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УЛОГАШЕФАДРЖАВЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУЗЕМАЉАЦЕНТРАЛНЕАЗИЈЕ*

Сажетак
Циљ овог ра да је да на осно ву прав них ака та, пре све га уста-

ва, али и за ко на ко ји се од но се на ову ма те ри ју, као и по ли тич ке 
прак се, опи ше функ ци је, зна чај и уло ге ко ју по ли тич ка ин сти ту ци-
ја ше фа др жа ве има у по ли тич ком си сте му зе ма ља Цен трал не Ази-
је. Шеф др жа ве је у по ли тич ком си сте му сва ке зе мље ва жна ин сти-
ту ци ја за функ ци о ни са ње вла сти. Она на свом зна ча ју до би ја пре 
све га у оним си сте ми ма вла сти ко ји се мо гу ока рак те ри са ти као 
пред сед нич ки или по лу пред сед нич ки (ме шо ви ти). Ка ко се си сте-
ми вла сти цен трал но а зиј ских ре пу бли ка мо гу свр ста ти у не ки од 
ова два, за кљу чу је се да је ин сти ту ци ја ше фа др жа ве, јед на од бит-
ни јих у по ли тич ким си сте ми ма ових др жа ва. Ком па ра тив ном ана-
ли зом устав ног по ло жа ја и уло ге ко ју шеф др жа ве има у по ли тич-
ком си сте му цен трал но а зиј ских ре пу бли ка овим ра дом об у хва ће но 
је пет др жа ва - Уз бе ки стан, Ка зах стан, Кир ги стан, Та џи ки стан и 
Турк ме ни стан. Пр ви део ра да ба ви се оп штим ка рак те ри сти ка ма и 
де тер ми нан та ма по ли тич ког си сте ма ко је су за јед нич ке свим овим 
зе мља ма, док се дру ги део ра да ба ви кон крет ним по ло жа јем и уло-
гом ко ју пред сед ник ре пу бли ке има у овим др жа ва ма по је ди нач но. 
Тре ћи део ра да ба ви се иза зо ви ма ко ји се по ста вља ју пред по ли-
тич ке си сте ме ових др жа ва.
Кључ не ре чи: по ли тич ке ин сти ту ци је, устав, по ли тич ки си стем, шеф 

др жа ве, пред сед ник, по лу пред сед нич ки си стем, из вр шна 
власт, Цен трал на Ази ја

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

Рас па дом СССР-а цен трал но а зиј ске ре пу бли ке по ста ју не-
за ви сне и са мо стал не др жа ве. Пет но вих зе ма ља ко је на ста ју на 
про сто ру Цен трал не Ази је ула зе у про цес фор ми ра ња на ци о нал не 
др жа ве гра де ћи ње не по ли тич ке ин сти ту ци је и дру штве ни си стем 
у це ли ни. На фор ми ра ње од ре ђе ног си сте ма вла сти у овим зе мља-
ма, као и сву где, ути цао је ве ли ки број фак то ра. Исто риј ско на сле-
ђе, пре све га оно из ко му ни стич ког пе ри о да, по ка за ло се, као је дан 
од нај бит ни јих и са нај ви ше ути ца ја. На овим осно ва ма по ли тич ку 
тра ди ци ју и по ли тич ку кул ту ру цен трал но а зиј ских зе ма ља од ли-
ку ју обра сци ауто ри тар не по ли тич ке вла сти и ње не пер со на ли за-
ци је уме сто ин сти ту ци о на ли за ци је, док је јед на од глав них од ли ка 
по ли тич ке кул ту ре ових др жа ва три ба ли зам и кла нов ска по ли ти-
ка, ко ји су и у са вре ме ним усло ви ма је дан од пре суд них фак то-
ра ко ји ути чу на по ли тич ку кли му у овим др жа ва ма.1) Та ко ђе, ни 
усло ви у ко ји ма на ста ју устав ни си сте ми ових др жа ва се не мо гу 
за не ма ри ти. У свим цен трал но а зиј ским ре пу бли ка бив ши ка дро ви 
ко му ни стич ких пар ти ја оста ју на вла сти, са тим што се они са да 
про мо ви шу као на ци о на ли стич ки ли де ри и сим бо ли ус по ста вље-
не не за ви сно сти сво јих др жа ва. Све ово је, без сум ње, ути ца ло на 
то да се ов де фор ми ра ју та кви по ли тич ки си сте ми у ко ји ма ће се 
нај ви ше по ли тич ке мо ћи на ла зи ти у јед ној по ли тич кој ин сти ту ци-
ји - пред сед ни ку ре пу бли ке.

По об ли ку вла да ви не свих пет др жа ва су ре пу бли ке. Хо ри-
зон тал на ор га ни за ци ја вла сти је та ква да је пред ви ђе на по де ла на 
за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт.2) За ко но дав на власт при па да 
пар ла мен ти ма, из вр шна је ор га ни зо ва на на прин ци пу би це фал не 
ег зе ку ти ве и по де ље на је из ме ђу пред сед ни ка ре пу бли ке и вла де 
на че лу са пре ми је ром, док је суд ска власт по ве ре на су до ви ма. Је-
ди но је у Турк ме ни ста ну из вр шна власт ор га ни зо ва на на прин ци-
пу мо но це фал не ег зе ку ти ве јер је пред сед ник ре пу бли ке ујед но и 
шеф др жа ве и шеф вла де.3) Ка зах стан, Уз бе ки стан и Та џи ки стан 
има ју би ка ме рал не пар ла мен те где гор њи дом или Се нат у Ка зах-
ста ну има 47 ме ста, а у Уз бе ки ста ну 100, док гор њи дом та џиџ ког 

1) Kat hleen Col lins,ClanPoliticsandRegimeTransitioninCentralAsia, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2006, pp. 2-43

2) Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, оде љак 1, члан  4; Устав Ре пу бли ке Уз бе ки стан, по гла-
вље 1, члан 11; Устав Ре пу бли ке Ка зах стан оде љак 1, члан 3, став 4; Устав Ре пу бли ке 
Кир ги стан оде љак 1,члан 3, став 2; Устав Ре пу бли ке Та џи ки стан по гла вље 1, члан  9.

3) Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, оде љак 3, по гла вље 3, члан  54.
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пар ла мен та бро ји 34 по сла нич ких ме ста. До њи дом у Ка зах ста ну 
има 107, у Уз бе ки ста ну 150 и Та џи ки ста ну 63 по сла нич ких ме ста.4)  
За раз ли ку од то га, Турк ме ни стан и Кир ги стан има ју јед но дом не 
пар ла мен те па На род на Скуп шти на у Турк ме ни ста ну бро ји 125 
по сла нич ких ме ста, а кир ги ски та ко зва ни Вр хов ни Са вет има 120 
по сла нич ких ме ста.5) Број ме ста по по ли тич ким пар ти ја ма у пар-
ла мен ту Ре пу бли ке Кир ги стан по од ред ба ма но вог Уста ва из 2010. 
го ди не огра ни чен је на 65 по сла нич ких ме ста.6) У оним др жа ва ма 
ко је има ју дво дом не пар ла мен те од ре ђен број пред став ни ка у њи-
хо вим гор њим до мо ви ма име ну је пред сед ник ре пу бли ке, док се у 
свим ре пу бли ка ма по сла ни ци за до њи дом пар ла мен та у они ма у 
ко ји ма по сто ји би ка ме рал ни пар ла мент би ра ју не по сред но на из-
бо ри ма (углав ном по про пор ци о нал ном из бор ном си сте му) као и 
у они ма ко је има ју јед но дом ни пар ла мент. Струк ту ра вла де, ко ја 
је уста ви ма ових др жа ва од ре ђе на као но си лац из вр шне вла сти је 
иста у свим ре пу бли ка ма, осим у Турк ме ни ста ну. Вла да се са сто ји 
од пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и ми ни ста ра.7) За раз ли ку 
од то га Са ве том ми ни ста ра у Турк ме ни ста ну ру ко во ди пред сед ник 
ре пу бли ке.8) Вла да као из вр шни ор ган вла сти раз ра ђу је основ не 
прав це дру штве не, еко ном ске, кул тур не и по ли ти ке др жа ве уоп-
ште. У скла ду са тим вла да да је пред ло ге за ко на пар ла мен ту. Вла да 
ру ко во ди ра дом ми ни стар ста ва, др жав них ко ми те та и дру гих из вр-
шних ор га на. Вла да је та ко ја пред ла же др жав ни бу џет и спро во ди 
ње го во тро ше ње.9) 

Вер ти кал на ор га ни за ци ја вла сти у свим цен трал но а зиј ским 
ре пу бли ка ма за сно ва на је на мо де лу уни тар не др жа ве, па је те ри-
то ри јал на ор га ни за ци ја вла сти у овим ре пу бли ка ма та ква да се оне 
са сто је из ви ше ад ми ни стра тив них је ди ни ца - обла сти (про вин ци-
ја) и гра до ва ко је има ју сво је пред став нич ке ор га не ко је би ра ју гра-
ђа ни не по сред но, док ше фо ве из вр шне вла сти на ло кал ном ни воу 

4) Устав Ре пу бли ке Ка зах стан, оде љак 4, чла но ви 49-51, Устав Ре пу бли ке Уз бе ки стан, део 
5, по гла вље 18, чла но ви 76-77, Устав Ре пу бли ке Та џи ки стан,  по гла вље 3, члан 49 и зва-
нич на ин тер нет пре зен та ци ја та џиџ ког пар ла мен та (http://par la ment.tj/en/in dex.php?op-
tion=com_con tent&task=vi ew&id=1&Ite mid=16)

5) Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, оде љак 4, чла но ви 62,63; Устав Ре пу бли ке Кир ги стан, 
оде љак 1, члан 58.

6) Устав Кир ги ста на, оде љак 4, по гла ље 1, члан  70, став 2.

7) У Кир ги ста ну, вла ду по ред пре ми је ра, за ме ни ка пре ми је ра и ми ни ста ра чи не и пред се-
да ва ју ћи др жав ним ко ми те ти ма – Устав Кир ги ста на, члан 70, став 1.

8) Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, оде љак 3, по гла вље 3, члан  54.

9) Устав Ре пу бли ке Кир ги стан, оде љак 1, чла но ви 70-77; Устав Ре пу бли ке Ка зах стан, оде-
љак 5, чла но ви 64-70; Устав Ре пу бли ке Та џи ки стан, по гла вље 5, чла но ви 73-75; Устав 
Ре пу бли ке Уз бе ки стан, по гла вље 20, члан  98, Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, по гла вље 
5, чла но ви 75-79.
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по ста вља пред сед ник ре пу бли ке.10) Од нос гра на вла сти у цен трал-
но а зиј ским ре пу бли ка ма ка рак те ри ше пре ва га из вр шне вла сти ко-
ја се огле да у ин сти ту ци ји „ја ког“ пред сед ни ка ре пу бли ке, ко ји је 
по то ме нај зна чај ни ја ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма. Фор мал но 
у цен трал но а зиј ским зе мља ма функ ци о ни ше по лу пред сед нич ки 
си стем вла сти (осим у Турк ме ни ста ну), ме ђу тим, има ју ћи у ви ду 
зна чај ну уло гу ко ју пред сед ник ре пу бли ке игра у овим по ли тич-
ким си сте ми ма, а што ће би ти при ка за но у дру гом де лу ра да, у 
прак си сви ови си сте ми вла сти гра ви ти ра ју ка пред сед нич ком си-
сте му. „Ло ги га уста ва и прак се не мо ра ју да се по кло пе у по лу пред-
сед нич ком си сте му“.11) Прак тич но по сма тра но, го то ва сва из вр шна 
власт је у ру ка ма пред сед ни ка ре пу бли ке. У Турк ме ни ста ну вла да 
не про ис ти че из пар ла мен та већ ка би нет ми ни ста ра са ста вља сам 
пред сед ник ре пу бли ке и он ру ко во ди из вр шном вла шћу па се си-
стем вла сти Турк ме ни ста на мо же од ре ди ти као пред сед нич ки.
Табела1.СистемивластиурепубликамаЦентралнеАзије

Др жа ва Си стем вла сти
фор мал но ствар но

Ка зах стан по лу пред сед ни чи/
пред сед нич ки

пре ва га по ли тич ке 
мо ћи на стра ни ин сти-

ту ци је пред сед ни ка

Кир ги стан по лу пред сед нич ки
Узбекистан полупредседнички
Таџикистан полупредседнички
Туркменистан председнички

Уставом као највишим правним актом све ове државе су 
одређене као демократске, правне и секуларне државе.

УСТАВНИПОЛОЖАЈ,ФУНКЦИЈЕИЗНАЧАЈ
ПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУЦЕНТРАЛНОАЗИЈСКИХРЕПУБЛИКА

По ло жај, функ ци је и зна чај ин сти ту ци је пред сед ни ка ре пу-
бли ке за функ ци о ни са ње вла сти, али и це ло куп ног по ли тич ког и 
дру штве ног жи во та у цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма је пре су дан. 
Он се за пра во за сни ва на два еле мен та. Пре све га, зна чај пред сед-

10) Устав Ре пу бли ке Кир ги стан, оде љак 7, чла но ви 91-95;Устав Ре пу бли ке Та џи ки стан, по-
гла вље 6, чла но ви 76-80; Устав Ре пу бли ке Уз бе ки стан, по гла вље 21, чла но ви 99-105; 
Устав Ре пу бли ке Ка зах стан ,оде љак 8, чла но ви 85-89, Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, 
по гла вље 6, чла но ви 80-84.

11) Пеј ко вић Мар ко, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би је“, Српскаполи-
тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 3/2010, стр. 104.
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ни ка ре пу бли ке про ис ти че из са мог устрој ства по ли тич ког си сте ма 
ових зе ма ља. На и ме, као што је ра ни је ре че но, уста ви ма је пред ви-
ђе но да је ин сти ту ци ја пред сед ни ка ре пу бли ке нај ја чи стуб по ли-
тич ког си сте ма ових зе ма ља. Дру го, за хва љу ју ћи ова квом по ло жа ју 
ко ји је омо гу ћен Уста вом, пред сед ник ре пу бли ке на осно ва ма сла-
бо огра ни че не по ли тич ке мо ћи у прак си оства ру је зна ча јан ути цај 
и на функ ци о ни са ње оста лих по ли тич ких ин сти ту ци ја у зе мљи. 
Зна чај пред сед ни ка ре пу бли ке пре су дан је и за на чи не функ ци о ни-
са ња стра те шких де ло ва при вред ног си сте ма у овим зе мља ма, а у 
не ки ма од њих, као што је то би ло у Турк ме ни ста ну док је Са пар-
му рат Ни ја зов био пред сед ник, на це ло куп ни дру штве ни жи вот. 

ИЗБОРИМАНДАТПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

Као што је већ ре че но, зе мље Цен трал не Ази је, осим Турк-
ме ни ста на, има ју би це фал ну ег зе ку ти ву и у њи хо вој ор га ни за ци ји 
вла сти по сто ји и вла да на че лу са пре ми је ром и пред сед ник ре пу-
бли ке као де ло ви из вр шне вла сти. Пред сед ник ре пу бли ке у свим 
цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма се би ра не по сред но од стра не 
гра ђа на што му да је ве ли ку де мо крат ску ле ги тим ност јер је ти ме 
ње го ва уло га у по ли тич ком си сте му оја ча на не по сред ном на род-
ном ин ве сти ту ром, па се због то га мо же ре ћи да се пред сед ник ре-
пу бли ке у овим по ли тич ким си сте ми ма по ста вља као ра ван пар ла-
мен ту, а из над вла де, јер она ни је не по сред но иза бра на.

Кан ди дат за пред сед ни ка у сва кој цен трал но а зиј ској др жа ви 
мо ра пре све га да бу де њен др жа вља нин. Уста ви ма је пред ви ђе на 
оба ве за да пре кан ди да ту ре кан ди да ти мо ра ју не пре кид но да про-
ве ду и од ре ђен број го ди на у зе мљи. У Ка зах ста ну и Кир ги ста ну 
15, а у Та џи ки ста ну и Уз бе ки ста ну је то 10 го ди на. Уста ви ових 
др жа ва про пи су ју и то да сви кан ди да ти за пред сед ни ка ре пу бли ке 
мо ра ју и до бро да го во ре зва нич ни је зик ових др жа ва. Го ди не ста-
ро сти ко је кан ди да ти мо ра ју има ти да би се мо гли кан ди до ва ти на 
из бо ри ма су у Ка зах ста ну и Турк ме ни ста ну нај ма ње 40 го ди на у 
Кир ги ста ну нај ма ње 35, а у Та џи ки ста ну и Уз бе ки ста ну 35 го ди на 
жи во та. У Кир ги ста ну је још пред ви ђе но да кан ди дат не мо же би ти 
ста ри ји од 70, док је та гра ни ца у Та џи ки ста ну 65 го ди на.12) 

Пред сед ник ре пу бли ке се у овим зе мља ма би ра на не по сред-
ним из бо ри ма, тај ним гла са њем са мо гућ но шћу ре и збо ра са тим 

12) Устав Ре пу бли ке Ка зах стан, оде љак 3 Пред сед ник, чла но ви 40-48; Устав Ре пу бли ке 
Кир ги стан, по гла вље 3 Пред сед ник, чла но ви 60-68; Устав Ре пу бли ке Уз бе ки стан, по гла-
вље 19 Пред сед ник, чла но ви 89-97; Устав Ре пу бли ке Та џи ки стан, по гла вље 4 Пред сед-
ник, чла но ви 64-72; Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, по глав ње 3 Пред сед ник, чла но ви 
54-61.
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што по сто ји раз ли ка у тра ја њу ман да та од зе мље до зе мље. Ре и-
збор пред сед ни ка је углав ном огра ни чен на два ве за на ман да та, али 
у прак си су по сто ја ли и дру га чи ји слу ча је ви. Пред сед ник Турк ме-
ни ста на је од стра не На род ног са ве та био про гла шен до жи вот ним 
пред сед ни ком, док је, на при мер, из ме на ма Уста ва пред сед ни ку 
Ка зах ста на уки ну то устав но огра ни че ње од два уза стоп на ман да та 
за ре и збор ка ко би пред сед ник Нур сул тан На зар ба јев мо гао би ти 
кан ди до ван и по тре ћи пут.  Од ред ба ва жи са мо за пред сед ни ка 
Нур сул та на На зар ба је ва. По одерд ба ма но вог Уста ва Кир ги ста на 
ни је пред ви ђе на мо гућ ност ре и збо ра, од но сно Устав про пи су је да 
јед но исто ли це не мо же би ти иза бра но за пред сед ни ка ре пу бли ке 
два пу та.13) Ман дат пред сед ни ка ре пу бли ке у Уз бе ки ста ну и Та џик-
ста ну је 7 го ди на, док ман дат пред сед ни ку ре пу бли ке у Кир ги ста ну 
тра је шест го ди на (по но вом Уста ву из 2010. го ди не), а у Ка зах ста-
ну (аманд ма ном на Устав 2007. го ди не, ра ни ји ман дат био 7 го ди-
на) и Турк ме ни ста ну тра је по 5 го ди на.14)

Табела2.Актуелнипредседнициу
централноазијкимрепубликама

Република  Актуелни председник
Година 
избора/

реизбора

Проценат 
освојених 

гласова

Узбекистана  Ислам Каримов 2007. 90,1

Туркемистан б Гурбангули Бердимухамедов 2007. 89,2

Казахстанц Нурсултан Назарбајев 2011. 95,5

Таџикистанд Емомали Рахмон 2006. 79,3

Киргистане Роза Отунбајева 2010. -
                Извор: а) http://elections.uz/eng/index/about_cec/
                            б) http://www.turkmenistan.gov.tm/politika/pol&ofic.htm 
                            ц) http://www.constcouncil.kz/eng/main/ 
                            д) http://www.tjus.org/tajikistan/president 
                            е) http://www.president.kg/ 

Да би пред сед ник ре пу бли ке мо гао би ти иза бран у свим цен-
трал но а зиј ским ре пу бли ка ма нео п ход но је да на из бо ре иза ђе ви-
ше од по ло ви не би рач ког те ла, од но сно укуп но упи са них би ра ча, 
и да при том кан ди дат осво ји ви ше од пе де сет про це на та гла со ва 
иза шлих. Уко ли ко се ови усло ви не ис пу не, ор га ни зу је се дру ги 
круг у ко ји иду два кан ди да та са нај ви ше осво је них гла со ва где 

13)  Устав Кир ги ста на, оде љак 3, члан 60, став 2.

14)  Исто



ДраганТраиловић Улогашефадржавеуполитичкомсистему...

473

по бе ду од но си онај кан ди дат ко ји осво ји про сту ве ћи ну.15) У до са-
да шњој из бор ној прак си дру ги круг пред сед нич ких из бо ра ни ка да 
ни је одр жан ни у јед ној цен трал но а зиј ској др жа ви с об зи ром да 
су пред сед нич ки кан ди да ти у по је ди ним ре пу бли ка ма до би ја ли и 
пре ко 90% гла со ва још у пр вом кру гу. По сле из бо ра, пред сед ник 
ре пу бли ке по ла же за кле тву пред за ко но дав ним ор га ном.

Ман дат пред сед ни ка ре пу бли ке пре ма уста ви ма цен трал но а-
зиј ских ре пу бли ка пре ста је у сле де ћим слу ча је ви ма: у слу ча ју смр-
ти, у слу ча ју те шке бо ле сти због ко је је трај но спре чен да оба вља 
пред сед нич ку функ ци ју, као и у слу ча ју бу де сме њен или сам под-
не се остав ку.16) 

По сту пак за сме ну пред сед ни ка ре пу бли ке у свим цен трал-
но а зиј ким ре пу бли ка ма је ве о ма строг и те жак. По сту пак у ре пу-
бли ка ма са дво дом ним пар ла мен том по кре ће 1/3 по сла ни ка до њег 
до ма пар ла мен та, уко ли ко се утвр ди да је пред сед ник ре пу бли ке 
не ким сво јим ак том пре кр шио Устав. По сту пак за сме ну пред сед-
ни ка Турк ме ни ста на се по кре ће пред На род ним са ве том, а пред-
сед ник мо же би ти сме њен са мо ако за то гла са 2/3 по сла ни ка. Да 
би се сме нио пред сед ник Ка зах ста на по треб но је да за то гла са нај-
ма ње 3/4 укуп ног бро ја по сла ни ка у оба до ма пар ла мен та, док је 
у Та џи ки ста ну и Уз бе ки ста ну за сме ну пред сед ни ка по треб но да 
гла са 2/3 од укуп ног бро ја по сла ни ка оба до ма пар ла мен та. За ко-
но дав на скуп шти на, ако за та кву од лу ку гла са 2/3 по сла ни ка мо же 
сме ни ти пред сед ни ка Кир ги ста на. До из бо ра но вог пред сед ни ка 
у Ка зах ста ну вр ши о ци ду жно сти мо гу би ти или пред сед ник до-
њег до ма пар ла мен та, пред сед ник гор њег до ма или пре ми јер, док у 
Кир ги ста ну то мо же би ти са мо пре ми јер. У Та џи ки ста ну вр ши лац 
ду жно сти пред сед ни ка ре пу бли ке је пред сед ник гор њег до ма пар-
ла мен та, а у Турк ме ни ста ну је то пред сед ник скуп шти не.17) Устав 
Уз бе ки ста на про пи су је да ће на сед ни ци оба до ма пар ла мен та, по-
сла ни ци из сво јих ре до ва иза бра ти вр ши о ца ду жно сти пред сед ни-
ка ре пу бли ке.18) 

По ис те ку ман да та, пред сед ник Та џи ки ста на по ста је до жи-
вот ни по сла ник На род не скуп шти не (гор њег до ма пар ла мен та), 
пред сед ник Ка зах ста на по ста је до жи вот ни се на тор, а пред сед ник 
У збе ки ста на по ста је до жи вот ни члан Устав ног су да.

15)  Исто

16)  Исто

17)  Исто

18)  Устав Ре пу бли ке Уз бе ки стан, члан 96.
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ОВЛАШЋЕЊА,ФУНКЦИЈЕИОДНОС

ПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕСА
ОСТАЛИМГРАНАМАВЛАСТИ

Овла шће ња пред сед ни ка ре пу бли ке у свим цен трал но а-
зиј ским ре пу бли ка ма од ре ђе на су уста вом сва ке од ових зе ма ља. 
По ла зе ћи од то га, а као и у уста ви ма дру гих зе ма ља, пред ви ђе не 
су не ке од уоп ште них и че сто са мо про то ко лар них функ ци ја пред-
сед ни ка ре пу бли ке да би им се до да ла и не по сред но у по ли тич кој 
прак си при мен љи ва овла шће ња. Пре ма то ме, пред сед ник ре пу бли-
ке пред ста вља и оли ча ва др жа ву у зе мљи и ино стран ству. У том 
свој ству пред сед ник ре пу бли ке у овим др жа ва ма по ста вља и опо-
зи ва ди пло мат ске пред став ни ке сво је зе мље у ино стран ству и при-
ма акре ди тив на пи сма стра них ди пло мат ских пред став ни ка, да је 
од ли ко ва ња и при зна ња, да је по ми ло ва ња и слич но. 

У Уз бе ки ста ну, а исто као и у оста лим цен трал но а зиј ским 
ре пу бли ка ма, клат но по ли тич ке мо ћи сто ји на стра ни ја ке из вр шне 
вла сти, од но сно пред сед ни ка ре пу бли ке. Иако је Уста вом ко ји је 
до не шен по чет ком де ве де се тих про кла мо ва но да је Уз бе ки стан де-
мо крат ска ре пу бли ка са си сте мом по де ле вла сти, на осно ву фор-
мал них овла шће ња али и ре ал них по ли тич ких ути ца ја ко је вр ши 
пред сед ник ре пу бли ке по ли тич ки си стем Уз бе ки ста на ка рак те-
ри ше ја ка пред сед нич ка, по мно ги ма и ауто ри тар на, уло га. Иако 
фор мал но по сма тра но, с об зи ром да по ред пред сед ни ка ре пу бли ке 
по сто ји и ка би нет ми ни ста ра и пре ми јер, мо же се ре ћи да је си-
стем вла сти у Уз бе ки ста ну по лу пред сед нич ки, ипак, ако се узму у 
об зир и ре ал не по ли тич ке окол но сти, ла ко се уоча ва ју ка рак те ри-
сти ке пред сед нич ког си сте ма. Пред сед ник ре пу бли ке Уз бе ки стан 
са ста вља ка би нет ми ни ста ра, од но сно он по ста вља и раз ре ша ва 
ми ни стре вла де, али уз на кнад ну по твр ду пар ла мен та.19) Та ко ђе, 
пред сед ник ре пу бли ке по ста вља и сме њу је гу вер не ре про вин ци ја, 
од но сно фор ми ра из вр шну власт на ло кал ном ни воу. Пред сед ник 
ре пу бли ке Уз бе ки стан има пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, пра-
во су спен зив ног ве та и има мо гућ ност да рас пу сти скуп шти ну уз 
са гла сност Устав ног су да.20) За тим, од сто чла но ва Се на та, гор њег 
до ма пар ла мен та у Уз бе ки ста ну 16 њих име ну је пред сед ник ре-
пу бли ке. Та ко ђе, пред сед ник ре пу бли ке има мо гућ ност до но ше ња 
уред би (де кре та) ко је има ју прав ну сна гу за ко на и не по сред но су 
при мен љи ве на це лој те ри то ри ји зе мље. Пред сед ник ре пу бли ке 
име ну је и раз ре ша ва су ди је ре дов них су до ва, а по пре стан ку функ-

19) Уста ва Ре пу бли ке Уз бе ки стан, по гла вље 19, Пред сед ник, члан  93, ста во ви 10 и 11.

20) Устав Ре пу бли ке Уз бе ки стан, по гла вље 19, Пред сед ник, чла но ви 89-97.
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ци је он по ста је до жи вот ни члан Устав ног су да. Пред сед ник ре пу-
бли ке у Уз бе ки ста ну је и глав ни ко ман ду ју ћи ору жа них сна га зе-
мље.21) 

Уло га ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ре пу бли ке Ка-
зах стан од ре ђе на је Уста вом, ко ји је усво јен 1995. го ди не. У овој 
цен трал но а зиј ској ре пу бли ци пред сед ник је јед на од нај зна чај ни-
јих по ли тич ких ин сти ту ци ја. Уста вом је пред ви ђе но да је пред сед-
ник ре пу бли ке нај ви ши др жав ни зва нич ник ко ји утвр ђу је глав не 
прав це уну тра шње и спољ не по ли ти ке зе мље, те да он оси гу ра-
ва функ ци о ни са ње свих де ло ва др жав не вла сти у зе мљи и од го-
вор ност ин сти ту ци ја вла сти пред на ро дом.22) По ла зе ћи од Уста вом 
утвр ђе ног по ло жа ја пред сед ни ка ре пу бли ке и овла шће ња ко ја су 
му њи ме да та у Ка зах ста ну се уоча ва ја сна пре ва га ег зе ку ти ве у 
од но су на оста ле гра не вла сти. Пред сед ник ре пу бли ке Ка зах стан 
игра од лу чу ју ћу уло гу у из бо ру пре ми је ра и чла но ва вла де, он има 
мо гућ ност за ко но дав не ини ци ја ти ве, су спен зив ног ве та, пра во да 
ану ли ра од лу ке вла де и ло кал них ор га на вла сти у це ли ни или са-
мо не ке де ло ве, он име ну је и раз ре ша ва гу вер не ра На род не Бан ке 
Ка зах ста на уз са гла сност пар ла мен та.23) Уста вом су пред ви ђе не и 
окол но сти у ко ји ма пред сед ник ре пу бли ке има мо гућ но сти до но-
ше ња де кре та са сна гом за ко на, од но сно по сто ји мо гућ ност да пар-
ла мент 2/3 ве ћи ном на пред сед ни ка ре пу бли ке пре не се ле ги сла-
тив на овла шће ња у тра ја њу од нај ви ше го ди ну да на.24)

По ло жај и уло га ин сти ту ци је пред сед ни ка ре пу бли ке у по-
ли тич ком си сте му Кир ги ста на ни је бит но дру га чи ја не го у оста-
лим цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма. Пре ма Уста ву ко ји је усво јен 
1993, а за тим и аман ди ран 2003. на пред лог та да шњег пред сед ни ка 
ре пу бли ке, зна чај на овла шће ња да та су ше фу др жа ве и то на ште ту 
ле ги сла тив не вла сти, од но сно пар ла мен та. По сле ве ли ке по ли тич-
ке кри зе 2006. го ди не (а ко ја за по чи ње још 2005. го ди не сме ном 
Аска ра Ака је ва) ка да се по ку ша ло до но ше ње но вог уста ва ко јим 
би се оја ча ла уло га пар ла мен та у 2007. го ди ни он је и усво јен, али 
то ни је зна чи ло да се ути цај пред сед ни ка ре пу бли ке у овом по ли-
тич ком си сте му сма њио. То ком 2010. го ди не у Кир ги ста ну до ла зи 
до по нов них про те ста ка да је сме њен та да шњи пред сед ник Кур-
ман бек Ба ки јев, а за но вог пред сед ни ка име но ва на је Ро за Отун ба-
је ва. Та да је до не шен и но ви устав ко ји је оја чао уло гу пар ла мен та 
и пре ми је ра у по ли тич ком си сте му Кир ги ста на. Пре ма од ред ба ма 

21) Исто

22) Устав Ре пу бли ке Ка зах стан, по гла вље 3, Пред сед ник, члан 40, ста во ви 1,2 и 3.

23) Устав Ре пу бли ке Ка зах стан, оде љак 3, Пред сед ник, чла но ви 40-48.

24) Исто
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ра ни јег Уста ва пред сед ник ре пу бли ке је имао пре су дан ути цај ка да 
је реч о из вр шној вла сти у Кир ги ста ну. Он је име но вао пре ми је ра, 
а на ње гов пред лог и оста ле чла но ве вла де, а ми ни стре за ду же не за 
од бра ну и без бед ност име но вао је пред сед ник са мо стал но.25) Но-
вим Уста вом  по ја чан је ути цај пар ла мент Ка зах ста на ка да је реч 
о из бо ру вла де. Пар ти ја или ко а ли ци ја ко ја има ви ше од по ло ви не 
ме ста у пар ла мен ту име ну је кан ди да та за пре ми је ра. Кан ди дат за 
пре ми је ра пред ла же про грам и са став вла де. Уко ли ко вла да не бу де 
иза бра на у пред ви ђе ном ро ку, он да пред сед ник ре пу бли ке из ре до-
ва јед не од по ли тич ких пар ти ја или ко а ли ци ји ко ја успе да фор ми-
ра пар ла мен тар ну ве ћи ну име ну је пре ми је ра, а пар ла мент га би ра. 
У слу ча ју да ни та да пар ла мент не иза бе ре вла ду ова ква про це ду-
ра се по на вља још јед ном и уко ли ко и та да пар ла мент не иза бе ре 
пре ми је ра и вла ду, пред сед ник ре пу бли ке рас пи су је пре вре ме не 
пар ла мен тар не из бо ре.26) Пред сед ник ре пу бли ке под од ре ђе ним 
окол но сти ма пред ви ђе ним Уста вом има мо гућ ност рас пу шта ња 
пар ла мен та, он има пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, пра во до но-
ше ња де кре та и ука за са сна гом за ко на као и пра во да по ста вља 
ло кал не ор га не ад ми ни стра тив не вла сти.27)

Усло ви за ста бил ни ји раз вој по ли тич ког си сте ма у Та џи-
ки ста ну оства ре ни су тек по сле за вр шет ка гра ђан ског ра та 1997. 
го ди не. Уста вом ко ји је усво јен 1993. го ди не, а аман ди ран 2003. 
утвр ђе на је ја ка уло га пред сед ни ка ре пу бли ке у по ли тич ком си сте-
му зе мље. Из вр шна власт у Та џи ки ста ну по ве ре на је пред сед ни-
ку ре пу бли ке и вла ди на че лу са пре ми је ром. Пред сед ник ре пу-
бли ке је тај ко ји име ну је пре ми је ра ко ји је по оби ча ју из се вер них 
де ло ва зе мље (као фор мал на кон тра те жа пред сед ни ку ко ји је из 
ју жног де ла) и чла но ве вла де, али уз одо бре ње пар ла мен та. Док 
три че твр ти не чла но ва На род не скуп шти не (гор њи дом) име ну ју 
ло кал ни пред став нич ки ор га ни вла сти, оста так ди рект но име ну је 
пред сед ник ре пу бли ке. Пред сед ник ре пу бли ке је тај ко ји име ну је 
су ди је вр хов ног су да и оста лих су до ва уз одо бре ње пар ла мен та. 
Пред став ни ке ло кал них ор га на из вр шне вла сти не по сред но име-
ну је пред сед ник.28)

Устав Турк ме ни ста на усво јен је 1992. го ди не и не ко ли ко пу-
та аман ди ран, по след њи пут 2008. го ди не, чи ме се уно се зна чај-
ни је про ме не у по ли тич ки си стем Турк ме ни ста на. Као и у свим 
по ли тич ким си сте ми ма цен трал но а зиј ских зе ма ља, а на ро чи то у 

25)  Устав Ре пу бли ке Кир ги стан, по гла вље 3, Пред сед ник, чла но ви 60-68.

26)  Устав ре пу бли ке Ка зах стан, по гла вље 3, оде љак 5, члан 84, ста во ви 1-7.

27)  Исто

28)  Устав Ре пу бли ке Та џи ки ста на, по гла вље 4, Пред сед ник, чла но ви 64-72.
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Турк ме ни ста ну пред сед ник ре пу бли ке има ве о ма зна чај ну функ-
ци ју и ви со ка овла шће ња у по ли тич ком си сте му, али и ути ца ја на 
не са мо по ли тич ки, већ и це ло куп ни дру штве ни жи вот у зе мљи, те 
је он као та кав нај зна чај ни ја по ли тич ка ин сти ту ци ја ко ја до ми ни ра 
си сте мом. Бу ду ћи да је пред сед ник ре пу бли ке ујед но и пред сед ник 
вла де мо же се ре ћи да у Турк ме ни ста ну функ ци о ни ше пред сед-
нич ки си стем вла сти. На и ме пред сед ник Турк ме ни ста на је тај ко ји 
вр ши функ ци ју од ре ђи ва ња глав них смер ни ца и во ђе ња це ло куп не 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке зе мље. Он то чи ни та ко што уче-
ству је у за ко но дав ном про це су (кроз пра во за ко но дав не ини ци ја-
ти ве, до но ше њем де кре та са сна гом за ко на, пра вом су спен зив ног 
ве та и дру го), али и та ко што је шеф це ло куп не из вр шне вла сти. 
По ред то га пре сед ник ре пу бли ке у Турк ме ни ста ну је и глав но ко-
ман ду ју ћи ору жа ним сна га ма. Он по ста вља и сме њу је др жав не ту-
жи о це и пред сед ни ке ре дов них су до ва, чла но ве вла де, рас пу шта 
скуп шти ну уко ли ко из гла са не по ве ре ње вла ди.29) Да кле, у од но су 
са дру гим ор га ни ма вла сти мо же се за кљу чи ти да је пред сед ник 
ре пу бли ке до ми нан тан по ли тич ки фак тор и да че сто због ова квих 
овла шће ња на ру ша ва прин ци пе по де ле вла сти и де мо кра ти је ко ји 
су фор мал но прав но про кла мо ва ни уста вом зе мље. На и ме, оста ле 
по ли тич ке ин сти ту ци је у зе мљи де лу ју у сен ци ин сти ту ци је пред-
сед ни ка ре пу бли ке. Бив ши пред сед ник Турк ме ни ста на Са пар му рат 
Ни ја зов је у сво јој зе мљи ство рио је дан од нај ја чих кул та лич но-
сти у Цен трал ној Ази ји. Смр ћу Са пар му ра та Ни ја зо ва отво ри ла се 
но ва при ли ка за спро во ђе ње ствар них ре фор ми и де мо кра ти за ци је 
по ли тич ког си сте ма Турк ме ни ста на. У сеп тем бру 2008. го ди не на 
ини ци ја ти ву но вог пред сед ни ка Гур бан гу ли ја Бре ди му ха ме до ва 
до но се се аманд ма ни на Устав, ко ји ма се уво де зна чај не про ме не 
у по ли тич ки си стем Турк ме ни ста на. Овим аманд ма ни ма се уки-
да На род ни са вет, ко ји је до та да, по ред пред сед ни ка ре пу бли ке 
био јед на од зна чај ни јих по ли тич ких ин сти ту ци ја у зе мљи и ко ја 
је прак тич но функ ци о ни са ла као нај ви ше ре пре зен та тив но и ле-
ги сла тив но те ло, од но сно као Гор њи дом пар ла мен та, ко га је са чи-
ња ва ло 2500 пле мен ских ста ре ши на и ло кал них вла сто др жа ца. На 
овај на чин су јед но дом ном пар ла мен ту пре не та пу на за ко но дав на 
овла шће ња. Не ка овла шће ња су да та и пре сед ни ку, на и ме пред-
сед ник ре пу бли ке пред се да ва Са ве том за на ци о нал ну без бед ност и 
има мо гућ ност да по ста вља ре ги о нал не и град ске ор га не из вр шне 
вла сти. Овим аманд ма ни ма је и фор мал но у зе мљу уве ден ви ше-
пар тиј ски си стем, чи ме се, по ред до та да је ди не Де мо крат ске пар-
ти је Турк ме ни ста на, да је ле гал на мо гућ ност фор ми ра ња и дру гих 
по ли тич ких пар ти ја.

29)  Устав Ре пу бли ке Турк ме ни стан, по гла вље 3, Пред сед ник, чла но ви 54-61.
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Да кле, ви де ли смо да су мно ге од бит них над ле жно сти ко-
је од ре ђу ју по ло жај и уло гу пред сед ни ка ре пу бли ке у по ли тич ком 
си сте му цен трал но а зиј ских ре пу бли ка и ко је од ре ђу ју ње гов од нос 
пре ма дру гим гра на ма вла сти за јед нич ке за сва ку од њих па се сто-
га ука зу је по тре ба да их још јед ном збир но на ве де мо. У скла ду са 
тим не ке од нај зна чај ни јих, а ко је су као та кве од пре суд ног ути ца ја 
за до ми нан тан по ло жај по ли тич ке ин сти ту ци је пред сед ни ка ре пу-
бли ке у по ли тич ком си сте му ових зе ма ља при ка за не су у та бе ли 3.

Табела3.Надлежностипредседника
републикеуцентралноазијскимрепубликама

 – Председник републике у свим централноазијским државама 
одређује главне смернице и води целокупну унутрашњу и спољну 
политику земље.

 – Председник републике именује премијера и чланове владе.
 – Састав владе у овим републикама суштински зависи од председника 

републике. Кандидата за премијера председник представља 
парламенту, који може да прихвати кандидата и тада су премијер и 
влада изабрани. У случају да парламент одбије истог предложеног 
председниковог кандидата за премијера два пута, председник 
републике може да распусти парламент и да распише нове изборе. 
Оваква процедура се наставља све док се не изабере премијер и 
састави влада. Напомена: У Туркменистану председник републике 
је уједно и премијер.

 – Као што именује премијера и министре, председник има право да их 
и смењује са функције на којој су.

 – Председник републике расписује изборе за парламент и сазива 
конститутивну седницу парламента и има могућност да затражи 
одржавање ванредне седнице.

 – председник републике једном годишње у парламенту подноси 
извештај јавности о стању земље и о главним правцима унутрашње 
и спољне политике.

 – Председник републике има право законодавне иницијативе у свим 
централноазијским државама.

 – Председник републике по уставу има право суспензивног вета на 
предлоге закона које усвоја законодавни орган.

 – Председник има право доношења уредби и декрета који су директно 
применљиви на целој територији државе и у некима имају снагу 
закона.

 – Председник предлаже парламенту кандидате за судијске функције 
у редовним судовима, а председнике редовних судова поставља 
председник републике сам.
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 – У надлежности председника републике је и предлагање кандидата 
за функцију државног тужиоца.

 – Председник републике поставља и смењује гувернера централне 
банке.

 – Председник републике је врховни командант оружаних снага.

ИЗАЗОВИПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИМ/
ПРЕДСЕДНИЧКИМСИСТЕМИМА

ЦЕНТРАЛНЕАЗИЈЕ

Под ути ца јем раз ли чи тих фак то ра, пре све га исто риј ских, 
али и ет нич ких, вер ских  кул ту ро ло шких, кла нов ских и дру гих у 
цен трал но а зиј ским зе мља ма, по мно гим ауто ри ма, пре све га они ма 
са За па да, на ста ли су ја ки ауто ри тар ни си сте ми по ли тич ке вла сти. 
На по чет ку сво је не за ви сно сти је ди но се на Кир ги стан гле да ло као 
на оазу де мо кра ти је у овом ре ги о ну. Не сум њи во је да су се упра во 
у овој др жа ви де си ле не ке од бит ни јих по ли тич ких про ме не са об-
зи ром на то да су у про те сти ма сме ње на два пред сед ни ка ре пу бли-
ке од 2005-2011. го ди не, што је, чи ни се, у оста лим ре пу бли ка ма 
још увек не за ми слив сце на рио. У про це су сти ца ња не за ви сно сти 
у ве ћи ни ових зе ма ља као на ци о на ли стич ки ли де ри про мо ви шу се 
ста ри ко му ни стич ки ка дро ви, ко ји пре у зи ма ју ин фра струк ту ру ко-
му ни стич ких пар ти ја и та ко фор ми ра ју власт у са да не за ви сним 
др жа ва ма. Све цен трал но а зиј ске ре пу бли ке од та да кре ћу пу тем 
де мо крат ске тран зи ци је и тр жи шне при вре де. Има ју ћи у ви ду це-
ло куп на дру штве на кре та ња и трен до ве, од по ли тич ких, еко ном-
ских, пре ко со ци јал них до кул тур них, мо же се уочи ти да об ли ко-
ва ње по ли тич ких си сте ма у цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма ни је 
за вр ше но. Оно што су глав не пре пре ке раз во ју де мо кра ти је у овим 
зе мља ма су пре све га ви сок сте пен ен дем ске ко руп ци је, кла нов ски 
и ет нич ки су ко би ин те ре са, ре пре си ја над опо зи ци јим, ни зак сте-
пен сло бо де ме ди ја, ви со ке со ци јал не дис тан це и слич но. Са дру ге 
стра не, иако мно ге од њих бе ле же ви сок сте пен при вред ног ра ста, 
њи хо ве еко но ми је су оп те ре ће не ви со ком сто пом ин фла ци је и не-
за по сле но сти, а по сле дич но то ме ста нов ни штво је за хва ће но си-
ро ма штвом. Зна чај но је сте то што је ве ћи на ових зе ма ља из у зет но 
бо га та енер гет ским ре сур си ма-наф том и зем ним га сом, што у овај 
про цес фор ми ра ња дру штве ног и по ли тич ког си сте ма уво ди још 
је дан фак тор – ме ђу на род ни. Ве ли ке си ле, пре све га Ру си ја, Ки на, 
САД, али и ре ги о нал не си ле, као што су Тур ска, Иран, Па ки стан и 
њи хо во су ко бља ва ње или по кла па ње ин те ре са су је дан од бит них 
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фак то ра ко ји ути чу на по ли тич ке окол но сти у овим ре пу бли ка ма.30) 
Је дан од до дат них про бле ма, ко ји се ма ни фе сту је као прет ња без-
бед но сти у ре ги о ну, је сте и на ра ста ју ћи исла ми зам, ко ји се на овом 
про сто ру огле да кроз на ста ја ње екс тре ми стич ких и те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја. Та ко ђе, по сто је и уме ре не по ли тич ке пар ти је и по-
кре ти са ислам ским пред зна ком и ко је уче ству ју у по ли тич ком жи-
во ту др жа ве као што је то слу чај у Та џи ки ста ну. Све цен трал но а-
зиј ске ре пу бли ке су сво јим уста ви ма де фи ни са не ка се ку лар не та ко 
да че сто др жа ва до ла зи у су коб са ова квим гру па ма у ко ји ма ви ди 
прет њу по ак ту ел ни об лик и уре ђе ње вла сти, јер про кла мо ва ни ци-
ље ви по је ди них ислам стич ких гру па и ор га ни за ци ја је су ства ра ње 
јед ног је дин стве ног „ка ли фа та“ на про сто ру Цен трал не Ази је уз 
при ме ну ислам ских нор ми дру штве ног по на ша ња и ор га ни зо ва ња 
др жав не вла сти. Основ но пи та ње ко је се на ме ће је сте ка кве ће по-
ли тич ки си сте ме у ко нач ном из гра ди ти ове зе мље. По сто је схва-
та ња да би као ре ше ње мо гло би ти пре у зи ма ње ки не ског мо де ла 
вла сти, где би се на не ки на чин по ми ри ла те жња за ја ком др жав ном 
вла шћу, за ко ни тр жи шта и бо љи со ци јал ни по ло жај ве ћи не љу ди. 
За ус по ста вља ње ста бил но сти, као и ор га ни зо ва ње аде кват ног од-
го во ра на мо гу ће иза зо ве, ри зи ке и прет ње у ре ги о ну зна чај на је и 
ре ги о нал на са рад ња ко ја у овом тре нут ку ни је до вољ но раз ви је на. 
Ова кав вид са рад ње је од ве ли ког зна ча ја и до бар на чин за ре ша ва-
ње број них отво ре них про бле ма, као што су пи та ња раз гра ни че ња, 
ет нич ка пи та ња, пи та ња еко ном ске, кул тур не, по ли тич ке са рад ње 
и са рад ње у без бед но сти. Као до бар при мер и вид ре ги о нал не са-
рад ње је сте при мер АСЕ АН-а у Ис точ но-азиј ском ре ги о ну.31)

Ме ђу тим, без об зи ра на трен до ве мо гу ћих про ме на ових по-
ли тич ких си сте ма ка де мо крат ски јем уре ђе њу, уло га „ја ког“ пред-
сед ни ка ре пу бли ке у по ли тич ком си сте му је пре суд на. То и ни је 
чуд но уко ли ко се узму у об зир фак то ри као што су по ли тич ка тра-
ди ци ја и по ли тич ка кул ту ра ових на ро да. 

30) Тра и ло вић Дра ган, „Цен трал на Ази ја и но ва Ве ли ка игра – глав ни ге о по ли тич ки ак те-
ри“, Националниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 1/2011, стр. 363-386.

31) Ви де ти о то ме: Сто ја но вић Ђор ђе, „Ис точ ни-азиј ски ре ги о на ли зам-иде а ци о ни кон-
текст“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 4/2010, стр. 191-208.
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THEROLEOFTHEHEADOFSTATEIN
POLITICALSYSTEMOFCENTRALASIA

Summary
The aim of this paper is to describe the function, importance and 

role that head of state as an political institution has in the political sys-
tem in Central Asian states based on legal acts, especially the constitu-
tion, and laws relating to this matter, as well as political practice. The 
head of state is each country’s important institution in political system 
responsible for the well functioning of government. It gets its impor-
tance especially in those systems of government that can be character-
ized as presidential or semi-presidential. As the system of government 
in Central Asian republics can be classified into one of these, we can 
conclude that the president of the republic is one of the most important 
government institution in these political systems. A comparative analy-
sis of the constitutional position and role of head of state in this paper 
covers five Central Asian states - Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Turkmenistan. The first part of this paper deals with gen-
eral characteristics and determinants of political system that are com-
mon to all these countries, while the second part of the paper deals with 
the specific position and role that the president of the republic has in 
these states individually. The third part of the paper deals with chal-
lenges to the political system of these states.
Key words: political institutions, constitution, political system, head of state, 

president, semi-presidential system, executive power, Central 
Asia

ЛИТЕРАТУРА

Кутлешић Владан, Основиправа, Службени лист СРЈ, Београд 2001.
Траиловић Драган, „Централна Азија и нова Велика игра – главни 

геополитички актери“, Национални интерес, Институт за политичке 
студије, бр 1/2011.

Стојановић Ђорђе, „Источни-азијски регионализам-идеациони контекст“, 
Политичкаревија, Институт за политичке студије, бр 4/2010.

Крстић Зоран, Модерни недемократски режими насиља, Факултет 
политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2008.

Collins Kathleen, ClanPoliticsandRegimeTransitioninCentralAsia, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006.

Пејковић Марко, „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, 
Српскаполитичкамисао, Институт за политичке студије, бр 3/2010.



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.467-483.

482

Марковић Ратко, Уставно право, Службени гласник, Правни Факултет, 
Београд, 2009.

Устав Републике Казахстан, доступно на: http://e.gov.kz/wps/portal/
Content?contentPath=/library2/1_kazakhstan/kr/article/konstituciya%20
rk&lang=en

Устав Републике Таџикистана, доступно на: http://legislationline.org/down-
load/action/download/id/1649/file/5f95858dea5e2a62de84f0c7f650.pdf

Устав Републике Туркменистан, доступно на: http://www.legislationline.org/
download/action/download/id/2960/file/Constitution%20of%20Turkmeni-
stan-final-edited.pdf 

Устав Републике Узбекистан, доступно на:
http://www.gov.uz/en/constitution/
Устав Републике Киргистан, доступно на: 
http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=kg

Resume
With the collapse of the Soviet Union in 1991, Central Asian 

countries gained their independence. Five new created countries -  Ka-
zakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan are 
entering into the process of nation state building and creation of its 
political and social system as a whole. The formation of a system of 
government in these countries, like everywhere else, is influenced by 
many factors. The historical legacy, especially those from the Commu-
nist period, it appeared as the most important one and one with the most 
influence. In all of the new states, former Communist party officials 
retained power as local strongmen. Based on political tradition and po-
litical culture, the system of government in these states is characterized 
by authoritarian forms of political power and with its personalization 
instead of institutionalization. One of the main features of political cul-
ture of these countries is tribalism and clan politics, which in contempo-
rary conditions are the crucial factors that influence the political climate 
in these countries. As it is shown in this paper, all this has led to a con-
centration of political power in one institution – President of Repub-
lic.  Formally, in Central Asian countries semi-presidential system of 
government (except Turkmenistan) is functioning. However, given the 
important role played by the President of the republic in these political 
systems, in practice these systems of power gravitating towards a presi-
dential system. In Turkmenistan, President is the head of state and of the 
executive power at the same time so we here have a pure presidential 
system of government. President of the Republic in all Central Asian 
states is directly elected by citizens which gives him a great political 
legitimacy, so the president of the republic in these political systems is 
set as equal to Parliament and above the Government, because it is not 
directly elected. According to the constitutions of these countries some 
of the major competencies of the President of the republic are: the 
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President is head of state, it is highest official determining the main 
directions of the domestic and foreign policy of the state; President an-
nually addresses the people with a message on the state of the country 
and main directions of the domestic and foreign policy; President ap-
points a Prime Minister; appoints the Chairperson of the National Bank 
and the Procurator General; President acts as the Commander-in-Chief 
of the Armed Forces; President on the basis of and with the exercise 
of the Constitution and the laws issues decrees and resolutions which 
are binding on the entire territory of the state, President signs laws sub-
mitted by the Parliament, promulgate the law or return the law or its 
separate articles for a second discussion and vote, President appoints 
and dismiss the Governors of towns and districts, etc.

* Овај рад је примљен 21. септембра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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