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U по след ње две де це ни је де мо кра ти ја је по ста ла до ми нант на иде-
о ло ги ја и по ли тич ки си стем. Ни во гра ђан ских и по ли тич ких 

пра ва и сло бо да у пост со ци ја ли стич ким др жа ва ма, Ју жној Аме ри-
ци, де ло ви ма Ази је и Афри ке ни ка да ни је био ве ћи. Успон ли бе ра-
ли зма и по раз ауто ри тар них иде о ло ги ја на вео је мно ге да го во ре 
о кра ју исто ри је. Ме ђу тим, „тре ћи та лас“ де мо кра ти је је са со бом 
до нео иро нич ни обрт – рас ту ће и су штин ско не по ве ре ње гра ђа на 
у по је ди не де мо крат ске ин сти ту ци је. У де мо крат ским дру штви ма 
по злом гла су пред ња че по ли тич ке пар ти је. Не за до вољ ство уло гом 
пар ти ја у ета бли ра ним де мо кра ти ја ма скоп ча но је са уве ћа ним раз-

* 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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о ча ра њем у по ли тич ку кла су и по ли тич ке ли де ре.1) Још ви дљи ви ја 
је еро зи ја пар тиј ског члан ства и сла бље ње сна ге пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је у ско ро свим на пред ним ин ду стриј ским де мо кра ти ја ма.2) 
Мла ди, обра зо ва ни гра ђа ни по ка зу ју ни зак сте пен пар тиј ске ло јал-
но сти, иако је ни во њи хо вог дру штве ног и по ли тич ког ан га жма на 
и за ин те ре со ва но сти за про бле ме са ко ји ма се са вре ме не др жа ве 
су о ча ва ју све ве ћи. Уло га по ли тич ких пар ти ја се ме ња, а по је ди не 
њи хо ве функ ци је све ви ше пре у зи ма ју по ли тич ки по кре ти, ин те ре-
сне гру пе и сек тор ци вил ног дру штва.

Оп ште је при хва ће но да се са вре ме не пар ти је не мо гу по ре-
ди ти чак ни са они ма ко је су по сто ја ле пре са мо че тврт ве ка. По-
ли тич ке пар ти је су пре шле ево лу тив ни пут од ка дров ских, ели ти-
стич ких пар ти ја, пре ко ма сов них пар ти ја са број ним члан ством, 
цен тра ли зо ва ном ор га ни за ци јом и сна жном иде о ло шком осно вом, 
до све о бу хват них (catch-all) пар ти ја, на ста лих 60-тих го ди на про-
шлог ве ка, у ко ји ма опа да ва жност иде о ло шког и кла сног уте ме-
ље ња, сма њу је се зна чај члан ства и ја ча ути цај пар тиј ског ру ко-
вод ства и ли де ра на ства ра ње и спро во ђе ње пар тиј ске по ли ти ке. 
Да нас пар тиј ским аре на ма до ми ни ра ју пар ти је кар те ли и про фе си-
о нал не из бор не пар ти је ко је пра ти све ве ће про жи ма ње са др жа вом 
за сно ва но из ме ђу оста лог и на фи нан си ра њу стра на ка из др жав ног 
бу џе та. Оно је пра ће но по сте пе ним на ста ја њем кла се про фе си о-
нал них по ли ти ча ра чи ји је је ди ни по ли тич ки циљ осва ја ње по лу га 
вла сти у свр ху очу ва ња вла сти те мо ћи. Пре ко пар тиј ске ма ши не-
ри је они на во де ће др жав нич ке по зи ци је пре те жно до ла зе ску пим 
ме диј ским кам па ња ма, а не иден ти фи ка ци јом ин те ре са со ци јал не 
ба зе са пар тиј ским по ли ти ка ма.

У усло ви ма ја ча ња до бро за шти ће ног и при ви ле го ва ног по ло-
жа ја уну тар др жа ве и исто вре ме ну еро зи ју ле ги ти ми те та уну тар 
ши рег дру штва до ла зи до сла бље ња ка па ци те та по ли тич ких пар-
ти ја да оба вља ју по ли тич ку ин те гра ци ју – ди сци пли но ва ње ин ди-
ви ду ал ног и груп ног по ли тич ког по на ша ња, кон тро лу ин те ре сних 
гру па и дру штве них по кре та, ар ти ку ла ци ју и агре га ци ју ши рих 
дру штве них ин те ре са – те њи хо ва бу дућ ност у нај ве ћем за ви си од 

1) Ви де ти ви ше у: Nor ris, Pip pa (ed.), CriticalCitizens:GlobalSupportforDemocraticGo
vernance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999; Pha rr, Su san & Put nam, Ro bert (eds.), Disaffected
Democracies:What’sTroublingtheTrilateralCountries?, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2000.

2) Dal ton, Ru sell, “Po li ti cal Sup port in Advan ced In du strial De moc ra ci es” у: Nor ris, Pip pa 
(ed.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1999, pp. 65-66.
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спо соб но сти да оства ру ју ин сти ту ци о нал ну ин те гра ци ју – хар мо-
ни за ци ју ак тив но сти у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним аре на ма. Да 
би мо дер не по ли тич ке пар ти је то ус пе ле нео п ход но је, по ми шље-
њу Сте фа на Бар то ли ни ја (Ste fa no Bar to li ni) и Пи те ра Ме ра (Pe ter 
Ma ir), да се из бо ре са три ве ли ка иза зо ва. Пре све га, пар ти је мо ра ју 
да за др же ре ла тив но ко хе рент ну уну тра шњу хи је рар хи ју ка ко би 
вла сти ти хи је рар хиј ски по ре дак ус пе ле да „из ве зу“ у ин сти ту ци о-
нал не аре не ко је же ле да кон тро ли шу, нпр. за ко но дав но те ло и из-
вр шну власт. Дру го, по ли тич ке стран ке мо ра ју да очу ва ју ауто но-
ми ју ко ја је угро же на од стра не раз ли чи тих не по ли тич ких цен та ра 
мо ћи – екс перт ских ко ми си ја, ши ро ком упо тре бом ре фе рен ду ма 
при до но ше њу по ли тич ких од лу ка, укљу чи ва њем ак те ра бо га тих 
при ват ним ре сур си ма (нов цем, по пу лар но шћу) у рад пар ти ја, све 
ве ћим ути ца јем тран сна ци о нал них ор га ни за ци ја на во ђе ње др жав-
них по ли ти ка. И на кра ју, пар ти је мо ра ју да се из бо ре са кри зом 
вла сти тог ле ги ти ми те та у очи ма гра ђа на до ко је до ла зи услед све 
ве ће ко руп ци је и не до стат ка тран спа рент но сти у про це су до но-
ше ња по ли тич ких од лу ка.3) У за ви сно сти од од го во ра по ли тич ких 
пар ти ја на на ве де не иза зо ве за ви си ће и њи хо ва бу дућ ност у са вре-
ме ним по ли тич ким то ко ви ма.

Очи глед но је да је уло га по ли тич ких пар ти ја по чет ком 21. ве ка 
из ме ње на. Мо дер не пар ти је, ни у ста бил ним де мо кра ти ја ма, не ма-
ју ши ро ку ле пе зу функ ци ја ко је су оба вља ле ма сов не пар ти је по-
чет ком 20. ве ка. Сто га ни но во фор ми ра не пар ти је у тран зи ци о ним  
де мо кра ти ја ма ко је се на ла зе у про це су кон со ли да ци је не мо гу да 
вр ше по сло ве ка рак те ри стич не за за пад но е вроп ске пар ти је 20. ве-
ка. Во ђе ни ти ме, у пр вом де лу ра да утвр ђу је мо функ ци је ко је би 
мо дер не пар ти је тре ба ло да ис пу ња ва ју да би оправ да ле соп стве-
но дру штве но по сто ја ње и фор ми ра мо те о риј ску ма три цу на осно-
ву ко је ће мо ана ли зи ра ти уло гу и до при нос по ли тич ких пар ти ја 
у про це су кон со ли да ци је де мо кра ти је. У дру гом де лу ра да ис тра-
жу је мо да ли су и ко ли ко по ли тич ке пар ти је у Ср би ји ути ца ле на 
про ду бљи ва ње де мо крат ске кон со ли да ци је и то на кон 2000. го ди не 
и на пу шта ња ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма, хи брид ног ре жи ма 
ко ји је у се би ком би но вао де мо крат ске и ауто ри тар не еле мен те.4)

3) Bar to li ni, Ste fa no& Ma ir, Pe ter, “Chal len ges to Con tem po rary Po li ti cal Par ti es”, in: Di a-
mond, La rry& Gunt her, Ric hard (eds), PoliticalPartiesandDemocracy, The Johns Hop kins 
Uni ver sity Press, 2001, pp. 327-343.

4) О хи брид ном ре жи му у Ср би ји ви ди: Па вло вић, Ду шан & Ан то нић, Сло бо дан, Консо
лидацијадемократскихустановауСрбијипосле2000.године, Слу жбе ни гла сник, Бе-
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ПОЛИТИЧКЕПАРТИЈЕ
ИКОНСОЛИДАЦИЈАДЕМОКРАТИЈЕ

Да ли по ли тич ке пар ти је сво јим де ло ва њем мо гу да убр за ју 
или успо ре про цес кон со ли да ци је де мо кра ти је? Ко ли ка је њи хо ва 
уло га у раз во ју кон со ли до ва них уста но ва и ин сти ту ци ја? Ка ко би 
од го во ри ли на на ве де на пи та ња и утвр ди ли тач ке у ко ји ма је мо гућ 
до при нос пар ти ја раз во ју де мо кра ти је у тран зи ци о ним и тек кон-
со ли до ва ним дру штви ма нај пре ће мо де фи ни са ти тер ми но ло шке 
од ред ни це пој ма кон со ли да ци је де мо кра ти је. А ка ко нас, пре све га, 
ин те ре су је ути цај по ли тич ких пар ти ја на кон со ли да ци ју де мо крат-
ских ин сти ту ци ја у Ср би ји у дру гом де лу ра да ис тра жи ће мо уло гу 
срп ских пар ти ја у фа зи ис пу ње ња (completingdemocracy) и про ду-
бљи ва ња де мо кра ти је (deepeningdemocracy).

Ори ги нал но, тер мин „де мо крат ска кон со ли да ци ја“ се упо тре-
бља вао да опи ше иза зов на ко ји но во ство ре на де мо крат ска дру-
штва мо ра ју да од го во ре у ци љу за шти те де мо крат ских до стуг ну-
ћа од мо гу ћих ре гре сив них ауто ри тар них тен ден ци ја. Ис хо ди ште 
кон со ли да ци је је по ли тич ка си ту а ци ја у ко јој је де мо кра ти ја по ста-
ла „је ди на игра у гра ду“.5) То прак тич но зна чи да не ма ре ле вант не 
по ли тич ке гру пе ко ја по ку ша ва да зба ци де мо крат ски ре жим не де-
мо крат ским пу тем или да се от це пи од др жа ве (би хе ви о ри стич ки 
еле мент), да чак и у пе ри о ду по ли тич ких и еко ном ских кри за гра-
ђа ни ве ру ју да до про ме на мо же до ћи са мо уз по моћ де мо крат ских 
пра ви ла и про це ду ра (ати ту ди нал ни еле мент), и да се сви евен-
ту ал ни кон флик ти из ме ђу по ли тич ких ак те ра ре ша ва ју у скла ду 
са ва же ћим нор ма ма чи је би кр ше ње би ло не де ло твор но и ску по 
(устав ни еле мент).6) Да би до кон со ли да ци је уоп ште до шло, пре ма 
Ху а ну Лин цу (Juan Linz) и Ал фре ду Сте па ну (Al fred Ste pan), мо ра ју 
да бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви, од но сно сва ка кон со ли до ва на 

о град, 2007; Ор ло вић Сла ви ша, „Про бле ми де мо крат ске кон со ли да ци је Ср би је“, у: Па-
вло вић, Ду шан (прир.), КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–годинудана
после, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Јо ва но вић Ми лан, „Кон со ли да ци ја, прин ци пи 
„сло бод них“ и „фер“ из бо ра и устав ни ди зајн“, у: Па вло вић, Д. (прир.), нав.дело; Ву-
чи ће вић Ду шан, „Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре – из бор ни ауто ри та ри зам у Ср би ји“, 
Политичкаревија,4/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 1-28; Вла ди са-
вље вић, Не бој ша, „Ме шо ви ти ре жи ми, про те сти и 5. ок то бар“, у: Развојдемократских
установауСрбији–десетгодинапосле, He in rich Böll Stif tung, 2010, стр. 13-23.

5) Pr ze wor ski, Adam, DemocracyandtheMarket, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991, p. 26.
6) Линц, Ху ан & Сте пан, Ал фред, Демократскатранзиција и консолидација – Јужна

Европа,ЈужнаАмерикаипосткомунистичкаЕвропа, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, 
стр. 18.
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де мо кра ти ја мо ра да има пет раз ви је них аре на – сло бод но и ак тив-
но гра ђан ско дру штво, ауто ном но и це ње но по ли тич ко дру штво, 
вла да ви ну пра ва ко јом се га ран ту ју основ на гра ђан ска и по ли тич ка 
пра ва, ефи ка сну и функ ци о нал ну би ро кра ти ју и ин сти ту ци о на ли-
зо ва но еко ном ско дру штво. По ли тич ко дру штво, осим по ли тич ких 
стра на ка чи јом ће мо се уло гом у про це су кон со ли да ци је ба ви ти, 
чи не и из бо ри и од го ва ра ју ћа из бор на пра ви ла, за ко но дав ство, по-
ли тич ка вођ ства и стра нач ке ко а ли ци је.7)

Де мо кра ти ја у Ср би ји је кон со ли до ва на на јед ном ни жем ни-
воу, на ни воу ин сти ту ци је сло бод них и по ште них из бо ра. За раз ли-
ку од хи брид ног, ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма ко ји је у Ср би ји 
по сто јао то ком де ве де се тих го ди на, а у ко ме је из бор но над ме та ње 
би ло пред мет ма ни пу ла ци ја, на кон 2000. го ди не из бор на утак ми ца 
је сло бод на и по ште на. Из бор на де мо кра ти ја по сто ји јер сви ак те-
ри, ка ко по бед ни ци та ко и по ра же ни, при хва та ју ре зул та те из бо ра, 
не ма кра ђе гла со ва и кр ше ња основ них гра ђан ских и по ли тич ких 
пра ва – сло бо де удру жи ва ња, оку пља ња, штам пе, ми сли и јав ног 
из ра жа ва ња – а не по сто је ни дис кри ми на тив не из бор не нор ме ко је 
би фа во ри зо ва ле јед ну од стра на у из бор ној тр ци. Циљ де мо крат-
ске кон со ли да ци је у Ср би ји ни је ви ше оп ста нак де мо кра ти је, већ 
де мо крат ски про грес.

Уко ли ко при хва ти мо по сто ја ње де мо крат ског кон ти ну у ма на 
ко ме се на јед ном по лу на ла зе ауто ри тар ни ре жи ми, а на дру гом 
на пред не де мо кра ти је (гра фи кон 1) мо гу ће је, пре ма Ан дре а су 
Ше дле ру (An dre asSche dler), из дво ји ти раз ли чи те кон цеп те кон со-
ли да ци је де мо кра ти је – из бе га ва ње де мо крат ског сло ма, из бе га-
ва ње де мо крат ске еро зи је, ор га ни зо ва ње де мо кра ти је, ис пу ње ње 
де мо кра ти је и про ду бљи ва ње де мо кра ти је.8) По на ма, на ве де ни 
кон цеп ти се ме ђу соб но не ис кљу чу ју, већ су ком пле мен тар ни, а 
раз ли ке ме ђу њи ма се од но се на оства ре ни ни во кон со ли да ци-
је и шан се да се про цес на ста ви. Пр ва два кон цеп та су не га тив-
на и по све ће на очу ва њу тек ство ре них де мо крат ских ин сти ту ци ја 
и спре ча ва њу по врат ка у не ки об лик ауто ри та ри зма (из бе га ва ње 
де мо крат ског сло ма) или оне мо гу ћа ва њу по сте пе ног кру ње ња де-
мо крат ских пра ви ла и про це ду ра ко је во ди ка „спо рој смр ти“ де-
мо кра ти је (из бе га ва ње де мо крат ске еро зи је). По Ше дле ру, са мо су 

7) Исто, стр. 20-30.
8) О раз ли чи тим схва та њи ма кон со ли да ци је де мо кра ти је ви де ти ви ше у: Sche dler, An dre-

as, “What is De moc ra tic Con so li da tion?”, JournalofDemocracy,vol. 9, no. 2, pp. 91-107.
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ова два схва та ња ком пле мен тар на са ори ги нал ним зна че њем кон-
со ли да ци је, у сми слу обез бе ђи ва ња оп стан ка де мо кра ти је. Тре ће 
схва та ње кон со ли да ци је, ор га ни зо ва ње де мо кра ти је, је не у трал но 
и мо же се до ве сти у ве зу са ин сти ту ци о нал ним ин же ње рин гом, те 
„под ра зу ме ва из град њу свих оних ве ли ких ор га ни за ци ја ко је са-
чи ња ва ју ка рак те ри стич ну ин фра струк ту ру мо дер них ли бе рал них 
де мо кра ти ја: пар ти је и пар тиј ски си сте ми, за ко но дав на те ла, др-
жав на би ро кра ти ја, пра во суд ни си стем, и си стем ускла ђи ва ња ин-
те ре са“.9) Нас, у кон тек сту про у ча ва ња ути ца ја по ли тич ких пар ти ја 
на кон со ли да ци ју у Ср би ји, пре све га ин те ре су ју по зи тив на схва та-
ња – ис пу ње ње де мо кра ти је и ње но про ду бљи ва ње.

Ис пу ње ње де мо кра ти је је сте по ме ра ње на де мо крат ском кон-
ти ну у му од из бор не ка ли бе рал ној де мо кра ти ји, де мо крат ски про-
грес чи ји је циљ по сти за ње де мо крат ских ка рак те ри сти ка ко је не-
до ста ју из бор ној де мо кра ти ји – ефек тив но и ефи ка сно га ран то ва-
ње свих људ ских, гра ђан ских и по ли тич ких пра ва, вла да ви на пра ва 
и стрикт но по што ва ње уста ва, ре фор ма суд ског си сте ма, др жа ве и 
др жав не би ро кра ти је, хо ри зон тал на од го вор ност јав них функ ци о-
не ра, итд. Да ље по ме ра ње на кон ти ну у му де мо кра ти је, од ли бе рал-
не ка на пред ној де мо кра ти ји, пред ста вља дру гу по зи тив ну вер зи ју 
кон со ли да ци је, про ду бље ње де мо кра ти је. У од но су на ста бил не 
за пад не де мо кра ти је, мла де де мо крат ске др жа ве Ју жне Аме ри ке, 
Ази је, суб са хар ске Афри ке и Ис точ не Евро пе по ка зу ју зна чај не 
ком па ра тив не не до стат ке на свим по љи ма – ква ли тет ра да из вр-
шне и за ко но дав не вла сти, јав на ад ми ни стра ци ја и јав не по ли ти-
ке, стил до но ше ња по ли тич ких од лу ка, ин те ре сне гру пе, ци вил но 
дру штво, ни во по ли тич ке кул ту ре, де мо кра тич ност пар ти ја и пар-
тиј ског си сте ма, итд. Ко нач но ис хо ди ште про це са де мо кра ти за ци је 
је сте упра во по ди за ње ква ли те та де мо крат ског жи во та, до сти за ње 
ни воа на пред них де мо кра ти ја, „де мо крат ско про ду бље ње“. У на-
ред ном одељ ку раз мо три ће мо ка ква је мо гу ћа уло га по ли тич ких 
пар ти ја у по сти за њу тог ци ља.

9) Ibi dem, p. 101.
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Графикон 1.  
Политички режими по различитим димензијама демократије10)
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            Режими 

 
                                    Такмичарски збори        ДА    НЕ       Ауторитаризам 

 
                 Слободни и поштени избори       ДА   НЕ      Изборнии ауторитаризам 

 
      Грађанске слободе, владавина права    ДА  НЕ     Изборна демократија 

 
Висок квалитет демократског живота   ДА  НЕ      Либерална демократија 
 
 
                                                   Напредна демократија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као што смо већ ра ни је ис та кли, уло га мо дер них по ли тич ких 
пар ти ја је про ме ње на и у ста бил ним за пад но е вроп ским де мо кра-
ти ја ма. Кла сич не функ ци је по ли тич ких пар ти ја об у хва та ле су: 1) 
но ми на ци ју кан ди да та на из бо ри ма; 2) из бор ну мо би ли за ци ју ко ја 
обу хав та и ак тив ну пар ти ци па ци ју гра ђа на у из бор ној кам па њи, 
али и сам из ла зак на би ра ли шта; 3) утвр ђи ва ње ли сте при о ри те та 
и кључ них пи та ња – по ли тич ке аген де дру штва (struc tu rin gis sue); 
4) пред ста вља ње раз ли чи тих дру штве них гру па; 5) агре га ци ју ин-
те ре са; 6) фор ми ра ње и очу ва ње из вр шне вла сти; и 7) дру штве ну 
ин те гра ци ју.11) Не ка да шње пар ти је су, у ма њој или ве ћој ме ри, оба-
вља ле све на ве де не функ ци је. Да нас је, ме ђу тим, је ди но не за мен-
љи ва уло га пар ти ја у из бор ном про це су и обра зо ва њу вла да, док 
оста ле функ ци је пар ти је оба вља ју све сла би је или их вр ше исто-
вре ме но са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва и ра зним ин те ре-
сним гру па ма. Чак је и зна чај пар ти ја у из бор ној мо би ли за ци ји из-
ме њен, услед тех но ло шких ино ва ци ја и по ја ве и раз во ја ма сов них 
ме ди ја, по пут ин тер не та и те ле ви зи је. По сле ди це про ме на у уло зи 
пар ти ја у ета бли ра ним де мо кра ти ја ма ути ца ле су и на ак тив но сти 
но во фор ми ра них пар ти ја у тран зи ци о ним дру штви ма, те су на кон 

10) Howard, Marc Morje & Roessler Philip, “Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive 
Authoritarian Regimes”, AmericanJournalofPoliticalScience, vol. 50, no. 2 (April), 2006.

11)  Gunt her, Ric hard & Di a mond, La rry, “Types and Fun cti ons of Par ti es”, in: Di a mond, La rry 
& Gunt her, Ric hard (eds), PoliticalPartiesandDemocracy, The Johns Hop kins Uni ver sity 
Press, 2001, pp. 7-9.
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пр вих ви ше стра нач ких из бо ра (fo un ding elec ti ons) у њи ма на ста ја-
ле про фе си о нал не из бор не пар ти је и пар ти је кар те ли, а не ма сов не 
и све о бу хват не пар ти је. Ка ко пар ти је у но вим де мо кра ти ја ма ни су 
про шле исти ево лу тив ни пут, од њих ни је мо гу ће ни оче ки ва ти да 
оба вља ју кла сич не функ ци је и да на тај на чин до при но се про це су 
де мо крат ске кон со ли да ци је. Сто га је нео п ход но да раз гра ни чи мо 
ка кве пар ти је и пар тиј ски си стем мо ра ју би ти да би уоп ште мо гле 
по зи тив но да ути чу на кон со ли да ци ју (по чет ни услов), а за тим шта 
би у про це су кон со ли да ци је мо ра ле да чи не у ци љу про ду бље ња 
де мо кра ти је у јед ном дру штву.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАПАРТИЈА
ИПАРТИЈСКОГСИСТЕМА

Ни во ин сти ту ци о на ли за ци је пред ста вља јед ну од нај ва жни јих 
ди мен зи ја за раз у ме ва ње пар тиј ског си сте ма, уз број ре ле вант них 
по ли тич ких пар ти ја и сте пен иде о ло шке по ла ри за ци је о ко ји ма је 
пи сао још Ђо ва ни Сар то ри (Gi o van ni Sar to ri) у Партијамаипар
тијским системима.12) Зна чај ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја и 
пар тиј ског си сте ма и ути цај на про цес кон со ли да ци је де мо кра ти је 
по твр ђу ју број ни ра до ви на ту те му.13) Но без об зи ра на са гла сност 
о по тре би ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја и пар тиј ског си сте ма, ма-
ње је ја сно шта се под са мом ин сти ту ци о на ли за ци јом под ра зу ме ва. 
Се мју ел Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton) ши ре схва та ин сти ту ци о-
на ли за ци ју, али ис ти че да исти кри те ри ју ми мо гу би ти при ме ње ни 
и на кон цепт ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја. По ње му, „ин сти ту-
ци о на ли за ци ја је про цес у ко ме ор га ни за ци је и про це ду ре сти чу 
ва жност (ле ги ти ми тет) и ста бил ност“.14) Он иден ти фи ку је че ти ри 
ди мен зи је ин сти ту ци о на ли за ци је: спо соб ност при ла го ђа ва ња, ор-
га ни за ци о ну ком плек сност, ауто но ми ју и ко хе рент ност. Ан ђе ло 
Па не бјан ко (An ge lo Pa ne bi an co) ин сти ту ци о на ли за ци ју ви ди као 
про цес у ко ме пар ти ја „пре ста је да бу де сред ство и по ста је вред-

12) Сар то ри, Ђо ва ни, Странкеистраначкисустави, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2002.
13) Ви де ти на при мер: Dix, Ro bert, “De moc ra ti za tion and In sti tu ti o na li za tion of La tin Ame ri-

can Po li ti cal Par ti es”, ComparativePoliticalStudies24, pp. 488-511; Le wis, Paul, “De moc-
ra ti za tion and Party De ve lop ment in Eastern Euro pe”, Democratization,1/1994, pp. 391-
450; Ma in wa ring, Scott & Scully, Ti mothy (eds), BuildingDemocratic Institutions:Party
SystemsinLatinAmerica, Stan ford Uni ver sity Press, 1995; Ran dall Vicky & Sva sand, Lars, 
PoliticalPartiesandDemocraticConsolidationinAfrica, Pa per for EC PR Jo int Ses si ons of 
Wor kshops, Gre no ble, 2001.

14) Huntington, Samuel, PoliticalOrder inChanging Societies, Yale University Press, 1968, 
p.12.
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ност по се би“.15) На тај на чин очу ва ње и оп ста нак пар ти је по ста је 
циљ ко ме те жи ве ли ки број ње них при ста ли ца. У свр ху ме ре ња 
пар тиј ске ин сти ту ци о на ли за ци је Па не бјан ко уво ди два кри те ри ју-
ма: сте пен ауто но ми је у од но су на окру же ње и сте пен уну тра шње 
из град ње си сте ма (system ness) ко ји прак тич но об у хва та Хан тинг-
то но ву ор га ни за ци о ну ком плек сност и ко хе рент ност. На кра ју, Ке-
нет Јан да (Ken neth Jan da) ис ти че јед ну спољ ну ди мен зи ју ин сти ту-
ци о на ли за ци је – на чин на ко ји се по ли тич ка пар ти ја опа жа у ши-
рем дру штву (ре и фи ка ци ја у јав ној све сти).16)

Графикон 2. Димензије партијске институционализације17)

унутрашња спољашња
структурална системски карактер аутономија одлучивања
атитудинална придавање вредности реификација

Ви ки Рен дал (Vicky Ran dall) и Ларс Сва санд (Lars Sva sand) 
ком би ну ју ћи кри те ри ју ме прет ход ни ка утвр ђу ју по сто ја ње дво ди-
мен зи о нал не те о риј ске ма три це ко ја им по ма же у ана ли зи сте пе на 
ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја (гра фи кон 2). Струк ту рал ни аспект 
уну тра шње ди мен зи је – си стем ски ка рак тер – об у хва та уве ћа ње 
оби ма, гу сти не и ре дов но сти ин тер ак ци ја пар ти је, ру ти ни за ци-
ју и из град њу уста ље них пра ви ла. Пар тиј ске ка рак те ри сти ке ко је 
ути чу на њен си стем ски ка рак тер су на чин на ко ји пар ти ја на ста-
је и раз ви ја се, пар тиј ски ре сур си, на ро чи то фи нан си ра ње, уло га 
пар тиј ског ли де ра на спрам пар тиј ске ор га ни за ци је, уло га пар тиј-
ских фрак ци ја и кли јен те ли зам. При да ва ње вред но сти (va lu e in fu-
sion) ука зу је на сте пен до ко га се пар тиј ски чла но ви и сим па ти зе ри 
иден ти фи ку ју са пар ти јом и си сте мом вред но сти ко ји она сво јим 
де ло ва њем про па ги ра и за сту па што ути че на ни во пар тиј ске ко-
хе зи је. На ову, уну тра шњу/ати ту ди нал ну ди мен зи ју ути чу при-
ро да од но са пар ти је и со ци јал не ба зе и кли јен те ли зам. Струк ту-
рал ни аспект спо ља шње ди мен зи је чи ни ауто но ми ја од лу чи ва ња, 
од но сно сло бо да од ме ша ња дру гих ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја 
у про цес фор ми ра ња пар тиј ске по ли ти ке и стра те ги ја.18) На кра-

15) Panebianco, Angelo, Political Parties: Organization and Power, Cambridge University 
Press, 1988. p. 53.

16) Janda, Kenneth, PoliticalParties:ACrossNationalSurvey, The Free Press, New York, 1980, 
pp. 19-28.

17) Randall, Vicky & Svasand, Lars, “Party Institutionalization in New Democracies”, Party
Politics, vol. 8, no. 1, p. 13

18) Пре ма Рен да ло вој и Сва сан ду, од го вор на пи та ње да ли је ауто но ми ја ну жан еле мент 
пар тиј ске ин сти ту ци о на ли за ци је ни је јед но ста ван и пре све га за ви си од то га да ли је 
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ју, спо ља шњи/ати ту ди нал ни аспект – ре и фи ка ци ја – ука зу је на ни-
во опа же но сти пар тиј ског при су ства у јав ној све сти. Ре и фи ка ци ја 
пред ста вља фак тор ко ји пре суд но ути че на спо соб ност пар ти ја да 
оп ста ну на по ли тич кој сце ни са про то ком вре ме на.

За раз ли ку од Рен да ло ве и Сва сан да ко ји ана ли зи ра ју ин сти ту-
ци о на ли за ци ју пар ти ја и чи је кри те ри ју ме ин сти ту ци о на ли за ци је 
ни је мо гу ће кван ти фи ко ва ти и по ре ди ти, Скот Мејн во ринг (Scott 
Ma in wa ring) у сре ди ште ана ли зе по ста вља ин сти ту ци о на ли за ци ју 
пар тиј ског си сте ма. Пре ма Мејн во рин гу, у ин сти ту ци о на ли зо ва-
ном пар тиј ском си сте му зна мо ко су глав не пар ти је и ка ко се оне 
по на ша ју, те сви ак те ри има ју ја сна оче ки ва ња о ак ци ја ма дру гих 
у пар тиј ској ком пе ти ци ји. Про ме не пар тиј ске кон фи гу ра ци је су 
огра ни че не, иако не и пот пу но ис кљу че не. Мејн во ринг на во ди че-
ти ри кри те ри ју ма – ди мен зи је – ин сти ту ци о на ли за ци је пар тиј ског 
си сте ма:

· стабилностмоделапартијскекомпетиције ко ја се огле-
да у то ме што глав не пар ти је оп ста ју на по ли тич кој по-
зор ни ци де це ни ја ма и што не по сто је ве ли ке осци ла ци је 
у из бор ним ре зул та ти ма;

· укорењеностпартијаудруштво ко ја до во ди до ства ра ње 
чвр шће по ве за но сти из ме ђу би ра ча и пар ти ја то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да. Као по сле ди ца те ве зе пар ти је по-
сто ја ни је бра не вла сти те иде о ло шке по зи ци је те због то га 
ни су спрем не да за рад крат ко роч них из бор них до би та ка 
пре ла зе са јед ног на дру ги крај иде о ло шког спек тра;

· кредибилитет(легитимност)партија јер у ин сти ту ци о-
на ли зо ва ним си сте ми ма гра ђа ни и по ли тич ке ели те ви де 
пар ти је као нео п ход не и по жељ не ин сти ту ци је де мо крат-
ске по ли ти ке;

· партијскаорганизацијаје ва жни ја од стра нач ких ли де ра. 
Пар ти је у ин сти ту ци о на ли зо ва ним си сте ми ма су до бро 
ор га ни зо ва не, по се ду ју зна чај не ма те ри јал не и људ ске ре-
сур се, ја сно де фи ни са на ин тер на пра ви ла и ру ти ни зи ра не 
про це ду ре за из бор стра нач ког вођ ства, те сто га ли де ри 
не мо гу ба ци ти са му пар ти ју у за се нак.19)

Очи глед но је да де мо кра ти ја мо же да оп ста не у сла бо ин сти ту-
ци о на ли зо ва ном пар тиј ском си сте му, али та кви си сте ми ума њу ју 

пар ти ја до ми нан тан еле мент у том од но су и да ли су по сле ди це по ве за но сти са дру гим 
ин сти ту ци ја ма по зи тив не у сми слу уве ћа ња пар тиј ских ре сур са.

19) Ma in wa ring, Scott, „Party Systems in the Third Wa ve”, JournalofDemocracy,3/98, pp. 69-
70.



стр:3164.

- 41 -

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

ква ли тет де мо кра ти је. Осим то га, са ма ин сти ту ци о на ли за ци ја ни-
је до вољ на, већ пар ти је мо ра ју оба вља ти од ре ђе не функ ци је ко-
ји ма про ду бљу ју и ја ча ју де мо крат ске про це се у јед ном дру штву. 
Ко је су то функ ци је? По ли тич ке пар ти је игра ју спо ред ну уло гу у 
ра ним фа за ма де мо крат ске тран зи ци је. Ме ђу тим, не мо гу ће је за-
ми сли ти де мо кра ти ју ко ја без њих функ ци о ни ше јер су пар ти је 
кључ ни игра чи у ду го роч ном про це су ис пу ње ња и про ду бље ња 
де мо кра ти је. Пре ма Рен да ло вој и Сва сан ду, њи хов до при нос је 
очит при ли ком ор га ни зо ва ња из бо ра, агре га ци је и ка на ли са ња ин-
те ре са раз ли чи тих дру штве них гру па, ре ша ва ња кон фли ка та, ре-
гру та ци је и тре нин га по ли тич ких ли де ра, по сти за ња вер ти кал не и 
хо ри зон тал не од го вор но сти по ли тич ких ин сти ту ци ја и иза бра них 
по је ди на ца.20) У ме ри у ко јој ис пу ња ва ју на ве де не функ ци је оне 
по ма жу кон со ли да ци ји де мо крат ског ре жи ма на два на чи на: де мо-
крат ским по на ша њем и по што ва њем де мо крат ских нор ми и кон-
сти ту ци о нал них пра ви ла афир ми шу сет де мо крат ских вред но сти и 
код гра ђа на што исто вре ме но ја ча би хе ви о ри стич ки, ати ту ди нал ни 
и устав ни аспект де мо крат ске кон со ли да ци је; по сред но осна жу ју 
ле ги тим ност ре жи ма те крх ка де мо крат ска дру штва лак ше оп ста ју 
у кри зним вре ме ни ма.21)

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАНОСТПАРТИЈАУСРБИЈИ

У ста бил ним де мо крат ским др жа ва ма жи вот ни век пар ти ја је 
ве о ма дуг, о че му све до че при ме ри Де мо крат ске пар ти је у САД, 
на ста ле 1828. го ди не, и Кон зер ва тив не пар ти је Ве ли ке Бри та ни је, 
обра зо ва не 1832. го ди не. Иако пр ве по ли тич ке пар ти је у Ср би ји – 
На род на ра ди кал на стран ка, Ли бе рал на стран ка и Срп ска на пред-
на стран ка –  на ста ју још 1881. го ди не, на кон до но ше ња За ко на о 
удру же њи ма и збо ро ви ма, у Ср би ји је, као и у оста лим пост со ци ја-
ли стич ким дру штви ма, кон ти ну и ра но функ ци о ни са ње по ли тич ких 
ор га ни за ци ја из о ста ло. Због све га то га кри те ри јум ду жи не по сто-
ја ња пар ти ја, ма да не спо ри мо ње гов зна чај у за пад ним де мо кра ти-
ја ма, не ана ли зи ра мо као је дан од зна чај ни јих усло ва ин сти ту ци-
о на ли за ци је пар ти ја, јер би се на том те сту не у спе шним по ка за ле 
све мо дер не срп ске пар ти је. Нас пре све га ин те ре су је на чин на ко ји 

20) Ran dall, Vicky & Sva sand, Lars, PoliticalPartiesandDemocraticConsolidationinAfrica, 
pp. 3-7.

21) Ma in wa ring, Scott & Scully, Ti mothy (eds), BuildingDemocraticInstitutions:PartySystems
inLatinAmerica, p. 24.
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пар ти је на ста ју и раз ви ја ју се на кон по нов ног уво ђе ња пар тиј ског 
плу ра ли зма, пар тиј ски ре сур си, уло га пар тиј ског ли де ра и фрак-
ци ја, сте пен кли јен те ли зма (системскикарактериорганизацио
накомплексност), сло бо да при фор ми ра њу пар тиј ске по ли ти ке и 
стра те ги ја (аутономијаодлучивања), иден ти фи ка ци ја са пар ти јом 
и пар тиј ским си сте мом вред но сти (придавање вредности) и ни-
во опа же но сти пар тиј ског при су ства у јав ној све сти ко ја ути че на 
спо соб ност ње ног оп стан ка (реификација).

Јед на од кључ них ди мен зи ја ко ја ути че на си стем ски ка рак тер 
пар ти ја је сте на чин њи хо вог на стан ка и раз вит ка, од но сно да ли 
је из град ња пар тиј ске ин фра струк ту ре те кла кроз про цес пе не тра-
ци је од цен тра ка пе ри фе ри ји или про це сом ди фу зи је у ко ме су 
пар ти је на ста ја ле спон та но и од о здо. Европ ско ис ку ство из град ње 
пар ти ја ком би ну је оба еле мен та, али ка ко је у Ср би ји на кон 1945. 
го ди не уки нут плу ра ли зам пар тиј ског ор га ни зо ва ња пар ти је су ну-
жно по чет ком де ве де се тих мо ра ле кре ну ти од нул те тач ке, док их 
је ло ги ка убр за них при пре ма за пр ве ви ше пар тиј ске из бо ре при мо-
ра ла да ин сти ту ци о нал не осно ве ус по ста вља ју на до ле и из цен тра. 
Из у зе так пред ста вља Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, ди рект но 
по ве за на са од ла зе ћим ауто ри тар ним ре жи мом, ко ја је на сле ди ла 
це ло куп ну ин фра струк ту ру и ре сур се Са ве за ко му ни ста Ср би је и 
ССРН-а. Пре о ста ле, опо зи ци о не пар ти је углав ном су фор ми ра не 
из кру го ва углед них ин те лек ту а ла ца – ака де ми ка и уни вер зи тет-
ских про фе со ра, књи жев ни ка и умет ни ка – и ди си де на та уну тар 
ко му ни стич ког ре жи ма – ка ко де мо крат ске та ко и на ци о на ли стич-
ке про ве ни јен ци је. И ма да су опо зи ци о ни пр ва ци при ли ком осни-
ва ња но во на ста лих по ли тич ких пар ти ја по ку ша ли да се у по ли-
тич ком по љу по зи ци о ни ра ју као на ста вља чи исто риј ских пар ти ја 
у Ср би ји – Де мо крат ска стран ка, а ка сни је и Де мо крат ска стран ка 
Ср би је де кла ри са ле су се ле ги тим ним на ста вља чи ма Де мо крат-
ске стран ке Љу бо ми ра Да ви до ви ћа, а Срп ска ра ди кал на стран ка 
је „исто риј ског пре тка“ по тра жи ла у На род ној ра ди кал ној стран-
ци Ни ко ле Па ши ћа – сво ја та ње иде о ло шког и ор га ни за ци о ног кон-
ти ну и те та и тра ди ци је пред рат них пар ти ја пред ста вља ло је са мо 
исто риј ски фал си фи кат ко је су пар тиј ске во ђе по чи ни ле у по тра зи 
за осни вач ким ми том.22)

22) О на стан ку по ли тич ких пар ти ја у де ве де се тим го ди на ма про шлог ве ка ви де ти ви ше у: 
Ву ко ма но вић, Ди ја на, ОбновапартијскогплурализмауСрбијикрајемXXвека, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.



стр:3164.

- 43 -

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

Про цес обо га ћи ва ња пар тиј ског спек тра Ср би је пе не тра ци јом 
из цен тра ка пе ри фе ри ји и од о зго на до ле, ка рак те ри сти чан за пр ве 
го ди не ус по ста вља ња пар тиј ског плу ра ли зма, за ме њен је то ком де-
ве де се тих, али и на кон пе то ок то бар ских про ме на, пре све га умно-
жа ва њем бро ја пар ти ја це па њем и де ље њем већ по сто је ћих. На 
овај на чин на стао је ве ли ки број стра на ка од ко јих су нај ва жни је 
ДСС, ДХСС, ЛДП, Но ва Ср би ја и СНС. Да нас су, ме ђу тим, нај зна-
чај ни је пар ла мен тар не пар ти је – ДС, ДСС, СПС, СНС, Г17, ЛДП 
– ре ла тив но број не, ка дров ски ета бли ра не, до бро ор га ни зо ва не 
стран ке, са раз ви је ном ор га ни за ци о ном мре жом на чи та вој те ри то-
ри ји Ср би је. Ове пар ти је са мо стал но или ко а ли ци о ним на сту пом 
успе ва ју да стек ну пар ла мен тар ни ста тус што им отва ра мо гућ ност 
за не сме та но по ли тич ко де ло ва ње. Осим ка пи лар не мре же окру-
жних, град ских и оп штин ских од бо ра оне фор мал но има ју и жен-
ске сек ци је и ор га ни за ци је мла дих са ре ла тив но ви со ким сте пе ном 
ор га ни за ци о не и ка дров ске ауто но ми је. И ма да цен трал ни пар тиј-
ски ор га ни утвр ђу ју про грам ску по ли ти ку, про грам ска до ку мен та 
и ста ту те ве ри фи ку ју пар тиј ски кон гре си. Иако су све ре ле вант не 
по ли тич ке пар ти је хи је рар хиј ски устро је не и из гра ђе не на ха ри-
зми и моћ ној по зи ци ји пар тиј ског ли де ра, о зна ча ју ор га ни за ци о-
не мре же за оп ста нак у пар тиј ској аре ни нај бо ље све до чи при мер 
Бо го љу ба Ка ри ћа и ње го вог По кре та сна га Ср би је, ко ји је по пут 
ме те о ра ка ко се по ја вио и не стао са пар тиј ске сце не Ср би је на кон 
рас пи си ва ња оп ту жни це и ње го вог бек ства у Ру си ју.23)

Дру га ва жна од ред ни ца ко ја ути че на уну тра шњу струк ту-
рал ну ди мен зи ју ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја је сте до ступ ност 
пар тиј ских ре сур са, пре све га фи нан си ра ње ре дов ног ра да и из-
бор них кам па ња. Са убр за ним опа да њем број но сти пар тиј ског 
члан ства, ра сту ћим оси ро ма ше њем и не за по сле но шћу не мо гу ће је 
обез бе ди ти сред ства нео п ход на за функ ци о ни са ње стран ке са мо од 
чла на ри на. Осим то га, ску пе ме диј ске кам па ње без ко јих је те шко 
оства ри ти из бор ни успех и ефи ка сно се над ме та ти у из бор ној тр ци 
на го не пар ти је да тро ше све ве ће су ме нов ца, док упо ре до са тим 
ра сту зах те ви дру штва да се то ко ви нов ца у по ли ти ци уве ду у за-
кон ске окви ре чи ме би се сма њи ла и су зби ла по ли тич ка ко руп ци ја. 
У та квим окол но сти ма пар ти је су сву да при мо ра не да се уз при ку-

23)  Бо го љуб Ка рић је на пред сед нич ким из бо ри ма 2004. го ди не осво јио 568.691 гла со ва, а 
убр зо на кон то га ње го ва пар ти ја је ушла у власт у мно гим оп шти на ма и АП Вој во ди ни.
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пља ње сред ста ва из при ват них окре ну и фи нан си ра њу из јав них 
из во ра. Ср би ја ни је из у зе так.

Фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја и из бор них кам па ња ре гу-
ли са но је већ од по чет ка 90-тих го ди на про шлог ве ка, али се ду го 
на ла зи ло у „си вој зо ни“. Сред ства до де љи ва на пар ти ја ма из бу џе та 
ни су за до во ља ва ла по тре бе стра на ка, те су се оне окре та ле тра же-
њу до дат них из во ра при хо да, а за кр ше ња за ко на ни су из ри ца не 
санк ци је. Ну жност обез бе ђи ва ња све ве ћих сво та нов ца из ле гал-
них окви ра, као и свест о ва жно сти уре ђе ња обла сти фи нан си ра-
ња по ли тич ких ак тив но сти са ста но ви шта бор бе про тив ко руп ци је 
ути ца ли су на усва ја ње За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра-
на ка (до нет 2003, из ме њен 2008). Овим за ко ном пар ла мен тар ним 
пар ти ја ма је би ло за га ран то ва но по ве ћа ње до та ци ја из бу џе та РС, 
као и га ран то ва ње при хо да из бу џе та АП Вој во ди на, гра до ва и оп-
шти на. Ме ђу тим, при ме ну за ко на ка рак те ри са ле су: ша ре ни ло у 
при ме ни нор ми о бу џет ском фи нан си ра њу, од су ство де ло твор не 
кон тро ле и јав но сти по да та ка (кон тро лом фи нан си ра ња до 2010. 
и фор ми ра ња Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је ба вио се РИК, 
те ло са ста вље но од пред став ни ка по ли тич ких пар ти ја) и од су ство 
санк ци о ни са ња кр ше ња за ко на.24)

До но ше њем но вог За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив-
но сти 2011. го ди не учи ње ни су до дат ни по ма ци у овој обла сти. За-
кон ским од ред ба ма за др жа но је ре ше ње по ко ме се пар ти ја ма из 
бу џе та Ре пу бли ке из два ја 0,15% за фи нан си ра ње ре дов ног ре да и 
0,1% за тро шко ве во ђе ња кам па ње у из бор ној го ди ни, док но ви ну 
пред ста вља уки да ње ли ми та на ви си ну укуп них сред ста ва при ку-
пље них из при ват них из во ра за фи нан си ра ње из бор них кам па ња, 
иако су за др жа на огра ни че ња у по гле ду сред ста ва ко ја фи зич ка и 
прав на ли ца мо гу до ни ра ти пар ти ја ма. У то ку из ра де за ко на по ја-
вљи ва ле су се и иде је да се пар ти ја ма до де љу је 0,3% ре пу блич ког 
бу џе та, али се на кон пре по ру ке Ве не ци јан ске ко ми си је по ко јој се 
са 0,3 од сто пре ла зи гра ни ца из над ко је стран ке у пот пу но сти за-
ви се од јав них из во ра од те иде је од у ста ло. Ме ђу тим, пре ма ми-
шље њу пред сед ни це Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је Зо ра не 
Мар ко вић и по сто так од 0,15 нај ве ћи је у Евро пи.25) Без об зи ра на 

24) Ви де ти ви ше у: Не на дић, Не ма ња, „Фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка у Ср би ји“, у: 
Ор ло вић, Сла ви ша (прир.), Партије и избори уСрбији – 20 година, ФПН, Fri e drich 
Ebert Stif tung, Бе о град, 2011, стр. 119-134.

25) „Скуп по сао та по ли ти ка“, не дељ ник Време, бр. 1062, 12. мај 2011. 
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то што су на ве де на ре ше ња на и шла на не го до ва ње јав но сти не сум-
њи во је да њи хо вом им пле мен та ци јом до дат но до при но си про це су 
ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја у Ср би ји.

До ми на ци ја пар тиј ског ли де ра над пар тиј ском ор га ни за ци јом 
и оп ста ја ње пар ти је ко ри шће њем ли дер ске ха ри зме су су прот ни 
си стем ском ка рак те ру пар ти ја. Јак сте пен пер со на ли зма пре тва ра 
пар ти ју у сред ство за оства ре ње лич них ам би ци ја што не га тив но 
ути че на пар тиј ску ин сти ту ци о на ли за ци ју.26) У Ср би ји не ко ли ко 
ре ле вант них пар ти ја – ДСС, СРС, СПО – има ју исте ли де ре већ 
ви ше од две де це ни је што све до чи о то ме да се пар тиј ске при ста-
ли це оку пља ју ви ше око стра нач ких во ђа не го пар тиј ских про гра-
ма.27) Од но сом пар тиј ског ли де ра и ор га ни за ци је ба ви ће мо се ви ше 
при ли ком ана ли зе сте пе на ин сти ту ци о на ли зо ва но сти пар тиј ског 
си сте ма Ср би је. Осим до ми ни ра ју ће уло ге пар тиј ског вођ ства, на 
ор га ни за ци о ну ко хе зи ју, а са мим тим и на ин сти ту ци о на ли зи ци-
ју, не га тив но ути че и стра нач ко фрак ци о ни са ње. Ова тврд ња, ме-
ђу тим, ни је јед но знач на. Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја Ја па на 
успе шно је вла да ла ско ро не пре кид но ви ше од 50 го ди на упра во 
сме њи ва њем ли де ра раз ли чи тих уну тар стра нач ких фрак ци ја на 
че лу пар ти је, од но сно др жа ве. Оно што очи глед но пра ви раз ли ку 
је сте пен до ко га је са ма фрак ци ја ин сти ту ци о на ли зо ва на и у свом 
де ло ва њу огра ни че на ја сним пра ви ли ма и про це ду ра ма. Ма да нај-
ве ћи број ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји ста ту ти ма утвр ђу је пра во 
на ма њин ско ми шље ње, са мо је Гра ђан ски са вез Ср би је у чла ну 10 
свог ста ту та (2004) до зво ља вао де ло ва ње фрак ци ја.28) Пре ма Вла-
ди ми ру Го а ти ју, раз лог за то је „де це ни ја ма не го ва на ди ја бо ли за-
ци ја фрак ци ја“ у пост ко му ни стич ким др жа ва ма ко ја „и да нас сна-
жно ути че на од нос пре ма том об ли ку суб-пар тиј ског ор га ни зо ва-
ња и де ло ва ња“.29) По сле ди ца то га је да у прак си пар ти је су зби ја ју 
функ ци о ни са ње фрак ци ја што илу стра тив но при ка зу је при мер по-
ку ша ја фор ми ра ња Ли бе рал но-де мо крат ске фрак ци је уну тар ДС-

26) О не га тив ном ути ца ју ко је из ра же но ли дер ство у пар ти ја ма има на ја ча ње по пу ли стич-
ких тен ден ци ја ви де ти ви ше у: Тра и ло вић, Дра ган, „По пу ли зам као фак тор сла бље-
ња де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји“, Политичкаревија,
2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 73-78.

27) У ре ле вант не пар ти је убра ја мо оне ко је у ви ше из бор них ци клу са пре ла зе цен зус од пет 
про це на та.

28) ГСС је пре стао да по сто ји 7. апри ла 2007. го ди не на кон ује ди ње ња са Ли бе рал но де мо-
крат ском  пар ти јом.

29) Го а ти, Вла ди мир, „Чи ни о ци обра зо ва ња фрак ци ја“, у: Лу то вац, Зо ран (ур.), Политичке
странкеуСрбији–структураифункционисање, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e-
drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2005, стр. 62.
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а. Уну тар стра нач ка спо ре ња за основ има ју ре ше ње усво је но пред 
Из бор ну скуп шти ну ДС-а 2004. го ди не пре ма ко јем кан ди дат ко-
ји из гу би на из бо ри ма за пред сед ни ка стран ке не ма пра во да бу де 
члан пар тиј ског фо ру ма. На кон из бор ног по ра за Че до мир Јо ва но-
вић је при ку пио по др шку 30.000 чла но ва за фор ми ра ње фрак ци је, 
али је је ди ни ре зул тат те ак ци је би ло ње го во ис кљу че ње из ДС-а. 
Стран ке у Ср би ји још увек ни су на у чи ле да жи ве са раз ли ка ма, а 
по сле ди ца не го ва ња та квог ти па уну тар стра нач ког жи во та су се ри-
је ви ше стру ких рас це па, „мно же ње“ и „де ље ње“ ско ро свих пар ти-
ја за сту пље них у срп ском пар ла мен ту. Све то не га тив но ути че на 
ин сти ту ци о на ли зо ва ност пар тиј ског си сте ма, а, на ше је ми шље ње, 
и на сте пен ин сти ту ци о на ли зо ва но сти са мих пар ти ја. Иако фрак-
ци је не мо ра ју не га тив но да ути чу на ор га ни за ци о ну ко хе зи ју, не-
по сто ја ње ја сних пра ви ла ко ји ма се рeгулише њи хо во обра зо ва ње 
и де ло ва ње – ин сти ту ци о на ли за ци ја фрак ци ја – и ре зул ти ра ју ће 
це па ње стра на ка у још ве ћој ме ри пот ко па ва ју из град њу пар тиј-
ског си сте ма.

По след ња ва ри ја бла ко ја ути че на си стем ски ка рак тер пар ти ја, 
пре ма Рен да ло вој и Сва сан ду, је кли јен те ли зам ко ји је бит но обе-
леж је дру шта ва и пар ти ја Тре ћег све та. По њи ма тре ба раз ли ко ва-
ти два ти па кли јен те ли зма – пр ви и ста ри ји ка рак те ри ше зна чај на 
пер со на ли за ци ја, од нос па тро на ко ји по се ду ју бо гат ство и ре сур се 
и кли је на та ко ји им за рад до би ја ња бе не фи та по да ру ју бес по го-
вор ну по слу шност и по ли тич ку по др шку; дру ги је ти пи чан за си-
ту а ци је у ко ји ма је пар ти ја, на кон осва ја ња вла сти, у мо гућ но сти 
да ре сур се рас по де љу је ши ро ким ка те го ри ја ма ста нов ни штва, пре 
све га пар тиј ским чла но ви ма, сим па ти зе ри ма и по тен ци јал ним при-
ста ли ца ма. Дру ги тип је бли зак оно ме што пар ти је ра де и у раз ви је-
ним де мо крат ским дру штви ма, али што је још зна чај ни је он пред-
ста вља ма њу прет њу пар тиј ској ко хе зи ји од кли јен те ли зма ста рог 
ти па у ко ме пар ти ја и за па тро на и за кли јен та пред ста вља са мо 
сред ство за оства ре ње лич них ам би ци ја. Пар ти је у Ср би ји ком би-
ну ју оба ти па. Оне до ми ни ра ју др жа вом и ко ло ни зу ју све обла сти 
дру штва, од др жав не упра ве и ло кал них са мо у пра ва, јав них пред-
у зе ћа, до уста но ва кул ту ре, обра зо ва ња и ме ди ја, те је по се до ва ње 
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пар тиј ске књи жи це пред у слов уче шћа у оба вља њу јав них по сло ва. 
Осим то га, и по зи ци је у нај ви шим пар тиј ским еша ло ни ма ко ри сте 
се за обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских по вла сти ца и уно сних по сло ва 
фи нан си ра них из бу џе та уском кру гу при ја те ља и ро ђа ка.30) Чак и 
да при хва ти мо тврд њу Рен да ло ве и Сва сан да о раз ли чи том ути-
ца ју два об ли ка кли јен те ли зма на ин сти ту ци о на ли за ци ју пар ти ја 
до ми нант но ко ри шће ње пар тиј ске ор га ни за ци је као ин стру мен та 
за по сти за ње лич них и, пре све га, ма те ри јал них ин те ре са на ште ту 
оства ре ња пар тиј ске иде о ло ги је и про гра ма не сум њи во до из ве-
сног сте пе на не га тив но ути че на пар тиј ску ко хе зи ју.

„При да ва ње вред но сти“, ати ту ди нал ни аспект уну тра шње ди-
мен зи је ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја, од но си се на ни во иден-
ти фи ка ци је пар тиј ских де лат ни ка и при ста ли ца и по све ће но сти 
пар ти ји ко ја на ди ла зи ин стру мен тал не под сти ца је пар тиј ског ан-
га жо ва ња. Ова кав вид ан га жо ва ња под ра зу ме ва из град њу пар тиј-
ског вред но сног си сте ма чи јем ће оства ре њу те жи ти сви пар тиј-
ски ак ти ви сти. У ње му не ма ме ста за ис пу ње ње ин ди ви ду ал них 
ам би ци ја и ци ље ва. У Ср би ји се пар тиј ска ком пе ти ци ја од ви ја  на 
кли јен те ли стич ким осно ва ма, а не у скла ду са про грам ским прин-
ци пи ма, док су ли де ри нај че шће ва жни ји од пар тиј ских до ку ме на-
та. Тр го ви на ман да ти ма, про ме не пар ти ја и тран сфе ри по сла ни ка 
по ка за тељ су да пар тиј ски ка дро ви у по ли ти ку ула зе из ко ри сти, а 
не због кон крет них прин ци па. Уз све то при бли жа ва ње и про грам-
ско ускла ђи ва ње срп ских стра на ка сла би њи хо ву про грам ску ино-
ва тив ност и ори ги нал ност. Ипак, пре ма ис тра жи ва њу Це СИД-а из 
2005. го ди не у осно ви пар тиј ске иден ти фи ка ци је гра ђа на Ср би је 
нај пре ле жи про грам ско опре де љи ва ње (Гла сам за пар ти ју чи-
ји про грам и по ли ти ка од го ва ра ју мо јој со ци јал ној гру пи – 20%; 
Гла сам за пар ти ју ко ја има до бар про грам – 17%) за тим ин те ре сно 
опре де љи ва ње (Гла сам за пар ти ју ко ја ми га ран ту је не ку до бит – 
30%), и на кра ју иден ти фи ко ва ње са ли де ром (Гла сам за пар ти ју 
ко ја има до брог ли де ра – 19%).31)

30) Ан то нић, Сло бо дан, „Мре жа школ ских дру га ра у по ли тич кој ели ти Ср би је“, Нацио
налниинтерес,3/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 329-350; Ви де ти 
нпр. „Хо но рар си на На де Ко лун џи је про гла шен тај ном“ (2.7.2012), „ДС, Г17 плус и 
СПС ве ли ко ду шни пре ма Го ра ну Шу та нов цу“ (10.6.2012), „Ша пер већ два пу та ме-
диј ски „ре кон стру и сао“ кли нич ке цен тре“ (6.6.2012), www.pi stalj ka.rs (прист пу ље но 
5.7.2012)

31) Нав. пре ма: Сто јиљ ко вић, Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2008, стр. 356.
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Струк ту рал ни аспект спо ља шње ди мен зи је ин ти ту ци о на ли за-
ци је пред ста вља ауто но ми ја од лу чи ва ња, при че му тре ба на пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу ин сти ту ци о нал не за ви сно сти (de pen den ce) и 
по ве за но сти (lin ka ge) што ни ка да ни је јед но став но. За раз ли ку од 
ин сти ту ци о нал не за ви сно сти, од но са у ко ме је пар ти ја не а у то но-
ман и сла би ји играч, од нос ин сти ту ци о нал не по ве за но сти оста вља 
сло бо ду пар ти ји да са мо стал но до но си од лу ке и да, исто вре ме но, 
кроз парт нер ски од нос са не ком дру гом ин сти ту ци јом уве ћа се-
би шан се за ин сти ту ци о на ли за ци ју. Ако за не ма ри мо тврд ње да су 
пар тиј ске ели те у Ср би ји у фор му ли са њу по ли ти ке не са мо стал не 
и под ло жне ути ца ју моћ них фи нан си је ра и стра них ам ба са да, ин-
ди ка тив но је да стран ке у Ср би ји има ју тек по вре ме не и не фор-
мал не кон так те са син ди ка ти ма, дру штве ним по кре ти ма и не вла-
ди ним ор га ни за ци ја ма. Де ли ми чан из у зе так пред ста вља ДС ко ја 
оства ру је са рад њу са син ди ка ти ма кроз ре сор не од бо ре. Још је дан 
по се бан тип по ве за но сти мо же по зи тив но да ути че на ин сти ту ци о-
на ли за ци ју – члан ство у над на ци о нал ним фе де ра ци ја ма. Европ ске 
фе де ра ци је пар ти ја, ор га ни зо ва не на иде о ло шким  ли ни ја ма, функ-
ци о ни шу као ор га ни за ци је по др шке. Иако се при јем у Еуро пар ти је 
нај че шће оба вља без стрикт них кри те ри ју ма овај вид по ве за но сти 
не спор но по ма же ин сти ту ци о на ли за ци ји пар ти ја. У Ср би ји је Г17 
при дру же на чла ни ца, а Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра по сма трач у 
Европ ској на род ној пар ти ји (ЕПП), ДС је у ста ту су при дру же не 
чла ни це у Европ ској со ци ја ли стич кој пар ти ји (ПЕС), док је Ли бе-
рал но де мо крат ска пар ти ја чла ни ца Пар ти је европ ских ли бе ра ла, 
де мо кра та и ре фор ми ста (ЕЛ ДР). 

Ре и фи ка ци ја пар ти је (ату ту ди нал на, спо ља шња де мин зи ја) се 
од но си на сте пен ње не пре по зна тљи во сти у јав ном мње њу. Што 
је пар ти ја це ње ни ја то ће и ви ше об ли ко ва ти по на ша ње ак те ра, а 
ти ме ће ду го роч но оси гу ра ти вла сти ти оп ста нак. Ме ђу тим, пре ма 
Рен да ло вој и Сва сан ду, успех у то ме ма хом за ви си од исто риј ске 
по зи ци је ко ју пар ти ја има.32) Ка ко је од об но ве пар тиј ског плу ра-
ли зма у Ср би ји про шло тек не што ви ше од две де це ни је те шко је 
про це њи ва ти сте пен ре и фи ка ци је пар ти ја. Ре и фи ка ци ји, у сва ком 
слу ча ју, не до при но си то што су рас це пи у Ср би ји ви ше крат ко роч-
ни не го ду го рорч ни – ре жи мли је-де мо кра те, мо нар хи ја-ре пу бли ка, 
рат-мир то ком де ве де се тих; Евро па-Ко со во, НА ТО-вој на не у трал-

32)  Ran dall, Vicky & Sva sand, Lars, “Party In sti tu ti o na li za tion in New De moc ra ci es”, Party
Politics, vol. 8, no. 1, p. 23.
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ност, цен тра ли за ци ја-де цен тра ли за ци ја по след њих го ди на – и то 
што се пар ти је на ли ни ја ма рас це па че сто ре по зи ци о ни ра ју. Пре-
ма јед ном ис тра жи ва њу ко је је спро вео Дра го мир Пан тић по сто ји 
ре ла тив на ускла ђе ност из ме ђу опре де ље ња пар ти ја, ис ка за них у 
про гра ми ма и на сту пи ма функ ци о не ра, с јед не, и ста во ва пар тиј-
ских след бе ни ка о спољ но по ли тич ким пи та њи ма, с дру ге стра не. 
Нај ма ња дис кре пан ца по сто ји код чла но ва ЛДП-а, сле ди ДС, за тим 
СПС, СРС и ДСС, док се нај ве ћи рас ко рак у по гле ду спољ но по ли-
тич ких опре де ље ња пар ти ја и њи хо вих при ста ли ца ја вља код СПО 
и Г17. Пре ма Пан ти ћу, „(и)нди рект но је по твр ђе но да су пар ти је у 
Ср би ји тек тер ци јар ни агенс по ли тич ке со ци ја ли за ци је, да ви ше 
оку пља ју гра ђа не ко ји слич но ми сле, не го што са ме ути чу на фор-
ми ра ње њи хо вих ста во ва о спољ ној по ли ти ци.“33)

Од го вор на пи та ње да ли су по ли тич ке пар ти је у Ср би ји ин сти-
ту ци о на ли зо ва не, пре ма кри те ри ју ми ма Рен да ло ве и Сва сан да ко је 
ни је мо гу ће кван ти фи ко ва ти и по ре ди ти, ни је јед но зна чан. По сто је 
еле мен ти ко ји го во ре у при лог ин сти ту ци о на ли за ци ји, али и они 
ко ји је оспо ра ва ју. Због то га твр ди мо да су срп ске пар ти је де ли-
мич но ин сти ту ци о на ли зо ва не, и да ће до дат ни на по ри усме ре ни на 
убла жа ва ње њи хо ве ли дер ске и кли јен те ли стич ке при ро де, ус по-
ста вља ње ја сних пра ви ла ко ји ма се ре гу ли ше обра зо ва ње и де ло-
ва ње фрак ци ја, ја сна про грам ска ди фе рен ци ја ци ја и из град ња пар-
тиј ског вред но сног си сте ма, као и ја ча ње ве за са ор га ни за ци ја ма 
ци вил ног дру штва и тран сна ци о нал ним пар тиј ским ор га ни за ци ја-
ма до при не ти да љој стра нач кој ин сти ту ци о на ли за ци ји.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАНОСТ
ПАРТИЈСКОГСИСТЕМАСРБИЈЕ

Ста бил ност мо де ла пар тиј ске ком пе ти ци је, уко ре ње ност пар-
ти ја у дру штво, кре ди би ли тет од но сно ле ги тим ност по ли тич ких 
пар ти ја и зна чај пар тиј ске ор га ни за ци је на спрам пар тиј ског ли де ра 
че ти ри су кри те ри ју ма ин сти ту ци о на ли за ци је пар тиј ског си сте ма. 
Ста бил ност пар тиј ског так ми че ња се огле да у то ме што не ма бит-
них од сту па ња у из бор ним ре зул та ти ма пар ти ја. Из бор на во ла тил-

33) Пан тић, Дра го мир, „При хва ће ност про грам ских опре де ље ња ме ђу при ста ли ца ма пар-
ти ја: на при ме ру не ких ак ту ел них спољ но по ли тич ких ди ле ма“, у: Лу то вац, Зо ран (ур.), 
ИдеологијаиполитичкестранкеуСрбији, ФПН, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e-
drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2007, стр. 300.
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ност пред ста вља укуп ну флук ту а ци ју гла со ва од јед не ка дру гој 
по ли тич кој пар ти ји у од но су на прет ход не из бо ре, а Пе дер се нов 
ин декс (ин декс из бор не во ла тил но сти) из ра чу на ва се са би ра њем 
свих раз ли ка (по зи тив них и не га тив них) у про цен ти ма гла со ва ко-
је су стран ке осво ји ле из ме ђу два из бор на ци клу са и де ље њем тог 
зби ра са 2.34) Из бор ну во ла тил ност у Ср би ји ра чу на мо од тре нут ка 
ру ше ња хи брид ног ре жи ма (2000. го ди на) и она за из бо ре 2003. 
го ди не из но си 47,60%, за из бо ре 2007. (22,29%), 2008. (20,72%) и 
2012. го ди не (27,56%). Про сеч на вред ност из бор не во ла тил но сти 
– арит ме тич ка сре ди на – у Ср би ји у пе ри о ду 2003-2012. из но си 
29,54% што нас свр ста ва на 27. ме сто од 40 др жа ва ко је на во де 
Мејн во ринг и Тор кал. Пар тиј ска ком пе ти ци ја у Ср би ји је не ста-
бил на, али не екс трем но. Пе дер се нов ин декс за Есто ни ју, Пољ ску, 
Ли тва ни ју, Ру си ју, Пе ру, Ру му ни ју, Ле то ни ју и Укра ји ну кре ће се 
од 42,4% до 59,2%.35) Нај ма њу из бор ну во ла тил ност – 3,2% – има ју 
САД. Иако се сма тра да ду го роч но од сту па ња у из бор ним ре зул та-
ти ма по ли тич ких стра на ка по ста ју ма ња, јер се и гра ђа ни све ви-
ше иден ти фи ку ју са по је ди ним пар ти ја ма, по след ња ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да мо де ли пар тиј ске ком пе ти ци је у ма ње раз ви је ним др-
жа ва ма ни су ста бил ни ји са про то ком вре ме на, што се ви ди и на 
при ме ру Ср би је.36)

34) Ma in wa ring, Scott & Tor cal, Ma ri a no, “Party System In sti tu ti o na li za tion and Party System 
The ory af ter the Third Wa ve of De moc ra ti za tion”, http://kel logg.nd.edu/pu bli ca ti ons/wor-
king pa pers/WPS/319.pdf (при сту пље но 8.7.2012). Ка да се пар ти ја или ко а ли ци ја по це па 
на две или ви ше пар ти ја из ме ђу два из бор на ци клу са (t1 и t2), по ре ди мо уку пан про це-
нат гла со ва тих стра на ка (t1) са про цен том гла со ва нај ве ће (нај ја че) от це пље ње пар ти је 
(t2), а нај ма њу (нај сла би ју) от це пље ну пар ти ју (t2) ра чу на мо као да ни је осво ји ла ни ти 
је дан глас на t1 из бо ри ма. Ово је чест слу чај на из бо ри ма у Ср би ји, а прак тич но зна чи 
да у си ту а ци ју у ко јој је од ДОС-а ко ји је на из бо ри ма уче ство вао 2000. го ди не на ста ло 
де вет по себ них из бор них ли ста на из бо ри ма 2003, об ра чу на ва мо са мо ре зул тат ДСС-а 
(нај ве ће) и Ла бу ри стич ке пар ти је Ср би је (нај ма ње). От пор и Г17+, иако су по др жа ва ле 
ДОС на из бо ри ма 2000, ра чу на мо као по себ не је ди ни це ана ли зе 2003. го ди не. Ка да се 
две или ви ше пар ти ја спо ји и са чи ни но ву ор га ни за ци ју на из бо ри ма (t2) из ра чу на ва мо 
во ла тил ност ко ри сте ћи ре зул тат пар ти је са нај ве ћим про цен том гла со ва на t1 из бо ри-
ма. ССЈ је, на при мер, на кон са мо стал ног на сту па 2000. го ди не на из бо ре 2003. иза-
шла у ко а ли ци ји За на род но је дин ство са ста вље ној од пет пар ти ја. Ако две или ви ше 
пар ти ја ује ди ње но на сту пи на t2 из бо ри ма, али су на t1 из бо ри ма на сту па ле одво је но, 
прет по ста вља мо да је (су) пар ти ја(е) са ма њим бро јем гла со ва (t1) не ста ла(е) на t2 из-
бо ри ма. Пар ти ја ма са ма њим бро јем гла со ва (t1) на t2 из бо ри ма да је мо вред ност 0 и 
из ра чу на ва мо њи хов удео у гла со ви ма на t1 из бо ри ма као про це нат про ме не. СПО и 
Г17+ су на из бо ри ма 2008. на сту пи ле уну тар ко а ли ци је ЗЕС чи ји је те мељ чи ни ла ДС,а 
не прет ход ним из бо ри ма са мо стал но.

35) Исто, стр. 18.
36)  Bi e la si ak, Jack, “The In sti tu ti o na li za tion of Elec to ral and Party Systems in Post com mu nist 

Sta tes, ComparativePolitics,34(2), pp. 189-210, нав. пре ма: Ma in wa ring & Tor cal, „Party 
System In sti tu ti o na li za tion and Party System The ory af ter the Third Wa ve of De moc ra ti za-
tion”, pp. 10-11.
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Уко ре ње ност пар ти је у дру штво ути че на чвр шће по ве зи ва ње 
би ра ча и пар ти ја, те пар ти је сто га упор ни је бра не вла сти те иде о-
ло шке по зи ци је и ни су спрем не да пре ла зе са јед ног на дру ги крај 
по ли тич ког спек тра за рад крат ко роч них из бор них до би та ка. Дру-
штве ну уко ре ње ност пар ти ја мо гу ће је утвр ди ти по мо ћу ра ши ре-
но сти и ин тен зи те та пар тиј ске иден ти фи ка ци је, че стог ре по зи ци-
о ни ра ња пар ти ја на иде о ло шком спек тру, ду жи не тра ја ња пар ти ја, 
по бе да не пар тиј ских кан ди да та на из бо ри ма и по ја ве иде о ло шког 
гла са ња. Кри те ри јум ду жи не тра ја ња пар ти ја ни је мо гу ће ко ри сти-
ти за по ре ђе ња, јер је, по пут дру гих пост ко му ни стич ких др жа ва, 
плу ра ли зам пар тиј ског ор га ни зо ва ња у Ср би ји стар тек не што ви-
ше од две де це ни је. Симп то ма тич но је, ме ђу тим, да су пар ти је-око-
сни це три од шест из бор них ли ста ко је су пре шле цен зус на пар-
ла мен тар ним из бо ри ма 2012. го ди не пар ти је ко је ни су по сто ја ле 
2000. го ди не – Срп ска на пред на стран ка, Ли бе рал но де мо крат ска 
пар ти ја и Г17. Не пар тиј ски кан ди да ти ни су има ли успе ха на пред-
сед нич ким из бо ри ма, из у зев Бо го љу ба Ка ри ћа ко ји је 2004. био 
тре ће пла си ран са 18,23% гла со ва. 

Пар тиј ска иден ти фи ка ци ја омо гу ћа ва пред ви ђа ње из бор них 
ре зул та та и сма њу је сте пен кон ти ген ци је у по ли тич ком жи во ту. 
Она оне мо гу ћа ва на гли гу би так по др шке од ре ђе ној пар ти ји и бр зи 
успон но вих по ли тич ких ак те ра. Ис тра жи ва чи пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је у Ср би ји уоча ва ју два трен да у пе ри о ду 1990-2005. За пр-
ви пе ри од, до 2000. го ди не, ка рак те ри стич ни су сла ба ра ши ре ност 
и ни зак ин тен зи тет пар тиј ске иден ти фи ка ци је, док се на кон про-
ме не ре жи ма пар тиј ска иден ти фи ка ци ја ши ри, али то ни је пра ће но 
исто вре ме ним уве ћа њем ње ног ин тен зи те та.37) У на ве де ном пе ри о-
ду ра ши ре ност пар тиј ске иден ти фи ка ци је има нај ни жи ни во – 31% 
– сре ди ном 1998. го ди не, а нај ви ши – 77% – ав гу ста 2001. го ди не.38) 
Осци ла ци је у по гле ду ра ши ре но сти пар тиј ске иден ти фи ка ци је ка-
рак те ри стич не су и за пе ри од на кон 2005. го ди не, али је очи глед но 
да то ком дру ге по ло ви не пр ве де це ни је 21. ве ка иден ти фи ка ци ја 
гра ђа на са пар ти ја ма по но во сла би. Пре ма Си ни ши Атла ги ћу, она 
из но си око 40%, а пре пре ке зна чај ни јем по ве ћа њу рас про стра ње-
но сти пар тиј ске иден ти фи ка ци је тре ба тра жи ти у не до вољ но уоб-

37) Ви де ти ви ше у: Атла гић, Си ни ша, Партијскаидентификацијакаодетерминантаиз
борне мотивације –теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања, 
ФПН, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2007, стр. 117-140.

38) Нав. пре ма: Сла ву је вић, Зо ран, „Пар тиј ска иден ти фи ка ци ја гра ђа на пре и по сле из бо ра 
2000. го ди не“, у: Го а ти, Вла ди мир (ур.), ПартијскасценаСрбијепослеоктобра2000.
године, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2002, стр. 212.
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ли че ној пар тиј ској сце ни, пер со на ли стич ком ка рак те ру пар ти ја и 
раз о ча ре њу би ра ча у пар ти је.39) Про це нат пар тиј ски иден ти фи ко-
ва них у Ср би ји сли чан је уде лу гра ђа на са пар тиј ском иден ти фи ка-
ци јом у пост ко му ни стич ким др жа ва ма, али је да ле ко од про се ка у 
за пад но-европ ским де мо кра ти ја ма.40) Ре ла тив но ни зак ни во ра ши-
ре но сти пар тиј ске иден ти фи ка ци је, че сте осци ла ци је, као и њен 
слаб ин тен зи тет ука зу ју на сла бу уко ре ње ност пар ти ја у срп ском 
дру штву. То ме у при лог иде и по да так да 37% ис пи та ни ка, о че-
му је већ би ло реч, до но си из бор ну од лу ку про це њу ју ћи вла сти те 
про грам ске/иде о ло шке ин те ре се и на осно ву то га ко ја стран ка те 
ин те ре се нај бо ље мо же про мак ну ти (Гла сам за пар ти ју чи ји про-
грам и по ли ти ка од го ва ра ју мо јој со ци јал ној гру пи – 20%; Гла сам 
за пар ти ју ко ја има до бар про грам – 17%).

По след њи по ка за тељ дру штве не уко ре ње но сти по ли тич-
ких пар ти ја је су (че сте) про ме не по зи ци ја пар ти ја у иде о ло шком 
спек тру. Ко ри сте ћи Ки чел тов мо дел пар тиј ског гру пи са ња у пост-
ко му ни стич ким дру штви ма по ко ме основ не ли ни је по де ле пред-
ста вља ју ли бе рал но-ко смо по лит ска на спрам ауто ри тар но-пар-
ти ку ла ри стич ке по ли тич ка на су прот тр жи шне ало ка ци је, Ду шан 
Спа со је вић по ка зу је прав це пре гру пи са ва ња и ре по зи ци о ни ра ња 
по ли тич ких пар ти ја у иде о ло шком спек тру

Графикон 3.  
Поједностављени приказ партијске сцене  

након парламентарних избора 2003.41)

Ра ди ка ли за ци ја по ли тич ких при ли ка на кон 2003. го ди не до-
при не ла је по ла ри за ци ји пар тиј ске сце не и ума ње њу зна ча ја цен-
тра, а ра ни је фор ми ран по ли тич ки рас цеп из ме ђу тра ди ци о на ли-

39) Атла гић, Си ни ша, „Из бор на по ну да у све тлу ми чи ген ске па ра диг ме из бор ног по на ша-
ња: осврт пред из бо ре у Ср би ји 2012.“ (нео бја вљен рад)

40) Ma in wa ring, Scott, „Party Systems in the Third Wa ve”, p. 73. У ве ћи ни др жа ва За пад не 
Евро пе пар тиј ска иден ти фи ка ци ја из но си од 60 до 70 про це на та, а у Ве ли кој Бри та ни ји 
чак 80%. Ме ђу тим, овај број је у опа да њу по след њих го ди на.

41) Спасојевић, Душан, „Динамика политичких расцепа у Србији 2000-2010“ у: Орловић 
Славиша, Партије и избори у Србији – 20 година, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, 
Београд, 2011, стр. 113.
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ста и мо дер ни ста вр ху нац је до жи вео за вре ме пар ла мен тар них и 
пред сед нич ких из бо ра (2007-2008) за о де нут у ру хо од но са пре ма 
европ ским ин те гра ци ја ма (гра фи кон 3).

Графикон 4.  
Центрифугалност партијског система 2007-2008.42)

На кон рас па да СРС и ства ра ња СНС до шло је до сма ње ња 
иде о ло шке дис тан це из ме ђу две нај ве ће пар ти је и по ме ра ња сме ра 
пар тиј ског так ми че ња ка цен три пе тал ном што је ство ри ло гу жву у 
цен тру иде о ло шког спек тра, па се ДСС све ви ше по ме ра ка тра ди-
ци о на ли стич ком по лу (гра фи кон 4). 

Графикон 5. Центрипеталност и „гужва у центру“43)

Кон стант но ре по зи ци о ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у иде о ло-
шком спек тру оне мо гу ћа ва ду бље уко ре њи ва ње пар ти ја у дру штво 
и спу та ва фор ми ра ње иде о ло шких и про грам ских ве за би ра ча са 
стран ка ма. Све то не га тив но ути че на ста би ли за ци ју и ин сти ту ци-
о на ли за ци ју пар тиј ског си сте ма.

У ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте ми ма гра ђа ни и 
ели те ве ру ју да су по ли тич ке пар ти је ба зич не и нео п ход не ин сти-
ту ци је де мо кра ти је. По зи тив ни ста во ви пре ма пар ти ја ма уве ћа ва ју 

42) Исто, стр. 114.
43) Исто, стр. 115.
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шан се за кон со ли да ци ју де мо кра ти је. Пар ти је су кључ не ин сти ту-
ци је из бор ног над ме та ња и, у са вре ме ним де мо кра ти ја ма, је ди ни 
ин стру мент осва ја ња и вр ше ња вла сти. По ли тич ке пар ти је у Ср-
би ји пред ста вља ју ин сти ту ци је са нај ни жим сте пе ном по ве ре ња. 
Ме ђу де сет ис тра жи ва них ин сти ту ци ја  – школ ство, вој ска, по ли-
ци ја, пред сед ник, суд ство, ме ди ји, вла да, син ди ка ти, скуп шти на, 
пар ти је – ин декс (не)по ве ре ња гра ђа на пре ма пар ти ја ма из но си 
2,17.44) У ис тра жи ва њу Светскастудијавредности спро ве де ном 
из ме ђу 2005 и 2008. го ди не у 55 др жа ва, 0,9% ис пи та ни ка у Ср би ји 
из ра жа ва ве ли ко по ве ре ње у пар ти је, 11,9%  при лич но, 50% гра ђа-
на не ма ве ли ко по ве ре ње, док 37,1% уоп ште не ве ру је пар ти ја ма. 
Да кле, уку пан удео гра ђа на ко ји 2006. го ди не по зи тив но вред ну је 
пар ти је (ве ли ко и при лич но по ве ре ње) у Ср би ји из но си 12,8% по 
че му се Ср би ја на ла зи на 48. ме сту од 55 ис пи та них др жа ва.45) Иако 
је не за до вољ ство гра ђа на уло гом пар ти ја све ве ће и у ин сти ту ци-
о на ли зо ва ним си сте ми ма, пар ти је има ју мно го ма њи ле ги ти ми тет 
у но вим де мо кра ти ја ма, те слу чај Ср би је не пред ста вља из у зе так. 
Ни зак кре ди би ли тет пар ти ја, ме ђу тим, не ре зул ти ра ни ским ни-
во ом по ли тич ке пар ти ци па ци је. Иако из ла зност на пар ла мен тар-
ним из бо ри ма опа да на кон пр вих ви ше стра нач ких из бо ра (71,5% 
иза шлих) у пе ри о ду 1993-2012. уче шће на из бо ри ма узи ма из ме ђу 
57,4% (1997) и 61% (2008) упи са них би ра ча. Ако узме мо у об зир 
да ре ал но би рач ко те ло у Ср би ји бро ји од 5,5 до 5,6 ми ли о на би ра-
ча уку пан број ап сти не на та кре ће се од 25 до 30 про це на та што је 
да ле ко из над европ ског про се ка.

На кра ју, у ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте ми ма 
пар тиј ска ор га ни за ци ја је ва жни ја од пар тиј ског ли де ра. Јак сте-
пен пер со на ли зма ре флек ту је ни зак сте пен ин сти ту ци о на ли за ци је. 
У ма ње раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма пар ти је се нај че шће 
пре тва ра ју у сред ства за оства ре ње лич них ам би ци ја, док је пар-
тиј ска ор га ни за ци ја ру ди мен тар но раз ви је на, без ква ли тет них ка-
дро ва и зна чај них ре сур са. По пу ли стич ки пр ва ци, уз по моћ ме ди-

44) Сла ву је вић, Зо ран, „Ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма – уме сто сим бо лич ког из ра за 
пра ва гра ђа на да вла да ју, сред ство вла да ви не над гра ђа ни ма“, у: Ми ха и ло вић, Срећ ко, 
КакограђаниСрбијевидетранзицију–Истраживањејавногмњењатранзиције, Fri-
e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2010, стр. 63. Ранг је са чи њен на осно ву вред но сти ко ја 
је до би је на пон де ри са њем сва ког од го во ра „Ве ли ко по ве ре ње“ са 5, „Углав ном по ве-
ре ње“ са 4, „И има и не ма по ве ре ње“ са 3, „Углав ном не ма по ве ре ње“ са 2 и „Уоп ште 
не ма по ве ре ње“ са 1, и де ље њем ско ра са бро јем од го во ра.

45) WorldValuesSurvey19812008OfficialAggregatev.20090901,2009.WorldValuesSurvey
Association(www.worldvaluessurvey.org).AggregateFileProducer:ASEP/JDS,Madrid.
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ја, до ми ни ра ју пар тиј ском сце ном. Пер со на ли за ци ја по ли ти ке се, 
пре ма Сла ви ши Ор ло ви ћу, у Ср би ји ис ка зу је дво стру ко. „Са јед не 
стра не, по сто ји стал на те жња пар тиј ских ли де ра да се у пот пу-
но сти иден ти фи ку ју са пар ти јом (Партијатосамја!), а са дру ге 
стра не, при сут на је те жња гра ђа на да пре по зна ју пар ти ју нај пре у 
ли ку ње ног пред сед ни ка, али и да у ње му ви де оте ло тво ре ње ком-
плет ног пар тиј ског про гра ма“.46) Иза фор мал но де мо крат ских уну-
тар пар тиј ских из бо ра нај че шће се кри ју „са мо и збо ри“ омо гу ће ни  
про це ду ром пред ла га ња кан ди да та и из бор них ли ста од стра не 
пар тиј ског ру ко вод ства. Осим то га, пар тиј ски ли дер има до ми нан-
тан по ло жај при ли ком фор ми ра ња из бор не ли сте за пар ла мен тар не 
из бо ре и утвр ђи ва ња ре до сле да кан ди да та. Ње гов ин ди рек тан ути-
цај на са став пар ла мен та до дат но је оја чан не мо гућ но шћу би ра ча 
да ин тер ве ни шу уну тар пред ло же них, за тво ре них из бор них ли ста. 
Ше фо ви стра на ка у Ср би ји во де глав ну реч у во ђе њу ка дров ске по-
ли ти ке, а у сво јим ру ка ма аку му ли ра ју сва кључ на овла шће ња. То 
им омо гу ћа ва и да пра ве ра ди кал не за о кре те у по ли ти ци стран ке.47) 
Ка рак те ри сти ка пар тиј ске сце не Ср би је је и ду го за др жа ва ње ли-
де ра на во де ћим по зи ци ја ма. Пред сед ни ци че ти ри ре ле вант не пар-
ти је на тим функ ци ја ма су од по чет ка де ве де се тих го ди на – СПО, 
ДСС, СРС (чак и из Ха шког за тво ра) и СПС (све до смр ти Ми ло-
ше ви ћа 2006. го ди не). Је ди но су у Де мо крат ској стран ци из бо ри 
за пред сед ни ка одр жа ва ни ви ше пу та, али су од че ти ри по ра же на 
кан ди да та тро ји ца (Ча во шки, Ми ћу но вић, Вук са но вић) на пу сти ли 
пар ти ју и фор ми ра ли соп стве не по ли тич ке ор га ни за ци је.

Са дру ге стра не, зна чај пар тиј ске ор га ни за ци је мо гу ће је про-
це њи ва ти и на осно ву број но сти пар тиј ског члан ства, фре квент но-
сти „пар тиј ских тран сфе ра“ и це па ња по сто је ћих пар ти ја. Пре ма 
већ по ме ну том ис тра жи ва њу Светске студије вредности 87,8% 
ис пи та ни ка у Ср би ји не ма члан ску кар ту ни јед не пар ти је, а од 
12,2% гра ђа на са пар тиј ском књи жи цом са мо 2,7 од сто се бе пер ци-
пи ра као ак тив не чла но ве.48) Сли чан по да так из но си и Зо ран Сто-
јиљ ко вић, пре ма ко ме удео стра нач ког члан ства у од ра слој по пу-

46) Ор ло вић, Сла ви ша, „Пар тиј ски си стем Ср би је“, у: Ор ло вић, Сла ви ша (прир.), Партије
иизбориуСрбији–20година, ФПН, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2011, стр. 61.

47) О ја ча њу ли дер ских тен ден ци ја у срп ским пар ти ја ма ви де ти ви ше у: Ор ло вић, Сла-
ви ша, ПолитичкиживотСрбије – између партократије и демократије, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2008, стр. 459-491.

48) WorldValuesSurvey19812008OfficialAggregatev.20090901,2009.WorldValuesSurvey
Association(www.worldvaluessurvey.org).AggregateFileProducer:ASEP/JDS,Madrid.
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ла ци ји из но си 10-12%.49) За раз ли ку од, у од но су на ком па ра тив не 
по дат ке, нат про сеч ног уде ла ста нов ни ка са пар тиј ском књи жи цом, 
зна чај стра нач ке ор га ни за ци је ма ње је ви дљив ка да по сма тра мо 
раз ви је ност осе ћа ја ло јал но сти пар ти ји. У не ин сти ту ци о на ли зо-
ва ним и сла бо ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте ми ма че-
сти су пре бе зи по сла ни ка из јед но га у дру ги та бор, као и де ље ње 
и це па ње по сто је ћих пар ти ја (пар тиј ска „пар то ге не за“). У Ср би ји 
по ли ти ча ри че сто ме ња ју пар ти ју, че га ни је био по ште ђен ни је-
дан са зив На род не скуп шти не од 1991. го ди не. О ра ши ре но сти ове 
прак се у са вре ме ној пар ла мен тар ној исто ри ји Ср би је илу стра тив-
но го во ри тзв. „не из бор на пар ла мен та ри за ци ја“, си ту а ци ја у ко јој 
пар ти ја по ста је пар ла мен тар на „ку по ви ном“ по сла ни ка иако на 
из бо ри ма ни је осво ји ла ни ти је дан ман дат.50) Ова по ја ва је де ли-
мич но убла же на на кон уво ђе ња ин сти ту та блан ко остав ки ко ји ма 
су по сла ни ци нео по зи во ста вља ли ман дат на рас по ла га ње по ли-
тич кој пар ти ји са чи је су ли сте иза бра ни у пар ла мент, али је по сле 
при го во ра Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе, чи ја је су шти на 
за шти та сло бод ног ман да та по сла ни ка, ин сти тут блан ко остав ки 
уки нут.51) Оста је да се ви ди ка кве ће по сле ди це има ти из ме не За-
ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, али су де ћи по пр вим де ша ва-
њи ма на ло кал ном ни воу, про блем пар тиј ске ди сци пли не по но во 
ће би ти ак ту е лан у но вом са зи ву срп ског пар ла мен та. Де ље ње и 
умно жа ва ње пар ти ја та ко ђе је јед на од бит них ка рак те ри сти ка не-
ин сти ту ци о на ли зо ва ног стра нач ког си сте ма. У Ср би ји, осим но во-
фор ми ра не Срп ске на пред не стран ке, не ма ни јед не озбиљ ни је пар-
ти је ко ја се ма кар јед ном, а нај че шће не ко ли ко пу та, ни је це па ла и 
де ли ла. Уну тар пар тиј ски кон флик ти ре зул ти ра ли су ства ра њем по 
пет но вих пар ти ја из ДС-а, СПО-а, СРС-а и СПС-а. Чак ни ЛДП, 
јед на од нај мла ђих ре ле вант них пар ти ја, ни је оста ла иму на на ра-
за ра ње „стра нач ког тки ва“.

Ви со ка из бор на во ла тил ност, че сти слу ча је ви пре гру пи са ва ња 
и ре по зи ци о ни ра ња пар ти ја у иде о ло шком спек тру, ре ла тив но ни-

49) Сто јиљ ко вић, Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 
369.

50) О слу ча је ви ма по сла нич ких тран сфе ра ви де ти ви ше у: Ор ло вић, Сла ви ша, Политич
киживотСрбије–измеђупартократијеидемократије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2008, стр. 453-459.

51) Да ни ин сти тут блан ко остав ки не мо же да спре чи прак су „не из бор не пар ла мен та ри-
за ци је“ нај бо ље по ка зу је при мер по сла нич ког клу ба „На пред Ср би јо“ ко ји је на стао 
пре бе гом по сла ни ка из ре до ва СРС-а и фор ми ра њем за себ не по сла нич ке гру пе из ко је 
је ка сни је на ста ла Срп ска на пред на стран ка.
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зак ни во ра ши ре но сти и слаб ин тен зи тет пар тиј ске иден ти фи ка ци-
је, гла са ње за ли де ре, а не за про гра ме, ви сок сте пен не по ве ре ња 
у пар ти је и, по сле дич но, њи хов ма ли кре ди би ли тет у очи ма јав но-
сти, ја ча ње ли дер ских тен ден ци ја уну тар пар ти ја, тран сфе ри по-
сла ни ка и уче ста ла це па ња по сто је ћих и на ста нак но вих стра на ка, 
ја сни су по ка за те љи сла бе ин сти ту ци о на ли зо ва но сти пар тиј ског 
си сте ма Ср би је.

ПАРТИЈЕКАОКОЧНИЧАРИ
ДЕМОКРАТСКОГРАЗВОЈАУСРБИЈИ

Да нас у Ср би ји уло га по ли тич ких пар ти ја у про це су из град-
ње ква ли тет них де мо крат ских уста но ва и ин сти ту ци ја и усва ја њу 
де мо крат ских пра ви ла и про це ду ра до би ја на ва жно сти. Де ли мич-
но ин сти ту ци о на ли зо ва не пар ти је у сла бо ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
стра нач ком си сте му Ср би је сво јим не де мо крат ским по на ша њем и 
не по што ва њем де мо крат ских нор ми и кон сти ту ци о нал них пра-
ви ла не афир ми шу сет де мо крат ских вред но сти код гра ђа на што 
не га тив но ути че на би хе ви о ра ли стич ки, ати ту ди нал ни и устав ни 
аспект де мо крат ске кон со ли да ци је. Пар ти је се у Ср би ји пре тва ра ју 
у „дру штва за екс пло а та ци ју вла сти, ко ја око се бе ши ре его и зам и 
ко руп ци ју“,52) те се сто га не сла же мо са оце ном Ђо ва ни ја Сар то-
ри ја да не де мо крат ска струк ту ра по ли тич ких стра на ка не пре ста-
вља пре пре ку за раз вој де мо кра ти је у јед ном дру штву. По ње му, 
оли гар хиј ске тен ден ци је и гу ше ње уну тар стра нач ке де мо кра ти је 
ни су не спо ји ве са де мо крат ским по ли тич ким по рет ком, јер се у 
крај њој ин стан ци де мо кра ти ја сво ди на так ми че ње из ме ђу пар ти-
ја, на Шум пе те ров ком пе ти тив ни ели ти зам. На сла бост ова ко вог 
ар гу мен та ука зу је и Мир ја на Ка са по вић тврд њом да „(а)ко се, на-
и ме, не де мо крат ске ор га ни за ци је и мо гу де мо крат ски на тје ца ти за 
власт, у нај ма њу је ру ку упит но ка ко оне мо гу тво ри ти де мо крат ске 
по ли тич ке ин сти ту ци је и су став“53)

Основ ни по сред ни ци из ме ђу дру штве ног окру же ња и по ља 
по ли ти ке су по ли тич ке пар ти је. Ту функ ци ју оне оба вља ју агре-
га ци јом ин те ре са раз ли чи тих дру штве них гру па и њи хо вом ар-

52) Јо ва но вић, Сло бо дан, Одржави,основиједнеправнетеорије, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу-
блик, СКЗ, Бе о град, 1990, стр. 347-348, нав. пре ма: Сто јиљ ко вић, Зо ран, Партијски
системСрбије, стр. 25.

53) Ка са по вић, Мир ја на, „По го вор“, у: Сар то ри, Ђо ва ни, Странкеистраначкисустави–
аналитичкиоквир, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2002, стр. 337. 
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ти ку ла ци јом у по ли тич ке зах те ве ко ји се упу ћу ју ин сти ту ци ја ма 
др жа ве. Због то га од ква ли те та и (не)де мо крат ског ка рак те ра по ли-
тич ких пар ти ја бит но за ви си и по ди за ње де мо крат ског ка па ци те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји. Део об ја шње ња ни ског ка па ци-
те та на ших по ли тич ких ин сти ту ци ја (пар ла мен та, вла де, пра во суд-
ног си сте ма, ор га на др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве) ле жи у 
од су ству де мо крат ских ка па ци те та на ших стра на ка. Сто га је нео-
п ход на те мељ на из ме на уну тар пар тиј ских од но са и до сти за ње ма-
кар ми ни мал них де мо крат ских стан дар да у функ ци о ни са њу уну-
тра шњих пар тиј ских струк ту ра, јер „као што има не чег су штин ски 
про бле ма тич ног у не де мо крат ском на ме та њу де мо кра ти је, та ко 
оста је ба зич но не по ве ре ње пре ма пар ти ја ма ко је се за ла жу за де мо-
кра ти ју у дру штву, а да са ме ни су де мо кра тич не“.54) Ауто ри тар ни 
син дром у срп ским пар ти ја ма ре флек ту је се кроз не до дир љи вост 
по зи ци је стра нач ког ше фа, огра ни ча ва ње сло бо де из ра жа ва ња ста-
ту тар ним од ред ба ма ко ји ма се за бра њу је фор ми ра ње фрак ци јаи 
не га тив ну се лек ци ју функ ци о не ра ко јом се на гра ђу је опор ту ни зам, 
кон фор ми зам и бес по го вор на по слу шност, а за не ма ру је кре а тив-
ност, спо соб ност и кри тич ко ми шље ње. За не ма ри ва ње и не по што-
ва ње ин тер них де мо крат ских пра ви ла и до ми на ци ја си сте ма пре ма 
ко ме се пар тиј ске си не ку ре до де љу ју на осно ву сте пе на пар тиј ске 
ло јал но сти и рас по де љу ју по пут пле на (spoil system), а не во де ћи 
ра чу на о зна њу, ве шти ни и ком пе тент но сти (me rit system) из во зи 
се и из ван пар тиј ских окви ра, те се прав на др жа ва пре тва ра у плу-
ри пар тиј ску. 

Пар то крат ска др жа ва спу та ва де мо крат ски раз вој и обе сми-
шља ва про цес кон со ли да ци је де мо крат ских уста но ва и ин сти ту-
ци ја. Пре ма Сла ви ши Ор ло ви ћу, „(п)ар то кра ти ја се у Ср би ји мо же 
пра ти ти у ин сти ту ци о нал ној рав ни (Устав, за кон, из бор ни си стем), 
у по ли тич кој кул ту ри и тра ди ци ји, али и у раз у ме ва њу по ли ти ке 
ви ше као за до во ља ва ња пар ци јал них и лич них ин те ре са, а ма ње 
као об ли ко ва ња јав ног до бра“.55) Основ ни циљ по ли тич ких пар ти ја 
– осва ја ње и вр ше ње вла сти – у Ср би ји је до ве ден до ап сур да. Уче-
шће на из бо ри ма, пре ла зак из бор ног цен зу са и ула зак у вла ду по-
сти збор ном ком би на то ри ком и гим на сти ком пред ста вља ју услов за 

54) Па вло вић, Ву ка шин, „О де мо крат ским ка па ци те ти ма по ли тич ких пар ти ја“, у: Лу то вац, 
Зо ран (ур.), ДемократијауполитичкимстранкамаСрбије, Fri e drich Ebert Stif tung, Ин-
сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2006, стр. 41.

55) Ор ло вић, Сла ви ша, „Пре пре ке кон со ли да ци ји де мо кра ти је у Ср би ји“, у: Сто јиљ ко вић 
Зо ран (ур.), Лавиринтитранзиције, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012, стр. 207.
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по сти за ње уских стра нач ких ин те ре са и за по се да ње по зи ци ја у ми-
ни стар стви ма, вла ди ним аген ци ја ма, др жав ној упра ви, управ ним 
и над зор ним од бо ри ма јав них и ко му нал них пред у зе ћа на ни воу 
ре пу бли ке, по кра ји не, гра до ва и оп шти на. Циљ ни је уна пре ђе ње 
оп штег до бра оства ри ва њем пар тиј ског про гра ма, већ на ми ри ва ње 
пар тиј ског ка дра рас по де лом пар тиј ског пле на. У та квим усло ви ма 
не мо гу ће је про ду би ти ква ли тет де мо крат ског жи во та у Ср би ји и 
под стак ну ти де мо крат ски про грес. У то ме ве ли ке „за слу ге“ има-
ју и по ли тич ке пар ти је. Де ли мич но ин сти ту ци о на ли зо ва не пар ти је 
у сла бо ин сти ту ци о на ли зо ва ном пар тиј ском си сте му, са из у зет но 
ни ским ни во ом ин тер не де мо кра ти је ко ја у по ли тич ком си сте му 
ре зул ти ра ја ким пар то крат ским тен ден ци ја ма ве ли ка су пре пре ка 
де мо крат ској кон со ли да ци ји у Ср би ји. Без ко ре ни тих про ме на мо-
де ла пар тиј ског по на ша ња и уну тар пар тиј ске ди на ми ке не мо гу ће 
је од њих оче ки ва ти да бу ду ис кре ни гра ди те љи де мо крат ских по-
ли тич ких ин сти ту ци ја, док ће без дра стич ног уна пре ђе ња ква ли те-
та на ших пар ти ја шан се за уве ћа ње де мо крат ских ка па ци те та по-
ли тич ких уста но ва оста ти озбиљ но ума ње не.

DusanVucicevic
THEROLEOFPOLITICALPARTIESINSERBIAN

DEMOCRATICCONSOLIDATIONPROCESS
Summary

Thispaperexamineswhatrolepoliticalpartiesareplay
inginthedemocracyconsolidationprocessandtheircon
tributiontothestageofcompletinganddeepeningdemoc
racy in Serbia.Analyzing the degreeof party andparty
system institutionalization, interpartydemocratic relati
onsandpartocratictendenciesinSerbiansociety,theaut
horpointstopoliticalpartiesasoneofthemainculprits
foraslowincreaseofSerbianpoliticalinstitutionsdemoc
raticcapacities.
Keywords:politicalparties,consolidationofdemocracy,
partyinstitutionalization,partysysteminstitutionalization
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Resume
Dopoliticalpartieswiththeiractionscanaccelerateor
slowdowntheprocessofdemocraticconsolidation?What
is theirrole in thedevelopmentofconsolidatedinstituti
onsinSerbia?DemocracyinSerbiaisconsolidatedata
lower level,basicallyat the levelof freeand fairelecti
ons.However,thegoalofdemocraticconsolidationinSer
biaisnolongerthesurvivalofdemocracy,butdemocra
ticprogress–completinganddeepeningdemocracy.On
thewaytostrengthenthecapacityofdemocraticpolitical
institutions,where political parties plays crucial role, a
democraticsocietythatfunctions’withoutthemisunima
ginable.Withdemocraticbehavior,aswellwithrespectof
democratic normsand constitutional rules theypromote
democraticvaluessetwhichatthesametimestrengthens
citizens’behavioral,attitudinalandconstitutionalaspects
ofdemocraticconsolidation; indirectlystrengtheningre
gimeslegitimacyprovidingfragiledemocraciestosurvive
easilyintheperiodsofcrisis.
Ofparticularimportancefortheconsolidationofdemoc
racy is a high degree of party andparty system institu
tionalization.High electoral volatility, frequent cases of
parties regrouping and repositioning in the ideological
spectrum,relativelylowprevalenceandweakintensityof
partyidentification,votingforleadersandnotforpolitics,
ahighdegreeofdistrustinthepartiesand,consequently,
theirlittlecredibilityintheeyesofthepublic,strengthe
ning leadership tendencies within the party,MP’s party
transfersandfrequentsplittingofexistingandcreationof
newparties,areclearindicatorsofweakpartysystemin
stitutionalizationinSerbia.Ontheotherhand,partiesin
Serbiaareonlypartiallyinstitutionalizedandtheyrequi
redadditionaleffortsaimedatsofteningtheirleadership
and clientelistic nature, establishing rules that regulate
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processes of formation and functioning of political par
ties’factions,aclearprogrammaticdifferentiation,deve
lopmentofparty’svaluesystemandstrengtheninglinkage
withcivilsocietyandtransnationalpartyorganizations.
Partiallyinstitutionalizedpartiesinweaklyinstitutionali
zedpartysystem,withextremelylowlevelofinternalde
mocracywhichproducestrongpartocratic tendencies in
thepoliticalsystemarebigobstaclestodemocraticcon
solidationinSerbia.Withoutaradicalchangeoftheparty
behaviormodelsandinternalpartydynamicsitisimpos
sibletoexpectthemtobesincerebuildersofdemocratic
politicalinstitutions.Atthesametime,withoutdrastically
improvingthequalityofourpartiesachancetoincrease
politicalinstitutionsdemocraticcapacitiesremainsseve
relyimpaired.


