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[еф др жа ве је јед на од зна чај них по ли тич ких ин сти ту ци ја 
ко ја је бит на за ква ли тет но функ ци о ни са ње вла сти у јед ној 

др жа ви. Над ле жно сти, по ло жај и уло га ше фа др жа ве, од но сно ње-
гов од нос пре ма дру гим гра на ма вла сти од ре ђу ју ка рак тер си сте ма 
вла сти у јед ној зе мљи. Оп ште је ме сто у по ли тич кој те о ри ји да оне 
си сте ме вла сти у ко ји ма шеф др жа ве ни је не по сред но иза бран и 
* Истраживач приправник, Институт за политичке студије, Београд
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ко ји има са мо сим бо лич ка и про то ко лар на овла шће ња, а вла да про-
ис ти че из пар ла мен тар не ве ћи не и њој је од го вор на од ре ђу је мо као 
пар ла мен тар не си сте ме (на при мер Ве ли ка Бри та ни ја), док на дру-
гој стра ни има мо пред сед нич ки си стем вла сти у ко ме је шеф др жа-
ве не по сред но иза бран од стра не гра ђа на и но си лац је це ло куп не 
из вр шне вла сти (нпр. САД). Још је дан си стем ко ји је за сно ван на 
при ме ру Фран цу ске Ре пу бли ке је по лу пред сед нич ки си стем вла-
сти. У овом си сте му по сто ји би це фал на из вр шна власт ко ју де ле 
не по сред но иза бра ни шеф др жа ве и вла да на че лу са пре ми је ром 
ко ји су иза бра ни у пар ла мен ту и ње му су од го вор ни.

По сле за вр шет ка Хлад ног ра та и сло ма ре ал со ци ја ли зма мно-
ге др жа ве ко је су при па да ле Ис точ ном бло ку ула зе у про цес де-
мо крат ске тран зи ци је у ци љу кон со ли да ци је де мо кра ти је. Та да се 
по ста вља ло пи та ње и ка кав си стем вла сти оне тре ба да при ме не 
да би се ова кав циљ и оства рио. Мно ги су би ли на ста но ви шту да 
је ди но пар ла мен тар ни си стем мо же би ти од ко ри сти но вим де мо-
кра ти ја ма. Су прот но то ме, ве ћи на ових др жа ва је ипак иза бра ла 
да уве де си сте ме са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, од но сно 
иза бра ле су ме шо ви те си сте ме вла сти. Тим пу тем, ка ко ће мо у ра ду 
ви де ти, кре ну ла је и Ре пу бли ка Ср би ја.

КАРАКТЕРСИСТЕМАВЛАСТИУСРБИЈИ
–ПАРЛАМЕНТАРНИИЛИПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИ

Ка да го во ри мо о по ло жа ју и уло зи ше фа др жа ве у јед ном по-
ли тич ком си сте му не мо гу ће је да се пре до га не по за ба ви мо са мим 
ка рак те ром системa вла сти ко ји је у тој зе мљи функ ци о на лан и ко-
ји је као та кав од ре ђен над ле жно сти ма и уло гом ко ју шеф др жа ве 
има у том си сте му. Ка да је реч о Ср би ји не по сто ји са гла сност о 
то ме ка кав си стем вла сти функ ци о ни ше у на шој зе мљи. Ово пи-
та ње је би ло ак ту ел но ка ко у пе ри о ду ка да је од лу че но да Ср би ја 
тре ба да до би је но ви устав, та ко и да нас ка да је по сто ја ла ре ал на 
мо гућ ност да Ср би ја има пред сед ни ка и пар ла мен тар ну ве ћи ну из 
су прот ста вље них ко а ли ци ја по ли тич ких пар ти ја. На јед ној стра ни 
сто ји део струч не јав но сти ко ја сма тра да је си стем вла сти у Ср-
би ји пар ла мен тар ни или ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам, док 
се са дру ге стра не на ла зе они ко ји сма тра ју да је по ли тич ки си-
стем Ср би је по лу пред сед нич ки, док су ме ђу њи ма нај број ни ји они 
ко ји ис ти чу да је он пре ми јер ско – пред сед нич ког ти па. Ауто ри 
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као што су Не бој ша Вла ди са вље вић,1) Сла ви ша Ор ло вић,2) Мар-
ко Пеј ко вић,3) Го ран Бу џак4) сма тра ју да је у Ср би ји ка ко Уста вом 
из 1990. го ди не та ко и Уста вом из 2006. го ди не ус по ста вљен по-
лу пред сед нич ки си стем вла сти и то пре ми јер ско – пред сед нич ког 
ти па.5) За раз ли ку од то га, про фе сор Ми лан Јо ва но вић сма тра да 
но ви устав та ко ђе ни је про ме нио ка рак тер си сте ма вла сти ус по-
ста вљен оним из 1990. го ди не, од но сно да је он остао да функ ци о-
ни ше као ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам, си стем ко ји има не-
по сред но иза бра ног пред сед ни ка.6) Слич но ста но ви ште за сту па и 
Вла ди мир Го а ти, ко ји сма тра да је Ср би ја иза бра ла пар ла мен тар ни 
си стем вла сти са тим што он има ано ма ли ју ко ја се огле да у не по-
сред ном из бо ру пред сед ни ка ко ји не ма зна чај ни је над ле жно сти.7) 
Ова кве тврд ње ко је по ла зе од то га да пред сед ник Ре пу бли ке ко ји 
је не по сред но иза бран, а по уста ву не по се ду је над ле жно сти ван 
оних ко је се мо гу сма тра ти про то ко лар ним, упу ћу ју нас на то да се 
си стем вла сти у Ср би ји мо же од ре ди ти као пар ла мен тар ни си стем 
са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком.8) У ова квом си сте му шеф 
др жа ве, као што је већ ре че но, не уче ству је у за ко но дав ном про-
це су и у про це су фор ми ра ња вла де, те у функ ци о ни са њу из вр шне 

1) Не бој ша Вла ди са вље вић, „Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав“, Призма, ЦЛДС, Бе о град, 2003.

2) Сла ви ша Ор ло вић, ПолитичкиживотСрбијеизмеђупартократијеидемократије, ЈП 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 105-113.

3) Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би је“, Српскаполи
тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 3/2010, стр. 101-119.

4) Го ран Бу џак, „Устав на овла шће ња пред сед ни ка ре пу бли ке и пар ла мен та у ак ту ел ним 
по ли тич ким си сте ми ма Фран цу ске и Ср би је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, бр. 1/2005, стр. 65-80. 

5) Овај тип по лу пред сед нич ког си сте ма вла сти, ка ко су то де фи ни са ли Шу гарт и Ке ри, 
за сни ва се на то ме да је пред сед ник не по сред но иза бран, да он име ну је пре ми је ра, да 
обич но има мо гућ ност рас пу шта ња пар ла мен та, а вла да као дру ги део ег зе ку ти ве про-
ис ти че из пар ла мен тар не ве ћи не и њој је од го вор на. По Шу гар ту основ на ка рак те ри-
сти ка ова квих по лу пред сед нич ких си сте ма је сте да „ин сти ту ци ја ко ја би ра за ступ ни ка 
(аген та) не би тре ба ло да бу де она ко ја је опу но мо ће на да га рас пу сти“. Су прот но то ме, 
он ис ти че да у пар ла мен тар ном си сте му скуп штин ска ве ћи на је та ко ја би ра и рас пу-
шта вла ду, а у пред сед нич ком си сте му шеф др жа ве је онај ко ји би ра вла ду и ко ји има 
мо гућ ност ње ног рас пу шта ња. (Ви де ти о то ме: Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresiden
tialSystems:DualExecutiveandMixedAuthorityPatterns, 2005, od.dk/fi les/se mi-pre si den-
ti a lism.pdf. стр. 8.)

6) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије,Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 144.

7) На ве де но пре ма: Ива на Аној чић, „Пред сед ник и пре ми јер – моћ и овла шће ња“, По
литика Online, 18.03.2012, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Po li ti ka/Pred sed nik-i-pre mi jer-
moc-i-ovla sce nja.lt.html

8) Де таљ ни је о то ме: Mat hew So bert Shu gart, John Ca rey, PresidentsandAssamblies:Consti
tutionaldesignandElectoralDynamics, Cam bri ge Uni ver sity Press, 1992.
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вла сти. Ме ђу тим, ка ко и сам про фе сор Ми лан Јо ва но вић за па жа у 
Ср би ји је исто риј ски по сма тра но „си стем вла сти у прак си осци ли-
рао од пар ла мен тар ног до по лу пред сед нич ког си сте ма“.9)  На ма се 
чи ни да упра во ово свој ство си сте ма вла сти у Ср би ји је сте оно ко је 
га од ре ђу је као ме шо ви ти си стем. Раз лог то ме је сте што се ка рак-
тер јед ног си сте ма вла сти не мо же це ни ти са мо или ка ко је он по-
ста вљен устав но-прав но или са мо ка ко он функ ци о ни ше у прак си. 
Мно ги ауто ри ко ји се ба ве те о ри јом и прак сом по лу пред сед нич ког 
си сте ма упра во сма тра ју да је за оце ну ка рак те ра јед ног си сте ма 
вла сти по треб но по сма тра ти оба ова фак то ра. Сма тра мо да ка ко 
си стем вла сти у Ср би ји ни је ни чист пар ла мен тар ни ни чист пред-
сед нич ки си стем, већ ме шо вит, рас пра ву тре ба усме ри ти у прав цу 
о ком под ти пу ме шо ви тог си сте ма је реч. Уко ли ко се по ђе од ста ва 
да је устав ни и по ли тич ки по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке осно ва 
за кла си фи ка ци ју јед ног си сте ма ор га ни за ци је вла сти10) он да ту и 
тре ба тра жи ти од го во ре на го ре по ста вље ну ди ле му. Ми се у овом 
ра ду не ће мо де таљ ни је ба ви ти овим про бле мом јер смо као глав-
ни циљ ра да по ста ви ли де скрип ци ју по ло жа ја и уло ге пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је у ње ном по ли тич ком си сте му ка ко је то де фи ни-
са но Уста вом и за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је и ка ко је то у ре ал ном 
по ли тич ком жи во ту.

ПОЛИТИЧКАИНСТИТУЦИЈАШЕФАДРЖАВЕ
УСИСТЕМУВЛАСТИСРБИЈЕ

По ло жај и уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке у по ли тич ком си сте-
му Ср би је су се че сто ме ња ли упр кос то ме што је устав ни оквир 
ма ње-ви ше и по Уста ву из 1990. го ди не и по но вом из 2006. го ди не 
остао не про ме њен. По ста вља се пи та ње за што је то та ко? Чи ни се 
да од го вор на то ле жи у са мој по ли тич кој прак си, од но сно по ло жај 
и уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке у Ср би ји, а та ко је и у дру гим др-
жа ва ма, по ред устав ног уре ђе ња за ви си и од ве ли ког бро ја дру гих 
фак то ра као што су на при мер из бор ни си стем, пар тиј ски си стем, 
ре ал ни од нос по ли тич ких сна га, да кле од це ло куп ног по ли тич ког 
окру же ња у ко ме си стем функ ци о ни ше. Про фе сор Не бој ша Вла ди-
са вље вић сма тра да у пе ри о ду де ве де се тих „уста вом пред ви ђен об-

9) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, op.cit.,стр. 
144.

10) Ире на Пе јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме, бр. 1,  
Ниш, 2007, стр. 49.
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лик из вр шне и за ко но дав не вла сти ни је функ ци о ни сао на на чин на 
ко ји пре ми јер ско-пред сед нич ки си стем функ ци о ни ше у де мо кра-
ти ја ма због ши рег не де мо крат ског окру же ња“.11) По ње му, је дан од 
про бле ма та да био је ве ћин ски из бор ни си сте му ко ји је мар ги на ли-
зо вао опо зи ци ју.12) Да кле, устав не прет по став ке за функ ци о ни са ње 
јед ног си сте ма вла сти не мо гу се по сма тра ти одво је но од ре ал них 
од но са по ли тич ких сна га у си сте му.13) У скла ду са тим ов де ће-
мо при хва ти ти по ла зи шта Ме тјуа Шу гар та ко ји у од ре ђе њу ка рак-
те ра си сте ма вла сти по ла зи од два при сту па – ин сти ту ци о нал ног 
(фор мал ни устав но-прав ни оквир ко ји од ре ђу је ка рак тер си сте ма) 
и би хе ви о рал ни при ступ (екс тра-ин сти ту ци о нал ни фак то ри – пар-
тиј ски си стем и ди на ми ка ли дер ства).14)

По ла зе ћи од све га што је ра ни је ре че но наш при ступ да ље у 
ра ду ће се за сни ва ти на ана ли зи по ло жа ја и уло ге пред сед ни ка Ре-
пу бли ке у по ли тич ком си сте му Ср би је кроз устав но-прав ни (нор-
ма тив ни) оквир, од но сно она ко ка ко је то фор мал но од ре ђе но, да 
би смо су у дру гом де лу ба ви ли ана ли зом ствар ног, од но сно ре ал-
по ли тич ког окви ра у ко ме функ ци о ни ше ин сти ту ци ја пред сед ни ка 
Ре пу бли ке у Ср би ји. 

Уставноправни(нормативни)оквирположаја
иулогепредседникаРепубликеуполитичкомсистемуСрбије

У овом де лу ра да при ка за ће мо над ле жно сти ше фа др жа ве, од-
но сно пред сед ни ка ре пу бли ке она ко ка ко су му оне до де ље не фор-
мал но-прав но ак ти ма ко ји уре ђу ју ту ма те ри ју. Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ји је до не шен 2006. го ди не  и За ко ном о пред сед ни ку 
Ре пу бли ке од ре ђе ни су по ло жај и уло га ше фа др жа ве у по ли тич-
ком си сте му зе мље. У Ср би ји функ ци о ни ше си стем по де ле вла сти 
на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, а ег зе ку ти ва је ор га ни-
зо ва на по прин ци пу би це фал не из вр шне вла сти ко ју вр ши  вла да 
на че лу са пре ми је ром и ко ја про ис ти че из пар ла мен тар не ве ћи не 
и њој је од го вор на и пред сед ник ре пу бли ке. Де јан Ми лен ко вић, 
са дру ге стра не, сма тра да на осно ву од ред би Уста ва ко ји се ти чу 

11) Не бој ша Вла ди са вље вић, „Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав“, Призма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 12.

12) Исто
13) Ире на Пе јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме, бр. 1,  

Ниш, 2007, стр. 56.
14) На ве де но пре ма: Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би-

је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 3/2010, стр. 105.
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пред сед ни ка Ре пу бли ке ни је ја сно да ли пред сед ник Ре пу бли ке ин-
сти ту ци ја из вр шне вла сти а са мим тим и да ли је из вр шна власт 
би це фал на.15)

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је би ра се не по сред но на из бо ри-
ма тај ним гла са њем на ман дат од пет го ди на.16) Уста вом је пред ви-
ђе но да ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је тра је го ди ну да на 
ду же од ман да та пар ла мен та ка ко би се из бе гла си ту а ци ја inter
regnuma. Та ко ђе, из ово га мо же мо за кљу чи ти да и по ред то га што 
пред сед ник ре пу бли ке ег зи сти ра па ра лел но са вла дом ко ја ужи ва 
по ве ре ње пар ла мен тар не ве ћи не и део је из вр шне вла сти, из гла са-
ва ње не по ве ре ња вла ди се не од ра жа ва и на ман дат пред сед ни ка 
ре пу бли ке17). Ак ти пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је не под ле жу пре-
ма пот пи су пре ми је ра, ре сор ног ми ни стра и Вла де у це ли ни.

Ка ко про фе сор Ми лан Јо ва но вић ис ти че пред сед ник Ре пу бли-
ке у си сте му вла сти у Ср би ји оли ча ва „ста бил ну, нео пе ра тив ну ег-
зе гу ти ву“.18) У скла ду са Уста вом пред сед ник Ре пу бли ке пред ста-
вља др жа ву у зе мљи и ино стран ству, да је по ми ло ва ња, до де љу је 
од ли ко ва ња и при зна ња, ука зом про гла ша ва за ко не,19) а у слу ча-
је ви ма ка да На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не 
пред сед ник Ре пу бли ке про гла ша ва ван ред но и рат но ста ње за јед но 
са пред сед ни ком На род не скуп шти не и пре ми је ром. 

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је уче ству је у за ко но дав ном про-
це су и про це су из бо ра или име но ва ња но си ла ца из вр шне и суд ске 
вла сти. Ка да је реч о за ко но дав ном про це су пред сед ник ре пу бли ке 
ука зом про гла ша ва за ко не и рас по ла же пра вом су спен зив ног ве та 
и у скла ду са тим она има мо гућ ност да уз обра зло же ње вра ти На-
род ној скуп шти ни за кон на по нов но гла са ње.20) Про пи са но је да 
пе ри од у ко ме пред сед ник мо ра да ука зом про гла си за кон или га 
вра ти на по нов но гла са ње тра је пет на ест да на.  Да би за кон био 
по но во усво јен по треб но је да га На род на скуп шти на из гла са ве ћи-

15) Де јан Ми лен ко вић, „Ста ње по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји и њи хов ути цај на кре-
и ра ње и во ђе ње јав них по ли ти ка“, у Јавне политикеСрбије (при ре дио: Ми лан По-
ду на вац), Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр 29.

16) Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 114 и члан 116.
17) Ово је од ли ка ду а ли стич ке струк ту ре по лу пред сед нич ких мо де ла вла сти. (Ире на Пе-

јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме,бр. 1,  Ниш, 2007, 
стр. 50.

18) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, op. cit.,стр. 
220.

19) Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 112.
20) Исто, члан 113.
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ном од укуп ног бро ја по сла ни ка.21) Ка да го во ри мо о име но ва њу и 
из бо ру пред став ни ка у дру гим ор га ни ма вла сти пред сед ник је тај 
ко ји пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да та за пред сед ни ка вла-
де22) и то оног ко ји, ка ко За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке ка же, мо-
же да обез бе ди из бор Вла де, од но сно да је ман дат пре ми је ру.23) Он 
по ста вља и раз ре ша ва ду жно сти офи ци ре вој ске Ср би је, те ко ман-
ду је вој ском.24) Та ко ђе, пет од де сет кан ди да та за су ди је Устав ног 
су да ко је пред ла же На род на скуп шти на име ну је пред сед ник, док 
са дру ге стра не он На род ној скуп шти ни пред ла же де сет кан ди да та 
за су ди је Устав ног су да од че га она би ра пет.25)

Пред сед ник ре пу бли ке рас по ла же и над ле жно сти ма у обла-
сти спољ не по ли ти ке зе мље. Пре ма Уста ву пред сед ник Ре пу бли ке 
пред ста вља Ср би ју у ино стран ству, при ма акре ди тив на и опо зив-
на пи сма стра них ди пло мат ских пред став ни ка, а на пред лог Вла де 
ука зом по ста вља и опо зи ва ам ба са до ре.26) Ка ко Мла ден Ли ша нин 
за па жа ове над ле жно сти пред сед ни ка је су сим бо лич ког ка рак те ра, 
али не мо же се ис кљу чи ти и то да оне пред сед ни ку ре пу бли ке омо-
гу ћа ва ју и од ре ђен сте пен фак тич ке мо ћи и ути ца ја.27)

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је мо же у два слу ча ја, ко ја су пред-
ви ђе на Уста вом и За ко ном о пред сед ни ку Ре пу бли ке, и да рас пу сти 
На род ну скуп шти ну. Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је мо же да рас-
пу сти На род ну скуп шти ну на пред лог Вла де и у од ре ђе ним си ту а-
ци ја ма по сто ји устав на ду жност пред сед ни ка да рас пу сти На род ну 
Скуп шти ну. У пр вом слу ча ју, пред сед ник рас пу шта пар ла мент на 
пред лог Вла де стим што он има ауто ном но пра во да од лу чи да ли 
ће пред лог при хва ти ти или од би ти. Дру га два слу ча ја су ка да На-
род на скуп шти на у ро ку од 90 да на не иза бе ре Вла ду и уко ли ко се 

21) Исто
22) Шу гарт ис ти че да уко ли ко пред сед ник ре пу бли ке не ма ни ка кве ини ци ја ти ве у про це-

су из бо ра пред сед ни ка вла де та кав си стем се мно го не раз ли ку је од пар ла мен тар ног. 
(Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresidentialSystems:DualExecutiveandMixedAuthority
Patterns, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf)

23) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, члан 18, Службени гласник Републике Србије, бр. 
111/07.

24) Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 112.
25) Исто, члан 172.
26) Исто, члан 112.
27)  Мла ден Ли ша ним, „Нор ма тив ни и ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-

ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је (1)“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, бр. 4/2010, стр. 141.
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по сле из гла са ва ња не по ве ре ња Вла ди не иза бе ре но ва у ро ку од 30 
да на.28)

Ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је мо же пре ста ти у три 
слу ча ја – ка да ис тек не вре мен ски пе ри од на ко ји је иза бран, ка да 
под не се остав ку и у слу ча ју да до ђе до ње го вог раз ре ше ња.29) Пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је функ ци је раз ре ша ва На род на скуп шти-
на у слу ча ју ка да се утвр ди да је он пре кр шио од ред бе Уста ва.30) 
По сту пак за раз ре ше ње по кре ће јед на тре ћи на на род них по сла ни-
ка, а о то ме да ли је он по вре дио од ред бе Уста ва од лу чу је Устав ни 
суд. Уко ли ко суд утвр ди да је до шло до по вре де Уста ва, пред сед ни-
ка функ ци је раз ре ша ва пар ла мент дво тре ћин ском ве ћи ном.31)

Ка да смо опи са ли по ло жај, функ ци је и над ле жно сти пред сед-
ни ка Ре пу бли ке Ср би је упо тре би ће мо Си а ро фов32) на чин ме ре ња 
пред сед нич ке мо ћи у јед ном си сте му вла сти, ка ко би смо утвр ди-
ли да ли Ре пу бли ка Ср би ја има „ја ког“, „сла бог“ или „уме ре ног“ 
пред сед ни ка. Он је дао де вет устав них ин ди ка то ра пре ко ко јих је 
мо гу ће ме ри ти сна гу пред сед ни ка ре пу бли ке у си сте му вла сти. 
Вред ност 1 се до де љу је уко ли ко се ин ди ка тор на ла зи у уста ву и 
вред ност 0 уко ли ко га не ма. У та бе ли 1 при ка зан је ре зул тат.

28) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, чланoви 20, 21, 22, СлужбенигласникРепубликеСр
бије, бр. 111/07.

29) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, члан 13, Службени гласник Републике Србије, бр. 
111/2007.

30) Про фе сор Ми лан Јо ва но вић сма тра да је но вим Уста вом оја ча на по зи ци ја На род не 
скуп шти не у од но су на пред сед ни ка Ре пу бли ке, а то се огле да у то ме што она има мо-
гућ ност да раз ре ши функ ци је пред сед ни ка иако га она ни је би ра ла. (Ми лан Јо ва но вић, 
ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2008, стр. 144.)

31) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, члан 15, Службени гласник Републике Србије, бр. 
111/2007.

32) Alan Si a roff, “Com pa ra ti ve pre si den ci es: The ina de qu acy of the pre si den tial, se mi-pre si den-
tial and par li a men tary dis tin ction”,  EuropeanJournalofPoliticalResearch, 42(3), 2003, pp. 
287-312.)
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Та бе ла 1.  
Устав на сна га пред сед ни ка ре пу бли ке Ср би је по Си а ро фу

Ин ди ка тор НИ ИИ ПИ ПВ ПрВ СНД СП ФВ РП Укуп-
но

Пред сед ник ре-
пу бли ке Ср би је 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4

Ле ген да: НИ непосредниизбор,ИИ истовременипредседничкиипарламен
тарниизбори,ПИ дискреционаправаименовања,ПВ председаваседницама
владе,ПрВ правовета,СНДовлашћењаустањунуждеи/илимогућност
доношењадекрета,СП централнаулогауспољнојполитици,ФВцентрална

улогауформирањувладе,РП–могућностраспуштањапарламента.
Из вор: Alan Si a roff, “Com pa ra ti ve pre si den ci es: The ina de qu acy of the pre si den tial, 

se mi-pre si den tial and par li a men tary dis tin ction”,  EuropeanJournalofPoliticalRese
arch, 42(3), 2003, pp. 287-312.

Као што се из та бе ле 1 мо же ви де ти пред сед ник ре пу бли ке 
Ср би је има вред ност 4, а по ре ђе ња ра ди и пред сед ник Ре пу бли ке 
Хр ват ске има од 2001. го ди не по Си а ро фу вред ност 4. Ел џи и Мек-
ме на мин су оне ко ји има ју вред ност из над пет од ре ди ли као „ја ке“ 
пред сед ни ке, оне од 4 до 5 као „уме ре не“ или „осред ње“, а ис под 4 
као сла бе.33) Из ово га мо же мо за кљу чи ти да Ср би ја има „уме ре ног“ 
пред сед ни ка по мо ћи у си сте му вла сти.

Стварни(реалполитички)оквирположаја
иулогепредседникаРепубликеуполитичкомсистемуСрбије

Као што смо већ ра ни је у ра ду ре кли исто риј ски по сма тра но 
по ло жај и уло га пред сед ни ка ре пу бли ке се ме ња ла од тре нут ка 
уво ђе ња ви ше стра нач ја и до но ше ња Уста ва 1990. го ди не до да нас. 
Има ју ћи на уму са му по ли тич ку прак су и од нос по ли тич ких сна-
га мо гу ће је, услов но узе то, де тек то ва ти не ко ли ко фа за у ре ал-по-
ли тич ком функ ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма вла сти Ср би је. За 
од ре ђи ва ње ових фа за као пре су дан је сте фак тор по ло жа ја и уло га 
пред сед ни ка ре пу бли ке и ње го вог по ли тич ког ути ца ја и од но са са 
дру гим ор га ни ма вла сти, ка ко фор мал но та ко и не фор мал но. По-
себ но је од зна ча ја од нос на ли ни ји пред сед ник ре пу бли ке и вла-
да. То нас упу ћу је на за кљу чак да су устав не над ле жно сти и овла-
шће ња, као и ствар ни по ло жај и уло га пред сед ни ка ре пу бли ке они 
фак то ри ко ји ути чу на ка рак тер си сте ма вла сти у јед ној др жа ви. У 
скла ду са тим, у узроч но-по сле дич ном од но су ових две ју ва ри ја-

33)  Ro bert El gie and  Iain McMe na min, “Se mi-pre si den ti a lism and De moc ra tic Per for man ce”,
JapaneseJournalofPoliticalScience,Cam brid ge Uni ver sity Press, no. 9, 2008, стр. 323-
340.
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бли, пред сед ник ре пу бли ке би био не за ви сна ва ри ја бла у од но су на 
ка рак тер си сте ма вла сти ко ји би био за ви сна. Ка ко про фе сор Сла-
ви ша Ор ло вић на во ди, те фа зе би би ле сле де ће34): пре зи ден ци ја ли-
стич ка фа за (пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше вић), ква зи пар ла мет-
нар на фа за (пред сед ник Ми лан Ми лу ти но вић из СПС-а – пре ми јер 
Зо ран Ђин ђић из ДОС-а), фа за ко ха би та ци је (пред сед ник Бо рис 
Та дић из ДС-а – пре ми јер Во ји слав Ко шту ни ца из ДСС-а), фа за 
„ко ха би та ци је у ко а ли ци ји“ (пред сед ник Бо рис Та дић – пре ми-
јер Во ји слав Ко шту ни ца), пред сед нич ка фа за (пред сед ник Бо рис 
Та дић).35) Из ових фа за мо же мо за кљу чи ти да уло га пред сед ни ка 
ре пу бли ке у по ли тич ком си сте му Ср би је ва ри ра у за ви сно сти од 
фак то ра из окру же ња у ко ме сам си стем функ ци о ни ше. Ова кве ал-
тер на ци је у си сте му вла сти ка рак те ри стич не су за Фран цу ску где 
по Ди вер жеу и Лај пхар ту има мо сме не пред сед нич ких и пар ла мен-
тар них фа за.36) Та ко је и са си сте мом вла сти у Ср би ји. Си стем вла-
сти у Ср би ји функ ци о ни ше са ка рак те ри сти ка ма пред сед нич ког 
си сте ма он да ка да је пред сед ник ре пу бли ке ујед но и пред сед ник 
стран ке ко ја има ве ћи ну у пар ла мен ту и ко ја фор ми ра вла ду, од но-
сно пред сед ник и пре ми јер су из исте по ли тич ке пар ти је. Та ко ђе, 
си ту а ци је је иста и он да ка да је пред сед ник ре пу бли ке и пред сед-
ник нај ја че пар ти је у ко а ли ци ји ко ја чи ни пар ла мен тар ну ве ћи ну и 
где је и пре ми јер из те пар ти је. У Ср би ји је то би ло ка да је Сло бо-
дан Ми ло ше вић био пред сед ник и у вре ме ман да та Бо ри са Та дић. 
Под ова квим окол но сти ма у си сте му вла сти у Ср би ји пре ми јер и 
Вла да су de factoпод ре ђе ни пред сед ни ку Ре пу бли ке, а он по ста-
је по ред пар ла мен та јед на од нај бит ни јих ин сти ту ци ја у си сте му. 
При род но је, сма тра Вла ди са вље вић, да пред сед ник Ре пу бли ке у 
ова квом од но су сна га у си сте му има ви ше стру ко ве ћи по ли тич ки 
ути цај од пре ми је ра и то илу стру је при ме ром по ли тич ких од но са 
из ме ђу Бо ри са Та ди ћа и Мир ка Цвет ко ви ћа.37) Да кле, пред сед ник 
не ма по Уста ву Ср би је бит на овла шће ња у од но су на Вла ду, али у 

34)  Сла ви ша Ор ло вић, ПолитичкиживотСрбијеизмеђупартократијеидемократије, 
ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 115-122.

35) Тре нут но у Ср би ји функ ци ју пред сед ни ка ре пу бли ке оба вља То ми слав Ни ко лић из 
Срп ске на пред не стран ке, док Вла да још увек ни је фор ми ра на. Пред сед ник ре пу бли ке 
је ман дат за са став вла де дао Иви ци Да чи ћу из Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, ко ја 
ће вла ду са ста ви ти са Срп ском на пред ном стран ком и Ује ди ње ном ре ги о ни ма Ср би је.

36) На ве де но пре ма: Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresidentialSystems:DualExecutiveand
MixedAuthorityPatterns, 2005, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf, стр. 14.

37)  Не бој ша Вла ди са вље вић, „Де мо кра ти ја и по лу пред сед нич ки си стем у Ср би ји да нас“ у 
ЈавнеполитикеСрбије(при ре дио: Ми лан По ду на вац), Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о-
нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 17.
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од ре ђе ној кон сте ла ци ји по ли тич ких сна га он има ве ли ки по ли тич-
ки ути цај. Још је дан од фак то ра ко ји ја ча ње го ву уло гу у си сте му 
је сте и ње гов не по сред ни из бор од стра не гра ђа на што му да је по-
ли тич ки и де мо крат ски ле ги ти ми тет ве ћи у од но су на вла ду ко ја 
то ни је. Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је ко ји је ујед но и пред сед-
ник стран ке ко ја фор ми ра пар ла мен тар ну ве ћи ну овом чи ње ни цом 
зна чај но оја ча ва свој ути цај и на На род ну скуп шти ну, по ред оно га 
ко ји има на Вла ду.38) Ка да то ка же мо, ов де пре све га има мо на уму 
ка рак тер по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји ко је су у ве ћи ни ли дер ске, 
од но сно по зи ци ја пар тиј ског во ђе је стуб ор га ни за ци о не струк ту-
ре пар ти је. По ло жај и уло гу пред сед ни ка ре пу бли ке, а са мим тим 
ни ка рак тер си сте ма вла сти, не мо же мо по сма тра ти одво је но и од 
са мог пар тиј ског си сте ма, јер ка ко Го а ти ка же ци ти ра ју ћи Сар то-
ри ја „јед ном ус по ста вљен пар тиј ски си стем од за ви сне по ста је не-
за ви сна ва ри ја бла по ли тич ког про це са“.39) Да кле, ка ко Де јан Ми-
лен ко вић за па жа пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, у го ре на ве де ним 
окол но сти ма, ути че на Вла ду и На род ну скуп шти ну стра нач ким, а 
не ин сти ту ци о нал ним ка на ли ма.40) Та ко ђе, и из бор ни си стем има 
ути ца ја на то ка ква ће би ти уло га пред сед ни ка ре пу бли ке у по ли-
тич ком си сте му, јер је ја сно да ути цај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср-
би је пре све га за ви си од ис хо да пар ла мен тар них из бо ра, сто га су 
они ти ко ји од ре ђу ју на чин рас по де ле мо ћи уну тар си сте ма вла сти. 
У Ср би ји се при ме њу је про пор ци о нал ни из бор ни си стем ко ји омо-
гу ћа ва ве ли ком бро ју пар ти ја ула зак у пар ла мент, а ти ме че сто је и 
ну жно ства ра ње ко а ли ци о них вла да. У та квим окол но сти ма ути цај 
пред сед ни ка ре пу бли ке на вла ду и пар ла мент мо же би ти огра ни-
чен у оној ме ри у ко јој он има ути ца ја са мо на чла но ве сво је пар-
ти је у ко а ли ци ји, јер оста ли парт не ри има ју у не ким слу ча је ви ма 
ве ћи, а у не ки ма ма њи уце њи вач ки ка па ци тет. Уце њи вач ки ка па-
ци тет је ве ћи у тзв. ми ни мал ним ко а ли ци ја ма ка ква је у Ср би ји 
би ла од 2008 - 2012. го ди не на вла сти.41) Уко ли ко вла ду у Ср би ји 

38)  На при мер, уко ли ко пред сед ник од лу чи да вра ти за кон ко ји је про шао пар ла мен тар ну 
про це ду ру, што му Устав и омо гу ћа ва, а за ко ји сма тра да не тре ба би ти усво јен, он мо-
же пре ко сво је по зи ци је пар тиј ског во ђе ути ца ти на то да га пар ла мент и не усво ји што 
је ин ди рек тан ути цај пред сед ни ка на за ко но дав ни про цес.

39) Вла ди мир Го а ти, Политичкепартијеипартијскисистем,Цен тар за мо ни то ринг – ЦЕ-
МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 268.

40)  Де јан Ми лен ко вић, „Ста ње по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји и њи хов ути цај на кре-
и ра ње и во ђе ње јав них по ли ти ка“, у Јавне политикеСрбије (при ре дио: Ми лан По-
ду на вац), Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 29-31.

41)  Ду шан Па вло вић, Иван Ста но је вић, „По ли тич ке ин сти ту ци је и еко ном ска по ли ти ка: 
ана ли за за кон ских ре ше ња“, у ЈавнеполитикеСрбије(при ре дио: Ми лан По ду на вац), 
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фор ми ра ју СПС-СНС-УРС има ће мо слич ну си ту а ци ју, са тим што 
ће пре ми јер и пред сед ник ре пу бли ке би ти из раз ли чи тих пар ти-
ја, што ће осла би ти по зи ци ју пред сед ни ка ре пу бли ке у од но су на 
оне ре со ре ко ји ће при па сти ко а ли ци о ним парт не ри ма. Ме ђу тим у 
усло ви ма ка да је ис ход из бо ра та кав да не ма ја сне ве ћи не ко ја би 
фор ми ра ла вла ду бит на је уло га пред сед ни ка ре пу бли ке у чи јој је 
над ле жно сти пред ла га ње кан ди да та за са став вла де. Он та да мо же 
да игра уло гу по сред ни ка и мо же да фа во ри зу је јед ног кан ди да та у 
од но су на дру гог.42)

Дру га фа за у про ме на ма ка рак те ра ме шо ви тог си сте ма вла-
сти у Ср би ји је фа за ко ха би та ци је.43) Ко ха би та ци ја је слу чај ка да 
је пред сед ник из јед не по ли тич ке пар ти је, а пре ми јер и вла да из 
њој су прот ста вље не пар ти је или ко а ли ци је ко ја фор ми ра ве ћи ну 
у пар ла мен ту. У том слу ча ју си стем у Ср би ји ви ше ли чи на пар-
ла мен тар ни, јер је ути цај пред сед ни ка ре пу бли ке у ова квим окол-
но сти ма углав ном све ден са мо на ње го ва устав на овла шће ња, ко ја 
ни су ве ли ка. Те жи ште из вр шне вла сти, ако не и це ло куп на из вр-
шна власт је у ру ка ма вла де ко ја је од го вор на пар ла мен ту. Мно ги 
упра во због ово га сма тра ју да је си стем вла сти у Ср би ји пар ла мен-
тар ни и да не мо же мо го во ри ти о ко ха би та ци ји јер је она ка рак-
те ри сти ка по лу пред сед нич ких си сте ма ка кав је на при мер си стем 
Фран цу ске. По дру ги ма, у ова квим окол но сти ма има мо си ту а ци ју 
у прак си да је власт по де ље на из ме ђу пред сед ни ка ко ји је за јед-
но са пар ла мен тар ном ма њи ном опо зи ци ја вла ди ко ју по др жа ва 
ве ћи на у пар ла мен ту. У ова квим усло ви ма пред сед ник ре пу бли ке 
ће „нај ве ро ват ни је ста ја ти по стра ни те ку ћих стра нач ких су ко ба и 
та ко мо ћи да де лу је као не у тра лан по сред ник“.44) У срп ској по ли-
тич кој прак си ни је би ло мно го при ме ра ко ха би та ци је. Је дан је сте 
у пе ри о ду ка да је Ми лан Ми лу ти но вић из Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је био пред сед ник, а Зо ран Ђин ђић из ко а ли ци је ДОС пре ми-

Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2011, стр 42.

42)  Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresidentialSystems:DualExecutiveandMixedAuthority
Patterns, 2005, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf, стр. 11.

43) Ов де је по треб но на по ме ну ти да по сто је ста но ви шта ко ја по ла зе од то га да је упра во 
ко ха би та ци ја као од ли ка по лу пред сед нич ких си сте ма ло ша по но ве де мо кра ти је. Ме-
ђу тим, ис тра жи ва ња ко ја је спро вео Ро берт Ел џи по ка за ла су да у ве ћи ни ис тра же них 
слу ча је ва ни је до шло до по кла па ња пе ри о да ко ха би та ци је са тре нут ком ка да је до шло 
до уру ша ва ња де мо кра ти је. (Ro bert El gie, “Se mi-pre si den ti a lism, Co ha bi ta tion and Col-
lap se of Elec to ral De moc ra ci es, 1990-2008”, GovernmentandOpposition,vol 45. No. 1, 
Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2010, стр. 34.

44) Не бој ша Вла ди са вље вић, „Де мо кра ти ја и по лу пред сед нич ки си стем у Ср би ји да нас“ у 
ЈавнеполитикеСрбије(при ре дио: Ми лан По ду на вац), нав. де ло, стр. 17.
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јер. Мно ги ову фа зу од ре ђу ју као ква зи пар ла мен тар ну с об зи ром 
да Ми лан Ми лу ти но вић ни је ни мо гао да ис пу ња ва у це ли ни сво-
је над ле жно сти као пред сед ник Ре пу бли ке ка ко због сме не ре жи-
ма та ко и због ха шке оп ту жни це ко ја је по диг ну та про тив ње га. 
Дру ги при мер ко ха би та ци је у Ср би ји је пе ри од од 2004-2007. го ди-
не где је пред сед ник Ре пу бли ке био Бо рис Та дић из Де мо крат ске 
стран ке ко ја је би ла у опо зи ци ји, а пре ми јер Во ји слав Ко шту ни ца 
из Де мо крат ске стран ке Ср би је. Вла да је би ла ма њин ска и њу је 
чи ни ла ко а ли ци ја Де мо крат ске стран ке Ср би је, Г17 плус и Срп-
ског по кре та об но ве – Но ве Ср би је, док је по др шку у пар ла мен ту 
пру жа ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је. Си стем вла сти у Ср би ји 
је та да функ ци о ни сао ви ше као пар ла мен тар ни не го као пред сед-
нич ки, ка ко је то би ло ра ни је и у пе ри о ди ма по сле до га. Ире на 
Пе јић сма тра да овај пе ри од функ ци о ни са ња си сте ма вла сти имао 
пре те жно обе леж ја пре ми јер ско-пред сед нич ког си сте ма, има ју ћи 
на уму да је у овом пе ри ду, ка ко она ка же, функ ци о ни са ла „мир на“ 
ко ха би та ци ја због по сто ја ња кон сен зу са око над ле жно сти из ме ђу 
пред сед ни ка и ње го ве пар ла мен тар не ма њи не и пре ми је ра и ње го-
ве пар ла мен тар не ве ћи не.45)

Са сме њи ва њем ових го ре на ве де них фа за у по ли тич ком си-
сте му Ср би је сме њу је се за пра во ин сти ту ци ја вла сти ко ја у јед ном 
тре нут ку игра уло гу вођ ства у по ли тич ком про це су, а што је узро-
ко ва но ши рим по ли тич ким кон тек стом у ко ме ова ко ус по ста вљен 
си стем де лу је. Ро берт Ел џи ис ти че да у мно гим слу ча је ви ма ко ји 
има ју по лу пред сед нич ки си стем вла сти по сто ји ја сна ко ре ла ци ја 
из ме ђу кон тек ста у ко ме јед на др жа ва ус по ста вља по лу пред сед-
нич ки си стем и обра сца вођ ства ко ји на ста је од мах по сле.46) Кон-
текст у ко ме је Ср би ја уве ла по лу пред сед нич ки си стем де ве де се-
тих го ди на био је та кав да је пр ви ус по ста вље ни обра зац по ли тич-
ког вођ ства пред сед ни ку ре пу бли ке дао уло гу но се ће ин сти ту ци ја 
по ли тич ког си сте ма и у ко јој је би ла скон цен три са на по ли тич ка 
моћ. Са сме ном ре жи ма, а са мим тим и про ме ном кон тек ста у ко ме 
си стем де лу је, ви де ли смо да је у Ср би ји по сле 2000. го ди не про-
ме њен обра зац по ли тич ког вођ ства. Са да је Вла да та ко ја пре у зи-
ма уло гу по ли тич ког вођ ства у си сте му и клат но по ли тич ке мо ћи 
сто ји на ње ној стра ни, да би то ком по след њег ман да та пред сед ни-

45) Ире на Пе јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме, бр. 1,  
Ниш, 2007, стр. 58.

46)  Ro bert El gie (Ed.), SemipresidentialisminEurope, Ox ford Uni ver sity Press, Ox sford, 1999, 
286-289.
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ка Ре пу бли ке чи ју је функ ци ју оба вљао Бо рис Та дић клат но по ли-
тич ке мо ћи се по но во вра ти ло на стра ну пред сед ни ка. Ка ко да нас 
Вла да ре пу бли ке Ср би је ни је још увек фор ми ра на оста је да се ви ди 
ко ја ће од ових две ју ин сти ту ци ја игра ти пре суд ну уло гу у функ ци-
о ни са њу ме шо ви тог си сте ма вла сти у Ср би ји.

***

У ра ду смо ви де ли да ме ђу струч ња ци ма ко ји се ба ве овом те-
ма ти ком не ма са гла сно сти око то га ка кав је си стем вла сти у Ср би-
ји, што за пра во зна чи да не ма са гла сно сти и око то га ка ква је уло га 
и по ло жај пред сед ни ка ре пу бли ке Ср би је. Ми смо ста ли на ста но-
ви ште да је Ср би ја, што се из Уста ва и по ли тич ке прак се ја сно ви-
ди, иза бра ла ме шо вит си стем вла сти и да ин сти ту ци ја пред сед ни ка 
ре пу бли ке има зна чај ну по не кад и пре суд ну уло гу у ква ли тет ном 
функ ци о ни са њу си сте ма има ју ћи на уму чи ње ни цу да је он јед на 
од ин сти ту ци ја ко ја је не по сред но иза бра на и ко ја по се ду је ве ли ки 
по ли тич ки ауто ри тет. Ви де ли смо да ка да су узму у об зир од ред бе 
Уста ва, али и ре а лан по ли тич ки жи вот, по ло жај и уло га пред сед-
ни ка ре пу бли ке ва ри ра ју и то од оних са ка рак те ри сти ка ма пред-
сед нич ких до оних са ка рак те ри сти ка ма пар ла мен тар них си сте ма 
вла сти. Раз лог то ме је су и од ли ке пар тиј ског си сте ма и са мих пар-
ти ја и на чи на њи хо ве ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња, као и уста-
но вље ног из бор ног си сте ма у Ср би ји.

Ана ли зом устав них од ред би утвр ди ли смо да Ср би ја има 
„уме ре ног“ пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ме ђу тим, ви де ли смо да у по-
ли тич кој прак си он ипак оства ру је мно го ве ћи ути цај на по ли тич ке 
про це се не го што је то уста вом пред ви ђе но, по себ но у усло ви ма 
ка да пар ти ја пред сед ни ка има и пар ла мен тар ну ве ћи ну и са мим 
тим фор ми ра и вла ду. Сма тра мо да ка ко по сто ји не са гла сност из-
ме ђу пред сед ни ко вог устав ног по ло жа ја и ствар ног по ли тич ког 
ути ца ја по треб но је ова кво ста ње раз ре ши ти, а за то по сто је нај-
ма ње два на чи на. Је дан на чин је сте да се пред сед ник Ре пу бли ке 
Ср би је ви ше не би ра ди рект но на из бо ри ма већ у пар ла мен ту са 
ми ни мал ним из ме на ма ње го ве са да шње по зи ци је у Уста ву, док би 
дру ги на чин био да се пред сед ник ре пу бли ке и да ље би ра на не по-
сред ним из бо ри ма, али да се ње го ва овла шће ња по ја ча ју у сми слу 
да ње гов не фор мал ни ути цај, пре све га онај на вла ду, бу де ин сти ту-
ци о на ли зо ван кроз но ве устав не од ред бе и да та ко до би је мо по ме-
ра ње од „осред њег“ ка „ја ком“ пред сед ни ку, од но сно да кре и ра мо 
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ствар но-функ ци о нал ну би це фал ну из вр шну власт. У скла ду са тим, 
сма тра мо и да је по треб но из ме на ма уста ва да ти мо гућ ност пред-
сед ни ку Ре пу бли ке и да пред се да ва сед ни ца ма Вла де по угле ду на 
фран цу ски си стем вла сти. Раз лог ова квим пред ло же ним из ме на ма 
са др жан је у то ме да у усло ви ма ка да пред сед ник Ре пу бли ке Ср би-
је не фор мал но оства ру је ве ли ки по ли тич ки ути цај на оста ле гра не 
вла сти ја вља се по тре ба ње го вог ста вља ња у фор мал не окви ре што 
би за со бом по ву кло и ве ћу по ли тич ку од го вор ност пред сед ни ка 
пред би ра чи ма. По сто је и схва та ња ко ја по ла зе од то га да је си стем 
вла сти ова кав ка кав је до бар, али да он још увек не функ ци о ни-
ше на на чин ка ко је то пред ви ђе но пре све га због не по што ва ња 
де мо крат ских прин ци па од стра не по је ди них ак те ра по ли тич ког 
про це са. Сма тра мо да и ова ква ста но ви шта има ју уте ме ље ња пре 
све га због то га што гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју „стра те шко“ гла са ње, 
од но сно раз ли чи то гла са ње на пар ла мен тар ним и на пред сед нич-
ким из бо ри ма што би омо гу ћи ло од ре ђен ба ланс вла сти у си сте му.

DraganTrailovic
THEPOLITICALINSTITUTIONOFTHEPRESIDENT

OFREPUBLICINGOVERNMETALSYSTEMOFSERBIA
Summary

Theaimofthispaperistodescribeanddeterminewhat
is the position andwhat is the role of the head of state
in governmental system in Serbia. For this purpose we
will analyze theConstitution of  the Republic of Serbia
andLowonPresidentoftheRepublicaswellaspolitical
practiceandrealpoliticallifeinSerbia.Thefirstpartof
thepaperwill dealwith theproblemofdetermining the
characterofthesystemofgovernmentinSerbiathrough
twoopposingpositionson this issue.One isrepresented
byagroupofscholarsthatbelievesthatthegovernmental
systeminSerbiaisparliamentaryandthesecondgroupis
onethatsaysthatthesystemofgovernmentinSerbiais
semipresidential.Thesecondpartofthepaperdealswith
competenciesofthePresidentaccordingtotheConstitu
tionoftheRepublicofSerbiaaswellastheroleofthepre
sidentinsystemofgovernmentaccordingtothepolitical
practiceinSerbia.
Keywords:Presidentof theRepublic,political instituti
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Resume
Theheadof state is one of themost important political
institutionwhichisessentialforthewellfunctioningofgo
vernment.Competences,positionandroleofheadofstate
aswellasitsrelationshiptootherbranchesofgovernment
determinethecharacterofthesystemofgovernmentinone
state.AftertheColdWarandthecollapseofrealsocialism
manystatesbelongingtotheEasternblocwasincludedin
theprocessofdemocratic transition inorder toconsoli
datedemocracy.Atthattimethebasicdilemmawaswhat
systemofgovernmenttheyshouldapply.Manywereofthe
opinionthatonlyaparliamentarysystemcanbebeneficial
tonewdemocracies.Incontrary,mostofthesestatescho
setointroduceasystemofdirectlyelectedPresidentand
have chosen a semipresidential system of government.
When it comes to Serbia there is no consensus onwhat
kindofgovernmentalsystemisfunctionalinourstate.So
mebelievethattheSerbiansystemofgovernmentisparli
amentaryorrationalizedparliamentarianismwhileonthe
othersidearethosewhothinkthatthegovernmentalsys
teminSerbiaisasortofsemipresidential,preciselypre
mierpresidentialsystem.Theroleofthepresidentinthe
politicalsystemofSerbiaisregulatedbytheConstitution
oftheRepublicofSerbiawhichwasadopted2006thand
bytheLawonthePresidentoftheRepublic.Accordingto
theConstitutionSerbiahasimplementedasystemofsepa
rationofpowersintolegislative,executive,andjudiciary.
Executivepower is sharedbetween theGovernmentand
thePresident of theRepublic.President of theRepublic
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ofSerbiaiselectedindirectelectionsbysecretballotfor
atermoffiveyears.DutiesandcompetencesofthePresi
dentofSerbiaarestipulatedbytheConstitutionofSerbia:
Presidentof theRepublicrepresentsSerbiaathomeand
abroad,declareslawsuponhis/herdecree,inaccordance
withtheConstitution,proposesanindividualforthepo
sitionofPrimeMinistertoParliament,postsandrecalls
ambassadorsoftheRepublicofSerbia,receiveslettersof
creditandrevocablelettersofcreditofforeigndiplomatic
representatives, grant amnesties andawardhonors.The
Presidentof theRepublicmay returnaproposed law to
theParliament for furtherdecidingand thePresidentof
theRepublicmay,inaccordancewiththeConstitutionand
laws,dismisstheParliamentonajustifiedproposalofthe
Government.ThePresidentoftheRepubliccommandsthe
Militaryandplaces,promotesanddismissesofficersofthe
SerbianMilitary.
Also, theroleofpresidentof therepublicinSerbianpo
litical systemvariesdependingon factors suchasparty
system,electoral systemetc.Forexample, the systemof
governmentoperateswith thecharacteristicsofapresi
dentialsystemwhenthePresidentoftheRepublicisalso
thechairmanof theparty thathasamajority inParlia
ment andwhen the Priminister and the President come
fromthesameparty.Thesecondphaseofchangesinthe
characterofgovernmentalsysteminSerbiaisthestageof
cohabitation.InthiscasethesysteminSerbiaismorelike
aparliamentary,becausetheinfluenceofthePresidentof
theRepubliconpoliticalprocesesinsuchcircumstances
isusuallyreducedonlytoitsconstitutionalpowers,which
arenotlarge.Thefocusoftheexecutiveifnotalltheexe
cutivepower is in thehandsofPriministerandGovern
mentthatisresponsibletoParliament.

 Овај рад је примљен 1. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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