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ТРАНЗИЦИОНИИКОНСОЛИДАЦИОНИ
ПРОЦЕСИУХРВАТСКОЈИСРБИЈИ:

КОМПАРАТИВНААНАЛИЗА
Сажетак

Процеси транзиције и демократске консолидације у
Хрватској и Србији, предмет су нашег проучавања,
каоиидејнематриценакојимасезапочињеиопсто
јава,удужемвременскомпериоду,формирањеновога
политичког поретка. То су, превасходно, идеје o из
градњи националне државе, као упоришта за успо
стављањепосткомунистичкогполитичкогсистемау
овимдржавама,теизворлегитимностинобихрежи
ма.
Кључнеречи:Хрватска,Србија,транзиција,демокра
тизација,консолидација,националнадржава

Dе ве де се те го ди не XX ве ка би ле су из ра зи то бур не у Ис точ ној 
и Цен трал ној Евро пи, по себ но у бив шој Ју го сла ви ји1).  Еко-

ном ске по сле ди це не ста бил не по ли тич ке си ту а ци је, би ле су на ро-
чи то ви дљи ве. Пот по мог ну те на ци о на ли стич ком ре то ри ком, до ве-
ле су до за о штра ва ња од но са ме ђу со ци ја ли стич ким ре пу бли ка ма. 

* Аси стент ки ња на Фа кул те ту за прав не и по слов не сту ди је у Но вом Са ду; док то рант ки-
ња на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду

1) О до га ђа њи ма тих го ди на по гле да ти: Т. G. Аsh, 1993, Migrađani1989.Svjedočanstva
izVaršave,Budimpešte,BerlinaiPraga, Za greb; В. Пу сић, 1992, Владаоцииуправљачи, 
За греб; С. Ђу кић, 1992, Какоседогодиовођа, Бе о град; Д. Ра до са вље вић, 2001, Елите
итрансформација, Но ви Сад; N. Vla di sa vlje vić, 2008,Serbia’sAntibureaucraticRevolu
tion:Milosevic,theFallofCommunismandNationalistMobilization, Lon don; С. Слап шак, 
1992, ШтајеизазвалоратуЈугославији, Бе о град; П. Та шић, 1994, Како јеубијена
другаЈугославија, Ско пље; D.Bi land zić, 1999,Hrvatskamodernapovijest, Za greb; D.Jo-
vić, 2003, Juzgoslavija država koja je odumrla.Uspon,kriza i padKardeljeve Jugoslavije
(19741990), Za greb; и мно ге дру ге из во ре.
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Одр жа ва ње sta tu sa quo по ста ло је не мо гу ће јер је шеф др жа ве, 
ди зај ни ран као осмо чла ни ко лек тив ни ор ган2)  гу био ауто ри тет у 
ре пу блич ким и по кра јин ским ор га ни ма вла сти. Оп шта по ли тич ка 
не ста бил ност до ве ла је до успо на ра ди кал них во ђа у окви ру Са-
ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, пре свих, Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, у 
СК Ср би је3). 1988. го ди ну мо же мо на ве сти као пре лом ну го ди ну за 
да љу суд би ну Ју го сла ви је.

Као пред сед ник Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за 
ко му ни ста Ср би је (ЦКСКЈ), Сло бо дан Ми ло ше вић је 1988. го ди-
не ус по ста вио но ви по ли тич ки курс, ко ји ће Ср би ју и Ју го сла ви ју 
од ве сти на стран пу ти цу ет но-на ци о на ли зма ко ји ће Ср би ју и Ју го-
сла ви ју од ве сти на стран пу ти цу ет но-на ци о на ли зма, због че га ће, 
укљу чу ју ћи и дру ге раз ло ге, до ћи и до рас па да Ју го сла ви је. Ми-
ло ше ви ће ва ауто ри тар на по ли ти ка, пот по мог ну та на ци о на ли стич-
ким про јек ти ма у оста лим ре пу бли ка ма, до ве шће до кр ва вих су-
ко ба, нај пре у Хр ват ској, а по том и у Бо сни и Хер це го ви ни, за тим 
на Ко со ву, да би се фи на ле те по ли ти ке од и гра ло у са мој Ср би ји. 
До кон сти ту ци о нал ног рас па да Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је до ла зи већ 1990. го ди не, ка да по је ди не ње не 
ре пу бли ке, до но се но ве уста ве ко ји су би ли у ди рект ној кон тра-
дик тор но сти са Уста вом СФРЈ из 1974. го ди не4).  До но ше ње Уста ва 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 27. апри ла 1992. го ди не, и фор мал-
но је озна чи ло крај СФРЈ. 

На ци о на ли стич ка по ли ти ка ко ја је обе ле жи ла де ве де се те го-
ди не XX ве ка у Хр ват ској и Ср би ји, по че так кра ха у обе зе мље 
до жи ве ће то ком 2000. го ди не. У Хр ват ској ће Хр ват ска де мо крат-
ска за јед ни ца (ХДЗ) ре ла тив но мир но оти ћи с вла сти на кон пар ла-
мен тар них из бо ра, док ће из бо ри у СР Ју го сла ви ји и Ср би ји би ти 
пра ће ни по ку ша јем по ни шта ва ња ре зул та та од стра не ре жи ма Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је (СПС), што ће као по сле ди цу има ти 
де мо крат ску пе то ок то бар ску ре во лу ци ју. 

По ли тич ке про ме не ко је су се од и гра ле по чет ком но вог ми ле-
ни ју ма у ове две зе мље, до не ће са со бом и но ве устав не про ме не 

2) По Уста ву СФРЈ из 1974. го ди не, сва ка ре пу бли ка и по кра ји на је у Пред сед ни штву 
СФРЈ би ла за сту пље на са по јед ним чла ном; до устав них аманд ма на из 1988. го ди не, 
члан Пред сед ни штва је био и пред сед ник Пред сед ни штва ЦК СКЈ, по по ло жа ју.

3) Ви ди ви ше у: N. Vla di sa vlje vic, 2008,Serbia’sAntibureaucraticRevolution:Milosevic,the
FallofCommunismandNationalistMobilization, Lon don

4) Пр ви та кав устав усва ја јед но стра нач ка скуп шти на Ср би је, 28. сеп тем бра 1990. го ди не, 
са по ли тич ком па ро лом “Пр во устав, па из бо ри”.
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– у Хр ват ској је до шло до из ме не од ред би ко је се од но се на пред-
сед нич ка овла шће ња, пи са на по ме ри Фра ње Туђ ма на, док ће се 
у Ср би ји тај про цес отег ну ти, та ко да је но ви устав до не шен тек 
2006. го ди не.

ТРАНЗИЦИЈАИКОНСОЛИДАЦИЈА
УХРВАТСКОЈИСРБИЈИ

Историјскенапомене

Хр ват ска и Ср би ја, да нас не за ви сне и де мо крат ске др жа ве, 
осим не ко ли ко за јед нич ких обе леж ја, де ле и за јед нич ку исто ри ју, 
ве ћим де лом XX ве ка. По чет ком де ве де се тих го ди на, обе су кре ну-
ле пу тем из град ње и ре а фир ма ци је на ци о нал не др жа ве. Мо дер не 
др жа ве сво ју ле ги тим ност цр пе из сте пе на де мо кра тич но сти ин-
сти ту ци ја и про це ду ре и њи хо ве ефи ка сно сти, од но сно, мо гућ но-
сти оства ре ња спе ци фич ног дру штве ног кон сен зу са о гра ни ца ма 
про сти ра ња др жав не ре гу ла ти ве у обла сти дру штве них од но са. 
Тра ди ци о нал но се по и ма ње др жа ве де тер ми ни стич ки за сни ва ло 
на по сто ја њу те ри то ри је и ста нов ни штва, ко је је по ве за но за јед-
нич ким ет нич ким по ре клом. На ци о нал на др жа ва, као кон цепт XIX 
ве ка, за сни ва се на овим прет по став ка ма. Оства ре на је, и раз ви је на 
са мо на ци ја ко ја је ство ри ла сво ју соп стве ну др жа ву, и та ко по-
ста ла фак то ром ме ђу на род не по ли ти ке и по рет ка и до би ла ме ђу-
на род ни ле ги ти ми тет и спољ ну су ве ре ност. „Бракизмеђунације
идржавеиспаданужанпоидеолошкојиполитичкојлогицикапи
тала.Државасанацијомобезбеђујеразвојистабилност,ефика
сностифункционисање.Нацијабездржавегубисвојебитнеод
ликесадржанеутериторији,традицији,пореклу.Развојкапитал
скогдруштваједиктираостварањенационалнедржаве...штоје
омогућилокапиталудасестабилизујекаовладајућипродукциони
идруштвениоднос.“5) За Бру ба ке ра „Дебатеограђанствууве
кунационалнедржавесудебатеонационалитету,отомешто
он значи,штобитребалодазначииштоприпаданационалној
држави.Националнадржавајеиидејаиидеал:тојеједанпосеб
ниначинвредновањаиозначавањасоцијалногиполитичкогчлан
ства.Ускладусаовиммоделомчланстваунационалнојдржави
моглобисеозначитикаоегалитарно,свето,национално,демо

5)  Види: Б. Ковачевић у Д. Радосављевић, 2001, Елитеитрансформација, Нови Сад, стр. 
43-45.
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кратско,јединственоисоцијалноизводиво.Одвременакласичне
европске националне државе, ове норме настављају да обликују
говор о националитету, грађанству, имиграцији, војној служби,
држави благостања, патриотизму, националном идентитету и
другимпитањимакојасеодносеначланствоуполитичкојзајед
ници“.След стве но то ме, ја сан је мо дел на ци о на ли ста „који,уосно
ви,бранеинтегралнувредносткласичногмоделадржаве.Саже
то,чланствоудржави(грађанство)претпостављаприпадност
нацији(националитет).“6)Та ко По ду на вац, сле де ћи Ги ден са, на-
гла ша ва став о на ци о на ли зму као основ ној уни фи ци ра ју ћој си ли: 
„уњемусе,каоособитојетичкојисупстантивнојдоктрини,суп
ституираонафункцијакојујетрадицијаималаупредмодерним
типовимавладавина(‘територијалнедржаве’)“7) па за кљу чу је да 
се на ци о на ли зам ну жно при ка зу је у два „мо мен та“ - пр во, при ро да 
свих на ци о на ли стич ких по кре та је ин хе рент но по ли тич ка; дру го, 
да је сре ди шња од ре ђе ност на ци о на ли зма мит о уте ме ље њу по ли-
тич ке за јед ни це. Или, ка ко то ка же Ги денс: „Безобзиранаразлике,
националистичкиидеалтендиракаконцепту‘домовине’;другим
речима, ка концептутериторијалности; намиту о утемељењу
заједнице заснива се културнааутономијаоне заједнице којаби
требалодабуденосилацовихидеала(...)Солидарносткојунацио
нализамжелидаобликујеутемељенајенапосесијиземље,итоне
билокојеземље,већхисторијскеземље,земљепрошлихгенераци
ја“. На ци ја и на ци о на ли тет са чи ња ва ју онај иде о ло шки суп страт 
на осно ву ко је га се оправ да ва и из во ди за кљу чак о пре мо ћи др-
жа ве над об ли ци ма од ре ђе них ауто ном них мо ћи. „Онаслужикао
кључнифакторуједињавањаполитичке заједнице.Но,нужно је
рећи,данацијаинационалитетпредстављају‘критику’несамо
претполитичкихоблика уједињавањавећ, подједнако, и критику
ограниченостинововековнеуговорнетеоријеоуједињавањузајед
нице.“8)

Фун да мен тал но по ли тич ко-прав но пи та ње др жа ве, та ко и 
оне оства ре не на ре ла тив но “чи стој” ет нич кој те ри то ри ји, је сте 
од нос пре ма ма њи ни/ма њи на ма, ко је та ко ђе мо гу да об но ве осе-
ћа ња све сти при пад но сти по је ди ним ет нич ким, кул тур ним, па и 
по ли тич ким по себ но сти ма. Иде ја па три о ти зма, као бра на евен ту-

6) Ви ди: М. По ду на вац, 1998, Принципграђанстваипоредакполитике, Бе о град, стр. 58.
7) Исто, стр. 68.
8) Исто, стр. 71.
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ал ном рас та ка њу др жав не за јед ни це и при пад ност „искон ској це-
ли ни“, основ на иде о ло шка по став ка кон цеп та на ци о нал не др жа ве, 
уда ља ва ју је од мо гућ но сти ре ша ва ња овог про бле ма из ван де ло-
кру га за јед ни це уте ме ље не на сло бод ном из бо ру ње них гра ђа на. 
„Државаорганизиранацијууразвојуинастојимонополизирати
националнутрадицију чинећи одтога моменат будућности ко
јизацртавасакупљајућисјећањенароданације“.9)  За то, „нација
постајесидриштедржавневласти“, јер бит не од ли ке на ци о нал-
ног иден ти те та има ју по се бан зна чај за функ ци о ни са ње др жа ве. 
Та ко је и на пи та ње: „Дали је задемократизацијудруштвану
жанпролазаккрозетапунационалнедржаве?“, у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва, у исто риј ском раз во ју др жа ве, био по зи ти ван од го вор. 
„Национална је држава представљала инфраструктуру држав
ноправнедисциплинскеуправе,тепружилагаранцијузаочување
простораиндивидуалногиколективногделовањаослобођеногод
дјеловањадржаве.“10)  Кон се квент но, сле ди став да је на ци о нал на 
др жа ва ство ри ла осно ве за раз вој кул тур не и ет нич ке хо мо ге но сти, 
а јед но вре ме но је из јав ног, кул тур ног и по ли тич ког жи во та би ва ла 
ис кљу че на ма њи на/ма њи не. 

По је ди не су зе мље из ис точ не и цен трал не Евро пе при хва ти ле 
кон цепт на ци о нал не др жа ве по чет ком де ве де се тих, има ју ћи мно-
го број не на ци о нал не про бле ме из прет ход ног си сте ма. Твр до кор но 
су оп сто ја ва ле на кон цеп ту ја ча ња на ци о нал них осо бе но сти и не-
де љи вог на ци о нал ног су ве ре ни те та, што је би ло плод но тле за раз-
вој на ци о на ли зма, и ма њин ских, и ве ћин ских ет нич ких ко лек ти ви-
те та у тим зе мља ма. Та ко се зах те ва ло да се ство ри за о кру же на др-
жав на це ли на за ве ћин ску на ци ју, и да се из те тво ре ви не ис кљу че 
при пад ни ци дру гих на ци ја. То ука зу је на став да се не зах те ва са мо 
за јед нич ко жи вље ње јед не на ци је у јед ној др жа ви, већ и став да у 
тој за јед ни ци не жи ви ни ко осим при пад ни ка те на ци је. Ова ква на-
ци ја-др жа ва, „акојеформиранакаототалнадруштвенатвореви
на,остварујесенужнокаоаутаркична(инајвероватније)ауто
ритарназаједница.“11)  Та ко су до крај њих кон се квен ци из ве де на 
по гре шно при ла го ђа ва ња по ли тич ких про бле ма, на ста лих у но вим 
де мо крат ским (пост-ко му ни стич ким) зе мља ма, у овом тра ди ци о-

9) N. Pu lan cas, 1981, Država,vlast,socijalizam, Za greb, str. 107; цит. пре ма: Д. Ра до са вље-
вић, 2001, Елитеитраснформација, Но ви Сад, стр. 45.

10) J.Ha ber mars, 1991, Državljanstvoinacionalniidentitet, Za greb, str. 138.
11) В. Ста нов чић, 1986, Федерализам/конфедерализам, Ник шић; цит. пре ма: Д. Ра до са-

вље вић, 2001, Елитеитраснформација, Но ви Сад, стр. 45.
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нал ном плу ра ли стич ком под руч ју Евро пе. Слу ча је ви Хр ват ске и 
Ср би је су ка рак те ри стич ни при ме ри за то.

Мо де ли из град ње др жа ве (sta te-bu il ding-a) Хр ват ске и Ср би је 
раз ли ко ва ли су се у зна чај ној ме ри. Ср би ја је сво ју не за ви сност 
до би ла од Ото ман ског цар ства, 1878. го ди не, и сво ју те ри то ри ју је 
про ши ри ва ла на кон број них уста на ка и ра то ва (од Пр вог срп ског 
устан ка из 1804. го ди не до Бал кан ских ра то ва 1912-1913. го ди не). 
Хр ват ске зе мље - Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја, Истра - има ле 
су са мо огра ни че ну ауто но ми ју у окви ру Хаб збур шке мо нар хи је 
и све до 1918. го ди не пот пу на не за ви сност ује ди ње них хр ват ских 
зе ма ља ни је де ло ва ла оства ри во. Обе ове зе мље су сво је пр во ује-
ди ње ње, 1918. го ди не, до че ка ле као пре те жно аграр не и де ли мич-
но мо дер ни зо ва не др жа ве. Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца 1918. го ди не, за по че та је за јед нич ка исто ри ја, ко ја ће 
свој пр ви пре кид до жи ве ти по чет ком Дру гог свет ског ра та 1941. 
го ди не. Овај пе ри од, од 1918. до 1941. го ди не, ка рак те ри ше сла-
би пар ла мен та ри зам до 1929. го ди не, а од ове го ди не до из би ја ња 
ра та, дик та ту ра кра ља Алек сан дра и кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа. 
Уво ђе ње дик та ту ре до дат но је на ру ши ло ста бил ност по ли тич ког 
си сте ма и про ду би ло по сто је ће срп ско-хр ват ске су ко бе. Ове су ко бе 
је де ли мич но убла жи ло осни ва ње Ба но ви не Хр ват ске, 1939. го ди-
не, на осно ву Спо ра зу ма Цвет ко вић-Ма чек, али је тај по ку шај тра-
јао из у зет но крат ко. То ком Дру гог свет ског ра та за јед нич ка др жа ва 
је пре ста ла да по сто ји, јер је би ла по де ље на од стра не не мач ких 
и ита ли јан ских оку па ци о них сна га као део пле на. На те ри то ри ји 
Хр ват ске до ла зи до осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, квин-
сли шке др жа ве, ко ја је би ла под ди рект ним па тро на том на ци стич ке 
Не мач ке. На род но-осло бо ди лач ка бор ба би ла је пред во ђе на Ко му-
ни стич ком пар ти јом Ју го сла ви је, чи ја је нај ве ћа за слу га ства ра-
ње фе де ра ци је ре пу бли ка, у чи јем се са ста ву на шло шест др жа ва, 
1945. го ди не. Дру га Ју го сла ви ја је од мо мен та свог на стан ка, у по-
гле ду со ци јал не и еко ном ске мо дер ни за ци је као и ин сти ту ци о на-
ли за ци је, би ла ко му ни стич ка зе мља. 

Да би бо ље раз у ме ли усло ве под ко ји ма су за по че те тран зи ци је 
у Хр ват ској и Ср би ји, по треб но је опи са ти на чин функ ци о ни са ња 
ко му ни стич ког ре жи ма у ње го вом нај у спе шни јем пе ри о ду. 

По сто ји не ко ли ко ка рак те ри стич них обе леж ја ко ја су од ли ко-
ва ла ко му ни стич ки ре жим, а ко ја су има ла из у зет но ве ли ки ути цај 
на Хр ват ску и Ср би ју, као кон сти ту тив не де ло ве Ју го сла ви је. По 
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За ко ше ку, три су кључ на по ља има ла пре су дан ути цај на ства ра ње 
пред у сло ва за тран зи ци ју и тран сфор ма ци ју:

1. од ли ке по ли тич ког си сте ма;
2. струк ту ра ин сти ту ци ја и про бле ми у функ ци о ни са њу фе де-

ра ци је;
3. осо би не и про бле ми еко ном ског си сте ма.12)  
По ли тич ки си стем Ју го сла ви је од 60-их го ди на XX ве ка мо-

же се ока рак те ри са ти као ауто ри тар ни ре жим са огра ни че ним 
дру штве ним плу ра ли змом, у ко јем је моћ би ла по де ље на из ме ђу 
ре пу бли ка (и по кра ји на) и фе де ра ци је. Ле ги тим ност ре жи ма би-
ла је за сно ва на на иде о ло ги ји са мо у пра вља ју ћег со ци ја ли зма и на 
ре во лу ци о нар ном на сле ђу из Дру гог свет ског ра та. Од осни ва ња 
Ју го сла ви је, 1945. го ди не, до ма ја 1980. го ди не, во ђа ре жи ма је био 
Јо сип Броз Ти то, у чи јим је ру ка ма би ла скон цен три са на моћ од лу-
чи ва ња, али ко ји је и сам за се бе пред ста вљао, као во ђа ан ти фа ши-
стич ког по кре та и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, из вор ле ги тим но сти 
си сте ма. На кон ње го ве смр ти, при мар ни циљ ко му ни стич ких ли-
де ра по ста ло је очу ва ње ста ту са qуо, што је нај бо ље од сли ка ва ла 
па ро ла „И по сле Ти та – Ти то!“.

Са ја ча њем ста ту са фе де рал них је ди ни ца – ре пу бли ка, по сте-
пе но је до шло и до ја ча ња ста ту са ауто ном них по кра ји на, Вој во-
ди не и Ко со ва и Ме то хи је, ко је су би ле у са ста ву Ср би је. До но-
ше њем Уста ва из 1974. го ди не, ове две по кра ји не су по ста ле кон-
сти ту тив ни еле мен ти фе де ра ци је, што је под ра зу ме ва ло уво ђе ње 
ви со ког сте пе на ауто но ми је, и до би ја ње пра ва на ре пре зен та ци ју 
на фе де рал ном ни воу. На кон Ти то ве смр ти, с об зи ром на то да је он 
био глав ни ар би тар у по ли тич ким про це си ма, про цес од лу чи ва ња 
по стао је знат но спо ри ји и не по у зда ни ји. Пре ма про фе со ру По ду-
нав цу „ОсновнојезгрополитичкогпореткаубившојЈугославији
чинио јесистемхаризматскевластиихаризматскоглегитими
тета.Овакавтиппоретканосиусебивећемогућностисамора
зарањанегополитичкирежимизаснованинатрадиционалномили
рационалномауторитету.Најосетљивијипроблемсакојимсеовај
типпореткасуочавајестепитањехаризматскогнаслеђаирути
низацијехаризматскогауторитета.Одначинанакојисерешава
јуовадвапроблемауосновиовисиприродаполитичкогпоретка.

12) N. Za ko šek, De moc ra ti za tion, “Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a tia”, 
Democratization, Vol. 15, No. 3/2008, str. 590.
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Анализеовихтиповаполитичкихпоредакапоказујудасумогуће
двијесолуцијерешавањапитањаполитичкогнаслеђа.Прваједа
сеуспостављањеновогхаризматскоглидеразасниванатемељу
правилаикритеријакоје јеустановиосамхаризматскилидеру
сарадњисаприпадницима“харизматскезаједнице”.Овојеслучај
кадахаризматскилидерустановљавапроцедуреполитичкогна
слеђивања.Другајесолуцијакадасâмхаризматскилидеродреди
свогнаследника.Признавањедесигнираногнаследникавршисепо
правилу акламацијом оних који су најмоћнији и најповлашћенији
следбеницилидера(харизматскезаједнице).“13)  Пи та ње ха ри змат-
ског на сле ђа у бив шој Ју го сла ви ји ни је би ло ре ше но. Ти то ни је 
од ре дио се би на след ни ка а ни су по сто ја ле ни про це ду ре и пра ви ла 
ко је би ово пи та ње мо гле успе шно ре ши ти.

То ком апри ла 1981. го ди не, не пу них го ди ну да на на кон Ти то ве 
смр ти, де мон стра ци је Ал ба на ца на Ко со ву су по ка за ле ве ли ко не-
за до вољ ство по сто је ћим фе де рал ним уре ђе њем. Ко сов ски Ал бан-
ци су зах те ва ли да Ко со во по ста не сед ма ју го сло вен ска ре пу бли ка, 
што су од би ле во ђе ју го сло вен ске, а на ро чи то срп ске ко му ни стич-
ке пар ти је.

Рад нич ко са мо у пра вља ње и „со ци ја ли стич ка тр жи шна еко но-
ми ја“14) би ли су глав на ка рак те ри сти ка ју го сло вен ске еко но ми је. 
Глав ни про бле ми с ко ји ма се су о ча ва ла ју го сло вен ска еко но ми ја 
би ли су кон стант ни бу џет ски де фи цит, ви со ка ин фла ци ја, ви со ка 
сто па не за по сле но сти и про бле ма тич на сто па при вред ног ра ста, 
на кон ше зде се тих го ди на XX ве ка. Сви ови не до ста ци су по чет ком 
80-их го ди на, у ком би на ци ји са ви со ким спољ ним ду гом, иза зва ли 
озбиљ ну еко ном ску кри зу. Из не ста бил не ма кро е ко ном ске си ту а-
ци је про ис те кле су две глав не по сле ди це – ве ли ке раз ли ке у ни воу 
раз ви је но сти ре ги о на – ре пу бли ка, и су ко би ме ђу ре пу бли ка ма око 
ре ди стри бу ци је ка пи та ла. Ло ше еко ном ско ста ње до дат но је до ве-
ло у пи та ње ле ги тим ност ко му ни стич ког ре жи ма.

По ред ових оп штих про бле ма ко ји су јед на ко по га ђа ли све фе-
де рал не је ди ни це, сва ка од њих се су о ча ва ла са сво јим се том про-
бле ма. 

У Хр ват ској је по ли тич ка си ту а ци ја би ла за тег ну та још од 
1971. го ди не, ка да је Хр ват ско про ље ће би ло за у ста вље но од стра-

13) М. По ду на вац, 2003, „Пут Ср би је ка нор мал ној др жа ви“,Република, бр. 318-319.
14) Исто, стр. 591.
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не Ти та и дог мат ског де ла хр ват ског ко му ни стич ког ру ко водтсва; 
во ђе овог по кре та из ба че не из Са ве за ко му ни ста Хр ват ске, а не-
ки, од ко јих ће мно ги ус кр сну ти у де ве де се тим, по сла ни у за тво-
ре. Ко му ни стич ка ели та, пред во ђе на при ста ли ца ма „чвр сте ру ке“, 
би ла је за очу ва ње по сто је ћег ста ња и про тив уво ђе ња по ли тич ког 
плу ра ли зма. Је дан од ва жних еле ме на та овог sta tu sa quo би ло је 
очу ва ње јед на ке по де ле мо ћи из ме ђу Хр ва та и Ср ба, на че му се у 
Хр ват ској ин си сти ра ло на кон Дру гог свет ског ра та.

За то вре ме, у Ср би ји се по ја ви ло ве ли ко не за до вољ ство због 
по сто је ћег кон сти ту ци о нал ног ста ту са ре пу бли ке, ње не уну тра-
шње струк ту ре, али и сла бље ња ју го сло вен ске фе де ра ци је. По чет-
ком 80-их ово не за до вољ ство је иза зва ло јав ну ди ску си ју. Па жња 
је би ла усме ре на пре све га на про бле ме Ср ба на Ко со ву, али и на 
на вод ну дис кри ми на ци ју Ср би је у фе де ра ци ји, од но сно, у дру гим 
ре пу бли ка ма. У окви ру Са ве за ко му ни ста Ср би је до шло је до по де-
ле по пи та њу „срп ског на ци о нал ног пи та ња“ на уме ре но, ли бе рал-
но кри ло, и на ра ди кал но, на ци о на ли стич ко и ауто ри тар но.

Дру га по ло ви на 80-их го ди на по ка за ла је да су Ју го сла ви ји по-
треб не те мељ не ре фор ме. Као од го во ри на кри зу ко ја се по ја ви ла 
у пе ри о ду од 1986-1988. го ди не, ја ви ла су се три раз ли чи та гле ди-
шта. Пр во, на ста ло у Сло ве ни ји, под ра зу ме ва ло је уво ђе ње по ли-
тич ког плу ра ли зма, сло бод не из бо ре и не за ви сни ста тус Сло ве ни-
је. Сло ве нач ка фор му ла се по ка за ла успе шном и има ла је зна ча јан 
ути цај на за по чи ња ње де мо кра ти за ци је и sta te bu il ding у Хр ват ској. 
Дру го гле ди ште о тран сфор ма ци ји био је план Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа и срп ског ко му ни стич ког еста бли шмен та. Тре ћа ал тер на ти ва, 
ство ре на на ни воу фе де ра ци је, би ла је еко ном ска ре фор ма ко ју је, 
по чет ком 1989. го ди не, за по чео пред сед ник фе де рал не вла де Ан те 
Мар ко вић. Он је пред ло жио спро во ђе ње при ва ти за ци је, уво ђе ње 
тр жи шних ме ха ни за ма, на кра ју, и по ли тич ког плу ра ли зма. Све то, 
на рав но, у окви ру за јед нич ке др жав не це ли не – Ју го сла ви је. Иако 
је у по чет ку ова ре фор ма би ла успе шна, она ни је ус пе ла да оси гу ра 
мир ну тран сфор ма ци ју фе де ра ци је, јер Мар ко вић и ње го ва вла да 
ни су има ли ефек тив ну кон тро лу над фе де рал ним ор га ни ма си ле, 
ни ти са рад њу три нај ве ће и по ли тич ки и еко ном ски нај моћ ни је ре-
пу бли ке – Ср би је, Хр ват ске и Сло ве ни је. 

По Ла за ру Вр ка ти ћу15)  че ти ри глав на узро ка ра та и рас па да 
СФРЈ су сле де ћа:

15)  Л. Вр ка тић, 2009, Оконзервативнимполитичкимидејама, Но ви Сад
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1. Кон зер ва ти ви зам по бе ђен при ли ком ус по ста вља ња дру ге 
Ју го сла ви је, остао је јак у кру го ви ма ин те лек ту ал не ели те, а по-
вре ме но је до би јао и по ли тич ку по др шку уну тар со ци ја ли стич ког 
по кре та. Та ко ђе, по сто ја ла је од ре ђе на не и жи вље ност на ци ја, ко ја 
је че ка ла тре ну так за оства ре ње сво га ци ља;

2. По др шка ра ту као фак то ру пре ва ге кон зер ва тив не иде је од 
стра не бит них фак то ра ме ђу на род не за јед ни це;

3. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да би рат био из бег нут да је у Ју го-
сла ви ји по бе ди ла ли бе рал на иде ја, што не зна чи да у по је ди ним 
де ло ви ма зе мље не би по бе ди ла ауто ри тар на по ли тич ка оп ци ја;

4. У дру гој Ју го сла ви ји је функ ци о ни са ла од ре ђе на вр ста сво-
ји не, ко ја је из не дри ла ме на џер ску еко но ми ју, ко ја се не би мо гла 
уни шти ти без ра та. „Основниузрократајеобликратакојиније
могаодругачијебитиустоличен“16).

ТранзицијаиконсолидацијауХрватској

Про ме на ре жи ма у Хр ват ској би ла је по сле ди ца не ко ли ко упо-
ред них про це са ко ји су се та да де ша ва ли -  ли бе ра ли за ци је ко ја је 
на сту пи ла због сла бље ња ко му ни стич ког ре жи ма; спољ њих при-
ти са ка ко ји су до ла зи ли са фе де рал ног ни воа и из Ср би је; по ја вљи-
ва ња но вих по ли тич ких пар ти ја и гру па, као и њи хо вог по зи ци о-
ни ра ња и по де ла ко је су се ја ви ле у окви ру вла да ју ће ко му ни стич ке 
ели те (на при ста ли це чвр сте ру ке и оне уме ре не). До дат ни под сти-
цај про ме на ма да ли су и раз дро бља ва ње Со вјет ског бло ка и на пре-
до ва ње по ли тич ких ре фор ми у Сло ве ни ји. Ре фор ми стич ко кри ло 
у окви ру Са ве за ко му ни ста Хр ват ске се у де цем бру 1989. го ди не 
из бо ри ло за пр ве сло бод не из бо ре. До еска ла ци је хр ват ског на ци о-
на ли зма до ла зи у то ку из бор не кам па ње, за пар ла мен тар не из бо ре 
пред ви ђе не за мај 1990. го ди не. Са ми из бо ри су иза зва ли про ме ну 
ко му ни стич ког ре жи ма. Из бор на по бе да Хр ват ске де мо крат ске за-
јед ни це (ХДЗ) и при хва та ње по ра за, од стра не Са ве за ко му ни ста 
Хр ват ске - СДП (СКХ-СДП), оси гу ра ли су ми ран и ле га лан пре-
нос вла сти. Но ви устав, усво јен у де цем бру 1990. го ди не (тзв. „бо-
жић ни устав“), ус по ста вио је јак по лу пред сед нич ки си стем, ко ји 
је омо гу ћио но вом пред сед ни ку, др Фра њи Туђ ма ну, да ефек тив но 
од го во ри на ју го сло вен ску кри зу и су ко бе ко ји се ја вља ју у Хр ват-
ској. Кон крет ни раз ло зи за усва ја ње по лу пред сед нич ког си сте ма, 
зва нич на устав но прав на док три на обра зла га ла је сле де ћим ар гу-

16)  Л. Вр ка тић, 2009, Оконзервативнимполитичкимидејама, Но ви Сад, стр. 240.
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мен ти ма17)  – сма тра ло се да по лу пред сед нич ки си стем по ми ру је 
два основ на зах те ва по треб на за успе шно функ ци о ни са ње вла-
сти мо дер не др жа ве: вр ло ви сок сте пен по ли тич ке де мо кра ти је и 
ста бил ност по ли тич ког си сте ма у це ли ни; и тре ћи раз лог је ви ше 
исто риј ског ка рак те ра – сма тра се да је по лу пред сед нич ки си стем 
био при су тан у хр ват ској де мо крат ској тра ди ци ји још од ба на Је-
ла чи ћа. 

Не ки ауто ри су до ка зи ва ли да се у Хр ват ској „након првих
компетитивних изборатијеком1990.развијаопосебантипдр
жавекојијеусебиуједињаваоелементепарламентарне,предсјед
ничкеивладинедржаве“18) . Као при мер, А. Ба чић у свом тек сту 
Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Хр ват ској (1990-2002), на во ди ана-
ли зу углед не по ли ти ко ло ги ње М. Ка са по вић, ко ја у сво јој ана ли зи 
хр ват ске др жа ве по ла зи од две хи по те зе: (1) хр ват ска др жа ва је на-
чел но устав но од ре ђе на као пар ла мен тар на за ко но дав на др жа ва, и 
(2) устав ним нор ма ма, а на ро чи то по ли тич ком и прав ном прак сом, 
по сто ји мо гућ ност по ја ве „ван ред них за ко но да ва ца“, што у ства ри 
ме ња ка рак тер др жа ве у пот пу но сти.19) 

Јед на од од ли ка но вог ре жи ма би ла је и огор че ност на Ср бе. 
Но ви ре жим од био је сва ку мо гућ ност по де ле вла сти с њи ма и уки-
нуо је при ви ле го ва но пра во ве та срп ској на ци о нал ној ма њи ни, док 
је Хр ват ску де фи ни сао као на ци о нал ну др жа ву Хр ва та.20) Де фи ни-
са ње Хр ват ске као др жа ве хр ват ског на ро да има ло је ве ли ки ути-
цај на функ ци о ни са ње др жав не ад ми ни стра ци је, су до ва, по ли ци је, 
др жав них ме ди ја и дру гих ин сти ту ци ја, јер су пред ност при ли ком 
за по шља ва ња има ли Хр ва ти, док су хр ват ски гра ђа ни срп ске на ци-
о нал но сти би ли дис кри ми ни са ни.

Ова по ли ти ка но вог ре жи ма, у ком би на ци ји са мо би ли за ци јом 
Ср ба, ко ју је ини ци рао ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, пре ко Срп-
ске де мо крат ске стран ке, про ду би ла је по сто је ћи су коб из ме ђу хр-
ват ских вла сти и срп ске за јед ни це у Хр ват ској. Пред став ни ци Ср-
ба у хр ват ским ин сти ту ци ја ма су се из њих по ву кли, а не ду го за тим 

17) А. Ба чић, 2002, „Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Хр ват ској (1990-2002)“, у: Између
ауторитаризмаидемократије–Србија,ЦрнаГора,Хрватска,томI, Бе о град, стр. 
59.

18) Ци ти ра но пре ма: А. Ба чић, 2002, „Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Хр ват ској (1990-
2002)“, у: Измеђуауторитаризмаидемократије–Србија,ЦрнаГора,Хрватска,том
I, Бе о град, стр. 59.

19) Исто.
20) N. Zakošek, 2008, Democratization, State-building and War: The Cases of Serbia and Croa-

tia, Democratization, Vol. 15, No. 3, str. 598.
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до шло је до ору жа них су ко ба. Из би ја њем ору жа них су ко ба „срп ско 
пи та ње“ пре ста ло је да бу де де мо крат ско пи та ње и по ста ло је пи-
та ње хр ват ске др жав но сти. По бу ње ни Ср би тра жи ли су да Хр ват-
ска оста не у са ста ву Ју го сла ви је, или ће у про тив ном тра жи ти от-
це пље ње од Хр ват ске. С об зи ром на то да пред став ни ци хр ват ске 
др жа ве ни су при ста ли на то, до шло је до из би ја ња ра та у ав гу сту 
1991. го ди не. Од го вор ХДЗ ре жи ма на из би ја ње ра та би ло је ус-
по ста вља ње ви ше пар тиј ске „вла де де мо крат ског је дин ства“21) ко ја 
је укљу чи ва ла пред став ни ке свих пар ла мен тар них пар ти ја, осим 
срп ских. Но, жи вот ни век ове вла де ни је био дуг – до ван ред них 
пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра до шло је већ у ав гу сту 
1992. го ди не. На кон ве ћин ски до би је них пар ла мен тар них из бо ра, 
и на кон што је пред сед ник стран ке по стао пред сед ник ре пу бли-
ке, са при зна њем не за ви сно сти од стра не ме ђу на род не за јед ни це 
и ус по ста вља њем основ них др жав них ин сти ту ци ја, ХДЗ је по стао 
пре до ми нант на пар ти ја ко ја је свој по ли тич ки мо но пол ко ри сти ла 
да мар ги на ли зу је опо зи ци ју и огра ни чи кри ти ци зам упу ћен ре жи-
му. Рат ни су ко би су по тра ја ли до хр ват ске вој но-ре дар стве не ак ци-
је „Олу ја“ у ав гу сту 1995. го ди не, чи ја је по сле ди ца би ло ма сов но 
из ме шта ње/про те ри ва ње Ср ба са про сто ра Хр ват ске. 

Зна чај ну уло гу у про ме ни ре жи ма имао је про је кат из рад ње 
др жа ве. Пр во бит но, хр ват ске вла сти ни су зна ле хо ће ли би ти мо-
гу ће до би ја ње не за ви сно сти због сло же них ме ђу на род них од но са, 
па је кон фе де рал но пре о бли ко ва ње Ју го сла ви је по ста ло јед на од 
оп ци ја. По зи ти ван став ме ђу на род не за јед ни це пре ма не за ви сно-
сти Хр ват ске по ја вио се на кон рас па да Со вјет ског Са ве за, као и 
ка да је по стао из ве стан рас пад Ју го сла ви је. Су ве ре ност Хр ват ске 
про гла ше на је на це лој ње ној те ри то ри ји, у окви ри ма по сто је ћих 
гра ни ца. Сло бо дан Ми ло ше вић и Ср би из Хр ват ске ис ти ца ли су 
да гра ни це ни су ва жне и да су на ци о нал не за јед ни це ду жне, те да 
има ју пра во, да са ме од лу чу ју о свом ста ту су. Ни је по сто јао ја сан 
план ка ко би се ус по ста ви ле но ве гра ни це јер је ве ћи на те ри то ри ја 
за у зе тих од стра не Ср ба из Хр ват ске има ла ме шо ви ту на ци о нал ну 
струк ту ру, где су Ср би углав ном има ли ста тус ве ћин ског ста нов-
ни штва. Хр ват ска је ме ђу на род но при зна та као не за ви сна др жа-
ва у ја ну а ру 1992. го ди не, али су ефек тив ну кон тро лу на тре ћи ни 
ње не те ри то ри је има ли по бу ње ни Ср би и Ју го сло вен ска На род на 
Ар ми ја (ЈНА). Ми ров не сна ге Ује ди ње них на ци ја (УН ПРО ФОР) 

21) N. Zakošek, 2002, PolitičkisustavHrvatske,  Zagreb, str. 33.
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ушле су у Хр ват ску у фе бру а ру 1992. го ди не да би спре чи ле да ље 
ору жа не су ко бе.  

Дру га зна чај на пре пре ка у про це су из град ње хр ват ске др жа ве 
(sta te bu il ding) би ла је „тај на аген да“22) . „Тај на аген да“ пред ста вља 
Туђ ма нов план са рад ње са Ср би јом у по де ли Бо сне и Хер це го ви не, 
ко ји су по др жа ва ле ек трем но на ци о на ли стич ке и чвр сте Туђ ма но-
ве при ста ли це и се це си о ни стич ки ори јен ти са ни бо сан ско-хер це го-
вач ки хр ват ски ли де ри. Да би оства ри ли овај план, хр ват ски се це-
си о ни сти су осно ва ли по себ ну хр ват ску те ри то ри јал ну је ди ни цу, 
по угле ду на оне ко је су осно ва ли Ср би из Хр ват ске, на те ри то ри ји 
Хр ват ске. Све ово до ве ло је до из би ја ња ра та из ме ђу бо сан ско-хер-
це го вач ких Хр ва та и бо сан ске вој ске у ок то бру 1992. го ди не. Туђ-
ма нов план о по де ли Бо сне и Хер це го ви не по чео је да угро жа ва 
те ри то ри јал ни ин те гри тет и при зна ње ста ту са qуо из ме ђу ју го сло-
вен ских ре пу бли ка. Овом пла ну се су прот ста вио ши ро ки спек тар 
по ли тич ких пар ти ја и фрак ци ја, чак и ма њин ска гру па у са мом 
ХДЗ-у, ко ја је пре ти ла да ће по це па ти пар ти ју. Ко нач но, Туђ ман је 
по пу стио под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це и по стиг нут је до-
го вор у фе бру а ру 1994. го ди не. Хр ват ска те ри то ри јал на је ди ни ца 
на про сто ру БиХ је ре ин те гри са на у бо сан ско-хер це го вач ку фе де-
ра ци ју и по ста ла је је дан од ен ти те та у Бо сни и Хер це го ви ни, ко ји 
су осно ва ни на кон пот пи си ва ња Деј тон ског спо ра зу ма.

На кон што је пре пре ка у ви ду „тај не аген де“ у про це су из-
град ње хр ват ске др жа ве пре ва зи ђе на, Хр ват ска је би ла у ста њу да 
оства ри свој глав ни циљ – сло ми ла је от пор по бу ње них Ср ба на 
сво јој те ри то ри ји и по вра ти ла свој те ри то ри јал ни ин те гри тет. По-
след ња те ри то ри ја ко ја је би ла под упра вом по бу ње них Ср ба би ла 
је Ис точ на Сла во ни ја, ко ја је мир ним пу тем вра ће на под упра ву 
Ре пу бли ке Хр ват ске, у ја ну а ру 1998. го ди не. На кон што је Хр ват-
ска по вра ти ла кон тро лу над це лом сво јом те ри то ри јом, пред став-
ни ци хр ват ских Ср ба по ста ли су по но во са став ни део хр ват ског 
по ли тич ког жи во та. Ме ђу тим, по сле ди це рат них су ко ба су би ле 
та кве да се број Ср ба у Хр ват ској дра стич но сма њио – са 12,2% на 
4,5%23) . Да нас Ср би у Хр ват ској има ју ста тус на ци о нал не ма њи не 
чи ја су пра ва за шти ће на Уста вом РХ.

22) N. Za ko šek, 2008, De moc ra ti za tion, Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a-
tia, De moc ra ti za tion, Vol. 15, No. 3, str. 598.

23) N. Za ko šek, “De moc ra ti za tion, Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a tia”, 
Democratization, Vol. 15, No. 3/2008, str. 599.
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Глав ни ак те ри у про ме ни ре жи ма, про це су из град ње др жа ве 
(sta te bu il ding-u) и ра ту би ли су: 

- ре фор ми са ни ко му ни сти ко ји су се из Са ве за ко му ни ста Хр-
ват ске (СКХ) тран сфор ми са ли у Со ци јал де мо крат ску пар-
ти ју Хр ват ске (СДП);

- Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца (ХДЗ) пред во ђе на пред сед-
ни ком Фра њом Туђ ма ном ко ја је осво ји ла пр ве ви ше пар тиј-
ске из бо ре и за по че ла тран зи ци ју у Хр ват ској. Ова пар ти ја 
је би ла до ми нант на на по ли тич кој сце ни Хр ват ске то ком 90-
их го ди на као глав ни кре а тор хр ват ске уну тра шње и спољ не 
по ли ти ке. Њен про грам је пред ност да вао пи та њу из град ње 
хр ват ске на ци о нал не др жа ве;

- гру па ма њих цен три стич ких пар ти ја (ле во и де сно од цен-
тра) је има ла из у зет но ва жну уло гу за хва љу ју ћи ко а ли ци о-
ном по тен ци ја лу. Оне су би ле ва жне у хе ге мо ни ји ХДЗ-а али 
и на кон ње го ве сме не 2000. ка да су по ста ле ва жан парт нер 
СДП-а као нај ве ће опо зи ци о не пар ти је;

- Срп ска де мо крат ска стран ка (СДС) би ла је по ли тич ка ор-
га ни за ци ја ко је је пред во ди ла по бу ну Ср ба у Хр ват ској. На 
по чет ку свог де ло ва ња би ла је отво ре на за пре го во ре са хр-
ват ским вла сти ма али је ње ног пр вог ли де ра, Јо ва на Ра шко-
ви ћа, Ми ло ше вић сме нио и на ње го во ме сто по ста вио ра-
ди кал ни јег ло кал ног по ли ти ча ра, Ми ла на Ба би ћа. Пар ти ја 
је убр зо про гла ше на не у став ном и не ста ла је са по ли тич ке 
сце не 1995. го ди не (са па дом Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не). 
Пре о ста ле Ср бе у Хр ват ској да нас пред ста вља Са мо стал на 
де мо крат ска срп ска стран ка (СДСС), Во ји сла ва Ста ни ми ро-
ви ћа, те кров на ор га ни за ци ја Ср ба у Хр ват ској, Срп ско на-
ци о нал но Ви је ће, ко јем је на че лу др Ми ло рад Пу по вац.

Пар тиј ски си стем Хр ват ске про шао је до са да кроз три фа-
зе свог раз во ја. Пар ти је ко је су се по ја ви ле у пре ла зном пе ри о ду 
1990-1992. и да нас до ми ни ра ју по ли тич ким си сте мом. Пр ви из бо-
ри 1990. го ди не ство ри ли су би по ла ран пар тиј ски си стем ко ји се 
на кон 1992. го ди не тран сфор ми сао у си стем са пре до ми нант ном 
пар ти јом (ми сли се на ХДЗ) да би се на кон из бо ра 2000. го ди не 
ста би ли зо вао као си стем уме ре ног плу ра ли зма. Пар ла мен тар ни 
из бо ри 2000. го ди не зна чи ли су пре крет ни цу у по ли тич ком жи во ту 
РХ – на кон де сет го ди на до ми ни ра ња на по ли тич кој сце ни, ХДЗ је 
рла тив но мир но од сту пио с вла сти, пре пу шта ју ћи во ђе ње др жа ве 
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до та да шњој опо зи ци ји, пред во ђе ној СДП-ом, Иви це Ра ча на.. Је дан 
од пр вих за да та ка но вих вла сти би ла је из ме на устав них од ред би 
ко је су се од но си ле на пред сед нич ка овла шће ња – из ме не су до ве ле 
до уки да ња по лу пред сед нич ког си сте ма.24) 

ТранзицијаиконсолидацијауСрбији

На са мом по чет ку ће мо на по ме ну ти да се про ме на ре жи ма у 
Ср би ји од ви ја ла као тран сфор ма ци ја без де мо кра ти је, као „ауто ри-
тар на ин во лу ци ја“25)  по ли тич ког си сте ма. Тран сфор ма ци ја у Ср-
би ји је по че ла пу чем у окви ру Са ве за ко му ни ста Ср би је, чи ме је 
раз ре шен уну тра шњи су коб ко ји је по сто јао из ме ђу уме ре не стру је 
и при ста ли ца тзв. чвр сте ру ке. У је сен 1987. го ди не, пред став ник 
чвр сто ру ка ша, Сло бо дан Ми ло ше вић, по бе дио је сво је уну тар пар-
тиј ске уме ре не про тив ни ке и ус по ста вио но ви по ли тич ки курс.26)  
Део ус по ста вља ња но вог по ли тич ког кур са би ло је и на пу шта ње 
по сто је ћих пра ви ла игре и ус по ста вља ње са мо во ље во ђе. Ко ри сте-
ћи се не за до вољ ством ко је је по сто ја ло у ве зи са си ту а ци јом на Ко-
со ву, Ми ло ше вић је осно вао ма сов ни на ци о на ли стич ки по крет тзв. 
„ан ти би ро крат ске ре во лу ци је“ ко ја се ма ни фе сто ва ла ма сов ним 
оку пља њи ма и де мон стра ци ја ма. У не ко ли ко при ли ка број оку-
пље них љу ди је пре ла зио број од ви ше сто ти на хи ља да оку пље них. 
По треб но је на по ме ну ти да су ови ску по ви би ли на ци о на ли стич ки 
мо ти ви са ни и да, углав ном, ни су има ли ве зе са еко ном ском и со-
ци јал ном кри зом ко ја је објек тив но по сто ја ла. На кон па да ко му ни-
зма у Ис точ ној Евро пи и сло бод них из бо ра у че ти ри ју го сло вен ске 
ре пу бли ке, уво ђе ње ви ше пар тиј ског си сте ма у Ср би ји је по ста ло 
не из бе жно. За Ми ло ше ви ћа ово ни је био иза зов, он је још увек 
ужи вао ве ли ку по пу лар ност код гра ђа на, те је са из ве сном ла ко ћом 
је по бе дио на пред сед нич ким из бо ри ма, док је ње го ва по ли тич ка 
пар ти ја мо ра ла да се слу жи мно гим не до зво ље ним ства ри ма да би 
по бе ди ла на пар ла мен тар ним из бо ри ма у де цем бру 1990. го ди не.

Да би раз у ме ли ка ко је бло ки ран про цес де мо кра ти за ци је у Ср-
би ји, мо ра мо се освр ну ти на про цес из град ње др жа ве ко ји је Ми-
ло ше вић по ку ша вао да спро ве де. Па ра док сал но је да ни је по сто-

24) N. Za ko šek, 2002,PolitičkisustavHrvatske,  Za greb, str. 115.
25) Прим. превод аутора текста, према: N. Zakošek, «Democratization, State-building and 

War: The Cases of Serbia and Croatia», Democratization, Vol. 15, No. 3/2008, str. 593.
26) Ви ди: С. Ђу кић, 1992, Какоседогодиовођа, Бе о град; Д. Ра до са вље вић, 2001, Елитеи

трансформација, Но ви Сад;  N. Vla di sa vlje vic, 2008,Serbia’sAntibureaucraticRevolu
tion:Milosevic,theFallofCommunismandNationalistMobilization, Lon don.
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јао ја сан план, али је Ми ло ше вић био у ста њу да про бу ди срп ски 
на ци о на ли зам и по стиг не ле ги тим ност, ко ри сте ћи оп шту фор му лу 
„сви Ср би у јед ној др жа ви“. То је ин ди рект но зна чи ло да Ср би ја 
не при хва та ни мо гу ће кон фе де рал но уре ђе ње др жа ве, ни те ри то-
ри јал ни ста тус qуо по пи та њу гра ни ца, уко ли ко до ђе до рас па да 
Ју го сла ви је. По сле ди ца ово га би ло је стал но при ла го ђа ва ње но во-
на ста лим си ту а ци ја ма, ства ра ју ћи при том че ти ри раз ли чи та ци ља 
из град ње др жа ве, ко ја се мо гу иден ти фи ко ва ти у пе ри о ду од 1987. 
до 1999. го ди не.

Пр во бит ни циљ би ла је кон сти ту ци о нал на и по ли тич ка уни фи-
ка ци ја Ср би је, пра ће на знат ним ли ми ти ра њем ауто ном них ста ту са 
Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је27).  Овај циљ је оства рен већ 1989. 
го ди не. Исто вре ме но, Ми ло ше вић је по ку шао да на мет не цен тра-
ли за ци ју Ју го сла ви је, та ко да Ср би ја за у зме до ми нант ну по зи ци ју. 
Да би оства рио сво је ци ље ве, ком би но вао је ре пре си ју (Ко со во), 
ко му ни стич ке ин сти ту ци је на ни воу фе де ра ци је и по ли тич ки ути-
цај ко ји је оства ри вао ор га ни зо ва њем ма сов них про те ста и по пу ли-
стич ком мо би ли за ци јом Ср ба, у, и ван Ср би је. Кра јем овог пе ри о да 
(од ма ја 1990. до ју на 1991. го ди не), са ко ман дом Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је (ЈНА) по ку шао је да уве де ван ред но ста ње и ус по-
ста ви пре ла зни вој ни ре жим, ка ко би на мет нуо „срп ско“ ре ше ње. 
По ку шај је за вр шио до ста не у спе шно.

На кон што је по ста ло из ве сно да се не мо же спре чи ти про гла-
ше ње не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске, стра те ги ја Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа се из по ли тич ке про ме ни ла у рат ну. На кон крат ког 
ра та и по вла че ња ЈНА из Сло ве ни је (јун - јул 1991. го ди не) стра-
те ги ја „сви Ср би у јед ној др жа ви“ је би ла од ре ђе на као сред ство 
за очу ва ње Ју го сла ви је под кон тро лом Ср би је. Глав на уло га би ла 
је до де ље на ЈНА, ко ја је има ла по др шку на о ру жа них срп ских по-
бу ње ни ка у Хр ват ској и па ра ми ли тар них је ди ни ца из Ср би је. Про-
кла мо ва ни циљ је био по ра зи ти хр ват ске вла сти и од ре ди ти но ве 
гра ни це из ме ђу Хр ват ске и остат ка Ју го сла ви је. Оче ки ва ло се да 
ће БиХ и Ма ке до ни ја оста ти у са ста ву Ју го сла ви је и да се не ће усу-
ди ти су прот ста ви ти Ми ло ше ви ћу и ЈНА, јер ни су има ле вој ску и 
не до ста ја ла им је ме ђу на род на по др шка. 

27) Иако су ауто ном на пра ва Вој во ди не и Ко со ва би ла знат но де ро ги ра на, из вр ло праг ма-
тич них раз ло га, Ми ло ше вић је ис ко ри стио пра во да по кра ји не бу ду пред ста вље не на 
ни воу фе де ра ци је, та ко да је кон тро лом из бо ра по кра јин ских пред став ни ка имао три 
гла са у фе де рал ном пред сед ни штву, а са гла сом цр но гор ског пред став ни ка имао је че-
ти ри гла са.
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Ме ђу тим, и овај сце на рио је про шао не слав но, јер су Сло ве ни-
ја и Хр ват ска убр зо при зна те као не за ви сне др жа ве, у ја ну а ру 1992. 
го ди не. На кон њи хо вог ме ђу на род ног при зна ња, Ми ло ше вић је са 
хр ват ским Ср би ма од лу чио да „очи сти“ срп ску те ри то ри ју дуж де-
мар ка ци о них ли ни ја у Хр ват ској, ко је би ка сни је мо гле би ти „ам-
пу ти ра не“ и при по је не остат ку Ју го сла ви је. На кон ре фе рен ду ма за 
не за ви сност у БиХ (фе бру ар-март 1992. го ди не) иста стра те ги ја је 
при ме ње на и у овој ре пу бли ци. Рат је на те ри то ри ји БиХ тра јао до 
но вем бра 1995. го ди не. Сна ге бо сан ско-хер це го вач ких Ср ба има ле 
су на рас по ла га њу ар се нал ЈНА и по др шку Ср би је. Циљ им је био 
за у зе ти и „очи сти ти“ што ви ше те ри то ри је. Ко нач ни циљ је био да 
се све те ри то ри је под кон тро лом Ср ба при по је ју го сло вен ској фе-
де ра ци ји, са чи ње ној од Ср би је и Цр не Го ре, као за себ не ре пу бли ке 
или као срп ске по кра ји не.

На кон што су офан зи ве хр ват ске вој ске и по ли ци је успе шно 
спро ве де не у ма ју („Бље сак“) и ав гу сту („Олу ја“) 1995. го ди не, чи-
та ва те ри то ри ја ко ја је би ла под кон тро лом хр ват ских Ср ба, вра ће-
на је под кон тро лу хр ват ских вла сти. Бо шњач ко–хр ват ска офан зи-
ва у БиХ, спро ве де на је у је сен 1995. го ди не уз по др шку ва зду шних 
на па да НА ТО сна га. По сле ди ца ове ак ци је би ло је пот пи си ва ње 
Деј тон ског спо ра зу ма, ко ји је Ср би ма у Бо сни омо гу ћио осни ва-
ње ауто ном не за јед ни це, Ре пу бли ке Срп ске, у окви ру сла бе, и под 
ме ђу на род ним про тек то ра том, Фе де ра ци је БиХ, али је исто вре ме-
но оне мо гу ћио оства ре ње кон цеп та „Ве ли ке Ср би је“. На кон до жи-
вље них не у спе ха у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, Ми ло ше вић 
се окре нуо пре о ста лим state building пи та њи ма. Са вез са Цр ном 
Го ром мо рао се са чу ва ти упр кос ра сту ћим су ве ре ни стич ким те-
жња ма у Цр ној Го ри. На Ко со ву је био од лу чан да одр жи срп ски 
су ве ре ни тет по сва ку це ну. На кон што су ко сов ски Ал бан ци од у-
ста ли од па сив ног от по ра и по че ли да во де ге рил ски рат, Ми ло-
ше вић је по чео да спро во ди „ко нач но ре ше ње“. Ак ци ја оп се жног 
исе ља ва ња ко сов ских Ал ба на ца при пре ма на је то ком 1998. го ди не, 
а спро во ђе на 1999. го ди не то ком НА ТО бом бар до ва ња Ср би је, у 
пе ри о ду март – јун 1999. го ди не. За цр та ни ци ље ви ве за ни за Цр ну 
Го ру и Ко со во ни су оства ре ни. Цр на Го ра се опре де ли ла за не за ви-
сност у ма ју 2006. го ди не, а Ко со во је 1999. го ди не ста вље но под 
кон тро лу Ује ди ње них на ци ја, на осно ву Ре зо лу ци је Са ве та без бед-
но сти УН, 1244. 

Јед на од спе ци фич но сти срп ског пла на из град ње др жа ве би-
ло је по сто ја ње Ср би је као де ла ју го сло вен ске фе де ра ци је. То је 
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под ра зу ме ва ло по сто ја ње фе де рал ног ни воа ин сти ту ци ја ко је су, 
defacto, би ле под кон тро лом Ср би је. То ком по чет не фа зе, до ле та 
1991. го ди не, не ке од фе де рал них ин сти ту ци ја ужи ва ле су ауто но-
ми ју (са ве зно пред сед ни штво, са ве зна вла да, ЈНА). На кон из би-
ја ња ра та у Хр ват ској оне су све де не на ору ђа ко ји ма се ко ри стио 
Ми ло ше вић у спро во ђе њу сво јих пла но ва. У апри лу 1992. го ди не, 
кр ње са ве зне ин сти ту ци је су за не ма ре не и осно ва на је но ва са ве-
зна др жа ва – Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја. До ми нан та лич ност 
но вог по ли тич ког си сте ма био је Ми ло ше вић. Цр на Го ра, ко ја је 
уз Ср би ју чи ни ла но ву са ве зну др жа ву, већ се 1997. го ди не по че ла 
дис тан ци ра ти од СР Ју го сла ви је и Ср би је. Но ва тран сфор ма ци ја 
усле ди ла је у фе бру а ру 2003. го ди не, ка да је ус по ста вље на Др жав-
на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра. Њен жи вот ни век је тра јао до 
ма ја 2006. ка да је Цр на Го ра, пу тем ре фе рен ду ма, про гла си ла не-
за ви сност.

Про ме не ре жи ма, из град ња др жа ве и рат би ли су под ути ца јем 
че ти ри ти па уче сни ка:

1. ко му ни стич ку ели ту пред ста вља ли су Ми ло ше вић и ње го ва 
стран ка, Са вез ко му ни ста Ср би је (СКС), ко ја се ка сни је тран сфор-
ми са ла у Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је (СПС). СПС је за др жа ла 
мо ди фи ко ва ну ко му ни стич ку иде о ло ги ју, ко ја је би ла пот кре пље на 
ја ком до зом срп ског на ци о на ли зма. Пар ти ја се за ла га ла за очу ва-
ње ин сти ту ци је др жав не сво ји не пру жа ју ћи от пор при ва ти за ци ји и 
тр жи шним ре фор ма ма. Струк ту ра мо ћи у пар ти ји би ла је у пот пу-
но сти при ла го ђе на ли де ру стран ке, Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу; 

2. ма сов ни на ци о на ли стич ки по крет, 1988-1990. го ди не, на-
стао је мо би ли за ци јом ко сов ских Ср ба, ко ји су по др жа ле не ка 
удру же ња ин те лек ту а ла ца, пре свих Удру же ње књи жев ни ка Ср би-
је и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, че му се при дру жи ла и 
Срп ска пра во слав на цр ква28). Од са мог по чет ка овим по кре том је 
упра вљао Ми ло ше вић. На кон 1990. го ди не по крет је пре стао да 
по сто ји - де ли мич но је ин те гри сан у СПС, јед ним де лом у пар ти је 
са те ли те СПС-а, а де ли мич но и у тај не струк ту ре ре жи ма, ор га ни-
зо ва не за по тре бе во ђе ња ра та;

3. цен три стич ку опо зи ци ју је чи ни ло не ко ли ко пар ти ја ко је су 
се, сва ка у раз ли чи тој ме ри, за ла га ле за спро во ђе ње срп ског на ци о-
нал ног про гра ма. Ове пар ти је ба ви ле су се углав ном кри ти ко ва њем 
ан ти де мо крат ског ка рак те ра ре жи ма али су и по др жа ва ле ње гов 

28)  Д. Ра до са вље вић, 2001, Елитеитрансформација, Но ви Сад, стр. 67



стр:225250.

- 243 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

state building про грам. Ипак, по сто ја ле су ан ти на ци о на ли стич ке 
стран ке и не вла ди не ор га ни за ци је ко је су би ле пра ва опо зи ци ја ре-
жи му; и,

4. ко манд на ели та ЈНА је би ла не за ви сан фак тор у пр вој фа зи 
раз во ја (1987-1991. го ди не) и има ла је зна чај ну функ ци ју у за по чи-
ња њу вој них су ко ба. Вој ни врх већ је скло пио пакт са Ми ло ше ви-
ћем кра јем 80-их и ко ор ди ни рао је сво је ак ци је с ње го вим пла но-
ви ма. То ком 1992. го ди не, ЈНА је ре ор га ни зо ва на и пре и ме но ва на 
у Вој ску Ју го сла ви је, са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем, као defacto, 
вр хов ним ко ман дан том на че лу.

Ка рак те ри сти ке по ли тич ког си сте ма би ле су у ве ли кој ме ри 
од ре ђе не осо би на ма пар тиј ског си сте ма ко ји је по сто јао у Ср би ји 
то ком 90-их го ди на. На кон пр вих сло бод них из бо ра 1990. го ди не, 
ка да је СПС, за хва љу ју ћи и ве о ма до бро иза бра ном ве ћин ском из-
бор ном си сте му29), са ве ли ком ла ко ћом осво ји ла ви ше од ¾ ме ста 
у пар ла мен ту, де ло ва ло је да ће Ми ло ше вић ус по ста ви ти пре до-
ми нант ну по зи ци ју у пар тиј ском си сте му. Ме ђу тим, ло ши ре зул-
та ти ње го вих пла но ва као по сле ди цу су има ли ја ча ње екс трем не 
де сни це (Срп ске ра ди кал не стран ке, са Во ји сла вом Ше ше љем на 
че лу). Од 1992. го ди не, ан ти де мо крат ски екс тре ми ле ви це (СПС) и 
де сни це (СРС) оства ри ва ли су успе шну са рад њу и до ми ни ра ли су 
по ли тич ким и пар тиј ским си сте мом. Цен три стич ке пар ти је су гур-
ну те у стра ну, за хва љу ју ћи ова квом раз во ју до га ђа ја, али за хва љу-
ју ћи и сво јој фраг мен та ци ји и не је дин ству. Де мо крат ске про ме не, 
до ко јих је до шло у ок то бру 2000. го ди не, СПС су мар ги на ли зо ва ле 
и ско ро по ти сну ле са по ли тич ке сце не. До ова квог раз во ја си ту а-
ци је до шло је и због из ру че ња ње ног ли де ра Ха шком три бу на лу за 
рат не зло чи не по чи ње не на про сто ру бив ше СФРЈ, у ју ну 2001. го-
ди не. Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС) и на кон ових про ме на оста-
ла је нај ма сов ни ја и нај ја ча по ли тич ка пар ти ја у Ср би ји.30)

Пр ву фа зу вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа (до 1996. го ди-
не) мо же мо опи са ти као ли бе ра ли зо ва ни ауто ри тар ни ре жим ко ји 
је то ле ри сао опо зи ци ју док је ужи вао ши ро ку на род ну по др шку31). 

29) Та да је СПС са по др шком не што ве ћом од 40% би ра ча имао 194 по сла ни ка од мо гу ћих 
250 у пар ла мен ту Ср би је.

30) Срп ска ра ди кал на стран ка се по де ли ла 2008. го ди не та ко што је део ње них чла но ва 
не за до во љан ан ти е вроп ском по ли ти ком свог во ђе, Во ји сла ва Ше ше ља, осно вао но ву 
пар ти ју – Срп ску на пред ну стран ку, са То ми сла вом Ни ко ли ћем на че лу.

31) N. Za ko šek, “De moc ra ti za tion, Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a tia”, 
Democratization, Vol. 15, No. 3/2008.
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Про паст екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке као и еко ном ске санк ци је 
ко је су на мет ну те Ср би ји иза зва ле су ве ли ко не за до вољ ство код 
гра ђа на, што је иза зва ло на гли пад ле ги тим но сти ре жи ма. На кон 
1996. го ди не, да би се одр жао на вла сти, ре жим је по ве ћао ре пре-
си ју над гра ђа ни ма и раз вио осо би не „це за ри стич ке ле гу ре“32). 
Основ на ка рак те ри сти ка це за ри зма је фор ма пер со на ли зо ва не вла-
сти ко ја се осла ња на пле би сци тар ни тип по др шке. Це за ри зам је 
увек пра ћен ра за ра њем кон сти ту ци о на ли зма и мо же се де фи ни са-
ти као на ро чи та вр ста ти ра ни је. Јед на од ва жних ње го вих осо би на 
је уни шта ва ње јав ног по ља и по ли тич ке јав но сти без ко је чо век као 
је дин ка не мо же ре а ли зо ва ти свој по ли тич ки иден ти тет.33) Си ту а-
ци ја се до дат но по гор ша ла ра том на Ко со ву (и за Ко со во), ко ји је 
као по сле ди цу имао бом бар до ва ње Ср би је од стра не НА ТО сна га. 
Ле ги тим ност ре жи ма је за па ла у кри зу то ком 2000. го ди не, ка да се 
срп ска опо зи ци ја ује ди ни ла и пред ста ви ла за јед нич ког кан ди да та 
за пред сед нич ке из бо ре, на са ве зном ни воу вла сти (СРЈ), за ка за-
не за сеп тем бар исте го ди не. На из бо ри ма је по бе дио опо зи циј ски 
кан ди дат, др Во ји слав Ко шту ни ца. Ка да је Ми ло ше вић по ку шао да 
по ни шти из бо ре до шло је до де мон стра ци ја, ко је су се спон та но 
тран сфор ми са ле у де мо крат ску ре во лу ци ју. Ван ред ни пар ла мен-
тар ни из бо ри у Ср би ји, у де цем бру 2000. го ди не, по твр ди ли су по-
бе ду опо зи ци је и ус по ста ви ли де мо крат ску ве ћи ну у пар ла мен ту, 
до вољ ну за устав не про ме не и, прет по ста вља ни рас кид са ми ло-
ше ви ћев ским прин ци пи ма ор га ни за ци је др жа ве и дру штва.. По сле 
мно го го ди на бор бе за де мо кра ти ју, пе то ок то бар ска ре во лу ци ја се 
де си ла у Ср би ји, а ње на је по сле ди ца би ло осло ба ђа ње (СР)Ју го-
сла ви је од јед ног ло шег ре жи ма.34)

Иако је био јед на од нај бит ни јих та ча ка у про гра ми-
ма по ли тич ких ак те ра, озна чен као по тре ба ра ди кал ног дис-
кон ти ну и те та са прет ход ним ре жи мом и ње го вим на сле ђем, 
устав Ср би је је до не сен тек 2006. го ди не. До не шен на про-

32) „То кви ло ва опо ме на да сву да где се ти по ви пред мо дер них ауто но ми ја ни су пре о бли-
ко ва ли у мо дер не фор ме ци вил ног дру штва,, има мо ра ђа ње но вих ти по ва ти ра ни ја и 
ма лих ти ра на.......Це за ри стич ка ле гу ра у Ср би ји, ко ја го то во де це ни ју „ја ше“ на гр ба чи 
ово га дру штва , ни кла је упра во на струк тур ном де фи ци ту ли бе рал не тра ди ци је.“ М. 
По ду на вац, пре ма Д. Ра до са вље вић, 2001,Елитеитрансформација, Но ви Сад, стр. 
117.

33) Пре ма: М. По ду на вац, 2003, „Пут Ср би је ка нор мал ној др жа ви“, Република, бр. 318-
319.

34) Н. Ди ми три је вић, 2002, „Устав на де мо кра ти ја за Ју го сла ви ју: из ме ђу ре фор ме и ре-
во лу ци је“, у: Измеђуауторитаризмаидемократије–Србија,ЦрнаГора,Хрватска,
томI, Бе о град, стр.35 
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бле ма ти чан на чин, на осно ву тај ног до го во ра нај моћ ни јих 
по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих ли де ра – ДСС, СРС и ДС, овај 
је нај ви ши по ли тич ки и прав ни акт Ср би је, ма ло ко га за до во-
љио. Мно ги ана ли ти ча ри су у вре ме до но ше ња, као и на кон 
усва ја ња истог, ус твр ди ли да Устав Ср би је из 2006. го ди не 
ни је дао оче ки ва не ре зул та те. Ми шље ње Ми ла на По ду нав ца, 
је да је у пр вих го ди ну да на на кон ре во лу ци је про пу ште на 
шан са да се ре во лу ци о нар ни дух ок то бар ских про ме на ма-
те ри ја ли зу је у фор ми но вог дру штве ног уго во ра, од но сно 
уста ва35).  Овом ста ву су бли ске и оце не Не на да Ди ми три је-
ви ћа, Алек сан дра Мол на ра, Алек сан дра Фи ре, Ма ри ја не Пај-
ван чић, али и мно го број них уче сни ка у по ли тич ком жи во ту, 
би ло оних из пар ти ја на вла сти, или из опо зи ци је, као и из 
ре до ва гра ђан ског дру штва, из стру ков них и дру гих ор га ни-
за ци ја. Из гле да да у по ли тич ком и јав ном жи во ту у Ср би ји 
по сто ји са мо јед но пи та ње, са ко јим се сла же огром на ве ћи на 
уче сни ка – Устав Ре пу бли ке Ср би је је ну жно ме ња ти, ско ро 
у свим де ло ви ма! 

***

Бур ни XX век за вр шио је рас па дом јед не зна чај не др жа ве у 
Ју го и сточ ној Евро пи – Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је. Но ви ми ле ни јум је уме сто са јед ном зе мљом на овим 
про сто ри ма за по чео са шест но вих (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна 
и Хер це го ви на, Ср би ја, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја). Али овај про цес 
раз је ди ње ња ни је био „пли ша ни раз вод“36)   већ је био пра ћен ра то-
ви ма у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и на Ко со ву.

На ци о на ли зам у ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, у ком би на ци-
ји са ауто ри тар ним те жња ма та да шњих на ци о нал них во ђа, до вео 
је до успо на ра ди кал них стру ја у свим зе мља ма. Овај ра ди ка ли-
зам ишао је у при лог ауто ри тар ним пред сед ни ци ма у Хр ват ској и 
Ср би ји, те њи хо вим по ма га чи ма, јер им је омо гу ћио да не у пит но 
вла да ју го ди на ма. Њи хо ве по ли тич ке пар ти је ни су има ле озбиљ ну 
опо зи ци ју ко ја би би ла у ста њу да на ру ши ову хе ге мо ни ју. Кро је ћи 

35) М. По ду на вац, 2006, Поредак,конституционализам,демократија, Бе о град, стр. 136
36) „Плишани развод“ је израз који се користи кад распад федералне државе није праћен 

војним сукобима, а у употреби је од случаја распада Чехословачке, 1993. године.
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пар тиј ски и по ли тич ки си стем по сво јој ме ри, оне мо гу ћа ва ли су 
сви ма ко ји се ни су сла га ли са њи ма да би ло шта про ме не. Ипак, до 
про ме на ће у обе ове зе мље до ћи. Ско ро исто вре ме но, то ком 2000. 
го ди не, де си ће се де мо крат ске про ме не – у Хр ват ској ће Хр ват ска 
де мо крат ска за јед ни ца, зна чај но уру ше на по сле смр ти ње ног твор-
ца, али и ре жи ма у Хр ват ској, Фра ње Туђ ма на, на кон пар ла мен тар-
них из бо ра, при зна ти по раз и не вољ ко власт пре пу сти ти ко а ли ци ји 
опо зи ци о них пар ти ја пред во ђе них нај ве ћом од њих, СДП-ом, а у 
Ср би ји, тач ни је СР Ју го сла ви ји, пред сед нич ки из бо ри ће до не ти 
ра ди кал ну про ме ну – из бор ну по бе ду ће од не ти кан ди дат ује ди-
ње не опо зи ци је. Али, при зна ва ње по ра за Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је и ње ног во ђе ни је би ло ре ше ње за кре а то ра тог ре жи ма, С. 
Ми ло ше ви ћа. По ку шај по ни шта ва ња пред сед нич ких из бо ра иза-
звао је ре волт гра ђа на ко ји су, 5.-ог ок то бра 2000. го ди не, иза шли 
на ули це у це лој Ср би ји и зах те ва ли при зна ва ње ре зул та та пред-
сед нич ких из бо ра, у че му су за хва љу ју ћи ве ли кој енер гич но сти, 
ко нач но и ус пе ли. Свој из бор гра ђа ни су по твр ди ли на пар ла мен-
тар ним из бо ри ма у де цем бру 2000. го ди не, у Ср би ји..

На кра ју би на гла си ли и чи ње ни цу (пре)ду гог „жи во та“ ова 
два ре жи ма, што се мо же об ја сни ти њи хо вом пер ма нент ном ве за-
но шћу за рат ну оп ци ју, из че га су цр пи ли сво ју ду го трај ност. Или, 
ка ко то М. По ду на вац ка же: „Ослањањенаратјетајнарежима,
ањеговнајвећинепријатељјемир.Опасностлежиутомедаоно
штонастанекадасехаоспоставизаначело,завршаваухаосу“37).  
Ка да је рат на оп ци ја ис цр пе на, ре жи ми у Хр ват ској и Ср би ји су 
оста ли го ли, као цар са но вим оде лом, не моћ ни да по ну де не што 
но во, бо ље, ефи ка сни је. Ма се су му дро пре шле на стра ну но вих 
по бед ни ка, по ра же ни ма је оста ло да се су о че са сво јим (не)де ли ма, 
што су они, та ко ђе му дро, од би ли да ура де. За то опо ра вак од те-
шких по сле ди ца ових ре жи ма иде ве о ма, ве о ма по ла ко.

Про ме не вла сти у Хр ват ској и Ср би ји то ком 2000. го ди не по-
ка за ли су да ове две зе мље има ју де мо крат ски по тен ци јал што су 
и до ка за ле устав ним про ме на ма. Хр ват ска је устав ним про ме на ма 
уки ну ла по лу пред сед нич ки си стем, док је Ср би ја то ком 2006. го-
ди не до не ла но ви Устав, као прет по став ку да ље де мо кра ти за ци-
је. На осно ву раз во ја по ли тич ких си сте ма Хр ват ске и Ср би је по-
чет ком XXI ве ка, ко је су у од ре ђе ном сми слу по ли тич ки си јам ски 

37)  М. По ду на вац,  „Ле ги тим ност и страх у де ли ма Ги љер ма Фе ре ра“,Политичкепесрпек
тиве, 1/2011.
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бли зан ци, мо же мо са ве ли ком ме ром си гур но сти за кљу чи ти да оба 
си сте ма при па да ју гру пи кон со ли до ва них по ли тич ких си сте ма, са 
при хва та њем де мо кра ти је „као је ди не игре у гра ду“, али, исто вре-
ме но, да је та кон со ли да ци ја још увек на ни жем ни воу од оно га 
ко ји је по тре бан гра ђа ни ма обе зе мље, ре ги о ну За пад ног Бал ка на, 
као и ши рем европ ском по ли тич ком про сто ру. Оно што мо же би ти 
охра бру ју ће, је да су по ли тич ке ели те обе зе мље, пра ће не знат ним 
бро јем гра ђа на, чвр сто ре ше не да сво ју бу дућ ност ви де у Европ-
ској уни ји38), у ко јој си гур но не ће мо ћи да прак ти ку ју по ли ти ку и 
прак су ко ју су има ле то ком по след ње де це ни је XX ве ка. 

NikolinaMatijevic
CONCEPTUALMATRICESOFTHETRANSITIONAL
ANDCONSOLIDATIONALPROCESSESINCROATIA

ANDSERBIA
Summary

Theprocessesoftransitionanddemocraticconsolidation
inCroatiaandSerbiaarethesubjectofourstudy,andso
isaconceptualmatrixinwhichbeginsandexists,inthe
longrun,formingofanewpoliticalorder.Theseare,pri
marily,ideasofbuildinganationstate,asgroundsforthe
establishmentofpostcommunistpoliticalsystemsinthese
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Resume
NationalismintheYugoslavrepublics,inconjunctionwith
theauthoritariantendenciesofthenationalleadersatthe
time,ledtotheriseofaradicalcurrentinalloftheseco
untries. This radicalismwent in favour of authoritarian
presidents ofCroatia and Serbia, and their helpers, be
cause it enabled theirunquestionable rule for years.By
tailoringthepartyandpoliticalsystemtotheirmeasure,
theypreventedeveryonewhodisagreedwiththemtochan
geanything.Almostsimultaneously,duringtheyear2000,
democraticchangeswouldhappen–inCroatia,theCro
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atianDemocraticUnion,significantlydamagedafterthe
death ofFranjoTudjman, its creator and the creator of
theregimeinCroatia,wouldadmitthedefeatinthepar
liamentaryelectionsandreluctantlyrelinquishthepower
tothecoalitionofoppositionpartiesledbythebiggestof
them,SDP;inSerbia,FRYugoslaviatobemoreprecise,
thepresidentialelectionswouldbringontheradicalchan
ges–electoralvictorywouldbetakenawaybytheunited
oppositioncandidate.ButadmittingdefeatbytheSocialist
PartyofSerbiaanditsleaderswasnottherightsolution
forthecreatorofthisregime,S.Milosevic.Hisattemptto
annul thepresidentialelections sparkeda revoltbyciti
zenswho,onOctober5th,2000,tooktothestreetsthroug
houtSerbiaanddemandedrecognitionoftheresultsofthe
presidentialelectionswhich,thankstoagreatamountof
energy,theyfinallymanagedtoobtain.Thecitizenscon
firmedtheirchoiceattheparliamentaryelectionsinDe
cember2000.
Wewould like toemphasize the fact that these tworegi
meshada (too) long“life”,whichcanbeexplainedby
theirpermanentattachmenttothewaroption,fromwhich
theyderivedtheirdurability.Or,asM.Podunavacputsit:
“Relyingonwar isasecretofaregimeand itsgreatest
enemyispeace.Thedangerliesinthefactthatwhatever
iscreatedbyapplyingtheprincipleofchaos,endsincha
os”39). Whenthewaroptionwasexhausted,theregimes
inCroatiaandSerbiawereleftbare,liketheemperorwith
hisnewclothes,unabletoofferanythingnew,better,more
efficient.Themasseswiselysidedwiththenewvictors,and
thedefeatedwerelefttodealwiththeir(evil)deeds,which
they,alsowisely,refusedtodo.Thisiswhytherecovery
from the severe consequences of these regimes is going
very,veryslowly.
GovernmentchangesinCroatiaandSerbiain2000sho
wed that these two countries havedemocratic potential,
whichtheydemonstratedbymakingconstitutionalchan
ges.Croatiaabolisheditssemipresidentialsystembyma
kingconstitutionalchanges,whileSerbiaadoptedanew
constitutionin2006,asapreconditionforfurtherdemoc
ratization.

39) M. Po du na vac, „Le gi tim nost i strah u de li ma Gi ljer ma Fe re ra“, Političkepesrpektive, 1/2011.
 Овај рад је примљен 22. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 

септембра 2012. године.
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