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Sе ми пре зи ден ци ја ли зам је си стем ор га ни за ци је вла сти ко ји је 
на кон сло ма ко му ни зма по стао убе дљи во нај по пу лар ни ји ме-

ђу зе мља ма са аспи ра ци ја ма све о бу хват них по ли тич ких и еко ном-
ских ре фор ми. Без об зи ра што је већ до тог вре ме на, а и по том 
све до да нас,он у ве ли кој ме ри про у ча ван од стра не по ли ти ко ло га 
и прав ни ка, о ње му се за пра во не до вољ но зна ло. Два су раз ло га 
за то. Пр во, рас пра ва се углав ном во ди ла око де фи ни ци је по лу-
пред сед нич ког си сте ма на кон што је Ди вер же по ну дио сво ју вер-
зи ју: пред сед ник се би ра не по сред но, има ''зна чај на овла шће ња'' и 
вла да је од го вор на је ди но пар ла мен ту. Пре ци зни је, спор се во дио 
око пој ма овла шће ња.1) Ка ко ис ти че Ел џи, од су тво уни вер зал но 
при хва ће них схва та ња о то ме ко ји кор пус пред сед нич ких пре ро-
га ти ва пред ста вља ми ни мал ни праг за свр ста ва ње не ког си сте ма 
у се ми пре зи ден ци јал ни, до ве ло је до то га да го то во сва ки те о ре-
ти чар са ста вља свој спи сак зе ма ља ко је има ју по лу пред сед нич ки 
си стем, што је не са мо во ди ло кон цеп ту ал ној збр ци, већ је и оне-
мо гу ћа ва ло упо ред но-ем пи риј ска ис тра жи ва ња. Део пи са ца је на 
тра гу Сар то ри ја си сте ме кла си фи ко вао не узи ма ју ћи об зир то ли ко 
овла шће ња пред сед ни ка пре ма уста ви ма, ко ли ко моћ ко ју пред сед-
ник defactoиспољава у прак си.2) Сар то ри ис ти че да пред сед ник и 
пре ми јер де ле ћи из вр шну власт ус по ста вља ју раз не кон сте ла ци је 
мо ћи и сме њу ју ћег пр вен ства (shiftingprevаlеnces) у за ви сно сти од 
по ло жа ја пред сед ни ка пре ма пар ла мен тар ној ве ћи ни, тј. да ли је он 
њен је ди ни шеф, је дан од ше фо ва, њен члан или пре ма њој сто ји 
опо зи ци о но, што све про и во ди «осци ло ва ње’’ из ме ђу пред сед нич-
ког и пар ла мен тар ног по ла уну тар јед ног си сте ма.3) Иако ово ва жи 
у си сте ми ма по пут Фран цу ског, где пред сед ник има пра во да пред-
се да ва Са ве том ми ни ста ра (чл. 9 уста ва Фран цу ске) и на ме ће сво ју 
по ли тич ку аген ду дру гом де лу ег зе ку ти ве, ако је шеф пар ла мен-
тар ној ве ћи ни ко ја вла ду по ста вља или оба ра, то си гур но ни је слу-
чај у си сте ми ма где пред сед ник та кву при ви ле ги ју не ма, од но сно 
та мо где су над ле жно сти пред сед ник и пре ми је ра ја сно ли ми ти ра-
не без об зи ра ко јој стран ци при па да ју и да ли су чла но ви стран ке 
уоп ште. Сто га је Сар то ри је ва де фи ни ци ја су ви ше уска да би об-

1) Ro bert El gie,’’What is se mi-pre si en ti a lism and whe re is it fo und?’’, in: Semipresientialism
outsideEurope–Acomparativestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u tled ge, Lon-
don and New York, 2007, p. 5.

2) Ibid, стр. 4.
3) Ђо ва ни Сар то ри, Упоредниуставниинжињеринг, Фи лип  Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 

155.
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у хва ти ла се ми пре зи ден ци ја ли зам. Нпр, у Ср би ји би би ло те шко 
го во ри ти о осци ло ва њу по пут оног у Фран цу ској. Срп ски пред-
сед ник не ма ни шта од овла шће ња фран цу ског ко ле ге, већ по се ду је 
не ко ли ко дру гих ко је мо же ко ри сти ти апо слут но не за ви сно од то га 
из ко је је пар ти је пре ми јер. О осци ло ва њу се мо же го во ри ти је ди но 
у сми слу не фор мал ног ути ца ја пред сед ни ка на пре ми је ра, да кле не 
са пред сед нич ког по ло жа ја, не го по ло жа ја ли де ра пар ти је из ко-
је исто вре ме но до ла зи и пре ми јер или дру гих фак то ра ко ји ути чу 
на ко ри шће ње устав них овла шће ња (окол но сти усва ја ња уста ва, 
по ли тич ки оби ча ји, тем пе ра мент пред сед ни ка итд.).Дру ги раз лог 
де фи ци та са зна ња о се ми пре здин ци ја ли зму је сте упра во од су ство 
крос-на ци о нал не ем пи риј ске ана ли зе због не по сто ја ња ја сних кри-
те ри ју ма кла си фи ка ци је, прем да се мо ра при зна ти да је за ис тра-
жи ва ња тог ти па нео п ход но има ти од ре ђе ни вре мен ски ра спон од 
ба рем 10-20 го ди на, што све до ско ро ни је би ло за ми сли во.

Сма тра мо да је ми ни ма ли стич ка де фи ни ци ја се ми пре зи ден ци-
ја ли зма ко ју ну ди Ро берт Ел џи, нај бли жа то ме да од стра ни сва ку 
ар би трар ност у од ре ђи ва њу «зна чај них’’пред сед нич ких овла шће-
ња. На и ме, Ел џи за др жа ва по пу лар но иза бра ног пред сед ни ка са 
фик си ра ним ман да том и од го вор ност вла де пред пар ла мен том као 
од лу чу ју ће мо мен те у де фи ни са њу, а зна чај на овла шће ња поп ту но 
из ба цу је.4) Ме ђу тим, ако би смо има ли не по сред но иза бра ног пред-
сед ни ка са овла шће њи ма бри тан ског мо нар ха или кла сич ног пар-
ла мен тар ног пред сед ни ка (сва ки ње гов бит ни ји акт је пре ма пот-
пи сан од пре ми је ра), на ко ји на чин би се пред сед ни ков ути цај на 
по ли тич ки жи вот раз ли ко вао од ути ца ја ше фа др жа ве у пар ла мен-
та ри зму? Сто га је по треб но Ел џи је вој де фин ци ји до да ти да пред-
сед ник мо ра по се до ва ти бар јед но овла шће ње ко је мо же по сво јој 
во љи, без пре ма пот пи са (дис кре ци о но) ко ри сти ти, а да оно ни је у 
це ре мо ни јал ној или апо ли тич кој сфе ри (од ли ко ва ња, по ми ло ва ња, 
про мул га ци ја за ко на).И не бит но да ли се ра ди о сла би јим овла-
шће њи ма по пут обра ћа ња пар ла мен ту, тј. ра ди то га са зи ва њу ње-
го ве ван ред не сед ни це или ја чим овла шће њи ма,по пут за ко но дав не 
ини ци ја ти ве, рас пи си ва ња ре фе рен ду ма, рас пу шта ња скуп шти не, 
пра ва ве та, но ми на ци је су ди ја Устав ног су да и дру гих др жав них 
функ ци о не ра па све до от ка зи ва ња по ве ре ња вла ди.

4)  Ro bert El gie, ’’The Po li tics of Se mi-Pre si en ti a lism’’, in: SemiPresidentialism inEurope 
(ed: Ro bert El gie), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1999, p. 13.
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СЕМИПРЕЗИДЕНЦИЈАЛИЗАММОТОР
ИЛИПРЕПРЕКАКОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ?

Ком па ра тив на ис тра жи ва ња на те му успе ха по лу пред сед нич-
ког си сте ма ис ти чу ва жност ди хо то ми је Шу гар та и Ке ри ја, за сно-
ва не на пра ву пред сед ни ка да от ка же по ве ре ње вла ди. Ако шеф др-
жа ве по се ду је то пра во, ра ди се о  пред сед нич ко-пар ла мен тар ном 
ре жи му, а у су прот ном о пре ми јер ско-пред сед нич ком.5) Пр ви је 
због ја чег пред сед ни ка бли жи пре зи ден ци ја ли зму, а дру ги  пар ла-
мен та ри зму, али оба мо гу има ти "пред сед нич ке" и "пар ла мен тар-
не» фа зе би ло ин сти ту ци о нал не (пред сед ник кроз јав ну функ ци ју 
до ми ни ра пре ми је ром) би ло ва нин сти ту ци о нал не (пред сед ник до-
ми ни ра пре ми је ром је ди но кроз сво ју не фор мал ну функ ци ју ли де-
ра стран ке). 

Те сти ра ју ћи ути цај ко ји об ли ци ор га ни за ци је вла сти има ју на 
ско ро ве FreedomHouse-а, а на узор ку од 83 тран зи ци о не зе мље 
(Тре ћи та лас), Мо страп ис ти че да по ре ђе ње пар ла мен тар ног, пред-
сед нич ког и по лу пред сед нич ког си сте ма да је сле де ће ре зул та те.6) 
Ако се гру бо упо ре де про се ци ско ро ва три си сте ма се ми пре зи ден-
ци ја ли зам је у ло ши јој по зи ци ји од дру га два си сте ма. Про сек по-
лу пред сед нич ких си сте ма је 3.4, пред сед нич ких 3.1, а пар ла мен-
тар них 2.6. Тре ба ло би има ти у ви ду да су ско ро ви у ра спо ну од 1 
до 7 и да ви ше вред но сти зна че ло ши ји ква ли тет де мо кра ти је. Ме-
ђу тим, ако се ура ди t– тест,7) ста ти стич ки зна чај не су је ди но раз ли-
ке у про се ци ма из ме ђу се ми пре зи ден ци ја ли зма и пре зи ден ци ја ли-

5)  Mat hew S. Shu gart, John M. Ca rey, PresidentsandAssemblies, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1992, pp.23, 24.

6)  Sop hia Mo e strup, ’’Se mi-pre si den ti a lism in young de moc ra ci es – Help or hin dran ce?’’, in: 
SemipresientialismoutsideEurope–Acomparativestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e-
strup), Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, pp. 34-44.  

7) (прим. М.П) t-тест је ста ти стич ки тест ко јим се увр ђу је да ли су про се ци две гру пе 
ста ти стич ки раз ли чи ти, од но сно да ли је раз ли ка ста ти стич ки зна чај на, тј. ни је ли она 
мо жда про дукт слу чај но сти или пак пра вил но сти. Он је ко лич ник раз ли ке про се ка две 
гру пе и ко ре на зби ра ко лич ни ка ва ри јан се и бро ја је ди ни ца гру пе:

 где је фор му ла за ва ри јан су ко лич ник су ме ква дра та од сту па ња вред но сти је ди ни це од 
груп ног про се ка:

 а да ли је до би је на t-вред ност ста ти стич ки зна чај на за ви си од то га да ли је она из над 
кри тич ног ни воа ко ји се на ла зи на пре се ку ста ти стич ке зна чај но сти (обич но 0.05 – пет 
раз ли ка од сто су про дукт слу ча ја, а оста ле пра вил но сти) и сте пе на сло бо де df= (n1 + 
n2) – 2 у tтаблици зна чај но сти. 
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зма. Ако се има у ви ду да је раз ли ка про се ка по лу пред сед нич ког и 
пар ла мен тар ног си сте ма ве ћа од раз ли ке про се ка по лу пред сед нич-
ког и пред сед нич ког, он да је об ја шње ње за од су ство зна чај но сти у 
пр вом од но су је ди но у ве ли кој ва ри јан си се ми пре зи ден ци ја ли зма 
и пар ла мен та ри зма. 

Узи ма ју ћи у об зир кон ти нен тал ну ком па ра ци ју, Мо стра по ва 
по ка зу је да се по лу пред сед нич ки си стем ло ши је по ка зао од дру-
га два у Ази ји и Ла тин ској Аме ри ци, бо ље од пре зи ден ци ја ли зма 
и ло ши је од пар ла мен та ри зма у Афри ци, док се у ис точ ној Евро-
пи по ка зао бо ље од пар ла мен тар ног ко ји му је ту је ди ни так мац. 
У  бив шем СССР-у, се ми пре зи ден ци ја ли зам и пре зи ден ци ја ли зам 
јед на ко за о ста ју за пар ла мен та ри змом.8)

Што се ти че скло но сти си сте ма ка де мо крат ском ко лап су, по-
лу пред сед нич ки си стем ње му ни је скло ни ји од кон ку рен ци је, јер 
иако је 27% пред сед нич ких, 36% пар ла мен тар них и 39% се ми пре-
зи ден ци јал них си сте ма пре ки ну ло де мо крат ски раз вој те раз ли ке 
ни су ста ти стич ки зна чај не што се утвр ђу је пре ко про пор ци о нал-
ног те ста.9)

По ре ђе њем пре ми јер ско-пред сед нич ких и пред сед нич ко-пар-
ла мен тар них си сте ма уоча ва се бо љи про се чан FreedomHouse(FH)
скор пр вих у од но су на дру ге (3.0 пре ма 3.9), али ова раз ли ка ни је 
ста ти стич ки зна чај на. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу пре кид кон со-
ли да ци је или де мо крат ског по рет ка, пре десд нич ко-пар ла мен тар ни 
си сте ми су кра хи ра ли у 60% слу ча је ва, а пре ми јер ско-пред сед нич-
ки са мо у 19% и ова раз ли ка је ста ти стич ки зна чај на на 0.1 ни воу. 
Мо стра по ва ис ти че да су раз ли ке из ме ђу ова два ре жи ма нај ве ће у 
бив шим со вјет ским др жа ва ма - че ти ри од пет пред сед нич ко-пар-

8) О не ким пред сед ни ци ма бив ших др жа ва СССР ви де ти: Дра ган Тра и ло вић, «Уло га ше-
фа др жа ве у по ли тич ком си сте му зе ма ља Цен трал не Ази је’’, Српскаполитичкамисао, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2011, стр. 467-483.

9) (прим. М.П) На по чет ку те ста се фор му ли шу нул та и ал тер на тив на хи по те за. Нул та 
твр ди да се про пор ци је (ве ро ват но ће) две гру пе ста ти стич ки не раз ли ку ју, а ал тер на-
тив на су прот но. За тим тра жи мо  Zpскор про пор ци ја по фор му ли Z = p1 –  p2/S(p1 – p2) 
вр ло слич ној за стан дард ни Z скор. p1 – p2 је про ста раз ли ка про пор ци ја, док је S(p1 
– p2) стан дард на гре шка раз ли ка про по ци ја по фор му ли:

 и где је p пон де ри са на арит ме тич ка сре ди на про пор ци ја p1 и p2 по фор му ли:

 ако је ве ро ват но ћа ко ја од го ва ра Zpскору у zтаблицама ве ћа од 0.95, он да има мо ста-
ти стич ку зна чај ност.
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ла мен тар них је ко ла би ра ло, а ни је дан пре ми јер ско-пред сед нич ки. 
У Л. Аме ри ци је до шло до де мо крат ског ко лап са и на Ха и ти ју и у 
Пе руу, с тим што су FH ско ро ви би ли ло ши ји у пр вој др жа ви (пре-
ми јер ско-пред сед нич кој) не го у дру гој (пред сед нич ко-пар ла мен-
тар ној). У Ази ји ни је дан од два ре жи ма ни је ко ла би рао, али су FH 
ско ро ви ло ши ји код пре ми јер ско-пред сед нич ких не го пред сед нич-
ко-пар ла мен тар них, иако раз ли ка ни је ста ти стич ки зна чај на.

Ов де је по треб но скре ну ти па жњу на про бле ме функ ци о ни-
са ња Ха и ти ја, Ти мо ра, Шри Лан ке и Мон го ли је као пре ми јер ско-
пред сед нич ких ре жи ма Л. Аме ри ке, од но сно Ази је, ка ко је то ура-
ђе но у овом ис тра жи ва њу. Ови слу ча је ви су бит ни због то га што 
из у зет но сни жа ва ју про се чан учи нак по лу пред сед нич ког об ли ка 
ор га ни за ци је вла сти. 

Си стем Ха и ти ја је по лу пред сед нич ки у сми слу да по сто ји не-
по сред но иза бран пред сед ник (чл. 134 уста ва), ко ји у до го во ру са 
гор њим до мом по ста вља на чел ни ка ге не рал шта ба, по ли ци је, ам ба-
са до ре и ге не рал не кон зу ле (чл. 141) и за јед но са Се на том по ста-
вља управ ни ке не за ви сних аген ци ја (чл. 142-2), док дис кре ци о но 
по ста вља ди рек то ре јав не упра ве и де ле га те де парт ма на и арон ди-
сма на (чл. 142-1). Пред сед ник има пра во на слаб су спен зив ни ве-
то ко ји мо же би ти ану ли ран про стом ле ги сла тив ном ве ћи ном (чл. 
144), а на отва ра њу сва ке го ди шње ле ги сла тив не се си је има пра во 
да се обра ти ис тој, без мо гућ но сти на кнад не де ба те (чл. 151). Он 
још има пра во да име ну је пре ми је ра на кон кон сул то ва ња са ше фо-
ви ма пар ла мен тар них до мо ва, под усло вом да у пар ла мен ту ни јед-
на пар ти ја не ма ап со лут ну ве ћи ну, иако сва ки ње гов акт мо ра би ти 
по твр ђен од пар ла мен та ра ца (чл. 137). Иако овај спи сак овла шће-
ња ни је им по зан тан, де мо кра ти ја на Ха и ти ју је про па ла два пу та 
из два раз ло га. Је дан се ве зу је за су ко бе око име но ва ња пре ми је ра 
и оста лих зва нич ни ка из ме ђу пред сед ни ка и не ди сци пли но ва ног 
пар ла мен та, док дру ги про ис хо ди из пр вог, бу ду ћи да су пар ти је 
вр ло че сто оба ра ле вла де из ба нал них раз ло га ства ра ју ћи ти ме ат-
мос фе ру оп ште по ли тич ке не ста бил но сти. Ови про бле ми се ре-
ша ва ју та ко што се пра ва име но ва ња из ме ђу пред сед ни ка, вла де и 
пар ла мен та ја сно де ли ми ти ра ју, а пар ла мен та ри зам ра ци о на ли зу је 
уво ђе њем ин сти ту та по пут огра ни ча ва ња гла са ња о по ве ре њу вла-
ди или ве ћим пра гом за по кре та ње ин тер пе ла ци ја. Упра во се ове 
ре фор ме пла ни ра ју за устав не аманд ма не (гла са ње о по ве ре њу јед-
ном у го ди ну да на; ин тер пе ла ци ју по кре ће че твр ти на по сла ни ка 
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уме сто ра ни јих пет).10) Oцена је да је Ха и ти вр ло ло ше про шао у 
FH ско ро ви ма за хва љу ју ћи од су ству рав но те же вла сти у по ли тич-
ком си сте му и пре мо ћи пар ла мен та у од но су на дру ге две гра не 
вла сти.11) Не е фи ка сне вла де ко је су бр зо гу би ле по др шку сво јих 
пар ти ја у пар ла мен ту и та ко би ле у не мо гућ но сти да усво је бу џет 
или ва жне ин фра струк тур не про јек те, под сти ца ле су пред сед ни ка 
или вој ску да кр ше устав или вр ше вој не пу че ве. Да кле, ни је био 
то ли ко про блем до го во ри ти се ко ја ће лич ност би ти пре ми јер, ко-
ли ко одр жа ти га на вла сти ду же од го ди ну да на због ка сни јих ши-
зми уну тар пар ти ја. 

Кон фу зне устав не нор ме у по гле ду то га ко има пра во да име-
ну је пре ми је ра, ми ни стре, дру ге слу жбе ни ке и на ко ји на чин и 
фраг мен ти ра не/не е та бли ра не пар ти је уз не ра ци о на ли зо ван пар ла-
мен та ри зам, је су од ли ке „пољ ског син дро ма’’ из вре ме на ка да је на 
сна зи би ло „Ма ли устав’’, од но сно пре устав не ре ви зи је из 1997. 
Пољ ска ни је има ла слом де мо кра ти је, па чак се та си ту а ци ја ни је 
дра стич но од ра зи ла на ње не де мо крат ске ре зул та те, ве ро ват но из 
раз ло га што је у еко ном ском, ад ми ни стра тив ном и у сми слу ути-
ца ја ЕУ, би ла у мно го по вољ ни јем по ло жа ју од Ха и ти ја. Ме ђу тим, 
пи та ње је шта би се де си ло да је ин сти ту ци о нал ни аран жман по-
тра јао још не ко вре ме. Пред сед ник је био „ге не рал ни су пер ви зор’’ 
у сфе ра ма спољ не по ли ти ке и без бед но сти, док је пре ми јер био 
ду жан да кон сул ту је пред сед ни ка пре не го што би име но вао ми ни-
стре спољ них, уну тра шњих по сло ва и од бра не, али је пред сед ник 
у прак си од би јао да име ну је по је ди не ми ни стре на пред лог пре ми-
је ра (као ка да је Су хоц ка пред ло жи ла ми ни стра кул ту ре, а Ва лен са 
од био), под из го во ром да од ред бе уста ва не про пи су ју да он мо ра 
да при хва ти но ми на ци ју, већ да мо же, уко ли ко то же ли.12) Али, већ 
1995, услед уво ђе ња из бор ног пра га ста би ли зо ван је пар ла мен тар-
ни жи вот, а са мим тим и по зи ци ја вла де, док је до но ше њем но вог 
уста ва пред сед ник из гу био пра во да се ме ша у име но ва ња ми ни-
ста ра (име но ва ње пре ми је ра ни је ни ра ни је би ло про блем), ве ти ра-
ња бу џе та и сла ња за ко на Устав ном три бу на лу на кон што га Сејм 
усво ји по ја ча ном ве ћи ном на кон пред сед ни ко вог ве та. Ипак, пред-

10) Sop hia Mo e strup, „Ha i ti: Se mi-Pre si den ti a lism in a Frac tu red So ci ety’’, in: SemiPresidenti
alismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan Wu), Pal gra ve Mac Mil-
lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 260.

11)  Ibid, p. 261.

12) Ania van der Me er Krok-Pas zkow ska, „Po land’’, in: SemiPresidentialisminEurope (ed: 
Ro bert El gie), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1999, p. 178, 180-181.



- 38 -

ЕФЕКТИПОЛУПРЕДСЕДНИЧКОГСИСТЕМАМаркоПејковић

сед ник је за др жао јак ве то од 3/5, иако је ра ни ји био не што ви ши од 
2/3.Пре ма но вом уста ву он «де лу је за јед но’’ са пре ми је ром у сфе-
ри спољ не по ли ти ке, док је ра ни је био «ге не рал ни су пер ви зор’’.13) 
Одав де се мо же за кљу чи ти да по лу пред сед нич ки си стем про из во-
ди про бле ме у сфе ри пре ро га ти ва но ми на ци је, а не ко ор ди ни са ног 
или за јед нич ког до но ше ња од лу ка уну тар би це фал не ег зе ку ти ве, 
чак узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу ко ха би та ци је.14)

Мон го ли ја ни је има ла лош скор (2.4), али је про блем у функ ци-
о ни са њу по ли тич ког си сте ма би ла ег зе ку тив на бло ка да усло вље на 
су ко би ма око но ми но ва ња пре ми је ра/ми ни ста ра за вре ме ко ха би-
та ци је 1997-2000, док су од но си дво гла ве ег зе ку ти ве и пар ла мен та 
у сфе ри еко ном ских ре фор ми би ли ком про ми сни.15) Аманд ман из 
2001. је уки нуо од ред бу уста ва ко ја је омо гу ћа ва ла пред сед ни ку 
да ути че на ком по но ва ње вла де и од те го ди не Мон го ли ја бе ле жи 
не што ни же про сеч не ско ро ве по го ди ни (2). Шри Лан ка са не што 
ве ћим ско ром (3.8) исто има пред сед ни ка ко ји по ста вља пре ми је ра 
(чл. 43-3), док би ве ћи ну про бле ма Ис точ ног Ти мо ра (скор 3) тре-
ба ло ту ма чи ти у кон тек сту ха о са на кон не за ви сно сти, тј. син дро-
ма’’про па ле др жа ве’’ без ка па ци те та за сер ви си ра ње основ них за-
да та ка по ли тич ког си сте ма.16) По лу пред сед нич ки си стем у Афри ци 
не тре ба по ре ди ти са пар ла мен тар ним ко ји има бо ље ско ро ве, јер 
је је ди ни пар ла мен тар ни си стем Афри ке Ети о пи ја, а не зе мље као 
Ју жна Афри ка у ко ји ма пар ла мент би ра ше фа др жа ве ко ји је исто-
вре ме но пре ми јер, са тим да се исти укла ња из раз ло га кр ше ња 
уста ва, не спо соб но сти или озбиљ ног кр ше ња ду жно сти (чл. 89-1 
уста ва) и 2/3 ве ћи ном. То су раз ло зи и про це ду ре им пич мен та, а не 
кла сич не по ли тич ке од го вор но сти. Да кле, у Афри ци има мо так ми-
че ње пред сед нич ких и по лу пред сед нич ких си сте ма у ко јем се ови 
дру ги др же бо ље.

13) Ibid, p. 190.
14) Ro bert El gie,Sop hia Mo e strup, Yu- Shan Wu, “Se mi- Pre si den ti a lism: What Ha ve We Le ar-

ned?’’, in: SemiPresidentialismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-
Shan Wu), Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 270.

15) Sop hia Mo e strup,Gom bo su ren giin Gan zo rig, “Se mi-pre si den ti a lism in Mon go lia - Tra de-
offs bet we en sta bi lity and go ver nan ce’’, in: SemipresientialismoutsideEurope–Acompara
tivestudy (ed: Ro bert El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, pp. 
187, 191.

16) Den nis Sho e smith, “Ti mor-Le ste - Se mi-pre si den ti a lism and the de moc ra tic tran si tion in a 
new, small sta te’’, in: SemipresientialismoutsideEurope–Acomparativestudy (ed: Ro bert 
El gie, Sop hie Mo e strup), Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, p. 234.
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Ис тра жи ва ње Ел џи ја и Шлај те ро ве ста ти стич ки на узор ку 
свих по лу пред сед нич ких си сте ма од 1919. до 2004, би ло да су тра-
ја ли не пре кид но би ло да су ис ку си ли де мо крат ски ко лапс и све јед-
но да ли су се по сле то га вра ти ли у де мо кра ти ју или не, по ка зу је да 
су је ди ни фак то ри ко ји по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу ко лап са, од но сно 
скра ћу ју де мо крат ски жи вот, а ко ји су при том ста ти стич ки зна чај-
ни: пред сед нич ко-пар ла мен тар ни ре жим и ефек тив ни број пар ти ја 
од 3.07 до 4.37 (на ни во и ма 0.01).17) Ха зард на сто па нам го во ри 
ко ли ко пу та су у не ком ин тер ва лу пред сед нич ко-пар ла мен тар ни 
ре жи ми скло ни ји кра ћем де мо крат ском пе ри о ду од пре ми јер ско-
пред сед нич ких и она ов де и зно си 5.24, а за ефек тив ни број пар ти-
ја 5.84.Ови ауто ри ис ти чу да су ко ри сти ли Коксовхазарднимодел 
и да им је за ви сна ва ри ја бла био оп ста нак, трај ност де мо кра ти је 
(survival) у две под гру пе се ми пре зи ден ци ја ли зма са укуп ним  вре-
ме ном де мо крат ског тра ја ња од 611 го ди на. Ако је та ко, Кок со ва 
ха зард на сто па се из ра чу на ва по фор му ли (прим. М.П):

где се ко е фи ци јент β од ре ђу је пре ко по зна тог MLE ме то да 
за ести ма ци ју екс по нен ци јал не ди стри бу ци је ( , тј. 
кроз ко лич ник бро ја 1 и про сеч не вред но сти до га ђа ја (events) за це-
ло куп ну гру пу ко ја се под вр га ва ис пи ти ва њу. У слу ча ју овог ис тра-
жи ва ња µxје про сеч но тра ја ње де мо кра ти је у јед ној по лу пред сед-
нич кој епи зо ди/си сте му (епи зо да се ра чу на од на стан ка се ми пре-
зи ден ци ја ли зма у да тој зе мљи па све до 2004, а ако је био пре кид 
до тог мо мен та, са тим што је евен ту ал но об на вља ње по лу пред-
сед нич ке де мо кра ти је у ис тој зе мљи ра чу на то као но ва епи зо да), а 
по што епи зо да има укуп но 45, он да , 
па је Разли ка је од нос го ди на де мо кра ти је код 
пре ми јер ско-пред сед нич ких и пред сед нич ко-пар ла мен тар них, па 
ка да се све то екс по нен ци ра до би ја се вред ност од ≈ 5.24, чи ме су 
пре ми јер ско-пред сед нич ки ви ше од 5 пу та скло ни ји де мо крат ском 
оп стан ку, од но сно пред сед нич ко-пар ла мен тар ни скло ни ји пре ки-
ду. На овај на чин се ра чу на ју и сто пе ве за не за оста ле екс пла на-
тор не ва ри ја бле. Иако ни су ста ти стич ки зна чај не, ин те ре сант но је 
по гле да ти сто пе сле де ћих ва ри ја бли: пред сед нич ких за ко но дав них 

17) Ro bert El gie, Pe tra Schle i ter, “Va ri a tion in the Du ra bi lity of Se mi-Pre si den tial De moc ra ci-
es’’, in: SemiPresidentialismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan 
Wu), Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 54. 
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овла шће ња (ве то, ини ци ра ње за ко на или ре фе рен ду ма, пра во ути-
ца ја на бу џет, из да ва ње де кре та у не ким обла сти ма), ко ха би та ци је 
и ма њин ске вла де. Сто па за ко но дав них овла шће ња је 0.89, да кле 
ма ња од 1, што би по тен ци јал но чак мо гло да зна чи сма ње ни ри зик 
за де мо крат ски оп ста нак. Сто па ко ха би та ци је од рав но 1 зна чи да 
она не ути че у би ло ком сме ру на ста бил ност по лу пред сед нич ких 
де мо кра ти ја. Ма њин ска вла да има сто пу вред но сти 2.07, што пре-
ли ми нар но ука зу је на ду пло ве ћи ри зик по оп ста нак де мо кра ти је 
од ве ћин ске вла де. У ве зи ко ха би та ци је и Мо стра по ва да је слич не 
на ла зе. Про це нат зе ма ља ко је су про шле ба рем јед ном кроз ко ха би-
та ци ју су де мо крат ски кра хи ра ле у 43% слу ча је ва, а оне ко је ни су 
у 25%, али без ста ти стич ке зна чај но сти. Ме ђу тим, ста ти стич ки је 
зна чај на раз ли ка из ме ђу пре ми јер ско-пред сед нич ких и пред сед-
нич ко-пар ла мен тар них ре жи ма у по гле ду не га тив ног ути ца ја ко ха-
би та ци је на де мо крат ски оп ста нак (21% vs. 78%).

Ин те ре сант но је по гле да ти слу ча је ве Сло вач ке и Мол да ви је 
ко је су про шле кроз оба си сте ма вла сти. Сло вач ка је од 1992-1999. 
има ла пар ла мен тар ни си стем и FH про сек од 2.17, а од 1999-2008. 
пре ми јер ско-пред сед нич ки се ми пре зи ден ци ја ли зам са про се ком 1, 
да кле нај ви шу мо гу ћу оце ну, док је Мол да ви ја је из тог ти па по лу-
пред сед нич ког си сте ма пре шла на пар ла мен та ри зам и по гор ша ла 
про сек ско ро ва са 2.80 на 2.86.18) Иако је то вр ло ма ла раз ли ка по-
треб но је при ме ти ти да се у пар ла мен тар ној епи зо ди Мол да ви је 
при ме ћу је тен ден ци ја ра ста ско ра, од но сно по гор ша ње де мо кра ти-
је, док је у по лу пред сед нич кој епи зо ди при ме ћен тренд по сте пе ног 
по бољ ша ња.

ПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИСИСТЕМУСРБИЈИ
–ОДПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЈЕ

ДОХИПЕРПРЕЗИДЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Се ми пре зи ден ци ја ли зам у Ср би ји спа да у пре ми јер ско-пред-
сед нич ке ре жи ме, јер се пред сед ник би ра не по сред но (чл. 114 уста-
ва), вла да је од го вор на са мо скуп шти ни (чл. 124), а пред сед ник има 
три по ли тич ка овла шће ња ко ја не зах те ва ју пре ма пот пис: ко ман-
до ва ње вој ском (чл. 112), име но ва ње и пред ла га ње су ди ја устав ног 

18) Oleh Protsyk, “Se mi-Pre si den ti a lism un der Post-Com mu nism’’, in: SemiPresidentialism
andDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan Wu), Pal gra ve Mac Mil lan, 
Ba sing sto ke, 2011, p. 101.
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су да (чл. 172), су спен зив ни ве то ко ји мо же да се ану ли ра ве ћи ном 
гла со ва од укуп ног бро ја по сла ни ка (чл. 113).Са мо се за дру го и 
тре ће овла шће ње мо же ре ћи да при па да ју сфе ри те ку ће по ли ти ке, 
ма да дру го мо же би ти ко ри шће но рет ко (сва ке де ве те го ди не по 
уста ву). Ве то, ко ји се мо же че шће ко ри сти ти је слаб. Бит но је спо-
ме ну ти још јед но овла шће ње ко је се не ки ма чи ни бе ниг ним,19) али 
су већ по ме ну та ем пи риј ска ис тра жи ва ња у овом ра ду утвр ди ла да 
се ра ди о нај ја чем узро ку за по ли тич ку бло ка ду, а то је ин тер вен-
нци ја пред сед ни ка код фор ми ра ња вла де, од но сно пред ла га ње кан-
ди да та за ме сто пре ми је ра на кон што се са слу ша ми шље ње пред-
став ни ка иза бра них из бор них ли ста (чл. 112-3). У уста ву ни шта 
не пи ше о ро ку до ко јег пред сед ник има да до не се од лу ку, ни ти о 
санк ци ја ма ко је би га че ка ле ако бу де упо ран до кра ја у на сто ја њу 
да пар ла мен ту на мет не свог кан ди да та. Ако у 90 да на од кон си ту и-
са ња скуп шти на не иза бе ре но ву вла ду (чл. 109) она се ауто мат ски 
рас пу шта и то мо же би ти увод у ве ли ку по ли тич ку кри зу. Пред ло зи 
о по кре та њу про це ду ре за опо зив пред сед ни ка у слу ча ју да од би је 
кан ди да та ве ћи не пар ти ја у пар ла мен ту као ефи ка сном ле ку про-
тив за мр ше не и кон фу зне при ро де чла на 112-3. не сто је, бу ду ћи да 
пар ла мент мо жда не би ни имао вре ме на да ини ци ра по сту пак, а и 
пи та ње је ка да би пи та ње до шло пред устав ни суд и ка ко би слу чај 
уоп ште био ре шен. За то смо ми шље ња да би ову од ред бу тре ба ло 
уки ну ти и за ме ни ти оба ве зом пред сед ни ка да име ну је за пре ми-
је ра ону лич ност о ко јој су се до го во ри ле пар ти је пар ла мен тар не 
ве ћи не и то у тач но на зна че ном ро ку. Пред сед ник ско ро да ни је 
био су о чен са тим да пред ло жи лич ност ко ју ни је по др жа ла ње го ва 
стран ка као део бу ду ће из вр шне вла сти, та ко да не мо же мо зна ти 
ка ко би се он по на шао у гра нич ним слу ча је ви ма ка да кан ди дат има 
тан ку по др шку пар ла мен та и јав ног мње ња, од но сно да ли би се 
уста лио оби чај да се пред сед ник увек уз др жа ва од фак тич ког ме-
ша ња у из бор пре ми је ра. Са мо је јед ном по сле из бо ра 2000. пред-
сед ник имао при ли ку за овај ма не вар ко ји та да ни је пред у зет, али 
тре ба има ти у ви ду да су та да ве ли ка пар ла мен тар на ве ћи на и јав но 
мње ње чвр сто ста ја ли про тив ње га.

Пред сед ник Ср би је по овим овла шће њи ма спа да у ред ма-
ње моћ них ше фо ва др жа ва пре ми јер ско-пред сед нич ких ре жи ма. 
Ин сти ту ци о нал не мо гућ но сти за ал тер на ци ју фо ку са мо ћи из ме-

19) Рат ко Мар ко вић, «Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је’’, АналиПравногфа
култетауБеограду, год. LII, бр. 3–4, јул–де цем бар 2004, стр. 330-331.
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ђу пред сед ни ка и пре ми је ра не по сто је. Вла да не мо же да сма њи 
пред сед ни ков ути цај, ни ти он мо же да ути че на ње но фор му ли са ње 
по ли ти ке. И јед на и дру га ин сти ту ци ја не за ви сно во де по ли ти ку 
у скла ду са уста вом, за раз ли ку од ре ше ња где пред сед ник пред-
се да ва њем са ве та ми ни ста ра у тре ну ци ма ка да је шеф пар ла мен-
тар не ве ћи не, ап со лут но до ми ни ра вла дом (Фран цу ска). Оту да су 
у Ср би ји по ли тич ки ис хо ди го то во увек пар ла мен тар ног ти па, јер 
су пред сед ни ко ва овла шће ња вр ло ма ла пор ци ја мо ћи чи сте пар-
ла ман тар не вла де.То не зна чи да по ли тич ки си стем у Ср би ји не ма 
пар ла мен тар не и пред сед нич ке фа зе. Ме ђу тим, те фа зе су за раз ли-
ку од фран цу ске ин сти ту ци о нал но-ва нин сти ту ци о нал не ко нек ци је 
фак то ра (ужи ен до ге ни оквир) ис кљу чи во плод ва нин сти ту ци о нал-
них окол но сти или оп штих ен до ге них окви ра. Док у Фран цу ској 
има мо слу чај ја ког ли де ра пар ла мен тар не ве ћи не као ја ког пред-
сед ни ка, у Ср би ји је на де лу јак шеф стран ке као слаб пред сед ник.
Ако је ма на фран цу ског ре ше ња што су у да том тре нут ку из ли шни 
или пред сед ник или пре ми јер, срп ска ано ма ли ја је што пред сед-
ник пре ко сво је пар ти је “ко ман ду је’’ вла дом или ње ним ве ли ким 
де лом, а по зи ци ју ше фа др жа ве мо же да ис ко ри сти као “си гур ну 
лу ку’’ ка ко би услед не по вољ них ре зул та та вла сти мо гао да ски не 
са се бе и пре ба ци на свог пре ми је ра и ми ни стре, а се би омо гу ћи 
ре и збор или но ву по ли тич ку ро лу мо жда баш у ви ду бу ду ћег пре-
ми је ра, на шта је већ ука зи ва но у на шој ли те ра ту ри. Иако фран цу-
ско ре ше ње омо гу ћа ва ја сни ју ди стри бу ци ју од го вор но сти из ме ђу 
пре ми је ра и пред сед ни ка, оно ипак омо гу ћа ва ве ли ку кон цен тра-
ци ју мо ћи, без об зи ра што она по вре ме но мо же про ме ни ти адре су. 
У (пост)тран зи ци о ним дру штви ма, ко ја има ју ма лу де мо крат ску 
тра ди ци ју, ни је ра ци о нал но омо гу ћи ти би ло ко јој ин стан ци то ли ку 
моћ у би ло ком тре нут ку, а ка мо ли у пе ри о ду од че ти ри го ди не. У 
тра ди ци о нал ним де мо кра ти ја ма се под ра зу ме ва ју мно ге ства ри у 
по ли ти ци, ко је се у ма ње раз ви је ним др жа ва ма не под ра зу ме ва ју. 
У њи ма је го то во сва ка сфе ра под ло жна хи ро ви тој и нео гра ни че ној 
ин тер вен ци ји др жав них ели та, па је упра во због од су ства прав не 
и по ли тич ке све сти нео п ход но устав но огра ни чи ти власт што је 
пре ци зни је мо гу ће.Пор ту гал ски се ми пре зи ден ци ја ли зам је де лом 
мо дел за Ср би ју, ако се же ли по сто ја ни ре ла тив ни ба ланс мо ћи и 
кла ри фи ко ва на по де ла од го вор но сти уну тар ег зе ку ти ве.

По уста ву из 1976. Пор ту гал је био пред сед нич ко-пар ла мен-
тар ни ре жим, бу ду ћи да је вла да би ла од го вор на и пар ла мен ту и 
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не по сред но иза бра ном пред сед ни ку.20) Шест го ди на ка сни је ду ал на 
од го вор ност вла де је уки ну та, али су из ве сна овла шће ња пред сед-
ни ка оја ча на или су уве де на но ва. Пред сед ник ви ше ни је мо рао да 
де ли пра во рас пу шта ња скуп шти не са Са ве том ре во лу ци је (иако 
је у овом по гле ду тем по рал но огра ни чен), док је про ши ре на ли ста 
обла сти у ко ји ма је пред сед ни ков ве то мо гао би ти пре гла сан са мо 
2/3 по сла нич ком ве ћи ном.21) И то у обла сти ма спољ них од но са, за-
тим раз гра ни че ња јав не, при ват не, дру штве не и ко о пе ра тив не сво-
ји не и у обла сти из бор ног за ко но дав ства (чл. 139-3 уста ва). Иако 
ре фе рен дум пред ла жу вла да или пар ла мент, је ди но пред сед ник 
од лу чу је да ли ће исти би ти одр жан, ако је по ње го вом ми шље њу 
то у «на ци о нал ном ин те ре су’’ (чл. 164-к). Пред сед ник има та ко ђе 
овла шће ње да име ну је пре ми је ра на кон кон сул та ци ја са иза бра ним 
пар ти ја ма (чл. 136-f/190-1).

Ка да су у пи та њу пред сед ни ко ва не ле ги сла тив на овла шће ња 
(име но ва ње пре ми је ра и ди со лу ци ја), прак са је по ка за ла по зи ти ван 
до при нос по ли тич кој ста бил но сти. Пред сед ник је са мо у пр вим 
го ди на ма тран зи ци је по ку ша вао да игра ак тив ну уло гу у про це су 
фор ми ра ња вла да, али су пар ти је ста ја ле углав ном од луч но про-
тив ње го вих пред ло га или су све те вла де углав ном крат ко тра ја ле. 
Пред сед ник се по ла ко по ву као из игре, што је би ло олак ша но чи-
ње ни цом да су вла де углав ном би ле јед но пар тиј ске или дво-пар-
тиј ске на кон 1980, а тек тре ћи ну вре ме на ма њин ске.22) Ме ђу тим, 
у слу ча ју из бо ра ма њин ских вла да, пред сед ник је пре би рао да 
рас пу шта скуп шти не, не го да име ну је пре ми је ра вла де у ко ју ће 
ући пар ти ја чи ји је он члан или бив ши ли дер, као ка да је Ма рио 
Со а реш 1987. од био пред лог сво је со ци ја ли стич ке пар ти је да се 
на тај на чин фор ми ра вла да. Овај ма њак или од су ство пар ти зан-
ски на стро је ног пред сед ни ка у Пор ту га лу, без об зи ра што за бра на 
пар тиј ског члан ства не по сто ји, тре ба об ја сни ти окол ни сти ма усва-
ја ња уста ва. Пр ви пред сед ник, ге не рал Еанес, иза бран je као «не-
пар тиј ски’’ кан ди дат, по др жан од две глав не су пар нич ке пар ти је.23) 
Вој на кла у зу ла је усло ви ла вој но ли це за пред сед нич ко ме сто што 
је уки ну то тек 1986. Ка ко пред сед ник ни је имао пар ти ју на ко ју би 

20) Car los Ja la li,’’The Pre si dent is Not a Pas sen ger: Por tu gal’s Evol ving Se mi-Pre si den ti a lism’’, 
in: SemiPresidentialismandDemocracy (ed: Ro bert El gie, Sop hia Mo e strup, Yu-Shan Wu), 
Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2011, p. 163.

21) Ibid, p. 164.
22) Ibid, p. 166.
23) Ibid, p. 160.



- 44 -

ЕФЕКТИПОЛУПРЕДСЕДНИЧКОГСИСТЕМАМаркоПејковић

мо гао да се осло ни у пар ла мен тар ној бор би, ка ко ис ти че Џа ла ли, 
по тен ци јал ни про фи ти су ко ба са вла дом или пар ла мен том су ми-
ни ми за ра ни. И по сле уки да ња кла у зу ле, пред сед ни ци ко ји су пре 
пре у зи ма ња функ ци је би ли ли де ри сво јих пар ти ја су за у зи ма ли не-
пар тиј ски став. Иако је Хор хе Сам па јо био члан со ци ја ли стич ке 
пар ти је, он ни је био њен ли дер, већ во ђа по ра же не фрак ци је на 
пар тиј ским из бо ри ма, али га то ни је спре ча ва ло да у тре ну ци ма 
ве ли ке вла ди не не по пу лар но сти услед ко руп ци о на шких скан да ла 
ути че на со ци ја ли стич ког пре ми је ра да сме ни осум њи че не ми ни-
стре, ве ро ват но под им пли цит ном прет њом рас пу шта ња пар ла мен-
та. Да је јав ност до бар са ве зни ка пред сед ни ка по ка зу је и слу чај 
ка да је Со а реш од био пред лог су пар нич ке стран ке да име ну је но-
вог пре ми је ра не по сред но пред ре гу лар не из бо ре 1995, ко ри сте ћи 
се ве ли ком не по пу лар но шћу вла де. Што се ти че ди со лу ци је, пред-
сед ник је углав ном рас пу штао скуп шти ну тек ако вла да ви ше не ма 
ве ћи ну у пар ла мен ту, а дру га не мо же да се иза бе ре, па је пра во 
ди со лу ци је де ло ва ло пре као прет ња као што је већ по ме ну то, али 
она мо же да има да ле ко ве ће им пли ка ци је од ути ца ја на са став вла-
де. На и ме, ка да је пре ми јер Ба ро зо 2003. хтео да по ша ље вој ску у 
Ирак, пред сед ник Сам па јо је из ја вио да ће он као вр хов ни ко ман-
дант ору жа них сна га ис ко ри сти ти сва устав на овла шће ња ка ко би 
спре чио сла ње вој ни ка без ман да та УН.24) По ме ну ће мо да је је ди ни 
пут пред сед ник Сам па јо 2004. ис ко ри стио пра во да рас пу сти пар-
ла мент, без об зи ра што је пар ла мент имао мла ђи ман дат од ње га 
и ста бил ну ве ћи ну и та ко за чео но ву прак су у ко јој се ди со лу ци ја 
не ће ко ри сти ти са мо им пли цит но. 

Ве то је исто ко ри шћен у по гле ду оних за кон ских ре ше ња ко ја 
су на и ла зи ла на не го до ва ње јав ног мње ња (као ка да је Еанес ве ти-
рао за кон о по ве ћа њу пла те др жав ним слу жбе ни ци ма) или ка да је 
са ма вла да вр ло ни ско ста ја ла у очи ма јав но сти. Уче ста лост ве та 
се та ко ђе по ве ћа ва ла. Док је Еанес упо тре био ве то 5 пу та, Со а реш 
и Сам па јо су га упо тре би ли 30, од но сно 63 пу та. Пре ма Џа ла ли-
ју, мо же се за кљу чи ти да пор ту гал ски су спен зив ни ве то тро стру ко 
до при но си ефи ка сно сти и ефек тив но сти по ли тич ких про це са. Пр-
во, вла да мо ра да во ди ра чу на о то ме шта пред сед ник ми сли ка да 
се фор му ли ше по ли ти ка, чи ме је омо гу ће но са гле да ва ње про бле ма 
из још јед ног угла. Дру го,ре ла тив ним успо ра ва њем ле ги сла тив ног 
про це са, омо гу ћу је се пар ла мен ту да о ства ри раз ми сли још јед-

24) Ibid, p. 168.
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ном. Тре ће, ве то омо гу ћа ва ши рој јав но сти да кроз де ба те и при го-
во ре у ве ћој ме ри ути че на до но ше ње за ко на. 

* 
*    *

Рад по ка зу је да не ма ар гу ме на та про тив по лу пред сед нич ког 
си сте ма под усло вом да се ис пу ни:оп ти ра ње за пре ми јер ско-пред-
сед нич ку ва ри јан ту сим пре зи ден ци ја ли зма; устав не нор ме ко је се 
ти чу име но ва ња пре ми је ра, ми ни ста ра и дру гих функ ци о не ра мо-
ра ју би ти ја сне, тј.пред сед ник би са мо фор мал но тре ба ло име ну је 
чла но ве вла де ко је је ис та као пар ла мент, а ако су већ по де ље не-
на дле жно сти у по гле ду име но ва ња оста лих функ ци о не ра из ме ђу 
две гла ве ег зе ку ти ве, оне не би сме ле да бу ду из ме ша не (пре кла-
па ју ће); опра дав но је снаб де ти пред сед ни ка ја чим ве том (3/5, 2/3), 
пра вом да ша ље по је ди не за ко не на ре фе рен дум или да исти одо-
бра ва, а мо жда чак и пра вом ди со лу ци је ко је би би ло вре мен ски 
оро че но (јед ном у то ку свог ман да та и го ди ну да на на кон из бо ра 
вла де); пред сед ник и вла да мо гу за јед нич ки да од лу чу ју о пи та-
њи ма спољ не по ли ти ке, без бед но сти, еко но ми је (на ци о на ли за ци ја/
кон це си је, при ва ти за ци ја).

У слу ча ју Ср би је би ло би нео п ход но уве сти и про хи би тив ну 
кла у зу лу на пар тиј ско члан ство. У свим успе шним тран зи ци о ним 
по лу пред сед нич ким си сте ми ма, шеф др жа ве или ни је смео да др-
жи па ра лел но пред сед нич ки ис тра нач ки ман дат или је у прак си 
по сту пао та ко да је у по ли тич кој и струч ној јав но сти био пер ци пи-
ран као не у трал ни ар би тар по ли тич ког жи во та. Ср би ја сва ка ко не 
спа да у зе мљу у ко јој по ли тич ки оби ча ји игра ју ве ли ку уло гу, већ 
на про тив, ње на исто ри ја оби лу је слу ча је ви ма сле пог во лун та ри зма 
по ли тич ких ели та. Без ја сног сти пу ли са ња уста вом, ма ло је ве ро-
ват но да ће се ''не-пар тиј ски'' шеф др жа ве по ја ви ти пу ком инер-
ци јом по ли тич ке прак се. За би ло ко ју сфе ру за јед нич ког во ђе ња 
по ли ти ке, не-пар тиј ски пред сед ник је по год ни ји од пар ти зан ског, 
јер иако до не кле за у зда ва вла ду, скол ни ји је ком про ми су и ди ја ло-
гу. Иде ју пре ла ска на чист пар ла мен та ри зам би тре ба ло од ба ци ти. 
Мно ги пре ви ђа ју да пар ла мен та ри зам, ко ји се раз ви јао ве ко ви ма у 
окви ру спе ци фич не по ли тич ке кул ту ре (Бри та ни ја, Скан ди на ви ја) 
или по сто ји у окви ру фе де рал них и ре ги о нал них др жа ва (Не мач ка, 
Шпа ни ја, Ита ли ја) ни је исто што и пар ла мен та ри зам у др жа ва ма 
ко је има ју ма ло или ни ма ло кон сти ту ци о нал не тра ди ци је ико је су-
цен тра ли зо ва не/уни тар не. По го то во ако су пар ти је сла бо ин сти ту-
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ци о на ли зо ва не и скло не дик та ту пар тиј ског ше фа/вр ха, а еко но ми-
ја сла ба.Од лу ке ко је бри тан ски пре ми јер не би мо гао да до не се, 
јер га огра ни ча ва ју ње го ва пар ти ја, ин те ре сне гру пе и ва жност по-
што ва ња по ли тич ке тра ди ци је и кул ту ре (а у Не мач кој, Ита ли ји и 
Шпа ни ји фе де рал на/ре ги о нал на и пар тиј ска струк ту ра), пре ми је ри 
ис точ не Евро пе у пар ла мен тар ном си сте му мо гу ла ко да ре а ли зу ју. 
Те од лу ке мо гу би ти ја ко не га тив не по еко но ми ју ипо ли тич ку ста-
бил ност као што све до че при ме ри Сло вач ке, Мол да ви је, Ал ба ни је 
и Ма ђар ске.За то је пра ви мо дел за Ср би ју се ми пре зи ден ци ја ли зам-
по узо ру на пор ту гал ски, али са ис кљу че њем пред сед ни ка из про-
це са фор ми ра ња вла де и уз за бра ну пар тиј ског члан ства.

MarkoPejkovic
THEEFFECTSOFSEMI-PRESIDENTIALISM

Summary
Thispaperdealswith theeffectsof semipresidentialism.
Under theeffects, theannualFreedomHousescoreand
frequencyofdemocraticbreakdownareunderstood.Sta
tisticalanalyisisofthoseeffectsdevelopedintheresearch
ofotherauthorsthroughthettest,proportionaltestand
Coxhazardmodelisexplainedindetailherebytheauthor
inordertohelpdomesticreadertounderstandallstatisti
calresultsandconclusions.Specialattentionisdedicated
topremierpresidential semipresidentialism inpostcom
munistEurope(Poland),Asia(Mongolia),LatinAmerica
(Haiti) and in countrieswhichhave experienced consti
tutionaltransformationfromparliamentarismtosemipre
sidentialism orvice versa (Slovakia andMoldova). Such
comparisonsareofgreat importance for theassessmen
tofsemipresidentialisminSerbia,i.e.whetheritisjustified
toreform,maintainorabandonsuchsystem.Tothisend,
agoodexperienceofsemipresidentalPortugalisadditio
nallyconsidered.Theauthorholdsthatcriticismofsemi
presidentialismisunfoundedowingtoalackofanalysisof
semipresidentialismthroughtwotypes:premierpresiden
tialandpresidentparliamentary.
Keywords:semipresidentialism,premierpresidentialre
gime, presidentparliamentary regime, president, prime
minister.
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Resume
Un til few years ago, al most com ple te li te ra tu re con cer ning se mi-

pre si den ti a lism, had been con cen tra ted on de fi ni tion of se mi pre si den ti-
a lism or mo re pre ci se, on the true sco pe of pre si den tial po wers, ne ces-
sary for re cog ni tion of so me re gi me as se mi pre si den tial. By adop ting 
the de fi ni tion pro po sed by Ro bert El gie, i.e. the re gi me is se mi pre si-
den tial on ce we ha ve di rectly elec ted pre si dent, and go vern ment fully 
ac co un ta ble to par li a ment, the pos si bi lity for em pi ri cal and cross-na-
ti o nal re se arch emer ged. This pa per pre sen ted so me fresh em pi ri cal 
fin dings abo ut se mi pre si den ti a lism from se ve ral pro jects (El gie, Mo-
e strup, Schle i ter)and cla ri fied so me re sults of it in or der to em po wer 
re a der for bet ter un der stan ding. Com pa ring Fre e dom Ho u se sco res and 
ra tio of de moc ra tic bre ak down of pre si den ti a lism, par li a men ta rism and 
se mi pre si den ti a lism viat-test, pro por ti o nal test and Cox ha zard mo del 
al lows us to con clu de that se mi pre si den ti a lism is not mo re or less pro ne 
to de moc ra tic or con sti tu ti o nal re ver sal, but only ha ving in mind dif-
fe ren ces bet we en pre mi er-pre si den tial and pre si den tial-par li a men tary 
re gi mes. The lat ter ex tre mely ha ve con tri bu ted to lo we ring FH ave ra ge 
sco re and ra i sing bre ak down ra te for se mi pre si den tial ca te gory. By mo-
re de ta i led analysis, the aut hor shows that gre a test pro blem for se mi-
pre si den tial re gi mes is not the po wer-sha ring (jo intly po licy con duct) 
bet we en a pri me mi ni ster and a pre si dent, ne it her the (non)le gi sla ti ve 
po wers of pre si dent (ve to, re fe ren dum, dis so lu tion)but only con fu sing 
con sti tu ti o nal pro vi si ons re gar ding pre si den tial in ter fe ren ce in ca bi net 
for ma ti ons or ap po int ments of ot her pu blic of fi ce hol ders. Ca bi net for-
ma tion sho uld be ex clu si vely par li a men tary pre ro ga ti ve (pre si dent may 
ke ep only pro ce du ral ro le) and if pre si dent sho uld ha ve the right to ap-
po int so me of fi ci als, he sho uld exer ci se such right in de pen dently from 
go vern ment, and go vern ment al so sho uld ap po int of fi ci als on its own.

The se cond part of the pa per is de di ca ted to se mi pre si den ti a lism in 
Ser bia. Se mi pre si den ti a lism sho uld not be aban do ned as con cept, but 
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re for med. For the past twenty years, the ser bian pre si dent has shown 
me a gre per for man ce. He has only few po wers, but gre at op por tu nity to 
in flu en ce pri me mi ni ster via his post of party cha ir man when pre si dent 
co mes from the sa me party as par li a men tary ma jo rity. Ot her wi se, he 
was ob so le te fi gu re. So, the gre a ter (non)le gi sla ti ve po wers (wit ho ut 
jo int right with go vern ment over ap po int ments) are pro po sed, but at 
the sa me ti me pro hi bi ti ve cla u se for him in terms of party mem ber ship.

 Овај рад је примљен 1. фебруара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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