раз ре ше ње. Та кво ре ше ње у пост ко-
му ни стич ким зе мља ма ко је има ју по лу пред сед нич ки си стем да нас 
зна је ди но Мол да ви ја.45) Пред сед ник Ср би је од го ва ра због ''кр ше-
ња Уста ва'', а та да по сту пак за раз ре ше ње по кре ће јед на тре ћи на 
по сла ни ка (чл. 118 Уста ва). Од лу ку за тим о то ме до но си Устав ни 
суд у ро ку од 45 да на. Ако од лу ка о по вре ди Уста ва бу де по зи тив на, 
да би се пред сед ник раз ре шио 2/3 по сла ни ка то мо ра да по твр ди. 
Упо ред но, у ве ћи ни ис точ но е вроп ских си сте ма пре о вла ђу је ре ше-
ње по ко ме ко нач ну од лу ку о од го вор но сти ше фа др жа ве до но си 
устав ни или вр хов ни суд.46) 

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ако се има у ви ду да тра ди циј ски у Ср би ји не ма аде кват-
не пар ла мен тар не коч ни це за са мо во љу вла де, он да је нео п ход но 
обез бе ди ти ал тер на тив ну по лу гу мо ћи у по ли тич ком си сте му ко ја 
ће за у зда ва ти вла ди ну са мо во љу. ''У Ср би ји је вла да и на род „јед но 
исто“. Или, са мо га гле ди шта, на род по кла ња сву ве ру пар та ји 
што је на вла ди. У Ср би ји не ма ни ли бе ра ла ца ни кон зер ва ти ва-
ца као пар та је. Не ма опо зи ци је...'', још у XIX је ве лио Све то зар 
Мар ко вић.47) Сма тра мо да је по лу пред сед нич ки си стем лек за пре-
ве ли ку моћ вла де, али са нео п ход ним ко рек ци ја ма у при лог ја ча ња 
пред сед ни ка.

Нео п ход но је до да ти ли мит да пред сед ник мо же би ти са мо 
лич ност ко ја је ро ђе на у зе мљи (као у Бу гар ској и Ли тва ни ји) и 
још ста ро сни цен зус од 50 го ди на из раз ло га ак цен ти ра ња ис ку ства 
као ва жног за овај по ло жај. Озбиљ но по раз ми сли ти о про пи си ва-
њу да шеф др жа ве мо же би ти лич ност ко ја не са мо да ни је члан 

44) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 222.

45) Ibid, 224.

46) Ibid.

47) Све то зар Мар ко вић, Срп ске об ма не, 1869, (http://www.rast ko.rs/rast ko/de lo/10664, да тум 
при сту па 31.3.2010)
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не ке пар ти је, не го и да ни ка да ни је би ла при пад ник стран ке, због 
то га што на шу по ли тич ку кул ту ру бо ји те шко на сле ђе све оп штег 
по ли тич ког ана те ми са ња и пре 2000. и по сле. Да би пред сед ник 
био ар би тар по ли тич ког жи во та, он мо ра би ти осло бо ђен сум ње 
да је не ка да слу жио не кој пар ти ји. За др жа ти ре ше ње да пар ла мент 
и Устав ни суд де ле уло гу у ве зи пред сед нич ке од го вор но сти. Нај-
ви ше ме ња ти у сфе ри од но са пред сед ни ка пре ма Вла ди и ши ри не 
ње го вих овла шће ња. Пред сед ник тре ба да има у не ким мо мен ти ма 
и пра во пред се да ва ња Вла дом, са зи ва ња сед ни ца и пот пи си ва ња  
нај ва жни јих ака та. Др жи мо да би у слу ча ју пат-по зи ци је кри за мо-
гла да се пре ва зи ђе прет њом рас пу шта ња скуп шти не, од но сно пре 
то га по кре та њем по ступ ка пред сед нич ке од го вор но сти. За др жа ти 
су спен зив ни ве то (3/5 ве то), уве сти пра во за ко но дав не ини ци ја ти-
ве и пра во пред сед ни ка да за ко не ша ље на ре фе рен дум (огра ни чи-
ти по бро ју, ма те ри ји и вре мен ском ро ку), као и пра во да се сва ке 
го ди не све ча но обра ти скуп шти ни на чел ним пре гле дом пла на ра да 
из де ло кру га ње го вих над ле жно сти.
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Устав Ре пу бли ке Ср би је

MarkoPejkovic

HEADOFTHESTATEPOSITION
INSERBIANPOLITICALSYSTEM

Summary
Lo o king to ward sci en ti fic com mu nity which de als with con sti tu-

ti o nal law’s and po li ti cal system’s is su es, one co uld find no una ni mity 
among sci en tists re gar ding Ser bia’s system of go vern ment un der 1990. 
and 2006. con sti tu ti ons as be ing se mi-pre si den tial. So me im por tant, 
but dis tin cti ve opi ni ons, ar gue of system be ing of par li a men tary, even 
pre si den tial (cha ri sma tic?) type. For which re a son, aut hor first cla ri fi-
es the ory of se mi-pre si den tial system, i.e. ma kes at tempt to shed so me 
light on (still) un pre ci se de fi ni tion of se mi-pre si den tial system no tion, 
and he tho ught this sec tion will ser ve as in tro duc tion in to furt her exa-
mi na ti on of the mat ter at sta ke. Then, he pro ce eds to analyze con sti-
tu ti o nal ar ran ge ments in the last two de ca des, with spe cial re gard to 
exam ples from po li ti cal li fe in which pre si dent ac ted as an im por tant fi-
gu re, but to com pra ti ve se mi-pre si den tial, east-Euro pean aspect as well. 
The due con si de ra tion is gi ven to the su spen si ve ve to and emer gency 
po wers. Ha ving en co un te red with ne west hints from po li ti cal class that 
Con sti tu tion 2006. is ac tu ally to be re vi sed, aut hor sug gests pac ka ge-
re form con cer ning head of sta te in sti tu tion. He as su mes that pre si dent 
of Ser bia, obli ged by for mer and con tem po rary con sti tu ti ons, pro du ced 
not hing but a fu ti le or non-in sti tu i o nal bi as sed prac ti ce and ac hi e ved 
un sa tis fac tory re sults, in terms of ef fi ci ency and ef fec ti ve ness in po li ti-
cal system of Ser bia. 
Key words: se mi-pre si den tial system, head of sta te, po li ti cal system, con sti tu-

tion, system of go vern ment, su spen si ve ve to, emer gency po wers.
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