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Сажетак
Аутор у овом члан ку ана ли зи ра са вре ме ни пе ри од у 
раз во ју срп ске устав но сти. Он по ла зи од ме то до ло
шке ма три це по ко јој је устав ни по ре дак сло жен про
из вод дру штве них и исто риј ских про це са. У скла ду са 
те о ри јом кон сти ту ци о на ли зма, раз ма тра по ли тич ке 
усло ве и фор мал но прав ни ка рак тер по ступ ка до но
ше ња уста ва и на во ди њи хо ве суп стан ци јал не не до
стат ке. По сма тра ју ћи срп ски слу чај, ви ди мо да су то 
„уста ви у ван ред ном ста њу“. Ср би ја се, за раз ли ку 
од дру гих тран зи ци о них зе ма ља, су о ча ва ла са сло же
ни јим зах те ви ма при ли ком до но ше ња пр вог уста ва. 
Уста ву је за да та уло га ак та ко ји ма се ар ти ку ли шу 
про це си де мо кра ти за ци је, али и ин стру мен та за шти
те др жав но сти.  У та квим окол но сти ма би ло је те
же оства ри ти кон сти ту ци о нал ну фор му лу и до но си
ти уста ве у скла ду са про це ду рал ним ле ги ти ми те
том. Кључ ни по ли тич ки ак те ри су устав но пи та ње 
по ста вља ли у кон тек сту стра нач ке по ли ти ке, што је 
са мо по се би зна чи ло да и устав ни је при хва ћен као 
основ ни дру штве ни уго вор.  
Кључ не ре чи: устав, устав ност, кон сти ту ци о на ли
зам, ле ги тим ност, вла да ви на пра ва, фе де ра ли зам, др
жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра, Европ ска уни ја, 
устав ни кон сен зус, ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту
ци ја.

* Истраживач са рад ник, 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.
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I. УСТАВНОСТ ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ И ПРАВА

Sту ди о зно и ме то дич но про у ча ва ње устав но прав ног раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је за бо ра вље но је у до ма ћој на у ци. То се под јед-

на ко од но си на ње ну да ле ку про шлост, ко ја се же у по че так XIX 
ве ка са до но ше њем пр вих устав них ака та у вре ме Пр вог срп ског 
устан ка, али и на са вре ме ни пе ри од на кон Дру гог свет ског ра та. 
Не до ста так на уч ног ин те ре со ва ња не мо же се об ја сни ти не до стат-
ком ем пи риј ске гра ђе или (не)ре ле ват но шћу те ме. Бу ран устав-
но прав ни раз вој Ср би ја, што је од ли ка европ ско-кон ти нен тал не 
устав но сти, ка рак те ри сти чан је по број ним устав ним про ме на ма. 
С дру ге стра не, ак ту ел ни зна чај ове те ме је мо ти ви сан но тор ном 
чи ње ни цом да Ср би ја, и по ред по сто ја ња пи са ног уста ва, још увек 
ни је ре ши ла сво је устав но пи та ње. 

Са вре ме ни пе ри од раз во ја устав но сти Ср би је по ду да ра се са 
сло мом „ре ал со ци ја ли зма“ и по чет ком про це са тран зи ци је у пост-
ко му ни стич ким зе мља ма. У то ку по след ње две де це ни је Ср би ја је 
до не ла два ре пу блич ка уста ва (1990. и 2006. го ди не), фе де рал ни 
устав из 1992. го ди не и Устав ну по ве љу др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра (2003). Ве ћи на ових устав них ака та до не та је у не по-
вољ ном по ли тич ком мо мен ту. Две де це ни је устав но сти у Ср би је 
обе ле же не су ра то ви ма, по ли тич ким кри за ма, уми ра њем и ра ђа-
њем за јед нич ких и не за ви сних др жа ва. За све га две де це ни је са-
хра ње не су две др жа ве – дру га и тре ћа Ју го сла ви ја и др жав на за-
јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре.

Исто вре ме но са устав ним про ме на ма од ви ја ле су се огром не 
про ме не у дру штве но-еко ном ском и по ли тич ком си сте му. Уме сто 
јед но пар тиј ског уве ден је ви ше стра нач ки си стем, уки ну та је дру-
штве на сво ји на и за ме ње на је иде о ло шка па ра диг ма. Со ци ја ли-
стич ко са мо у пра вља ње је усту пи ло ме сто ли бе рал ној де мо кра ти-
ји. Основ ни суп страт ли бе рал не де мо кра ти је је из град ња устав не 
де мо кра ти је. Под устав ном де мо кра ти јом под ра зу ме ва мо ства ра-
ње ле ги тим ног прав ног окви ра ко ји га ран ту је ства ра ње ефи ка сне 
и од го вор не вла де, али и дру гих вред но сти (су ве ре ност гра ђа на, 
вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, ре пре зен та тив на вла да, за шти та 
људ ских пра ва и сло бо да...). Кон сти ту ци о на ли зам је из раз по ли-
тич ке фи ло зо фи је по ко јој и устав је „из раз же ље за не ком вр стом 
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де мо крат ског ле ги ти ми те та.“1) Устав је, уоп ште но по сма тра но, де-
ло на ро да и чу вар ње го ве сло бо де.

У за пад ним де мо кра ти ја ма, устав на де мо кра ти ја је би ла не го-
ва на и раз ви ја на сто ле ћи ма. Од зе ма ља у тран зи ци ји оче ки ва ло се 
да на пра ве „ве ли ки скок“ и пре мо сте не до ста так основ них прет-
по став ки, од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре (прав на кул ту ра, ин сти ту-
ци је, не до ста так све сти о зна ча ју и уло зи де мо кра ти је).2) Због то га 
де мо крат ску тран зи ци ју ни је пра ти ла и де мо крат ска кон со ли да ци-
је, иако су то ме ђу соб но по ве за ни про це си ка ко су твр ди ли Линц и 
Сте пан.3) 

Ср би ја се су о ча ва ла са ин хе рент ним ин су фи ци јен ци ја ма тран-
зи ци о ног про це са, али и са не да ћа ма ко је су по сле ди це ре ги о нал-
ног ге о по ли тич ког окви ра и не ре ше них ста ту сних пи та ња (др жав-
ност и на ци о нал но пи та ње). У та квим окол но сти ма би ло је те же 
оства ри ти кон сти ту ци о нал ну фор му лу и до но си ти уста ве у скла ду 
са про це ду рал ним ле ги ти ми те том. Кључ ни по ли тич ки ак те ри су 
устав но пи та ње по ста вља ли у кон тек сту стра нач ке по ли ти ке, што 
је са мо по се би зна чи ло да и устав ни је при хва ћен као основ ни 
дру штве ни уго вор. Та кво ста но ви ште од ра зи ло се и на ква ли тет 
устав них ре ше ња. 

II. УСТАВИ И УСТАВНИ АКТИ

1. Устав Републике Србије из 1990. године

Че сто оспо ра ван, Устав од 1990. го ди не је по ка зао ви тал ност у 
тур бу лент ном по ве сном пе ри о ду Ср би је. За хва љу ју ћи сти ца ју по-
ли тич ких окол но сти, тра јао је ду же не го што је то био слу чај са 
пр вим уста ви ма у дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма. Су прот-
но оче ки ва њи ма, ути цао је и доц ни је на уста во твор ца. По мно гим 
сво јим од ли ка ма, кон цеп циј ском при сту пу и нор ма тив ним ре ше-
њи ма, овај устав је ста ри ји брат Уставa од 2006. го ди не. 

1) Fri drih Karl, Kon sti tu ci o nal na de mo kra ti ja, CID, Pod go ri ca, 2005, стр. 483.
2) Пер цеп ци ја кон сти ту ци о на ли зма је про блем и у дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма. 

Не над Ди ми три је вић при ме ћу је да „кон сти ту ци о на ли зам за ве ћи ну љу ди ни је пред ста-
вљао са мо ра зу мљив ле ги ти ма циј ски основ но вог си сте ма,“ већ да је при хва ће на тра-
ди ци ја не мач ке прав не др жа ве. Оп шир ни је: Н. Ди ми три је вић, Устав на де мо кра ти ја 
схва ће на кон тек сту ал но, Фа бри ка књи га, Бе о град, 2007, стр. 123-124.

3) Упо ре ди ти: H. Linc i A. Ste pan, De mo krat ska tran zi ci ja i kon so li da ci ja, „Fi lip Vi šnjić“, 
1995,  стр. 110.
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Устав од 1990. го ди не је же сто ко кри ти ко ван у струч ној јав-
но сти у Ср би ји. Основ не при мед бе су се ти ца ле ле ги тим но сти по-
ступ ка ње го вог до но ше ња, на чи на при ме не на че ла по де ле вла сти, 
уре ђи ва ња по ло жа ја пред сед ни ка Ре пу бли ке, ре ци ди ва со ци ја ли-
стич ког са мо у пра вља ња и ре гу ли са ња од но са пре ма са ве зној др-
жа ви. Прем да те о риј ски не до вољ но уте ме ље не, услед не по зна ва-
ња ком па ра тив не прак се, до бар део ових кри ти ка је ин спи ри сан 
не де мо крат ским по ја ва ма у функ ци о ни са њу устав но прав ног и по-
ли тич ког си сте ма у по след њој де це ни ји XX ве ка. При то ме, ни је 
пра вље на раз ли ка из ме ђу „жи вог уста ва“ и ње го вих устав них ре-
ше ња, ја за ко ји је по сто јао из ме ђу устав ног мо де ла и прак се. Устав 
је дог мат ски ту ма чен, као де ло јед ног чо ве ка.

По тех нич ко-нор ма тив ном из гле ду, Устав је био ва ља но са ста-
вљен. Ипак, ње гов основ ни не до ста так Уста ва је кон цеп циј ске при-
ро де. Он ни је био че до кон сти ту ци о на ли зма. То зна чи да огра ни-
че ње вла сти и ста вља ње по је дин ца у пр ви план, од но сно сло бо да 
и пра ва ни је би ла ње го ва по ла зна осно ва, већ је на ме њен за дру ге 
по ли тич ке ци ље ве. На чин ње го вог до но ше ња и са др жи на устав них 
нор ми би ла је дик ти ра на од но сом по ли тич ких сна га. Дру гу ва жну 
де тер ми нан ту су чи ни ле по ли тич ке при ли ке.

При пре ме за до но ше ње но вог уста ва Ср би је от по че ле су кра-
јем 80-тих го ди на про шлог ве ка у по ли тич ки не по вољ ном мо мен ту. 
Рас пра ве о устав ној ре кон струк ци ји са ве зне фе де ра ци је узи ма ле 
су све ви ше ма ха са за хук та лом кри зом со ци ја ли стич ког са мо у пра-
вља ња. Са зре ва ло је уве ре ње да је нео п ход но да се ју го сло вен ска 
др жа ва устав но пре о бра зи у скла ду са пре ми са ма ли бе рал но-де-
мо крат ске устав но сти.4) То је про цес ко ји се исто вре ме но де ша вао 
и у дру гим ис точ но е вроп ским др жа ва ма у ко ји ма су на  вла сти би-
ле ко му ни стич ке пар ти је. Ме ђу тим, у ју го сло вен ском слу ча ју не-
пре мо сти ву пре пре ку на пу ту „де мо крат ске тран зи ци је“, (уво ђе њу 
вла да ви не пра ва, ви ше пар ти зма и тр жи шне еко но ми је) су не ре ше-
ни ме ђу на ци о нал ни од но си. 

4) Упу ћу је мо зна ти жељ ног чи та о ца на те мат ске збор ни ке: М. Јо ви чић (ур.), Основ ни но
вог устав ног уре ђе ња Ју го сла ви је, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1990; 
М. Јо ви чић (ур.), Ак ту ел ни про бле ми уста ва и устав них про ме на, Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти, Бе о град, 1991. У овим збор ни ци ма на и ла зи мо на па не ги рич не оде 
со ци ја ли стич ком са мо у пра вља њу, по ку ша је да се ре па ри ра са мо у прав ни си стем али и 
зах те ве за де мо кра ти за ци јом и ски це устав ног пре стро ја ва ња ју го сло вен ске фе де ра ци-
је. Иде је о де мо крат ској устав ној ре кон струк ци ји у пр ви план су ис ти ца ле нео п ход ност 
из ме на нор ми о су ве ре но сти, до но ше њу но вих про пи са о пра ви ма и сло бо да ма, јед на-
ко сти пред за ко ном и за бра ни мо но по ла вла сти, не за ви сно сти суд ства и пре у ре ђи ва њу 
фе де рал ног си сте ма ор га ни за ци је вла сти.
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Пре го во ри о мир ном рас па ду за јед нич ке др жа ве усту пи ли су 
ме сто јед но стра ним ак ти ма ре пу бли ка. Хр ват ска и Сло ве ни ја су 
по што-по то же ле ле не за ви сност без об зи ра на по сле ди це. Ср би ја 
је, не ува жа ва ју ћи ре ал не мо гућ но сти и про ме не на ге о по ли тич кој 
ма пи, шти ти ла кон цепт ју го сло вен ске др жа ве сма тра ју ћи да на тај 
на чин бра ни ин те ре се свог на ро да из ван ре пу блич ких гра ни це. С 
дру ге стра не, она је има ла и про блем са ста ту сом сво јих по кра ји на. 
По сто ја ла је бо ја зан да би у ам би јен ту рас па да др жа ве и по кра ји не 
пле ди ра ле за не за ви сно шћу, јер су сход но Уста ву СФРЈ од 1974. 
го ди не би ле опре мље не ква зи др жав ним атри бу ти ма. Као „кон сти-
ту тив ни еле мент фе де ра ли зма“, по кра ји не су би ле ис трг ну те из 
ње ног прав ног си сте ма.5) Пре вла да ло је уве ре ње да се устав ним 
про ме на ма спре чи та ква мо гућ ност. Упо ре до са при пре ма ма за до-
но ше ње но вог уста ва, Ср би ја је до не ла и устав не аманд ма не у мар-
ту 1989. го ди не ко ји ма је из ме ни ла по ло жај ауто ном них по кра ји на.

Устав не про ме не у јед ној ре пу бли ци би ле су, по си сте му спо-
је них су до ва, ка та ли за тор по ли тич ких и устав них про ме на у дру-
гим ре пу бли ка ма. По ла го ди не на кон устав них про ме на у Ср би ји,6) 
ко је су у де лу ју го сло вен ске јав но сти оце ње не као ру ше ње са ве-
зног устав ног по рет ка,7) Сло ве ни ја је усво ји ла устав не аманд ма не, 
а по том на ред не аманд ма не у мар ту 1990. го ди не и Де кла ра ци ју 
о су ве ре но сти у ју лу 1990. го ди не.8) По устав ним аманд ма ни ма 
Сло ве ни ја је де фи ни са на као др жа ва сло ве нач ког на ро да и гра ђа на 

5) По кра ји не су има ле свој устав ни и пра во суд ни си стем, са соп стве ним уста ви ма, устав-
ним су до ви ма и вр хов ним су до ви ма. Оне су би ле пред ста вље не у ор га ни ма фе де ра ци је 
и Ср би је, а њи хо ва са гла сност је би ла нео п ход на за из ме ну Уста ва Ср би је. Ср би ја, пак, 
ни је има ла пра во ве то, од но сно са гла сно сти на про ме ну по кра јин ских уста ва. Њи хов 
по ло жај је био dif fe ren tia spe ci fi ca у док три ни те ри то ри јал не ауто но ми је.

6) Увер ти ра по ли тич ке кри зе се до го ди ла на Ко со ву и Ме то хи ји. На кон про ме на у Са ве зу 
ко му ни ста Ко со ва (но вем бра 1988. го ди не) под при ти ском Бе о гра да, за по чет је ге не-
рал ни штрајк Ал ба на ца у фе бру а ру 1989. го ди не. Истог ме се ца, сло ве нач ки ко му ни сти 
су ор га ни зо ва ли ми тинг по др шке ал бан ци ма на Ко со ву. Ста ње на Ко со ву је слу жи ло 
као али би за ми ни ра ње са ве зног устав ног по рет ка, јер се та да твр ди ло да је срп ска ак-
ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји и ка сни ји устав ни аманд ма ни атак и на ста тус Сло ве ни је 
(sic!). Од го вор Ср би је је до лио уље на ва тру, јер су бој кот сло ве нач ке ро бе и по ку ша ји 
ор га ни зо ва ња „срп ских де мон стра ци ја“ у Љу бља ни мо ти ви са ли Сло ве ни ју да да ље ко-
ра ке у прав цу се це си је.

7) На кон устав них аманд ма на на Устав Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је, кри за је еска-
ли ра ла на Ко со ву и Ме то хи ји. Ал бан ски на род на КиМ се по ли тич ки хо мо ге ни зо вао 
под па ро лом „Ко со во – Ре пу бли ка“. Ал бан ци су бој ко то ва ли ин сти ту ци је и др жав не 
ор га не Ре пу бли ке Ср би је и ство ри ли па ра лел ни си стем вла сти. Де кла ра ци ју не за ви-
сно сти су до не ли 2. ју ла 1990. го ди не и про гла си ли Ре пу бли ку Ко со во, а два ме се ца 
доц ни је (7. сеп тем бра 1990. го ди не) усво ји ли Устав. Ре фе рен дум о не за ви сно сти је 
одр жан у сеп тем бру 1991. го ди не, а 1992. го ди не и пар ла мен тар ни из бо ри. 

8)  Ви де ти: Ustav ni amand ma ji k Usta vi Soc li a li stič ne re pu bli ke Slo ve ni je IX–XC, „Ured ni list 
RS“, št. 32/89; Ustav ni amand ma ji k Usta vi Soc li a li stič ne re pu bli ke Slo ve ni je XCI–XCV, 
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Сло ве ни је, из устав ног тек ста су из бри са ни иде о ло шки атри бу ти 
со ци ја ли зма а у Де кла ра ци ји је про кла мо ван при мат ре пу блич ког 
над са ве зним прав ним про пи си ма (ius nul li fi ca ti o nis и ius se ces si
o nis). Не моћ са ве зне др жа ве да ору жа ним пу тем спре чи се це си-
о ни зам нај се вер ни је ју го сло вен ске ре пу бли ке, охра брио је дру ге 
фе де рал не је ди ни це.9) Ове устав не про ме не про из ве ле су тра гич не 
по сле ди це. 

За раз ли ку од ве ћи не дру гих ко му ни стич ких зе ма ља где су 
устав не про ме не углав ном би ле ре зул тат до го во ра вла сти и опо-
зи ци је,10) у Ср би ји је при ме њен дру ги ре цепт. Из ме ђу вла сти и 
опо зи ци је ни је по сто ја ла са гла сност ко и ка да тре ба да до не се но-
ви устав. Иако је опо зи ци ја већ по чет ком 1990. го ди не зах те ва ла 
да уче ству је у по ступ ку про ме не уста ва, та да шња ко му ни стич ка 
власт је спрет но мо но по ли са ла уло гу про мо то ра тран зи ци је. Она 
је од ба ци ла пред лог опо зи ци је да се одр же из бо ри, а да за тим ле-
ги тим но иза бра ни пред став ни ци усво је но ви устав. По пред ло зи ма 
опо зи ци је, ви ше стра нач ка скуп шти на има ла би ка рак тер уста во-
твор не скуп шти не. По на ме ри та да шњег по ли тич ког вр ха, устав 
је слу жио и као ин стру мент ре ша ва ња кон флик та са опо зи ци јом и 
по лу га за учвр шће ње вла сти. 

Им пе ра тив оп стан ка на вла сти ко му ни стич ке пар ти је, ути цао 
је на ус по ста вља ње сло бо де по ли тич ког ор га ни зо ва ња у Ср би ји. 
На сто ја ло се да се спре чи или од ло жи не ми нов но одр жа ва ње ви-
ше стра нач ких из бо ра. Док су се у дру гим фе де рал ним је ди ни ца ма 
од ви ја ли стра нач ки из бо ри, у Ср би ји се рас пра вља ло о до ме ти ма 
бес пар тиј ске де мо кра ти је. Ср би ја је као по след ња ре пу бли ка у ју-
го сло вен ској фе де ра ци ји, под при ти ском про ме на ко је су се зби ва-
ле и у дру гим ис точ но е вроп ским др жа ва ма, ор га ни зо ва ла ви ше-
стра нач ке из бо ре. Та ква на ме ра ути ца ла је и по сту пак до но ше ња и 
ка рак тер са мог Уста ва.

Ре фе рен дум одр жан 1. и 2. ју ла 1990. го ди не дао је при вид ну 
ле ги тим ност од лу ци да се нај пре до не се устав, а на кон то га одр-
же и ви ше стра нач ки из бо ри.11) Под фре не тич ном про па ган дом да 

„Ured ni list RS“, št. 6/90; De kla ra ci ja o su ve re no sti dr ža ve Re pu bli ke Slo ve ni je, „Ured ni 
list RS“, št. 26/90.

9) Хр ват ска кра јем ју ла 1990. го ди не та ко ђе бри ше ко му ни стич ка обе леж ја из свог уста ва.
10) Упо ре ди ти: Н. Ди ми три је вић, нав. де ло, стр. 120.
11) Ре фе рен дум је бој ко то ва ло ал бан ско ста нов ни штво на Ко со ву. На ре фе рен ду му је јед-

но од пи та ња гла си ло: „да ли при хва та те да се пр во до не се нов устав па он да рас пи шу 
пр ви ви ше стра нач ки из бо ри?“. Та ко ђе је пред ста вљен са мо устав ни про је кат Пред сед-
ни штва Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је. Опо зи ци ја ни је мо гла да пред ста ви сво је 
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по сто ји оп ште на ци о нал на угро же ност и да се но вим уста вом „ис-
пра вља исто риј ска не прав да“, ре фе рен дум је уна пред био осу ђен 
на успех. Опо зи ци ја је до би ла не зва нич ни ста тус по сма тра ча. Две 
не де ље ка сни је, ко му ни стич ка пар ти ја се тран сфор ми са ла у по ли-
тич ку стран ку са дру гим име ном и про гра мом.12) Рад на но вом, мо-
дер ном др жа во твор ном уста ву ис ко ри шћен је и ра ди по ли тич ког 
мар ке тин га. Са овим сим бо лом и при ве ском гра ђан ске де мо кра-
ти је, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је се дис тан ци ра ла од ко му ни-
стич ког по ре кла.13)

Устав је усво јен 28. сеп тем бра 1990. го ди не, а пред сед нич ки и 
пар ла мен тар ни из бо ри су одр жа ни 9. и 23. де цем бра исте го ди не. 
За раз ли ку од ве ћи не дру гих зе ма ља у тран зи ци ји, по бе ду на из бо-
ри ма је од не ла стран ка ко ја је ба шти ни ла ко му ни стич ку про шлост. 
Устав је усво ји ла Скуп шти на Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је. 
Она је пред ста вља ла де ле га те иза бра не го ди ну да на ра ни је, на јед-
но пар тиј ским из бо ри ма. Иг но ри са ње опо зи ци је, до при не ло је то 
да она не пре ста но оспо ра ва ње гов ле ги ти ми тет и кри ти ку је са др-
жи ну Уста ва. Устав је по стао пред мет днев но-по ли тич ких бор би, 
опо зи ци ја је не пре ста но по на вља ла ка ко је упра во овај прав ни акт 
из вор мно го број них те шко ћа и основ на пре пре ка де мо кра ти за ци ји 
зе мље. И то је раз лог за што је „овај устав из гу био кре дит и пре не-
го што је фор мал но сту пио на сна гу.“14)  

2. Устав Савезне Републике Југославије

Устав ност Ср би је на кон Дру гог свет ског ра та, под ра зу ме ва ју-
ћи под тим и њен раз вој устав но сти у окви ру „дру ге“ и „тре ће“ Ју-
го сла ви је, бо га та је не са мо број ним уста ви ма већ и ори ги нал ним 
ре ше њи ма. За „дру гу Ју го сла ви ју“ ка рак те ри стич ни су екс пе ри-
мен ти са со ци ја ли стич ким са мо у пра вља њем. „Тре ћа Ју го сла ви ја“ 

устав не про јек те. Уоста лом, она ни је има ла ле гал ни ста тус јер је за кон о по ли тич ком 
ор га ни зо ва њу усво јен на кон одр жа ног ре фе рен ду ма.

12) Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је осно ва на је од 16. до 18. ју ла 1990. го ди не. Она је на-
ста ла ује ди ња ва њем Са ве за ко му ни ста Ср би је и Са ве за со ци ја ли стич ког рад ног на ро да 
Ср би је.

13) Та је те за ши ро ко за сту пље на. Ви де ти, нпр.: П. Ни ко лић, Од „уста ва“ до уста ва... 
(при лог све до че њу о јед ном вре ме ну, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, стр. 20; В. 
Го а ти, „Де мо крат ска тран зи ци ја у Ср би ји (1990-1994)“, Гле ди шта, бр. 6/1994, стр. 7; 
С. Ан то нић, „Вла да Сло бо да на Ми ло ше ви ћа: по ку шај ти по ло шког од ре ђе ња“, Срп ска 
по ли тич ка ми сао, бр. 1/1995, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1995, стр. 7. 

14) Ви де ти: В. Пе тров, „Уста во твор на град ња и раз град ња - про јек ти за но ви устав и Устав 
Ср би је из 2006.“ у: А. Фи ра, Р. Мар ко вић (ур.), Два ве ка срп ске устав но сти, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град, 2010, стр. 412.
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оста ће упам ће на у те о ри ји по не у спе лој ино ва ци ји са дво чла ном 
фе де ра ци јом, по ку ша ју да Ср би ја и Цр на Го ра сво је од но се уре де 
на рав но прав ним од но си ма у ис тој др жа ви. Иде ја, ко ја у осно ви 
по ла зи од за јед нич ких ин те ре са и по ре кла ова два на ро да, па ти ла 
је од струк тур не гре шке. Фе де ра ци ја са две фе де рал не је ди ни це је 
con tra dic tio in adi ec tio. То по ка зу ју при ме ри Че хо сло вач ке (1968-
1992) и Па ки ста на (1949-1971). У оба слу ча ја, суд би на ових фе де-
ра ци ја је не слав но окон ча на.15)

„Тре ћа Ју го сла ви ја“ је на ста ла на кон до но ше ња Уста ва Са ве-
зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 27. апри ла 1992. го ди не. Усва ја ње овог 
уста ва, по већ уста ље ном оби ча ју, пра ти ле су нео бич ни до га ђа ји 
и окол но сти. По ли тич ке раз ми ри це из ме ђу по је ди них ју го сло вен-
ских ре пу бли ка  пре тва ра ју се у ору жа не су ко бе од сре ди не 1990. 
го ди не. Ме ђу на род на за јед ни ца је на сто ја ла да ути че на ова де ша-
ва ња, па је Европ ска за јед ни ца фор мал но пре у зе ла во де ћу уло гу у 
про це су по сре до ва ња из ме ђу за ва ђе них на ро да. Основ не не су гла-
си це су по сто ја ле у по гле ду пи та ња о пра ву фе де рал них је ди ни ца 
на се це си ју и при ро ди ре пу блич ких гра ни ца. С об зи ром на то да су 
то би ла и устав но прав на пи та ња, јер су се ти ца ла ту ма че ња Уста ва 
СФРЈ од 1974. го ди не, Европ ска за јед ни ца је фор ми ра ла ар би тра-
жну ко ми си ју са ста вље ну од углед них су ди ја европ ских устав них 
су до ва, по зна ти ју као „Ба дин те ро ва ко ми си ја“. Ср би ја се са ми-
шље њи ма „Ба дин те ро ве ко ми си је“ ни је сло жи ла, јер су оне при-
зна ле пра во ре пу бли ка ма на са мо о пре де ље ње и ре пу блич ке гра-
ни це про гла си ле за др жав не гра ни це.16) Ода на дог ми о ре ша ва њу 
свог на ци о нал ног пи та ња кроз иде ју за јед нич ке др жа ве са су се ди-
ма, она је та да сма тра ла да је очу ва ње Ју го сла ви је њен стра те шки 
ин те рес. С об зи ром на то да је ме ђу на род на за јед ни ца при зна ла 
не за ви сност Сло ве ни је и Хр ват ске, а да су Ма ке до ни ја и Бо сна и 

15) Бан гла деш (Ис точ ни Па ки стан) и Па ки стан (За пад ни Па ки стан) на кон ра та су се раз-
дво ји ли. На ми ран на чин, спо ра зу мом из ме ђу Че шке и Сло вач ке, не ста ла је дру га дво-
чла на фе де ра ци ја. У овом дру гом слу ча ју, по ли тич ка ели та ни је тра жи ла по др шку гра-
ђа на. Пре ма ис тра жи ва њи ма, ве ћин ско рас по ло же ње у обе фе де рал не је ди ни це у то 
вре ме би ло је за оп ста нак за јед нич ке др жа ве.  

16) „Ба дин те ро ва ко ми си ја“ је на зив за Ар би тра жну ко ми си ју ко ја је фор ми ра на од стра не 
Европ ске еко ном ске за јед ни це у окви ру Ми ров не кон фе рен ци је о Ју го сла ви ји у ав гу сту 
1991. го ди не. Ова ар би тра жна ко ми си ја до но си ла је сво ја прав на ми шље ња у на ред не 
две го ди не са за дат ком да она по слу же мир ном ре ша ва њу кри зе. Ње на нај ва жни ја прав-
на ми шље ња су: СФРЈ се рас па ла и не по сто ји као др жа ва; гра ни це бив ших фе де рал-
них је ди ни ца сма тра ју се др жав ним гра ни ца ма и не мо гу се ме ња ти си лом; СРЈ је но ва 
др жа ва и не сма тра се на след ни цом СФРЈ. 
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Хер це го ви на већ би ле на пра гу сти ца ња не за ви сно сти по чет ком 
1992. го ди не, Ср би ја је са ве зни ка про на шла са мо у Цр ној Го ри.17) 

За јед нич ка др жа ва на ста је до го во ром ре пу блич ких ели та. Нај-
ви ши пред став ни ци та да шњих ре пу блич ких вла сти за кљу чу ју до-
го вор о фор ми ра њу др жа ве и до но ше њу уста ва у Под го ри ци 12. 
фе бру а ра 1992. го ди не.18) Та ква од лу ка, ме ђу тим, ни је има ла тран-
спа рен тан ле ги ти ми тет и мо же се ре ћи да је овом при ли ком из и-
гра на на род на во ља. Срп ски пар ла мент је  кон ста то вао при хва та ње 
овог до го во ра, док је пар да на ка сни је Цр на Го ра ор га ни зо ва ла ре-
фе рен дум. На овом ре фе рен ду му Цр на Го ра из ја сни ла се за оста-
нак у Ју го сла ви ји, али као су ве ре на ре пу бли ка.19)  

Устав је на пи сан промпт но, у ве о ма крат ком раз до бљу, од 28. 
мар та до 13. апри ла 1992. го ди не.20) С об зи ром на то да су кључ не 
од лу ке о из гле ду бу ду ће др жа ве и но вом уста ву до не те од стра не 
по ли тич ких ели та, ко је су сто ло ва ле у ме сту Жа бљак, на пла ни ни 
Дур ми тор у Цр ној Го ри нај ви ши прав ни акт је до био на зив „Жа-
бљач ки устав“. И овог пу та, опо зи ци ја ни је уче ство ва ла, а струч на 
јав ност се по грд но из ја шња ва ла о из гле ду Уста ва. 

Чин усва ја ња Уста ва „Тре ће Ју го сла ви је“ тре ба ло је да сим бо-
ли зу је кон ти ну и тет са прет ход ном Ју го сла ви јом. Ме ђу тим, Устав 
СРЈ је био ни штав са ста но ви шта кон ти ну и те та са прет ход ним 
устав ним по рет ком.21) Устав ни је усво јен у скла ду са ре ви зи о ном 
про це ду ром пред ви ђе ном Уста вом Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив-
не Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 1974. го ди не (чл. 398-403). Устав су 
усво ји ли са мо де ле га ти из две фе де рал не је ди ни це – Ср би је и Цр не 
Го ре. При ли ком усва ја ња овог уста ва би ло је при сут но 73 де ле га та, 

17) Ко ста Ча во шки сма тра да је основ ни раз лог ства ра ња „тре ће Ју го сла ви је“ на сто ја ње 
да се „при кри је вој ни и ди пло мат ски по раз Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и вој ске на ко ју се 
осла њао и учи ни без бол ни јим гу би так др жа ве у ко јој су жи ве ли ско ро сви Ср би.“ К. 
Ча во шки, Устав као јем ство сло бо де, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, 
„Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 125.

18) К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 11.
19) Ре фе рен дум је одр жан 1. мар та 1992. го ди не. Ре фе рен дум ско пи та ње је гла си ло: „Да ли 

сте за то да Цр на Го ра, као су ве ре на ре пу бли ка, на ста ви да жи ви у за јед нич кој за јед ни-
ци - Ју го сла ви ји, пот пу но рав но прав но са дру гим ре пу бли ка ма ко је то бу ду же ље ле.“ 
На ре фе рен ду му, ко ји су бој ко то ва ли при пад ни ци ал бан ске и бо шњач ке на ци о нал не 
ма њи не, је иза шло две тре ћи не гра ђа на упи са них у би рач ки спи сак. 

20) М. Кне же вић, Из не ве ре на др жа ва, Ср би ја и Цр на Го ра у вре ме ну раз ла за, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 76.

21) К. Ча во шки, нав. де ло, стр. 129; М. Јо ви чић, „Ку да идеш Ср би јо? Хро ни ка срп ско-ју го-
сло вен ске устав но сти (1990-1994)“, у: Ср би ја на пре ло му ве ко ва, Иза бра ни спи си, књи
га 6, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2006, 
стр. 378; П. Ни ко лић, Устав но пра во, че твр то из ме ње но и до пу ње но из да ње, Про све та, 
Бе о град, 1994, стр. 109.
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од укуп но 220 ко ли ко је има ло Са ве зно ве ће. Овим де ле га ти ма је 
ман дат ис те као још 1990. го ди не, а за тим им је два пу та про ду жа-
ван. Све ча ном чи ну ни су при су ство ва ли де ле га ти са Ко со ва ал бан-
ске на ци о нал но сти, ни ти ди пло ма те за пад них стра них ам ба са да. 
Ме ђу на род на за јед ни ца, по шту ју ћи ми шље ње „Ба дин те ро ве ко ми-
си је“, ни је при зна ла кон ти ну и тет и пра во на сук це си ју Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је. 

Уста вом СРЈ уве де но је из ну ђе но, фе де рал но уре ђе ње. На тај 
на чин, би ло је мо гу ће удо во љи ти Цр ној Го ри да бу де рав но прав на 
ре пу бли ка. То се мо гло обез бе ди ти устав ним ре ше њи ма не при ме-
ре ним ка рак те ру фе де ра ли зма.22) Про блем је био у то ме што су две 
фе де рал не је ди ни це би ле не сра змер не по бро ју ста нов ни ка, те ри-
то ри ји и еко ном ској сна зи па СРЈ ни је би ло мо гу ће ор га ни зо ва ти 
као ра ци о нал ну др жав ну тво ре ви ну. Рав но прав ност фе де рал них 
је ди ни ца ишла је на ште ту рав но прав но сти гра ђа на у са ве зној др-
жа ви. При ме ра ра ди, гра ђа ни Цр не Го ре би ли су над пред ста вље ни 
у са ве зном пар ла мен ту, па је глас би ра ча ви ше стру ко вре део не го 
глас би ра ча из су сед не ре пу бли ке.23) 

У на шој те о ри ји, би ло је пред ло га да но ва др жа ва бу де уни тар-
ног ка рак те ра, или да се ор га ни зу је као ре ги о нал на др жа ва. Ови 
пред ло зи ни су има ли упо ри шта у ре ал ним при ли ка ма, али су се 
пред ви ђа ња о суд би ни СРЈ об и сти ни ла. Струч на јав ност је упо зо-
ра ва ла, пар ме се ци на кон кон сти ту и са ња Са ве зне Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је, „да ће – ако устав не бу де бр зо и те мељ но про ме њен – си-
стем ићи из кри зе у кри зу, са опа сно шћу од бло ка де, па и рас па-
да.“24)  То је на нај бо љи на чин по ка зи ва ло ста ње са ве зног прав ног 
по рет ка. Ре пу блич ка за ко но дав ства ни кад не ће би ти ускла ђе на са 
са ве зним прав ним про пи си ма, ауто ри тет са ве зних ор га на би ће у 
сен ци ре пу блич ких цен та ра по ли тич ке мо ћи а ани мо зи те ти из ме ђу 
ре пу блич ких ели та су се по ве ћа ва ли. За по сто ја ње здра ве фе де рал-
не др жа ве не до ста ја ла је де мо крат ска по ли тич ка ин фра струк ту ра. 

22) У фе де рал ну струк ту ру су угра ђе ни кон фе де рал ни еле мен ти. Пред ви ђе на је прет по-
став ка над ле жно сти у ко рист фе де рал них је ди ни ца, фе де рал не је ди ни це има ју ме ђу на-
род но прав ни су бјек ти ви тет и ре пу блич ки пар ла мен ти мо гу да ста ве ве то на про ме ну 
по је ди них чла но ва Уста ва.

23) У Ве ћу ре пу бли ка, фе де рал не је ди ни це су би ле пред ста вље не па ри тет но, а у Ве ћу гра-
ђа на при ме ње но је дру га чи је ре ше ње. У Ср би ји се по сла ник би рао на 65.000 би ра ча, 
а Цр на Го ра је има ла нај ма ње 30 по сла ни ка. Ка ко је из ра чу нао Ми о драг Јо ви чић, глас 
по сла ни ка из Цр не Го ре је вре део пет пу та ви ше не го глас срп ског би ра ча. Упо ре ди ти: 
М. Јо ви чић, нав. де ло, стр. 371.

24) М. Јо ви чић, нав. де ло, стр. 366.
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По ли тич ке стран ке су има ле ло кал но упо ри ште, а ју го сло вен ски 
фе де ра ли зам ни је сра стао са де мо кра ти јом и вла да ви ном пра ва.25)

СРЈ ни је по ста ла функ ци о нал на за јед ни ца, већ кон фликт на 
тво ре ви на. Је дан од узро ка та квог ста ња био је и при ти сак ме ђу-
на род не за јед ни це и чи ње ни ца да су у ма ју 1992. го ди не, Са ве зној 
Ре пу бли ци Ју го сла ви ји уве де не санк ци је од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це због уме ша но сти у рат на зби ва ња на под руч ју бив ше 
Ју го сла ви је, што је кул ми ни ра ло и НА ТО агре си јом 1999. го ди не. 
Као глав ни ви нов ник озна че на је власт у Бе о гра ду, а на де лу ју жне 
срп ске по кра ји не ус по ста вљен је про тек то рат Ује ди ње них на ци ја. 
Не же ле ћи да де ли за јед нич ку суд би ну, Цр на Го ра је на сто ја ла да се 
дис тан ци ра од „бе о град ске по ли ти ке“. У вла да ју ћој стран ци (Де-
мо крат ској пар ти ји со ци ја ли ста) до ла зи до раз мо ми ла же ња у по-
гле ду по др шке са ве зној др жа ви. Ве ћин ска фрак ци ја од но си по бе-
ду на пред сед нич ким из бо ри ма и пар ла мен тар ним из бо ри ма 1998. 
го ди не и зах те ва де мо кра ти за ци ју са ве зне др жа ве, исто вре ме но 
ја ча ју ћи ре пу блич ке над ле жно сти. То се по себ но мо гло ви де ти у 
по гле ду мо не тар не по ли ти ке, јер је уве ла дру гу ва лу ту (не мач ку 
мар ку од 1999. го ди не, а за тим ка сни је и евро од 2002. го ди не). 
Са ве зна др жа ва по сто ји на па пи ру и функ ци о ни ше са мо у јед ној 
фе де рал ној је ди ни ци. У дру гом фе де рал ном ен ти те ту, од са ве зних 
над ле жно сти оба вља ју се по сло ви у обла сти од бра не, из да ва ње па-
со ша и кон тро ле ле та. 

Са ве зна власт из лаз из кри зе је тра жи ла у про ме ни Уста ва. У 
ју лу 2000. го ди не из вр ше не су устав не про ме не, до не то је осам 
устав них аманд ма на ко ји су про ме ни ли си стем ор га ни за ци је вла-
сти на са ве зном ни воу. Уве ден је не по сре дан на чин из бо ра пред-
сед ни ка СРЈ26) и не по сре дан из бор са ве зних по сла ни ка у Ве ће ре-
пу бли ка.27) Ка ко би се очу вао прин цип рав но прав но сти, би ло је 
пред ви ђе но да пред сед ник Ре пу бли ке и пред сед ник Са ве зне вла де 

25) Сло бо дан Јо ва но вић, на при ме ру САД-а, по ка зао је у сво јој рас пра ви зна чај од ре ђе них 
прав них и по ли тич ких прет по став ки, по себ но уста ва за из град њу фе де рал не др жа ве. 
Ви де ти: С. Јо ва но вић, Аме рич ки фе де ра ли зам, Из да вач ка за дру га „По ли ти ка и дру-
штво“, Бе о град, 1939, стр. 36-37. 

26) Пред сед ник Ре пу бли ке се би рао на не по сред ним из бо ри ма, ње гов ман дат је тра јао че-
ти ри го ди не и он је имао пра во на је дан ре и збор (аманд ман V). Аманд ма ном  VI и VII 
уре ђен је и на чин пре стан ка ње го вог ман да та. За раз ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке је 
би ло по треб но ис пу ни ти стро ге усло ве. Пред сед ник се мо гао раз ре ши ти са мо на осно-
ву од лу ке Са ве зног устав ног су да да је по вре дио Устав. И та од лу ка ни је оба ве зи ва ла 
Са ве зну скуп шти ну, већ је би ло нео п ход но да се пред лог за раз ре ше ње усво ји ве ћи ном 

27) Ви де ти: Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 29/00; Аманд ман III на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је и За кон о из бо ру са ве зних по сла ни ка у Ве ће ре пу бли ка Са ве зне скуп шти не, 
Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 32/00.
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„по пра ви лу“ не бу ду из исте ре пу бли ке чла ни це. Са ве зни из бо ри 
одр жа ни у сеп тем бру 2000. го ди не би ли су пр ви и по след њи не по-
сред ни из бо ри за Ве ће ре пу бли ка и са ве зног пред сед ни ка.28)

Устав не про ме не ни су оја ча ле фе де ра ци ју, већ су про ду би-
ли по ли тич ку кри зу из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре. Иако из вр ше не 
у скла ду са устав ном про це ду ром, устав не про ме не су па ти ле од 
де фи ци та ле ги ти ми те та. У усва ја њу аманд ма на су уче ство ва ли 
са мо пред став ни ци цр но гор ске опо зи ци је де ле ги ра ни у Са ве зној 
скуп шти ни, док је „зва нич на Цр на Го ра“ кри ти ко ва ла ка рак тер 
но вих устав них ре ше ња. Та да шња срп ска опо зи ци ја је твр ди ла да 
су устав на ре ше ња кре и ра на за про ду же так вла да ви не Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа, чи ји је ман дат као са ве зног пред сед ни ка тре ба ло да 
пре ста не 2001. го ди не, а Цр на Го ра је ука за ла да је у прак си не мо-
гу ће да кан ди дат из ње не ре пу бли ке бу де иза бран за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке. Устав не про ме не су у Цр ној Го ри оце ње не као пре ста-
нак по сто ја ња „Тре ће Ју го сла ви је“. Већ 8. ју ла 2000. го ди не усво је-
на је Ре зо лу ци ја о за шти ти пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке Цр не Го ре 
и ње них гра ђа на, пре ма ко јој ова ре пу бли ка не ће при зна ти ни је дан 
акт усво јен без ње них ле ги тим них пред став ни ка. 

3. Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора

У сеп тем бру 2000. го ди не одр жа ни су са ве зни пар ла мен тар ни 
из бо ри и из бо ри за пред сед ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. 
Ре зул та ти ових из бо ра, по бе да Во ји сла ва Ко шту ни це и Де мо крат-
ске опо зи ци је Ср би је, ба ци ли су у сен ку дру гу ва жну чи ње ни цу. 
Са ве зне из бо ре оп стру и ра ла је власт у Цр ној Го ри, што је до при не-
ло ви со кој ап сти нен ци ји на из бо ри ма у овој ре пу бли ци. За раз ли ку 
од Ср би је где је гла са ње има ло ре фе рен дум ски ка рак тер, јер је ви-
ше од три че твр ти не од укуп но упи са них гра ђа на у би рач ки спи сак 
иза шло на би ра ли шта, на из бо ри ма у Цр ној Го ри сво је пра во гла са 
је ко ри сти ло тек не што ви ше од јед не че твр ти не гра ђа на упи са них 
у би рач ки спи сак. Ле ги тим ност из бо ра је би ла озбиљ но на ру ше на 
у те ри то ри јал ној ма њој фе де рал ној је ди ни ци. Власт у Цр ној Го ри, 
у скла ду са ра ни је из ра же ним ста но ви штем да не при зна је устав не 
про ме не од ју ла 2000. го ди не, оспо ри ла је и ре зул та те ових из бо ра 
за сво је пред став ни ке у са ве зном пар ла мен ту.

28) Упо ре ди ти: В. Ми хај ло вић, З. Ра до њић, Две де це ни је ви ше стра нач ја у Ре пу бли ци Ср
би ји  уста ви, из бо ри и но си о ци вла сти 19902010, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 
2011, стр. 355. 
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Но ву са ве зну вла ду фор ми ра ле су опо зи ци о не по ли тич ке 
стран ке на ре пу блич ком ни воу – у Ср би ји (Де мо крат ска опо зи ци ја 
Ср би је) и Цр ној Го ри (Со ци ја ли стич ка на род на пар ти ја). За раз-
ли ку од Ср би је, где је по бе да ДОС-а би ла увер ти ра у по ли тич ке 
про ме не, у Цр ној Го ри су на кон са ве зних из бо ра за о штре не по ли-
тич ке по де ле из ме ђу тзв. су ве ре ни ста и уни о ни ста. По бе ду у су ко-
бу из ме ђу вла да ју ће стран ке (Де мо крат ске пар ти је со ци ја ли ста) и 
опо зи ци је (ко а ли ци је „За јед но за Ју го сла ви ју“) од не ће за го вор ни-
ци са мо стал но сти Цр не Го ре на пре вре ме ним пар ла мен тар ним из-
бо ри ма 2001. и 2002. го ди не. То је зна чи ло да је на ста вљен бој кот 
са ве зних ин сти ту ци ја и при ме не са ве зних про пи са. 

У про цес ре де фи ни са ња Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је фор-
мал но је укљу че на и Европ ска уни ја, на кон по ли тич ких про ме на у 
Ср би ји 2000. го ди не. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја је про ме ни ла 
сво ју ге о по ли тич ку ори јен та ци ју, на кон при је ма у УН по ста ла је 
чла ни ца Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу и Са ве-
та Евро пе и пре у зе ла оба ве зу хар мо ни за ци је свог за ко но дав ства са 
пра вом Европ ске уни је. Европ ска уни ја је нај пре на сто ја ла да очу-
ва за јед нич ку др жа ву Ср би је и Цр не Го ре, јер је стре пе ла од по сле-
ди ца не кон тро ли са ног дез ин те гра ци о ног ви ру са на Бал ка ну али 
је и же ле ла ста бил ног парт не ра у про це су евро ин те гра ци ја. Због 
то га је при мо ра ла зва нич ни ке Цр не Го ре на пре го во ре о бу дућ но-
сти за јед ни це са Ср би јом. У пре го во ри ма, Европ ска уни ја је ин-
си сти ра ла да се из вр ши ускла ђи ва ње прав них си сте ма ре пу бли ке 
са прав ним си сте мом др жав не за јед ни це („устав на ре кон струк ци ја 
др жа ва-чла ни ца“) и хар мо ни зу ју еко ном ски си сте ми др жа ва-чла-
ни ца са еко ном ским си сте мом ЕУ. Она је, по ли тич ки по сма тра но, 
у ме ђу вре ме ну на сто ја ла да из гра ди за јед нич ку европ ску по ли ти ку 
пре ма бу ду ћем ста ту су Ко со ва, пре у зи ма ју ћи кон тро лу над ре ша-
ва њем и овог про бле ма од стра не Ује ди ње них на ци ја.

Европ ска уни ја, за ин те ре со ва на за срп ске-цр но гор ске од но се, 
пре у зе ла је уло гу по сред ни ка. Уз ње ну по моћ, пот пи сан је тзв. Бе-
о град ски спо ра зум 14. мар та 2002. го ди не. Овим спо ра зу мом, чи ји 
је зва нич ни на зив „По ла зне осно ве за пре у ре ђе ње од но са Ср би је и 
Цр не Го ре“, де фи ни са ни су основ на на че ла и ре ше ња за функ ци о-
ни са ње бу ду ће за јед ни це. Спо ра зум су пот пи са ли пред сед ник Са-
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, пот пред сед ник Са ве зне вла де, пред-
сед ни ци ре пу бли ка и пред сед ни ци вла да и ви со ки пред став ник ЕУ 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност. Ха ви јер Со ла на, ге не рал ни се-
кре тар НА ТО у вре ме ка да је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја бом-
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бар до ва на 1999. го ди не, три го ди не доц ни је био је у уло зи, ка ко 
ка же Бе о град ски спо ра зум – „све до ка“. 

Пре ма сло ву са мог Бе о град ског спо ра зу ма, по ко ме пар ла-
мен ти ре пу бли ка и са ве зни пар ла мент са мо рас пра вља ју о овом 
до ку мен ту, од но сно вр ше ње го ву ра ти фи ка ци ју,29) по на чи ну пре-
го во ра и ње го вог за кљу чи ва ња По ла зне осно ве су ме ђу др жав ни 
спо ра зум или ме ђу на род ни (дво стра ни) уго вор.30) Европ ска уни ја 
је би ла га рант у слу ча ју ње го вог не по што ва ња. Бе о град ски спо ра-
зум је пред ви ђао да се у у слу ча ју не ис пу ња ва ња оба ве за из овог 
спо ра зу ма у по гле ду функ ци о ни са ња за јед нич ког тр жи шта и хар-
мо ни за ци је тр го вин ске и ца рин ске по ли ти ке мо гу пред у зе ти ме ре 
од стра не ЕУ. Ме ђу тим, др жа ве-чла ни це ни су стро го оба ве зи ва-
ле од ред бе „Бе о град ског спо ра зу ма“. Из над до го во ре них устав них 
на че ла на ла зи ла се во ља стра на ка уго вор ни ца. Је зич ки и прав но 
ве о ма не му што ско ва на од ред ба, по ко јој „ЕУ да је га ран ци је да у 
слу ча ју ис пу ња ва ња дру гих усло ва и кри те ри ју ма за САП (про цес 
ста би ли за ци је и асо ци ја ци је) до го во ре ни прин ци пи устав ног уре-
ђе ња не ће пред ста вља ти пре пре ку за бр зо за кљу чи ва ње Спо ра зу ма 
о ста бли за ци ји и асо ци ја ци ји“, до зво ља ва др жа ва ма-чла ни ца ма ар-
би трер но по на ша ње. 

Прав ни ка рак тер овог спо ра зу ма је спо ран и он, уоп ште као 
и сва ки дру ги по ли тич ки спо ра зум, до пу шта раз ли чи те ин тер пре-
та ци је. У скла ду са те зом да је „Бе о град ски спо ра зум“ био ме ђу-
на род ни уго вор, при хва та мо и ста но ви ште да је на кон ње го вог 
усва ја ња пре ста ла да по сто ји ју го сло вен ска фе де ра ци ја, од но сно 
да је она нај пре ра ста вље на на две др жа ве, ко је су по том „за кљу-
чи ле спо ра зум о др жав ној за јед ни ци“.31) Да кле, су прот но ва же ћем 
са ве зном уста ву, фе де рал не је ди ни це су за кљу чи ле ме ђу др жав ни 
уго вор ко јим су се сло жи ле да фор ми ра ју но ву др жав ну за јед ни цу. 
Не дво сми сле но је, ме ђу тим, и то да је „Бе о град ски спо ра зум“ фор-
мал но прав но био не у ста ван, јер је био не са гла сан са чла но ви ма 
140. и 141. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ји су се од но-
си ле на по сту пак устав не ре ви зи је. 

29) Пар ла мен ти су по твр ди ли сво јим од лу ка ма при хва та ње По ла зних осно ва за пре у ре ђе-
ње од но са Ср би је и Цр не Го ре. 

30) Ме ђу на род ни уго вор је „спо ра зум за кљу чен из ме ђу су бје ка та ме ђу на род ног пра ва с 
ци љем да се по стиг не од ре ђе но прав но деј ство“, С. Ђор ђе вић, Увод у ме ђу на род но 
пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 160. 

31) Р. Мар ко вић, Устав но пра во, ше сна е сто оса вре ме ње но и до пу ње но из да ње, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град, 2012, стр. 146.
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Пре го во ри о бу дућ но сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ко-
ји су по че ли у но вем бру 2001. го ди не, и са др жај спо ра зу ма би ли 
су де ли мич но оба ви је ни ве лом тај не, све до са мог пот пи си ва ња.32) 
О то ку пре го во ра ни су би ли уред но оба ве шта ва ни и нај ви ши др-
жав ни функ ци о не ри на ре пу блич ком ни воу.33) По сво ме ка рак те-
ру, „Бе о град ски спо ра зум“ је ре зул тат до го во ра по ли тич ких ели та 
и Европ ске уни је. При вид ле ги ти ми те та и фор мал ног ле га ли те та, 
на сто јао се по сти ћи усва ја њем у са ве зном пар ла мен ту (sic!), иако 
она на то ни је би ла овла шће на Уста вом СРЈ и при хва та њем у ре пу-
блич ким пар ла мен ти ма. 

Су шти на и по сле ди ца „Бе о град ског спо ра зу ма“ је ре де фи ни-
са ње фе де ра ци је, од но сно не ста нак Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је и ус по ста вља ње но ве на год бе из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре. Спо-
ра зу мом је уре ђен по сту пак и на чин до но ше ња прав ног ак та бу ду-
ће др жав не за јед ни це и еле мен ти др жав ног уре ђе ња (на зив бу ду ће 
за јед ни це, ор га ни вла сти и њи хо ве над ле жно сти). На ред на ње го ва 
ва жна од ли ка је и то да је овим спо ра зу мом ство ре на за јед ни ца на 
проб ни пе ри од од три го ди не, са мо гућ но шћу раз дру жи ва ња др жа-
ва-чла ни ца.

Спо ра зум је из ра жа вао ком про мис из ме ђу зах те ва ве ћи не срп-
ских стра на ка оку пље них у вла да ју ћој ко а ли ци ји да се ус по ста ви 
функ ци о нал на фе де ра ци ја и кон фе де рал ног мо де ла ко ји је за сту-
па ла зва нич на Цр на Го ра. Ср би ја је има ла ин те рес да оп ста не за-
јед нич ка др жа ва ка ко би са по зи ци је ме ђу на род ног су бјек ти ви те та 
и Ре зо лу ци је 1244 шти ти ла ста тус Ко со ва и Ме то хи је. Та иде ја је 
би ла при сут на при ли ком пот пи си ва ња Бе о град ског спо ра зу ма, па 
је пред ви ђе но да др жа ва чла ни ца ко ја на пу сти за јед ни цу не по ла же 
пра во на кон ти ну и тет са Са ве зном Ре пу бли ком Ју го сла ви јом.34) Из 

32) Са ве зна вла да, ко ју су чи ни ли пред став ни ци ДОС-а и „Ко а ли ци је за Ју го сла ви ју“ је 
30. ав гу ста 2001. го ди не усво ји ла По ла зне осно ве за за јед нич ку плат фор му о устав ном 
пре у ре ђе њу СР Ју го сла ви је. У овом до ку мен ту је из ра же на на ме ра да се СРЈ тран сфор-
ми ше у фе де ра ци ју са ми ни мал ним над ле жно сти ма.

 Ви де ти: http://pre gled-rs.com/ar tic le.php?pid=170&id=16711&na me=Po la zne (по се ће но, 
29. ја ну а ра 2012).

33) Зо ран Ђин ђић, та да шњи пред сед ник Вла де Ср би је, у свом обра ћа њу по сла ни ци ма у 
Са ве зном пар ла мен ту при ли ком усва ја ња „Бе о град ског спо ра зу ма“ 3. мар та 2002. го-
ди не је из ја вио да је за по је ди на ре ше ња са знао од зва нич ни ка Европ ске уни је. Ви де ти: 
„Го вор др Зо ра на Ђин ђи ћа у Са ве зној скуп шти ни“, http://www.zo ran djin djic.org/con-
tent/go vor-dr-zo ra na-%C4%91in%C4%91i%C4%87-u-sa ve znoj-skup%C5%A1ti ni-2?for-
mat=sim ple (по се ће но 24. ја ну а ра 2012)

34) Од ред ба о пре и спи ти ва њу је гла си ла: 
 „По ис те ку пе ри о да од три го ди не, др жа ве чла ни це има ју пра во да по кре ну по сту пак 

про ме не др жав ног ста ту са, од но сно исту па ња из др жав не за јед ни це. У слу ча ју исту-
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так тич ких раз ло га, при ста ли це очу ва ња за јед нич ке др жа ве сма тра-
ли су да у на ред ном пе ри о ду са уна пре ђе њем про це са евро ин те гра-
ци ја ја ча ју ин сти ту ци је за јед ни це, као и то да би на пред сто је ћим 
из бо ри ма до би ли но ву шан су за про ме ну вла сти у Цр ној Го ри.  

Зва нич на Цр на Го ра је свој ин те рес про на шла у чи ње ни ци да 
је Бе о град ски спо ра зум ле га ли зо вао се це си ју, да је фе де рал на др-
жа ва пре ста ла да по сто ји и да но ва за јед ни ца има ми ни мал не др-
жав не над ле жно сти. „Бе о град ски спо ра зум“ је био пр ви ко рак ка 
ко нач ном ци љу – не за ви сно сти. Већ на пр ви по глед, ком про ми сни 
ка рак тер се огле дао у на зи ву за јед ни це (Ср би ја и Цр на Го ра) и ак та 
ко јим се она уре ђу је. Упо тре бом тер ми на по ве ља у на зи ву нај ви-
шег ак та ко јим се уре ђу ју од но си Ср би је и Цр не Го ре же ле ло се 
ис та ћи да је у пи та њу за јед ни ца уго вор ног ка рак те ра, али је ње му 
при ро дат атри бут - устав на. Ипак, не сум њи ви до при нос „Бе о град-
ског спо ра зу ма“ је сти ша ва ње по ли тич ке кри зе у од но си ма Ср би је 
и Цр не Го ре. 

Устав на по ве ља је усво је на 4. фе бру а ра 2003. го ди не,35) а По ве-
ља о људ ским и ма њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма 28. 
мар та 2003. го ди не.36) Устав на по ве ља је де фи ни са ла: име, ци ље ве, 
сим бо ле и те ри то ри ју др жав не за јед ни це; од ре ђи ва ла се ди шта ин-
сти ту ци ја и од нос пре ма ме ђу на род ном пра ву. Она је уре ђи ва ла да 
по сто ји са мо ме ђу на род ни су бјек ти ви тет др жав не за јед ни це, а да 
је др жав на за јед ни ца за сно ва на на рав но прав но сти ње них чла ни-
ца. Над ле жност др жав не за јед ни це је за шти та основ них пра ва и 
сло бо да, за јед нич ка спољ на и од брам бе на по ли ти ка, је дин стве но 
тр жи ште, ца рин ски си стем и са о бра ћај и ве зе. За раз ли ку од кла-
сич них др жав них тво ре ви на, у Ср би ји и Цр ној Го ри је би ло про-

па ња Цр не Го ре из др жав не за јед ни це ме ђу на род ни до ку мен ти ко ји се од но се на СРЈ, 
по себ но Ре зо лу ци ја 1244 СБ  УН, од но си ли би се и у це ло сти ва жи ли за Ср би ју као 
сук це со ра.

 Др жа ва-чла ни ца ко ја то пра во ис ко ри сти не на сле ђу је пра во на ме ђу на род но-прав ни 
су бјек ти ви тет, а сва спор на пи та ња по себ но се ре гу ли шу из ме ђу др жа ве-сук це со ра и 
но во на ста ле др жа ве. У слу ча ју да се обе др жа ве-чла ни це у ре фе рен дум ском по ступ ку 
из ја сне за про ме ну др жав ног ста ту са (не за ви сност), у по ступ ку сук це си је ре гу ли шу се 
сва спор на пи та ња, као што је по сту пље но у слу ча ју прет ход не Ју го сла ви је.“ 

35) Устав на по ве ља др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не 
Го ре, бр. 1/03. На зив мо же да на ве де на по гре шан за кљу чак, јер ов де ни је реч о устав-
ном ак ту ка кав је слу чај са фран цу ском Устав ном по ве љом од 1830. го ди не. Ова устав-
на по ве ља је пред ста вља ла уго вор из ме ђу мо нар ха и на ро да, док је Устав на по ве ља из 
2003. го ди не би ла уго вор из ме ђу Ср би је, Цр не Го ре и пред став ни ка Европ ске уни је.

36) По ве ља о људ ским и ма њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма је са став ни део 
Устав не по ве ље. Она је до не та по истом по ступ ку као и Устав на по ве ља и са др жи раз-
ра ђен кор пус основ них људ ских пра ва и сло бо да (Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре, 
бр. 6/03).
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кла мо ва но за јед нич ко тр жи ште, али не и за јед нич ка мо не тар на и 
по ре ска по ли ти ке и је дин ствен бу џет. Ср би ја и Цр на Го ра су би ле 
др жа ве без цен трал не мо не тар не ин сти ту ци је (на род не бан ке), јер  
су ко ри сти ле раз ли чи те ва лу те.  

„Бе о град ски спо ра зум“ је пред ви део да јед но дом на скуп шти-
на ува жа ва по зи тив ну дис кри ми на ци ју по сла ни ка из Цр не Го ре. 
Скуп шти на је, пре ма Устав ној по ве љи, би ла јед но дом на и чи ни ло 
је 126 по сла ни ка, од ко јих 91 из Ср би је и 35 из Цр не Го ре. Сход но 
бро ју ста нов ни ка, Цр на Го ра је би ла над пред ста вље на у Скуп шти-
ни. Нај ва жни је функ ци је скуп шти не су за ко но дав на власт и из бор 
пред сед ни ка и Са вет ми ни ста ра.

Са вет ми ни ста ра и пред сед ник Ср би је и Цр не Го ре чи ни ли су 
из вр шну власт. Пред сед ни ка Ср би је и Цр не Го ре је би ра ла Скуп-
шти на на пе ри од од че ти ри го ди не, без мо гућ но сти ре и збо ра. Ње-
го ва основ на над ле жност је да, по ред пред ста вља ња Ср би је и Цр не 
Го ре у зе мљи и ино стран ству, пред се да ва Са ве том ми ни ста ра. Ка-
ко би се обез бе ди ла рав но прав ност ре пу бли ка, пред сед ник Скуп-
шти не и пред сед ник Ср би је и Цр не Го ре ни су мо гли би ти из исте 
др жа ве чла ни це. Са вет ми ни ста ра је би ло ко лек тив но те ло ко је су 
чи ни ли: ми ни стар спољ них по сло ва, ми ни стар од бра не, ми ни стар 
за ме ђу на род не еко ном ске од но се, ми ни стар за уну тра шње еко-
ном ске од но се и ми ни стар за људ ска и ма њин ска пра ва. Не у о би-
ча је но ре ше ње је би ла и при ме на ро та ци је за ми ни стра од бра не 
и ми ни стра спољ них по сло ва, ко ји су на кон две го ди не за ме ни ли 
функ ци је са сво јим за ме ни ци ма (члан 42).

Суд ску власт оли ча вао је Суд Ср би је и Цр не Го ре. Он је тре ба-
ло да има устав но суд ску, прав но суд ску и управ но суд ску функ ци-
ју. Ње го ва основ на над ле жност се, пре ма Бе о град ском спо ра зу му, 
са сто ја ла у ујед на ча ва њу суд ске прак се. С об зи ром на то да не ма 
ин стан ци о ну над ле жност, ја сно је да ни је по сто ја ла је дин стве на 
пра во суд на власт у за јед ни ци. 

Кон фе де рал на при ро да др жав не за јед ни це се пре по зна је и у 
на чи ну ко ман до ва ња Вој ском. Вој ском је ко ман до вао Вр хов ни са-
вет од бра не ко ју су чи ни ли три пред сед ни ка, а од лу ке су се до но-
си ле кон сен зу сом. То прак тич но зна чи да је ин сти ту ци о на ли зо ва-
но пра во ве та у ко ман до ва њу ору жа ним сна га ма. Вој ска ни је би ла 
про фе си о нал на, али су ре гру ти су има ли пра во из бо ра у ко јој ре-
пу бли ци слу же вој ни рок.
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Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра је пред ста вља ла нео-
бич ну тво ре ви ну. Она је на ста ла као по сле ди ца раз ли чи тих по ли-
тич ких ин те ре са, што је ути ца ло и на ка рак тер са ме за јед ни це. За-
јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре ни је има ла свој ства др жа ве, већ ви ше 
јед ног об ли ка по ве зи ва ња или са ве за су ве ре них др жа ва по зна ти јих 
под на зи вом - кон фе де ра ци ја.37) Ар гу мен ти у при лог ове те зе су 
њен на ста нак (ме ђу на род ним уго во ром) и не ста нак ове за јед ни це 
(јед но стра ним рас ки дом). Да је то би ла и јед на про ви зор на тво ре-
ви на све до чи и на ру ша ва ње по ступ ка и ро ко ва за кон сти ту и са ње 
ор га на за јед ни це и не у са гла ше ност ре пу блич ких уста ва са Устав-
ном по ве љом.38)

Устав ном по ве љом и За ко ном о спро во ђе њу Устав не по ве ље 
би ло је пред ви ђе но да се одр же из бо ри са пар ла мент Ср би је и Цр-
не Го ре у фе бру а ру 2005. го ди не. С об зи ром на то да власт у Цр-
ној Го ри ни је при ста ја ла на њи хо во одр жа ва ње пре ре фе рен ду ма 
о не за ви сно сти,39) из ме ње на је Устав на по ве ља та ко да је одр жа-
ва ње из бо ра за Скуп шти ну др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра 
ускла ђе но са одр жа ва њем ре пу блич ких пар ла мен тар них из бо ра. 
Ком про мис је по стиг нут за хва љу ју ћи чи ње ни ци да је у су прот ном 
по сто ја ла мо гућ ност да до ђе до пре ки да у про це су при сту па ња Ср-
би је и Цр не Го ре Европ ској уни ји. Устав на по ве ља је из ме ње на пет 
да на, пре до но ше ња по зи тив не оце не Сту ди је из во дљи во сти (12. 
апри ла).40) Спо ра зум су пот пи са ли пред сед ни ци ре пу бли ка и вла да 
др жа ва чла ни ца, али и ви со ки пред став ник за спољ ну по ли ти ку и 
без бед ност ЕУ, „ко ји је та ко по стао еле мент уста во твор не вла сти у 
др жав ној за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра.“41) Тач ком 3. овог спо ра-
зу ма уре ђе ни су и прин ци пи ор га ни зо ва ња ре фе рен ду ма о не за ви-
сно сти. Аманд ма ни на Устав ну по ве љу су усво је ни 29. ју на 2005. 

37) Рат ко Мар ко вић сма тра да је реч о „уго вор ној тво ре ви ни са рас кид ним усло вом“, од-
но сно „про ви зор ним об ли ком об је ди ња ва ња две др жа ве чла ни це“ (Р. Мар ко вић, нав. 
де ло, стр. 147). По сто је и ми шље ња ко ја сма тра ју да се „у осно ви, ра ди ло се о јед ној 
кон фе де ра ци ји, од но сно на ро чи том об ли ку уни је др жа ва, ко ји као мо дел ни је са свим 
јед но ста ван и чист те о риј ски обра зац.“ Б. Ми ло са вље вић, Д. По по вић, Устав но пра
во, че твр то из ме ње но и до пу ње но из да ње, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он, ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2011, стр. 102.

38) Оп шир ни је: Paj van čić Ma ri ja na, „Kr še nje Ustav ne po ve lje dr žav ne za jed ni ce Sr bi ja i Cr na 
Go ra“, Prav ni ži vot, br. 12/2005, Be o grad, стр. 1105-1123.

39) У фе бру а ру 2005. го ди не, Вла да Цр не Го ре је пред ло жи ла да се др жав на за јед ни ца Ср-
би је и Цр не Го ре тран сфор ми ше у са вез су ве ре них др жа ва.

40) Текст овог спо ра зу ма је до сту пан на елек трон ској адре си: http://www.sr bi ja.gov.rs/ve sti/
do ku men ti_sek ci ja.php?id=25039 (по се ће но 7. фе бру а ра 2011); Ви де ти и: С. Ор ло вић, 
По ли тич ки жи вот у Ср би ји из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра ти је, ЈП „Слу жбе ни гла-
сник“, Бе о град, 2008, стр. 186. 

41) Р. Мар ко вић, нав. де ло, стр. 147.
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го ди не. На кон ре фе рен дум о не за ви сно сти, одр жа ног у Цр ној Го ри 
21. ма ја 2006. го ди не,42) пре ста ла је да по сто ји др жав на за јед ни ца 
и на ста ле су две са мо стал не др жа ве – Ср би ја и Цр на Го ра. Обе др-
жа ве су убр зо до не ле и сво је но ве уста ве. 

4. Устав Републике Србије од 2006. године

На кон ви ше од јед ног ве ка, Ср би ја је до би ла Устав као не за ви-
сна и су ве ре на др жа ва 2006. го ди не. С об зи ром на то да је усво јен 
у На род ној скуп шти ни на дан ко ји се пра зну је по цр кве ном ка лен-
да ру, у де лу на ше јав но сти је по знат и као „Ми тров дан ски устав“. 
Устав је по но вио гре шке прет ход них уста ва, пре све га у по гле ду 
на чи на ње го вог до но ше ња. По из гле ду, са др жи ни сво јих од ред би, 
не по ре ци во под се ћа на Устав од 1990. го ди не. Пет го ди на доц ни је 
ње го ве ма не се ја сни је ви де, па је и у де лу по ли тич ке ели те са зре-
ло уве ре ње да се Устав мо ра ме ња ти. Ипак, ка ко у срп ској по ли-
ти ци вер бал на обе ћа ња не зна че мно го, про ме на овог уста ва ни је 
из ве сна. Тим пре, што по сту пак ње го ве про ме не зах те ва ис пу ње ње 
ком плек сних нор ма тив них усло ва и по ли тич ких прет по став ки.

Устав од 2006. го ди не је на пи сан и усво јен по убр за ном по-
ступ ку. До ду ше, уста во тво рац је сле дио ло ги ку кон ти ну и те та па су 
од ред бе о по ступ ку про ме не основ ног за ко на, пред ви ђе не Уста вом 
од 1990. го ди не, вер но по што ва не. Та кав при ступ по стао је ме та 
кри ти ка. Нај пре, јер се сма тра ло да се при зна њем на че ла устав ног 
кон ти ну и те та ле ги ти ми зи ра ју по сле ди це по ли ти ке ре жи ма у по-
след њој де це ни ји ХХ ве ка и не вр ши рас кид са ауто ри тар ном про-
шло шћу.43) Устав ни кон ти ти ну и тет, у том по гле ду, озна ча вао је и 
очу ва ње ста рог си сте ма дру штве них вред но сти. Дру ги ар гу мент је 
по ла зио од прет по став ке да се дру штве но-по ли тич ки ми ље ра ди-
кал но из ме нио у про те кле две де це ни је, што је из не дри ло по тре бу 
да устав ар ти ку ли ше но ву ствар ност.44) Прем да из раз ли чи тих те о-
риј ских угло ва, оба ми шље ња се се сло жи ла у то ме да је но ви устав 
тре ба ло да до не се уста во твор на скуп шти на. 

Глав ну уло гу у из ра ди но вог уста ва во ди ле су Де мо крат ска 
стран ка Ср би је и Де мо крат ска стран ка. Спор на ре ше ња уса гла ша-

42) На ре фе рен ду му се из ја сни ло 419.240 гла са ча (86,5% од укуп ног бро ја би ра ча). По др-
шку не за ви сно сти Цр ној Го ри је да ло 230.661 гра ђа нин (55,5%), док је про тив би ло 
185.002 гра ђа на (44,4%).

43) Упо ре ди ти: А. Мол нар, Сун це ми та и ду гач ка сен ка Кар ла Шми та, ЈП „Слу жбе ни гла-
сник“, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2010, стр. 48-49.

44) Ви де ти: Ски ца за но ви устав Ср би је, Бе о град, 2004, стр. 7-8.
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ва ле су са дру гим пар ла мен тар ним пар ти ја ма. У том по гле ду, у од-
но су на Устав од 1990. го ди не, по стиг нут је ви сок сте пен стра нач-
ког ком про ми са.45) Ме ђу овим по ли тич ким ак те ри ма је пре вла да ло 
ми шље ње да је до но ше ње уста ва стра нач ка ствар, а да На род на 
скуп шти на и гра ђа ни ва ља са мо да по твр де њи хов до го вор. Гра ђа-
ни ма је об ја шње но да по сто ји ва жан др жав ни раз лог да се хит но 
при сту пи до но ше њу уста ва. Но вим уста вом се шти ти те ри то ри јал-
ни ин те гри тет, од но сно ис по ља ва се на род на во ља да је Ко со во и 
Ме то хи ја са став ни део Ср би је. Ре зул тат устав ног ре фе рен ду ма је 
имао за да так да по ша ље по ру ку ме ђу на род ној за јед ни ци да Ср би ја 
не ће при хва та ти не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је. 

По ред на ве де ног по сто ја ли су и дру ги, оправ да ни раз ло зи за 
до но ше ње но вог Уста ва. Пре све га, не ста ла је за јед нич ка др жа ва 
па је тре ба ло и нај ви шим прав ним ак том уре ди ти оба вља ње овла-
шће ња ко ја су прет ход но пре не та на са ве зни ни во. У то ме је Ср би ја 
и по жу ри ла у од но су на Цр ну Го ру, ко ја ће ка сни ти на ред них го-
ди ну да на. На по слет ку, Устав је по твр дио адоп ци јом ши ро ког ка-
та ло га људ ских пра ва и сло бо да, уво ђе њем од ре ђе них ин сти ту ци ја 
(ом буд сман и др жав ни ре ви зор) и су ге сти ја ме ђу на род них те ла и 
ор га ни за ци ја, по пут Ве не ци јан ске ко ми си је, по што ва ње од ре ђе них 
вред но сти што је по себ но би ло ва жно у про це су европ ских ин те-
гра ци ја. 

Сход но екс пре сној фор му ли, На црт уста ва је усво ји ла На род на 
скуп шти на по скра ће ном по ступ ку. Уста но вље на је по себ на сед-
ни ца, као об лик ра да На род не скуп шти не, на кон из ме не ње ног по-
слов ни ка у но ћи пре са ме рас пра ве и гла са ња о Пред ло гу уста ва. 
По сла ни ци су има ли на рас по ла га њу два и по са та да се упо зна ју 
са тек стом На цр та, и још че ти ри са та за рас пра ву и гла са ње у ве-
че 30. сеп тем бра 2006. го ди не. Ако је у овом слу ча ју уста во тво-
рац во дио ра чу на о еко но мич но сти, при ли ком од ре ђи ва ња да ту ма 
о ре фе рен ду му је био при лич но ко мо тан. Од лу ка да се ре фе рен дум 
одр жи у два да на, ни је има ла упо ри шта у за кон ским про пи си ма.46) 

Ре зул та ти ре фе рен ду ма су би ли ис под оче ки ва ња чак и за пе-
си ми сте. На ре фе рен дум је иза шло 54,91% гра ђа на са би рач ким 
пра вом, а за до но ше ње но вог уста ва је гла са ло 53,04% би ра ча. 

45) Д. Па вло вић, С. Ан то нић, Кон со ли да ци ја де мо крат ских уста но ва у Ср би ји по сле 2000. 
го ди не, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2007, стр. 214.

46) Ви де ти: За кон о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 48/94 
и 11/98. 
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Сум њу у ре зул та те ре фе рен ду ма је под ста кла на гла из ла сност гла-
са ча у по след њим са ти ма гла са ња, јер је та да вол шеб но ду пли ран 
број би ра ча ко ји су се по ја ви ли на гла сач ким ме сти ма у од но су 
на прет ход ни пе ри од. Из не на ђе ње сла бим ре фе рен дум ским од зи-
вом је би ло ве ће уто ли ко што су гла са чи ста вље ни пред свр шен 
чин (Устав или гу би так Ко со ва). Ан ти ре фе рен дум ска кам па ња ни-
је има ла рав но пра ван трет ман и усло ве, а на кон ре фе рен ду ма су 
об ја вље ни из ве шта ји ко ји ука зу ју на кр ше ње за кон ских про пи са и 
де мо крат ских про це ду ра у то ку спро во ђе ња из ја шња ва ња гра ђа на 
о Пред ло гу уста ва.

По сле ди це бр зог усва ја ња оста ви ле су тра га на ква ли тет 
устав ног тек ста. Ко ри сте ћи Устав од 1990. го ди не по пут па лимп-
се ста, уста во тво рац је до пи си вао но ве стра ни це. И прав нич ки не-
у ком чи та о цу сме та што су том при ли ком на пра вље не пра во пи сне 
гре шке. При вр же ни ци ма устав но прав не стру ке ве ћу не во љу ства-
ра ју сти ли стич ке акро ба ци је и сло бод не ин тер пре та ци је, по пут 
ква ли фи ка ци је да је На род на скуп шти на „нај ви ше пред став нич-
ко те ло“. Де таљ ни ја аутоп си ја от кри ва да нео про сти ви про пу сти 
(нпр. „блан ко остав ке“)  се те шко са ни ра ју.

III. УСТАВИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Ср би ја је у два сто ле ћа сво је устав не по ве сти усво ји ла го то во 
два де сет уста ва.47) И то ни је би ло до вољ но да она раз ре ши сво је 
устав но пи та ње. С об зи ром на ка рак тер по сто је ће си ту а ци је, нео-
п ход ност про ме не уста ва у про це су европ ских ин те гра ци ја и  „ко-
сов ских апо ри ја“, до но ше ње Уста ва од 2006. го ди не је крај по чет ка 
ре ша ва ња устав ног пи та ња. Устав но пи та ње ни је ви ше оп те ре ће но 
им пе ра ти вом ства ра ња за јед нич ке др жа ве са су се ди ма, али је сте 
не ре ше ном по зи ци јом Ко со ва и Ме то хи је. Сим пли фи ко ва но по-
сма тра но, опи са ном ста њу су ку мо ва ле објек тив ни и су бјек тив ни 
узро ци и окол но сти. Оне се ти чу по ли тич ких ак те ра и оп штег со-
ци јал ног ам би јен та при ли ком до но ше ња уста ва.

Устав не про ме не не мо гу се раз у ме ти без од го ва ра ју ћег по ли-
тич ког кон тек ста и дру штве ног окру же ња. По сма тра ју ћи срп ски 
слу чај, ви ди мо да су то „уста ви у ван ред ном ста њу“. Ова кон ста-
та ци ја је ре зул тат екс трем них по ли тич ких не да ћа у вре ме ка да су 

47) До не то је шест уста ва до по чет ка Пр вог свет ског ра та, два уста ва за вре ме пр ве Ју го-
сла ви је, че ти ри са ве зна и исто то ли ко ре пу блич ких уста ва у раз до бљу со ци ја ли стич ке 
устав но сти, два ре пу блич ка и је дан фе де рал ни устав у про те кле две де це ни је. 
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уста ви усва ја ни. Ср би ја се, за раз ли ку од дру гих тран зи ци о них зе-
ма ља, су о ча ва ла са сло же ни јим зах те ви ма при ли ком до но ше ња пр-
вог уста ва. При ме ра ра ди, у вре ме ка да је усва јан Устав од 1990. 
го ди не, ти ња ли су ору жа ни су ко би на под руч ју фе де рал не др жа ве 
ко ја је не ста ја ла и ет нич ке на пе то сти у фе де рал ној је ди ни ци. Уста-
ву је за да та уло га ак та ко ји ма се ар ти ку ли шу про це си де мо кра ти-
за ци је, али и ин стру мен та за шти те др жав но сти. На ве де ни ци ље ви 
ни су ком па ти бил но по ста вље ни, што је по сле ди ца праг ма тич них 
по ли тич ких ин те ре са. 

На овом па ра диг ма тич ном при ме ру, ви де ли смо да је Устав 
имао и функ ци ју по лу ге за осва ја ње и ста би ли зо ва ње по ли тич ке 
вла сти. Сход но то ме, опо зи ци ја а ти ме и де ло ви дру штва су ели-
ми ни са ни из уста во твор ног по ступ ка. Ди ја лог вла сти и опо зи ци је 
о ка рак те ру устав них про ме на ни је по сто јао. То је на ру ши ло ле ги-
тим ност устав ног по рет ка. Ауто ри тет уста ва као сто же ра прав ног 
си сте ма био је по љу љан од са мог ње го вог на стан ка. Устав ни је био 
у ста њу да по др жа ва зах те ве за кон стру и са њем ко хе рет ног прав ног 
по рет ка и вла да ви не пра ва. На про тив, прав ни по ре дак по тре са ће 
ано мич не не ус кла ђе но сти из ме ђу са ве зног и ре пу блич ког за ко но-
дав ства и јаз из ме ђу устав не нор ме и прак се.

Устав, као јед но од нај зна чај ни јих на ци о нал них зна ме ња, ни је 
се учвр стио као сим бол дру штве не ин те гра ци је већ као те ма спо-
ре ња. Овај усуд по на вља ће се у ме та мор фо за при ли ком до но ше ња 
Уста ва СРЈ (до го вор по ли тич ких ели та) и Уста ва од 2006. го ди не 
(до го вор пар тиј ских кар те ла). Устав на по ве ља Ср би је и Цр не Го ре 
до зво ли ће но ву вр сту по ку са – да се ме ђу на род ним уго во ром, уз 
по сре до ва ње Европ ске уни је ре де фи ни шу од но си до ју че ра шњих 
фе де рал них је ди ни ца. 

На чин до но ше ња уста ва оста вио је тра га на ква ли тет устав ног 
тек ста. Уста ви су из ра ђе ни под дик та том хи тро сти, на вод но нео д-
ло жних по тре ба у др жав ном ин те ре су. По сма тра ју ћи прав но тех-
нич ки Устав од 2006. го ди не, он је и нај сла би јег ква ли те та у од но су 
на по ме ну те дру ге уста ве. Та ко је уме сто ко ри сти, на пра вље на ве ћа 
ште та. 

Са гле да ва ње ових ис ку ста ва из на ше бли же устав но прав не 
про шло сти по ма же у од ре ђи ва њу основ них ка рак те ри сти ка раз во-
ја устав но сти у Ср би ји и де фи ни са ње про бле ма ко ји мо гу по мо ћи 
у ис пра вља њу гре ша ка и ус по ста вља њу устав не де мо кра ти је. На ук 
је да се устав на ре фор ма при хва ти као оп ште дру штве ни за да так, а 
да ути цај на на ста нак но вог уста ва има ју раз ли чи ти де ло ви дру-
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штва. То сва ка ко не тре ба ра ди ти под по ли тич ким им пе ра ти ви ма и 
при ти сци ма, јер је то по сао ко ји зах те ва стр пље ње и кон сул то ва ње 
прав не стру ке.  

Miodrag Radojevic
TWO DECADES IN SERBIA CONSTITUTIONALITY  

- Constitutions of the “emergency” - 
(1990-2010)
Summary

In this text author analyzed modern period in develop
ment of Serbian constitutionality. The author started the 
analysis from the point of methodological matrix by which 
the constitutional order is a complex product of social and 
historical processes. In accord with a theory of constitu
tionalism the author analyzed political circumstances and 
formallegal character of the procedure of adoption of the 
Constitution and underlined its substantial deficiencies. 
In case of Serbia it is possible to notice that the consti
tutions are “the constitutions in the state of emergency.” 
In contrast to other transitional states, Serbia faced more 
complex demands (challenges) regarding adoption of first 
Constitution. The Constitution gained a role of an act for 
articulation of democratization processes and also the 
role of protection of the statehood. In such circumstances 
it was more difficult to accomplish a constitutional formu
la and adopt the constitutions in accord with procedural 
legitimacy. Main political factors treated the Constitu
tion issue within the context of the partyoriented politics, 
which implied that the Constitution was not accepted as a 
basic social contract.
Key Words: Constitution, constitutionality, constitutional
ism, legitimacy, the reign of law, federalism, state union 
of Serbia and Crna Gora, European Union, constitutional 
consensus, capacities of political institutions
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Resume
Modern period of development of constitutionality in Ser
bia symbolically started with disintegration of doctrine 
and practice of realsocialism. On global level transition 
implied a change of ideological paradigm – installment of 
market economy, multiparty system and the reign of law. 
New constitutions in postcommunist states confirmed and 
declaratively guarantied political reforms. In majority of 
these states the way of adoption of the Constitution and its 
frame were a result of the settlement between government 
and opposition. Their recent history of constitutionalism 
was not marked by frequent changed and conflicts regard
ing solution of the Constitution issue. However in Serbia 
the constitutional process went on by different scenario. 
Serbia independently adopted two republic Constitutions 
(1990 and 2006) and participated together with Crna 
Gora in adoption of federal Constitution (1992) and the 
Constitutional Charter (2003). What these constitutional 
acts had in common was the fact that they were all adopted 
in the midst of unfavorable political circumstances. Un
regulated state status, Sisyphuslike work of preservation 
of dysfunctional federation with Crna Gora, ethnical con
flicts of Serbian people in other republics and preservation 
of territorial integrity and sovereignty influenced the pro
cess of bringing solution to the Constitution issue. During 
last two decades Serbia was continually in an informal 
state of emergency, which produced numerous negative 
consequences to its overall economic and political devel
opment. Political energy was not directed toward solving 
of the issue of development of democracy, but to solving of 
national and state issue. 
Aggravating circumstances in which the adoption and 
change of the Constitution took place were objective mo
ments of this process. The Constitution of 1990 was ad
opted in circumstances of upcoming disintegration of Yu
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goslav socialist federation, development of secessionist 
movement of Albanians in Kosovo and Metohija and prior 
to organization of first multiparty election after a period 
of half a century. 
At that time it did not occur yet to Serbian political elite 
to think about adoption of the Constitution as the matter 
of compromise between government and opposition. This 
fact caused the opposition to proclaim that the change of 
the Constitution was its main demand as well as one of 
basic topics in political life. Two years later there was ad
opted the joint Constitution with Crna Gora for purpose of 
preservation of the statelegal continuity of Yugoslavia. A 
requiem for disintegration of the Federal Republic of Yu
goslavia started with adoption of the State Charter. In this 
document which was signed by highest state officials of 
the two republics under supervision of representatives of 
the European Union there was deposited duration of “the 
statelegal marriage”. Serbia adopted a new Constitution 
in 2006 as an independent state, with a basic legitimate 
precondition that by this act it protected her territorial in
tegrity in Kosovo and Metohija. 
Political circumstances influenced the way of adoption of 
these constitutions and the Constitutional Charter. Their 
characteristics were the speed in the adoption of the Con
stitution, breaking the rules of the Constitutionmaking 
procedure and undermining of the principle of Constitu
tionality. 
As a rule, apart from political parties other social ac
tors were not involved into the public debate regarding 
the making of Constitution. The procedure of adoption of 
the Constitution influenced the content of normative text. 
Quality of the text of the Constitution is (was) not achieved 
in appropriate legaltechnical level.

 Овај рад је примљен 28. априла 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
јуна 2012. године.
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