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I.ВЛАДАКАООРГАНИЗВРШНЕВЛАСТИ

Vла да (goverment) је на зив за зва нич ну, во де ћу и од го вор ну 
струк ту ру др жа ве ко ри шћен, пре све га, у ан гло сак сон ској, од-

но сно аме рич кој прав но по ли ти ко ло шкој тер ми но ло ги ји.1) У пред-
сед нич ком си сте му не по сто ји ми мо пред сед ни ка по се бан др жав-
ни ор ган из вр шне вла сти. По сло ви из вр шне вла сти „ста вље ни су у 
ру ке јед ног чи нов ни ка“2) ко ме по ма жу са рад ни ци (др жав ни се кре-
та ри), чла но ви не фор мал ног те ла – ка би не та, ру ко во ди о ци управ-
них ре со ра – де парт ма на. Ино ко сни мо дел ор га ни за ци је вла сти по-
го ду је ње ној ефи ка сно сти и ста бил но сти.3) 

Вла да је, у ужем зна че њу, ко лек тив ни др жав ни ор ган из вр шне 
вла сти с пред сед ни ком вла де, пре ми је ром или кан це ла ром. Из вр-
шна власт је дво дел на (дво гла ва или би це фал на) и чи ни је, по ред 
вла де, и шеф др жа ве (пред сед ник или мо нарх). На ста нак вла де је 
по род ен гле ске устав не тра ди ци је. Ка би нет ко ји је на стао у XVII 
ве ку, као са ве то дав ни ор ган, оса мо ста љен од мо нар ха, пред ста-
вља „из раз во ље Пар ла мен та“.4) Вла да је оп ста ја ла под усло вом 
да ужи ва по ве ре ње Пар ла мен та, па је уста но вља ва њем ми ни стар-
ске од го вор но сти на стао и пар ла мен та ри зам. Као ко ле ги јал но те-
ло (вла да, ми ни стар ски са вет, ка би нет), за раз ли ку од ино ко сног 
ше фа др жа ве, вла да је по ли тич ки не ста би лан део ег зе ку ти ве чи ји 
1) Вла да је на зив за це ло ку пан си стем ор га ни за ци је вла сти. Ви де ти: P. E. Col lin, Rječnik

vladeipolitike, Be sje da, Ba nja Lu ka, Ars li bri, Be o grad, 2002, стр. 143–4. Упо ре ди ти и: З. 
Р. То мић, „Пред го вор“, ЗаконоВлади,ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 8–9.

2)  В. Вил сон, ВладаСједињенихАмеричкихДржава,Ге ца Кон, Бе о град, 1930, стр. 255.
3) Шарл Мон те скје је сма трао да из вр шном вла шћу, по што „зах те ва тре нут но де ло ва ње, 

бо ље упра вља по је ди нац не го ли ви ше њих“, док је по Алек сан дру Ха мил то ну та ква 
власт и „сна жна“. Упо ре ди ти: А. Ха мил тон, „Пре до а је у при лог ино ко сне из вр шне вла-
сти, пред но сти и не до ста ци плу рал но сти из вр шне вла сти“ (пи смо број 70), у: А. Ха-
мил тон, Џ. Ме ди сон, Џ. Џеј, Федералистичкисписи,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1981, 
стр. 397.

4) О то ме код М. Јо ви чи ћа, Великиуставнисистеми,ИРО „Све то зар Мар ко вић“, 1984, 
стр. 45 и да ље. Та ко ђе: Jürgen Hart mann, PolitičkisustaviVelikeBritanije,SADiFrancu
ske,Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2006, 49–50.
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је нај ва жни ји за да так усме ра ва ње и ко ор ди ни ра ње др жав не по ли-
ти ке. Ра ди спро во ђе ња др жав не по ли ти ке, Вла да пред ла же и из вр-
ша ва за ко не, ру ко во ди др жав ном упра вом и оба вља дру ге по сло ве. 
Њен кон сти ту ци о нал ни по ло жај, ор га ни за ци ја и са став ни су исти 
у свим пар ла мен тар ним си сте ми ма. У тзв. по лу пред сед нич ким ре-
жи ми ма на чел но има сла би ји устав ни по ло жај у од но су на вла ду у 
кла сич ном пар ла мен тар ном си сте му, па је сим пли фи ко ва на оце на 
да та да по сто ји „пред сед нич ка вла да“.5) 

Пар ла мен та ри зам је об но вљен у Ср би ји, на кон по лу ве ков-
не со ци ја ли стич ке устав но сти, усва ја њем Уста ва од 1990. го ди не. 
Устав је, сход но ли бе рал но де мо крат ској тра ди ци ји, при хва ће ном 
на че лу по де ле вла сти и мо де лу по лу пред сед нич ког си сте ма вла сти 
пред ви део вла ду пар ла мен тар ног ти па. Основ ни не до ста ци устав-
ног мо де ли ра ња срп ске вла де су: прин цип ме шо ви те вла де, не по-
сто ја ње не спо ји во сти члан ства у вла ди с вр ше њем дру гих јав них 
функ ци ја или про фе си о нал них де лат но сти, не пре ци зно уре ђи ва-
ње ро ко ва за обра зо ва ње вла да на кон из бо ра, не по сто ја ње ор га ни-
за ци о не са мо стал но сти Вла де и не до вољ ност ин сти ту ци о нал них 
сред ста ва пар ла мен тар не кон тро ле Вла де.6) 

Срп ске вла де су de facto„пред сед нич ке вла де“,7) у сен ци не-
при ко сно ве ног ше фа др жа ве (С. Ми ло ше вић) то ком по след ње де-
це ни је ХХ ве ка. Че ста је по ја ва да узур пи ра ју за ко но дав ну над-
ле жност пар ла мен та за ко но дав ном ини ци ја ти вом и уред бо дав ним 
за ко но дав ством, не у став ним уред ба ма и оба вља њем по сло ва из ван 
ње не над ле жно сти.8) Њи хо ва скуп штин ска кон тро ла је сла ба, а она 
не ће би ти зна чај но уна пре ђе на ни на кон 2000. го ди не.9) Ме ђу тим, 
5) Упо ре ди ти: M. S. Shu gart, J. M. Ca rey, PresidentandAssemblies,New York, 1992; H. Do-

ring, ParliamentsandMayorityRuleinWesternEurope,Frank furt, 1995.
6) Ви де ти: Ју го сло вен ско удру же ње за устав но пра во, Влада–положајусистему;оства

ривањеупраксифункцијавладе;штаваљамењати?–материјалсаокруглогстола
организованог16.априла1998.године,Бе о град, 1998, стр. 5. Та ко ђе и: З. То мић, „Вла-
да и ми ни стар ства, decontitutioneferenda“, у: М. Пе тро вић (ур.), Уставнопитањеу
Србији (зборникрадова),Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у 
Ни шу, Ниш, 2004, стр. 119–139.

7) Упо ре ди ти: M. S. Shu gart, J. M. Ca rey, PresidentandAssemblies,New York, 1992; H. Do-
ring, ParliamentsandMayorityRuleinWesternEurope,Frank furt, 1995.

8) Ви ше о то ме: С. Ву че тић, Дугарукапрошлости,Сту бо ви кул ту ре, 2004, Бе о град, стр. 
12 и 52; Д. Па вло вић, С. Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрбији
после2000.године,ЈП Слу жбе ни гла сник, 2007, стр. 91–103; М. Ра до је вић, „Пар ла мен-
та ри зам у Ср би ји“, у: В. Ва со вић, в. Па вло вић, (прир.), Посткомунизамидемократске
промене,Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе-
о град, 2002, стр. 255.

9) Та ко ђе: С. Ор ло вић, ПолитичкиживотСрбије–измеђупартократијеидемократије,
ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 135 и да ље.
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у на ред ном пе ри о ду је из ме ње на по ли тич ка осно ва по де ле вла сти 
по ја вом ко ха би та ци је из ме ђу пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла де. Ко-
ха би та ци ја је при вид на, јер пред сед ник Ре пу бли ке (М. Ми лу ти но-
вић) не ужи ва по др шку јав но сти и пар ла мен та од 2001. до дру ге 
по ло ви не 2004. го ди не, па и Вла да има цен трал но ме сто у си сте му 
ор га ни за ци је вла сти. С по вре ме ним су ко би ма на ре ла ци ји пред-
сед ник Ре пу бли ке (Б. Та дић) – Вла да, ко ха би та ци ја је функ ци о ни-
са ла од сре ди не 2004. до из бо ра на ред не вла де у ма ју 2007. го ди не. 
Ова вла да је крат ког ве ка, за не пу них де сет ме се ци по тре са ле су 
је афе ре и раз ми ри це из ме ђу ми ни ста ра из Де мо крат ске стран ке 
и Де мо крат ске стран ке Ср би је. У но вој вла ди (од 2008), ме ђу тим, 
стран ка пред сед ни ка Ре пу бли ке има ве ћи ну по сла ни ка, па се, по 
из ве сним ми шље њи ма, Ср би ја по но во при бли жа ва „но вој пре зи-
ден ци ја ли стич кој фа зи по лу пред сед нич ког си сте ма“.10) Устав не 
про ме не у си сте му ор га ни за ци је вла сти нај ви ше су се од но си ле на 
Вла ду, а њен по ло жај је знат но оја чан.11) 

 II.ВЛАДАУНОВОМУСТАВУСРБИЈЕ

1.Положај,изборимандат

Пар ла мен тар ни мо дел вла де је јед но од обе леж ја Уста ва Ср би-
је. Вла да је но си лац из вр шне вла сти (члан 122. Уста ва). Њен од нос 
са суд ском и за ко но дав ном вла шћу по чи ва на по де ли вла сти, рав-
но те жи и ме ђу соб ној кон тро ли (члан 4. ст. 2. и 3. Уста ва). Вла да 
је од го вор на На род ној скуп шти ни у окви ру сво јих устав них над-
ле жно сти (члан 123). На род на скуп шти на би ра и опо зи ва Вла ду. 
Из бор но ве вла де је устав на оба ве за на кон сва ког кон сти ту и са ња 
На род не скуп шти не. 

Устав на но ви на је да пред сед ник Ре пу бли ке пред ла же кан ди-
да та за пред сед ни ка Вла де по што са слу ша ми шље ње пред став ни ка 
иза бра них из бор них ли ста (члан 127. став 1), а не ми шље ње пред-
став ни ка по сла нич ке ве ћи не (члан 83. став 1. тач ка 1. Уста ва од 
1990). Овим ре ше њем су жа ва се про стор дис кре ци о не оце не пред-
сед ни ка Ре пу бли ке да утвр ђу је по сла нич ку ве ћи ну. Пред сед ник са-
10)  С. Ор ло вић, нав. де ло, стр. 121.
11) Р. Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, АналиПравног

факултетауБеограду,број 2/2006, стр. 20; М. Јо ва но вић, „Но ви Устав Ср би је – ма ни-
пу ла тив ни или не у трал ни устав ни ди зајн“, Политичкаревија,број 4/2007, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 675; Д. Си мо вић, Полупредседничкисистемвласти,
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 
313; С. Ор ло вић, НачелоподелевластиууставномразвојуСрбије,Прав ни фа кул тет 
уни вер зи те та у Бе о гра ду, Из да вач ки цен тар, Бе о град, 2008, стр. 151.
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мо из лу чу је, кон ста ту је а не од ре ђу је по сла нич ку ве ћи ну по треб ну 
за из бор Вла де. 

Устав је од ре дио и ро ко ве до ка да се Вла да мо ра иза бра ти у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма и по сле ди це ње ног не из бо ра. На род на 
скуп шти на је ду жна да иза бе ре но ву вла ду у ро ку од 90 да на од 
свог кон сти ту и са ња (члан 109. став 3),12) у ро ку од 30 да на од да-
на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Ре пу бли ке (члан 130. став 4), 
од но сно 30 да на од да на не из гла са ва ња по ве ре ња (члан 131. став 
4). На род на скуп шти на се рас пу шта ако се не иза бе ре но ва вла да у 
пред ви ђе ним ро ко ви ма.13) Утвр ђи ва њем устав них ро ко ва за из бор 
Вла де пред у пре ђу је се, као што су то би ло у на шој пар ла мен тар ној 
прак си (1994. и 2004. го ди не), мо гућ ност да у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду не ма ле ги тим ног но си о ца из вр шне вла сти.14)

Ман дат Вла де ни је фик сно оро чен. У ре дов ним при ли ка ма ве-
зан је за суд би ну На род не скуп шти не, тра је до ис те ка ње ног ман-
да та, а у ван ред ним окол но сти ма пре ста је: из гла са ва њем не по ве ре-
ња, рас пу шта њем На род не скуп шти не, остав ком Вла де, остав ком 
пред сед ни ка Вла де и не из гла са ва њем по ве ре ња (члан 128. Уста ва). 
Вла да ко јој је пре стао ман дат оба вља са мо „те ку ће по сло ве“.15) 

2.Саставиположајминистара

Вла да је ко ле ги јал ни, збор ни ор ган. У са ста ву вла де су: њен 
пред сед ник, пот пред сед ни ци и ми ни стри (члан 125. став 1). Устав-
ном од ред бом је пре ци зи ра но да Вла да мо же има ти и јед ног пот-
пред сед ни ка (упо ре ди ти с чла ном 91. став 1. Уста ва од 1990). Устав 
не од ре ђу је број чла но ва Вла де, већ се он утвр ђу је на кон сва ког 
кон сти ту и са ња На род не скуп шти не или на сед ни ци на ко јој је јед-
на од та ча ка днев ног ре да из бор и раз ре ше ње чла но ва Вла де. 

Пред сед ник вла де за у зи ма, ка ко твр ди Ла зар Мар ко вић, „цен-
трал но ме сто у вла ди“, а од „ње го вог др жа ња и вред но сти за ви-
12) Уста во тво рац је пред ви део дуг рок за обра зо ва ње Вла де на кон кон сти ту и са ња На род не 

скуп шти не, у од но су на упо ред но прав на ре ше ња, има ју ћи у ви ду ком пли ко ва ну по ли-
тич ку сце ну у Ср би ји и те шко ће при ли ком фор ми ра ња пар ла мен тар них ко а ли ци ја, јер 
у на шем по ли тич ком си сте му ни су не по зна те ма њин ске вла де (Пр ва вла да В. Ко шту-
ни це, од 2004. до 2007)

13) Ви де ти: члан 127. Уста ва и чл. 191–194. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је (пре чи шћен текст), СлужбенигласникРС, број 14/09.

14) О то ме ви ше: М. Ра до је вић, Применатеоријеподелевластиуполитичкомсистему
РепубликеСрбије(ма ги стар ски рад), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2005, 
стр. 226–228.

15)  Упо ре ди ти члан 128. став 3. и 4. и За кон о Вла ди (17. члан ЗоВ). 



- 52 -

ПОЛОЖАЈВЛАДЕУНОВОМСАСТАВУСРБИЈЕМиодрагРадојевић

си умно го ме успех вла де и вла ди не по ли ти ке“.16) Ње гов по ло жај, 
ме ђу тим, ни је исти у свим пар ла мен тар ним си сте ми ма. Ђо ва ни 
Сар то ри раз ли ку је три мо де ла од но са пред сед ни ка и дру гих чла-
но ва вла де.17) У пр вом, он је primussolus–пр ви из над не јед на ких 
јер има пра во да би ра и сме њу је ми ни стре ко ји су му под ре ђе ни, 
као што је то слу чај с бри тан ским пре ми је ром (си стем ка би нет ске 
вла де). Пред сед ник, ко ји је и ли дер стран ке, го спо да ри чла но ви-
ма свог ка би не та. У кан це лар ском ти пу вла де, кан це лар (Kanzler–
нем. пред сед ник вла де) име ну је и раз ре ша ва чла но ве вла де и о то-
ме оба ве шта ва пар ла мент (Не мач ка, Аустри ја, Швед ска), али он је 
ви ше пр ви ме ђу не јед на ки ма, јер не мо ра да бу де стра нач ки ли дер, 
али мо же да ме ња сво је ми ни стре.18) У кла сич ном пар ла мен тар ном 
си сте му, пред сед ник вла де је primusinterpares–пр ви ме ђу јед на-
ки ма, ко ји не мо же да кон тро ли ше сво је ми ни стре, не ма сло бо ду 
да их би ра, по ре чи ма Сар то ри ја, „го спо да ри али не вла да: не ма 
ко ман ду у пра вом сми слу“.19) Ипак, и у овом по след њем кла сич ном 
пар ла мен тар ном си сте му по ло жај пред сед ни ка Вла де мо же би ти 
ја чи или сла би ји.

Пред сед ник Вла де Ср би је се, пре ма сво јим над ле жно сти ма и 
од но су пре ма дру гим чла но ви ма Вла де, мо гао ран ги ра ти у ка те-
го ри ју primusinterparesa, с ни ским сте пе ном ути ца ја у раз до бљу 
од 1990. до 2006. го ди не. Пи та ње ње го вог нор ма тив ног ста ту са је 
про бле ма ти зо ва но на кон 2001. го ди не, кон цен тра ци јом ве ћег сте-
пе на по ли тич ког ауто ри те та и мо ћи код пред сед ни ка Вла да и ли де-
ра стра на ка (З. Ђин ђи ћа и В. Ко шту ни ца) и зах те ви ма да се оја ча 
ње гов уло га.20) 
16) Л. Мар ко вић, Парламентарноправо,Еко прес, Зре ња нин, 1991, стр. 88.
17) Ђ. Сар то ри, Упоредниуставниинжињеринг,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 123–

124.
18) Иако Сар то ри твр ди да су кри те ри ју ми раз ли ко ва ња ове три фор му ле пре ци зни и ве о ма 

раз ли чи ти, сма тра мо да они не ка да не од го ва ра ју ствар но сти. Ти пи чан при мер је слу-
чај Мар га рет Та чер ко ја је под при ти ском сво јих ми ни стра под не ла остав ку.

19) Сар то ри, нав. де ло, стр. 126.
20) Тим нор ве шких струч ња ка оба вио екс пер ти зу у ко јој је кон ста то ва но да је по ло жај 

пред сед ни ка Вла де Ре пу бли ке слаб у од но су на дру ге чла но ве Вла де. Пред сед ник 
Вла де ни је имао мо гућ ност да са мо стал но до но си од лу ке и да рас по ла же ин сти ту-
ци о нал ним сред стви ма ути ца ја на ми ни стар ства и Вла ду. Сто га су они пред ла га ли да 
се омо гу ћи ја ча ње ње го вог по ло жа ја ка ко би се омо гу ћи ло ускла ђе но де ло ва ње ми ни-
стар ства, оја ча ло је дин ство уну тар Вла де и осна жи ло ли дер ство, по треб но у зе мља ма 
у тран зи ци ји. К. Хо ланд, С. Ерик сен, Изазовиреформе(дијагностичкастудијаоргана
државнеуправеРепубликеСрбије–препорукегрупеексператаКраљевинеНорвешке),
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци ја за уна пре ђе ње др жав не упра ве, Бе о град, 2002, стр. 
44–53.
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Устав од 2006. го ди не је уло гу пред сед ни ка Вла де учи нио ве-
ћом и ин ди ви ду а ли зо вао ње гов по ло жај, што ни је био слу чај у 
прет ход ном уста ву. Као из раз устав ног ја ча ња уло ге пред сед ни ка 
Вла де, „пред сед ник Вла де во ди и усме ра ва рад Вла де, ста ра се о 
ујед на че ном по ли тич ком де ло ва њу Вла де, ускла ђу је рад чла но ва 
Вла де и пред ста вља Вла ду“ (члан 126. став 2),21) а но ви на је и да 
ми ни стри од го ва ра ју и пред сед ни ку Вла ди, од но сно Вла ди (члан 
126, став 3). Члан Вла де мо же да ти остав ку и пред сед ни ку Вла-
де (члан 133. став 1). Пред сед ник Вла де мо же оста лим чла но ви-
ма Вла де да ва ти оба ве зна упут ства и по себ на за ду же ња, сход но 
про гра му и по ли ти ци Вла де. Пред сед ник Вла де мо же зах те ва ти да 
Вла да од лу чи да ли је том при ли ком пред сед ник Вла де пре ко ра-
чио сво ја овла шће ња. Пред сед ник Вла де рас по ла же и тзв. злат ним 
гла сом,22) па у слу ча ју да „Вла да има па ран број чла но ва, од лу ка 
Вла де је до не та и ако је за њу гла са нај ма ње по ло ви на свих чла но ва 
Вла де, под усло вом да је за од лу ку гла сао пред сед ник Вла де“ (члан 
26. став 2. ЗоВ). У скло пу ових овла шће ња је и пра во пред сед ни-
ка Вла де да од ре ди чла на ко ји ће га за ме њи ва ти у слу ча ју ње го ве 
од сут но сти или спре че но сти – тзв. пр ви пот пред сед ник (члан 13а. 
ЗоМ).23) Пред сед ник Вла де има и по себ но овла шће ње у слу ча ју 
про гла ше ња ван ред ног и рат ног ста ња, као и при ли ком про пи си-
ва ња ме ра ко ји ма се од сту па од људ ских и ма њин ских пра ва у слу-
ча ју ка да На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не.24)

Из у зев нор ма тив них ре ше ња, по ло жај пред сед ни ка Вла-
де опре де љу је и при ро да стра нач ког си сте ма, ње гов од нос пре ма 
пред сед ни ку Ре пу бли ке и по ло жа ју у стра нач кој но мен кла ту ри. Та-
ко дво пар тиј ски си сте ми по го ду ју ста бил ним вла да ма, са сна жним 
пре ми је ром ко ји је и ли дер вла да ју ће пар ти је, као што је то слу чај 
у по ли тич ком си сте му Ве ли ке Бри та ни је. Ви ше стра нач ки си сте ми, 
по пра ви лу, не про из во де сна жне пред сед ни ке вла да. 

По ред пред сед ни ка, Вла ду чи не пот пред сед ни ци и ми ни стри. 
Пот пред сед ни ци су за кон ска ка те го ри ја, по ма жу пред сед ни ку Вла-
21) При то ме је у устав ни текст пре у зе та члан 12. став 1. За ко на о Вла ди од 2005. го ди не 

(СлужбенигласникРС, број 55/05).
22) Р. Мар ко вић, Уставноправо–при руч ник за по ла га ње пра во суд ног ис пи та, Прав ни фа-

кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 153.
23) Пр ви пот пред сед ник, у слу ча ју за ме њи ва ња пред сед ни ка Вла де, не ма пра во да пред ло-

жи из бор или раз ре ше ње дру гих чла но ва Вла де.
24) У слу ча ју ка да На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не, од лу ку о уво ђе њу 

ван ред ног ста ња или рат ног ста ња до но се за јед но пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник 
На род не скуп шти не и пред сед ник Вла де (члан 200. став 5; члан 201. став 2. Уста ва).
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де у оба вља њу ње го вих функ ци ја, ко ор ди ни ра ју ра дом ор га на др-
жав не упра ве у обла сти ма ко је од ре ди пред сед ник Вла де. Пред-
сед ник Вла де мо же овла сти ти пот пред сед ни ка Вла де да ру ко во ди 
про јек том из де ло кру га ви ше ор га на др жав не упра ве (члан 13. 
ЗоМ). За ко но да вац ни је пред ви део за кон ски мак си мум, па је њи хов 
број ва ри рао од јед ног (Пр ва вла да В. Ко шту ни це) до се дам пот-
пред сед ни ка Вла де (Вла да Зо ра на Ђин ђи ћа), ко ји су исто вре ме но 
би ли и ли де ри стра на ка. 

Пар ла мен тар на прак са у Ср би ји по зна је три гру пе ми ни ста ра: 
ре сор не, без порт фе ља и ко ми ни стре. Ко ми ни стри су по сто ја ли у 
Пре ла зној вла ди од 24. ок то бра 2000. го ди не до 25. мар та 2001. го-
ди не, ка да је обра зо ва на Вла да Зо ра на Ђин ђи ћа. Та да су ре со ри ма 
пра во су ђа, ин фор ми са ња, уну тра шњих по сло ва и фи нан си ја упра-
вља ли ко ле ги ју ми ми ни ста ра са ста вље ни од пред став ни ка Со ци ја-
ли стич ке пар ти је Ср би је, Срп ског по кре та об но ве и Де мо крат ске 
опо зи ци је Ср би је. На на че лу кон сен зу са усва ја не су од лу ке у пре-
ла зној Вла ди, до го во ром пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Вла де, а у 
ми ни стар стви ма са гла сно шћу стра нач ких пред став ни ка. Сва ка од 
три стра не је рас по ла га ла пра вом ве та, та ко да је мо гла да бло ки ра 
до но ше ње од лу ка у по ме ну тим ми ни стар стви ма.25)

Ми ни стри су чла но ви Вла де ко ји упра вља ју ра дом ми ни стар-
ства, али мо гу би ти и без ре со ра (без порт фе ља), од но сно ми ни-
стри „ко ји не упра вља ју ни ка квим ми ни стар ством“.26) Ми ни стри 
по се ду ју две гру пе пра ва: као чла но ви вла де и ста ре ши не управ-
них ре со ра. Као чла но ви Вла де, ми ни стри су овла шће ни да уче-
ству ју у рас пра вља њу свих пи та ња ко ја се по ста вља ју на сед ни-
ца ма Вла де, да по кре ну ини ци ја ти ву за до но ше ње за ко на, дру гих 
про пи са и оп штих ака та и да зах те ва ју од Вла де да се из ја сни или 
да од лу чи о пи та њи ма од зна ча ја за во ђе ње по ли ти ке и из вр ша ва ње 
прав них про пи са. Ми ни стри има ју пра во гла са на сед ни ца ма вла да 
и, као ње ни пред став ни ци, уче ству ју у сед ни ца ма рад них те ла, да-
ју од го во ре на по сла нич ка пи та ња, из ла жу сво ја ста но ви шта. Као 
ше фо ви ре со ра др жав не упра ве, ми ни стри ру ко во де ра дом ми ни-
стар ста ва.27) 
25) О то ме ви ше: С. Ор ло вић, Политичкиживотизмеђупартократијеидемократије,ЈП 

Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 162–163.
26) С. Јо ва но вић, Држава,стр. 362.
27) Члан 23. За ко на о др жав ној упра ви, СлужбенигласникРС, бр. 79/05 и 101/07.
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Број ми ни стар ста ва се од ре ђу ју За ко ном о ми ни стар стви ма,28) 
а број пот пред сед ни ка Вла де и ми ни ста ра без порт фе ља од ре ђу-
је На род на скуп шти на при ли ком сва ког из бо ра Вла де на пред лог 
пред сед ни ка Вла де (члан 10. став 2. ЗоМ). Број чла но ва вла де у 
пар ла мен тар ној прак си Ср би је се кре тао од 17 (Пр ва вла да В. Ко-
шту ни це) до 35 (Дру га вла да М. Мар ја но ви ћа), а по след ња Вла да 
фор ми ра на 7. ју ла 2008. го ди не има 27 чла но ва.29) Ове вла де би ле 
су ре зул тат ко а ли ци о них до го во ра, али са ста но ви шта ње не ефи-
ка сно сти, опе ра тив но сти и еко но мич но сти је по треб но пре и спи-
та ти тре ну тан са став ак ту ел не вла де.30) У са вре ме ним по ли тич ким 
си сте ми ма по сто ји ди ле ма да ли је бо ља ма ња вла да, по ли тич ки 
кон цен три са на са фик сно утвр ђе ним бро јем чла но ва ко ја за до во-
ља ва по тре бе за ра ци о на ли за ци јом и нај ну жни ја ми ни стар ства или 
ве ли ка вла да с ве ћим бро јем ре со ра, што је у скла ду са све сло же-
ни јим и по ве ћа ним оби мом по сло ва у мо дер ној др жа ви.31) 

Устав од 2006. го ди не је уста но вио непосланичкувладу. Вла да 
је би ла ме шо ви тог ка рак те ра по Уста ву од 1991. го ди не, па су ми-
ни стри мо гли би ти и на род ни по сла ни ци (члан 91). Та кво ре ше ње 
је нео др жи во са ста но ви шта по де ле вла сти, јер „јед на иста ли ца 
не би мо гла јед но вре ме но вр ши ти и управ не и за ко но дав не функ-
ци је.32)“ Дру ги раз лог про тив ме шо ви те вла де је да би, ако би чла-
но ви вла де би ли исто вре ме но и по сла ни ци, то до ве ло до раз ли ка 
у ста ту су чла но ва вла да, што би „мо гло иза зва ти про бле ме у при-
ме ни“.33) На по слет ку, нај сна жни ји ар гу мент је у чи ње ни ци да се 
не по сла нич ком вла дом ума њу је сте пен ути ца ја из вр шне вла сти на 
за ко но дав но те ло, од но сно кон тро ла ле ги сла ти ве над ег зе ку ти вом.
28) Ср би ја има 24 ми ни стар ства. Ви де ти: За кон о ми ни стар стви ма, СлужбенигласникРС, 

број 65/08.
29) Пред сед ник, че ти ри пот пред сед ни ка (пр ви пот пред сед ник и два пот пред сед ни ка има ју 

и сво је ре со ре) 24 ре сор них ми ни ста ра и јед ног ми ни стра без порт фе ља.
30) Ини ци ја ти ва пред сед ни ка Ре пу бли ке за сма ње њем бро ја ми ни стар ста ва ни је на и шла 

на одо бра ва ње свих ко а ли ци о них парт не ра, па та ко ни је ни до шло до ре кон струк ци је 
Вла де у пр вој по ло ви ни 2009. го ди не.

31) У упо ред ној прак си по сто је ве ли ке (са пре ко 40 чла но ва), сред ње (од 20 до 40) и ма ле 
вла де (до 20). У про се ку, вла де у све ту има ју од 19 до 22 чла на. Срп ска Вла да је нај ве ћа 
вла да у ре ги о ну (Ма ђар ска има 13 чла но ва вла де, Хр ват ска – 16, Сло ве ни ја, Бо сна и 
Хер це го ви на – 17, Цр на Го ра и Бу гар ска – 18, Ма ке до ни ја – 21, Ру му ни ја – 22) и јед на 
од нај ве ћих у Евро пи (Не мач ка – 14, Фран цу ска – 19, Шпа ни ја – 22). Та ко ђе: Р. Мар ко-
вић, Уставноправо–приручникзаполагањеправосудногиспита,стр. 157.

32) С. Јо ва но вић, „Др жа ва“,у: СабранаделаСлободанаЈовановића,том8,БИГЗ, Ју го сла-
ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 257.

33) М. Пај ван чић, „Вла да Ре пу бли ке Ср би је“, у: Ју го сло вен ско удру же ње за устав но пра во, 
Влада–положајусистему;остваривањеупраксифункцијавладе;штаваљамења
ти?–материјалсаокруглогстолаорганизованог16.априла1998.године,стр. 37.
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Устав од 2006. го ди не је утвр дио и неспојивостфункцијепред
седникаВладеичлановаВладесдругимјавнимфункцијама и дру-
гим про фе си о нал ним ду жно сти ма. До усва ја ња За ко на о спре ча-
ва њу су ко ба ин те ре са од 2004. го ди не, по зи тив но прав на ре ше ња 
у Ср би ји у по гле ду ин ком па ти бил но сти функ ци ја чла но ва Вла де 
с дру гим јав ним функ ци ја ма би ла су „у за о стат ку“.34) Та ко су ми-
ни стри оба вља ли функ ци је ди рек то ра др жав них пред у зе ћа или са-
ку пља ли члан ства у управ ним од бо ри ма јав них пред у зе ћа. Прак са 
спа ја ња при ват них и јав них ин те ре са под сти ца ла је по ја ву зло у по-
тре бе вла сти и по ли тич ке ко руп ци је.

Про пуст уста во твор ца је де ли мич но от кло њен усва ја њем За
конаоспречавањусукобаинтересапривршењу јавнихфункција
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 43/04).35) Устав од 2006. го ди не је 
за бра нио да чла но ви Вла де мо гу би ти и на род ни по сла ни ци у На-
род ној скуп шти ни, по сла ни ци у скуп шти ни ауто ном не по кра ји-
не и од бор ни ци у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ни ти 
чла но ви Из вр шног ве ћа ауто ном не по кра ји не или из вр шног ор га-
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (члан 126. став 1). За кон о Вла-
ди про ши ру је круг за бра ње них јав них функ ци ја про пи си ва њем да 
члан Вла де не мо же би ти на дру гој јав ној функ ци ји у др жав ном 
ор га ну, ор га ну ауто ном не по кра ји не, оп шти ни, гра ду и гра ду Бе-
о гра ду. Он не мо же вр ши ти де лат ност ко ја је по за ко ну не спо ји ва 
с ду жно шћу чла на Вла де, ни ти ство ри ти мо гућ ност су ко ба јав ног 
и при ват ног ин те ре са (члан 11. став 1. ЗоВ). Иако су про пи си ко ји 
уре ђу ју област за бра не су ко ба ин те ре са пре ци зни, они се че сто и 
кр ше од чла но ва Вла де.36) 

Имунитетпред сед ни ка и чла но ва Вла де по оби му је ујед на-
чен са по сла нич ким иму ни те том. Пред сед ник и чла но ви Вла де 
ужи ва ју иму ни тет нео д го вор но сти и иму ни тет од кри вич ног го ње-
34) Д. М. По по вић, „Ср би ја под вла да ви ном ди рек то ра“, у: Влада–положајусистему;

остваривањеупраксифункцијавладе;штаваљамењати, стр. 64. Ви ше о то ме и: М. 
Ра до је вић, ПоделавластиуполитичкомсистемиРепубликеСрбије,стр. 234.

35) У За ко ну о др жав ној упра ви (члан 49. став. 1) по сто ја ла је уоп ште на од ред ба ко ја је за-
бра њи ва ла ми ни стри ма да оба вља ју дру ге јав не или про фе си о нал не ду жно сти не спо-
ји ве с њи хо вом функ ци јом. З. То мић, „Вла да и ми ни стар ства, deconstitutioneferenda“, 
у: М. Пе тро вић (ур.), УставнопитањеуСрбији,стр. 131–2.

36) По је ди ни чла но ви Вла де ни су се при др жа ва ли устав них и за кон ских про пи са, по себ но 
у по гле ду за др жа ва ња ме ста у управ ним од бо ри ма и на кон сту па ња на сна гу прав них 
про пи са ко ји ре гу ли шу област за бра не су ко ба ин те ре са. Ре пу блич ки од бор за ре ша ва-
ње о су ко бу ин те ре са је у фе бру а ру 2009. го ди не пре по ру чио ми ни стар ски прав де да 
под не се остав ку на члан ство у Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји, а јед ном од пот пред-
сед ни ка Вла де је у ју ну 2009. го ди не из ре као и ме ру јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке 
да под не се остав ку јер ни је у скла ду са за кон ским ро ко ви ма до ста вио свој из ве штај о 
имо ви ни. 
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ња.37) Они не од го ва ра ју за ми шље ње из не то на сед ни ци Вла де или 
На род не скуп шти не или за гла са ње на сед ни ци Вла де (члан 134. 
став 1. Уста ва). Ме ђу тим, устав но ре ше ње о ор га ну ко ји од лу чу-
је о иму ни те ту чла но ва Вла де је кон фу зно и ре зул тат је, по све му 
су де ћи, „ре дак тор ске гре шке“.38) На и ме, пре ма чла ну 134. став 2, о 
иму ни те ту од лу чу је Вла да, што је у скла ду с на че лом по де ле вла-
сти, док је у чла ну 105. став 2. тач ка 7. уре ђе но да На род на скуп-
шти на ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка уки да иму ни тет 
чла но ви ма Вла де. 

3.НадлежностиактиВладе

Устав Ср би је је так са тив но на вео овла шће ња Вла де (члан 123. 
Уста ва) и она се у на че лу не раз ли ку ју од над ле жно сти у прет ход-
ном уста ву (члан 90). Ове над ле жно сти се на ла зе у гра ни ца ма на-
че ла по де ле вла сти и пар ла мен тар ног си сте ма вла сти. 

(1) Нај зна чај ни је овла шће ње Вла де је да утвр ђу је и во ди по-
ли ти ку. Ова над ле жност об у хва та де лат но сти усме ре не на ор га ни-
зо ва ње, во ђе ње и ре гу ли са ње за јед нич ког жи во та љу ди и др жав не 
ак тив но сти у ко ји ма су кон цен три са не оста ла овла шће ња Вла де. 
Ова ком плек сна функ ци ја са сто ји се од рад њи пла ни ра ња и фор-
му ли са ња, упра вља ња, од но сно ре а ли за ци је др жав не по ли ти ке. У 
прет ход ном уста ву Ср би је (члан 90. тач ка 1) Вла ди ни је би ла по-
ве ре но и ге не рал но устав но овла шће ње да од ре ђу је оп шти пра вац 
по ли ти ке, што је би ло у скла ду с ње ним ста ту сом фе де рал не је ди-
ни це. Утвр ђи ва ње спољ не по ли ти ке би ло је у над ле жно сти са ве зне 
др жа ве, а уну тра шње у ру ка ма ре пу бли ка.39) 

Утвр ђи ва ње и во ђе ње по ли ти ке је Вла ди на суп стан ци јал на 
над ле жност осло ње на на дру ге гру пе овла шће ња и са сто ји се од 
из вр ша ва ња за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та; пред ла га ња 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та; до но ше ња уред би и дру-
гих ака та за из вр ша ва ње за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та 
На род не скуп шти не (под за ко но дав ство), да ва ња ми шље ња о пред-
ло гу за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та и ру ко во ђе ња упра-
вом. У окви ру по сло ва ко ји ма се утвр ђу је и во ди по ли ти ка Ре пу-
37) Упо ре ди ти члан 103. Уста ва Ср би је.
38) Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита,стр. 155.
39) Упо ре ди ти: члан 77. тач ка 6; члан 99. тач ка 1. Уста ва СРЈ од 1992; члан 33. али не ја 1. 

Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, СлужбенилистСрбијеиЦрне
Горе, број 1/03.
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бли ке Ср би је, Вла да је ду жна да се при др жа ва на че ла устав но сти и 
за ко ни то сти и од го вор на је На род ној скуп шти ни.40)

(2) Вла да је па сив на власт, ка да раз ра ђу је и кон кре ти зу је од лу-
ке ко је је до не ла На род на скуп шти на, али је и ак тив на ка да до но си 
од лу ке за из вр ша ва ње за ко на. Из вр ша ва ње за ко на и (под за ко но-
дав ство, члан 123. став 1. тач. 2–5) и ње но пра во за ко но дав не ини-
ци ја ти ве су нај ва жни ја сред ства Вла де у во ђе њу по ли ти ке. Вла да 
до но си уред бе и дру ги оп ште и по је ди нач не прав не ак те и пред у зи-
ма дру ге ме ре због из вр ша ва ња за ко на.41) Осим уред би, Вла да усва-
ја и по слов ник, од лу ке, ре ше ња, за кључ ке, ме мо ран дум о бу џе ту, 
стра те ги ју раз во ја и де кла ра ци је.42)

Уред бе су нај ва жни ји и основ ни под за кон ски акт, ко ји ма се 
уре ђу је од нос пред ви ђен за ко ном. Вла да је на осно ву ге не рал ног 
устав ног овла шће ња над ле жна да до но си из вр шне уред бе, али не 
и уред бе са за ко но дав ном сна гом.43) До но ше њем уред би са за ко но-
дав ном сна гом, што је би ла прак са, узур пи ра на је за ко но дав на над-
ле жност На род не скуп шти не и на ру ше но на че ло по де ле вла сти.44) 

(3) Вла да је је дан од овла шће них но си ла ца за ко но дав не ини-
ци ја ти ве, а она при пре ма и пред ла же На род ној скуп шти ни и до но-
ше ње бу џе та и дру гих оп штих и по је ди нач них ака та. Од по нов ног 
уво ђе ња ви ше пар тиј ског си сте ма у на шој зе мљи, од 1990. го ди не 
при мет на је тен ден ци ја да ра сте удео Вла де као но си о ца за ко но-
дав не ини ци ја ти ве у од но су на дру ге овла шће не пред ла га че.45) 
За бри ња ва ју ће по ја ве су да се иг но ри шу за ко но дав не ини ци ја ти-
ве дру гих пред ла га ча, као и да Вла да про цен ту ал но ве ли ки број 

40) Ви де ти: члан 2. став 1; члан 7. став 1. ЗоВ. 
41) Члан 123. став 1. тач ка 3. Уста ва; члан 2. став 2. ЗоВ. 
42) Члан 42–46. ЗоВ.
43) Ове уред бе, по зна те и као ауто ном не или са мо стал не уред бе по сто је у Ита ли ји (де кре-

ти-за ко ни) и Фран цу ској (ор до нан се).
44) О то ме оп шир ни је: М. Ра до је вић, Применатеоријеподелевластиуполитичкомси

стемуРепубликеСрбије,стр. 240–241.
45) Њен удео у укуп ном бро ју пред ло же них за ко на је 56,5 % у пе ри о ду од 1991. до 2004. 

го ди не. Он ра сте у раз до бљу од око 65 % од 1996. до 2000. го ди не, а за тим на око 70 
% од 2001. до 2004. го ди не (Ви де ти: М. Ра до је вић, Применатеоријеподелевластиу
политичкомсистемуРепубликеСрбије,стр. 177). Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, са 
сај та На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, у ју лу 2009. го ди не, од 96 пред ло же них 
за ко на 81 је пред ло жи ла Вла да Ср би је. Упо ре ди ти: http://www.par la ment.sr.gov.zu7con-
tent/cir/ak ta/pre za ko ni.asp/18.7.2009/

  Пра во пред ла га ња за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та има ју и сва ки на род ни по-
сла ник, скуп шти на ауто ном на по кра ји не, нај ма ње 30.000 би ра ча, а пра во да пред ло же 
за ко не има ју и За штит ник гра ђа на и На род на бан ка Ср би је из сво је над ле жно сти (члан 
107. Уста ва).
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пред ло га за ко на до ста вља за од лу чи ва ње На род ној скуп шти ни по 
хит ном по ступ ку чи ме се из о ста вља фа за јав не рас пра ве, а ти ме 
и ути че на ква ли тет за кон ског тек ста. Вла да до ста вља ми шље ње 
На род ној скуп шти ни о пред ло же ним за ко ни ма и дру гим оп штим 
ак ти ма у слу ча ју ка да она ни је пред ла гач.

(4) Вла да усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жа ве упра ве и вр-
ши над зор над њи хо вим ра дом. Овла шће ња Вла де у од но су на др-
жав ну упра ву су ор га ни за ци о на, над зор на и ко ор ди на тив на. Вла да 
као нај ви ша управ на власт утвр ђу је управ ну по ли ти ку и по де лу 
управ них по сло ва на ми ни стар ства. За сво је по тре бе, она осни ва 
рад на те ла и ко ми си је, струч не слу жбе и ор га ни за ци је.46)

Над зор на овла шће ња Вла де над др жав ном упра вом са сто је се 
од оба вља ња кон тро ле над ра дом ми ни стар ства и ор га на др жав не 
упра ве у по гле ду це лис ход но сти и за ко ни то сти. У оба вља њу ове 
над ле жно сти Вла да има два по себ на овла шће ња: пр во, она усва ја 
про пис, ако то ни је учи нио ор ган др жав не упра ве и ако би не до но-
ше ње про пи са мо гло иза зва ти штет не про пи се по жи вот и здра вље 
љу ди, жи вот ну сре ди ну, при вре ду или имо ви ну ве ће вред но сти 
(члан 8. став 2. ЗоВ). Дру го, Вла да по ни шта ва или уки да про пис 
ор га на др жав не упра ве ко ји је у су прот но сти са за ко ном или про-
пи сом Вла де и од ре ђу је рок за до но ше ње но вог про пи са (члан 
8. став 3). Ово дру го овла шће ње Вла де је спор но са ста но ви шта 
устав но сти.47) Вла да усме ра ва и ко ор ди ни ра са рад њу ми ни стар-
ста ва и по себ них ор га ни за ци ја у ци љу ефи ка сни јег ра да др жав не 
упра ве. При то ме из да је смер ни це и упут ства ко ји ма од ре ђу је ре-
жим њи хо вог ра да.

(5) По ред тра ди ци о нал них, већ на бро ја них по сло ва, Вла да вр-
ши и дру ге по сло ве пред ви ђе не За ко ном о вла ди. Нај пре, Вла да 
за сту па Ре пу бли ку Ср би ју као прав но ли це. При то ме вр ши пра ва 
и оба ве зе ко је Ре пу бли ка Ср би ја има као осни вач јав них пред у зе ћа, 
уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја, ако за ко ном ни је што дру го од ре-
ђе но (члан 4. ЗоВ). За тим, Вла да рас по ла же имо ви ном Ре пу бли ке 

46) Др жав на упра ва је од го вор на вла ди, а Вла да про пи су је уну тра шње уре ђе ње ми ни стар-
ста ва и дру гих ор га на др жав не упра ве и ор га ни за ци ја. Ви де ти члан 136. став 1 и 4.

47) О овом овла шће њу Вла де у на шој струч ној јав но сти по сто ја ла су опреч на ту ма че ња. 
Та ко је из не та тврд ња да се овом над ле жно шћу Вла де на ру ша ва на че ло по де ле вла сти, 
јер се огра ни ча ва над ле жност Устав ног су да и ре ме ти рав но те жа суд ске и из вр шне вла-
сти. Упра во је из ових раз ло га пред сед ник Ре пу бли ке упо тре био ве то на За кон о Вла ди 
(2005. го ди не), али је На род на скуп шти на у по нов ном гла са њу усво ји ла без из ме на овај 
акт. Ви де ти и су прот но гле ди ште: Р. Мар ко вић, Уставноправо–приручникзаполага
њеправосудногиспита,стр. 15.
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Ср би је (члан 5. ЗоВ), ста ра се о устав но сти и за ко ни то сти (члан 6. 
ЗоВ). У окви ру овог овла шће ња ду жна је да до не се ре ше ње ко јим 
об у ста вља од из вр ше ња оп шти акт оп шти не, гра да и гра да Бе о гра-
да за ко ји сма тра да ни је са гла сан Уста ву или за ко ну. Ре ше ње о об-
у ста ви од из вр ше ња пре ста је да ва жи ако Вла да у ро ку од пет да на 
од об ја вљи ва ња ре ше ња не по кре не по сту пак за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти оп штег ак та (члан 7. ЗоВ). 

4.ОдговорностВладе

Устав Ср би је по зна је обе вр сте од го вор но сти Вла де – ко лек-
тив ну или со ли дар ну (члан 124) и ин ди ви ду ал ну или по је ди нач-
ну од го вор ност (ми ни стар ска од го вор ност). Вла да је, као це ли на, 
од го вор на На род ној скуп шти ни за по ли ти ку ко ју утвр ђу је и во ди, 
из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са пар ла мен та и рад ор га на др-
жав не упра ве. Устав је у по гле ду од го вор но сти Вла де по о штрио 
усло ве за гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или чла ну Вла де, док је с 
дру ге стра не кон сти ту ци о на ли зо вао ин сти тут ин тер пе ла ци је. Ове 
про ме не ишле су у прав цу да ље ра ци о на ли за ци је пар ла мен та ри-
зма, од но сно ус по ста вља ња ста бил ни је вла де. Основ ни ин стру-
мен ти ко лек тив не од го вор но сти вла де су: гла са ње о не по ве ре њу 
вла ди или чла ну вла де, ин тер пе ла ци ја и по сла нич ко пи та ње. 

Предлог за гласање о неповерењу Влади или члану Владе је 
кла сич но сред ство за по кре та ње по ли тич ке од го вор но сти вла де 
пред пар ла мен том. Ње на по сле ди ца је нај не по сред ни ја санк ци ја: 
од го вор ност вла де пред пар ла мен том. То је из ја ва по сла ни ка да се 
не сла жу с по ли ти ком вла де и пред ла жу да се она раз ре ши у це-
ли ни или да се из ме ни њен са став. Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди 
или по је ди ном чла ну Вла де Ср би је мо же за тра жи ти уме сто 20 на-
род них по сла ни ка по Уста ву од 1990. го ди не, нај ма ње 60 на род них 
по сла ни ка. Пред лог за гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди-
ном чла ну Вла де раз ма тра се на пр вој на ред ној сед ни ци, нај ра ни је 
пет (по ста ром уста ву три да на) по под но ше њу пред ло га. Уста вом 
се уре ђу је још два огра ни че ња, не по зна та Уста ву од 1990. го ди не. 
Ако На род на скуп шти на не иза бе ре но ву вла ду у ро ку од 30 да на 
од да на из гла са ва ња не по ве ре ња, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан 
да рас пу сти На род ну скуп шти ну и рас пи ше из бо ре. Ако Вла ди или 
чла ну Вла де не бу де из гла са но не по ве ре ње, но ви пред лог се не мо-
же под не ти пре ис те ка ро ка од 180 да на. 
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Интерпелација је нов устав ни ин сти тут (члан 129), по себ но 
сред ство над зо ра над из вр шном вла шћу,48) пре у зет из пар ла мен-
тар ног По слов ни ка.49) За раз ли ку од по сла нич ког пи та ња, ин тер пе-
ла ци јом се по кре ће пар ла мен тар на де ба та ко ја мо же до ве сти и до 
остав ке или гла са ња о не по ве ре њу пред сед ни ку Вла де или чла на 
Вла де. По кре та ње ин тер пе ла ци је у На род ној скуп шти ни је оте жа-
но уто ли ко што је под но си нај ма ње пе ти на (50) од укуп ног бро-
ја на род них по сла ни ка. Вла ди је оста вље на мо гућ ност да у ду гом 
вре мен ском ро ку од 30 да на од го во ри на ин тер пе ла ци ју. На род на 
скуп шти на је оба ве зна да рас пра вља и гла са о од го во ру ко ји су на 
ин тер пе ла ци ју под не ли Вла да или члан Вла де ко ме је упу ће на ин-
тер пе ла ци ја. На род на скуп шти на мо же при хва ти ти од го вор и она 
на ста вља да ра ди по усво је ном днев ном ре ду. Ако На род на скуп-
шти на не при хва ти од го вор, при сту па се гла са њу о не по ве ре њу 
Вла ди или чла ну Вла де. Устав огра ни ча ва пра во на по нов но под-
но ше ње ин тер пе ла ци је, та ко да се о пи та њу ко је је би ло пред мет 
ин тер пе ла ци је не мо же по нов но рас пра вља ти пре ис те ка ро ка од 
90 да на (члан 129. Уста ва). Уста вом ни је про пи сан по че так ра чу на-
ња ро ка за по нов но рас пра вља ње по ин тер пе ла ци ји.

По сла нич ко пи та ње ни је устав на ка те го ри ја, већ је ре гу ли са-
но По слов ни ком На род не скуп шти не.50) Устав Ср би је је уста но вио 
и дру ге ме ха ни зме над зо ра над из вр шном вла шћу (ом буд сман и 
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја) ко јих ни је би ло у прет ход ном 
пе ри о ду. Про кла мо ван је и сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја чи ји је циљ да се омо гу ћи тран спа рент ност ра да др-
жав них ор га на вла сти. Ме ђу тим, на ве де ни ин стру мен ти пар ла мен-
тар ног над зо ра из вр шне вла сти и да ље не да ју ре зул та та, за хва љу-
ју ћи окол но сти да ни су ни оства ре не усло ви за њи хо во не сме та но 
функ ци о ни са ње, та ко да су у јав но сти че сте оце не да над Вла дом 
не ма кон тро ле.

III.ЗАКЉУЧАК

Вла да је мо тор на ин сти ту ци о нал на сна га у мо дер ним дру-
штви ма. Под ути ца јем „пар ти зан ства“51) и нео п ход но сти до но ше-

48) Ву чић Оли ве ра, „Ин тер пе ла ци ја – ути цај по сла ни ка на од го вор но по сту па ње Вла де“, 
Правнаријеч, бр. 14/2008, Ба ња Лу ка, стр. 87–96; Упо ред но прав на ре ше ња ин тер пе ла-
ци је код: З. Кр стић, Политичкаулогаимоћпарламентаупарламентарнимсистеми
ма,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 138–156.

49) Упо ре ди ти: чл. 218–226. По слов ни ка На род не скуп шти не.
50) Ви де ти: чл. 199–211. По слов ни ка На род не скуп шти не.
51) Ви де ти: С. Ло, Енглескипарламентаризам,Ге ца Кон, Бе о град, 1929, стр. 18. 
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ња и из вр ша ва ња мно го број них и промпт них др жав них од лу ка ра-
сте кон сти ту ци о нал на уло га и по ли тич ка моћ вла да на уштрб пар-
ла мен та. Ове про ме не се са гле да ва ју у прав цу „ра ци о на ли за ци је 
пар ла мен та ри зма“ – оте жа ва њу усло ва за из гла са ва ње не по ве ре-
ња вла ди и про ши ри ва њу над ле жно сти из вр шне вла сти. Кон сти-
ту ци о нал ни иде ал, пак, на ла же да вла да бу де од го вор на, а ње на 
ефи ка сност по тре бу за ра ци о нал ним ли дер ством. У раз ви је ним 
де мо крат ским си сте ми ма, ка ко Карл Фри дрих лу цид но за кљу чу је, 
по сто ји „по гон“... – од го вор на др жав на упра ва ко ја има кон ти ну и-
тет и ком пе тен ци ју спо соб ну да ре а гу је кад за та ји вођ ство и пре-
мо сти сла бо сти ин сти ту ци о нал них обра за ца и об ли ка вла да ви не.52)

У Уста ву Ср би је је оства ре на иде ја о ја ча њу по ло жа ја Вла де. 
Она је мо ти ви са на те жњом, под ути ца јем не га тив них исто риј ских 
ис ку ста ва, спу та ва ња евен ту ал ног ауто ри та ри зма пред сед ни ка 
Ре пу бли ке и бло ка да у слу ча ју ко ха би ти ра ња. Кон сен зус струч-
не јав но сти и по ли тич ких фак то ра о по тре би да се по ло жај вла де 
осна жи на ра чун над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке при хва ћен 
је у Уста ву од 2006. го ди не, пре све га пу тем ре ше ња о ван ред ном и 
рат ном ста њу. Дру ги, ва жни ји узрок је да су пред сед ни ци Вла да и 
ли де ри во де ћих стра на ка (З. Ђин ђић и В. Ко шту ни ца), на кон 2001. 
го ди не, оче ки ва ли да се ла год ни је кон тро ли ше ин сти ту ци о нал на 
моћ Вла де у игри пар ла мен тар ног жон гли ра ња. На ро чи то, јер ни су 
мо гли да обез бе де по др шку јав но сти за из бор ше фа др жа ве. Ква-
зин сти ту ци о нал ни ма не вар је при ме тан и у сна же њу ин сти ту ци је 
пред сед ни ка Вла де у Уста ву од 2006. го ди не ко јим је уста но вље-
на не по сла нич ка вла да. До би ла је ге не рал ну устав ну над ле жност 
Вла де да од ре ђу је оп шти пра вац др жав не по ли ти ке, а усло ви за 
ње но из гла са ва ње не по ве ре ња су оте жа ни.

Ста бил ност вла да је на ред ни, се ри о зан про блем у по ли тич ком 
си сте му Ср би је. При хва та њем про пор ци о нал ног из бор ног си сте-
ма, у не по год ном ам би јен ту, сти му ли са но је „екс трем но ви ше стра-
нач је“ чи ја су ди рект не по сле ди це не ста бил не ко а ли ци о не вла де. 
За све га 18 го ди на, у раз до бљу од 1991. до 2009. го ди не, обра зо ва но 
је 11 вла да у Ср би ји, та ко да њи хов про се чан век из но си тек не што 
ду же од го ди ну и по да на. Са из у зет ком пр ве три вла де (Зе ле но ви-
ће ва 1991, вла да Ра до ма на Бо жо ви ћа 1991–1993. и вла да Ни ко ле 
Ша и но ви ћа 1993–1994) ко је су би ле јед но стра нач ке, са ста вље не 
од ми ни ста ра из ре до ва Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, пре о ста-
ле вла де су ко а ли ци о ног ка рак те ра. За по след њих се дам го ди на, 
52)  К. Фри дрих, Конституционалнадемократија,ЦиД, Под го ри ца, 2005, стр. 338.
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на по ли тич кој по зор ни ци су де фи ло ва ле че ти ри вла де.53) Про се чан 
век ових вла да је го ди ну и по да на. По сред на по сле ди ца не ста бил-
них вла да су не кон зи стент не дру штве не про ме не и пад по ве ре ња 
јав но сти у по ли тич ке ин сти ту ци је. Оне су по ка за тељ и да Ср би ји 
не до ста ју од го вор но вођ ство, ефи ка сна вла да и ком пе тент на ад ми-
ни стра ци ја, али и упо зо ре ње да су устав не про ме не пу ко сло во на 
па пи ру ако ни су по др жа не озбиљ ним дру штве ним ре фор ма ма.
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Summary

In this article author analyzed constitutional provisions
regarding regulationof the status, organization andau
thorityof theGovernmentofSerbia.Regarding this, the
authornotonlymadeanexegeticanalysisofthenorma
tive text, but also explained in depthsignificance and
meaningoftheconstitutionalchanges.In2006Constitu
tionofSerbiatherehavebeenacceptedaparliamentary
modelofgovernment.Governmentistheholderofexecu
tivepower.RelationofGovernmentwithJurisdictionand
Legislationisbasedonpowersharing,butitsstatushas
beenstrengthenedincomparisonwith1990Constitution.
TheGovernmenthasbeenassignedthegeneralconstitu
tionalauthoritytodeterminegeneraldirectionofthestate
politics,andtheconditionsforpassingavoteofnoconfi
denceinthegovernmenthavebeenmadecomplicated.By
theConstitutionthereisdeclarednondeputyGovernment
andconnectionlessoftheGovernmentmemberswithper
formanceofotherpublicfunctionsorprofessionalactivi
ties, thedeadlines forestablishmentof theGovernments
are precisely defined, their organizational independence
isstrengthened,newinstitutionalmechanismsforparlia
mentary control of the Government established and the
status of the President of the Government made distin
guished.ThestatusoftheGovernmentisstrengthened,but
itisfacedwiththeimperativeofefficiencyaswellasthe
challengesofthelackofresponsiblepoliticalleadership
andcompetentStateadministration.
Key Words: government, presidential system, executive
power, parliamentary system, power sharing, Constitu
tion, president of the Republic, National Assembly, au
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thorityof thegovernment, selectionand structureof the
government, constitutionality and legality, responsibility
ofthegovernment,interpellation
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