
УДК: 
329:321.01

Оригнални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=31
Бр. 1 / 2012.
стр. 51-66.

- 51 -

  

- 51 -

Миша Стојадиновић*

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ПОЛИТИЧКИ 
ИДЕНТИТЕТ И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ**

Сажетак
По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју зна ча јан еле ме нат 
де мо крат ског си сте ма вла сти. У Аутор у свом ра ду 
ана ли зи ра ни во по ве ре ња гра ђа на у по ли тич ке пар ти
је, из бо ре и упра вља ње др жа вом, као и уло гу ко ју по ли
тич ки иден ти тет има за оства ри ва ње де мо кра ти је. 
У том сми слу овај рад је по де љен на два де ла. Пр ви део 
се ба ви про бле мом по ли тич ких пар ти ја и по ли тич ким 
иден ти те том док се у дру гом раз ма тра по ве ре ње у 
из бо ре и упра вља ње др жа вом. Аутор се у свом ра ду 
ко ри сти ком би на ци јом не ко ли ко раз ли чи тих ме то да: 
ди ја лек тич ки ме тод, ме тод ана ли зе са др жа ја и ком
па ра тив ни ме тод.
Кључ не ре чи: по ли тич ке пар ти је, по ли тич ки иден ти
тет, упра вља ње др жа вом, де мо кра ти ја, Бал кан, Ср
би ја.

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ 
ГРАЂАНА НА БАЛКАНУ

Pо ли тич ке пар ти је су у ре ла тив но крат ком пе ри о ду по ста ле не-
рас ки ди ви део де мо крат ског си сте ма. ,,Власт и опо зи ци ја оте-

ло тво ре не су у об ли ку пар ти ја и за то ни је пре те ра но твр ди ти да су 
пар ти је жи ла ку ца ви ца де мо кра ти је.’’1) 

* Истраживач, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
1) Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар за мо ни то ринг – 

ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 11.  
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По ли тич ке пар ти је су се по ја ви ле спон та но и по сте пе но па је 
сто га ве о ма те шко од ре ди ти та чан тре ну так њи хо вог на стан ка. Ка-
ко то Вла ди мир Го а ти ле по ка же: ,,на ста нак по ли тич ких пар ти ја 
ни је усле дио као ре а ли за ци ја не ке прет ход не за ми сли, не го је до 
ње га до шло спон та но и по сте пе но, па су у том по гле ду пар ти је слу
чај но дру штве но от кри ће.’’2) Мо же се ре ћи да Ен гле ска пред ста-
вља ко лев ку мо дер них пар ти ја јер су на ње ним про сто ри ма 1679. 
го ди не фор ми ра не пр ве по ли тич ке пар ти је: то ри јев ци (они су за-
сту па ли кон зер ва тив не дру штве не сна ге) и ви гов ци (они су за сту-
па ли ин те ре се ли бе рал них сна га у дру штву).3)   

Што се ти че са мог пој ма ,,по ли тич ка пар ти ја’’ он на ста је по-
чет ком XVI II ве ка, а у ши ру упо тре бу ула зи на кон пу бли ко ва ња 
Бо лин бру ко ве књи ге Une dis ser ta tion sur les par ti es 1733. го ди не.4) 
Овај тер мин има сво је ети мо ло шко по ре кло у ла тин ском је зи ку – 
part што зна чи део и par ti re што зна чи де ли ти. ,,Тер мин пар ти ја, 
ко ји ети мо ло шки зна чи део ши ре це ли не (лат. part – део; par ti re 
– де ли ти), ушао је у упо тре бу у пр вој по ло ви ни про шлог сто ле ћа 
за ме њу ју ћи по сте пе но тер мин фак ци ја (fa ce re – чи ни ти; fac tio – 
gru pa ko ja se ba vi sum nji vim po slo vi ma), као и тер мин сек та (se ce re 
– de li ti), ко ји се од кра ја се дам на е стог сто ле ћа упо тре бља ва углав-
ном за озна ча ва ње вер ских по де ла. Ина че, тер мин фак ци ја је у ста-
ром Ри му, у вре ме бра ће Грах, озна ча вао гру пу ари сто кра та ко ји 
кон тро ли шу се нат. Гај Грах га је ко ри стио да озна чи сво је не при ја-
те ље. Ци це рон у „Ре пу бли ци“ њи ме обе ле жа ва грч ке оли гар хе. С 
об зи ром на не га тив ну вред но сну ко но та ци ју што, као сен ка, пра ти 
тер мин фак ци ја још из тог пе ри о да, ње го во на пу шта ње и усва ја ње 
тер ми на пар ти ја за озна ча ва ње об ли ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
пред ста вља ло је код нај ве ћег бро ја пи са ца, пре ћут но, на пу шта ње a 
pri o ri не га тив ног ста ва пре ма пар ти ја ма.’’5)    

То ком XIX и XX 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, да кле, пред-
ста вља ју јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну у људ ској исто ри ји ко-

2) Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 
849.

3) О то ме ви де ти оп шир ни је: Љу би ша Ми тро вић, Оп шта со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је – Бе о град, СВЕН – Ниш, 2003, стр. 255.

4) Gi o van ni Sar to ri, “Elec ti ons et par ti es”, Démoc ra tie (Eds. Ro bert Dar ton et Oli vi er Du ha-
mel), Pa ris: Edi tons Roc her, 1998, 136.

5) Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар за мо ни то ринг – 
ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 25.
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ја се ве о ма бр зо уста ли ла као са став ни део ско ро сва ког дру штва. 
Да би смо бо ље ука за ли на зна чај ко је по ли тич ке пар ти је има ју у 
са вре ме ном дру штву при ка за ће мо њи хо ве нај зна чај ни је функ ци је. 
По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју ви ше-функ ци о нал не ин сти ту ци је 
где се ве ћи на ауто ра сла же да се као њи хо ве глав не функ ци је мо гу 
на ве сти сле де ће: 6)

1. да са ку пи а по том пред ста ви 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 
би ра чи мо гу 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.

Да кле, по сто ји са гла сност око то га да су по ли тич ке пар ти је 
од из у зет не ва жно сти за по сто ја ње де мо кра ти је. Ме ђу тим, у исто 
вре ме ве ли ки број гра ђа на у де мо крат ским си сте ми ма је не за до-
во љан по ли тич ким пар ти ја ма и по ка зу је ве ли ко не по ве ре ње пре-
ма њи ма.7) Ис тра жи ва ња по ка зу ју да гра ђа ни ши ром све та не ма ју 
пре ви ше по ве ре ња у по ли ти ча ре и по ли тич ке стран ке. На при мер 
са мо 9% Аустра ли ја на ца ве ру је да су чла но ви њи хо вог пар ла мен-
та ча сни и по ште ни љу ди, 76% Не ма ца и 90% По ља ка сма тра да 
су њи хо ве по ли тич ке во ђе не по ште не.8) Да си ту а ци ја ни је ни ма ло 
за вид на ни у Ср би ји мо же се ви де ти и на осно ву сле де ће та бе ле.

6) О то ме ви де ти оп шир ни је: Li sa McLean, ,,По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21 При ча и 
де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 107.

7) Ric hard Gunt her, Jo se Ra mon Mon te ro and Juan J. Linz, Po li ti cal Par ti es: Old Con cepts and 
New Chal len ges, Ox ford, 2002,  стр. 291.

8) Da vid W. Lo vell, ,,Lying and Po li tics’’, Po li tics and Mo ra lity,  (edi ted by Igor Pri mo ratz), 
Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 189-208.
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Табела бр. 1: Колики је степен поверења грађана Србије у - 
         владајућу коалицију опозиционе странке?

Одговор проценат
Велики 1.9 %
Осредњи 26.8 %
Мали 29.7 %
Никакав 37.6 %
Без одговора 4.1 %
Укупно 100 %
Одговор проценат
Велики 5.4 %
Осредњи 30.8 %
Мали 31.4 %
Никакав 28.6 %
Без одговора 3.8 %
Укупно 100 %

Извор: Дарко Маринковић, ,,Синдикати и политичке странке у транзицији’’, 
Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010, 

стр. 54-55. 

По ве ре ње гра ђа на у опо зи ци о не стран ке не што је ве ће не го у 
вла да ју ћу ко а ли ци ју, али оно што се мо же ре ћи и за јед не и за дру-
ге је да 2/3 гра ђа на има ма ло или ни ма ло по ве ре ње, ка ко у стран-
ке вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у опо зи ци о не стран ке. По ред ово га 
ве ли ки број гра ђа на на Бал ка ну сма тра да се по ли тич ке пар ти је 
бо ре пре све га за соп стве не ин те ре се, уме сто да за сту па ју њи хо ве 
ин те ре се.

Графикон бр. 1:  
Мишљења о интересима за које се боре политичке партије

500

Србија Бугарска Македонија

боре се за интересе
свих грађана

боре се за интересе
привилегованих слојева

боре се за sopstvene
интересе

немам став

400

300

200

100

0

Извор: Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану’’, 
Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 

интеграције, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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Ин те ре сант но је по гле да ти ка кав про грам тре ба да има по ли-
тич ка пар ти ја да би при ву кла ве ли ки број гла са ча. Из ја шња ва ње 
гра ђа на Ср би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је о то ме ко јој би по ли тич кој 
пар ти ји пру жи ли по др шку да ло је ве о ма ин те ре сант не ре зул та те.

Графикон бр. 2:  
Политичка партија којој би најпре пружио подршку

Србија

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Бугарска Македонија

Жели што пре да уведе
земљу у ЕУ, док су
националне вредности у
другом плану
Промовише националне
вредности, али их не
супротставља
вредностима Европе
Води највише рачуна о
националном и
државном интересу

Не интересујем се за
политику

Промовише подједнако
и националне и европске
вредности

Пре свега се залаже за 
социјалну правду и
убрзавање соција

Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: 
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и 

Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира 
на Балкану,  Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.

Овом при ли ком ће мо са мо украт ко ана ли зи ра ти по дат ке ве за-
не за Ср би ју. У Ср би ји би 27.9% ис пи та ни ка гла са ло за по ли тич ку 
пар ти ју ко ја се за ла же за со ци јал ну прав ду и убла жа ва ње не јед-
на ко сти, 22.9% за ону ко ја се за ла же за под јед на ко про мо ви са ње 
на ци о нал них и европ ских вред но сти, 19.3% је из ја ви ло да се не 
ин те ре су је за по ли ти ку, 17.8% ис ти че зна чај на ци о нал них и др жав-
них ин те ре са, 6.8% да је пред ност пар ти ји ко ја во ди ра чу на о на ци-
о нал ним вред но сти ма, али их не су прот ста вља вред но сти ма ЕУ и 
на кра ју 5.3% је из ја ви ло да се за ла же за пар ти ју ко ја ће што пре 
уве сти зе мљу у ЕУ, док су јој на ци о нал не вред но сти у дру гом пла-
ну.9) Да кле, ја сно се ви ди да би пар ти је у сво јим про гра ми ма мо ра-
ле да обра те па жњу на со ци јал ну прав ду, убла жа ва ње со ци јал них 
не јед на ко сти, као и на на ци о нал не и европ ске вред но сти. 

9) Општирније о томе: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у 
прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и 
Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, стр. 141-
194,  Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.
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Ов де ће мо се до та ћи и про бле ма у ко јој ме ри гра ђа ни на Бал ка-
ну др же до свог по ли тич ког про фи ла, до сво јих по ли тич ких пре фе-
рен ци ја, до свог ма ни фест ног по ли тич ког иден ти те та. На осно ву 
сле де ће та бе ле се мо гу ви де ти од го во ри гра ђа на Ср би је, Бу гар ске 
и Ма ке до ни је на пи та ње ко ли ко је за њих ва жно да љу ди зна ју њи-
хо во по ли тич ко опре де ље ње.

Табела бр. 2:  
Колико је за Вас важно да људи о Вама знају Ваше политичко 

опредељење?

Бугарска Македонија Србија

Битно ми је 7.9% 13.5% 10.8%

Равнодушан/на сам 29.7% 29.1% 15.6%

Није ми битно 54.3% 49.6% 70.7%

Нисам размишљао/ла о томе 8.1% 7.8% 2.9%

Укупно 100% 100% 100%

 Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана  
у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске,  

Србије и Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура 
мира на Бал ка ну,Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009, стр. 165.  

Ре зул та ти по ка зу ју да гра ђа ни Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске 
не др же пре ви ше до свог ма ни фест ног по ли тич ког опре де ље ња, од 
ко га опет у ве ли кој ме ри за ви си пут ко јим ће кре ну ти бал кан ска 
дру штва.10) По ли тич ка опре де ље ња мо гу олак ша ти, али и оте жа-
ти из град њу не ког по ли тич ког си сте ма у дру штву. Ста ње у ко ме 
се ве ли ки број ис пи та ни ка из ја шња ва да му по ли тич ки иден ти тет 
ни је би тан је сва ка ко не што на шта мо ра мо обра ти ти па жњу. То го-
во ри о јед ном из ве сном сте пе ну по ли тич ке па сив но сти, ко ји се мо-
же об ја сни ти ра зно ра зним раз ло зи ма. Је дан од њих је сва ка ко и да 
гра ђа ни не ма ју баш пре ви ше по ве ре ња у де мо крат ске ин сти ту ци је. 
Ме ђу тим ка да се ра ди о за ин те ре со ва но сти гра ђа на за до га ђа је из 
по ли тич ког жи во та ту је ствар ма ло дру га чи ја. 

10)  О то ме оп шир ни је ви де ти: Сте ва но вић, Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка на у 
пре ла зу: по ступ ни ко ра ци ка гра ђан ском иден ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке-
до ни је’’, Ме ђу ет нич ки од но си, иден ти те ти и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, стр. 141-194, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009.
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Гра фи кон бр. 3:  
За ин те ре со ва ност гра ђа на за до га ђа је из по ли тич ког жи во та

400

300

200

100

0

ДРЖАВА

Србија

Бугарска

Македонија
веома се интересујем донекле се интересујем уопште се интересујем

Извор: Вјекослав Бутиган, ,,Трансформација политичких система на Балкану’’, 
Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 

интеграције, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.

У Ср би ји је 18.68% ис пи та ни ка из ја вио да се ве о ма ин те ре-
су је за до га ђа је из по ли тич ког жи во та, у Бу гар ској то исто сма тра 
15.2%, а у Ма ке до ни ји 27.7%, док је убе дљи во нај ве ћи број ис пи-
та ни ка из ја вио да се до не кле ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич ког 
жи во та. Иако је број оних ко ји се ве о ма ин те ре су је за до га ђа је из 
по ли тич ког жи во та ма ли, то што се 76.9% ис пи та ни ка до не кле или 
ве о ма ин те ре су је за до га ђа је мо же да бу де до бар знак за по ли тич ке 
ре фор ме у овим др жа ва ма. Оно што, та ко ђе, охра бру је је сте и то 
да око по ло ви на гра ђа на у по сма тра ним зе мља ма из ја вљу је да им 
ни је све јед но у ка квом по ли тич ком по рет ку жи ве (ви де ти сле де ћи 
гра фи кон). 
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Графикон бр. 4:  
У којој мери се слажете са следећим ставом:

За људе попут мене свеједно је у каквом  
политичком поретку живе

СрбијаБугарска Македонија

Немам став о
томе

Делимично се
слажем

Слажем се

Не слажем се

Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: 
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и 

Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, 
Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 184.

ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА У ИЗБОРЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ДРЖАВОМ

За из бо ре се мо же оправ да но ре ћи да пред ста вља ју сре ди ште 
де мо кра ти је. 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. 
Они су из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти. ,,Так ми че ње’’ 
ви ше са мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но прав ним из бо ри-
ма пред ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них обе леж ја пред-
став нич ке де мо кра ти је. Ко ли ки је зна чај из бо ра мо же се нај бо ље 
ви де ти пре ма Вал ди ме ру Ки ју [Val di mer Or lan do Key] ко ји ка же: 
,,Ка да је пар тиј ски про цес уоб ли чен, уста но вље но је де ло ва ње ор-
га ни зо ва них не на сил них кон фли ка та за кон тро лу над вла дом. Ор-
га ни зо ва на кри ти ка и кон цен три са ни на по ри да се за ме не они на 
вла сти по ста ли су ру ти на. Јед ном ка да је власт по ста ла пред мет та-
квих иза зо ва, и јед ном ка да је низ из бо ра оства рен, пар тиј ска вла-
да је пу сти ла сво је ко ре не. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског ра та 
озна чи ла је нај ве ћу ино ва ци ју – или от кри ће – у умет но сти вла да-
ња. Ри ту а ли, це ре мо ни је и пра ви ла игре раз ви је ни су да усме ра ва ју 
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до ма ћа не при ја тељ ства ко ја су у ра ни јим да ни ма мо гла да бу ду во-
ђе на на ба ри ка да ма.’’11) 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.

Ов де се не ће мо мно го ба ви ти те о риј ским раз ма тра њем, већ 
ће мо украт ко при ка за ти од нос гра ђа на пре ма из бо ри ма али и шта 
они ми сле о то ме да ли се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом 
во љом.

 Графикон бр. 5:  
Избори и управљање државом – општа оцена (2007)

“Да ли мислите да су избори у вашој земљи  
слободни и поштени?’’

“Да ли бисте рекли да се вашом државом управља  
у складу са вољом грађана?’’

Свет

Избори су слободни и
поштени

Државом се управља у складу
са вољом грађана

47 %

71 %

50 %

46 %

41 %

33 %

31 %

31 %

38 %

33 %

34 %

21 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

25 %

41 %

Западна Европа

Северна Америка

Латинска Америка

Азија

Африка

Источна и централна
Европа

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија 
Voice of the People:  http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_

TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.pdf

На осно ву овог гра фи ко на 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-

11) Ци ти ра но пре ма: Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар 
за мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 85.
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жни јих де мо крат ских те ко ви на. 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 
гра фи кон бр. 6).

Графикон бр. 6: Избори – општа оцена (2008)
“Да ли мислите да су избори у вашој земљи слободни и 

поштени?’’

Свет

Избори су слободни и
поштени

42 %

64 %

40 %

29 %

21 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

45 %

43 %

Западна Европа

Северна Америка

Латинска Америка

Азија

Африка

Источна и централна
 Европа

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of the People:  
http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_

Nov_08.pdf

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%.

У ду ху ово га, 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. Са мо 31% гра ђа на 
сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом во љом (по-
гле да ти гра фи кон: Из бо ри и упра вља ње др жа вом – оп шта оце на 
2007). 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 (гра фи кон 
бр. 7). 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.
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Графикон бр. 7:  
Управљање државом – општа оцена (2008)

“Да ли бисте рекли да се вашом државом управља 
у складу са вољом грађана?’’

Свет

Да ли се државом управља у
складу са вољом грађана

27 %

32 %

32 %

30 %

26 %

22 %

17 %

0% 10% 20% 30% 40%

Западна Европа

Северна Америка

Латинска Америка

Азија Пацифик

Африка

Источна и централна ...

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of the People:  
http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_

Nov_08.pdf
Графикон бр. 8: Регионални подаци – избори и управљање 

државом – општа оцена, 2007.
“Да ли мислите да су избори у вашој земљи  

слободни и поштени?’’
“Да ли бисте рекли да се вашом државом управља  

у складу са вољом грађана?’’

Србија

Хрватска

Бугарска

БиХ

Македонија

Албанија

Државом се управља у складу
са вољом грађана

38%
19%

19%

19%

13%

5%

24%

38%

33%

30%

30%20%10%0% 40% 50%

41%

41%

Избори су слободни
и поштени

Извор: TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of 
the People:  http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter

_TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.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-
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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.

Да је си ту а ци ја ви ше не го за бри ња ва ју ћа го во ри у при лог и 
ис тра жи ва ње спро ве де но од стра не Парт нер кон сал тин га пре ма 
ко ме ви ше од 40% пу но лет них гра ђа на не же ли да иза ђе на пред-
сто је ће из бо ре или не зна за ко га да гла са.

Графикон бр. 9: За кога би грађани Србије гласали на 
предстојећим изборима 

Александар Андрић, Радомир Цветковић, ,,Већина неће у ЕУ’’, Прес, четвртак, 
22. децембар, 2011, стр. 2-3.

То је ујед но и раз лог због че га се не мо же са си гур но шћу пред-
ви де ти на чин на ко ји ће гла са ти гра ђа ни Ср би је на пред сто је ћим 
из бо ри ма јер ће од ових 40% гра ђа на за ви си ти и ко на чан ис ход на 
са мим из бо ри ма, тј. ко ли ко ће ко ја пар ти ја на кра ју до би ти гла со ва.

*
*            *

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 
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од го во ре по тре ба ма са вре ме ног до ба. Ве о ма је ва жно стал но има ти 
у ви ду да по ли тич ки иден ти тет ите ка ко мо же има ти ва жну уло гу 
у фор ми ра њу и одр жа њу де мо крат ских си сте ма вла да ви не. ,,Ме-
ђу за ви сност кул ту ре и ин сти ту ци ја по ста ли су све сни и сви они 
др жав ни ци и по ли ти ча ри ко ји су, у по ку ша ју да ин ста ли ра ју де мо-
кра ти ју, нај ве ћу па жњу по све ти ли на не ке ње не фор мал не усло ве 
(устав, ин сти ту ци је, пар ти је), за бо ра вља ју ћи да она не за ви си са мо 
од соп стве не струк ту ре, већ и од вред но сних ка рак те ри сти ка по ли-
тич ког иден ти те та ње них гра ђа на као са став ног де ла ши ре по ли-
тич ке кул ту ре.’’12) По ли тич ка кул ту ра пред ста вља зна ча јан оквир 
уну тар ко га се фор ми ра гра ђан ски иден ти тет и ко ме сто га тре ба 
по све ти ти по себ ну па жњу. Ру со [Jean-Jac qu es Ro us se a u] је ле по ре-
као да је ство ри ти вла да ви ну за на род сва ка ко ко ри сна ствар, али 
знам за ко ри сни ју – од го ји ти на род за вла да ви ну.13) 

Гра ђа ни Ср би је не др же мно го до свог ма ни фест ног по ли тич-
ког иден ти те та и за то по сто је мно го број ни раз ло зи. Је дан од њих 
сва ка ко је и ни зак ни во по ве ре ња ко ји они има ју у по ли ти ча ре и 
по ли тич ке пар ти је. Ова ква тен ден ци ја  је при сут на без об зи ра да 
ли се ра ди о вла да ју ћој ко а ли ци ји или опо зи ци о ним пар ти ја ма. 
Нај ве ћи број гра ђа на, не са мо у Ср би ји већ и у све ту, сма тра да се 
др жа вом не упра вља у скла ду са њи хо вом во љом. Оно што охра-
бру је је сте да нај ве ћем бро ју гра ђа на на на шим про сто ри ма ни-
је све јед но у ка квом дру штву жи ви. То го во ри у при лог то ме да 
је по треб но по кре ну ти јед ну ак тив ну кам па њу у ци љу по нов ног 
ак тив ног укљу чи ва ња гра ђа на у по ли тич ке про це се у бал кан ским 
зе мља ма, за рад пре ва зи ла же ња по ли тич ке па сив но сти и по врат ка 
по ве ре ња у де мо крат ске ин сти ту ци је на на шим про сто ри ма.    

Misa Stojadinovic
POLITICAL PARTIES, POLITICAL IDENTITY  

AND STATE GOVERNING
Summary 

Political parties are an important element of the demo
cratic system of government. In this sense the question that 
the author analyzes in his work is of great importance. 

12) Сте ва но вић, Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка на у пре ла зу: по ступ ни ко ра ци 
ка гра ђан ском иден ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке до ни је’’, Ме ђу ет нич ки од
но си, иден ти те ти и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009, стр. 
151-152.

13) Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 26.
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Specifically, the author analyzes the level of trust in politi
cal parties, elections and state governing, as well as the 
role of political identity in democracy. In this sense, this 
work is divided into two parts. The first part deals with 
political parties and political identity, while second part 
deals with the trust in elections and state governing. The 
author uses a combination of several different methods for 
the analysis of this problem. These methods are dialectical 
method, content analysis and the comparative method. 
Keywords: political parties, political identity, state gov
erning, democracy, Balkans, Serbia.
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Resume 
Democracy faced with many challenges in the twenty
first century. It is indisputable that democracy as a form 
of government is adopted by most states. However, there 
is still much to work to develop democratic institutions, 
otherwise they will not be able to meet the needs of con
temporary society.
Political parties are become an integral part of democracy 
in a relatively short period of time. However, at the same 
time a large number of citizens in democratic systems is 
dissatisfied with political parties and shows a great dis
trust in them. Political orientations can facilitate, but also 
they can make it difficult to build political systems in soci
eties. This speaks of a certain degree of political passivity. 
The majority of citizens, not only in Serbia but also in the 
world, believe that the state is not managed in accordance 
with their will. It is encouraging that most of citizens are 
concerned about the society in which they lived. This 
speaks in favor of the need to launch an active campaign 
to reactive involvement of citizens in political processes in 
the Balkans. The main goal of this activity must be over
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coming the political passivity and return of confidence in 
democratic institutions in our region.    

 Овај рад је примљен 30. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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