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МишаСтојадиновић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ДЕМОКРАТИЈA У XXI ВЕ КУ**

Људи треба да уживају једнака права (и пре
матомедаимајуједнакеобавезе)уоквирукоји
ствараиограничаварасположивемогућности,
односно,требадабудуслободнииравноправни
уодлучивањуоусловимасвојихживотасведок
тајоквирнепоставетакодасетименегирају
правадругих.
(ДејвидХелд)1)

Са же так
Главнициљовоградаједаукаженаизазовесакојима
седемократијасуочаваусавременомдруштву.Главне
методекојеауторкористиуовомрадусуметодана
лизесадржајаикомпаративниметод.
Демократија је облик владавине који је прихваћен
широмсвета.Разлозизаовосувишенегоочигледни.
Грађани у демократским друштвимаживе у много
бољимусловимасамноговишеслободанегограђани
у недемократским. То је нештошто не доводимо у
питање.Проблемјештоседемократијавеомачесто
идеализује.Безобзиранатоштовеликибројдрушта
ватврдидасудемократскамиморамоводитирачуна
отомедалисуовадруштваипримениладемократи
јуупракси.

* Истраживач приправник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1)  Неш, Кејт, Савременаполитичкасоциологија,Службени гласник, Београд, 2006, стр. 
286.
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Уовомрадусеможевидетидавећинаграђанаширом
света верује да је демократија и поред својих мана
најбољиобликвладавине.Тусе,међутим, јављапро
блем.Тиистиграђанинемајупуноповерењаудемо
кратскеинституције.Овачињеницајесвакаконедо
пустиваудемократскимдруштвима.
Кључнеречи:демократија,матрицадемократије,де
мократскеинституције,изазовидемократије,глоба
лизација,космополитскимоделдемократије.

УВОД

Dе мо кра ти ја као об лик вла да ви не да нас ужи ва из у зет ну ле ги-
тим ност. Раз ло ге за ово ни је те шко уви де ти. И док се ко ре ни 

де мо кра ти је мо гу на ћи још у ан тич кој Грч кој, мо же се ре ћи да су 
де мо крат ски об ли ци вла да ви не све до по сле Дру гог свет ског ра та 
би ли пре из у зе так не го пра ви ло. У по след ње вре ме је би ло до ста 
при че о сла бље њу на ци о нал не др жа ве под ути ца јем про це са гло-
ба ли за ци је. Ства ра ње гло бал ног тр жи шта, раз вој ко му ни ка ци ја, 
раз вој но вих по ли тич ких ин сти ту ци ја као што је Европ ска уни-
ја, све су то иза зо ви ко ји су на мет ну ли но ви пра вац у ко ме тре ба 
ићи раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја. Ка ко се де мо кра ти ја до са да 
углав ном раз ви ја ла у окви ри ма на ци о нал не др жа ве оправ да но се 
по ста вља пи та ње у ком ће прав цу раз вој де мо кра ти је ићи уко ли ко 
се узму у об зир про це си са вре ме ног свет ског дру штва ко ји у ве ли-
кој ме ри ути чу на ње го ву струк ту ру и ди на ми ку. 

ГРАЂАНИИДЕМОКРАТСКЕИНСТИТУЦИЈЕ

Де мо кра ти ја је, из гле да, као об лик вла да ви не од не ла по бе ду 
над свим оста лим ал тер на тив ним об ли ци ма. Да нас не ма по ли тич-
ке стран ке ко ја за се бе не твр ди да је де мо крат ска или да се, што се 
ве о ма че сто мо же чу ти од стра не по ли ти ча ра, не залажезадемо
кратскепромене. Она по ли тич ка стран ка ко ја  сво јим про гра мом 
ис ту пи про тив де мо кра ти је би ла би са свим си гур но на пу ште на од 
стра не при ста ли ца и ве о ма бр зо би несталасаполитичкесцене.

На кон ово га се оправ да но по ста вља пи та ње: Због че га је де-
мо кра ти ја бо ља у од но су на не де мо крат ску ал тер на ти ву? Да ти од-
го вор на ово пи та ње зах те ва до ста про сто ра и ми ће мо ов де да ти 
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пре глед нај бит ни јих ар гу ме на та ко ји се ве о ма че сто на во де у ње ну 
од бра ну:2)

Пр во, де мо кра ти ја по ма же да се вла да за шти ти од ауто кра та. 
Дру го, де мо кра ти ја га ран ту је гра ђа ни ма број на основ на људ ска 
пра ва ко ја не де мо крат ски ре жи ми не при зна ју или не по шту ју. Тре-
ће, де мо кра ти ја пру жа гра ђа ни ма ши ри спек тар лич не сло бо де од 
дру гих ре жи ма. Че твр то, де мо кра ти ја по ма же љу ди ма да за шти те 
сво је ин те ре се. Пе то, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак-
си мал не мо гућ но сти по је дин ци ма да прак ти ку ју сло бо ду са мо о-
дре ђе ња (ауто но ми ју), да жи ве пре ма за ко ни ма ко је су са ми иза-
бра ли. Ше сто, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак си мал не 
мо гућ но сти за мо рал ну од го вор ност. Сед мо, де мо кра ти ја под сти че 
ху ма ни раз вој пот пу ни је од би ло ко је ал тер на ти ве. Осмо, са мо де-
мо крат ска вла да ви на мо же по сти ћи ре ла тив но ви сок сте пен по ли-
тич ке јед на ко сти. Де ве то, са вре ме не пред став нич ке де мо кра ти је 
не во де ра то ве јед не са дру ги ма. Де се то, зе мље са де мо крат ским 
вла да ма те же да бу ду еко ном ски про спе ри тет ни је од не де мо крат-
ских вла да.

Иако сви ови ар гу мен ти сто је, бар што се ти че иде ал ног ти па 
де мо кра ти је, ни ка ко не сме мо за не ма ри ти  да је де мо кра ти ја са мо 
је дан од мо гу ћих об ли ка вла сти ко ји не тре ба иде о ло ги зо ва ти ни ти 
пак иде а ли зо ва ти. Она да нас сва ка ко пред ста вља си стем вла да ви не 
ко ји ужи ва огром ну ле ги тим ност код гра ђа на ши ром све та. За ко ни, 
про пи си као и ре ше ња ко ја се ти чу свих пи та ња и про бле ма као да 
се ауто мат ски оправ да ва ју уко ли ко су де мо крат ски. Да је де мо кра-
ти ја си стем ко ји је при хва ћен од стра не гра ђа на ши ром све та мо же-
мо ви де ти и на осно ву гра фи ка бр. 1. 

Гра ђа ни су има ли при ли ку да из ра зе сво је сла га ње или не сла-
га ње са ста вом да демократијамождаимасвојеслабости,алида
јеипакнајбољиобликвладавине. Ско ро 80% гра ђа на сма тра да је 
де мо кра ти ја и по ред сво јих сла бо сти ипак нај бо љи об лик вла да ви-
не. На осно ву гра фи ка се мо же ви де ти да је си ту а ци ја го то во иден-
тич на у свим де ло ви ма све та  у ко ји ма је ра ђе но ис тра жи ва ње сем 
у Ис точ ној и Цен трал ној Евро пи. На и ме, за раз ли ку од оста лих 
де ло ва све та где се број гра ђа на ко ји при хва та ју де мо кра ти ју као 
нај бо љи об лик вла да ви не кре ће око 80%, у Ис точ ној и Цен трал ној 
2)  О томе видети опширније: Орловић, Славиша, ‘’Класична и  савремена схватања 

демократије’’,  Годишњак,2008, бр. 2, стр. 47-72, Универзитет у Београду, Факултет 
политичких наука, Београд, 2008.
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Евро пи је тај број не што ма њи и из но си око 70%. Ге не рал но гле да-
но де мо кра ти ја је си стем за ко ји се од лу чио нај ве ћи број гра ђа на. 

Гра фик бр. 1: Де мо кра ти ја – оп шта оце на (2007. го ди на)
‘’Де мо кра ти ја мо жда има сво је сла бо сти, али је ипак нај бо љи об-

лик вла да ви не’’

Из вор: http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal lup_De mo-
kra ti ja_Dec_07.pdf

Рас про стра ње ност де мо кра ти је, ме ђу тим, пред ста вља по ја ву 
ре ла тив но ско ри јег да ту ма и оно што стал но тре ба има ти у ви ду је 
да њу као об лик вла да ви не ко ме да нас сви те же ни је ни ма ло ла ко 
ство ри ти ни ти пак одр жа ти. 

Пре ма Ро бер ту Да лу, ко ји се сма тра јед ним од ро до на чел ни ка 
мо дер не де мо крат ске те о ри је: ‘’да би вла да мо гла да, у то ку од ре-
ђе ног вре мен ског пе ри о да, трај ни је бу де од го вор на пре ма зах те-
ви ма сво јих гра ђа на – као по ли тич ки јед на ких су бје ка та – сви би 
пу но прав ни гра ђа ни мо ра ли у це ли ни има ти сле де ће мо гућ но сти: 

1. да фор му ли шу сво је зах те ве; 
2. да сво је зах те ве из не су пред су гра ђа не и вла ду пу тем ин-

ди ви ду ал них или ко лек тив них ак ци ја; 
3. да њи хо ви зах те ви бу ду јед на ко вред но ва ни од стра не вла-

де, од но сно да се не пра ви ни ка ква дис кри ми на ци ја с об-
зи ром на са др жај зах те ва или из вор из ко јег до ла зе.’’3)

 Да би је дан де мо крат ски си стем мо гао да обез бе ди ова кве 
усло ве по треб но је раз ви ти ја ке ин сти ту ци је. Де мо кра ти ја ни је 
не из бе жна, ни ти пак не што што ће се ка да јед ном на ста не за у век 
одр жа ти. Де мо крат ски си сте ми мо гу ја ча ти или сла би ти, али мо-
гу и, као што се то већ де ша ва ло у про шло сти, не ста ти. Истин ски 
3)  Ор ло вић, Сла ви ша, ‘’Кла сич на и  са вре ме на схва та ња де мо кра ти је’’,  Годишњак2008, 

бр. 2, стр. 47-72, 2008, стр. 61. 
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отво ре ним и де мо крат ским дру штви ма су нео п ход не де ло твор не 
де мо крат ске струк ту ре:4)

•	 за ко но дав на те ла ко ја пред ста вља ју гра ђан ство и над зи ру 
из вр шна те ла;

•	 из бо ри на ко ји ма гла са чи би ра ју сво је во ђе;
•	 пра во су ђе ко је по шту је за кон и вр ши сво ју ду жност не за-

ви сно од спољ них ути ца ја;
•	 си стем кон тро ла и рав но те жа уну тар дру штва и
•	 ин сти ту ци је и во ђе ко ји су од го вор ни јав но сти.

 Раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја је ве о ма сло жен про цес и 
ми ће мо ов де да ти кра так пре глед нај ва жни јих ин сти ту ци ја ком би-
но ван са нај ва жни јим де мо крат ским вред но сти ма (сло бо да и јед-
на кост), али и не чим што је, та ко ђе, нео п ход но да по сто ји а то је 
кон тро ла (ви де ти сле де ћу та бе лу).

Табела бр. 1: Матрица демократије

Димензије Слобода Једнакост Контрола 

Процедура 
одлучивања

слободни избори и 
референдуми (без 
ограничења)

једнакост гласова
контрола од 
стране изборне 
комисије

Регулисање 
посредничке 
сфере

слобода 
организовања

једнака права 
организовања

контрола од 
стране партија 
и грађанског 
друштва

Јавна 
комуникација

слобода 
комуникације

једнаке шансе 
учествовања

контрола од 
стране медија 
(независно 
новинарство)

Гарантовање 
права

слободан приступ 
судовима

једнака права и 
једнакост пред 
судом

ефикасна 
судска 
правила/ виши 
суд

Утврђивање 
правила 
и њихова 
примена

ефикасна влада 
(рационална 
администрација)

једнак третман 
од стране 
парламента и 
администрације

подела власти

Из вор: Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bac ha, Chri sti na, Encyclopediaofpolitical
communication, SA GE Pu bli ca ti ons, 2008, стр. 173.   

4)  McLean, Li sa, ‘’По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21причаодемократији,гру па ауто ра, 
стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 107.
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 На осно ву ове та бе ле се мо же ви де ти ор га ни за ци ја глав них 
де мо крат ских ин сти ту ци ја уз по што ва ње основ них де мо крат ских 
вред но сти:5)

1. Про це ду ра од лу чи ва ња – У де мо крат ским дру штви ма 
се уче шће гра ђа на у про цес од лу чи ва ња углав ном вр ши 
пре ко из бо ра. Сво јим гла сом гра ђа ни би ра ју сво је пред-
став ни ке у вла сти. Да би уче шће на из бо ри ма би ло де мо-
крат ско по треб но је да по сто је сло бод ни и фер из бо ри. 
Од лу чи ва ње, та ко ђе, укљу чу је и уче шће гра ђа на пу тем 
ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка не по сред не де мо кра ти је. 

2. Ре гу ли са ње по сред нич ке сфе ре – Оно је де мо крат ско је-
ди но уко ли ко сви гра ђа ни сло бод но мо гу да се ор га ни зу ју 
и да сво јим ор га ни зо ва њем ути чу на до но ше ње по ли тич-
ких од лу ка. Уко ли ко би се уче шће гра ђа на у про цес од-
лу чи ва ња за вр ши ло са из бо ри ма те шко да би се за та кво 
дру штво мо гло ре ћи да је де мо крат ско. Гра ђа ни мо ра ју и 
на кон из бо ра на ста ви ти да има ју ути цај на до но ше ње од-
лу ка, јер је то је ди ни на чин да оси гу ра ју да ће они ко ји су 
иза бра ни од стра не њих и да ље до но си ти од лу ке у скла ду 
са њи хо вим ин те ре си ма.

3. Јав на ко му ни ка ци ја – Јав на ко му ни ка ци ја ре гу ли ше на-
чи не ко му ни ка ци је ко ји су нео п ход ни за рад оства ри ва ња 
де мо крат ских ин сти ту ци ја. Њи хо ва спе ци фич на де мо-
крат ска фор ма је из гра ђе на на ску пу сло бо да ко је се ти чу 
јав них ко му ни ка ци ја као што су: сло бо да го во ра, сло бо да 
ин фор ми са ња, сло бо да штам пе, сло бо да из ра жа ва ња... 

4. Га ран то ва ње пра ва – Га ран то ва ње пра ва је нео п ход но у 
де мо крат ским дру штви ма јер је то га рант да ће гра ђа ни 
мо ћи да за шти те сво ја пра ва уко ли ко она на би ло ко ји на-
чин бу ду угро же на. Је дан од на чи на на ко ји се ма ни фе-
сту је је сло бо дан при ступ су до ви ма где сви има ју јед на ка 
пра ва.

5. Утвр ђи ва ње пра ви ла и њи хо ва при ме на – Оно под ра зу-
ме ва ефи ка сну вла ду ко ја при ме њу је од лу ке де мо крат ске 
ве ћи не. 

 Е са да по гле дај мо ка ква је си ту а ци ја што се ти че не ких од 
ин сти ту ци ја без ко јих се да нас не мо же ни за ми сли ти по сто ја ње 
де мо крат ског си сте ма. То ком XX и на по чет ку XXI ве ка по ли тич ке 
пар ти је су се усто ли чи ле као јед не од нај зна чај ни јих по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Оне чи не ка мен те ме љац де мо крат ског дру штва (и 
5) О то ме оп шир ни је ви де ти: Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bac ha, Chri sti na, Encyclopediaofpoli

ticalcommunication, SA GE Pu bli ca ti ons, 2008.
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ве ћи не већ де ло твор них де мо крат ских струк ту ра), њи хо ва глав на 
уло га се са сто ји из сле де ћег:6)

1. да са ку пи а по том пред ста вља дру штве не ин те ре се, обез-
бе ђу ју ћи струк ту ру за по ли тич ко уче шће;

2. да слу жи као под руч је за обу ку по ли тич ких ли де ра ко ји 
се при пре ма ју да јед ном пре у зму вла да ју ћу уло гу у дру-
штву;

3. да се так ми чи и те жи да по бе ди на из бо ри ма, ка ко би 
упра вља ла вла ди ним ин сти ту ци ја ма;

4. да име ну је кан ди да те, ор га ни зу је по ли тич ка над ме та ња, 
ује ди ни де ло ве гла сач ког де ла и пре ве де по ли тич ке при о-
ри те те (пре до чи их) на је зик јав не по ли ти ке;

5. да бу де кон струк тив на и кри тич ка опо зи ци ја (ка да ни је 
на вла сти), пред ста вља ју ћи се бе као ал тер на тив ну вла ду 
ко ју ће би ра чи же ле ти да иза бе ру – оства ру ју ћи ти ме при-
ти сак на ак ту ел ну власт ка ко би има ла ви ше раз у ме ва ња 
за јав не ин те ре се.

Из бо ри пред ста вља ју оп шти на зив за по сту пак ко јим чла но ви 
не ке дру штве не или др жав не за јед ни це би ра ју сво је пред став ни-
ке у управ на те ла или ор га не вла сти и пред ста вља ју, та ко ђе, из у-
зет но ва жну ин сти ту ци ју за кон сти ту и са ње де мо крат ског си сте ма. 
Пре ма број ним те о ре ти ча ри ма се то ком исто ри је по ка за ло да они 
пред ста вља ју нај де мо крат ски ји на чин од лу чи ва ња. На кон из бо ра 
би иза бра на струк ту ра вла сти тре ба ла да упра вља др жа вом у скла-
ду са во љом гра ђа на, јер су они са мо њи хо ви пред став ни ци, а не и 
вла да ри. То је јед на од глав них од ли ка де мо крат ског об ли ка вла сти 
без ко је не ма де мо кра ти је. Ов де се не ће мо мно го ба ви ти те о риј-
ским раз ма тра њем ових ин сти ту ци ја, већ ће мо украт ко при ка за ти 
од нос гра ђа на пре ма изборима али и то шта они ми сле о то ме дали
седржавомуправљаускладусањиховомвољом (по гле да ти сле де-
ће гра фи ке). 

На осно ву овог гра фи ка се мо же ви де ти да по ве ре ње у из бо ре 
и ни је баш ве ли ко. На и ме, са мо 47% гра ђа на је 2007. го ди не из ра-
зи ло сво је по ве ре ње у из бо ре. Ова кви по да ци су за бри ња ва ју ћи, 
јер као што смо већ ре кли из бо ри пред ста вља ју јед ну од нај ва жни-
јих де мо крат ских ин сти ту ци ја. Да је си ту а ци ја озбиљ на мо же се 
ви де ти и на осно ву по да та ка из 2008. го ди не ка да се мо же при ме-
ти ти ма ли пад по ве ре ња у из бо ре у од но су на 2007. го ди ну (ви де ти 
сле де ћи гра фик).
6) McLean, L., ''По ли тич ке пар ти је и кам па ње'' 21Причаидемократији, гру па ауто ра, стр. 

107-112, 2005, стр. 107. 
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Гра фик бр. 2: Из бо ри и упра вља ње др жа вом – оп шта оце на (2007)
‘’Да ли ми сли те да су из бо ри у ва шој зе мљи сло бод ни и по ште ни?’’

‘’Да ли би сте ре кли да се ва шом др жа вом упра вља у скла ду са во љом 
гра ђа на?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_De-
mokratija_Dec_07.pdf

Гра фик бр. 3: Из бо ри – оп шта оце на (2008)
‘’Да ли ми сли те да су из бо ри у ва шој зе мљи сло бод ни и по ште-

ни?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_De-
mokratija_Nov_08.pdf
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Та да је 42% гра ђа на из ја ви ло да сма тра да су из бо ри у њи хо вој 
зе мљи сло бод ни и по ште ни што је за 5% ма ње не го 2007. го ди не. 
Тренд опа да ња по ве ре ња се мо же ви де ти и у оста лим де ло ви ма 
све та где је спро ве де но ис тра жи ва ње сем у Ази ји где је за бе ле жен 
ма ли раст од 2%.

А са да по гле дај мо шта гра ђа ни ми сле о то ме да ли се др жа вом 
упра вља у скла ду са њи хо вом во љом (ви де ти по но во гра фик бр. 
3). Са мо 31% гра ђа на сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са 
њи хо вом во љом.  Ова кви по да ци го во ре о ве о ма ни ском по ве ре њу 
ко је гра ђа ни има ју у на чин на ко ји се упра вља др жа вом. По да ци су 
још озбиљ ни ји ако се по гле да ју ре зул та ти из 2008. го ди не (ви де ти 
сле де ћи гра фик). Та да је са мо 27% гра ђа на из ја ви ло да сма тра да 
се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом во љом.

Гра фик бр. 4: Упра вља ње др жа вом – оп шта оце на (2008)
‘’Да ли би сте ре кли да се ва шом др жа вом упра вља у скла ду са 

во љом гра ђа на?’’

Из вор: http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal lup_De mo-
kra ti ja_Nov_08.pdf

Уко ли ко по гле да мо по дат ке ко ји се од но се на наш ре ги он мо же 
се ви де ти да си ту а ци ја ни је ни шта бо ља. Ср би ја и Хр ват ска има ју 
иден тич не ре зул та те, 38% гра ђа на сма тра да су из бо ри фер и по-
ште ни, док 19% сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо-
вом во љом. Нај ма ње по ве ре ња у из бо ре има ју гра ђа ни Ал ба ни је 
док нај ма ње по ве ре ња у упра вља ње др жа вом има ју гра ђа ни Бо сне 
и Хер це го ви не.
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Гра фик бр. 5: Ре ги о нал ни по да ци – из бо ри и упра вља ње др жа вом 
– оп шта оце на 

‘’Да ли ми сли те да су из бо ри у ва шој зе мљи сло бод ни и по ште-
ни?’’

‘’Да ли би сте ре кли да се ва шом др жа вом упра вља у скла ду са 
во љом гра ђа на?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_De-
mokratija_Dec_07.pdf

Ге не рал но гле да но на осно ву ових по да та ка се мо же ви де ти да 
си ту а ци ја што се ти че де мо кра ти је и ње них ин сти ту ци ја ни је нај-
бо ља. И по ред то га што ве ли ки број гра ђа на сма тра да је де мо кра-
ти ја нај бо љи об лик вла да ви не мо же се ви де ти да ти исти гра ђа ни 
ни су баш нај за до вољ ни ји ти ме ка ко се она спро во ди да нас. Де мо-
кра ти ја мо жда је сте нај бо љи об лик вла да ви не, али је по треб но још 
увек до ста ра ди ти на раз во ју ње них ин сти ту ци ја. У су прот ном ће 
се про ро чан ство о сумракудемократије (уко ли ко он још увек ни је 
на сту пио) ис пу ни ти. 

ИЗАЗОВИДЕМОКРАТИЈЕУСАВРЕМЕНОМСВЕТСКОМ
ДРУШТВУ

У XX и на по чет ку XXI ве ка се де ша ва ју круп не дру штве не 
про ме не ко је по ста ју све бр же и ин тен зив ни је. На пре дак са вре-
ме не тех но ло ги је омо гу ћа ва ра ди ка лан при вред ни и дру штве ни 
про грес. Је дан од кључ них про це са ко ји да нас за о ку пља ве ли ку 
па жњу мно го број них те о ре ти ча ра је сте сва ка ко про цес гло ба ли-
за ци је. Гло ба ли за ци ја пред ста вља ве о ма ком плек сан про цес ко ји 
за хва та све сфе ре са вре ме ног свет ског дру штва и има раз ли чи те 
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ди мен зи је: еко ном ску, тех но ло шку, ин сти ту ци о нал ну, по ли тич ку, 
кул тур ну... Ов де не ће мо раз ма тра ти сам про цес гло ба ли за ци је већ 
ће мо по ку ша ти да про на ђе мо ме сто де мо кра ти ја у овом сло же ном 
про це су. Де мо кра ти ја ко ја се до са да раз ви ја ла у окви ри ма на ци о-
нал не др жа ве ће мо ра ти да се при ла го ди но во на ста лим усло ви ма 
ко је са со бом но си про цес гло ба ли за ци је. Деј вид Хелд је је дан од 
нај и стак ну ти јих те о ре ти ча ра ко ји се ба ве овим про бле мом. Пре ма 
ње му се де мо крат ска по ли ти ка мо ра по но во осми сли ти с об зи ром 
на низ ло кал них, ре ги о нал них и гло бал них про це са ко ји се ме ђу-
соб но про жи ма ју. Са вре ме ни свет ски про це си на ме ћу иза зо ве ко-
ји ма де мо кра ти ја мо ра да се при ла го ди: 7)

1. на чин на ко ји про це си еко но ми је, по ли тич ке, прав не, вој-
не и кул тур не ме ђу по ве за но сти ме ња ју при ро ду, до ма шај 
и спо соб ност су ве ре не др жа ве одозго, оспо ра ва ју ћи и 
ума њу ју ћи ње ну моћ регулације у по је ди ним под руч ји ма;

2. на чин на ко ји ре ги о нал на и гло бал на ме ђу за ви сност ства-
ра ла нац ме ђу соб но по ве за них по ли тич ких од лу ка чи је 
по сле ди це ути чу на од но се из ме ђу др жа ва и гра ђа на;

3. пут одоздоко јим ло кал не гру пе, по кре ти и на ци о на ли зми 
до во де у пи та ње на ци је-др жа ве, као пред став нич ки од го-
во ран си стем вла сти.

Све ово на ме ће зах те ве ко ја де мо кра ти ја мо ра да ис пу ни уко-
ли ко же ли да од го во ри иза зо ви ма мо дер ног до ба: 8)

1. те ри то ри јал не гра ни це си сте ма од го вор но сти тре ба да се 
пре о бли ку ју та ко да се про це се ко ји из ми чу кон тро ли на-
ци о нал не др жа ве ста ве под де ло твор ну де мо крат ску кон-
тро лу;

2. по треб но је да се по но во про ми сли о уло зи и ме сту ре-
ги о нал них и гло бал них ре гу ла тив них и функ ци о нал них 
аген ци ја ка ко би оне по ста ле до след ни је и сна жни је упо-
ри ште за ре ша ва ње про бле ма од јав ног ин те ре са;

3. ре фор ма од но са из ме ђу по ли тич ких уста но ва и кључ них 
со ци јал них гру па, аген ци ја, удру же ња и ор га ни за ци ја у 
сфе ри еко но ми је и гра ђан ског дру штва ка ко би оне по ста-
ле део де мо крат ског про це са.

7) О то ме оп шир ни је ви де ти: Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 1997, стр. 309-313.

8) О то ме оп шир ни је ви де ти: Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,1997, стр. 
309-313.
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На осно ву све га ово га Хелд фор му ли ше космополит
скимоделадемократије са сле де ћим ка рак те ри сти ка ма: 9) 

1. гло бал ни по ре дак се са сто ји од ви ше стру ких и ме ђу соб но 
ис пре пле та них си сте ма мо ћи ко је укљу чу ју: те ло, до бро-
бит, кул ту ру, гра ђан ска удру же ња, еко но ми ју, од но се при-
ну де и ор га ни зо ва но на си ље, прав не од но се и ре гу ла ци ју;

2. ко смо по лит ски мо дел под ра зу ме ва да све гру пе и удру же-
ња има ју спо соб ност и пра во на са мо о дре ђе ње, ко је мо же 
да се де фи ни ше као при вр же ност на че лу ауто но ми је, тј. 
ску пу пра ва у оба ве за ко је кон сти ту и шу;

3. усва ја ње од ре ђе них стан дар да ко ји ва же за све гра ђа не 
ко је ни је дан по ли тич ки ре жим или удру же ње не мо же ле-
ги тим но да кр ши;

4. ства ра ње и при ме на за ко на у том окви ру мо же да се вр ши 
на ни зу раз ли чи тих ме ста и ни воа упо ре до са ши ре њем 
ути ца ја ре ги о нал них и ме ђу на род них су до ва ко ји вр ше 
над зор и кон тро лу вла сти;

5. од бра на пра ва на са мо о дре ђе ње, ства ра ње за јед нич ке 
струк ту ре по ли тич ког де ло ва ња и очу ва ње демократског
добрапред ста вља ју нај оп шти је ко лек тив не ци ље ве;

6. из ово га сле де ја сни прин ци пи со ци јал не прав де: modus
operandi про из вод ње, рас по де ла и екс пло а та ци ја при род-
них из во ра мо ра да до при но си и да бу де у скла ду са де мо-
крат ским про це сом и за јед нич ком струк ту ром по ли тич-
ког де ло ва ња;

7. прин цип не при нуд них, не на циј них од но са ру ко во де ће је 
на че ло у ре ша ва њу спо ро ва; упо тре ба си ле мо ра да оста-
не ко лек тив на оп ци ја ко ја се при ме њу је са мо у крај њем 
слу ча ју ка да се су о ча ва са на па ди ма ко ји по ни шта ва ју ко-
смо по лит ско де мо крат ско пра во;

8. пра во гра ђан ства се про ши ру је та ко да об у хва та при пад-
ни ке свих ме ђу соб но ис пре пле та них по ли тич ких за јед ни-
ца, од ло кал них до гло бал них.

 Ово сва ка ко пред ста вља не што че му би да нас сва дру штва 
тре ба ло да те же, али ово је исто вре ме но ве о ма те шко до сти ћи. Да 
би ова кав раз вој био мо гућ по тре бан раз вој здра вих и ја ких ин-
сти ту ци ја ко је ће мо ћи да од го во ре свим иза зо ви ма са вре ме но сти. 
Деј вид Хелд, та ко ђе, да је јед ну ис црп ну ана ли зу о ци ље ви ма ко је 
ко смо по лит ска де мо кра ти ја има пред со бом.

 
9) О то ме оп шир ни је ви де ти: Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,1997, стр. 

314-315.
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Табела бр. 2: Циљеви космополитског модела демократије – 
илустрације

Краткорочни Дугорочни

Политичке форме

1.  Реформа Савета безбедности 
Уједињених нација (како 
би земље у развоју стекле 
већи значај и ефикасну моћ 
одлучивања)

1.  Утемељивање космополитског 
демократског права: нови Пакт 
о правима и обавезама уграђен 
у различите сфере политичке, 
социјалне и економске моћи

2.  Стварање Другог  дома 
Уједињених нација на 
међународној оснивачкој 
Конвенцији

2.  Глобални парламент  
(са ограниченим правима 
опорезивања) повезан са регионима, 
државама и локалним друштвима. 
Оснивање Суда за разграничење 
надлежности

3.  Снажење политичке 
регионализације (ЕУ и 
други облици) и коришћење 
транснационалних 
референдума 

3.  Одвајање политичке и економске 
сфере: финансирање Скупштина и 
изборних делатности из јавног буџета

4.  Обавезна надлежност 
Међународног суда. Стварање 
новог Међународног суда за 
људска права

4.  Повезивање глобалних правних 
система (елемената кривичног и 
грађанског права). Оснивање права за 
разграничење надлежности

5.  Стварање нове агенције за 
економску координацију на 
регионалном и глобалном 
нивоу

5.  Успостављање одговорности 
међународних и транснационалних 
економских установа парламенту 
и скупштинама на регионалном и 
глобалном нивоу.

6.  Успостављање ефикасне и 
одговорне међународне војне 
силе 

6.  Стално повећавање дела војне моћи 
нација-држава који се преноси на 
регионалне и глобалне установе, са 
крајњим циљем демилитаризације и 
превазилажења ратова

Извор: Хелд, Дејвид, Демократијаиглобалнипоредак,Филип Вишњић, 
Београд, 1997, стр. 325.
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Табела бр. 3: Циљеви космополитског модела демократије у 
сфери економије и грађанског друштва

Економија/грађанско друштво

1.  Унапређивање недржавних, 
нетржишних решења у 
организацији грађанског друштва

1.  Стварање низа аутономних 
удружења и група грађанског 
друштва 

2.  Систематско експериментисање 
са различитим демократским 
облицима организације привреде

2.  Мултисекторска економија и 
плурализам форми власништва и 
поседовања

3.  Увођење строгих граница 
приватном власништву кључних 
агенција за стварање јавног 
мњења: медија, информација и тд.

3.  Социјални оквир у коме се 
утврђују приоритети јавног 
инвестирања путем јавних 
расправа и одлука влада. Но 
широка тржишна регулација роба 
и рада остаје на снази

4.  Обезбеђивање материјалних 
средстава онима који се налазе у 
најтежем социјалном положају да 
би штитили и изражавали своје 
интересе

4.  Гарантован основни приход за 
све одрасле, независно од тога 
да ли делају на тржишту или у 
домаћинству 

Извор: Хелд, Дејвид, Демократијаиглобалнипоредак,Филип Вишњић, 
Београд, 1997, стр. 326.

Као што се мо же ви де ти ци ље ви ко је је Хелд на мет нуо ко смо-
по лит ској де мо кра ти ји су из у зет но ви со ки. Тре ба на по ме ну ти да 
он не за по ста вља уло гу на ци о нал не др жа ве као по ли тич ког цен-
тра, али ука зу је на ње ну из ме ње ну уло гу на на чин пре ма ко ме она 
по ста је је дан вр ло мо ћан по ли тич ки чи ни лац ме ђу оста ли ма на 
гло бал ном пла ну. Хел дов мо дел иако на пр ви по глед из гле да са вр-
ше но он има и сво је не до стат ке.10)

Јед на од основ них кри ти ка ње го вог мо де ла је сте сва ка ко да он 
не по кла ња до вољ но па жње кон ти ну и ра ној мо ћи на ци о нал не др-
жа ве. Оне не мо гу јед но став но да под ле жу ме ђу на род ном пра ву на 
на чин на ко ји Хелд пред ла же, јер све док су по ли тич ке ин сти ту ци је 
ин тер на ци о нал не, а не над на ци о нал не, оне за ви се од на ци о нал них 
др жа ва, на ро чи то од оних еко ном ски и вој но над моћ ни јих. Моћ не 
др жа ве ко је тро ше огром не су ме нов ца на од бра ну  ни је за ин те ре-
со ва на за де мо крат ски ре жим гло бал ног упра вља ња јер би у том 
слу ча ју из гу би ле сво ју над моћ ност.

Дру га кри ти ка је да Хел дов мо дел не по ка зу је ка ко би се гло-
бал ни ка пи та ли зам мо гао под врг ну ти ри го ро зни јим кон тро ла ма 
без че га би де мо крат ска пра ва за мно ге љу де би ло не мо гу ће оства-
10)  О то ме ви де ти ви ше: Неш, Кејт, Савременаполитичкасоциологија,2006, стр. 288-289.



стр:147164.

- 161 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ри ти јер би она у та квом јед ном си сте му би ла ире ле вант на. Што се 
ти че ове дру ге кри ти ке тре ба ука за ти на то да Хелд пред ла же ши-
ре ње ме ђу на род них спо ра зу ма ко ји би кон тро ли са ли мул ти на ци-
о нал не ком па ни је оба ве зу ју ћи их да ис пла ћу ју ми ни мал не пла те, 
бри ну о здра вљу рад ни ка, о њи хо вој си гур но сти... Ова кви спо ра зу-
ми у вре ме ка да ком па ни је мо гу да по кре ну сво ју де лат ност у би ло 
ко јој зе мљи се мо гу оства ри ти са мо на ме ђу на род ном ни воу. Ту 
већ на ста је про блем јер ли де ре моћ них ком па ни ја и др жа ва ве о ма 
те шко на те ра ти да при хва те де мо крат ске прин ци пе. 

Хелд, та ко ђе, ве о ма ма ло го во ри о про це си ма на осно ву ко јих 
би ње гов ко смо по лит ски мо дел де мо кра ти је био при ме њен у прак-
си. Да би се он мо гао оства ри ти у прак си по треб но је раз мо три ти 
све ове про бле ме, у су прот ном ће овај мо дел оста ти са мо те о ри ја.

ЗАКЉУЧАК

Де мо кра ти ја се у XXI ве ку су о чи ла са мно го број ним иза зо ви-
ма ко је јој је на мет ну ло са вре ме но дру штво. Оно што је нео спор но 
је да је де мо кра ти ја као об лик вла да ви не при хва ће на од стра не нај-
ве ћег бро ја др жа ва. Ме ђу тим, по треб но је још до ста то га ра ди ти 
на раз во ју де мо крат ских ин сти ту ци ја, у су прот ном оне не ће мо ћи 
да од го во ре по тре ба ма са вре ме ног до ба. Да нас је го то во не мо гу ће 
на ћи не ко дру штво ко је за се бе не твр ди да је де мо крат ско, али тре-
ба стал но би ти на опре зу, јер ни је до вољ но да де мо кра ти ја по сто ји 
са мо фор мал но, на па пи ру, већ је нео п ход но да се она и спро во ди 
у прак си. Пре ма де мо кра ти ји, као јед ном од мо гу ћих уре ђе ња др-
жав не вла сти, тре ба има ти кри ти чан од нос и не тре ба је сма тра ти 
као не што што се са мо по се би под ра зу ме ва. И по ред то га што ве-
ли ки број гра ђа на сма тра да је де мо кра ти ја и по ред сво јих ма на 
нај бо љи об лик вла да ви не, мо же се ви де ти да ти исти гра ђа ни не-
ма ју баш пре ви ше по ве ре ња у ње не ин сти ту ци је. По ред то га при-
ли ком раз ма тра ња би ло ка квог кон цеп та де мо кра ти за ци је мо ра мо 
узе ти у об зир и са вре ме не свет ске про це се, јер ће без све га ово га 
сва ки наш по ку шај уна пред би ти осу ђен на про паст. 

И на кра ју:
Уколиконеводиморачунаотомедаједемократијаобликвла

давинекојитребареализоватизараднародакојиживиудатом
друштвуводећирачунаосавременимсветскимпроцесимакојиу
великојмериутичунаструктуруидинамикутогдруштванакра
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јућемодобитидемократијукојасвојиминституцијаманећемоћи
даодговориизазовимамодерногхрушта. 

ЛИТЕРАТУРА
• Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bac ha, Chri sti na, Encyclopediaofpoliticalcom

munication, SA GE Pu bli ca ti ons, 2008. 
• Ми тро вић, Љу би ша, Социологија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 2003.
• McLean, Li sa, ‘’По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21причаодемокра

тији, гру па ауто ра, стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, 
Под го ри ца, 2005.

• Неш, Кејт, Савремена политичка социологија, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2006.

• Ор ло вић, Сла ви ша, ‘’Кла сич на и  са вре ме на схва та ња де мо кра ти је’’, 
Годишњак2008, бр. 2, стр. 47-72, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2008.

• Ра до њић, Ра до ван, Демократија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, 
Под го ри ца, 2004.

• Сто ја ди но вић, Ми ша, ‘’Ср би ја пред иза зо ви ма’’, Српскаполитичка
мисаo,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 3/2009, стр. 213-230.

• F. Bor gat ta, Ed gar, J. V. Mont go mery, Rhon da,  EncyclopediaofSocio
logy, Se cond Edi tion, Ga le Gro up, 2000.

• Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе-
о град, 1997.

• http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal lup_De-
mo kra ti ja_Dec_07.pdf

• http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal lup_De-
mo kra ti ja_Nov_08.pdf

DE MOC RACY IN 21ST CEN TURY 
Sum mary 

Themainobjectiveofthisarticleistoshowthechallenges
thatfacingdemocracyinmoderntime.Themainmethods
thatweareusing in thispaperare theContentAnalysis
andtheComparativeMethod.
Democracyisaformofgovernmentthatisacceptedwor
ldwide.Reasonsforthisaremorethanobvious.Citizens
intrulydemocraticsocietiesarelivinginmuchbettercon
ditions withmore freedoms than the citizens in nonde
mocratic. That is something that is not questioned. The
problemisthatdemocracyisveryoftenidealized.Regar
dless thatmanysocietiesclaimthat theyaredemocratic
weshouldbeconsidereddidthesesocietiesimplementde
mocracyinpractice.
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 Овај рад је примљен 27. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.

Inthispapercanbeseenthatmajorityofcitizensinthe
world believe that democracy regardless of hers disabi
lities is thebest formofgovernment.But there isalsoa
problem.Thosesamecitizensdon’thavealotof trust in
democratic institutions.This fact is certainly intolerable
indemocraticsocieties.
Keywords:democracy,matrixofdemocracy,democratic
institutions, challenges to democracy, globalization, co
smopolitanmodelofdemocracy.

Ab stract
Democracytodayisfacingwithnumerouschallengesim
posedbymodernage.Changesinsocietiesareoccurring
faster and more intensive. These changes are reflecting
inallspheresofsocieties.Thatissomethingthatmustbe
consideredifwewantthatdemocraticinstitutionsbepre
paredtoovercomethiskindofchallenges.Oneofthepos
siblesolutionsisformingacosmopolitanformofdemoc
racythatispreviouslyfoundatDavidHeld.Thisconcept
ismaybe utopian because it ismore oriented on theory
than in practice butwith some additional corrections it
willbedouble.
Challenges of modern age certainly tests contemporary
trendsofdemocracy.Globalizationisoneofthemostim
portant processes that need attention otherwise all our
attemptsofdemocratizationwillfall.Mostofthecitizens
worldwide accepted democracy as the best form of go
vernment,buttheydon’thavealotoftrustindemocratic
institutions.Also,weakeningofnationalstatesputsanot
hermorechallengetodemocracybecausedemocracyhas
developedinsideofstateboundariesuntiltoday.
 Inthisarticleweareseekingfortheanswersonthefol
lowingquestions:
• How democratic models of government are accepted
amongthecitizensworldwide?
• Whatthecitizensworldwidethinkaboutthewayofgo
vernmentintheircountries?
• Whatare thechallenges that facingdemocracy inmo
dernage?
•Whatarethewaysfordemocracytoovercomethese
challenges?
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