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ПРЕД СЕД НИК РЕ ПУ БЛИ КЕ У УСТАВ НОМ  
ПО РЕТ КУ СР БИ ЈЕ – ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦА  

УСТА ВА ОД 2006.

Сажетак:Од уво ђе ња ви ше стра нач ја у Ср би ји, пред сед ник Ре пу бли ке 
је био у сре ди шту па жње. То на ро чи то ва жи за пе ри од ва же ња Уста ва 
Ср би је од 1990, али и по сле, от ка да је на сна зи Устав од 2006. Уко ли ко би се 
за др жа ли ис кљу чи во на нор ма тив ној ана ли зи, не ма ди ле ме да би за кљу чак 
био да је уста во тво рац на сто јао да од пред сед ни ка Ре пу бли ке ство ри мо де-
ра тор ну власт ко ја сво јим не за ви сним устав но прав ним по ло жа јем тре ба 
да до при но си ус по ста вља њу рав но те же у си сте му вла сти. У устав ној прак-
си, у прет ход них де сет го ди на, за ва же ња Уста ва Ср би је од 2006, има ли 
смо два пот пу но раз ли чи ти „сти ла пред сед ни ко ва ња“, при че му ни је дан не 
од го ва ра ва же ћој „устав но прав ној сли ци“ ове ин сти ту ци је. Од 2007. до 2012. 
пред сед ник Ре пу бли ке Та дић се по на шао као цен трал на устав на фи гу ра, 
те же ћи да усред сре ди власт у сво јим ру ка ма, осла ња ју ћи се на моћ ко ја је 
про из ла зи ла из по зи ци је во ђе та да нај ја че по ли тич ке пар ти је. С до ла ском на 
ме сто пред сед ни ка Ни ко ли ћа, ко ји се од ре као функ ци је пред сед ни ка по ли-
тич ке пар ти је, устав на и по ли тич ка моћ се по ме ра ју го то во у пот пу но сти 
ка пред сед ни ку Вла де, а пред сед ник Ре пу бли ке се кат кад по на ша и ис под 
устав них овла шће ња ко ји ма рас по ла же.

Кључнеречи: Устав од 2006. – Пред сед ник Ре пу бли ке. – Из бор пред-
сед ни ка. – Овла шће ња пред сед ни ка. – Од го вор ност пред сед ни ка.

1. УВОД

Од уво ђе ња ви ше стра нач ја у Ср би ји, пред сед ник Ре пу бли ке је био у 
сре ди шту па жње. На јед ном по лу, би ли су они ко ји су сма тра ли да је Устав 
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од 1990. го ди не уста но вио из ви то пе ре ни па р ла мен та ри зам1 и да је оства ре-
ње на че ла по де ле вла сти би ло ра ди кал но огра ни че но ау то ри тар ном при ро-
дом Ми ло ше ви ће вог ре жи ма.2 На дру гом, би ли су ма ло број ни на че лу са 
Рат ком Мар ко ви ћем ко ји су об ја шња ва ли да је уста во тво рац имао на ме ру 
да од пред сед ни ка Ре пу бли ке ство ри ар би тра жну власт, ко ја сво јим не за ви-
сним устав но прав ним по ло жа јем тре ба да обез бе ђу је рав но те жу у си сте му 
вла сти.3 Са гле да ва ју ћи прак су при ме не Уста ва од 1990. го ди не, мо же се 
за кљу чи ти да по ло жај и устав на уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке ви ше за ви си 
од лич ног ау то ри те та ше фа др жа ве и ње го ве фак тич ке мо ћи у од но су на 
пар ла мен тар ну ве ћи ну, а да ле ко ма ње од кон крет них устав них овла шће ња 
ове по ли тич ке ин сти ту ци је.4 Устав од 2006. го ди не ни је унео су штин ске 
но ви не у ре гу ла ти ву ин сти ту ци је пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ме ђу тим, пред-
сед ник Ре пу бли ке је, у ме ђу вре ме ну, „ево лу и рао од нај ве ћег фак тич ког и 
устав ног ка па ци те та у но си о ца ма њег де ла из вр шне вла сти, пре пу шта ју ћи 
вла ди цен трал ну по ли тич ку уло гу“5. Оту да је и те ма устав но прав ног по ло-
жа ја пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је не пре ста но ак ту ел на, бу ду ћи да про ме-
не у фук ци о ни са њу устав ног си сте ма тра же и од го ва ра ју ћа об ја шње ња.

Уко ли ко се осло ни мо на устав не нор ме сти че се ути сак да је пред сед ник 
Ре пу бли ке за ми шљен као ар би тра жна власт ко јој је по ве ре на уло га ускла-
ђи ва ња ра да вла де и пар ла мен та. Устав но од ре ђе ње пред сед ни ка Ре пу бли ке 
као ин сти ту ци је ко ја из ра жа ва др жав но је дин ство Ре пу бли ке Ср би је (члан 
111) пот вру је ту те зу, јер је Вла да пред ви ђе на као но си лац из вр шне вла сти 
у Ре пу бли ци Ср би ји (члан 122). Оту да, тре ба ло би оче ки ва ти да је пред-
сед ник Ре пу бли ке ин сти ту ци ја ко ја вр ши пр вен стве но „мо рал ни ути цај“ 
(ma gi stra tu re mo ra le), а не по ли тич ки (F. Fri son-Roc he).6 Дво ји ца пред сед ни-
ка ко ји су „пред сед ни ко ва ли“ до са да по том уста ву по твр ди ли су да се ова 
ин сти ту ци ја у ве ли кој ме ри мо же пер со на ли зо ва ти, што зна чи да она ите-
ка ко до би ја обе леж ја лич но сти пред сед ни ка, а за ви си и од ње го ве ре ал не 
по ли тич ке (стра нач ке) мо ћи и кон крет ног дру штве но-по ли тич ког окви ра. 
„Слу же ћи“ истом Уста ву, пред сед ни ци Та дић, по том ак ту ел ни Ни ко лић, 
вр ши ли су ову функ ци ју на два раз ли чи та на чи на. Пр ви, кон цен три шу ћи 
власт у сво јим ру ка ма; дру ги, пре пу шта ју ћи да пред сед ник Вла де бу де (и 
ви ше не го) цен трал на фи гу ра у устав ном по рет ку.

1 Па вле Ни ко лић, Од рас па да до без на ђа и на де, Бе о град 1997, 151.
2 Бо го љуб Ми ло са вље вић, „На че ло по де ле вла сти у уста ву и устав ној прак си Ре пу-

бли ке Ср би је“, Прав ни за пи си, год. III, бр. 1/2012, 5.
3 Вид. Рат ко Мар ко вић, „Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Ана ли Прав ног фа кул-

те та у Бе о гра ду, 3-4/2004, 336.
4 Дра ган Сто ја но вић, Устав но пра во, књи га II, Ниш 2007, 269.
5 Сло бо дан Ор ло вић, На че ло по де ле вла сти у устав ном раз во ју Ср би је, Бе о град 2008, 141.
6 На ве де но пре ма: Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Бе о град 2008, 220.
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Ин сти ту ци ју пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је ана ли зи ра ће мо, устав но-
прав но, пу тем три ње го ве бит не од ред ни це: 1) на чи на из бо ра; 2) овла шће ња; 
3) од го во р но сти.7

2. ИЗ БОР ПРЕД СЕД НИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ

Пред сед ник Ре пу бли ке би ра се на не по сред ним из бо ри ма, тај ним гла-
са њем (члан 114), на вре ме од пет го ди на, при че му ни јед но ли це не мо же 
ви ше од два пу та би ти иза бра но на ову функ ци ју (члан 116). Не по сре дан из бор 
од стра не гра ђа на нео п ход на је прет по став ка за оства ри ва ња ар би тра жне 
функ ци је ко ју је Устав по ве рио пред сед ни ку Ре пу бли ке. На и ме, ка ко је до-
са да шње ис ку ство по ка за ло фу зи ја пар ла ме на и вла де, ка рак те ри стич на за 
пар ла мен та ри зам, мо же да до ве де до вла сти вла де над пар ла мен том.8 „И 
упра во ра ди обез бе ђи ва ња ствар не по де ле вла сти, нео п ход но је по сто ја ње 
ор га на из вр шне вла сти ко ји се кон сти ту и ше, функ ци о ни ше и по ли тич ки 
од го ва ра по прин ци пу не пар ла мен та р не ег зе ку ти ве. Тек та да се обез бе ђу је 
ствар на рав но те жа вла сти, та ко ка рак те ри стич на за пар ла мен та ри зам“9. У 
ци љу обез бе ђи ва ња та квог по ло жа ја, по ред не по сред ног из бо ра од стра не 
гра ђа на, Устав је да ље пред ви део да пред сед ник Ре пу бли ке не мо же да оба-
вља дру гу јав ну функ ци ју или про фе си о нал ну де лат ност (члан 115), при че му 
је ње гов иму ни тет исто ве тан оном ко јим рас по ла жу на род ни по сла ни ци 
(члан 119).

Не рет ко, ме ђу на шим те о ре ти ча ри ма вла да уве ре ње да из бор од стра не 
би ра ча пред ста вља сна жан еле мент пред сед нич ког си сте ма.10 Ипак, до са да-
шње упо ред но прав но ис ку ство по твр ђу је ста но ви ште да не по сре дан из бор 
ше фа др жа ве не про тив ре чи ин сти ту ци о нал ној ло ги ци пар ла мен та ри зма.11 
На чин из бо ра ше фа др жа ве ни је од лу чу ју ћи еле мент за од ре ђи ва ње прав не 
при ро де јед ног си сте ма вла сти. Устав но прав ни по ло жај ше фа др жа ве зна-
чај ни је де фи ни ше де ло круг овла шће ња ко јим он рас по ла же.

Ипак, ако ни је кључ ни еле мент за ква ли фи ка ци ју си сте ма вла сти, на чин 
из бо ра је од ве ли ког зна ча ја за од ре ђе ње ле ги ти ми те та пред сед ни ка Ре пу-
бли ке. Не по сре дан из бор да је јак де мо крат ски ле ги ти ми тет, а са мим тим, 
по тен ци јал но, и ве ћи ау то ри тет пред сед ни ку. По сре дан из бор пред сед ни ка 

7 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во, Бе о град 2015, 323-334.
8 Рат ко Мар ко вић, „Ста ри и но ви устав Ср би је“, у: Оли ве ра Ву чић, Ко ста Ча во шки (ур.), 

Устав не про ме не, Бе о град 2003, 67.
9 Ibi dem.
10 Ми о драг Јо ви чић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке по но вом срп ском 

Уста ву“, у: М. Јо ви чић, Ср би ја на пре ло му ве ко ва, Иза бра ни спи си 6, Бе о град 2006, 341.
11 Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Бе о град 2008, 216-248.
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во ди из ве де ном, сла би јем ле ги ти ми те ту, а са мим тим и, по тен ци јал но, ма њем 
ау то ри те ту. Чи ни се да је на шем по ли тич ком мен та ли те ту бли жи пред сед-
ник Ре пу бли ке ко ји је не по сред но иза бран, те да би та ко и убу ду ће тре ба ло 
да оста не.

3. ОВЛА ШЋЕ ЊА ПРЕД СЕД НИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ

У ана ли зи ће би ти из о ста вље на она овла шће ња ко ја су по сво јој при-
ро ди та ква да овом ор га ну не обез бе ђу ју ре ал ну по ли тич ку моћ, као и она 
ко ја чи не део тра ди ци о нал ног де ло кру га по сло ва ше фа др жа ве у пар ла мен-
тар ном си сте му.

Ка да је реч о ње го вим овла шће њи ма у по ступ ку обра зо ва ња вла де, Пред-
сед ник Ре пу бли ке, по што са слу ша ми шље ње пред став ни ка иза бра них из-
бор них ли ста, пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да та за пред сед ни ка 
Вла де (члан 112, став 1). То је ре ше ње ко је у пот пу но сти од го ва ра ду ху пар-
ла мен тар не вла да ви не. Ме ђу тим, фор му ла ци ја устав не нор ме на во ди на за-
кљу чак да уста во пи сац ни је био пот пу но пре ци зан ка да је од ре ђи вао уло гу 
пред сед ни ка Ре пу бли ке у овој обла сти. Не ма ди ле ме да ће ње го ва уло га у 
по ступ ку обра зо ва ња Вла де опа да ти са укруп ња ва њем по ли тич ке сце не 
ко ја би во ди ла фор ми ра њу ста бил них пар ла мен тар них ве ћи на. И обр ну то, 
уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке ће ра сти уко ли ко по ли тич ке при ли ке не омо-
гу ћа ва ју ла ко и бр зо фор ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи не, па би ње го ва мо де-
ра тор на уло га мо гла до ћи до из ра жа ја у усме ра ва њу про це са по сти за ња ко а-
ли ци о них до го во ра. На кон по след њих пар ла мен тар них из бо ра, одр жа них у 
про ле ће 2016. го ди не, пред сед ник Ре пу бли ке је имао са мо да фор мал но по-
зо ве све пред став ни ке иза бра них из бор них ли ста, ка ко му Устав на ла же, јер 
је због убе дљи ве по бе де ко а ли ци је око СНС-а, ман да тар за са став Вла де био 
по знат и пре не го што га је пред сед ник зва нич но пред ло жио.

Устав не оба ве зу је пред сед ни ка Ре пу бли ке да при пред ла га њу кан ди да-
та за пре ми је ра ува жи во љу пар ла мен тар не ве ћи не, ме ђу тим та ко ђе је ја сно 
да би не при хва та ње ве ћин ског ми шље ња би ло по ли тич ки не свр сис ход но.12 
Уко ли ко би пред сед ник Ре пу бли ке иг но ри сао став пар ла мен тар не ве ћи не, 
у на ме ри да оме та или бло ки ра по сту пак кон сти ту и са ња но ве вла де пред-
ла га њем кан ди да та ко ји не ма по др шку ве ћи не, то би био је дан од мо гу ћих 
раз ло га да се због зло у по тре бе устав них овла шће ња по кре не пи та ње ње го-
ве од го вор но сти због по вре де Уста ва.

12 Дар ко Си мо вић, „Ин сти ту ци о нал не прет по став ке ускла ђи ва ња устав но прав ног и 
ре ал ног по ло жа ја пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, На у ка, Без бед ност, По ли ци ја, бр. 1/2013, 
13-14.
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Уко ли ко се освр не мо у не по сред ну про шлост, мо же се за па зи ти да се 
устав но ре ше ње из 1990. го ди не са мо у ни јан са ма раз ли ко ва ло од по сто је ћег 
и да је у по ступ ку пред ла га ња ман да та ра за са став вла де по сто ја ла оба ве за 
за пред сед ни ка Ре пу бли ке да са слу ша ми шље ње пред став ни ка ве ћи не, а не 
свих иза бра них из бор них ли ста. По ста вља се пи та ње да ли ова ква про ме на 
у устав ном ре гу ли са њу по ступ ка фор ми ра ња вла де има прак тич них по сле-
ди ца? Мо же се за кљу чи ти да оба устав на ре ше ња од ли ку је ела стич ност на 
ко јој је и за сно ван пар ла мен та ри зам.13 Бу ду ћи да ре зул тат про пор ци о нал них 
из бо ра по пра ви лу ну ди ви ше по ли тич ких ком би на ци ја за фор ми ра ње ко а-
ли ци о не вла де, ја сно је да кон сул та ци је са пред став ни ци ма иза бра них из-
бор них ли ста не ће би ти чи сто про то ко лар ног ка рак те ра.14 У сва ком слу ча ју, 
пред сед ник је, по но вом устав ном ре ше њу, ду жан да по зо ве све пред став ни-
ке иза бра них из бор них ли ста. Пред сед ник Ни ко лић је, на кон по след њих 
па р ла мен тар них из бо ра одр жа них у апри лу 2016. го ди не, у пр вом тре нут ку 
од лу чио да не по зи ва све пред став ни ке иза бра них ли ста, јер му се то учи-
ни ло са свим не по треб ним. По сле не ко ли ко да на, схва тио је да би та кав 
ње гов про пуст мо гао би ти оква ли фи ко ван као по вре да Уста ва, па је од лу чио 
да бар по зо ве све пред став ни ке иза бра них из бор них ли ста и чу је pro for ma 
њи хо во ми шље ње.

Устав од 2006. го ди не пред ви ђа ре ше ње на осно ву ко га пред сед ник Ре-
пу бли ке мо же рас пу сти ти На род ну скуп шти ну ис кљу чи во на обра зло же ни 
пред лог Вла де (члан 109, став 1). С об зи ром на то да је не са мо стал но, јер 
за ви си од пред ло га вла де, пра во на рас пу шта ње пар ла мен та ни је ефи ка сан 
на чин по ли тич ке бор бе про тив пар ла мен тар не ве ћи не у пе ри о ди ма ко ха би-
та ци је. Да Вла да ко јим слу ча јем до би ја ин ве сти ту ру од ше фа др жа ве, ко ји 
би исто вре ме но мо гао да ути че на ње ну ег зи стен ци ју, он да би се мо гло ре ћи 
да пред сед ник Ре пу бли ке на по сре дан на чин рас по ла же нео гра ни че ним 
пра вом ди со лу ци је.15 Ме ђу тим, ако се има у ви ду да Вла да про из ла зи из 
пар ла мен тар не ве ћи не ја сно је да, у ре дов ним окол но сти ма, она не ће иза зи-
ва ти рас пу шта ње пред став нич ког те ла, јер би та ко уру ша ва ла и сво ју по ли-
тич ку ег зи стен ци ју. Пре ма то ме, мо же се за кљу чи ти да ће ова ко по ста вље но 
пра во ди со лу ци је пред сед ник Ре пу бли ке ко ри сти ис кљу чи во у си ту а ци ја ма 
су ко ба пар ла мен тар не ве ћи не и вла де. Оту да, Уста вом про кла мо ва но пра во 
рас пу шта ња На род не скуп шти не од стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке не про-
тив ре чи при ро ди пар ла мен тар ног си сте ма вла сти.

У прак си, по след ња два пред сед ни ко ва рас пу шта ња Скуп шти не, по ка за ла 
су да је ово овла шће ње ин стру мент у ру ка ма Вла де, то јест ње ног пред сед ни ка 

13 Ibi dem.
14 Дра ган Сто ја но вић, Устав но пра во, књи га II, Ниш 2007, 263.
15 Дар ко Си мо вић, „Ин сти ту ци о нал не прет по став ке ускла ђи ва ња устав но прав ног и 
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да ода бе ре по ли тич ки нај по вољ ни ји тре ну так за но ве из бо ре и по нов но осва ја-
ње ве ћи не за фор ми ра ње Вла де. Пред сед ник је, као и у ра ни јим слу ча је ви ма 
рас пу шта ња Скуп шти не, са мо фор мал но до но сио од лу ку о рас пу шта њу. 
Онај ко ји је од лу ку су штин ски до но сио био је пред сед ник Вла де.

Пра во су спен зив ног за ко но дав ног ве та пред сед ник Ре пу бли ке има у 
ве зи са сво јим устав ним овла шће њем да „ука зом про гла ша ва за ко не, у скла ду 
са Уста вом“.16 На и ме, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да нај ка сни је у ро ку 
од 15 да на од да на из гла са ва ња за ко на, од но сно нај ка сни је у ро ку од се дам 
да на ако је за кон до нет по хит ном по ступ ку, до не се указ о про гла ше њу за-
ко на или да за кон, уз пи сме но обра зло же ње вра ти На род ној скуп шти ни на 
по нов но од лу чи ва ње (члан 113). Да би ве ти ра ни за кон сту пио на сна гу не-
оп ход но је да на по нов ном гла са њу у На род ној скуп шти ни бу де из гла сан 
ве ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни ка. У том слу ча ју, пред сед ник Ре пу бли ке 
је ду жан да про гла си по нов но из гла са ни за кон. Уко ли ко би ово ре ше ње упо-
ре ди ли са оним ко је је пред ви ђао Устав од 1990. го ди не, мо же се за кљу чи ти 
да је уста во тво рац од 2006. го ди не до дат но осна жио пред сед ни ко во овла-
шће ње од год ног ве та. 

Ипак, при ана ли зи до ма ша ња пред сед ни ко вог су спен зив ног ве та тре ба 
има ти у ви ду да Устав не пред ви ђа јед но о бра зан на чин од лу чи ва ња у На род-
ној скуп шти ни. На и ме, нај ва жни је, пре ци зно Уста вом на ве де не ма те ри је 
уре ђу ју се за ко ни ма ко ји се до но се ве ћи ном од укуп ног бро ја свих на род них 
по сла ни ка (члан 105). У том кон тек сту ис ка за но при по нов ном гла са њу о ве-
ти ра ном за ко ну нео п ход но је по сти ћи већ оства ре ну ве ћи ну на ини ци јал ном 
гла са њу. У прак си би ово сво је овла шће ње шеф др жа ве тре ба ло да ко ри сти 
при мар но због не це лис ход но сти из гла са ног за ко на, јер на устав ност свих 
за ко на мо три по се бан, спе ци ја ли зо ван ор ган, Устав ни суд.17 На и ме, уко ли-
ко би се пред сед ник Ре пу бли ке по зи вао на не у став ност по је ди ног за ко на, то 
у сва ком слу ча ју не би има ло по себ ног прав ног зна ча ја, та ко да би На род на 
скуп шти на из но ва мо гла да усво ји ве ти ра ни за кон.

Ка да је реч о сна зи ова ко кон ци пи ра ног пра ва су спен зив ног за ко но дав-
ног ве та пре ци зи рај мо да оно омо гу ћа ва пред сед ни ку Ре пу бли ке да успо ри 
за ко но дав ни про цес уко ли ко сма тра да због не це лис ход но сти или не у став-
но сти не ког за ко на На род на скуп шти на по но во тре ба да рас пра ви о то ме да 
ли је нео п ход но ње го во усва ја ње. Крај њи до мет су спен зив ног ве та је вра ћа ње 
за ко на На род ној скуп шти ни на по нов но гла са ње, а На род на скуп шти на има 
ко нач ну реч о суд би ни тог ак та.18 Не тре ба са свим пот це њи ва ти зна чај су-
спен зив ног ве та, али је ја сно да, у слу ча ју по сто ја ња ста бил не пар ла мен тар не 

16 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во, Бе о град 2015, 330.
17 Ibi dem.
18 Бо го љуб Ми ло са вље вић, Дра го љуб По по вић, Устав но пра во, Бе о град 2008, 277.
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ве ћи не, оно по ста је не е фи ка сно сред ство бор бе про тив за ко но дав не вла сти. 
Исти на, ка да је пред сед ник по след њи пут ко ри стио ве то, у ле то 2015. го ди-
не, скуп штин ска ве ћи на је би ла вр ло ста бил на, али је „ве ти ра ње“ за ко на 
има ло ап со лут но деј ство. На и ме, На род на скуп шти на је од лу чи ла да не 
гла са о за ко ну ко ји је пред сед ник Ре пу бли ке вра тио, та ко да је ве ти ра ни 
за кон „про пао“.

Од укуп ног бро ја су ди ја Устав ног су да пред сед ник Ре пу бли ке ре пу бли-
ке име ну је њих пет (члан 172), да кле јед ну тре ћи ну са ста ва овог ор га на. 
Пре ци зи рај мо да пред сед ник Ре пу бли ке ни је са мо ста лан при име но ва њу 
су ди ја Устав ног су да, јер је уста во тво рац из у кр штао ор га не при кон сти туи-
са њу са ста ва Устав ног су да. На и ме, пред сед ник Ре пу бли ке име ну је пет су ди ја 
Устав ног су да из ме ђу де сет кан ди да та ко је пред ло жи На род на скуп шти на. 
С дру ге стра не, као про тив те жа овом овла шће њу На род не скуп шти не, сто-
ји овла шће ње пред сед ни ка Ре пу бли ке да пред ло жи 10 кан ди да та од ко јих 
На род на скуп шти на би ра пет су ди ја Устав ног су да. Пре о ста лих пет су ди ја 
име ну је оп шта сед ни ца Вр хов ног ка са ци о ног су да из ме ђу 10 кан ди да та ко је 
на за јед нич кој сед ни ци пред ло же Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће 
ту жи ла ца. 

Уко ли ко се упо ре ди по сто је ћа уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке у по ступ ку 
фо р ми ра ња Устав ног су да, са оном ко ју је имао по Уста ву од 1990. го ди не, 
мо гло би се ре ћи да је по зи ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке осла бље на. На и ме, 
пре ма ре ше њу из 1990. го ди не пред сед ник Ре пу бли ке је пред ла гао кан ди-
да те за пред сед ни ка и све су ди је Устав ног су да чи ји је из бор био у над ле жно-
сти На род не скуп шти не. Тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да је функ ци ја су ди ја 
Устав ног су да би ла стал на, па се мо гло оче ки ва ти да ће би ти пред сед ни ка 
ко ји и не ће би ти у при ли ци да за вре ме тра ја ња свог ман да та ис ко ри сте ово 
сво је пра во.19 Исто вре ме но, при пред ла га њу кан ди да та за су ди је, пред сед ник 
Ре пу бли ке је увек мо рао да во ди ра чу на о рас по ло же њу пар ла мен та р не ве-
ћи не чи ме је ње го ва сло бо да би ла знат но су же на.

Прем да се у пр ви мах мо гло за кљу чи ти да је но во у ста но вље но ре ше ње 
из ба лан си ра но са на че лом по де ле вла сти и ње му се упу ћу ју ре чи кри ти ке: 
„Ов де од мах ва ља за па зи ти и да се пред сед ник Ре пу бли ке ја вља као ор ган 
ко ји има нај ве ћи ути цај на из бор су ди ја Устав ног су да, или бар ве ћи од оста-
ла два ор га на вла сти. Он о том из бо ру, за раз ли ку од оста ла два ор га на, као 
да „пре те же“. На и ме, иа ко не од лу чу је о из бо ру де сет су ди ја у це ло сти, он 
има при ли ку да ути че на из бор ви ше од јед не тре ћи не су ди ја, у ме ри ве ћој 
од оне ко ја се ја вља на стра ни пред став нич ког те ла. Тај ути цај је ве ћи ако је 
пред сед ник Ре пу бли ке при пад ник исте по ли тич ке оп ци је ко ја има ве ћи ну 

19 Дар ко Си мо вић, „Ин сти ту ци о нал не прет по став ке ускла ђи ва ња устав но прав ног и 
ре ал ног по ло жа ја пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, 15-16.



720

у пар ла мен ту, и ко ја, из тог раз ло га, пре суд но ути че на из бор кан ди да та за 
су ди је Устав ног су да и то у два ма ха, јед ном код пред ла га ња, дру ги пут код 
име но ва ња.“ (О. Ву чић)20

Пре ма Уста ву Вла да је но си лац из вр шне вла сти у др жа ви и во ди уну-
тра шњу и спољ ну по ли ти ку др жа ве. Ипак, као ин сти ту ци ја ко ја уз ра жа ва 
др жав но је дин ство и пред сед ник Ре пу бли ке рас по ла же тра ди ци о нал ним 
овла шће њи ма у до ме ну спољ не по ли ти ке. На и ме, пред сед ник Ре пу бли ке 
пред ста вља др жа ву у зе мљи и ино стран ству (члан 112, тач ка 1), при ма акре-
ди тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат ских пред став ни ка (члан 112, 
тач ка 6), а на пред лог Вла де ука зом по ста вља и опо зи ва ам ба са до ре Ре пу-
бли ке Ср би је (члан 112, тач ка 5). У том сми слу, пред сед ник Ре пу бли ке ни је 
са мо ста лан при име но ва њу ди пло мат ских пред став ни ка Ср би је у ино стран-
ству, јер он по сту па ис кљу чи во на пред лог Вла де, као ефек тив ног но си о ца 
из вр шне вла сти у др жа ви. На овом по љу се пред сед ник Ре пу бли ке мо же 
сма тра ти ко рек тив ним фак то ром пред ло га Вла де, као по след њи фил тер ко-
ји тре ба да про це ни да ли је не ко ли це до стој но да пред ста вља Ре пу бли ку 
Ср би ју у ино стран ству, Пре ма то ме, пред сед ник Ре пу бли ке за ди пло мат ског 
пред став ни ка не мо же да на мет не лич ност по свом на хо ђе њу, али не мо ра да 
при хва ти пред лог Вла де. У на шој те о ри ји је из ра же но гле ди ште да упра во из 
тог раз ло га, ово овла шће ње пред сед ни ка Ре пу бли ке ни је ис кљу чи во про то-
ко лар ног ка рак те ра.21 Не сум њи во, ово овла шће ње ни је кон ци пи ра но на на чин 
ко ји ће омо гу ћи ти сна жни ји ути цај ше фа др жа ве на во ђе ње спољ не по ли ти ке. 
Ипак, као ин сти ту ци ја ко ја оли ча ва Ре пу бли ку, ова кво ре ше ње има пу но оправ-
да ње јер оно омо гу ћа ва пред сед ни ку Ре пу бли ке, да као ар би тра жна власт 
од би је пред лог Вла де уко ли ко из ра зи сум њу у ква ли те те но ми но ва не лич но сти.

Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду са за ко ном, ко ман ду је Вој ском и по ста-
вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва офи ци ре Вој ске Ср би је (члан 112). Реч је о јед ном 
од ње го вих тра ди ци о нал них овла шће ња у ко ме се „очи ту је над ре ђе ност ци-
вил не над вој ном вла шћу“22. Ипак, упо ред но пра во не пру жа јед но о бра зан 
мо дел ути ца ја ше фа др жа ве у сфе ри од бра не. У по је ди ним устав ним си сте-
ми ма шеф др жа ве има ефек тив ну уло гу у ко ман до ва њу ору жа ним сна га ма, 
док дру ги при ме ри ука зу ју на ње гов ис кљу чи во про то ко ла ран по ло жај. Уко-
ли ко би тре ба ло да ти ко нач ну оце ну о ње го вом по ло жа ју у сфе ри од бра не 
тре ба има ту у ви ду да Устав ни је био ис цр пан у ре гу ли са њу овла шће ња пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, већ је пред ви део да се ово пи та ње де таљ ни је 
уре ђу је за ко ном. Да кле, осим то га што је пре пу ште но На род ној скуп шти ни 

20 Оли ве ра Ву чић, Вла дан Пе тров, Дар ко Си мо вић, Устав ни су до ви бив ших ју го сло вен-
ских ре пу бли ка, Бе о град 2010, 111.

21 Ма ри ја на Пај ван чић, „Над ле жност пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Гла сник Адво кат ске 
ко мо ре Вој во ди не, књ. 69, бр. 7-8, јул – ав густ, Но ви Сад 2009, 274.

22 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во, 328.
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да пре ци зи ра овла шће ња пред сед ни ка Ре пу бли ке, тра ди ци о нал но овла шће-
ње ко ман до ва ња ору жа ним сна га ма ни је од зна ча ја за од ре ђи ва ње при ро де 
јед ног си сте ма вла сти, јер му оно не омо гу ћа ва ак тив ну уло гу у во ђе њу др жав-
не по ли ти ке. На и ме, бу ду ћи да је при мар на функ ци ја вој ске за шти та спољ-
них гра ни ца др жа ве, ово овла шће ње, до ла зи до из ра жа ја је ди но у из у зет ним 
окол но сти ма ко је су не сум њи во рет ке у жи во ту сва ке др жа ве.23

По ред ко ман до ва ња ору жа ним сна га ма, пред сед ни ку Ре пу бли ке при-
па да ју и од ре ђе не над ле жно сти у ве зи са рат ним и ван ред ним ста њем. Пре-
ма Уста ву, На род на скуп шти на је ини ци јал но над ле жна да до не се од лу ку о 
про гла ше њу ван ред ног, од но сно рат ног ста ња. Ме ђу тим, уко ли ко На род на 
скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не, од лу ку о то ме до но се за јед но 
пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник На род не скуп шти не и пред сед ник Вла-
де (члан 200, став 5). Да кле, уме сто ре ше ња из Уста ва од 1990. го ди не ко је је 
при мар ну над ле жност до де љи ва ло ше фу др жа ве, Устав од 2006. го ди не, тек 
у дру гом ко ра ку и то ако На род на скуп шти на не мо же да се са ста не, ком би-
ну је ви ше ин сти ту ци ја при од лу чи ва њу о ван ред ном или рат ном ста њу, при 
че му је уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке зна чај но осла бље на, јер он има са мо 
је дан од три гла са ко ја од лу чу ју. Не сум њи во, пр во ре ше ње има пред ност јер 
во ди ефи ка сни јем и бр жем од лу чи ва њу у кри зним си ту а ци ја ма. Ме ђу тим, 
код та квог ре ше ња увек леб ди опа сност да ће ван ред на овла шће ња би ти 
зло у по тре бље на. С дру ге стра не, но во ре ше ње је ви ше де мо крат ско, јер је 
пред став нич ко те ло, ба рем те о риј ски, нај пот пу ни ји и нај бо љи из раз на род не 
во ље и су ве ре ни те та на ро да, па се при мар на над ле жност ле ги сла ти ве те о-
риј ски за и ста сна жно мо же прав да ти.24 Ипак, ње го ва основ на ма на је у то ме 
што је да ле ко те же до не ти од лу ку, јер се тра жи јед но гла сност при од лу чи ва-
њу. Да кле, ако из о ста не са гла сност са мо јед ног од три ор га на ко ја од лу чу ју 
од лу ка не мо же би ти до не та, ма ко ли ко то окол но сти оправ да ва ју уво ђе ње 
ван ред ног ста ња. Упра во због по тре бе бр зог ре а го ва ња и до но ше ња од лу ке у 
си ту а ци ја ма ка да и сам оп ста нак др жа ве мо же би ти угро жен, по је ди ни те о-
ре ти ча ри се опре де љу ју за ис кљу чи ву над ле жност из вр шних ор га на вла сти.25

По ми ло ва ње је пре ма сво јој при ро ди са свим по себ но овла шће ње пред-
сед ни ка Ре пу бли ке. Прем да га мно ги ка те го ри шу у кла сич на овла шће ња 
ше фа др жа ве, то је ва жно овла шће ње „има ју ћи у ви ду и ве ли ки број мол би 
ко је прав но сна жно осу ђе ни и ли ца на из др жа ва њу ка зне за тво ра под но се 
пред сед ни ку у то ку јед не го ди не. Прем да је раз ма тра ње ових мол би јед на 
од ре дов них, кон ти ну и ра них ак тив но сти пред сед ни ка Ре пу бли ке, од лу ка о 

23 Дар ко Си мо вић, „Ин сти ту ци о нал не прет по став ке ускла ђи ва ња устав но прав ног и 
ре ал ног по ло жа ја пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, 17.

24 Дра гу тин Авра мо вић, „Уво ђе ње ван ред ног ста ња пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је 
из 2006. го ди не“, На у ка, Без бед ност, По ли ци ја, бр. 2/2010 Бе о град, 129.

25 Ibi dem.
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по ми ло ва њу се до но си из у зет но. У су прот но, акт по ми ло ва ња из гу био би свој 
сми сао“.26

4. ОД ГО ВОР НОСТ ПРЕД СЕД НИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ

Са гле да ва ју ћи устав но прав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке, мо же 
се за кљу чи ти да се нај ве ћа но ви на у устав ном нор ми ра њу ове ин сти ту ци је 
ти че упра во ње го ве од го вор но сти. Пред сед ник Ре пу бли ке мо же би ти раз-
ре шен због по вре де Уста ва од лу ком На род не скуп шти не и то гла со ви ма 
нај ма ње две тре ћи не на род них по сла ни ка (члан 118). По сту пак за раз ре ше-
ње по кре ће На род на скуп шти на на пред лог нај ма ње јед не тре ћи не на род них 
по сла ни ка, а по вре ду Уста ва утвр ђу је Устав ни суд нај ка сни је у ро ку од 45 
да на по по кре ну том по ступ ку. 

Укљу чи ва њем Устав ног су да у по сту пак раз ре ше ња пред сед ни ка Ре-
пу бли ке от кло ље ни су не до ста ци устав ног мо де ла од го вор но сти ше фа др жа-
ве пре ма Уста ву од 1990. го ди не. На и ме, пре ма про шлом устав ном ре ше њу, 
про це на о то ме да ли је пред сед ник Ре пу бли ке „пре кр шио Устав“, спа да ла је 
у до мен дис кре ци о не оце не На род не скуп шти не, бу ду ћи да она, без ика квих 
по себ них усло ва пред ви ђе них Уста вом сло бод но це ни да ли је не ки акт ше фа 
др жа ве у скла ду са Уста вом или не.27 Оту да, је прет ход но ре ше ње под ра зу-
ме ва ло уво ђе ње го то во чи сте по ли тич ке од го вор но сти ше фа др жа ве.28 Ме-
ђу тим, и по сто је ће ре ше ње ни је без не до ста та ка. Из ра же но је гле ди ште да 
је Устав тре ба ло да пре ци зи ра ко је по вре де Уста ва чи не основ од го вор но сти 
ше фа др жа ве, јер „по вре да Уста ва пред ста вља ши рок по јам ко ји об у хва та 
не са мо из ри чи ту по вре ду устав не од ред бе, већ и по вре ду оног што се у устав-
ној те о ри ји обич но на зи ва „ду хом“ уста ва“ (В. Пе тров).29 Та ко се јед но из ра-
зи то прав но пи та ње, као што је пи та ње по вре да уста ва од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, мо же тран сфор ми са ти у пи та ње по ли тич ке це лис ход но сти ње го-
вог ра да, што сва ка ко ни је био циљ при устав ном нор ми ра њу овог ин сти ту та.

Осим ове при мед бе, ак ту ел но устав но ре ше ње о од го вор но сти ше фа 
др жа ве мо же се кри ти ко ва ти и због чи ње ни це да се пред сед ник Ре пу бли ке 
лак ше раз ре ша ва не го што се би ра, чи ме се бит ни је сла би ње гов по ло жај у 
устав ном си сте му. Има ју ћи у ви ду да је пред сед ник Ре пу бли ке не по сред ни 
иза бра ник гра ђа на, са свим при ме ре ни је ре ше ње је да о ње го вом раз ре ше њу 
од лу чу ју они ко ји су га на ту функ ци ју и иза бра ли, а то су гра ђа ни. 

26 Дар ко Си мо вић, Вла дан Пе тров, Устав но пра во, Бе о град 2014, 230.
27 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во, 333.
28 Ibi dem.
29 Вла дан Пе тров, „Но ви устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 

По себ но из да ње „Устав и ис ку ше ња“, 2/2008 Бе о град, 77.
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Нај зад, ве о ма озбиљ на при мед ба мо же би ти упу ће на уста во твор че вом 
по зи ци о ни ра њу Устав ног су да у по ступ ку раз ре ше ња ше фа др жа ве. На и ме, 
уста во тво рац „у јед но по ли тич ко пи та ње од но са ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве, 
уме ће апо ли тич ки Устав ни суд, ко ји тре ба да утвр ди по вре ду Уста ва од 
стра не пред сед ни ка Ре пу бли ке, а по ли тич ку санк ци ју због те по вре де да 
из рек не На род на скуп шти на“ (Р. Мар ко вић)30. Уко ли ко је већ по сто ја ло опре-
де ље ње да Устав ни суд тре ба да од лу чу је о по вре ди Уста ва од стра не ше фа 
др жа ве, он да је и та од лу ка овог ор га на за за шти ту устав но сти тре ба ло да 
бу де ко нач на у пра вом сми слу те ре чи и да за по сле ди цу мо же да има раз-
ре ше ње пред сед ни ка Ре пу бли ке. По сто је ће устав но ре ше ње оста вља мо гућ-
ност да Устав ни суд утвр ди од го вор ност ше фа др жа ве за по вре ду Уста ва, а 
да га На род на скуп шти на не раз ре ши ду жно сти, јер се за та кву од лу ку тра жи 
дво тре ћин ска ве ћи на. Да кле, при од лу чи ва њу о раз ре ше њу пред сед ни ка 
Ре пу бли ке при мат је до био по ли тич ки фак тор, јер је На род ној скуп шти ни 
оста вље но ар би трар но овла шће ње да коначнo од лу чи о суд би ни но си о ца 
пред сед нич ке функ ци је. Ме ђу тим, та сло бо да На род не скуп шти не да не раз-
ре ши пред сед ни ка Ре пу бли ке, иа ко је он по вре дио Устав до при но си на ру ша-
ва њу ау то ри те та Устав ног су да. Та ко ђе, на ру шио би се и углед пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, бу ду ћи да он на ста вља да оба вља функ ци ју ше фа др жа ве, упр кос 
чи ње ни ци што је Устав ни суд не дво сми сле но утвр дио да је по вре дио Устав.

У сва ком слу ча ју, од три еле мен та ко ја од ре ђу ју устав но прав ни по ло жај 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, пр ва два – из бор и овла шће ња су уре ђе ни со лид но, док 
је тре ћи – од го вор ност пред сед ни ка, по треб но уре ди ти с ви ше до след но сти.

5. ЈЕ ДАН УСТАВ ДВА ПРЕД СЕД НИЧ КА СТИ ЛА  
– УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

У устав ној прак си, у прет ход них де сет го ди на, за ва же ња Уста ва Ср би је 
од 2006, има ли смо два пот пу но раз ли чи ти „сти ла пред сед ни ко ва ња“, при 
че му ни је дан не од го ва ра ва же ћој „устав но прав ној сли ци“ ове ин сти ту ци је. 
Од 2007. до 2012. пред сед ник Ре пу бли ке Та дић се по на шао као цен трал на 
устав на фи гу ра, те же ћи да усред сре ди власт у сво јим ру ка ма, осла ња ју ћи се 
на моћ ко ја је про из ла зи ла из по зи ци је во ђе та да нај ја че по ли тич ке пар ти је. 
Ње го ва „све при сут ност“ у свим гра на ма вла сти и на свим те ри то ри јал ним 
ни во и ма вла сти ни је има ла осно ву у устав ним нор ма ма, већ у ње го вој стра-
нач кој и по ли тич кој сна зи, као и у лич ним ка рак те ри сти ка ма. 

С до ла ском на ме сто пред сед ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа, ко ји се од ре као 
функ ци је пред сед ни ка по ли тич ке пар ти је, устав на и по ли тич ка моћ се по ме ра 

30 Рат ко Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006 го ди не“, Ана ли 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, го ди на LV, 2/2007 Бе о град, 39.
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го то во у пот пу но сти ка пред сед ни ку Вла де, а пред сед ник Ре пу бли ке се кат-
кад по на ша и ис под устав них овла шће ња ко ји ма рас по ла же. Он при лич но 
ли чи на „кла сич ног“ ше фа др жа ве у пар ла мен тар ном си сте му, ко га би ра 
пар ла мент и ко ји има пре те жно пред став нич ка и це ре мо ни јал на овла шће ња.

Не у пу ће ни по сма трач би гле да ју ћи у два раз ли чи та пред сед нич ка „сти-
ла“ мо рао за кљу чи ти да су дво ји ца пред сед ни ка вр ши ли власт пре ма два 
раз ли чи та уста ва. А Устав је био исти. Онај ко ји је већ де сет го ди на на сна зи 
и о чи јој про ме ни се по но во уве ли ко го во ри. У тој при чи о про ме ни Уста ва, 
по но во се спо ми њу на чин из бо ра пред сед ни ка, ње го ва овла шће ња итд. Су-
ви ше че сто се пре ви ђа да у по ли тич ким за јед ни ца ма, по пут Ср би је, у ко ји ма 
је ни зак ни во по ли тич ке и прав не кул ту ре, устав на ре фор ма, са ма по се би, 
не зна чи мно го. Та ко ђе, устав мо же оста ти исти, али се од нос по ли тич ких 
сна га ме ња, а то од мах из те ме ља ме ња и од нос из ме ђу устав них ин сти ту ци ја. 
То ме нас учи и пр вих де сет го ди на на шег још увек мла дог уста ва.
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The Pre si dent of the Re pu blic in the Con sti tu ti o nal Or der  
of Ser bia – Ten Years of the Con sti tu tion of 2006

Abstract:It is un do ub ted that the Pre si dent of the Re pu blic of Ser bia re pre-
sents the most con tro ver sial is sue de ba ting in con sti tu ti o nal the ory and prac ti ce. 
We can find com ple tely op po si te at ti tu des to ward the con sti tu ti o nal sta tus of the 
Pre si dent of the Re pu blic: on one hand, the pre va i ling opi nion that the Pre si dent 
of the Re pu blic has an ac ti ve ro le in the exe cu ti ve branch of the go vern ment, but 
on the ot her hand, the opi nion that the Pre si dent of the Re pu blic is a fi gu re head 
and has only a mo de ra ting ro le. If we re main fo cu sed only on nor ma ti ve analysis, 
the re is no do ubt that we will be bro ught to a con clu sion that the con sti tu tion-ma-
ker in si sted on the mo de ra ting ro le of the Pre si dent of the Re pu blic ma king him 
an in de pen dent con sti tu ti o nal body pro vi ding the ba lan ce in the system of go vern-
ment. In the con sti tu ti o nal prac ti ce, in the pre vi o us ten years, we ha ve been in a 
po si tion to see two to tally dif fe rent “sti les of pre si dency”. No ne of them is in 
ac cor dan ce with the “con sti tu ti o nal pic tu re” of the in sti tu tion. From 2007 to 2012 
pre si dent Ta dić was a cen tral con sti tu ti o nal fi gu re. He ten ded to con cen tra te all 
con sti tu ti o nal po wers in his hands using the po si tion of the le a der of the stron gest 
po li ti cal party. With com ming in to po wer pre si dent Ni ko lic, who ga ve up the fun-
ction of the pre si dent of the party, con sti tu ti o nal and po li ti cal po wer mo ved al most 
com ple tely to the pre si dent of the Go vern ment. The pre si dent of the Re pu blic acts 
so me ti mes as he has less po wer than the Con sti tu tion gi ves him.
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