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Сажетак
У ра ду се пра ти ево лу ци ја прав ног по ло жа ја по ли тич ких 

пар ти ја у на шој зе мљи, од вре ме на њи хо вог на стан ка до на ших 
да на. У том сми слу, ана ли зи ра се устав ни и за кон ски по ло жај по-
ли тич ких пар ти ја у Кра ље ви ни Ср би ји, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Де мо крат ској Фе де ра тив-
ној Ју го сла ви ји и Фе де ра тив ној На род ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји 
у вре мен ском ра спо ну од 1881. го ди не ка да је до нет пр ви за кон о 
збо ро ви ма и удру же њи ма Кра ље ви не Ср би је до 1963 го ди не го-
ди не ка да је уга шен по след њи стра нач ки лист у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји. Про ме не у прав ном по ло жа ју по ли тич ких стра на ка у 
на шој зе мљи, одр жа ва ле су ду бље дру штве но-по ли тич ке про ме не 
у про це су де мо кра ти за ци је.
Кључ не ре чи: По ли тич ке пар ти је, прав ни по ло жај, дру штве не про ме не, 

Ср би ја, Ју го сла ви ја, 1881-1963. го ди на

*) Рад је ре зул тат и ра да на про јек ту „Пар ла мен тар не по ли тич ке стран ке у Кра ље ви ни 
СХС-Ју го сла ви ји 1918-1941.“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ПОЧЕЦИСТРАНАЧКОГОРГАНИЗОВАЊА
ИРЕГУЛИСАЊАПОЛОЖАЈАПАРТИЈА

УКРАЉЕВИНИСРБИЈИ1)

До осни ва ња пр вих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји до шло је у 
вре ме вла да ви не кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. На род на ра ди кал на 
стран ка усва ја свој Про грам и осни ва се 20. ја ну а ра2) 1881. а Срп-
ска на пред на стран ка два да на ка сни је, 22. ја ну а ра 1881. го ди не (В. 
Кре стић, Р. Љу шић, 1991). Обе на ста ју пре фор мал ног до но ше ња 
За ко на о збо ро ви ма и удру же њи ма, ко ји је до нет на пред лог на-
пред њач ке вла де 13. апри ла 1881. го ди не. Упра во та чи ње ни ца да 
су по ли тич ке пар ти је пр во на ста ле, а тек по том прав но ре гу ли сан 
њи хов по ло жај, ука зу је на то да су се дру штве ни и по ли тич ки жи-
вот Ср би је и дру штве не про ме не од ви ја ли ди на мич ни је не го што 
су но си о ци вла сти мо гли да пред ви де. Слич на се си ту а ци ја де си ла 
и при ли ком об на вља ња ви ше пар ти зма у на шој зе мљи 1989/90 го-
ди не.  

У том пр вом За ко ну о збо ро ви ма и удру же њи ма, по ли тич ке 
стран ке се као по јам не по ја вљу ју, али за кон ски текст пра ви раз-
ли ку из ме ђу по ли тич ких и не по ли тич ких удру же ња. За ства ра ње 
по ли тич ког удру же ња би ло је по треб но до пу ште ње по ли ци је „али, 
ка ко из гле да, оно је мо гло би ти од ре че но са мо он да ако би у пра-
ви ли ма удру же ња би ло не че га што се не би сла га ло са за ко ном. 
Над зор вла сти над по ли тич ким удру же њи ма био је строг; власт је 
има ла пра ва пре гле да ти за пи сни ке Удру же ња и сла ти свог иза сла-
ни ка на ње го ве са стан ке“ (С. Јо ва но вић-5, 1990: 70). Без об зи ра 
на ова ква огра ни че ња, реч је о пр вом за ко ну ко ји уре ђу је област 
стра нач ког ор га ни зо ва ња у прав ној исто ри ји Ср би је, и то на на-
чин да до пу шта осни ва ње и рад по ли тич ких стра на ка. Пре ње га, 
пре ма тврд њи Сло бо да на Јо ва но ви ћа, „по ли тич ка удру же ња би ла 
су у на че лу за бра ње на. Осни ва ње стра на ка и пре тре са ње по ли тич-
ких пи та ња на јав ним ску по ви ма сма тра ло се као про тив но јав ном 
по рет ку“ (С. Јо ва но вић-5, 1990: 71). Ме ђу тим, две и по го ди не ка-
сни је из би ја Ти моч ка бу на, краљ Ми лан за њу оп ту жу је ра ди ка ле 
и до но си, 2. но вем бра 1883. го ди не акт са за кон ском сна гом ко јим 
„об у ста вља“ За кон о удру же њи ма и збо ро ви ма „узи ма ју ћи у об зир 

1) Нај ве ћи део гра ђе за пи са ње овог ра да цр пео сам из би бли о теч ког и ар хив ског  фон да 
Би бли о те ке На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. По себ но се за хва љу јем би бли о те-
кар ки Рад ми ли Сто ја но вић на дра го це ној по мо ћи ко ју ми је пру жи ла у овом на уч но-ис-
тра жи вач ком ра ду.

2)  Сви да ту ми у тек сту су да ти по но вом, гре го ри јан ском ка лен да ру.



УрошШуваковић Друштвенепроменеирегулисањеположаја...

319

да је та зло у по тре ба удру же ња и збо ро ва по ста ла опа сна за јав ну 
си гур ност у зе мљи“ (М. Обре но вић, 1883).

Но ви За кон о удру же њи ма и збо ро ви ма до нет је 23. ју на 
1884. го ди не (За ко ни о штам пи, удру же њи ма и збо ро ви ма, итд, 
1884). Са др жи ве о ма ре стрик тив не од ред бе о свим удру же њи ма 
и, по себ но, у гла ви II, још ре стрик тив ни је од ред бе у по гле ду по-
ли тич ких удру же ња. Од од ре да ба ко ја се од но се на сва удру же ња 
он про кла му је да „срп ски гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ња“ (чл. 1 
ст. 1), а у по гле ду удру жи ва ња са ино стра ним еле мен том до пу шта 
га тек уз одо бре ње ми ни стра уну тра шњих де ла. Тај на удру же ња 
се за бра њу ју. За кон про пи су је да се уре ђе њем (ста ту ти ма) удру-
же ња мо ра на зна чи ти „цељ удру же ња, сред ства и на чин ко јим се 
има оно оства ри ти; на чин ко јим ће се дру штво обра зо ва ти и об на-
вља ти; се ди ште удру же ња; пра ва и ду жно сти чла но ва удру же ња; 
ор га ни упра ве удру же ња; шта се зах те ва да би од лу ке удру же ња 
има ле вред ност, ка ко ће се оне са ста вља ти и об ја вљи ва ти; шта је 
про пи са но за на рав на ње су ко ба или спо ро ва ко ји би се у по сло ви-
ма удру же ња до го ди ли; ко ће удру же ње пред ста вља ти, а ка ква ће 
му би ти упра ва; ка ко ће се ре ша ва ти о пре стан ку удру же ња“ (чл. 
4, ст. 2). Ка рак те ри стич но за за кон је ве ли ко ме ша ње у др жа ве у 
рад свих удру же ња: вла сти ма се под но си пред лог уре ђе ња, а она га 
мо же одо бри ти или не одо бри ти или за бра ни ти (чл. 6); пред сед ник 
или пред став ник удру же ња ду жан је др жав ној вла сти са оп шти ти 
спи сак чла но ва удру же ња, а уко ли ко удру же ње има фи ли ја ле, то је 
ду жна и сва ка фи ли ја ла да учи ни (чл. 10); из ве штај о ра ду ко ји под-
но си сво јим чла но ви ма, удру же ње је ду жно да до ста ви и др жав ним 
вла сти ма (чл. 11); „власт мо же и сво га иза сла ни ка по сла ти на сва ки 
скуп удру же ња“ (чл. 15), итд. Ка да је о по ли тич ким удру же њи ма 
реч, њи хо ви чла но ви не мо гу би ти „стран ци, жен ски ње, ђа ци, не-
пу но лет на ли ца и сви ко ји не ужи ва ју сва гра ђан ска пра ва“ (чл. 24). 
Пред сед ни штво по ли тич ког удру же ња не мо же има ти ви ше од 10 
чла но ва (чл. 26). Осим што је ду жно да као и сва ко удру же ње пре-
да вла сти ма спи сак сво јих чла но ва, по ли тич ко удру же ње „по сле 
је у сва ко до ба на зах тев вла сти, а ре дов но на кра ју сва ке го ди не, 
ду жно ја вља ти вла сти све лич не про ме не, при но вље ње или ис пи-
са не чла но ве“ (чл. 26). За раз ли ку од дру гих, по ли тич ким удру же-
њи ма је за бра ње но да осни ва ју под од бо ре или фи ли ја ле (чл. 27, ст. 
1). Овим се за пра во су штин ски спре ча ва пар тиј ско ор га ни зо ва ње 
у др жав ним окви ри ма, па се ти ме по ли тич ке пар ти је сво де на по-
ли тич ке клу бо ве. За бра ње но је исто вре ме но члан ство у ви ше по-
ли тич ких удру же ња (чл. 27, ст. 2). За кон за бра њу је утвр ђи ва ње и 
но ше ње сим бо ла по ли тич ког удру же ња (чл. 28), као и ко ри шће ње 



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.317-332.

320

оп штин ских, цр кве них или др жав них згра да за са стан ке или ску-
по ве по ли тич ких удру же ња (чл. 39). По себ но је зна чај на и крај ње 
ре стрик тив на од ред ба ко ја пред ви ђа да уко ли ко се не ко не по ли тич-
ко удру же ње упу сти у по ли тич ке по сло ве, на ње га се има ју при ме-
ни ти од ред бе За ко на ко је се од но се на по ли тич ка удру же ња, при 
че му је др жав на власт ар би трер но овла шће на да про це њу је по ли-
тич ност удру же ња (чл. 30). 

Ком про мис ко ји је краљ Ми лан по сти гао са по ли тич ким 
стран ка ма, пр вен стве но са ра ди ка ли ма, омо гу ћио је до но ше ње тзв. 
ра ди кал ског Уста ва 1888. го ди не. Њи ме је, пр ви пут у на шој устав-
но-прав ној исто ри ји, у са мом устав ном тек сту га ран ту је сло бо да 
удру жи ва ња и она ће на да ље би ти га ран то ва на у свим уста ви ма 
Кра ље ви не Ср би је3). До ла ском ра ди ка ла на власт, под ре жи мом 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа, до нет је и но ви За кон о јав ним 
збо ро ви ма и удру же њи ма 12. апри ла 1891. го ди не (За кон о јав ним 
збо ро ви ма и удру же њи ма, 1903)4). Тај је за кон зна чај но ли бе рал ни-
ји и де мо крат ски ји у од но су на за кон ко ји му прет хо ди. Основ на 
је раз ли ка у то ме да се ви ше не пра ви раз ли ка из ме ђу удру же ња 
уоп ште и по ли тич ких удру же ња, већ се сва удру же ња тре ти ра ју 
јед на ко. За кон про кла му је пра во удру жи ва ња ко је ва жи за срп ске 
гра ђа не „у ци ље ви ма ко ји ни су про тив ни за ко ну“ (чл. 32), уз по зив 
на из рич ну Устав ну од ред бу да се то пра во „не мо же пот чи ни ти 
ни ка квој пре вен тив ној ме ри“. За кон од ре ђу је да „Удру же ње је скуп 
лич но сти, ко је су ме ђу соб но стал но ве за не за јед нич ким сме ром 
или за дат ком“ (чл. 33). Под овај За кон, као ни под исто вр сне прет-
ход не и по то ње не пот па да ју тр го вач ка удру же ња, а тај на удру же-
ња су за бра ње на. За осни ва ње удру же ња не тра жи се ни прет ход но 
одо бре ње ни прет ход на при ја ва; оба ве за је удру же ња са мо да „об-
зна ни пу тем штам пе, при са мом по стан ку, сво је уре ђе ње и сво је 
пред сед ни штво-упра ву“ (чл. 37), што се од но си ло и на сва ку про-
ме ну у њи ма. Управ на власт је из гу би ла пра во над зо ра над ра дом 
свих удру же ња, укљу чу ју ћи да кле и по ли тич ка. С об зи ром на то да 
За кон не пред ви ђа раз ло ге за за бра ну ра да удру же ња, Сло бо дан Јо-
ва но вић за кљу чу је ка ко оно „ни је мо гло би ти рас ту ре но, не го са мо 
ка жње но по про пи си ма ка зне ног за ко ни ка“( С. Јо ва но вић-6, 1990: 
44). Он оце њу је да је „Ра ди кал ни за кон о збо ро ви ма и удру же њи ма 
ишао мно го да ље не го на пред њач ки за кон од 1881, иако је већ овај 

3)  Уста ви из 1888. и 1903. го ди не то чи не у исто вет ном тек сту, у оба слу ча ја у чла ну 25: 
„Срп ски гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ти се у це љи ма ко је ни су про тив не за ко ну:/Ово 
пра во не мо же се пот чи ни ти ни ка квој пре вен тив ној ме ри“. Од ред бу, у осно ви исто вет ну 
оној из ста ва 1 овог чла на, са др жи и Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. го ди не.

4)  Вра ћен у жи вот Уста вом од 5. ју на 1903. го ди не
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из гле дао вр ло сло бо до у ман ...Нај ја ча стран ка у зе мљи, ра ди ка ли су, 
у свом вла сти том ин те ре су, те жи ли да стра нач ки жи вот ко ји је до-
ла зио до из ра за у збо ро ви ма и удру же њи ма, осло бо де по ли циј ског 
над зо ра што пот пу ни је“ ( С. Јо ва но вић-6, 1990: 44).

С до но ше њем но вог Уста ва 1901. го ди не, би ло је по кре ну то 
пи та ње и усва ја ња но вог За ко на о збо ро ви ма и удру же њи ма. Вла-
дин пред лог је пред ви ђао по нов но уво ђе ње одо бре ња по ли циј ске 
вла сти за ре ги стра ци ју удру же ња, ко ја ни је це ни ла свр сис ход ност 
ци ље ва, већ са мо за ко ни тост, а про тив ње ног ре ше ња би ла је до пу-
ште на жал ба Др жав ном са ве ту. Ре ше ња при хва ће на у Скуп шти ни 
и Се на ту Кра ље ви не Ср би је у по гле ду овог за кон ског про јек та су 
се раз ли ко ва ла, та ко да он ни је фор мал но усво јен чак ни у дру гом 
по ку ша ју, мар та 1902. у Се на ту, и то, „пре ма оп штем ми шље њу во-
љом са мог кра ља“ (С. Јо ва но вић-7, 1990: 232-234, 273-274).

Мај ским пре вра том 1903. го ди не и до но ше њем но вог Уста ва 
исте го ди не, по но во је вра ћен на сна гу За кон о јав ним збо ро ви ма 
и удру же њи ма из 1891. го ди не. „До но ше њем Уста ва од 1903. го ди-
не су у Ср би ји оства ре не устав не, прав не прет по став ке за уво ђе-
ње пар ла мен тар не вла де по ен гле ском мо де лу“ (Љ. Кр кљуш, 2009: 
220). Ме ђу тим, упр кос на стан ку по ли тич ких пар ти ја у мо дер ном 
сми слу ко ји се да ти ра са 1881. го ди ном, иако се ја сно про фи ли са-
ни раз ли чи ти по ли тич ки про гра ми, иде је и гру пе ко је су их за сту-
па ле, али без пар тиј ско-ор га ни за циј ског еле мен та, мо гу из дво ји ти 
и не ко ли ко де це ни ја ра ни је (В. Кре стић, Р. Љу шић, 1991), упр кос 
њи хо вој ле га ли за ци ји кроз за ко не о удру же њи ма, упр кос то ме што 
су скуп штин ски из бо ри 1883. го ди не спро ве де ни са већ ор га ни зо-
ва ним пар ти ја ма, ни је дан устав Кне же ви не, од но сно Кра ље ви не 
Ср би је ни је по зна вао по јам по ли тич ке пар ти је, по ли тич ке стран ке 
и сл. па им са мим тим ни је ни мо гао да на ме ни не ку уло гу у из бор-
ном про це су (на при мер, функ ци ју кан ди до ва ња) ни ти у по ли тич-
ком жи во ту уоп ште. „Из о ста нак пој ма по ли тич ке пар ти је/стран ке 
из устав них тек сто ва био је ре зул тат во ље уста во тво ра ца да га ран-
ту ју на оп шти на чин сло бо ду удру жи ва ња, што је оп шти по јам и 
за по ли тич ко, и син ди кал но итд. удру жи ва ње, док су вла сто др шци 
се би ти ме за др жа ва ли мо гућ ност нај ди рект ни јег ути ца ја, омо гу ћа-
ва ња, се лек тив ног омо гу ћа ва ња и оне мо гу ћа ва ња пар тиј ског де ло-
ва ња и ути ца ја“ (У. Шу ва ко вић, 2007: 121).
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РЕГУЛИСАЊЕОСНИВАЊАИРАДА
ПОЛИТИЧКИХСТРАНАКАУ

КРАЉЕВИНИСХС-ЈУГОСЛАВИЈИ

Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на ста вљен 
је рад по ли тич ких стра на ка ко је су на те ри то ри ји но во фор ми ра не 
др жа ве де ло ва ле и пре ак та ује ди ње на, али је до шло и до фор ми-
ра ња но вих по ли тич ки пар ти ја (Исто ри ја гра ђан ских стра на ка у 
Ју го сла ви ји, књ. 1,  1952). Ви дов дан ским уста вом из 1921. го ди не 
га ран то ва на је сло бо да удру жи ва ња (чл. 14) (М. Ра до је вић, 2004), 
али је она би ла су штин ски огра ни че на. Та ко Устав про пи су је да 
„Гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ња, збо ра и до го во ра. Бли же од ред-
бе о то ме до не ће за кон“ (чл. 14, ст. 1 Уста ва), те да „Гра ђа ни има ју 
пра во удру жи ва ти се у ци ље ви ма ко ји ни су по за ко ну ка жњи ви“ 
(чл. 14, ст. 2 Уста ва). Уста вом је оста вље но за ко ну да ре ши о уво-
ђе њу би рач ког пра ва за же не (чл. 70, ст. 3 Уста ва), али из бор ним 
за ко но дав ством оно же на ма ни је при зна то ни ка да то ком по сто ја ња 
пр ве ју го сло вен ске др жа ве. Сем ових огра ни че ња, Устав је пред-
ви ђао и мо гућ ност за кон ске су спен зи је овог пра ва за це лу др жав ну 
те ри то ри ју „у слу ча ју ра та или оп ште мо би ли за ци је“, од но сно за 
део те ри то ри је „за слу чај ору жа не по бу не“ (чл. 127. Уста ва). Из 
ових раз ло га тач на је оце на Дра го ша Јев ти ћа да је Ви дов дан ски 
устав „са др жао низ од ре да ба ко ји ма је про кла мо вао пра ва гра ђа-
на“, али да је „обил ним ко ри шће њем тзв. „ка у чук-па ра гра фа“ он 
до зво лио за ко но дав ној вла сти да про кла мо ва не сло бо де и пра ва 
гра ђа на не са мо огра ни чи већ их и уки не“ (Д. Јев тић, 1988: 108). 
Упра во је до та квог огра ни ча ва ња и до шло већ 2. ав гу ста 1921. 
го ди не до но ше њем За ко на о за шти ти јав не без бед но сти и по рет-
ка у др жа ви (За кон о за шти ти, 1923). Овим за ко ном је ста вље на 
ван за ко на Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, од но сно сва ко удру-
же ње у ци љу про па ги ра ња ко му ни зма, анар хи зма или по ве зи ва ње 
са ино стра ним еле мен том у ци љу „до би ја ња ка кве по мо ћи оту да 
ра ди при пре ме за ре во лу ци ју“ су про гла ше ни као „зло чин ство у 
сми слу Ка зне ног За ко ни ка“ (За кон о за шти ти, 1923: чл. 1). Иако 
је Ви дов дан ски Устав у де фи ни ци ји др жа ве са др жао од ред бу ко-
јом је мо нар хи ја ка рак те ри са на као „пар ла мен тар на“, она су штин-
ски по свом ка рак те ру то ни је би ла бу ду ћи да устав ним од ред ба ма  
„о над ле жно сти цен трал них ор га на вла сти ово на че ло би ло је де-
фор ми са но, а бит на обе леж ја пар ла мен тар ног ре жи ма не ги ра на“ 
(Р. Мар ко вић, 2003: 133). Уоста лом, чи ње ни ца да је од укуп но 24 
вла де ко ли ко их је про ме ње но од ус по ста вља на Кра ље ви не СХС 
до уво ђе ња ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, са мо две про ме ње но во љом 
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На род не скуп шти не (пр ва вла да М. Ве сни ћа 1920. и пе та вла да Н. 
Узу но ви ћа 1926.), а оста ле во љом вла да ра (Б. Пе тра но вић, 1988: 
132), нај бо ље све до чи у при лог те зи да цен тар од лу чи ва ња ни је 
био пар ла мент ни ти по ли тич ке стран ке, већ вла дар и ње го ва ка ма-
ри ла.

Уво ђе њем ше сто ја ну ар ке дик та ту ре на сту пио је још те жи пе-
ри од за по ли тич ке пар ти је у Ју го сла ви ји, бу ду ћи да су Кра ље вом 
про кла ма ци јом пар ла мен та ри зам и све по ли тич ке пар ти је у зе мљи 
озна че ни „смет њом за сва ки плод ни рад у др жа ви“ (А. Ка ра ђор ђе-
вић, 1929), па су сто га стран ке рас пу ште не. „Све по ли тич ке стран-
ке из пар ла мен тар ног ре жи ма ста вље не су по сле 6. ја ну а ра ван 
за ко на. Оне се ни су ни ка да – ни у Ср би ји ни у Аустро-Угар ској 
ра ни је на ла зи ле у та квом по ло жа ју од тре нут ка ка да су на ста ле. Те-
шко су се сна ла зи ле, из у зев Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, ко-
ја је де ло ва ла иле гал но од 1921. го ди не“ (Д. То шић, 2006: 50). Рас-
пу шта ју ћи све по ли тич ке стран ке, у име по тре бе да „из ме ђу Кра ља 
и На ро да не мо же и не сме ви ше би ти по сред ни ка“ ко ју је об ја вио 
у свом ма ни фе сту, краљ Алек сан дар се опре де лио за уво ђе ње бес-
пар тиј ског си сте ма у Ју го сла ви ји. Ме ђу тим, у ре а ли за ци ји те иде је 
ше сто ја ну ар ски ре жим се већ у пр вим да ни ма „су о чио с по тре бом 
суп сти ту и са ња функ ци је по ли тич ких пар ти ја бар у оном сег мен ту 
ко ји се од но си на ши ре ње од ре ђе не иде о ло ги је, у кон крет ном слу-
ча ју иде о ло ги је ин те грал ног ју го сло вен ства“ (У. Шу ва ко вић – 1, 
2007: 218). У свр ху по ку ша ја про на ла же ња ор га ни за ци је-суп сти-
ту та за по ли тич ке пар ти је, ба рем у по гле ду вр ше ња њи хо ве иде о-
ло ги за циј ске функ ци је, по ку ша но је од стра не вла сти ко ри шће ње 
ку лур но-про свет ног си сте ма, штам пе и дру штва „Со ко“ (Н. Жу тић, 
1991). Ме ђу тим, већ се по ло ви ном 1930. го ди не уви ђа ју ве ли ке те-
шко ће у том сми слу. За то ре жим до ла зи на иде ју о ства ра њу јед не 
је ди не Вла ди не стран ке, док би рад оста лих стра на ка био оне мо-
гу ћен. Тре ћег сеп тем бра 1931. го ди не краљ Алек сан дар ок тро и ше 
но ви Устав (М. Ра до је вић, 2004) ко јим је про кла мо ва но да „гра ђа-
ни има ју пра во удру жи ва ња, збо ра и до го во ра у гра ни ца ма за ко на. 
Не мо же би ти удру жи ва ња на вер ској или пле мен ској или ре ги о-
нал ној осно ви у пар ти ско-по ли тич ке свр хе...“ (чл. 13, ст. 1 Уста ва). 
Ка ко се ви ди, опет се ко ри сте тзв. „ка у чук од ред бе“ за огра ни ча-
ва ње пра ва удру жи ва ња, уз до пун ску ре стрик ци ју у од но су на Ви-
дов дан ски устав: за бра ну ства ра ња по ли тич ких пар ти ја на вер ској, 
пле мен ској или ре ги о нал ној осно ви. То је, у прак си, зна чи ло да све 
пар ти је ко је се осни ва ју мо ра ју има ти ју го сло вен ски ка рак тер. Та-
кву кра ље ву во љу спро во ди, не ко ли ко не де ља ка сни је до нет За кон 
о удру же њи ма, збо ро ви ма и до го во ри ма (За кон о удру же њи ма, итд, 
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1931). Ње гов је сми сао за пра во био да оне мо гу ћи фор ми ра ње оних 
пар ти ја ко је ни су би ле по во љи вла сти. Иде ја је за пра во би ла да се 
ни ка ко не до пу сти об на вља ње ста рих, „бив ших стра на ка“, већ да 
се стран ке при мо ра ју да про ђу кроз про цес по нов не ре ги стра ци је. 
Основ но по ла зи ште За ко на, у по гле ду стра нач ког ор га ни зо ва ња, 
пред ви ђа да „Осни ва ње по ли тич ких удру же ња (по ли тич ких дру-
шта ва, по ли тич ких стра на ка), ко ја не мо гу има ти вер ски, пле мен-
ски или ре ги о нал ни ка рак тер, ни ти за да так ко ји би био про ти ван 
на род ном је дин ству, це ли ни др жа ве или др жав ном или дру штве-
ном по рет ку, ве за но је за на ро чи ту до зво лу Ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва, ко ји ре ша ва и о то ме да ли се не ко удру же ње има сма тра ти 
по ли тич ким“ (члан 12. став 1). Про це ду ра је да ље на ла га ла да је за 
осни ва ње стран ке по треб но да свој пот пис да 100 би ра ча и да се 
при ја ва под не се ми ни стру уну тра шњих по сло ва, ко ји је овла шћен 
да од лу чи о до пу шта њу осни ва ња по ли тич ке стран ке, што се об ја-
вљу је у „Слу жбе ним но ви на ма“. Тек по при је му ове од лу ке, пот-
пи сни ци при ја ве мо гу да кре ну са ства ра њем ор га ни за ци је сво је 
стран ке, та ко да у сва ком сре зу у др жа ви мо ра ју има ти ор га ни за ци-
ју од нај ма ње 60 чла но ва. Ка сни јим За ко ном о из ме на ма и до пу на-
ма овог За ко на из 1933. го ди не сма њен је број тра же них пот пи са 
на по 30 у ½ укуп ног бро ја сре зо ва „с тим да су ови сре зо ви на 
те ри то ри ји бар 2/3 ба но ви на“( За кон о из ме на ма За ко на о удру же-
њи ма, итд, 1933). По за вр ше ном осни ва њу ор га ни за ци ја, под но си 
се ми ни стру уну тра шњих по сло ва до каз да је пар ти ја ор га ни зо-
ва на у це лој др жа ви на на ве де ни на чин, а Ми ни стар од лу чу је у 
ро ку од 2 ме се ца да ли одо бра ва да стран ка по сто ји и ра ди. Ја сно 
је да је ова ква про це ду ра зна чај но оте жа ва ла, по сту пак осни ва ња 
и ра да по ли тич ких пар ти ја, од но сно да је до при но си ла њи хо вом 
не по сто ја њу. За ко но да вац је, из ре ком про пи су ју ћи ка кве се пар ти је 
мо гу осни ва ти, за пра во по ла зио од схва та ња пар ти ја као сред ста ва 
за оства ри ва ње на ци о нал ног ин те ре са (У. Шу ва ко вић, 2004: 167-
169), ка кво је нај при сут ни је, ком па ра тив но по сма тра ју ћи, у оним 
зе мља ма ко је свој по ли тич ки си стем гра де као те ко ви ну ан ти ко-
ло ни јал не бор бе и на ци о нал ног осло бо ђе ња, као и у др жа ва ма са 
јед но пар тиј ским по ли тич ким си сте мом (Р. Смиљ ко вић, 1993: 11). 
За кон је по сти гао ефе кат. На Ми тров дан ским из бо ри ма 1931. го ди-
не гра ђа ни су гла са ли за јед ну је ди ну из бор ну ли сту – ли сту ге не-
ра ла Пе тра Жив ко ви ћа. На њој су се на ла зи ли они по ли ти ча ри ко ји 
су би ли укљу че ни у ше сто ја ну ар ски ре жим. Ра ди ло се у нај ве ћем 
бро ју о лич но сти ма ко ји су се одво ји ли од сво јих „бив ших“ стра на-
ка, пр вен стве но ра ди ка ли ма и де мо кра та ма, али и из свих дру гих 
„бив ших“ стра на ка, са из у зет ком Ко ро ше че ве СЛС. „Фор мал но 
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гле да ју ћи, пар ла мен тар ни из бо ри одр жа ни но вем бра 1931. го ди не 
је су одр жа ни у скла ду са бес пар тиј скимна че лом.

Је ди на ли ста ко ја је на њи ма уче ство ва ла – ли ста ге не ра ла 
Пе тра Жив ко ви ћа ни је још увек би ла пар тиј ска из бор на ли ста“ (Д. 
Ма ли ко вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић, 2007: 247). Од по сла ни ка 
са те ли сте ће се тек кра јем те го ди не по че ти са фор ми ра њем но-
ве, Вла ди не стран ке – Ју го сло вен ске ра ди кал но-се љач ке де мо кра-
ти је (ЈРСД), ко ја ће 1933. го ди не про ме ни ти име у Ју го сло вен ска 
на ци о нал на стран ка.  Из ње се већ 1932. из два ја стран ка „Бор ба-
ша“, а кра јем 1932. и по чет ком 1933. го ди не до ла зи до фор ми ра ња 
Ра ди кал но-со ци јал не стран ке. Ове две су, иако су по ку ша ва ле да 
стек ну опо зи ци о ни ста тус, за пра во би ле кре а ци ја ре жи ма, ко ји је 
ти ме при кри вао озби љан де фи цит де мо крат ског ле ги ти ми те та. На 
осно ву Уста ва из 1931. го ди не и За ко на о о удру же њи ма, збо ро ви ма 
и до го во ри ма рад је по ку ша ла да об но ви Ра ди кал на стран ка, пре 
уво ђе ња дик та ту ре нај у ти цај ни ја и нај у спе шни ја стран ка у зе мљи. 
Ме ђу тим, у вре ме вла де Ми ла на Ср шки ћа, ина че бив шег ра ди ка ла, 
тај је зах тев од би јен, уз обра зло же ње да је при ја вље на ра ди кал на 
стран ка „пле мен ски обе ле же на“. Та кав од го вор ре жи ма по твр дио 
је став Љу бе Да ви до ви ћа, ше фа  Де мо крат ске стран ке, „ка да је ју ла 
1933. об ја шња вао сво јим стра нач ким при ја те љи ма за што опо зи ци-
о не стран ке не тре ба да се при ја вљу ју за до зво лу за рад“ (Д. То-
шић, 2006: 58). Тек на кон смр ти кра ља Алек сан дра до ла зи до ожи-
вља ва ња ста рих по ли тич ких стра на ка, али уз за др жа ва ње Уста ва 
из 1931. го ди не и по сто је ћег за ко но дав ства  и ус по ста вља ња јед не 
вр сте ви ше стра нач ког си сте ма „ко ји је био то ле ри сан од стра не 
кне за Па вла и ко ји се мо же озна чи ти као кон тро ли са но ви ше стра-
нач је“ (Д. Ма ли ко вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић, 2007: 252).Ва ља 
уочи ти и то да устав ни тек сто ви Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је на-
ста вља ју са тра ди ци јом из пе ри о да Кне же ви не/Кра ље ви не Ср би је 
да не по зна ју по јам по ли тич ке пар ти је/стран ке, уко ли ко се на рав но 
из у зме Ок тро и са ни устав из 1931. го ди не ко ји по јам пар ти је по ми-
ње у кон тек сту њи хо ве за бра не (чл. 13. став 1 Уста ва). 

РЕГУЛИСАЊЕОСНИВАЊАИРАДА
ПОЛИТИЧКИХСТРАНАКАУПРВИМ

ГОДИНАМАПОСЛЕIIСВЕТСКОГРАТА

За вр ше так II свет ског ра та, зна чио је за Ју го сла ви ју и про-
ме ну дру штве ног уре ђе ња зе мље. Рат ни по бед ни ци, Ти то ви пар-
ти за ни те жи ли су ус по ста вља њу со ци ја ли зма, на лик оном ко ји је 
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по сто јао у СССР-у. Ме ђу тим, од нос сна га у све ту тих пр вих по рат-
них го ди на ни је до зво ља вао та ко на гао рас кид са прет ход ним уре-
ђе њем. По што је уз по сре до ва ње Вин сто на Чер чи ла пот пи сан спо-
ра зум Ти то-Шу ба шић, но ва ју го сло вен ска вла да ство ре на по сле 
осло бо ђе ња зе мље под пред сед ни штвом мар ша ла Ти та укљу чи ва-
ла је у свој са став и је дан број гра ђан ских по ли ти ча ра из стра на ка 
не ка да шње Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ме ђу њи ма у Са ве зну вла ду су 
ушли др Шу ба шић и др Шу теј из ХСС, Ми лан Грол, пред сед ник 
Де мо крат ске стран ке, Вла да Зе че вић, бив ши члан Глав ног од бо ра 
Де мо крат ске стран ке, а у Вла ду Ср би је бив ши де мо кра та Ми лош 
Ца ре вић и бив ши ра ди кал Ба та Ђу ро вић. Пред сед ник АВ НОЈ-а 
био је бив ши пред сед ник Глав ног од бо ра Де мо крат ске стран ке др 
Иван Ри бар.

Већ 31. ав гу ста 1945. го ди не об ја вљен је но ви За кон о удру-
же њи ма, збо ро ви ма и дру гим јав ним ску по ви ма („Слу жбе ни лист 
ДФЈ“, 65/31.08.1945). Тим за кон се „у ци љу раз ви ја ња по ли тич-
ке, кул тур не и дру штве не ак тив но сти на род них ма са, гра ђа ни ма 
Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је за јем чу је пра во удру жи ва-
ња у по ли тич ка, кул тур на, на уч на, тех нич ка, фи скул тур на и дру га 
удру же ња“ (чл. 1). Као и не ки ра ни ји за ко ни, и овај За кон раз ли-
ку је по ло жај по ли тич ких стра на ка (удру же ња) од по ло жа ја дру гих 
удру же ња ко ја не ма ју та кав ка рак тер. За кон про пи су је да по ли-
тич ка стран ка мо же има ти де ло круг ра да на те ри то ри ји по је ди них 
ауто ном них обла сти или на те ри то ри ји јед не фе де рал не је ди ни це 
(зе маљ ске по ли тич ке стран ке) или на те ри то ри ји „це лог са ве за 
(са ве зне по ли тич ке стран ке)“. За кон зах те ва под но ше ње прет ход не 
при ја ве стран ке над ле жним ор га ни ма, уз ко ју су ду жни да при ло же 
про грам и ста тут сво је стран ке (чл. 3). За ре ги стра ци ју по ли тич ке 
стран ке ауто ном не обла сти или зе маљ ске по ли тич ке стран ке нео п-
ход ни су пот пи си нај ма ње 50 би ра ча, док је за ре ги стра ци ју са ве зне 
по ли тич ке стран ке нео п ход но са ку пи ти пот пи се 100 би ра ча (чл. 4). 
Стран ци и они ко ји не ма ју би рач ко пра во не мо гу уче ство ва ти у 
осни ва њу и ра ду стран ке, а власт мо же за бра ни ти осни ва ње и рад 
са мо оних стра на ка ко је има ју фа ши стич ки или про фа ши стич ки 
ка рак тер „или слу же иза зи ва њу и рас пи ри ва њу на ци о нал не, ра сне 
или вер ске не јед на ко сти, мр жње и раз до ра или ако су осни ва чи од-
но сно ли ца ко ја су на че лу стран ке но си о ци та квог ра да“ (чл. 8, ст. 
1). У за ви сно сти од ни воа ор га ни зо ва ња стран ке, про тив ре ше ња о 
за бра ни до зво ље на је жал ба над ле жном зе маљ ском или са ве зном 
Вр хов ном су ду. Од оба ве за, За кон про пи су је да су „По ли тич ке 
стран ке (удру же ња) ду жне је дан пут го ди шње да об ја ве из вор сво-
јих при хо да и њи хо ву ве ли чи ну, као и то на што су утро ше ни“ (чл. 
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10). Ка ко се ви ди, За кон је ре ла тив но ли бе рал но по ста вио усло-
ве за осни ва ње и рад по ли тич ких стра на ка, омо гу ћу ју ћи за шти ту 
стра нач ких ин те ре са ка ко на др жав ном, так и на ни жим ни во и ма. 
Већ сеп тем бра исте го ди не Де мо крат ска стран ка је под не ла при ја-
ву Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва и до би ла одо бре ње за рад. 
Исто је у ок то бру по сту пи ла и ра ди кал на стран ка, ко јој је та ко ђе 
одо брен рад. Исто вет но су по сту пи ли и со ци ја ли сти, зе мљо рад ни-
ци, Ју го сло вен ска де мо крат ска ре пу бли кан ска стран ка, Са мо стал-
на де мо крат ска стран ка, Хр ват ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка, 
Со ци јал де мо крат ска пар ти ја и На род на се љач ка стран ка и сви ма 
је одо брен рад. Да кле, де вет пред рат них гра ђан ских пар ти ја, до-
ду ше раз ли чи те сна ге и ути ца ја у не ка да шњој Кра ље ви ни, је об-
но ви ло свој рад у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји. Ме ђу тим, њи хов 
је про блем био, и оту да мо жда ова ква де мо кра тич ност на ве де ног 
За ко на, у то ме да је „осло бо ђе ње до че ка но, што се ти че гра ђан ских 
стра на ка, у си ту а ци ји у ко јој те стран ке уства ри ви ше ни су по сто-
ја ле као ор га ни зо ва ни, ста бил ни и опре де ље ни по ли тич ки чи ни о-
ци. По сто ја ли су са мо по је ди ни по ли ти ча ри, не ка да шњи чла но ви 
стра нач ких вођ ста ва, ко ји су одр жа ва ли ме ђу соб но ве зе, фор ми-
ра ју ћи гру пе и по ли ти зи ра ју ћи у кру гу ма ло број них не ка да шњих 
стра нач ких ве ли чи на. Члан ства ви ше ни су има ли за со бом, ни ти су 
по сто ја ле стра нач ке ор га ни за ци је“ (Исто ри ја гра ђан ских стра на ка 
у Ју го сла ви ји, књ. 2,  1952: 141). Бу ду ћем со ци ја ли стич ком по рет-
ку у зе мљи са те стра не ни је пре ти ла ни ка ква опа сност. Ју на 1946. 
го ди не до нет је За кон о по твр ди и из ме на ма За ко на о удру же њи ма, 
збо ро ви ма и дру гим јав ним ску по ви ма („Слу жбе ни лист ФНРЈ“, 
бр. 51/25.06.1946), ко јим су у по гле ду стра нач ког ор га ни зо ва ња по-
твр ђе не од ред бе прет ход ног За ко на. 

Са сво је стра не, је дан број гра ђан ских по ли ти ча ра и стра-
нач ких пр ва ка по ка зао је од мах спрем ност за укљу че ње у На род ни 
фронт, док се дру ги део то ме од у пи рао, не вољ но му при сту па ју ћи 
и убр зо исту па ју ћи из ње га, а у су шти ни оста ју ћи по стра ни од 
уче шћа у по ли тич ком жи во ту зе мље. Не ки од њих су, га је ћи на-
ду у за пад ну ин тер вен ци ју у Ју го сла ви ји, пред у зе ли не до зво ље не 
ак тив но сти, због че га су се су ко би ли са за ко ном и би ли осу ђе ни. 
Већ 1947. го ди не на Дру гом кон гре су На род ног фрон та Ју го сла-
ви је, Ти то у свом ре фе ра ту ка же да би „Мно го број не и хе те ро ге не 
по сво јим схва та њи ма по ли тич ке пар ти је пред ста вља ле би у на шој 
зе мљи нај ве ћу смет њу за бр зи и трај ни раз ви так на ше зе мље“ (Ј. 
Б. Ти то, 1948: 386). Исто вет на ар гу мен та ци ја, чак је и ре че нич ки 
склоп, тер ми но ло ги ја, на лик „обра зло же њу“ из ше сто ја ну ар ског 
ма ни фе ста кра ља Алек сан дра ко јим су уки ну те по ли тич ке пар ти је 
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у зе мљи.  Тај је Ти тов го вор и био пу то каз за да љи раз вој по ли-
тич ког си сте ма у прав цу за ми ра ња пар тиј ског ви ше стра нач ја. На 
на ред ном, Тре ћем кон гре су На род ног фрон та Ју го сла ви је, апри-
ла 1949. го ди не, одр жа ном у сен ци су ко ба са Ста љи ном и ИБ-ом, 
утвр ђе но је да је КПЈ „ру ко во де ћа сна га“ ове ор га ни за ци је. Про-
грам ском де кла ра ци јом На род ног фрон та, та да усво је ном, утвр ђе-
но је ка ко „Про грам Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је из ра жа ва 
у пу ној ме ри и ци ље ве и те жње На род ног фрон та Ју го сла ви је и на 
осно ву то га по зи ва све ор га ни за ци је и и чла но ве На род ног фрон-
та да се све стра но за ла жу за оства ри ва ње тог про гра ма као свог“ 
(на ве де но пре ма В. Ко шту ни ца, К. Ча во шки, 1990: 169). Ова квим 
ста во ви ма ја сно је утвр ђен по ло жај КПЈ као пар ти је-хе ге мо на у 
од но су на оста ле, гра ђан ске стран ке ко је су ста вље не у не мо гу ћу 
си ту а ци ју: тре ба ло је да исто вре ме но спро во де про грам на осно ву 
ко га су ре ги стро ва не и да при хва те про грам КПЈ као свој! На сце ни 
је, за пра во, би ла по ли ти ка по ку ша ја тр пље ња и очу ва ња кон тро-
ли са ног ви ше пар ти зма, али не ком пе ти тив ног ка рак те ра, у сми слу 
Сар то ри је ве кла си фи ка ци је си сте ма са хе ге мо ни стич ком пар ти јом 
(Ђ. Сар то ри, 2002: 108-118), ка кав је већ по ку ша ван да се из гра ди 
са мо у мо нар хи стич кој Ју го сла ви ји не ких две де це ни је ра ни је.

Иако је да љи раз вој дру штве но-по ли тич ких од но са у со ци ја-
ли стич кој Ју го сла ви ји ишао у прав цу учвр шћи ва ња јед но стра нач-
ја, са мо но по лом КПЈ/СКЈ, тре ба уочи ти да ни ка да то ком ње ног 
по сто ја ња ни је фор мал но до шло до за бра не дру гих по ли тич ких 
пар ти ја. По ло жај КПЈ/СКЈ у дру штве но-по ли тич ком си сте му је во-
дио ка њи хо вом не ста ја њу. Као по след њи ре лик ти ви ше стра нач ја 
нај ду же су се одр жа ла два па риј ска ли ста, „Ре пу бли ка“, као ор ган 
Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске де мо крат ске стран ке, ко ја пре ста је 
да из ла зи 1956. го ди не и „Сло бод ни дом“, као ор ган Хр ват ске ре-
пу бли кан ске се љач ке стран ке, ко ји је из ла зио до 1963. го ди не (В. 
Ко шту ни ца, К. Ча во шки, 1990: 36). Го ди не ко је су сле ди ле учвр-
сти ле су со ци ја ли стич ко дру штве но уре ђе ње у зе мљи са јед но стра-
нач јем као об ли ком по ли тич ког си сте ма. То ком 1989. и 1990. го ди-
не до ла зи до об на вља ња ви ше стра нач ја та да још увек за јед нич кој 
др жа ви – СФРЈ, али се пар ти је осни ва ју у нај ве ћем бро ју на ни воу 
ју го сло вен ских ре пу бли ка, што је мо жда би ло и нај бо љи ин ди ка-
тор за утвр ђи ва ње то га на ком је ни воу се ди ште по ли тич ке мо ћи 
у окви ри ма ју го сло вен ске фе де ра ци је ко ја ће би ти раз би је на две 
го ди не ка сни је.
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ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

 По чев од пр вог за ко на ко ји је ре гу ли сао ма те ри ју стра нач ког 
ор га ни зо ва ња, За ко на о збо ро ви ма и удру же њи ма од 1. апри ла 1881. 
го ди не, до за ко на ко ји су ре гу ли са ли ову ма те ри ју у пр вим го ди на ма 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, стран ке су раз ли чи то тре ти ра не у срп-
ском и ју го сло вен ском за ко но дав ству. То ко ле ба ње у по гле ду од но-
са пре ма по ли тич ким стран ка ма кре та ло су у ди ја па зо на од пот пу-
ног оспо ра ва ња њи хо вог зна ча ја и за ла га ња за бес пар ти зам, пре ко 
за го ва ра псе у до пар ла мен та ри зма и кон тро ли са ног ви ше стра нач ја 
до при зна ва ња дру штве но-по ли тич ке уло ге по ли тич ких стра на ка у 
по ли тич ком си сте му зе мље. Тај раз ли чит трет ман био је по сле ди ца 
од но са сна га у дру штву. У вре ме ни ма у ко ји ма су до ми ни ра ле кон-
зер ва тив не и ауто крат ске сна ге, по ли тич ке пар ти је су би ле гу ра не ка 
мар ги на ма по ли тич ког од лу чи ва ња, тре ти ра не као „ну жно зло“, др-
жа ва им је оте жа ва ла усло ве за рад, ства ра ла фор мал не пре пре ке за 
ре ги стро ва ње, оне мо гу ћа ва ла осни ва ње мре же пар тиј ских ор га ни-
за ци ја на ни воу зе мље, чак их и за бра њи ва ла као „смет њу за сва ки 
плод ни рад у др жа ви“(краљ Алек сан дар, 1929), од но сно као „нај ве ћу 
смет њу за бр зи и трај ни раз ви так на ше зе мље“ (Ти то, 1948). Обрат-
но, у вре ме ни ма ка да су про гре сив не по ли тич ке сна ге пре у зи ма ле 
упра вља ње зе мљом, и по ли тич ке стран ке су до би ја ле на зна ча ју у 
по ли тич ком жи во ту а др жа ва им је до но се ћи ли бе рал не и де мо крат-
ске про пи се омо гу ћа ва ла не сме тан рад и раз вој по ли тич ких стра на ка. 
Ипак, са мо по сто ја ње ви ше по ли тич ких стра на ка ни је зна чи ло у свим 
вре ме ни ма и по сто ја ње ком пе ти тив ног по ли тич ког си сте ма. На про-
тив, не са мо да су на срп ској по ли тич кој сце ни би ле ја ке оне сна ге 
ко је су оспо ра ва ле дру штве но-по ли тич ку уло гу по ли тич ких пар ти-
ја у по ли тич ком си сте му, за ла жу ћи се за бес пар ти зам или мо но пар-
ти зам, већ и у не ким пе ри о ди ма ка да су стран ке ле гал но по сто ја ле 
ме ђу њи ма ни је би ло ком пе ти ци је, не го се за пра во ра ди ло о не кој 
вр сти кон тро ли са ног ви ше стра нач ја и си сте ма са хе ге мо ни стич ком 
пар ти јом. Та кву смо си ту а ци ју има ли у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји од 
1931. до 1941. го ди не, али и по сле II свет ског ра та, у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји, све до 1963. го ди не ка да су пре ста ле да из ла зе но ви не 
„Сло бо дан дом“ као по след њи ре ликт ју го сло вен ског ви ше пар ти зма. 
Ви ше од че тврт ве ка је на кон то га про шло до ре у спо ста вља ња ви ше-
стра нач ја у Ју го сла ви ји.
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SOCIALCHANGESANDREGULATINGPOSITION
OFPOLITICALPARTIESINKINGDOMOF

SERBIAANDFIRSTTWOYUGOSLAVSTATES

Summary
This ar tic le analyzes the evo lu tion of le gal sta tus of po li ti cal par-

ti es in our co un try, from the ti me of the ir cre a tion to the pre sent day. 
In this re gard it analyzes the con sti tu ti o nal and le gal sta tus of po li ti cal 
par ti es in the King dom of Ser bia, King dom of Serbs, Cro ats and Slo-
ve nes, King dom of Yugo sla via, the De moc ra tic Fe de ral Yugo sla via and 
Fe de ral Pe o ple’s Re pu blic of Yugo sla via star ting from the first Law on 
Me e tings and As so ci a ti ons of the King dom of Ser bia in 1881 and en-
ding with 1963 when the last po li ti cal jo ur nal in so ci a li stic Yugo sla via 
was clo sed. Chan ges in le gal sta tus of po li ti cal par ti es are good in di ca-
tor of so cial-po li ti cal chan ge in the pro cess of de moc ra ti za tion.    
Key words: po li ti cal par ti es, le gal po si tion, so cial chan ges, Ser bia, Yugo sla via, 

year 1881-1963.
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Abstract
Par ti es ha ve been tre a ted dif fe rently in Ser bian and Yugo slav le-

gi sla tion, star ting from the first law that tre a ted the su bject of party or-
ga ni za tion – the Law on as sem bli es and as so ci a ti ons from the 1 April 
1881, to the laws that re gu la ted this su bject in the first years of the 
so ci a list Yugo sla via. This fluc tu a tion re gar ding the re la tion to po li ti cal 
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par ti es was mo ving wit hin ran ge from the com ple te de ro ga tion of the ir 
im por tan ce and ple a ding up for partyless system, thro ugh ple a ding for 
pse u do par li a men ta rism and con trol led mul ti-party system, to re cog ni-
tion of so cial-po li ti cal ro le of po li ti cal par ti es in the po li ti cal system 
of the co un try. That dif fe rent tre at ment was the con se qu en ce of po wer 
ra tio in the so ci ety. In ti mes when con ser va ti ve and autoc ra tic po wers 
we re do mi nant, po li ti cal par ti es we re be ing pus hed to wards the mar-
gins of po li ti cal de ci sion ma king, tre a ted as “ne ces sary evil”, the sta-
te was ma king wor se wor king con di ti ons by cre a ting for mal ob stac les 
for re gi stra tion, di sa bling fo un da tion of net work of party or ga ni za ti ons 
on the le vel of the sta te, even for bid ding them as an “ob stac le for any 
fru it ful work in the sta te” (King Ale xan der, 1929), i.e. as “the gre a test 
per tur ba tion for fast and la sting de ve lop ment of our sta te” (Ti to, 1948). 
On the ot her hand, in ti mes when pro gres si ve po li ti cal po wers we re 
ta king over the con trol of run ning the co un try, po li ti cal par ti es al so we-
re ga i ning im por tan ce in the po li ti cal li fe, and the sta te was pro vi ding 
un di stur bed work and de ve lop ment of po li ti cal par ti es by brin ging de-
moc ra tic and li be ral re gu la ti ons. 

Ho we ver, the me re exi sten ce of mo re po li ti cal par ti es ha ve not 
me ant in all ti mes al so the exi sten ce of com pe ti ti ve po li ti cal system. 
On the con trary, not only that tho se po wers we re strong that we re de-
ro ga ting so cial-po li ti cal ro le of po li ti cal par ti es in po li ti cal system by 
stan ding up for partyless and sin gle-party system, but al so du ring so me 
pe ri ods when par ti es le gally exi sted the re was no com pe ti tion among 
them, but it was ac tu ally so me kind of a con trol led mul ti-party system, 
it was party system with he ge mo nic party.We had such a si tu a tion in the 
King dom of Yugo sla via from 1931 to 1941, but al so af ter the Se cond 
World War in the so ci a list Yugo sla via, un til 1963 when the new spa pers 
“Free Ho me” – as the last re lict of Yugo slav mul ti party system ce a sed 
to be pu blis hed. Af ter that, mo re than a qu ar ter of the cen tury has elap-
sed un til re-esta blis hment of mul ti-party system in Yugo sla via.


	spm-3-2010
	0-000sadr
	spm-III-1-1


