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Сажетак
Исто нов кон цепт по ли тич ке по др шке и ње го ва ак ту е ли за ци-

ја го во ре о гло бал ном та ла су кри зе ле ги ти ми те та, са ко јом се су о-
ча ва ју не са мо тран зи ци о ни си сте ми, већ и ста бил не де мо кра ти је. 
Је дан од ци ље ва ово га ра да је да ука же на основ не те о риј ске по-
став ке кон цеп та по ли тич ке по др шке, али и да ем пи риј ским по ка-
за те љи ма пра ти трен до ве у раз ли чи тим об ли ци ма ње ног ис по ља-
ва ња. Из тог ци ља, про из и ла зи при мар ни, а то је по зи ци о ни ра ње 
ни воа по ли тич ке по др шке у Ср би ји и мо да ли те ти ње ног ја ча ња. 
Као ба зич ну ме то ду, ауто ри ко ри сте ком па ра тив ну, ка ко би се по-
ре ди ли број ни фак то ри ко ји ути чу на сте пен по ли тич ке по др шке 
у де сет по ли тич ких си сте ма, ука за ло на нај зна чај ни је ком по нен-
те у окви ру тог фе но ме на и са гле да ле пер спек ти ве да ље из град ње 
по ли тич ке по др шке као прет по став ке на став ка де мо крат ске тран-
сфор ма ци је дру штва.
Кључ не ре чи: по ли тич ка по др шка, по ли тич ки си стем, ин сти ту ци је, де-

мо крат ске вред но сти, по ли тич ки ак те ри, ре фор ме, тран-
зи ци ја, ста бил не де мо кра ти је, но ве де мо кра ти је, по ли тич-
ка пар ти ци па ци ја, ле ги ти ми тет.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ОКОНЦЕПТУПОЛИТИЧКЕПОДРШКЕ

С но вим та ла сом де мо кра ти за ци је, кри тич на кон цеп ци ја по-
ли тич ке по др шке из но ва по ста је пред мет ин те ре со ва ња ве ћег бро ја 
ауто ра у обла сти ма по ли тич ке те о ри је и по ли тич ких си сте ма. Пре-
о вла ђу ју ћи, иде а ли стич ки при сту пи у ак ту ел ном пе ри о ду по јам 
по ли тич ке по др шке тре ти ра ју као по све ће ност гра ђа на ба зич ним 
де мо крат ским прин ци пи ма и по рет ку у це ли ни. У тран зи ци о ним 
по ли тич ким си сте ми ма, за раз ли ку од раз ви је них са већ ета бли ра-
ним де мо крат ским вред но сти ма, пи та ње де мо крат ске тран сфор ма-
ци је и ње ног да љег раз во ја ни је у пот пу но сти ре ше но, а сте пен по-
ве ре ња гра ђа на у де мо крат ске ин сти ту ци је и по др шка ре фор ма ма 
у нај ве ћој ме ри ути чу на про цес де мо кра ти за ци је. Из тог раз ло га 
по ли тич ка по др шка ин сти ту ци ја ма и по ли тич ком по рет ку пред ста-
вља пр во ра зред но пи та ње са ши ро ким спек тром им пли ка ци ја на 
по ли тич ки раз вој и дру штво у це ли ни. Уко ли ко у дру штву по сто ји 
не по ве ре ње пре ма ин сти ту ци ја ма, а гра ђа ни ис ка зу ју не за до вољ-
ство де ло ва њем њих и по ли тич ких ак те ра, да ли уоп ште по сто ји 
мо гућ ност да се они по ви ну ју њи хо вим од лу ка ма.1) Од ко ли ког је 
зна ча ја по ли тич ка по др шка за де мо кра ти ју ука зу ју Ал монд и Вер-
ба, а де мо крат ски ре жи ми се мо гу одр жа ти је ди но уко ли ко по сто ји 
гра ђан ска по ли тич ка кул ту ра и по др шка де мо крат ским про це си ма 
и вред но сти ма.2)

Мно го број ни ауто ри са За па да ука зу ју да је про цес де ле ги ти-
ми за ци је  ин сти ту ци ја у раз ви је ним де мо кра ти ја ма от по чео се дам-
де се тих го ди на, а да  уко ли ко ин сти ту ци је не од го ва ра ју дру штве-
ним по тре ба ма, та да се гу би сми сао њи хо вог по сто ја ња.3) Ма ри а но 
Тор кал и Хо зе Ра мон Мон те ро го во ре да је ин сти ту ци ја ма све те же 
да про из во де по ли тич ке по сле ди це, јер су гра ђа ни да нас знат но 
не по вер љи ви ји и скеп тич ни ји.4) И по је ди ни те о ре ти ча ри по ли ти ке 
у Ср би ји има ју слич не ста во ве и по ка зу ју да је про цес ле ги ти ми-
са ња по ли тич ког по рет ка знат но ши ри по јам од про стог из бор ног 

1) Schyns, Peggy, Ko op, Chri stel, “Po li ti cal Dis trust and So cial Ca pi tal in Euro pe and the USA”, 
So cial Re se arch In di ca tors, No. 96, Sprin ger, 2010, стр. 145.   

2) Al mond, Ga briel, Ver ba, Sid ney, CivicCulture:PoliticalAttitudesandDemocracy inFive
Nations, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1963. 

3) Cro zi er, Mic hel, Hun ting ton, Sa muel, Wa ta nu ki, Jo ji, „Cri sis of De moc racy: Re port on the 
Go ver na bi lity of the De moc ra ci es to the Tri la te ral Com mi sion“ Tri la te ral Com mi sion, New 
York Uni ver sity Press, 1975.

4) Tor cal, Ma ri a no, Mon te ro, Jo se Ra mon, „Po li ti cal Di saf fec tion in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, 
у Tor cal, Ma ri a no, Mon te ro, Jo se Ra mon, eds, PoliticalDisaffectioninComparativeDemoc
racies:SocialCapital,InstitutionsandPolitics, Ro u tled ge, Taylor & Fran cis, 2006, стр. 3-4. 
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по твр ђи ва ња вла да ју ће струк ту ре. Та ко, Алек сан дра Ми ро вић твр-
ди да је не пре ста но ле ги ти ми са ње по ли тич ке вла сти нео п ход но за 
функ ци о ни са ње по ли тич ког си сте ма, а ка да се оно гу би, пре ста ју и 
ду жно сти гра ђа на у од но су на др жа ву.5) 

Циљ ово га ра да је да ука же на ста ње де мо крат ских ин сти-
ту ци је и ре форм ских про це са у Ср би ји, али и да пред ло жи не ке 
мо да ли те те ка ко би по ди гао сте пен по ве ре ња у по ли тич ке ин сти ту-
ци је и учвр стио њи хов ле ги ти ми тет. Из тог раз ло га, у окви ру ра да 
ће се ко ри сти ти ви ше ме то да, а као нај оп шти је се на ме ћу ком па ра-
тив на и ана ли за по да та ка ре ле вант них ем пи риј ских ис тра жи ва ња. 
У увод ном де лу, рад ће са др жа ти еле мен те епи сте мо ло шко-са знај-
них ме то да, ка ко би се утвр ди ло зна че ње пој ма по ли тич ке по др шке 
и срод них по ли тич ких фе но ме на.

На зна чај по ли тич ке по др шке у де мо крат ским ре жи ми ма 
ука зи ва ли су мно го број ни ауто ри, али је ње но цен трал но ме сто у 
одр жа њу и раз во ју де мо крат ских ин сти ту ци ја ис та као Деј вид Ис-
тон. Као ба зич ну прет по став ку оп стан ка де мо крат ских ре жи ма, 
Ис тон је ука зао на спрем ност гра ђа на да уче ству ју у по ли тич ким 
про це си ма и пру жа ју по др шку де мо крат ским ин сти ту ци ја ма.6) У 
од но су на по сле ди це у по ли тич ком си сте му, Ис тон раз ли ку је три 
ти па по ли тич ке по др шке: по др шку вла сти ма, по др шку ре жи ми ма 
и по др шку по ли тич кој за јед ни ци.7) Сви по ме ну ти ти по ви се пре-
ма об у хва ту бит но раз ли ку ју, а нео п ход но је на пра ви ти ди стинк-
ци ју из ме ђу по др шке вла сти ма, јер је цир ку ла ци ја ели та и њи хо во 
сме њи ва ње у де мо кра ти ји при род на по ја ва и по др шке ре жи му и 
по ли тич кој за јед ни ци, ко је мо гу има ти трај ни је им пли ка ци је на по-
ли тич ки си стем. 8) Ал монд и Вер ба по ку ша ва ју да уве ду два ти па 
по ли тич ких уве ре ња ка ко би раз дво ји ли об ли ке по ли тич ке по др-
шке. Пр ви мо дел ко ји ауто ри озна ча ва ју као афек тив на по ли тич ка 
уве ре ња од но си се са мо и ден ти фик ци ју гра ђа на у по ли тич кој за јед-
ни ци, одн. по др шку по сто је ћем си сте му вред но сти. Дру ги мо дел, 
озна чен као ева лу а тив ни, го во ри о ка па ци те ту гра ђа на да про це-

5) Ми ро вић, Алек сан дра, „Кри за ле ги тим но сти и пре ста нак по ли тич ке обли га ци је, или 
пра во и ду жност гра ђан ске не по слу шно сти“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2010, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2010, стр. 111.

6) Easton,  Da vid, ASystemsAnalysisofPoliticalLife, Wi ley, New York, 1965. и „A Re-As se-
sment of Con cept of Po li ti cal Sup port“, BritishJournalofPoliticalScience,no. 5, 1975.

7) Easton, Da vid, исто 

8) Ви де ти ре ци мо ин те ре сант ну сту ди ју Ра се ла Дал то на, Dal ton, Rus sell, J, „De moc ra tic 
Chal len ges – De moc ra tic Cho i ces: The Ero sion of Po li ti cal Sup port in Advan ced In du strial 
De moc ra ci es“, OxfordSeriesinComparativePolitics, Ox ford Uni ver sity Press, 2004 
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њу ју де ло ва ње ин сти ту ци о нал них ак те ра  у по ли тич ком си сте му.9) 
Слич но раз ли ко ва ње чи ни и Ис тон уво де ћи ди фу зну и спе ци фич ну 
по др шку, где се пр ва од но си на уоп ште не ста во ве по др шке по ли-
тич ком по рет ку, док се дру га  ве зу је за од нос гра ђа на пре ма ме ра ма 
вла де и по ли тич ких ин сти ту ци ја.10) 

У ра ду по све ће ном те о ри ји по ли тич ке по др шке, Ис тон се у 
ве ли кој ме ри осла ња на струк ту рал ни функ ци о на ли зам Тал ко та 
Пар сон са, ко ји уво ди не ко ли ко кри те ри ју ма по мо ћу ко јих је мо гу-
ће утвр ди ти успе шност и/или не у спе шност си сте ма. Као јед на од 
кључ них ком по нен ти ис ти че се зна чај вођ ства у од ре ђе ној за јед-
ни ци, чи ји је основ ни за да так да пре у зме од го вор ност за до но ше-
ње и при ме ну по ли тич ких од лу ка.11) Ипак је по треб но на гла си ти 
да пост мо дер но вођ ство ни је ис кљу чи во ба зи ра но на по ли тич ком 
од лу чи ва њу. У том сми слу,  ја сну ди стинк ци ју из ме ђу вођ ства и 
упра вља ња чи не Ђор ђе Сто ја но вић и Дар ко Га ври ло вић, а по њи-
ма основ на осо би на вођ ства је ути цај ко ји ни је ис кљу чи во за сно-
ван на мо ћи12), већ на со фи сти ци ра ни јем де ло ва њу, чи је по сле ди це 
мо гу во ди ти мо би ли за ци ји дру штве них ре сур са у де фи ни са њу и 
оства ри ва њу ко лек тив них ци ље ва. 

По је ди ни те о ре ти ча ри ука зу ју на не ли не ар ну ве зу из ме ђу 
по ли тич ке по др шке и по ли тич ке ста бил но сти, те да  по ли тич ка по-
др шка не мо ра не из бе жно ко ре ли ра ти по ли тич кој ста бил но сти. Та-
ко, Пи па Но рис твр ди да је у но вим де мо кра ти ја ма, са ви со ким ни-
во ом ко руп ци је и зло у по тре бе мо ћи, ума ње на по ли тич ка по др шка 
де мо кра ти ји и ин сти ту ци о нал ним про ме на ма здра ва за по ли тич ки 
си стем. С дру ге стра не, не у ме ре на и не кри тич ка по др шка по ли-
тич ким во ђа ма и ин сти ту ци ја ма мо же би ти про пра ће на из ве сним 
не га тив ним ефек ти ма.13)   

Ка да је реч о по ли тич кој по др шци ин сти ту ци ја ма мо гу ће је 
утвр ди ти не ко ли ко ва ри ја бли са ко ји ма је она у ди рект ној ко ре ла-

9)  Al mond, Ga briel, Ver ba, Sid ney, „The Ci vic Cul tu re“ цит. пре ма, Dal ton, Rus sell, J, „Po-
li ti cal Sup port in Advan ced In du strial De moc ra ci es“, у   Nor ris, Pi pa, ed, Criticalcitizens:
Globalsupportfordemocraticgovernance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, стр. 58. 

10) Easton Da vid, „A Fra me work for Po li ti cal Analysis“, En gle wo od Cliffs, 1965,  и „Systems 
Analysis of Po li ti cal Li fe“, Wi ley Pu blis hing, 1965.   

11) Easton, Da vid, „The o re ti cal Ap pro ac hes to Po li ti cal Sup port“, CanadianJournalofPolitical
Science, Ca na dian Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion and So ciété québéco i se de sci en ce po li ti que; 
vol. 9, no. 3, Sep. 1976.   

12) Сто ја но вић, Ђор ђе, Га ври ло вић, Дар ко, „Од мо дер не па ра диг ме ка пост-мо дер ној па-
ра диг ми вођ ства“, Српскаполитичкамисао, vol. 31, бр. 1/2011, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, 2011, стр. 15.

13) Nor ris, Pi pa, „In tro duc tion: The growth of cri ti cal ci ti zens“ у Nor ris, Pi pa, ed, Criticalciti
zens:Globalsupportfordemocraticgovernance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, стр. 27. 
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ци ји: иде о ло шка дис тан ца гра ђа на и ин сти ту ци ја, етич ке ка рак те-
ри сти ке јав них функ ци о не ра, со ци јал ни ка пи тал, одн. раз у ме ва ње 
по ли тич ких про це са и мо гућ но сти за гра ђан ско уче шће у њи ма и 
по ла ри за ци ја и ка рак тер по ли тич ких су че ља ва ња (у ко јој ме ри и 
у од но су на ко ја пи та ња се кон фрон ти ра ју по ли тич ки ак те ри).14) 
На осно ву сту ди је слу ча ја 17 европ ских по ли тич ких си сте ма, Енар 
Кри а до и Фран ци ско Ере рос до во де у ве зу при ро ду раз ли чи тих из-
бор них си сте ма и по ли тич ке по др шке. Те сти ра ју ћи Лај пхар то ву 
хи по те зу о по сле ди ца ма ве ћин ских и про пор ци о нал них из бор них 
си сте ма, они по твр ђу ју да је у по ли тич ким си сте ми ма  са про пор-
ци о нал ним си сте мом из бо ра сте пен по ли тич ке по др шке не у по ре-
ди во ве ћи. Слич но њи ма,  по ли ти ко лог Ду шан Ву чи ће вић го во ри о 
прин ци пу сра змер но сти, ко ји не би тре бао да бу де ис кљу чи во из-
бор ни, већ би га тре ба ло ко ри сти ти и при ли ком се лек ци је функ ци-
ја ко је не под ле жу из бор ној во љи гра ђа на.15) На тај на чин, уче шће 
ве ћег бро ја дру штве них гру па у де фи ни са њу и ре а ли за ци ји јав них 
по ли ти ка обез бе ђу је и ши ру по ли тич ку по др шку. 

Та ко ђе, фак тор са  да ле ко се жним по сле ди ца ма на по ли тич-
ку по др шку је уда ље ност гра ђа на у од но су на по ли ти ку. У ве ћи-
ни слу ча је ва, ис тра жи ва ња по ли тич ког по на ша ња по ка зу ју да у 
ве ћи ни слу ча је ва по је дин ци по ли ти ку ви де као не што уда ље но, 
што се не по сма тра ди рект но  већ пре ко сво јих  пред став ни ка, одн. 
по ли тич ких ели та.16)  Хе ункс твр ди да, ingenera, по сма тра чи по-
ли тич ког по на ша ња и по ја ва до ла зе до за кључ ка  „да су обич ни 
љу ди не за ин те ре со ва ни за по ли ти ку јер се она на ла зи на су ви ше 
ап стракт ном, по ме ре ном и ни воу не до ступ ном за њих. Љу ди има-
ју сво је сва ко днев не бри ге и по тре бе, а  днев но-по ли тич ка пи та ња 
су за њих не бит на и ире ле вант на.17) Ме ђу тим, апа ти ја и не за ин те-
ре со ва ност за по ли тич ке про це се не зна че ауто мат ско од ба ци ва ње 
де мо кра ти је, а уко ли ко по сто ји по др шка де мо кра ти ји као ре жи му, 
ин сти ту ци је мо гу функ ци о ни са ти без об зи ра на осла бље ну по ли-
тич ку пар ти ци па ци ју.18) 

14) Cri a do, He nar, Her re ros, Fran ci sco, „Po li ti cal Sup port: Ta king in to Ac co unt In sti tu ti o nal 
Con text“, ComparativePoliticalStudies, Vol. 40, No. 12, Sa ge Pu bli ca ti ons, стр, 1511.  

15) Ву чи ће вић, Ду шан, „Од кон со ци ја тив не до де мо кра ти је са по де ље ном вла шћу:  Лај-
пхар то ва те о риј ска кон цеп ту а ли за ци ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2011, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, 2011, стр. 90.

16) Ku mlin, Stef fan, PersonalandthePolitical:HowPersonalWelfareStateExperiencesAffect
PoliticalTrustandIdeology, Pal gra ve  Mac Mil lan, Gor don svil le, USA, 2004, стр. 6. 

17) He unks, Fe lix J, цит. пре ма Ku mlin, Stef fan, исто, стр. 6.

18) van Deth, Jan, W, „De moc racy and In vol ment: The Be ne vo lent Aspect of So cial Par ti ci pa-
tion“ у Tor cal, Ma ri a no, Mon te ro, Jo se Ra mon, eds, PoliticalDisaffection inComparative
Democracies:SocialCapital,InstitutionsandPolitics,op. cit, стр. 101.  



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.205-222.

210

Ка да је реч о  иде о ло шкој дис тан ци из ме ђу гра ђа на и по ли-
тич ких ин сти ту ци ја, се лек ци ја из бор ног си сте ма је у ди рект ној 
ко ре ла ци ји са сте пе ном по ли тич ке по др шке, а ис тра жи ва чи ко ји 
про у ча ва ју по сле ди це из бор них си сте ма ем пи риј ски по твр ђу ју ту 
те зу.19) Основ на ка рак те ри сти ка про пор ци о нал них из бор них си сте-
ма је ши ро ка за сту пље ност раз ли чи тих дру штве них гру па и иде о-
ло ги ја, па је, по сле дич но ума ње на иде о ло шка дис тан ца и ста во ви 
гра ђа на у од но су на ин сти ту ци је. Ис тра жи ва ња спро ве де на у швај-
цар ском по ли тич ком си сте му по ка зу ју да се у кан то ни ма са ве ћим 
бро јем из бор них је ди ни ца ја вља не са гла сност из ме ђу гра ђан ских 
ста во ва и по ли тич ких од лу ка у од но су на од ре ђе на пи та ња. Као 
глав ни узрок на во ди се по твр ђе на хи по те за да у про пор ци о нал ним 
си сте ми ма са усит ње ним из бор ним је ди ни ца ма по сто ји тен ден ци-
ја да се они по сво јим по сле ди ца ма при бли жа ва ју ве ћин ским.20) 

Дру ги ин ди ка тор ко ји де тер ми ни ше сте пен по ли тич ке по-
др шке су етич ке ка рак те ри сти ке јав них функ ци о не ра. Сле де ћи 
Исто но ву де фи ни ци ју др жа ве  као вр хов ног су бјек та ко ји упра вља 
дру штве ним вред но сти ма, ускла ђу је их и ме ња у скла ду са ши рим 
про ме на ма у спољ њем  и  уну тра шњем окру же њу, мо же мо за кљу-
чи ти да су етич ке и мо рал не ка рак те ри сти ке до но си ла ца од лу ка 
нео п ход на прет по став ка кре и ра ња здра вог си сте ма вред но сти. Ако 
ме ђу по ли тич ким ак те ри ма по сто ји скло ност ка ко руп ци ји и дру гим 
па то ло шким и де ви јант ним об ли ци ма по на ша ња, та да и дру штво 
по при ма слич на обе леж ја, ауто ри тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја 
опа да, а ин сти ту ци о нал не ак ци је има ју ни зак ни во по др шке. То је 
у не по сред ној  ве зи са еро зи јом ин сти ту ци о нал них ка па ци те та и 
до во ди у пи та ње сми сао по ли тич ких од лу ка у дру штву са ни ским 
сте пе ном по ве ре ња у ин сти ту ци је. Зна чај мо ра ла у по ли ти ци раз-
ма тра ли су мно го број ни те о ре ти ча ри, а да мо рал ни је нео п хо дан 
или чак не по же љан у по ли ти ци и јав ној де лат но сти, пр ви је ука зао 
Ни ко ло Ма ки ја ве ли. Ре а ли ста и у ду жем пе ри о ду са вет них фи рен-
тин ског вла да ра Ло рен ца де Ме ди чи ја, Ма ки ја ве ли је био из вр стан 
по зна ва лац по ли тич ких про це са то га вре ме на. У  свом ка пи тал ном 
де лу „Вла да лац“, Ма ки ја ве ли је вир ту о зно опи сао осо би не по жељ-
не за  успе шно вођ ство. Они ко ји вла да ју, ка ко он ис ти че, мо ра ју 
по се до ва ти чвр сти ну и од луч ност ла ва, али и исто вре ме но му дрост 
ли си це, док се за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва мо гу ко ри сти ти 

19) Rae, Do u glas, PoliticalConsequencesofElectoralLaw, Yale Uni ver sity Press, 1967,  Јо-
ва но вић, Ми лан, „По ли тич ке по сле ди це из бор ног пра ва“ у Политичкеинституцијеу
политичкомсистемуСрбије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2008, стр. 43-92.   

20) Јо ва но вић, Ми лан, исто, стр 43-92.
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сви рас по ло жи ви ре сур си.21) Прем да се и у са вре ме ној по ли ти ци и 
да ље ко ри сте слич ни ме то ди, уло га јав но сти је не у по ре ди во зна-
чај ни ја, а мо рал не и етич ке осо би не по ли тич ких ли де ра и по ве ћа не 
мо гућ но сти гра ђа на да би ра ју сво је ли де ре ме ња ју њи хо ву уло гу у 
од но су на тај пе ри од. 

Тре ћи чи ни лац са нај ши ром дру штве ном по за ди ном је со-
ци јал ни ка пи тал и ни во уну тар-дру штве ног по ве ре ња. Тер мин со-
ци јал ни ка пи тал раз ви јен је у САД по чет ком XX ве ка, али је пот-
пу ну те о риј ску осно ву сте као кроз ра до ве Ко ле ма на, Бур ди јеа и 
Пат на ма. У нај оп шти јем сми слу по јам со ци јал ни ка пи тал озна ча ва 
мо гућ ност за ства ра ње гра ђан ских асо ци ја ци ја, док се ши ре схва-
та ње од но си на раз ли чи те обра сце по ли тич ке пар ти ци па ци је. Ово, 
ве о ма сло же но пи та ње са вре ме них де мо кра ти ја у не по сред ној је 
ве зи са ни во ом гра ђан ске еман ци па ци је, по ли тич ке кул ту ре и со-
ци ја ли за ци је. На осно ву ни за  ем пи риј ских по ка за те ља, ауто ри ко-
ји ис тра жу ју ово по ље, ука за ли су на од ре ђе не ком по нен те са мар-
кант ним ути ца јем на раз вој со ци јал ног ка пи та ла. Иако ме ђу њи ма 
по сто је раз ли ке у гле ди шти ма, сви по ме ну ти у пр ви план ис ти чу 
еду ка ци ју као пред у слов демократс кe социјализацијe.22) За раз ли-
ку од Пат на ма ко ји твр ди да сви об ли ци по ли тич ке пар ти ци па ци је 
ди рект но ути чу на ета бли ра ње де мо крат ских вред но сти, ис тра жи-
ва чи ко ји по ли тич ку по др шку до во де у ве зу са ле ги ти ми те том и 
функ ци о ни са њем по ли тич ких ин сти ту ци ја ука зу ју да раз ли чи те 
фор ме по ли тич ке пар ти ци па ци је про ду ку ју ди фе рент не по сле ди це 
на уте ме ље ње де мо крат ских вред но сти и кон со ли да ци ју де мо кра-
ти је.23)    

По след њи и ни шта ма ње би тан еле мент је ка рак тер по ли-
тич ких су че ља ва ња, а у по ли тич ким за јед ни ца ма са из ра же ни јим 
иде о ло шким рас це пи ма и тр за ви ца ма, по сто је ве ћи из гле ди да се 
и ши ре, дру штве не по де ле ис по ља ва ју пре ко на ве де них ма три ца, 
што у крај њој ли ни ји ути че на ни во по ли тич ке по др шке, јер се вла-
да ју ће гру па ци је не мо гу осло ни ти на по др шку дру гих.24)  

21) Ма ки ја ве ли, Ни ко ло,Владалац,  Де ре та штам па, Бе о град, 2005.

22) Мно го број ни ауто ри, по чев ши од То кви ла, пре ко Ко ле ма на, Пат на ма, Вер бе и Ле ви ја 
твр де да је асо ци ја тив ни ка па ци тет гра ђа на у ди рект ној ко ре ла ци ји са еду ка ци јом и 
обра зов ним ни во ом ста нов ни штва, New ton, Ken neth, „So cial and Po li ti cal Trust in Esta-
blis hed De moc racy“, у Pi pa Nor ris, ed,  CriticalCitizens:GlobalSupport forDemocratic
Governance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999, стр. 172.

23) Se lig son, Mitchell, A, Car rion, Ju lio, F, „Po li ti cal Sup port, Po li ti cal Scep ti cism and Po li ti cal 
Sta bi lity in New De moc ra ci es: An Em pi ri cal Exa mi na ti on of Mass Sup port for Co ups d’Etat 
in Pe ru“, ComparativePoliticalStudies, vol. 35, no. 1, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, стр.  63.  

24)  Ву чи ће вић, Ду шан, Ма тић, Пе тар, „Мо дер но и тра ди ци о нал но: ка рак тер дру штве них 
рас це па у Ср би ји“, из ла га ње на на уч ном ску пу „Са вре ме на др жа ва и на ци о нал ни иден-
ти тет“, Ин сти тут за по ли тич ке  сту ди је, То по ла, 24-26 сеп тем бар 2010.  
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ПОЛИТИЧКАПОДРШКАУСТАБИЛНИМ
ДЕМОКРАТИЈАМА,ТРАНЗИЦИОНИМ

СИСТЕМИМАИСРБИЈИ

Са „тре ћим та ла сом“25) де мо кра ти за ци је у Цен трал ној и Ис-
точ ној Евро пи, ис тра жи ва ња ве за на за про це се де мо крат ске тран-
зи ци је и кон со ли да ци је су по ста ле јед на од кључ них те ма на уч них 
рас пра ва. У том ши рем кон тек сту, раз ма тра се и пи та ње по ли тич-
ке по др шке ре фор ма ма као је дан од нео п ход них пред у сло ва за 
успешнo оства ри ва ње тран зи ци о них про це са.  

Ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња о  свет ским вред но сти ма, у  раз-
ли чи тим фа за ма тран зи ци је ни во по ли тич ке по др шке био је ни жи. 
С дру ге стра не, у по ли тич ким си сте ми ма ко ји су се при бли жи ли 
из ла ску из тих про це са,  сте пен по др шке се по ка зао знат но ви шим. 
По да ци ко ји ука зу ју на сма ње ну по ли тич ку по др шку у том пе ри о-
ду ни су из не на ђу ју ћи, с об зи ром да је про цес тран зи ци је у ве ћи ни 
слу ча је ва во дио ра сло ја ва њу и ства ра њу но вих дру штве них кла са.   

Tабела1.Степенполитичкеподршкеустабилним
демократијама,новимдемократијамаитранзиционим

системима1997.годинеизраженупроцентима*

* Из вор World Va lu es Sur veys,  http://www.wvsevsdb.com.
С об зи ром да ре форм ски и мо дер ни за циј ски про це си са со-

бом не из бе жно до во де до по де ле на „до бит ни ке“ и „гу бит ни ке“, пи-
та ње ко је у зна чај ној ме ри ути че на по ли тич ку по др шку је број ност 

25) Тер мин тре ћи та лас је увео Хан тинг тон у по ку ша ју да кла си фи ку је тран сфор ма ци ју 
ко му ни стич ких у де мо крат ске по рет ке, Хан тинг тон, Се мју ел П, Трећиталас, Сту бо ви 
кул ту ре, Бе о град, 2004.
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до бит ни ка, одн. гу бит ни ка.  Тран зи ци ја је у ве ли кој ме ри отво ри ла 
про стор за ства ра ње но ве еко ном ске ели те, а оче ки ва ло се да фор-
ми ра ње по ме ну те кла се до при не се да љим ре форм ским по ду хва ти-
ма.26) Ме ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва, мно ги при пад ни ци еко ном ске 
ели те у пост ко му ни стич ким  си сте ми ма по ку ша ли су да за у ста ве 
ре фор ме на „сте пе ни ку“ ко ји им од го ва ра. Сво је вр сно „ко че ње“ 
да љих мо дер ни за циј ских за хва та и по ку шај одр жа ња еко ном ског 
statusquo-a, узро ко ва ли су по сте пе но опа да ње по ли тич ке по др шке. 
Пре ђа шња оче ки ва ња о „одр жи вим ре фор ма ма“ ко је ће кон стант но 
ства ра ти но ве до бит ни ке, све ви ше је за ме њи ва на су мор ним прог-
но за ма о не га тив ним по сле ди ца ма  еко ном ских ре фор ми.27) 

Исти на ла зи из 2005. и 2008. го ди не го во ре да је по ве ре ње у 
по ли тич ке ин сти ту ци је у ве ћи ни тран зи о ци о них и по стран зи ци о-
них си сте ма да ље ни ско. И ов де се мо же за кљу чи ти да у по ли тич-
ким си сте ми ма са ви шим ни во ом со ци јал ног ка пи та ла и по ли тич ке 
кул ту ре по сто ји ве ће по ве ре ње у по ли тич ке ин сти ту ци је. То се нај-
бо ље илу стру је на при ме ру Пар ла ме на та у по ме ну тим по ли тич ким 
си сте ми ма. 

Табела2:ПоверењеуПарламенту
транзиционимипостранзиционимсистемима*

поверење у 
Пар ла мент Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

потпуно  
по ве ре ње 13(1,4) 24(1,4) 11(0,93) 37(3,8) 25(2,86)

делимично 
по ве ре ње 103(11,1) 265(15,7) 232(19,7) 165(17) 148(16,9)

делимично 
не по ве ре ње 512(55,1) 796(47,1) 564(47,8) 404(41,6) 421(48,1)

без  
по ве ре ња 301(32,4) 6068(35,8) 373(31,6) 364(37,5) 281(32,1)

Укуп но 929 1691 1180 970 875

* По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка и (%),  
   Из вор: World Va lue Sur veys, 2008,   http://www.wvsevsdb.com 

26) Frye, Ti mothy, „Eco no mic Tran sfor ma tion and Com pa ra ti ve Po li tics“, у Bo ix, Char les, Sto-
kes, Su san C, OxfordHandbookofComparativePolitics,Ox ford Uni ver sity Press, 2007, стр. 
949.

27) Родрик говори да „реформе постају одрживе када генеришу нове добитнике, који имају 
интерес у њиховом наставку“, цит. према, Frye, Timothy, стр. 949.
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Табела3:ПоверењеуПарламентустабилнимдемократијама*

поверење у 
Пар ла мент САД Швед ска Не мач ка Нор ве-

шка
Швај-
цар ска

потпуно 
по ве ре ње 16(1,3) 42(4,3) 27(1,36) 53(4,95) 45(3,8)

делимично 
по ве ре ње 225(19) 496(50,6) 412(20,7) 581(54,3) 632,(53,5)

делимично 
не по ве ре ње 777(65,5) 392(40) 1048(52,6) 346(32,3) 451(38,2)

без  
по ве ре ња 169 (14,2) 50(5,1) 505(25,35) 37(3,46) 52(4,4)

Укуп но 1187 980 1992 1007 1180

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка и (%), Из вор: World Va lue Sur-
veys, 2008,   http://www.wvsevsdb.com

Уко ли ко па жљи во ана ли зи ра мо та бе лу 3, мо же мо уочи ти да 
и ста бил ним де мо кра ти ја ма и у нај ра зви је ни јим еко но ми ја ма по-
пут САД и Не мач ке сте пен по ве ре ња  у за ко но дав но те ло је дра-
стич но ни жи не го у зе мља ма са та ко ђе ја ким еко но ми ја ма, али и 
чи ја дру штва тра ди ци о нал но пред ста вља ју при ме ре по зи тив ног 
со ци јал ног ка пи та ла и нај ши рих мо гућ но сти по ли тич ке пар ти ци-
па ци је.

С дру ге стра не, ком па ра тив но по сма тра ње пост ко му ни стич-
ких си сте ма об ра ђе них у та бе ли 2, на во ди на за кљу чак да те шко ће 
ко је пра те тран зи ци ју, у сми слу ра сло ја ва ња, ра ста сто пе не за по-
сле но сти, не си гур но сти и не га тив ног со ци јал ног ка пи та ла28) узро-
ку ју и ве ћи ни во не по ве ре ња у по ли тич ке ин сти ту ци је. 

Табела4.Степенповерењауособекојеиспитаници
познајуутранзиционимипосттранзиционимсистеми*

поверење 
у љу де ко је 
по зна је те

Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

потпуо  
по ве ре ње 113(11,4) 101(5,9) 361(29,9) 274(27,8) 160(16,9)

до не кле 738(74,3) 862(50,5) 634(52,59) 577(58,6) 633(66,9)
не пре ви ше 129(13) 606(35,5) 394(32,6) 120(12,2) 122(12,9)
без по ве ре ња 13(1,3) 137(8) 18(1,5) 13(1,3) 31(3,28)
укуп но 993 1706 1208 984 946

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка ко ји су кроз че ти ри ка те го ри је 
ис ка зи ва ли ста во ве о по ве ре њу у осо бе ко је по зна ју , Из вор: World Va lue 
Sur veys, 2005,   http://www.wvsevsdb.com

28)  Марк Во рен го во ри о не га тив ним фор ма ма со ци јал ног ка пи та ла, ви де ти у War ren, Mark 
E, „The Na tu re and Lo gic of Bad So cial Ca pi tal“, у Ca sti gli o ne, Da rio, van Deth, Jan W, Wol-
leb, Gu gli el mo, eds, TheOxfordHandbookofSocialCapital, Ox ford Uni ver sity Press, 2008. 
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Табела5.Степенповерењауособекоје
испитаниципознајуустабилнимдемократијама

поверење 
у љу де ко је 
по зна је те

САД Швед ска Не мач ка Нор ве-
шка

Швај-
цар ска

потпуно 
по ве ре ње 383(30,4) 494(49,35) 486(24,1) 616(60,5) 410(33,3)

до не кле 774(63,7) 489(48,85) 1411(69,9) 388(38,1) 736(59,7)
не пре ви ше 53(4,36) 17(1,69) 114(5,65) 12(1,18) 51(4,1)
без по ве ре ња 6(0,5) 1(0,1) 8(0,4) 2(0,2) 8(0,65)
укуп но 1216 1001 2019 1018 1232

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка ко ји су кроз че ти ри ка те го ри је 
ис ка зи ва ли ста во ве о по ве ре њу у осо бе ко је по зна ју , Из вор: World Va lue 
Sur veys, 2005,   http://www.wvsevsdb.com

Је дан од основ них ин ди ка то ра по мо ћу ко га је мо гу ће кван-
ти та тив но ме ри ти со ци јал ни ка пи тал је уну тра шње по ве ре ње у за-
јед ни ци. У та бе ла ма бр. 4. и 5. при ка за ни су по да ци ко ји ка да се 
упо ре де са они ма из та бе ла бр. 2. и 3. не дво сми сле но по ка зу ју ко-
ре ла ци ју по зи тив ног со ци јал ног ка пи та ла и по др шке по ли тич ким 
ин сти ту ци ја ма. Ов де је очи глед но да ви со ким ни во ом дру штве не 
ко хе зи је и по ве ре ња рас по ла жу си сте ми са нај ма ње из ра же ним со-
ци јал ним раз ли ка ма, што се мо же илу стро ва ти при ме ри ма Швед-
ске и Нор ве шке у ко ји ма раз ви је на со ци јал на за шти та пред ста вља 
је дан од те ме ља по ли тич ког си сте ма. Тран зи ци о ни и пост тран зи-
ци о ни си сте ми знат но за о ста ју, а Ср би ја у по ре ђе њу са дру гим из 
та бе ле бр. 4 и у од но су на ин ди ка тор уну тар-дру штве ног по ве ре ња 
сто ји не што бо ље. 

Табела6.Ставовиозначајудемократије,
транзициониипосттранзиционисистеми*

Ва жност 
де мо кра ти је Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

1 11(1,16) 30(1,81) 42(3,56) 10(1,04) 12(1,28)

2 3(0,32) 12(0,72) 16(1,35) 13(1,36) 8(0,85)

3 5(0,52) 16(0,96) 16(1,35) 22(2,3) 19(2,02)

4 10(10,05) 30(1,81) 33(2,8) 31(3,25) 30(3,19)

5 52(5,47) 81(4,9) 91(7,72) 73(7,66) 73(7,77)

6 42(4,42) 55(3,32) 113(9,59) 64(6,71) 66(7,03)

7 61(6,42) 87(5,26) 152(12,9) 101(10,6) 95(10,12)

8 136(14,33) 233(14,1) 247(20,96) 153(16,05) 132(14,06)
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9 133(14,01) 265(16,03) 219(18,59) 134(14,06) 174(18, 53)

10 496(52,26) 844(51,05) 249(21,13) 352(36,93) 330(35,14)

Укуп но 949 1653 1178 953 939

 *  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка (%)  ко ји су гра ди ра ли зна-
чај де мо кра ти је оце на ма од 1 до 10, Из вор: World Va lue Sur veys, 2005,   
http://www.wvsevsdb.com

Дру ги чи ни лац ко ји у ак ту ел ном пе ри о ду мо же има ти пре-
суд ни ути цај на про це се дру штве не и по ли тич ке тран сфор ма ци је 
је од нос гра ђа на пре ма де мо кра ти ји и вред но сти ма ко је она са со-
бом но си. И ту су очи глед не раз ли ке, а  по др шка де мо кра ти ји, та-
ко ђе,  ва ри ра у од но су на раз ли чи те фак то ре.

Табела7.Ставовиозначајудемокра
тије,стабилнедемократије*

Ва жност 
де мо-

кра ти је
САД Швед ска Не мач ка Нор ве шка Швај-

цар ска

1 13(1,08) 3(0,3) 8(0,49) 2(0,2) 8(0,65)
2 4(0,33) 1(0,1) 2(0,1) 2(0,2) 3(0,24)
3 8(0,66) 3(0,3) 9(0,44) 7(0,69) 5(0,4)
4 6(0,5) 2(0,2) 12(0,59) 2(0,2) 3(0,24)
5 96(7,97) 8(0,8) 54(2,64) 20(1,97) 18(1,47)
6 69(0,5) 8(0,8) 52(2,54) 17(1,67) 22(1,79)
7 61(5,06) 19(1,9) 120(5,87) 26(2,56) 42(3,43)
8 114(9,46) 78(7,8) 284(13,88) 82(8,08) 137(11,17)
9 178(14,77) 109(10,88) 356(17,4) 179(17,64) 158(12,89)
10 656(54,44) 770(76,9) 1194(58,36) 678(66,8) 830(67,7)
Укуп но 1205 1001 2046 1015 1226

*  По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка ко ји су гра ди ра ли зна чај де-
мо кра ти је оце на ма од 1 до 10, Из вор: World Va lue Sur veys, 2005,   http://
www.wvsevsdb.com

На осно ву по ка за те ља из та бе ла 6. и 7. при мет но је да ста-
во ви пре ма де мо кра ти ји  ва ри ра ју у од но су на низ фак то ра. Код 
ста бил них де мо кра ти ја, Швај цар ска од ска че у од но су на дру ге си-
сте ме, што мо же би ти оправ да но чи ње ни цом да су мно го број ни 
об ли ци по ли тич ке пар ти ци па ци је и не по сред не де мо кра ти је нај за-
сту пље ни ји упра во у том по ли тич ком си сте му. Овим се по твр ђу је 
хи по те за да по ли тич ка кул ту ра и уче шће гра ђа на у про це су до но-
ше ња од лу ка иду у ко рак са по др шком де мо крат ском се ту вред но-
сти. 

У слу ча ју но вих де мо кра ти ја и тран зи ци о них си сте ма, Ср би-
ја је пре ма сте пе ну по др шке де мо кра ти ји на по след њем ме сту, што 
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се очи ту је кроз нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ји има ју крај ње не га ти-
ван од нос пре ма зна ча ју де мо кра ти је, док је исто вре ме но нај ма њи 
број оних са из ра зи то по зи тив ним ста вом. Узрок та квог ста ња мо-
же се по тра жи ти у чи ње ни ци да је де мо кра ти за ци ја не ка да шњих 
ко му ни стич ких си сте ма ишла у ко рак са еко ном ским про гре сом. 
С дру ге стра не, де мо крат ске ре фор ме у Ср би ји ни је пра тио та кав 
тренд, већ су се ја ви ле ре тро град не тен ден ци је у по ре ђе њу са сте-
пе ном еко ном ског раз во ја с кра ја осам де се тих.

Ко нач но, тре ћи и по след њи ин ди ка тор на Исто но вој ска ли 
по ли тич ке по др шке је  ни во по др шке ре жи му, а он се мо же ме ри ти 
по ве ре њем у вла ду.

Табела8.Поверењеувладу,новедемо
кратијеитранзиционисистеми*

поверење 
у вла ду Пољ ска Ру му ни ја Ср би ја Бу гар ска Укра ји на

потпуно  
по ве ре ње 24(2,59) 40(2,36) 19(1,61) 71(7,29) 41(5,26)

до не кле 145(15,64) 411(24,23) 283(23,98) 264(27,1) 202(25,93)
не  
пре ви ше 508(54,8) 762(44,93) 570(48,3) 382(39,22) 310(39,79)

без  
по ве ре ња 250(26,96) 483(28,48) 308(26,1) 257(26,39) 226(29,01)

укуп но 927 1696 1180 974 779

*По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка (%)  ко ји су кроз че ти ри ка те-
го ри је ис ка зи ва ли сте пен по ве ре ња у вла ду, Из вор: World Va lue Sur veys, 
2005,   http://www.wvsevsdb.com

Табела9.Поверењеувладу,стабилнедемократије*
поверење 
у вла ду САД Швед ска Не мач ка Нор ве шка Швај-

цар ска
пот. по-
ве ре ње 66(5,46) 24(2,42) 37(1,84) 46(4,52) 96(8,0)

до не кле 400(33,11) 396(39,91) 443(22,08) 504(49,56) 736(61,33)
не пре ви ше 596(49,34) 464(46,78) 1025(51,1) 411(40,41) 319(26,58)
без по-
ве ре ња 146(1,32) 108(10,89) 501(24,97) 56(5,51) 49(4,08)

укуп но 1208 992 2006 1017 1200

*По да ци су ис ка за ни кроз број ис пи та ни ка (%) ко ји су кроз че ти ри ка те-
го ри је ис ка зи ва ли сте пен по ве ре ња у вла ду, Из вор: World Va lue Sur veys, 
2005,   http://www.wvsevsdb.com

Слич но као и у од но су пре ма де мо кра ти ји, у Ср би ји већ ду-
ги низ го ди на по сто ји ни ско по ве ре ње у Вла ду и кон стант ни тренд 
опа да ња. На осно ву по да та ка из та бле бр. 8. уоч љи во је да Ср би ја 
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у по ре ђе њу са по др шком ре жи му за о ста је за но вим де мо кра ти ја ма 
и тран зи ци о ним по ли тич ким си сте ми ма. То је нај о чи глед ни је на 
при ме ру пр вог мо да ли те та, одн. пот пу ног по ве ре ња у вла ду. На-
су прот то ме, у ста бил ним де мо кра ти ја ма је ма ли број оних ко ји 
ис ка зу ју пот пу но не по ве ре ње пре ма вла ди, али је ја сно да ме ђу 
ис пи та ни ци ма пре о вла ђу ју уме ре ни ста во ви, те да се не мо же го-
во ри ти о из ра же ној по др шци вла ди, већ по др шци са еле мен ти ма 
скеп ти ци зма. Та ко ђе, је дан од бит них фак то ра не по ве ра ња пре ма 
вла ди, ге не рал но по сма тра но, као и по је ди ним по ли тич ким ме ра-
ма у ста бил ним де мо крат ским ре жи ми ма је ин сти ту ци о на ли за ци ја 
ме ха ни за ма по мо ћу ко јих гра ђа ни вр ше над зор и кон тро лу ег зе ку-
ти ве.29) 

МОГУЋНОСТИЈАЧАЊА
ПОЛИТИЧКЕПОДРШКЕУСРБИЈИ

Из прет ход ног де ла из ла га ња, при мет но је да се Ср би ја убра-
ја у по ли тич ке си сте ме са крај ње ни ским сте пе ном по ли тич ке по-
др шке. Очи глед но је и да по сто је мно го број ни узроч ни ци та квог 
ста ња, што ди рект но до во ди у пи та ње ле ги ти ми тет по ли тич ких 
про це са и ин сти ту ци ја. У овом де лу ра да би ће по ме ну ти не ки од 
тих про бле ма и мо гућ но сти за њи хо во пре вла да ва ње:

1. По мо ћу мно го број них ком па ра тив них ис тра жи ва ња, 
мо же се за кљу чи ти да раз ли чи ти об ли ци не по сред не 
де мо кра ти је и ак тив не гра ђан ске пар ти ци па ци је у по-
ли тич ким про це си ма сти му ли шу ја ча ње по ли тич ке по-
др шке. Ис ку ства и при ме ри скан ди нав ских др жа ва и 
Швај цар ске, са чвр сто уте ме ље ним пар ти ци па тив ним 
ме ха ни зми ма по ка зу ју да је ни во по ве ре ња у ин сти ту ци-
је и де мо кра ти ју као оп шту вред ност нај ви ши упра во у 
тим си сте ми ма. То се мо же уочи ти и на ба зи укр шта ња 
и та бе ла у ра ду. По треб но је ис та ћи да у Ср би ји по сто је 
фор мал но утвр ђе ни ин сти ту ти гра ђан ске пар ти ци па ци-
је, као што су ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва, али се 
они не при ме њу ју. Да кле, по треб но је за кон ских и устав-
них га ран ти ја пру жи ти од го ва ра ју ће сти му ла ци је ка ко 

29)  Кри стен сен и Ле грид го во ре да је не мо гу ће на пра ви ти ве зу из ме ђу “до бре вла да“ и 
не по вре ња  у ста бил ним де мо кра ти ја ма упра во из раз ло га по сто ја ња кон трол них ме ха-
ни за ма и бо ље упу ће но сти гра ђа на у по ли тич ке про це се. Ви де ти у Chri sten sen, Tom, La-
e grid, Per, „Trust in Go vern ment: The Re la ti ve Im por tan ce of Ser vi ce Sa tis fac tion, Po li ti cal 
Fac tors, and De mo graphy“, PublicPerformance&ManagementReview, vol. 28, no. 4, M.E. 
Shar pe Inc, 2005, стр. 488.
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би се гра ђа ни че шће од лу чи ва ли на њи хо ву прак тич ну 
упо тре бу. Не мач ка је то ком де ве де се тих го ди на ома со ви-
ла упо тре бу ло кал них ре фе рен ду ма, а они се да нас упо-
тре бља ва ју у го то во свим фе де рал ним је ди ни ца ма. 

2. Дру ги еле мент од из у зет не ва жно сти је, сва ка ко, кон-
тро ла и над зор ра да иза бра них пред став ни ка и вла де. 
Уко ли ко гра ђа ни по ли ти ку ви де као не што ису ви ше 
ап стракт но и уда ље но, то је очи гле дан ин ди ка тор њи-
хо ве не мо гућ но сти да тран спа рен то кон тро ли шу сво је 
пред став ни ке. Ре ле ван тан при мер је уво ђе ње ин сти ту та 
„пра зне сто ли це“ у Ве ћу оп шти не Па ра ћин на кон 2000-
те го ди не. У прак си се по ка за ло се да су су ге сти је гра-
ђа на у ве ћи ни слу ча је ва би ле при хва ће не. Ома со вље ње 
овог ме ха ни зма би, го то во си гур но  до при не ло ја ча њу 
по ли тич ке по др шке, а ње го ва упо тре ба би тре ба ла на ћи 
сво је ме сто не са мо на ло кал ном, не го и на цен трал ном 
ни воу вла сти.

3. Тра ба ло би ви ше ра ди ти на гра ђан ској еду ка ци ји и из-
град њи де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. На ме сто рас ко-
ла уну тар по ли тич ке ели те, мо ра до ћи до но ве, еман ци-
па тор ске уло ге по ли тич ких ли де ра, што би, по сле дич но 
тре ба ло до ве сти до по зи тив ни јих ста во ва пре ма де мо-
кра ти ји, као оп штем си сте му вред но сти. Из тог раз ло-
га, нео п ход но је та кав си стем вред но сти ства ра ти пре ма 
ме ри на ро да, а не пре ма ме ри ели та. На жа лост, са да шње 
ре фор ме и про цес де мо крат ске тран сфор ма ци је дру-
штва у Ср би ји су углав ном ими та тив ног ка рак те ра, где 
се пре у зи ма ју це ло куп ни мо де ли и об ли ци де мо крат ског 
раз во ја. То сла бо до при но си истин ској и ду бин ској тран-
сфор ма ци ји дру штва, а раз ли чи та ис ку ства из исто риј-
ске пер спек ти ве, по ка зу ју да је ком би но ва ње ре ше ња и 
њи хо ва им пле мен та ци ја у скла ду са на сле ђем, тра ди ци-
јом и кул ту ром омо гу ћа ва ла трај ни је и по сто ја ни је ис по-
ља ва ње де мо крат ских по тен ци ја ла дру штва.

4. По ка за ло се да је то ком две прет ход не де ка де до шло до 
из ве сног опа да ња со ци јал ног ка пи та ла и уну тар-дру-
штве не ко хе зи је у Ср би ји. Про цес ра сло ја ва ња и ства-
ра ња но вих кла са имао је низ не га тив них дру штве них 
по сле ди ца, а со ци јал ни ка пи тал у Ср би ји вре ме ном је 
све ду бље по при мао не га тив ну фор му. Јед на од ба зич-
них те жњи бу ду ћих про ме на мо ра ла би би ти про мо ци ја 
и сна же ње мо да ли те та за кре и ра ње и про мо ци ју гра ђан-
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ских асо ци ја ци ја и ини ци ја ти ва. Кроз усме ре не и ја сно 
де фи ни са не ко лек тив не ак ци је, пре ко асо ци ја ци ја и мре-
жа, гра ђа ни мо гу да ле ко ви ше ути ца ти на по ли тич ке 
про це се, а ло ги ка пот вре ђе на ем пи ри јом на во ди на за-
кљу чак да ја ча ње ко лек тив них ак ци ја не по сред но во ди 
ја ча њу по ли тич ке по др шке.

На ве де не те шко ће у оства ри ва њу си стем ске, пар ти ца па тив не 
уло ге гра ђа на у де мо крат ском по рет ку го во ре да по ли тич кој ели ти 
у Ср би ји пред сто ји сло жен за да так ин те гра ци је дру штва у по ли-
тич ке про це се. Са мо уз пу ну, до след ну и трај ну по ли ти ку отво ре-
но сти до но си ла ца од лу ка пре ма гра ђа ни ма и јав но сти, мо же до ћи 
до ја ча ња по ли тич ке по др шке и афир ми са ња де мо крат ских вред-
но сти у Ср би ји. Без то га, до са да шњи тренд ње ног опа да ња би ће 
и на да ље на ста вљен, што ће до дат но про ду би ти по сто је ћу кри зу 
ле ги ти ми те та у Ср би ји и до ве сти у пи та ње на ста вак де мо крат ских 
ре фор ми.   

PetarMatic,DjordjeStojanovic

POLITICALSUPPORTANDFOUNDATION
OFDEMOCRATICVALUES

Summary
Easton’s con cept of po li ti cal sup port and its ac tu a li za tion in cur-

rent pe riod un der li nes glo bal le gi ti macy cri sis wa ve. This trend is pre-
sent both in tran si tion systems and new and sta ble de moc ra ci es. One of 
ob jec ti ves in this ar tic le is to pro vi de ba sic the o re ti cal un der pin nings of 
po li ti cal sup port con cep tion, as well to em pi ri cally fol low trends in its 
dif fe rent forms and in dif fe rent po li ti cal systems. Fol lo wing men ti o ned 
ob jec ti ve, we are en su ing ba sic one, which is po li ti cal sup port po si ti o-
ning in Ser bia and pos si bi li ti es for its fu tu re strengthe ning. As pri mary 
met hod, aut hors use com pa ra ti ve, in or der to com pa re nu me ro us fac tors 
in flu en cing le vel of po li ti cal sup port in ten po li ti cal systems. Ac cor ding 
to pre vi o usly spo ken, aut hors con si der po li ti cal sup port de ve lop ment 
in Ser bia as cru cial com po nent suc ces si ve de moc ra tic tran sfor ma tion 
of so ci ety.
Key words:Po li ti cal sup port, Po li ti cal System, In sti tu ti ons, De moc ra tic va-

lu es, Po li ti cal Ac tors, Re forms, Tran si tion, Sta ble de moc ra ci es, 
New De moc ra ci es, Po li ti cal Par ti ci pa tion, Le gi ti macy.
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Resume
This pa per ad dres ses qu e sti on of po li ti cal sup port for po li ti cal 

de ve lop ment. Con cept, which ori gi na tes from Da vid Easton and his 
systems analysis of po li ti cal li fe, is espe ci ally im por tant in con tem-
po rary pe riod, mar ked with le gi ti macy cri sis. In part one, we di scuss 
se ve ral aspects of wi der po li ti cal sup port con cept, in clu ding its ba sic 
the o re ti cal un der pin nings. So cial ca pi tal, ide o lo gi cal cle a va ges, trust 
in go vern ment, trust in de moc racy as va lue system, re gi me sup port and 
le a der ship are re cog ni zed as most re le vant to the to pic. Se cond part 
is fo cu sed on com pa ra ti ve analysis of po li ti cal sup port com po nents 
in ten po li ti cal systems. Among in di ca tors we use are: trust in Par li a-
ment as com po nent of in sti tu ti o nal trust; trust in de moc racy as a va lue 
system and pro-de moc ra tic ori en ta tion of so ci ety; trust in go vern ment 
as a form of re gi me sup port. Third part is ori en ted to wards ex pla i ning 
so me pos si bi li ti es for po li ti cal sup port strengthe ning in Ser bia. Wit ho-
ut par ti ci pa ti ve and ac ti ve ci ti zen ship, it is al most im pos si ble ima gi ne 
de moc ra tic and sup port ori en ted so ci ety in Ser bia. Fi nally, we ar gue 
that de moc ra tic tran sfor ma tion in Ser bia has to be ba sed both on, im-
ple men ta tion of fo re ign mo dels, the ir com bi na tion, and ele ments of tra-
di tion, he ri ta ge and cul tu re. 

* Овај рад је примљен 10. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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