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Јован Базић*  

ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ У ДРЖАВАМА 
НАСТАЛИМ ИЗ БИВШИХ РЕПУБЛИКА 

СФРЈ - ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Резиме

У овом ра ду је ком па ра тив ном ана ли зом об у хва ћен са
став ин сти ту ци о нал не струк ту ре по ли тич ких ели та у др
жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ. Ана ли зом су 
об у хва ће ни ак ту ел ни пред сед ни ци ре пу бли ка, чла но ви пар ла
ме на та и чла но ви вла да. Основ ни циљ у овом ра ду је сте са
гле да ва ње ни воа, вр сте и ка рак те ра обра зо ва ња при пад ни ка 
по ли тич ких ели та. По себ на па жња се по све ћу је чла но ви ма 
вла да, јер је основ на прет по став ка да обра зов ни про фил њи
хо вог са ста ва тре ба да бу де нај ком пе тент ни ји за вр ше ње 
вла сти. Са тог ста но ви шта, из ове ана ли зе се мо гу фор му
ли са ти две зна чај не оце не. Пр ва је да ме ђу чла но ви ма вла да 
има до ста љу ди чи је обра зо ва ње и рад но ис ку ство ни су ни у 
ка квој функ ци о нал ној ве зи са по сло ви ма ко је вр ше у вла ди; и 
дру га,  за па же ну уло гу има ју мла ди ви со ко обра зо ва ни љу ди 
ко ји су се шко ло ва ли у вре ме рас па да СФРЈ и на стан ка њи
хо вих др жа ва, а мно ги ме ђу њи ма су би ли у ино стран ству 
на струч ним уса вр ша ва њи ма или раз ли чи тим кур се ви ма по
ли тич ке обу ке. Да љим са гле да ва њем њи хо вог обра зо ва ња и 
по ли ти ке ко ју за сту па ју, мо гу се тра жи ти од го во ри на раз
ли чи та по ли тич ка пи та ња.
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Кључ не ре чи: по ли тич ке ели те, обра зо ва ње, бив ше ре пу бли
ке СФРЈ

Увод не на по ме не

Ели те у пост со ци ја ли зму кон сти ту и са ле су се у про-
це си ма ве ли ког пре о бра жа ја ко му ни стич ких др жа ва ис точ не 
Евро пе кра јем 20. ве ка у нео ли бе рал на дру штва, уз исто вре-
ме ни про цес рас па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја и ства ра ња 
на ци о нал них др жа ва на њи хо вим ру ше ви на ма. Кроз те про-
це се, уз од ре ђе не спе ци фич но сти и гра ђан ски рат, про шла 
је и Ју го сла ви ја. Из ње ног са ста ва ство ре но је шест др жа ва, 
ко је су на ста ле углав ном се це си јом ре пу бли ка. Оне су раз ли-
чи те по мно гим осо би на ма: ет нич ком са ста ву, кон фе си о нал-
ној при пад но сти, еко ном ској раз ви је но сти, уре ђе њу, сте пе ну 
тран зи ци о них про ме на и укљу че но сти у ме ђу на род не струк-
ту ре. Све се то од ра зи ло на по ли тич ке уста но ве и про це се у 
њи ма, осо би то на по ли тич ке ели те.

По ли тич ке ели те су ин сти ту ци о нал ни са ста ви ко ји по-
се ду ју нај ви ше по ли тич ке мо ћи и ко ји су у по зи ци ји да упра-
вља ју јав ним по сло ви ма и ре а ли зу ју сво ју во љу по мо ћу др-
жав не вла сти. Оне има ју ста ту сну моћ и скон цен три са не су у 
кључ ним др жав ним уста но ва ма: пред сед ни ку др жа ве, пар ла-
мен ту и вла ди. Ма да се, у не кој друк чи јој оп сер ва ци ји и ши-
рем раз у ме ва њу по ли тич ке ели те, у њен са став мо гу увр сти-
ти и пред став ни ци суд ске вла сти, као што то чи ни Ка ло е ва 
(Ка ло е ва Еле на Бо ри сов на).1 По ли тич ке ели те у дру штви ма 
ли бе рал не де мо кра ти је сво ју суп стан ци јал ну енер ги ју цр-
пе из ви ше стра нач ких из бо ра и ком пе тен ци ја сте че них, пре 
све га, обра зо ва њем и та лен том а не на след ством, јер, ка ко је 
ука зи вао Јанг (Young Mic hael), „ма ло-по ма ло ари сто кра ти ја 
по ро ђе њу не при мет но је пре шла у ари сто кра ти ју по та лен-
ту’“.2 Због то га је обра зо ва ње ели те од ве ли ке ва жно сти, ка ко 
за оства ри ва ње њи хо ве дру штве не уло ге, та ко и за про це ну 
њи хо вих ком пе тен ци ја, вред но сних ста во ва и дру гих ка рак-

1 Калоева, Елена Борисовна: ‘’Есть ли в Сербии элита?’’, Элиты в странах 
Восточной Европы : начало XXI века (Сборник научных трудов), Москва 
2009, 78-102, 78.

2 М. Young, Rise of the Meritokracy, према: К. Лаш, Побуна елита, Нови Сад 
1996, 43.
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те ри сти ка. У до са да шњим из у ча ва њи ма по ли тич ких ели та 
ма ла па жња се по кла ња ла обра зо ва њу њи хо вих при пад ни ка, 
углав ном су раз ма тра на пи та ња њи хо вог со ци јал ног по ре кла 
и дру штве не ре про дук ци је, а у но ви је вре ме и за сту пље ност 
же на у по ли тич кој ели ти, као што то чи не Је лал цај (Fa ri da Ja-
lal zai) и Крук (Mo na Le na Kro ok).3 За то је по себ но за ни мљи во 
са гле да ти ка кав је обра зов ни про фил са да шњих по ли тич ких 
ели та, у ко јој ме ри су њи хов обра зов ни ку ри ку лум и по ли-
тич ко ис ку ство ко ре спо дент ни са но вим по ли тич ким иде ја-
ма и др жав ним ци ље ви ма. Из тог кон тек ста, овом ана ли зом 
су об у хва ће ни ак ту ел ни пред сед ни ци ре пу бли ка Ср би је, Хр-
ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре и чла но ви Пред-
сед ни штва Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не; за тим, ак ту ел-
ни са ста ви пар ла ме на та и вла да ових др жа ва. 

Овај рад је са чи њен на осно ву ана ли зе ре ле вант них по-
ка за те ља пре зен то ва них на зва нич ним ин тер нет стра ни ца ма 
по ме ну тих уста но ва. Ти ме је ис тра жи ван ни во обра зо ва ња, 
вр ста стру ке, дру га зна ња и ве шти не, до пун ски об ли ци обра-
зо ва ња, као и по ли тич ко ис ку ство при пад ни ка по ли тич ких 
ели та. За тим, са гле да ва не су и го ди не ста ро сти ка ко би се 
кроз исто риј ску при зму обра зов ног си сте ма утвр ди ло кроз 
ко ји су по ли тич ки обра зац про шли у про це су по ли тич ке со-
ци ја ли за ци је. Taбеле у овом ра ду су фор му ли са не по ме то до-
ло ги ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср би је, а ре до след 
др жа ва је из ло жен пре ма азбуч ном ре ду.

1. Пред сед ни ци др жа ва

Пред сед ни ци др жа ва су нај и зра же ни ји део сва ке по-
ли тич ке ели те. Они пред ста вља ју др жа ву у зе мљи и ино-
стран ству, про гла ша ва ју за ко не, не по сред но ути чу на рад 
кључ них по ли тич ких уста но ва у др жа ви (пар ла мент, вла да, 
вој ска), усме ра ва ју све у куп ну др жав ну по ли ти ку, да ју од ли-
ко ва ња, пред ла жу, по ста вља ју и опо зи ва ју функ ци о не ре на 
нај ва жни јим фук ци ја ма у др жа ви, и тд. Пред сед ни ци у др-
жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ, би ра ју се на 
не по сред ним из бо ри ма тај ним гла са њем. А у слу ча ју Бо сне и 

3 F. Jalalzai, M. L. Krook, ‘’Beyond Hillary and Benazir: Women’s Political 
Leadership Worldwide’’, Internationale Political Science Review, 31 (1) 2010, 
5-21.
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Хер це го ви не, би ра се Пред сед ни штво ко је се са сто ји од три 
чла на, по не што друк чи јој про це ду ри.4

Ак ту ел ни пред сед ни ци др жа ва и чла но ви Пред сед ни-
штва Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не су у су шти ни мла ди 
и обра зо ва ни љу ди. Про сек њи хо ве ста ро сти је 53,75 го ди на. 
Сви има ју ви со ко обра зо ва ње ко је су сте кли на уни вер зи те-
ти ма у Ју го сла ви ји, да кле пре ње ног рас па да. Ме ђу њи ма, че-
тво ри ца су док то ри на у ка и је дан има по ча сни док то рат (на 
Хри шћан ском уни вер зи те ту „Ди ми трие Кан те мир“ у Бу ку-
ре шту – Бо рис Та дић).5 Пре ма струч ном обра зо ва њу до ми-
ни ра ју прав ни ци - њих пе то ри ца, за тим је дан фи ло лог, је дан 
фи ло зоф и је дан пси хо лог. А пред сед ник Ре пу бли ке Хр ват ске 
(Јо си по вић) је по ред Прав ног фа кул те та, на ко ме је ма ги стри-
рао и док то ри рао, за вр шио Му зич ку ака де ми ју и на пи сао око 
50 му зич ких де ла. Пре ма за ни ма њу, пре сту па ња на функ ци-
ју пред сед ни ка, че тво ри ца су има ли ве о ма за па же не ка ри је-
ре уни вер зи тет ских про фе со ра (Јо си по вић, Си лај џић, Турк, 
Ива нов). Сви су они би ли ан га жо ва ни на стра ним уни вер-
зи те ти ма, уче ство ва ли у ме ђу на род ним на уч ним про јек ти-
ма или као екс пер ти у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Дру-
ги су има ли вр ло ра зно ли ке ка ри је ре у стру ци и по ли тич ка 
ис ку ства у др жав ним ор га ни ма на раз ли чи тим ни во и ма и у 
дру штве но-по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, још у вре ме СФРЈ. 
Ме ђу њи ма, дво ји ца су, по ред оста лог, би ли и пред сед ни ци 
вла да, че тво ри ца ми ни стри и је дан је био ам ба са дор. По ред 
обра зо ва ња ко је су сте кли у Ју го сла ви ји, њих ше сто ри ца 
има ју и раз ли чи те об ли ке уса вр ша ва ња у ино стран ству. Као 

4 Председништво Федерације Босне и Херцеговине се састоји од три члана: 
једног Бошњака, једног Хрвата, који се бирају непосредно са територије 
Федерације, и једног Србина, који се бира непосредно са територије Репу-
блике Српске. Мандат чланова Председништва траје четири године. Чла-
нови Председништва између себе именују једног члана за председавајућег 
и ротирају се на тој функцији сваких осам месеци. Након општих избора 
у октобру 2006. године, изабран је четврти сазив Председништва БиХ, 
који чине: Небојша Радмановић из Републике Српске, Жељко Комшић из 
реда хрватског народа и Харис Силајџић из реда бошњачког народа. На 
конституивној седници Председништва БиХ, одржаној 6. новембра 2006. 
године, за првог председавајућег Председништва БиХ изабран је Небојша 
Радмановић, а сада је на тој функцији, од марта 2010., Харис Силајџић (http://
www.predsjednistvobih.ba/nadl/1/?cid=6,2,1, 22.08.2010).

5 http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=101000&g=20060904141200&lng=
cir&hs1=0, 23.08.2010.
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би тан чи ни лац у би о гра фи ји ис ти че се и уче шће у „до мо вин-
ском ра ту“, а је дан од њих (Ком шић) је и од ли ко ван „за вој-
нич ко др жа ње и по ка за ну хра брост“.6

2. Чла но ви пар ла ме на та

Пар ла мент је нај ви ше за ко но дав но и пред став нич ко 
те ло у свим зе мља ма ли бе рал не де мо кра ти је. Он по чи ва на 
те мељ ним по сту ла ти ма ли бе рал не де мо кра ти је, као што су 
иде а ли сло бо де, прав де, јед на ко сти, рав но прав но сти и по ли-
тич ке кон ку рен ци је.7 Пар ла мен ти у др жа ва ма на ста лим на 
про сто ри ма бив ших ре пу бли ка со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је 
су у из ве сној ме ри раз ли чи ти, ка ко по са ста ву и бро ју по сла-
ни ка, та ко и по њи хо вој ор га ни за ци ји. Сви они има ју јед но-
дом ну струк ту ру, осим Пар ла мен та Фе де ра ци је Бо сне и Хер-
це го ви не ко ји има дво дом ну пар ла мен тар ну струк ту ру. 

1. Пар ла мент Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не са ста-
вљен је из два до ма: Пред став нич ког до ма и До ма на ро да. 
Пред став нич ки дом се са сто ји од 98 за ступ ни ка, ко ји се би-
ра ју на не по сред ним из бо ри ма и тај ним гла са њем, на те ри то-
ри ји це ле Фе де ра ци је.8 Дом на ро да се са сто ји од 58 иза сла ни-
ка (де ле га та) од ко јих по 17 из ре да сва ког од кон сти ту тив них 
на ро да и се дам де ле га та из ре да оста лих.9

Та бе ла 1.  
Чла но ви Пар ла мен та Фе дра ци је Бо сне и Хер це го ви не,  

пре ма школ ској спре ми 

Док то ри 
на у ка

Ма ги стри 
и Спе ци-
ја ли сти

Ви со ка 
шко ла

Ви ша 
шко ла

Сред ња 
шко ла Оста ло Укуп-

но

Пред став-
нич ки Дом 6 7 49 5 7 24 98

Дом На ро да 1 6 31 5 9 6 58
Укуп но 7 13 80 10 16 30 156

6 http://www.predsjednistvobih.ba/biogr/?cid=8148,2,1, 25.08.2010.
7 М. Н. Јовановић, Изборни системи посткомунистичких држава, Београд 

2004, 15.
8 ht tp://www.parlamentf bih.gov.ba/bos/predstavnicki_dom/index.html, 

27.08.2010.
9 http://www.parlamentfbih.gov.ba/bos/dom_naroda/index.html, 27.08.2010.
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Про сек ста ро сти чла но ва Пар ла мен та у оба до ма је 
50,74 го ди не, а за 25 изасланикa ни су да ти би о граф ски по-
да ци. Ве ћи на изасланикa је са ви со ким обра зо ва њем, а ме ђу 
њи ма има се дам док то ра на у ка, од ко јих су пе то ро про фе со ри 
уни вер зи те та и шест ма ги ста ра; за тим, 10 са ви шом шко лом, 
16 са сред њом и за 30 изасланикa ни је утвр ђен ни во обра зо-
ва ња (Та бе ла 1). А пре ма стру ци, нај ви ше има ин же ње ра (18), 
еко но ми ста (17) и ле ка ра (17); а по том: прав ни ка (10), по ли ти-
ко ло га (6), фи ло ло га (3), пе да го га (3) и дру гих.

2. Со бра ние Ре пу бли ке Ма ке до ни је чи ни 120 по сла ни-
ка, од ко јих су два не за ви сни и 118 по сла ни ка из 18 по ли тич-
ких стра на ка.10 Про сек ста ро сти по сла ни ка је 44,03 годинe, а 
за њих че тво ро ни су рас по ло жи ви би о граф ски по да ци. Ве ћи-
на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че ти-
ри док то ра на у ка, од ко јих су два про фе со ри уни вер зи те та и 
13 ма ги ста ра; за тим, два са ви шом шко лом, три са сред њом 
и за че ти ри по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва ња (Та бе ла 
2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (20), ин же ње ра (19) и 
еко но ми ста (18); за тим: ле ка ра (9), фи ло ло га (5), пе да го га (4), 
про фе со ра фи зич ке кул ту ре и спор та (4), исто ри ча ра (4), по-
ли ти ко ло га (3), учи те ља (3) и дру гих.

3. Др жав ни збор Ре пу бли ке Сло ве ни је чи ни 90 по сла-
ни ка, од ко јих су два не за ви сни, два пред став ни ци на ци о нал-
них ма њи на и 86 по сла ни ка из шест по ли тич ких стра на ка.11 
Про сек ста ро сти по сла ни ка је 52,99 го ди на, а за јед ног, осим 
име на и пре зи ме на, не по сто је дру ги би о граф ски по да ци. Ве-
ћи на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че-
ти ри док то ра на у ка, 13 ма ги ста ра; за тим, пет са ви шом шко-
лом, осам са сред њом и за 30 по сла ни ка ни је утвр ђен ни во 
обра зо ва ња (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње ра 
(15); за тим: еко но ми ста (7), прав ни ка (6), но ви на ра (5), ле ка ра 
(4), тех ни ча ра раз ли чи тих стру ка (3) и дру гих.. 

4. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је са ста вље на 
је од 250 по сла ни ка из 23 политичкe странакe, као и јед не 

10 http://www.sobranie.mk/?ItemID=389F3043E8580843B6CD7A4BCF90DD9F, 
28.08.2010.

11 http://www.dz-rs.si/in dex.php?id=92, 29.08.2010.
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не стра нач ке лич но сти.12 Про сек ста ро сти по сла ни ка је 46,59 
го ди на. Ве ћи на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу 
њи ма има 15 док то ра на у ка, од ко јих су 12 про фе со ри уни-
вер зи те та, осам ма ги ста ра; за тим, 13 са ви шом шко лом, 22 
са сред њом и за 16 по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва-
ња. (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (51), ин-
же ње ра (38) и еко но ми ста (28); за тим: тех ни ча ра (17), ле ка ра 
(15), по ли ти ко ло га (9), со ци о ло га (4) и дру гих. 

5. Хр ват ски Са бор бро ји 153 за ступ ни ка, од ко јих су 
осам не за ви сни и 145 за ступ ни ка из 11 по ли тич ких стра на-
ка.13 Про сек ста ро сти за ступ ни ка је 51,45 го ди на. Ве ћи на за-
ступ ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има 23 док-
то ра на у ка, од ко јих су 15 про фе со ри уни вер зи те та, 13 ма-
ги ста ра; за тим, 15 са ви шом шко лом, 21 са сред њом и је дан 
са основ ном шко лом (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има 
прав ни ка (22), ин же ње ра (21) и еко но ми ста (20); за тим: ле ка-
ра (11), по ли ти ко ло га (6), про фе со ра је зи ка и књи жев но сти 
(6), тех ни ча ра (5) и дру гих.

6. Скуп шти на Ре пу бли ке Цр не Го ре са ста вље на је од 
81 по сла ни ка из се дам по ли тич ких стра на ка и ко а ли ци ја.14 
Про сек ста ро сти је 48,37 го ди на, а за 17 по сла ни ка ни су рас-
по ло жи ви по да ци о да ту му и го ди ни ро ђе ња. Ве ћи на по сла-
ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че ти ри док-
то ра на у ка, од ко јих су два про фе со ри уни вер зи те та, де вет 
ма ги ста ра; за тим је дан са ви шом шко лом, два са сред њом и 
за че ти ри по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва ња (Та бе ла 
2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (18), ин же ње ра (16), 
еко но ми ста (12) и ле ка ра (10), а по том и дру гих.

12  http://www.par la ment.gov.rs/con tent/cir/sa stav/stran ke.asp, 30.08.2010.
13  http://www.sa bor.hr/De fa ult.aspx?sec=1994, 01.09.2010.
14  http://www.skup sti na.me/in dex.php?stra na=po sla ni ci&me nu_id=4, 01. 09.2010.
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Та бе ла 2.  
Чла но ви пар ла ме на та, пре ма школ ској спре ми

Др жа ва Док то ри 
на у ка

Ма ги стри и 
спе ци ја ли сти

Ви со ка 
шко ла

Ви ша 
шко ла

Сред ња 
шко ла

Оста-
ло

Укуп-
но

Бо сна и 
Хер це го-

ви на
7 13 80 10 16 30 156

Ма ке до ни ја 4 17 90 2 3 4 120
Сло ве ни ја 4 13 30 5 8 30 90

Ср би ја 15 16 168 13 22 16 250
Хр ват ска 23 17 76 15 21 1 153
Цр на Го ра 4 15 55 1 2 4 81

Укуп но 57 91 499 46 72 85 850

У зва нич ним ин тер нет пре зен та ци ја ма пар ла ме на-
та ових др жа ва, по сла ни ци су пред ста вље ни по раз ли чи тој 
ме то до ло ги ји и оскуд ној ста ти стич кој об ра ди. Нај че шће се 
пред ност да је ни воу обра зо ва ња и стру ци, а не где за ни ма њу 
из ко га се не ви де ни во обра зо ва ња и стру ка (при ват ни пред-
у зет ник, естрад ни умет ник, пен зи о нер, ту ри стич ки во дич 
итд). Че сто се за не ке по сла ни ке ука зу је са мо на име, пре зи ме 
и да тум ро ђе ња, али по не ка да ни то, што је на ро чи то ви дљи-
во за по сла ни ке сло ве нач ког пар ла мен та. 

У са ста ви ма мно гих пар ла ме на та на ла зе се вр ло раз ли-
чи ти љу ди, по свим ка рак те ри сти ка ма. По ста ро сној струк-
ту ри има их од 25 до 80 го ди на ста ро сти, где је нај и зра зи ти ја 
фре квен ци ја ста ро сне до би из ме ђу 40 и 50 го ди на. Нај мла ђи 
са став пар ла мен та има Ма ке до ни ја (44,03 годинe), а нај ста ри-
ји Сло ве ни ја (52,99 го ди не). Пре ма обра зов ном ни воу у свим 
пар ла мен ти ма до ми ни ра ју љу ди са ви со ким обра зо ва њем, 
ме ђу ко ји ма су нај за па же ни ји прав ни ци, еко но ми сти, ин же-
ње ри раз ли чи тих стру ка и ле ка ри; а по том у ма њем оби му 
су из ра же не и мно ге дру ге стру ке. То се мо же об ја сни ти раз-
ли чи тим мо ти ви ма по ли тич ких стра на ка за кан ди до ва ње и 
из бор љу ди са та квим стру ка ма. За прав ни ке и еко но ми сте се 
сма тра да ће они нај ком пе тент ни је мо ћи да уче ству ју у ра ду 
пар ла мен та и до при не ти ре а ли за ци ји стра нач ких ци ље ва и 
др жав них ин те ре са. Док су мо ти ви за кан ди до ва ње ин же ње-
ра и ле ка ра са свим друк чи ји, јер се ра ди, о струч ња ци ма ко ји 
су у сва ко днев ном кон так ту са љу ди ма и има ју ве ли ки ути-
цај у ло кал ним за јед ни ца ма. Ле ка ри тра ди ци о нал но ужи ва ју 
ве ли ко по ве ре ње у свим дру штви ма и стран ке их вр ло ра-
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до кан ди ду ју на из бо ри ма. Та кав је слу чај и са про фе со ри ма 
уни вер зи те та и још не ким за ни ма њи ма ко ја ужи ва ју ве ли ки 
дру штве ни углед. А ка да су у пи та њу ин же ње ри, за ни мљи-
во је да ме ђу њи ма до ми ни ра ју по љо при вред ни и ма шин ски 
ин же ње ри, ко ји су би ли ди рек то ри успе шних дру штве них 
фир ми и љу ди од угле да и зна чај ног ути ца ја у од ре ђе ним сре-
ди на ма. Дру штве ни ста тус ових про фе си ја и лич ни углед по-
је ди них љу ди по ли тич ке стран ке ко ри сте за по ја ча ва ње свог 
угле да и ути ца ја у из бор ним кам па ња ма ка ко би оства ри ле 
што бо љи из бор ни ре зул тат. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду и 
„да је по ли тич ка ак тив ност ве о ма зна ча јан ка нал вер ти кал не 
по кре тљи во сти“,15 та ко да је са свим и ра зу мљи ва мо ти ва ци ја 
мно гих љу ди, без об зи ра на стру ку и ни во обра зо ва ња, да се 
ба ве по ли ти ком. 

По ред то га, са ста ве не ких пар ла ме на та ка рак те ри шу вр-
ло раз ли чи ти љу ди, од ис так ну тих по ли ти ча ра још из СФРЈ,16 
по зна тих опо зи ци о на ра со ци ја ли стич ком ре жи му,17 љу ди ко-
ји су уче ство ва ли у сту дент ским про те сти ма и би ли ак ти-
ви сти у под млат ку мно гих пар ти ја то ком де ве де се тих, оних 
ко ји су уче ство ва ли у ра ту и од ли ко ва ни за рат не за слу ге, до 
љу ди ко ји су про це су и ра ни пред су до ви ма за рат не зло чи не 
(Бра ни мир Гла ваш у Хр ват ској). Мо ти ви и раз ло зи за кан ди-
до ва ње и из бор ових љу ди ле же ве ро ват но у по тре би ре ва ло-
ри за ци је од ре ђе них по ли тич ких вред но сти, иде ја и ци ље ва, 
ком пен за ци ји за од ре ђе не за слу ге, као и за до во ља ва ња ин те-
ре са не ких дру штве них гру па. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да 
је у са ста ви ма мно гих пар ла ме на та за сту пљен ве ли ки број 
пен зи о не ра, што је из раз тен ден ци је ста ре ња ста нов ни штва 
али ујед но и по гор ша ва ња со ци јал ног по ло жај те гру па ци је 
у мно гим др жа ва ма, па се за то она по ли тич ки ор га ни зу је у 
соп стве не стран ке и уче ству је у ре ша ва њу свог ста ту са.

15 S. Mi la di no vić, Eli te ras pa da, Be o grad 2009, 126.
16 Ни јаз Ду ра ко вић, по след њи пред сед ник Цен трал ног ко ми те та СК БиХ, Ми-

ран По трч, пред сед ник Са ве за син ди ка та Ју го сла ви је из ра них осам де се тих, 
ко ји је са да и пот пред сед ник сло ве нач ког пар ла мен та, као и дру ги ма ње по-
зна ти. 

17 Вла ди мир Шекс у Хр ват ској, Ја нез Јан ша у Сло ве ни ји, Дра го љуб Ми ћу но-
вић у Ср би ји и тд.
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3. Чла но ви вла да

За раз ли ку од пар ла ме на та, ко ји су пред став нич ка те-
ла и ујед но ре зул тат утак ми це раз ли чи тих по ли тич ких иде ја 
и ин те ре са, вла де пред ста вља ју из вр шну власт и прет по ста-
вља се да су та ко про фи ли са не да мо гу ком пе тент но да ре а-
ли зу ју по ли ти ку пар ла мен та и за до во ље дру штве не по тре бе 
и ин те ре се гра ђа на у сва ко днев ном жи во ту. Ме ђу тим, тре-
ба има ти у ви ду да је и са став сва ке вла де од раз из бор них 
ре зул та та на пар ла мен тар ним из бо ри ма и по стиг ну тим ко а-
ли ци ја ма ко је су оства ри ле ве ћи ну у пар ла мен ту. И не са мо 
то. Вла де су оп те ре ће не раз ли чи тим ва нин сти ту ци о нал ним 
ин те ре си ма и при ти сци ма. У сва ком слу ча ју, ком пе тент ност 
овог де ла по ли тич ке ели те је услов без ко га се те шко мо же 
за ми сли ти ње но функ ци о ни са ње. А ка ко то из гле да у са ста-
ви ма вла да др жа ва на ста лих из бив ших ре пу бли ка со ци ја ли-
стич ке Ју го сла ви је? 

1. Вла ду Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не чи не пред-
сед ник, два за ме ни ка пред сед ни ка и 14 ми ни ста ра.18 Про сек 
ста ро сти чла но ва Вла де је 52,81 го ди на. За јед ног ми ни стра 
ни су до ступ ни ни ка кви по да ци. Сви чла но ви Вла де има ју за-
вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два док то ра на у ка, три ма-
ги стра и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци 
нај ви ше има ин же ње ра (6); за тим: прав ни ка (3), еко но ми ста 
(2), ле ка ра (2) и по је дан про фе сор књи жев но сти, ма те ма ти-
чар и про фе сор спор та и фи зич ког вас пи та ња. Ме ђу чла но ви-
ма Вла де тро ји ца њих го во ре ен гле ски је зик, дво ји ца су би ли 
на струч ним уса вр ша ва њи ма у ино стран ству и сви има ју ис-
ку ства у ра ду на вр ло раз ли чи тим про фе си о нал ним и по ли-
тич ким функ ци ја ма на свим ни во и ма. Мно ги од њих су би ли 
ди рек то ри фир ми, има ли функ ци је у ло кал ној са мо у пра ви и 
по ли тич ким стран ка ма. За тим, је дан је био ам ба са дор БиХ и 
дво ји ца ми ни стри у ра ни јим са зи ви ма Вла де а је дан и пот-
пред сед ник Вла де. Та ко ђе, зна ча јан по да так у би о гра фи ја ма 
ми ни ста ра ис ти че се уче шће у „Ар ми ји БиХ“ или у „До мо-
вин ском ра ту“, та ко да је њих пе то ро ука за ло на то.

18 http://www.fbi hvla da.gov.ba/bo san ski/sa stav%20vla de/in dex.php, 04.09.2010.
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2. Вла ду Ре пу бли ке Ма ке до ни је чи не пред сед ник, че-
ти ри за ме ни ка пред сед ни ка, и 17 ми ни ста ра.19 Про сек ста ро-
сти чла но ва Вла де је 41,4 го ди на. За два ми ни стра не по сто је 
по да ци о го ди ни и ме сту ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има-
ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два док то ра на у ка, 
пет ма ги ста ра и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма 
стру ци нај ви ше има еко но ми ста (7) и прав ни ка (6); за тим: 
ин же ње ра (4), ле ка ра (2) и по је дан фи ло лог, со ци о лог и ин-
фор ма ти чар. Ме ђу чла но ви ма Вла де пет на ест њих го во ри ен-
гле ски је зик, а мно ги го во ре још по не ки је зик ме ђу ко ји ма су 
нај за сту пље ни ји не мач ки и грч ки, као и је зи ци сло вен ских 
на ро да на Бал ка ну. Че ти ри чла на Вла де су сту ди ра ла у ино-
стран ству, тро ји ца на уни вер зи те ти ма у САД и је дан у Бу-
гар ској. А на струч ном уса вр ша ва њу у ино стран ству би ло је 
је да на ест чла но ва Вла де (три у САД, три у Ен гле ској, три у 
Не мач кој, је дан у Швај цар ској и је дан у се ди шту НА ТО пак-
та у Бри се лу). Мно ги чла но ви Вла де има ју рад но ис ку ство у 
раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма и те ли ма, на ро чи то у ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја ци ја ма, као и на раз-
ли чи тим ме ђу на род ним про јек ти ма. А не ки од њих има ли 
су зна чај не функ ци је у по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним 
ор га ни ма Ма ке до ни је, док је ве о ма ма ли број њих ра дио у 
при вре ди.

3. Вла ду Ре пу бли ке Сло ве ни је чи не пред сед ник и 18 
ми ни ста ра.20 Про сек ста ро сти је 50,57 го ди на. Сви чла но ви 
Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има осам док-
то ра на у ка и три ма ги стра (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше 
има прав ни ка (5), а по том: по ли ти ко ло га (3), со ци о ло га (2), 
еко но ми ста (2), ин же ње ра (2) и по је дан лин гви ста, но ви нар, 
ле кар, ве те ри нар и фи зи чар. За два чла на Вла де по сто је по-
да ци да го во ре ен гле ски и још по не ки је зик, али се по сред но 
на осно ву по да та ка о њи хо вом ра ду у ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма и ди пло мат ској слу жби мо же за кљу чи ти да ве-
ћи на њих го во ри ен гле ски и још по не ки стра ни је зик. Осим 
за два чла на Вла де, не ма по да та ка о њи хо вом струч ном уса-
вр ша ва њу у ино стран ству. Мно ги чла но ви Вла де има ју рад-
но ис ку ство у раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма и те ли ма на 

19 http://www.vla da.mk/?q=no de/40, 04.09.2010.
20 http://www.vla da.si/si/o_vla di/kdo_je_kdo/, 05.09.2010.
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свим ни во и ма, на ро чи то у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма, а не ки од њих су има ли зна чај не функ ци је у 
по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма Сло ве ни је 
и Ју го сла ви је, а не ко ли ко њих има и вр ло успе шне ка ри је ре 
уни вер зи тет ских про фе со ра. 

4. Вла ду Ре пу бли ке Ср би је чи не пред сед ник, ге не рал-
ни се кре тар, че ти ри пот пред сед ни ка и 22 ми ни стра.21 Про сек 
ста ро сти чла но ва Вла де је 48,81 го ди на. За јед ног чла на Вла де 
не до ста ју по да ци о да ту му ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има-
ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има осам док то ра на у ка, 
се дам ма ги ста ра, је дан ле кар спе ци ја ли ста и је дан прав ник 
спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње-
ра (7) и еко но ми ста (6), а по том: прав ни ка (4), по ли ти ко ло га 
(3), ле ка ра (3) и по је дан фи зи чар, фи ло лог, ре ди тељ, фи ло зоф 
и сто ма то лог. Од 28 чла но ва Вла де, њих 17 го во ри ен гле ски 
и још по не ки је зик, нај че шће ру ски, не мач ки и фран цу ски. 
Тро је је сту ди ра ло у ино стран ству, пе то ро их се уса вр ша ва-
ло и тро је је ра ди ло из ве сно вре ме, сви у за пад но е вроп ским 
зе мља ма или у САД. 

Мно ги чла но ви Вла де има ју рад но ис ку ство у раз ли чи-
тим др жав ним уста но ва ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма, а не ки од њих су има ли зна чај не функ ци је у 
по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма. Ме ђу тим, 
де таљ ни јим уви дом мо же се за па зи ти да не ки ми ни стри има-
ју не кон зи стент но обра зо ва ње и во де ми ни стар ства за ко ја 
не ма ју пре по зна тљи вих ком пе тен ци ја. Ево не ко ли ко из ра зи-
тих при ме ра: а) је дан ми ни стар је ди пло ми рао те о риј ску фи-
зи ку, ма ги стри рао из обла сти др жав не ад ми ни стра ци је, има 
рад ног ис ку ства као фи нан сиј ски ана ли ти чар у не мач ким и 
бри тан ским бан ка ма, а во ди ре сор спољ них по сло ва; б) дру-
ги ми ни стар, ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту ју-
го сло вен ску књи жев ност, за вр ши ла курс на Хар вар ду Ли де-
ри у раз во ју, би ла по моћ ник ми ни стра од бра не, а у са да шњем 
са ста ву Вла де во ди ре сор за омла ди ну и спорт; в) тре ћи ми-
ни стар, је дан од ли де ра сту дент ских про те ста 1996/97, за вр-
шио је Ме ди цин ски фа кул тет и спе ци ја ли за ци ју ор то пед ске 
хи рур ги је и тра у ма то ло ги је, са да по ха ђа ма стер сту ди је на 
Фа кул те ту за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, а во ди 

21 http://www.sr bi ja.gov.rs/vla da/sa stav.php, 05.09.2010.
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ре сор жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња.22 Ова ква 
рас по де ла ре со ра им пре сив на је и за Ра до ја До ма но ви ћа.23 
За тим, још је дан ве ћи па ра докс, уко ли ко ни је по тез не ке тај-
не ди пло ма ти је, у овој вла ди ак ту ел ни ми ни стар за Ко со во 
и Ме то хи ју, био је ми ни стар за по љо при вре ду у се це си о ни-
стич кој вла ди ко сов ских при вре ме них ин сти ту ци ја у раз до-
бљу од 2002. до 2004. го ди не.24 Та вла да је има ла циљ ус по-
ста вља ње не за ви сне др жа ве Ко со во на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, у че му је знат но и ус пе ла, а дру га вла да, у ко јој се он 
са да на ла зи, да са чу ва Ко со во и Ме то хи ју у др жав ном са ста-
ву Ре пу бли ке Ср би је, што јој те шко по ла зи за ру ком. За чи је 
се ин те ре се овај ми ни стар ствар но бо ри те шко је са гле да ти 
са не ког ра зум ног ста но ви шта.

5. Вла ду Ре пу бли ке Хр ват ске чи не пред сед ник, пет 
пот пред сед ни ка, 15 ми ни ста ра и се кре тар (taj nik) Вла де.25 
Про сек ста ро сти чла но ва Вла де је 53,55 го ди на. Сви чла-
но ви Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два 
док то ра на у ка и три ма ги стра (Та бе ла 3). По стру ци нај ви ше 
има ин же ње ра (7) и прав ни ка (5), а по том: по ли ти ко ло га (2) 
и по је дан еко но ми ста, фи ло лог, ле кар, исто ри чар, де фек то-
лог, му зе о лог и ве те ри нар. А је дан ми ни стар је за вр шио два 
фа кул те та: Гра ђе вин ски и Фа кул тет по ли тич ких зна но сти. 
Од 22 чла на Вла де, њих 11 го во ри ен гле ски и још по не ки 
је зик, нај че шће не мач ки и ита ли јан ски. Дво је се уса вр ша ва-
ло у ино стран ству (Аустри ја, Укра ји на, Грч ка). Сви чла но ви 
вла де има ју вр ло бо га то по ли тич ко ис ку ство у ра ду на раз-
ли чи тим ни во и ма др жав не упра ве у Хр ват ској, а не ки има ју 
и зна чај не по ли тич ке функ ци је у стран ка ма. По ред то га, пе-
то ри ца су уче ство ва ли у „до мо вин ском ра ту“ и има ју ви со-
ка рат на при зна ња и од ли ко ва ња, што се на ро чи то ука зу је у 
би о гра фи ја ма. 

6. Вла ду Ре пу бли ке Цр не Го ре чи не пред сед ник, три 
пот пред сед ни ка, ге не рал ни се кре тар, 16 ми ни ста ра и се кре-
тар Се кре та ри ја та за за ко но дав ство.26 Про сек ста ро сти чла-

22 http://www.sr bi ja.gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67125, 05.09.2010.
23 Упо ре ди ти: Р. До ма но вић, ‘’Стра ди ја’’, Ода бра не при по вет ке, Бе о град 1949, 

174-234 (и дру га из да ња).
24 http://www.srbija.gov.rs/vlada/ministri.php#67115, 05.09.2010.
25 http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh, 06.09.2010..
26 http://www.gov.me/na slov na/sa stav-vla de, 06.09.2010.
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но ва Вла де је 46,00 го ди на, а за јед ног ми ни стра не ма ин фор-
ма ци ја о да ту му ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има ју за вр шен 
фа кул тет, а ме ђу њи ма има пет док то ра на у ка, два ма ги стра 
и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше 
има прав ни ка (6), еко но ми ста (5), ин же ње ра (5) и ле ка ра (2); а 
по том, по је дан: по ли ти ко лог, фи ло лог, ре ди тељ и про фе сор 
ма те ма ти ке. Од 22 чла на Вла де, њих пе то ро го во ри ен гле ски 
и још по не ки је зик, нај че шће ру ски и фран цу ски. Тро је се 
уса вр ша ва ло у ино стран ству (Аустри ја, САД, Ве ли ка Бри-
та ни ја, Не мач ка). Ве ћи на ми ни ста ра има ве ли ко по ли тич ко 
ис ку ство у ра ду на раз ли чи тим ни во и ма др жав не упра ве у 
Цр ној Го ри, Др жав ној за јед ни ци Ср би је и Цр не Го ре, СР Ју-
го сла ви ји, а не ки и у СФРЈ. Мно ги ми ни стри има ју ујед но и 
зна чај не по ли тич ке функ ци је у по ли тич ким стран ка ма.

Та бе ла 3. Чла но ви вла да, пре ма школ ској спре ми

Др жа ва Док то ри 
на у ка

Ма ги стри и 
спе ци ја ли сти

Ви со ка 
шко ла

Ви ша 
шко ла

Сред ња 
шко ла

Оста-
ло

Укуп-
но

Бо сна и 
Хер це го-

ви на
2 4 10 0 0 1 17

Ма ке до ни ја 2 6 14 0 0 0 22
Сло ве ни ја 8 3 8 0 0 0 19

Ср би ја 8 9 11 0 0 0 28
Хр ват ска 2 3 17 0 0 0 22
Цр на Го ра 5 3 14 0 0 0 22

Укуп но 27 28 74 0 0 1 130

Основ на за па жа ња из ана ли зе обра зов ног про фи ла чла-
но ва вла да у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји, Сло ве ни ји, 
Ср би ји, Хр ват ској и Цр ној Го ри мо гу се са же ти у мно штво 
раз ли чи тих оце на. Ме ђу тим, овом при ли ком се ука зу је са мо 
на не ке,  нај ре ле вант ни је. Обра зо ва ње чла но ва вла да је на ви-
со ком ни воу, јер ни у јед ној вла ди не по сто ји не ки њен члан 
ко ји има обра зо ва ње ис под ни воа фа кул те та. Нај ве ћи број 
њих се шко ло ва ло у сво јим зе мља ма, а мно ги су се струч но 
или по ли тич ки уса вр ша ва ли у ино стран ству. Нај пре, то су 
про фе со ри уни вер зи те та ко ји су би ли ан га жо ва ни на раз ли-
чи тим уни вер зи те ти ма и на уч ним уста но ва ма у све ту. За тим, 
ту су и мно ги мла ди љу ди, ко ји су се уса вр ша ва ли углав ном 
за по ли тич ко де ло ва ње, нај че шће у САД, Ве ли кој Бри та ни-
ји и Не мач кој. Они су у вре ме рас па да Ју го сла ви је би ли по-
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ли тич ки ак тив ни у сту дент ским ор га ни за ци ја ма и њи хо вим 
про те сти ма, по ли тич ким стран ка ма или не вла ди ним ор га-
ни за ци ја ма. Нај ви ше је та квих љу ди у Вла ди Ма ке до ни је 
(11 од 22). А у вла да ма Сло ве ни је и Хр ват ске ни ко. С дру ге 
стра не, ста ри ји чла но ви свих вла да има ју ве ли ко по ли тич ко 
ис ку ство у др жав ним ор га ни ма на раз ли чи тим ни во и ма и у 
по ли тич ким стран ка ма, а не ки су то ис ку ство сте кли и у Ју-
го сла ви ји, ма да се на то у би о гра фи ја ма вр ло шту ро ука зу је, 
на ро чи то не ак тив ност у Са ве зу ко му ни ста или дру гим дру-
штве но-по ли тич ким ор га ни за ци ја ма. Мно ги чла но ви вла да 
Ср би је и Цр не Го ре има ли су зна чај не функ ци је у ор га ни ма 
и те ли ма за јед нич ке др жа ве (СР Ју го сла ви ја, Др жав на за јед-
ни ца Ср би је и Цр не Го ре). За тим, не ки има ју рад ног и по-
ли тич ког ис ку ства у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и асо ци-
ја ци ја ма, ди пло мат ској слу жби, а мно ги су би ли по сла ни ци 
у пар ла мен ти ма, ми ни стри а не ки и пот пред сед ни ци вла да 
у ра ни јим са ста ви ма. У би о гра фи ја ма чла но ва вла да Бо сне 
и Хер це го ви не и Хр ват ске ве о ма зна чај на па жња се при да је 
уче шћу у „до мо вин ском ра ту“, где се ис ти чу уло ге, фор ма-
циј ске ду жно сти и чи но ви, као и од ли ко ва ња ко ја су им до-
де ље на.

Струч но обра зо ва ње код мно гих ми ни ста ра ни је ко ре-
спо дент но са по сло ви ма у ми ни стар стви ма ко ја во де. У мно-
гим вла да ма ве о ма су за сту пље ни ин же ње ри раз ли чи тих 
стру ка и при пад ни ци дру гих про фе си ја ко ји објек тив но у 
свом обра зов ном ку ри ку лу му има ју вр ло ма ло зна ња о по ли-
тич ком си сте му и функ ци о ни са њу др жа ве, а још ма ње о по-
сло ви ма ко ји су у сва ком ми ни стар ству спе ци фич не при ро де. 
С дру ге стра не, мно ги од њих има ју ду го го ди шње по ли тич-
ко и ор га ни за ци о но ис ку ство у раз ли чи тим фир ма ма, др жав-
ним уста но ва ма и ди пло ма ти ји, а не ки од њих ни ка да ни су 
ни ра ди ли у стру ци, јер су од у век би ли др жав ни или пар тиј-
ски чи нов ни ци и функ ци о не ри та ко да су вре ме ном по ста ли 
„спе ци ја ли сти оп ште по ли тич ке прак се“, упо тре бљи ви за сва 
ми ни стар ства и све при ли ке. Не склад из ме ђу струч ног обра-
зо ва ња, као и дру гих ка сни је сте че них зна ња, ор га ни за ци о но 
по ли тич ких, упра вљач ких и дру гих ре ле вант них спо соб но-
сти, са по сло ви ма ми ни стра у од ре ђе ном ми ни стар ству, нај-
и зра же ни ји је у ре сор ним ми ни стар стви ма за од бра ну, по-
ли ци ју, обра зо ва ње и на у ку. У ми ни стар стви ма од бра не - у 
Ма ке до ни ји, ми ни стар је ма шин ски ин же њер, ко ји не ма ни-
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ка квих пре по зна тљи вих ком пе тен ци ја за то ме сто;27 у Ср би-
ји, ми ни стар је ма шин ски ин же њер ко ји има ди пло му не ког 
кур са из САД о спро во ђе њу за ко на, као и још не ких кур се-
ва и рад ног ис ку ства са вет ни ка у Ми ни стар ству од бра не;28 у 
Хр ват ској, ми ни стар је елек тро тех нич ки ин же њер, ко ји је до 
2001. го ди не ра дио у при вре ди, а по том био пар тиј ски функ-
ци о нер на раз ли чи тим ни во и ма, гра до на чел ник Кар лов ца и 
„ми ни стар го спо дар ства, ра да и под у зет ни штва;29 у Цр ној 
Го ри, ми ни стар је прав ник са бо га тим по ли тич ким ис ку-
ством на раз ли чи тим функ ци ја ма у пар ти ји и др жа ви, али и 
у спорт ским ор га ни за ци ја ма (пред сед ник Стре љач ког са ве за 
Ју го сла ви је и пред сед ник Цр но гор ског олим пиј ског ко ми те-
та). У ми ни стар стви ма по ли ци је - у Ма ке до ни ји, ми ни стар је 
три де сет пе то го ди шња прав ни ца ко ја је ма ги стри ра ла у обла-
сти нор ма тив них ри зи ка у стра ним ин ве сти ци ја ма на Uni ver-
sity of Kent, Can ter bury у Ве ли кој Бри та ни ји;30 у Сло ве ни ји, 
ми ни стар је три де сет сед мо го ди шња прав ни ца ко ја је пре ми-
ни стар ске функ ци је би ла пар тиј ски слу жбе ник; у Цр ној Го-
ри, ми ни стар је гра ђе вин ски ин же њер, ко ји има ве ли ко по ли-
тич ко ис ку ство у кон ти ну и те ту, још од СФРЈ као члан Пред-
сед ни штва Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди не Ју го сла ви је до 
пот пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске пар ти је Цр не Го ре, за-
тим био је и на мно гим др жав ним функ ци ја ма, од де ле га та у 
СО Да ни лов град до по сла ни ка у Скуп шти ни Цр не Го ре. У 
ре сор ним ми ни стар стви ма за обра зо ва ње и на у ку - у Бо сни и 
Хер це го ви ни, ми ни стар је про фе сор ка ма те ма ти ке у гим на-
зи ји; у Ма ке до ни ји, ми ни стар је три де се то го ди шњи прав ник, 
ко ји је по ха ђао не ки лет њи се ми нар (Ле тен ин тен зи вен се ми-
нар во ор га ни за ци ја на Европ ски от уни вер зи тет од Бриж) са 
вр ло скром ним рад ним ис ку ством;31 у Цр ној Го ри, ми ни стар 
је ди пло ми ра ни прав ник са бо га том по ли тич ком ка ри је ром, 
ду го го ди шњи ми ни стар у раз ли чи тим ре со ри ма и функ ци о-
нер у Фуд бал ском са ве зу Цр не Го ре.32

27 http://www.vla da.mk/?q=no de/739, , 04.09.2010.
28 http://www.sr bi ja.gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67115, , 05.09.2010.
29 http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh/clanovi_vlade/branko_vukelic, 06. 

09.2010.
30 http://www.vlada.mk/?q=node/730, 04.09.2010.
31 http://www.vlada.mk/?q=node/3426, 04.09.2010.
32 http://www.mbezportf.gov.me/ministar/ministar, 06.09.2010. 
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Основ но пи та ње ко је се ов де на ме ће је сте за што се у 
овим и дру гим ми ни стар стви ма не по ста вља ју ком пе тент ни-
ји љу ди, ко јих си гур но има у сва кој од ових др жа ва. Ов де 
се не ра ди о ме ри то крат ском зах те ву ап со лут не ком пе тент-
но сти, већ о по тре би да се сло же ни по сло ви др жав не упра-
ве оба вља ју што ефи ка сни је и ра ци о нал ни је. Од ре чан од го-
вор се те шко мо же да ти, али је са свим си гур но да је са став 
сва ке вла де од раз ре зул та та на пар ла мен тар ним из бо ри ма и 
по стиг ну тим ко а ли ци ја ма ко је су оства ри ле ве ћи ну у пар-
ла мен ту, што им омо гу ћа ва да фор ми ра ју вла ду, та ко да им 
ко а ли ци о ни спо ра зум на ме ће мно штво огра ни че ња и ком-
про ми са. По ред то га, тре ба има ти у ви ду да мно ге пар ти је, 
на ро чи то оне моћ не ко је по сти жу до бре ре зул та те у из бо ри-
ма и уче ству ју у вла сти, има ју сво је функ ци о не ре и дру ге 
љу де чи је ам би ци је тре ба за до во љи ти при ли ком фор ми ра ња 
вла де, не за ви сно од њи хо вих ствар них ком пе тен ци ја. За тим, 
ту је при су тан и ути цај мно гих и ве о ма ра зно вр сних ин те ре-
сних гру па, од оних ко је фи нан си ра ју пар ти је, пре ко не вла-
ди них ор га ни за ци ја, еко ном ских мо но по ли ста и кар те ла,33 до 
‘ме ђу на род ног фак то ра, ко ји има ју сво је ин те ре се у вла ди и 
на сто је да их оства ре и оси гу ра ју ин ста ли ра њем „сво јих љу-
ди“. И на кра ју, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да се у са ста-
ве мно гих вла да на мер но укљу чу ју не ком пе тен ти и по слу-
шни љу ди ка ко би се са њи ма мо гло лак ше ма ни пу ли са ти. 
Све је то од раз ве ли ког си ро ма штва и по ли тич ке кон фу зи је 
пост ко му ни стич ких дру шта ва у про це си ма тран зи ци је; али, 
с дру ге стра не, и од ли ка ма ри о нет ске при ро де по ли тич ких 
ели та у др жа ва ма на ста лим у про це су раз би ја ња Ју го сла ви је.

Уме сто за кључ ка:  
Рам за обра зов ни про фил по ли тич ких ели та

По ли тич ке ели те у др жа ва ма на ста лим из бив ших ре-
пу бли ка СФРЈ кон сти ту и са ле су се у вр ло сло же ним усло-
ви ма, ко је ка рак те ри шу про тив реч ни дру штве но-по ли тич ки 
про це си - с јед не стра не, гло ба ли за ци ја у свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та (еко но ми ја, кул ту ра, по ли ти ка) и све 
сла би ја уло га на ци о нал них др жа ва; и с дру ге стра не, агре-

33 С. Антонић, Елита, грађанство и слаба држава, Београд  2006, 31-39. 
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сив на про мо ци ја на ци о на ли зма и во ђе ње ра то ва за на ци о нал-
не др жа ве. 

Ве ћи на при пад ни ка по ли тич ких ели та се шко ло ва ло 
у Ју го сла ви ји, у ми љеу со ци ја ли стич ких, са мо у прав них и 
ко му ни стич ких идеј но-по ли тич ких вред но сти. У њи хо вом 
обра зов ном ку ри ку лу му, по ред струч ног обра зо ва ња, би ла 
су са др жа на и зна ња про гра ми ра на за жи вот и рад у со ци-
ја ли стич ком дру штву, за кул тур не обра сце ко ји су у функ-
ци ји ко хе зи је тог дру штва и по ли тич ку ло јал ност и кул ту ру 
ко ја је ње му при ме ре на. Али, то дру штво је де ва сти ра но и 
пре о бра ће но у нео ли бе ра ли стич ко дру штво, за ко је ве ћи на 
при пад ни ка ели та има углав ном фраг мен тар ну и за ка сне лу 
по ли тич ку со ци ја ли за ци ју, без об зи ра на то што су мно ги од 
њих уче ство ва ли у тим про ме на ма или, као што је слу чај са 
мла ђим љу ди ма, би ли на ра зним по ли тич ким еду ка ци ја ма у 
ино стран ству или су се та мо шко ло ва ли. У струк ту ри по ли-
тич ког раз у ме ва ња, код ве ћи не при пад ни ка ак ту ел них по ли-
тич ких ели та, до ми ни ра свест ко ја је на ста ла под ути ца јем 
не са гла сних и ис кљу чи вих ти по ва по ли тич ке ло јал но сти (со-
ци ја ли зам - ка пи та ли зам; са мо у пра вља ње - ви ше стра нач ка 
де мо кра ти ја; со ци јал на прав да и си гур ност - шпе ку ла тив но 
бо га ће ње и си ро ма штво; ви ше на ци о нал на др жа ва - на ци о-
нал на др жа ва; брат ство и је дин ство - на ци о на ли зам и гло ба-
ли зам; не свр ста ност и не за ви сност - за ви сност од „ме ђу на-
род не за јед ни це“).

Фор ми ра ње но вих др жа ва на про сто ри ма бив ше Ју го-
сла ви је и пре ва лен ци ја но вих по ли тич ких вред но сти и ци-
ље ва, ути ца ло је и на по ли тич ку ре со ци ја ли за ци ју ели та и 
ма са, од но сно та кву со ци ја ли за ци ју ко ја тран сфор ми ше по-
ли тич ку кул ту ру у скла ду са но вим по ли тич ким ис ку ством 
раз ли чи тим од прет ход ног и пре но си је са ста рих на но ве по-
ли тич ке са ста ве. „Под усло вом из у зет них про ме на или спе-
ци јал них слу ча је ва, као што је ра ђа ње но ве по ли тич ке за јед-
ни це, мо же мо ре ћи да се у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
кре и ра но ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ра ни је ни је по сто ја ла“.34 

Обра зов ни про фил са да шњих по ли тич ких ели та, или 
„ски ца за пор трет“, ка ко то ка же Љи ко шки на (Лы ко ши на Ла-
ри са Се ме нов на),35 мо гао би се у свим др жа ва ма  на ста лим 

34  P. Kenneth and R. E. Dawson, Political Socialization, Boston 1969, 27.
35 Л. С. Лыкошина, ‘’Полыская политическая элита: Штрихи к потре-
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из Ју го сла ви је од ре ди ти, са од ре ђе ним осци ла ци ја ма, углав-
ном као ка ста пре те жно ви со ко о бра зо ва них љу ди са зна чај-
ним по ли тич ким ис ку ством и до пун ским еду ка тив ним са-
др жа ји ма раз ли чи тих идеј них и по ли тич ких кон цеп ци ја; са 
фраг мен тар ним зна њи ма о дру штву, кул ту ри, еко но ми ји, по-
ли ти ци и ме ђу на род ним од но си ма. Та кве ели те су ви ше оп-
те ре ће не сте ре о ти пи ма о про шло сти и са да шње ну жно сти, 
не го што има ју ви зи ју др жав них ци ље ва и на чи на ка ко да 
се они оства ре. Оне су ин те ре сно кон сти ту и са не и ме на џер-
ски опре де ље не, за то има ју сла бе осе ћа је за по ли тич ку ло јал-
ност и по тре бу за из град њу по ли тич ке ко хе зи је, што је основ 
сва ке по ли тич ке за јед ни це, а др жа ве нај ви ше. Али за то има-
ју ве ли ку снис хо дљи вост пре ма „ме ђу на род ном фак то ру“ 
и осе ћај за „мул ти кул ту ра ли зам“,36 па се та кав по ли тич ки 
обра зац све ви ше уса ђу је и у це ло ку пан обра зов ни си стем.37 
Обра зов ни про фил ели та и њи хо во по ли тич ко ис ку ство, ко-
ли ко год из гле да да ће све те же би ти ко ре спо дент ни са но вим 
по ли тич ким иде ја ма и др жав ним ци ље ви ма, тре ба има ти у 
ви ду да је та ели та при лич но ви тал на (ла ко се при ла го ђа-
ва но вим си ту а ци ја ма) и укљу чу је мла де љу де „ко ји жу де да 
се учла не у но ву, це ре брал ну ари сто кра ти ју“.38 А њих узи ма 
углав ном из не вла ди ног сек то ра и но вих ре грут них цен та ра 
(Цен тар за по ли тич ку из у зет ност, Ли де ри у раз во ју, итд). Та 
но ва енер ги ја ели та те жи да бу де са став ни део до ла зе ће гло-
бал не ели те или „су пер кла се“, ка ко то ква ли фи ку је Рот коф 
(Da vid Rot hkopf).39 Ме ђу тим, с дру ге стра не сва ка ко не тре-
ба за не ма ри ти ни све ве ћи по ли тич ки ути цај озбиљ них мла-
дих љу ди, обра зо ва них и кре а тив них, ко ји раз ви ја ју кри тич-
ку ми сао и не ма ју иде о ло шких хи по те ка. Они си гур но ни су 
„де ца цве ћа“, али је су ве сни ци јед ног са свим дру гог све та, 
но си о ци друк чи јих иде ја и дру штве них вред но сти.

ту’’, Элиты в странах Восточной Европы : начало XXI века (Сборник 
научных трудов), Москва 2009, 32-52.

36 ‘’Патриотизам свакако не заузима неко високо место у њиховој лествици. 
Са друге стране, ‘мултикултурализам’ им савршено одговара својом пред-
ставом пријатног имиџа, глобалног базара...’’ (К. Лаш, Побуна елита, Нови 
Сад 1996, 11).

37 Ј. Bazić, ‘’Građansko vaspitanje i građansko društvo’’, Pedagogija, LXIV, 3, 2009, 
397-405.

38 К. Лаш, Исто.
39 D. Rothkopf, Superclass : the global power elite and the world they are making, 

New York 2008, 296-323.



Јо ван Ба зић ПО ЛИ ТИЧ КЕ ЕЛИ ТЕ У ДР ЖА ВАМА...

386

Ли те ра ту ра 
Ан то нић, Сло бо дан 2006: Ели та, гра ђан ство и сла ба 

др жа ва : Ср би ја по сле 2000 (Бе о град: Слу жбе ни гла
сник)

Ba zić, Jo van 2009: ‘’Gra đan sko vas pi ta nje i gra đan sko dru-
štvo’’, Pe da go gi ja, LXIV, 3

Ja lal zai, Fa ri da and Mo na Le na Kro ok 2010: ‘’Beyond Hil-
lary and Be na zir: Wo men’s Po li ti cal Le a der ship Wor-
ldwi de’’, In ter na ti o na le Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, 31 (1) 
2010, 5-21.

Јо ва но вић, Ми лан Н. 2004: Из бор ни си сте ми пост ко му-
ни стич ких др жа ва (Бе о град: Слу жбе ни лист СЦГ, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је)

Ка ло е ва, Еле на Бо ри сов на 2009: ‘’Есть ли в Сер бии 
эли та?’’, Эли ты в стра нах Во сточ ной Евро пы : на
ча ло XXI ве ка /Сбор ник на уч ных тру дов / (Мо сква: 
ИНИ ОН РАН), 78-102.

La zić, Mla den 2006: ‘’Chan ges in the Rec ru it ment Pat terns 
of the Eco no mic and Po li ti cal Eli tes in Ser bia = Pro me ne 
re gru ta cij skih obra za ca eko nom ske i po li tič ke eli te u Sr-
bi ji’’, So ci o lo gi ja, Vol. 48, no. 2 (2006), 97-112.

Лаш, Кри сто фер 1996: По бу на ели та и из да ја де мо кра
ти је (Но ви Сад: Све то ви)

Лы ко ши на, Ла ри са Се ме нов на 2009: ‘’По лы ская по ли-
ти че ская эли та: Штри хи к по тре ту’’, Эли ты в стра
нах Во сточ ной Евро пы : на ча ло XXI ве ка /Сбор ник 
на уч ных тру дов / (Мо сква : ИНИ ОН РАН), 32-52.

Mi la di no vić, Slo bo dan 2009: Eli te ras pa da, Be o grad, Slu-
žbe ni gla snik.

Mils, Rajt S. 1998: Eli ta vla sti, Be o grad, Pla to.
Pre witt, Ken neth and Ric hard E. Daw son 1969: Po li ti cal 

So ci a li za tion, Bo ston, Lit tle Brown.
Rot hkopf, Da vid 2008: Su per class : the glo bal po wer eli te 

and the world they are ma king (New York: Far rar, Stra us 
and Gi ro ux)



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2010, год. VI vol. 9 стр. 367388

387

Jo van Ba zić

Po lI tI cal ElI tES In thE co un tRI ES 
foR MEd fRoM thE foR MER Yugo SlaV 
RE Pu BlIcS  an Edu ca tI o nal PRo fI lE

Summary

this pa per is a com pa ra ti ve analysis of the in sti tu ti o nal 
struc tu re of po li ti cal eli tes in the co un tri es of the for mer Yugo
slav re pu blics. this analysis in clu des the in cum bent pre si dents, 
Mem bers of Par li a ment and ca bi net Mi ni sters of the se co un tri es. 
the main ob jec ti ve of this pa per is to de ter mi ne the edu ca ti o nal 
le vel, type and cha rac ter of po li ti cal eli tes. Spe cial at ten tion is 
gi ven to the ca bi net Mem bers be ca u se the ba sic as sump tion is 
that the ir edu ca ti o nal pro fi le sho uld ma ke them most qu a li fi ed for 
the ir po si ti ons in go ver nan ce. ha ving all the abo ve men ti o ned in 
mind, this analysis co mes to two sig ni fi cant con clu si ons. the first 
is that the re are many ca bi net Mem bers who se edu ca tion and 
work ex pe ri en ce are not in any fun cti o nal way con nec ted to the ir 
po si ti ons in the ca bi net. the se cond is that a sig ni fi cant part of 
the ca bi nets con sists of highly edu ca ted young pe o ple who re ce
i ved the ir edu ca tion du ring the dis in te gra tion of Yugo sla via and 
cre a tion of the ir new in de pen dent co un tri es. Many of the se young 
ca bi net Mem bers went abroad for spe ci a li za tion in the ir cho sen 
fi eld of study as well as to com ple te dif fe rent co ur ses of po li ti cal 
tra i ning. furt her con si de ra tion of the ir tra i ning and po li ci es they 
re pre sent may lead to an swers to dif fe rent po li ti cal is su es.
Key words: po li ti cal eli tes, edu ca tion, the for mer Yugo slav re pu

blics
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