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САЖЕТАК: Предмет рада је разматрање одговорности ше- 
фа државе у уставима Србије из 1990. и 2006. године. Анализа 
одговорности председника Србије је учињена са становишта 
преовлађујућих теоријских концепција, компаративне уставно- 
правне праксе, као и положаја председника у уставном систему 
и могућих политичких и правних последица утврђивања одго- 
ворности. Основни закључци односе се на правну природу од- 
говорности председника Републике, уклопљеност система одго- 
ворности у постојећи оквир организапије власти, могуће про- 
пусте у регулисању процедуре утврђивања одговорности, утицај 
одговорности на стабилност председничког положаја и однос 
између два уставна решења у погледу одговорности шефа др- 
жаве.

Кључне речи: шеф државе, председник Републике, одговор- 
ност, импичмент, Уставни суд

1. Увод

Одговорност шефа државе може се истовремено сматрати те- 
мом од прворазредног уставноправног значаја, као и једним од нај- 
занемаренијих питања уставног права. Вишевековна неодговорност 
монарха, правдана како теоријама о „божанском праву”, тако и 
функционалним позиционирањем шефа државе у уставном систе- 
му, довела је до тога да се данас, иако је протекло више од два века

I Рад је посвећен пројекту Право Србије у европској перспектави бр. 149042. 
који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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након што је први републикански шеф државе у свету учињен одго- 
ворним у Сједињеним Државама, питање његове одговорности по- 
ставља тек када се за тим јави потреба у пракси. Како је утврђивање 
одговорности председника нужно скопчано с политичким сукобима 
најзначајнијих уставних органа, није неопходно посебно образлага- 
ти због чега би закаснело теоријско промишљање овог проблема, 
након што је већ постављено питање одговорности, било умногоме 
лишено научне објективности и вероватно у великој мери одређено 
околностима конкретног случаја.

Повод да се одговорности председника Србије посвети пажња 
ипак превазилази општу научну знатижељу, независну од уставног 
система. Србија је Уставом из 1990. године увела инокосну репу- 
бликанску институцију шефа државе, која је задржана и након про- 
мене устава из 2006. године. Оба устава су прокламовала одговор- 
ност председника Србије, истовремено му доделивши значајније 
место у уставном систему него што је то карактеристично за кла- 
сичне парламентарне системе. Због тога је у литератури доста писа- 
но о положају шефа државе са становишта његових овлашћења и 
начина избора, a сразмерно мало са аспекта његове одговорности, 
иако се ради о изузетно важном демократском питању. Поред тога, 
уставне промене из 2006. године измениле су читаву концепцију 
одговорности председника Републике, док је систематско поређење 
тих решења изостало.

Стога је потребно начини™ свеобухватну анализу решења са- 
држаних у српским уставима. Но, анализирање самих устава не би 
по себи довело до општих закључака, те је због тога потребно раз- 
матрање уклопити и у компаративни контекст. На крају, заснивају- 
ћи закључке на компаративном прегледу, могуће је дати оцену ре- 
шења садржаних у уставима са становишта њихове теоријске до- 
следности, као и практичне улоге коју имају у политичком систему 
Србије.

2, Полазне пре.мисе и хипотезе — „режими” 
и „размена” одговорности

Анализа одредаба устава Србије мора се сместити у шири тео- 
ријски контекст. Полазни оквир представља схватање да сваки од- 
нос одговорности има четири елемента који га одређују: основ од- 
говорности — правило, односно диспозицију која се крши; објекат 
одговорности — прекршиоца диспозиције који одговара; субјекат 
одговорности — страну којој објекат одговорности одговара; и санк- 
цију коју сноси објекат одговорности. Путем тих елемената, потреб- 
но је дефинисати типове одговорности, који представљају идеалне 
теоријске моделе, у односу на које се може утврђивати евентуално
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одступање уставноправне стварности. Као најрелевантније и најза- 
ступљеније, издвајају се класификације одговорности на вертикалну 
и хоризонталну, као и на политичку и правну одговорност. Како је 
на овом месту немогуће извршити детаљну анализу тих типова од- 
говорности, њихове основне карактеристике биће изложене сажето.^

Хоризонтална одговорност је правно установљена могућност 
државног органа да контролише и санкционише други државни ор- 
ган или појединца који се налази на јавном положају, a вертикална 
одговорност је могућност смењивања државних функционера од 
стране грађана. Иако се подела заснива на субјектима и објектима 
одговорности, ниједан од ових типова не би смео да постоји неза- 
висно од основа одговорности, који је примарно изражен кроз по- 
делу на правну и политичку одговорност. Ипак, правна и политач- 
ка одговорност не могу се дефинисати искључиво путем основа од- 
говорности, односно засновати само на правном или политичком 
карактеру прекршаја због кога се утврђује одговорност. Ако би се из 
вида изгубили субјекти, објекти и санкција одговорности, не би 
било могуће дефинисати природу неког односа одговорности као 
правну или политичку. Стога правна одговорност постоји у случају 
кршења правне норме, a њена последица је неполитичка санкција 
коју изриче орган овлашћен да пресуђује у правним стварима који 
начелно није формиран на политичким принципима. Политичка 
одговорност има за основ погрешну, тј. нецелисходну политику. 
Она се остварује пред субјектом који је изабрао или именовао обје- 
кат одговорности на положај, односно дуж односа принципал—за- 
ступник {принципал—аГент). Санкција политичке одговорности је 
такође политичка, a састоји се у губитку и/или забрани обавл>ања 
функције.

Наведени типови одговорности представљају логички кохерент- 
не теоријске концепте који укључују све елементе одговорности. 
Иза њих стоји нормативни разлог, вредност која се жели постићи, 
те се уместо о типовима може чак говорити о системима или „ре- 
жимима” одговорности. Но, уставна стварност показује да су одсту- 
пања од ових режима честа, будући да се прршиком дефинисања 
односа одговорности мора водити рачуна да се они уклопе у посто- 
јећи систем организације власти, да остварују своју функцију која се 
састоји у ефикасној контроли и евентуалном изрицању санкције 
прекршиоцу диспозиције, док се понекад одступања јављају и као 
последица историјских, наслеђених образаца који су током времена 
за уставописце постали неупитни. Приликом прилагођавања режи- 
ма одговорности уставном поретку, врло често долази до „размене”

2 О типовима одговорности видети шире у Б. Трипковић, ПоЈам одШорносши 
у  уставном праву: покушаји типолоГије, Правни живот, бр. 14, том VI, 2008, стр. 
819-832.
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одговорности, која се састоЈИ у удаљавању од основних поставки 
неког режима, као и у мешању различитих режима одговорности. 
Приликом разматрања тих размена одговорности, поред нужног утвр- 
ђивања у којој мери се одустаје од принципа појединог режима од- 
говорности, мора се такође оценити колико је очувана сврха режи- 
ма одговорности, те да ли су одступања била нужна, ако се имају у 
виду дати систем поделе власти и конкретне уставноправне прилике.

Из свега наведеног, произлази и неколико хипотеза овог рада, 
односно питања на која би требало одговорити — каква је правна 
природа одговорности председника Републике Србије према устави- 
ма из 1990. и 2006. године; у којој мери су поштовани основни 
принципи режима одговорности; колика су одступања од тих режи- 
ма, ако постоје, и у којој мери су она била неминовна; да ли је од- 
говорност исправно уклопл>ена у постојећи систем организације вла- 
сти; да ли је одговорност председника уређена тако да обезбеди мо- 
гућност њеног реалног остварења, односно изрицања санкције од- 
говорности; да ли систем одговорности обезбеђује стабилност пред- 
седничког положаја и заштиту од олаког кажњавања; и, на крају, у 
којој мери постоји континуитет, a у којој дисконтинуитет, између 
два устава, у погледу одговорности председника Републике.

3. Одговорност председника Републике 
према Уставу из 1990. године

Уставом из 1990. године била су предвиђена два основна обли- 
ка председничке одговорности. Први тип одговорности је кривич- 
ноправна одговорност. О постојању ове одговорности може се за- 
кључити посредно, будући да је председничка функција заштићена 
имунитетом. Иако важи за све грађане, кривичноправна одговор- 
ност је у случају председника унеколико измењена, односно огра- 
ничена, да би се обезбедило несметано обављање његове функције. 
Други тип одговорности везан је искључиво за положај председни- 
ка, и, по природи ствари, не може бити примењен на све грађане. 
О квалификацији тог другог облика одговорности биће речи касни- 
је, док се за сада она може назвати уставноправном одговорношћу, 
по угледу на немачку теорију која је назива државноправном, уоча- 
вајући њен несумњиво некривични карактер.^

5 Појам државноправне одговорности највише је раз.матран у контексту одго- 
ворности .министара, али и носилаца извршне власти уопште. Видети о томе у: Р. 
Saladin, Verantwortmg als Staatsprinzip: Ein neuer Schliissel zur Lehre vom modernen 
Rechtsstaat, Haupt, Bern— Stuttgart, 1984; F. Greve, Die Ministerverantwortlichkeit im kon- 
stitutionellen Stoat, Duncker und Humblot, Berlin, 1977; H. Schambeck, Die Ministerver
antwortlichkeit, Verlag C. F, Muller, Karlsruhe, 1971; K. Korinek, Ministerverantwortlich
keit, Verlag Orac, Wien, 1986.
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3.1. Кривичноправна одговорносш

Председник Републике, у складу са прокламованим принципи- 
ма демократије и владавине права,"* кривично одговара начелно као 
и други грађани, али, за разлику од њих, ужива имунитет. Према 
Уставу из 1990. године, „председник Републике ужива имунитет као 
и народни посланик”, a о његовом имунитету одлучује Народна 
скупштина.5 Тиме је председник експлицитно подвргнут режиму 
кривичне одговорности, a истовремено су избегнуте недоумице које 
су се јавл>але у неким другим системима у погледу постојања и оби- 
ма његове кривичноправне одговорности.®

Будући да су кривичноправна и уставноправна одговорност ја- 
сно одвојене, оне чине потпуно независне режиме одговорности. 
Због тога се и о њиховој правној природи може одвојено суди- 
ти. Потпуно је јасно да се у случају кривичноправне одговорности 
председника Републике ради о правној одговорности. Она јесте до- 
некле модификована уплитањем парламента, као политичког тела, у 
поступак утврђивања одговорности, али то не доводи у питање ње- 
ну правну природу. Како се ради о уобичајеној заштити највиших 
државних функционера од кривичног гоњења, те како скупштина 
не одлучује о постојању или непостојању одговорности, већ само о 
тренутку покретања поступка, где се фактички јавља само као меди- 
јум одговорности, може се закључити да је природа ове одговорно- 
сти правна. Основ одговорности је повреда права (чињење кривич- 
Hor дела), о одговорности одлучују судови као органи овлашћени да 
ауторитативно пресуђују у правним стварима, a санкција је кривич- 
на, односно правна. Објекат одговорности није политички, јер се у 
случају кривичне одговорности не суди носиоцу функције, већ гра- 
ђанину који је игром случаја и председник Републике, a дела за која 
се суди може починити било који грађанин. Стога се несумњиво 
може закључити да је природа свих елемената, па и саме одговор- 
ности правна.

На начелном нивоу, кривичноправна одговорност је према Уста- 
ву из 1990. године била конзистентно уређена, али је конкретан на- 
чин регулисања патио од мањкавости. Према слову Устава, народни 
посланик није могао бити позван на кривичну одговорност, при- 
творен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у На- 
родној скупштини.^ У питању је апсолутни материјални имунитет,

 ̂ Члан 1. Устава из 1990. године.
5 Члан 86, став 9. Устава из 1990. године.
6 Нарочито је карактеристичан случај председника Француске Жака Ширака, 

изазван недореченостима које је Устав Француске садржавао у погледу односа кри- 
вичноправне и уставноправне одговорности. Видети шире о томе у Т. Ablard, Le sta- 
tut pđnal du chef de l'Žtat, Revue Franfaise de Droit Const!tutionnel, бр. 51, 3/2002, стр. 
637—661. и Т. Ablard, Le statut penal du chef de l'Žtat (2e partie). Revue Fran^aise de 
Droit Const!tutionnel, 6p. 52, 4/2002, стр. 843—866.

 ̂ Члан 77, став 2. Устава из 1990. године.
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који предвиђа потпуну немогућност постојања одговорности, тј. про- 
тивправности акта, a самим тим и кривичног дела. Материјални 
имунитет постоји у случају да је дело извршено у обавл>ању функ- 
ције, што је прецизније дефинисано кроз радње давања гласа или 
изражавања мишљења у Народној скупштини. Питање је колико 
упућивање на одредбе о посланичком имунитету обавезује на до- 
следну аналогну примену у случају имунитета председника Репу- 
блике. Ако председник Републике може одговарати само као и на- 
родни посланик, онда се поље примене апсолутног материјалног 
имунитета простире само на мишљење председника изражено у На- 
родној скупштини. Будући да он у скупштини не гласа, искључење 
противправности његовог дела могло би се свести на случајеве обра- 
ћања скупштини, и то у згради скупштине, чиме је простирање 
имунитета и територијално и функционално ограничено. Да је у 
Уставу било предвиђено како посланик не одговара за дела изврше- 
на у вршењу посланичке функције, тада би се правило без већих 
проблема могло аналогно применити на председника. Он би онда 
био заштићен за сва дела која изврши у оквиру своје функције, јер, 
по природи ствари, посланички положај не може имати истовреме- 
но са положајем председника.* Наравно, тешко је замислива ситуа- 
ција у којој би мишљење председника изражено у скупштини исто- 
времено имало елементе бића кривичног дела, те је материјални 
имунитет у случају шефа државе фактички беспредметан.

Посланици, a самим тим и председник, уживали су према Уста- 
ву од 1990. године и процесни имунитет. Наиме, народни посланик 
није могао бити притворен без одобрења скупштине, осим у случају 
када је затечен у вршењу кривичног дела за које је прописана казна 
затвора у трајању дужем од 5 година. Такође, без одобрења скуп- 
штине, против посланика није могао бити покренут кривични или 
други поступак у коме је могуће изрећи казну затвора, у случају да 
се он позове на имунитет. Како је смисао имунитета заштата функ- 
ционисања и нормалног рада скупштине, тако је и сама скупштина 
могла успоставити имунитет посланику, чак и када се сам није на 
њега позвао.® Решење по коме скупштина одлучује о укидању и ус- 
постављању имунитета председника је изнуђено. Сасвим је логично 
да она доноси одлуку када је у питању посланички имунитет, како 
би заштитила сопствено функционисање, док у случају председнич- 
ког имунитета једноставно није постојао орган коме би припала та- 
ква надлежност, јер је председничка функција инокосна. Стога је тај 
посао поверен скупштини, као телу које представља збир различи- 
тах друштвених и политичких интереса и гледишта. Ипак, будући 
да је формирана на политичким принципима, скупштина ће и у 
овом случају донети политачку, a не правну одлуку.

8 Члан 86, став 8. Устава из 1990. године.
® Члан 77, ставови 3, 4. и 5. Устава из 1990. године.
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Иако је решење било неизбежно, чини се да је ипак било мо- 
гуће и другачије уредити неколико питања. Како није постојала од- 
редба о нарочитој већини која би одлучивала о овом питању, при- 
мењивало се начелно правило по коме је теоретски било могуће да 
одлуку донесе већина од присутних посланика, с тим што је било 
неопходно да постоји кворум који је чинила већина од укупног бро- 
ја народних посланика. Премда је тешко замислива ситуација у ко- 
јој би одзив посланика за седницу на којој се одлучује о имунитету 
шефа државе био мали, постојала је могућност да 64 посланика 
омогуће кривично гоњење. За такву одлуку био би примеренији 
шири консензус политичких фракција, a самим тим и неки од об- 
лика квалификоване већине. Но, пошто се ради о пуком допуштању 
кривичног гоњења, a не и о доношењу одлуке о одговорности, ште- 
та и не би била толико велика да успостављање имунитета није мо- 
гло имати карактер и апсолутног искључења одговорности. У Уста- 
ву је изостала одредба по којој би рокови застарелости из кривич- 
ног поступка мировали у случају да је успостављен имунитет. Тако 
би председник за време док врши функцију био безбедан од кри- 
вичног гоњења, a у случају протека рокова застарелости, посредно 
и амнестиран. Јасно је да је овде у питању прикривена „размена” 
режима политичке и правне одговорности, јер би онда политичко 
тело, руководећи се политичким разлогом, посредно одлучивало о 
правном основу одговорности. Стога се може закључити како је ре- 
жим правне одговорности начелно постављен на исправне и теориј- 
ски логичне темеље, али је конкретан начин на који је имунитет ре- 
гулисан крио у себи могућност да се правна одговорност претвори 
у политичку.

3.2. Уставноправна одговорност

Поред кривичноправне одговорности, према Уставу из 1990. 
године, била је предвиђена и уставноправна одговорност, која је ка- 
рактеристична за готово све републиканске системе са инокосним 
шефом државе, од 1787. године и доношења Устава САД. О приро- 
ди уставноправне одговорности тешко је уопштено говорити, јер се 
решења веома разликују од државе до државе, па чак често и у 
оквиру уставног развитка исте државе." Ипак, може се издвојити 
неколико основних модела које су уставотворци могли применити. 
Будући да је парламент био једнодоман, искључена је била могућ- * *

'0 Члан 80, став 1. Устава из 1990. године.
* > Карактеристичан је случај САД, где је исти правни оквир различито тумачен 

током више од два века, па је у пракси импичмент, као облик уставноправне одго- 
ворности, био схватан и као политички, али и као правни инструмент. Видети, из- 
међу осталог; М. J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process: A Constitutional and 
Historical Analysis, Princeton University Press, Mnceton, 1996. и I. Brandt, Impeachment: 
Trials and Errors, Alfred A. Knopf, New York, 1972.
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ност увођења поступка импичмента у оригиналној форми, у којој је 
он из Британије пренет у Америку, али и у бројне друге европске и 
неевропске земље.'^ Како је било немогуће установити суђење гор- 
њег дома на основу оптужбе доњег, на располагању је било обавља- 
ње целокупног поступка у доњем дому,*^ мешовити тип легислатив- 
ног и судског поступка где се један део процеса одиграва и пред ре- 
довним, уставним или посебним судом,'*' као и варијанта у којој по- 
ступак покреће парламент, a коначну одлуку доносе грађани на ре- 
ферендуму, тј. плебисциту.'^

У складу с начином избора председника, Уставом Србије из 
1990. године била је предвиђена одговорност председника грађани- 
ма. Председник је могао бити опозван путем плебисцита, који се 
расписивао уколико Народна скупштина „оцени” да је председник 
прекршио Устав, и то двотрећинском већином од укупног броја на- 
родних посланика. Председник је могао бити опозван једино већи- 
ном од укупног броја бирача, a у случају неуспешног опозива, тј. 
ако бирачи не опозову председника, скупштина се распуштала.'^ 
Процедура у скупштини била је предвиђена пословником. Предлог 
за покретање поступка могло је поднети 30 народних посланика, a 
након седам дана скупштина је одлучивала да ли ће се питање увр- 
стити у дневни ред. Потом се предлог достављао посебном одбору 
ради подношења извештаја, да би се након тога отварао претрес и 
евентуално доносила одлука о покретању поступка опозива.’’ На 
овај начин, усвојена је концепција одговорности шефа државе која 
је била нарочито карактеристична за прве парламентарне системе 
где се шеф државе бирао непосредно. Такво решење постојало је, 
рецимо, према Вајмарском уставу (1919) и Уставу Аустрије (1929).

У погледу правне природе уставноправне одговорности, посто- 
је две могућности — да се она оцени као политичка или као правна. 
Сваки од режима има своја правила и елементе, који представл>ају 
логачну целину. Зато је неопходно оценити сваки од елемената по- 
наособ. Председник, као објекат одговорности, овде одговара као 
функционер, и то за дела учињена у вршењу функције. To није екс-

'2 Видети, имеђу осталог уставе Аргентине (1994), Бразила (1988), Чилеа (1980), 
Колумбије (1991), Индије (1950), Ирске (1937), Израела (1948), Италије (1948), Мек- 
сика (1917), Парагваја (1992), Филипина (198ф и САД (1787).

13 Видети, имеђу осталог уставе Летоније (1998), Литваније (1992), Малте (1964), 
Перуа (1993), Словачке (1992), Шри Ланке (1978) и Турске (1982).

Видети, имеђу осталог уставе Албаније (1998), Азербејџана (1995), Боливије 
(1967), Бугарске (1991), Хрватске (1990), Кипра (1960), Чешке (1992), Финске (2000), 
Француске U958), Грчке (1975), Мађарске (1949), Македоније U991), Пољске (1997), 
Португалије (1976), Румуније (1991) и Словеније (1991).

'5 Видети, имеђу осталог уставе Аустрије (1929) и Исланда (1944).
Члан 88. Устава из 1990. године.

17 Видети у: И. Пејић, Политичка одговорност председника републике, Зборник 
радова Правног факултета у Нишу, 1996/1997, стр. 154—172. За ранију пркЈцедуру ко- 
ја је укључивала Одбор за уставна питања видети Пословник о раду Народне скуп- 
штине, Службени гласник Републике Србије 69/94. и 70/94, члан 183.
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плицитно наглашено, али недвосмислено произлази из постоЈања 
кривичноправне одговорности која би требало да омогући да се 
председник гони за кршење права ван јавне функције, као и сваки 
други грађанин. Субјекти одговорности — скупштина и грађани — 
несумњиво представљају политичка тела, која не могу доносити од- 
луке у правним питањима. Санкција одговорности је такође поли- 
тичка и подразумева престанак мандата, без икаквих других прав- 
них последица или казни. Стога је преостао само основ одговорно- 
сти, који се састоји у повреди Устава. Управо је тај основ одговор- 
ности већину аутора навео на закључак како се ради о правној одго- 
ворности, јер је посреди кршење правне норме.'*

Ипак, у питању није правна одговорност. Такав закључак би се 
могао извући и по принципу претежности, јер су сви остали еле- 
менти односа одговорности осим основа политички, a не правни. 
Међутим, и сама повреда устава, може се схватити двојако — као 
правни и као политички прекршај. Чак и у државама где су основи 
одговорности „више правни”, као што су Француска („велеиздаја”) 
и САД („издаја, мито и други високи злочини и прекршаји”), гото- 
во је неподељен став теорије да су у питању специфични, политич- 
ки деликти, на које се не могу једноставно применити дефиниције 
из друтих грана права.'® Ако се устав схвати и као политички, a не 
само као правни акт, јасно је да повреда устава значи истовремено 
и политички прекршај. To је увек повреда политичких дужности 
или правила која важе у политичкој сфери. Сва кривична дела су 
предвиђена кривичним законодавством, a врло често она предста- 
вљају и повреду неких од вредности заштићених уставом. Но, то не 
значи да у сваком том случају постоји повреда устава, јер за њу мо- 
же одговарати само функционер који располаже политичким овла- 
шћењима, a не и обичан грађанин. Појединац неће, иако је рецимо 
угрозио нечије право на живот, одговарати за повреду устава, него 
за неко од кривичних дела против живота и тела. Поред тога, ако 
се у обзир узме тело које одлучује о повреди, које је нестручно да 
даје оцену о противправности неког понашања, несумњиво је да и 
основ одговорности постаје мање правни a више политички. Они 
који оцењују да ли је прекршено правило одређују у крајњој инстан-

18 Видети, на при.мер: Д. Поповић, Питање имуниШета у  УсШаву Републике Ср- 
бије, у: М. Јовичић, (ур.), Статус и овлашћења председника републике у  уставним си- 
сШемима JySocnaeuje, Србије и Црне Горе, Југословенско удружење за уставно право, 
Београд, 1997, стр. 46—49; И. Пејић, нав. дело, стр. 168—171.

19 Видети, између осталог: А. Hamilton, J. Madison, J. Jay, The Federalist, The 
Gideon Edition, Liberty Fund, Indianapolis, 2001, crp. 338; J. R. Labovitz, Presidential Im
peachment, Yale University Press, New Haven, 1978, crp. 26—131; R. Berger, Impeach
ment: The Constitutional Problems, Bantam Books, New York, 1974; M. Hauriou, Precis 
de droit constitutionnel, Sirey, Paris, 1929, crp. 415; G. Vedel, Manuel elementaire de droit 
constitutionnel, Sirey, Paris, 1949, crp. 431; M. Duverger, Droit constitutionnel et institu
tions politiques, Paris, 1959, tom II, crp. 661; M. Prćlot, Institutions politiques et droit con
stitutionnel, Paris, 1961, crp. 638.
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ци и правну природу правила, нарочито ако је неодређена и непре- 
цизна, као у случају повреде устава.

Повреда устава као основ одговорности има другу функцију 
у поступку опозива. Она није намењена да од политичке начини 
правну одговорност, већ да ограничи могућност парламента да не- 
сметано покреће поступак без нарочитог образложења, како то чи- 
ни у случају изгласавања неповерења влади. Тиме је председник 
учињен стабшшијим, јер је парламенту ипак потребно некакво оправ- 
дање за иницирање поступка, па макар оно било неодређено и под- 
ложно различитим тумачењима. Са друге стране, несумњиво је да је 
увршћивањем повреде устава као основа одговорности, режим по- 
литичке одговорности добио и правну компоненту, која не би по- 
стојала уколико би председник отворено одговарао за, рецимо, не- 
целисходно или несавесно обављање функције.

Дакле, уставом је поред правне и хоризонталне одговорности, 
била предвиђена и политичка и вертикална одговорност, која није 
до краја доследно спроведена, јер је у поступку учествовао и парла- 
мент (елемент хоризонталне одговорности), док је основ одговорно- 
сти подсећао на правни, или био делимично правни (елемент прав- 
не одговорности). Размена између режима правне и политичке од- 
говорности је само делимична и привидна — ради се само о једном 
од елемената за који се не би могло без резерве тврдити да је прав- 
ни. Размена између вертикалне и хоризонталне одговорности је та- 
кође делимична и привидна. Скупштина само покреће поступак, у 
њему учествује делимично, док грађани доносе коначну одлуку, па 
се не може рећи да председник одговара скупштини која ra није 
изабрала (ван односа принципал—заступник). Са друге стране, скуп- 
штина је израз воље грађана, те као таква може да укаже да је пред- 
седник изгубио легитимитет, што се може потврдити на плебисци- 
ту. Тиме поступак опозива добија и карактер сукоба највиших opra- 
на, при чему се скупштина распушта уколико опозив не успе, што 
би требало да допринесе да се политички ставови парламента и 
председника уједначе, a таме и да се избегне евентуална блокада 
уставних институција. Уставни сукоб разрешавају грађани, који би о 
томе и требало да одлучују јер је у питању сукоб легитимитета.

Међутим, упркос начелној усклађености решења из устава са 
теоријским моделима — подвојености режима правне и политичке 
одговорности уз незнатну размену, као и хоризонталној и вертикал- 
ној одговорности постављеним у складу са сопственом унутрашњом 
логиком — одговорност није била уређена сагласно основним демо- 
кратским начелима која су у основи политичког режима одговор- 
ности и представл>ају вредност која се тим режимом штити. Логич- 
ка кохерентност решен>а је само привидна, односно она нема вред- 
ност за себе, пошто је сврха режима одговорности успешно обесми- 
шљена.
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Ha првом месту, већина потребна за опозив председника била 
је значајно већа од оне која је потребна за његов избор. Устав је 
предвиђао да се председник опозива већином од укупног броја би- 
рача,^“ док је за избор била довољна већина од изашлих бирача.^' 
Овај поремећај односа принципал—заступник, a самим тим и поли- 
тичке одговорности, не може се оправдати потребом да се председ- 
ничка функција учини стабилном. За опозив се не може тражити 
строжија већина него за избор, јер би то значило да председник ко- 
ји је изгубио легитимитет може опстати на функцији. Такође, када 
је посреди политичка одговорност шефа државе у облику опозива, 
истовремено се одиграва сукоб највиших државних органа једнаког 
легитимитета. Сукоб две гране власти које су стекле легитимитет 
непосредним изборима, требало би да буде уређен тако да једна од 
њих, вољом грађана, изађе као победник. Начелно, устав не би 
смео да унапред стаје на страну једног или другог органа, јер су њи- 
хови легитимитети једнаки. Пошто је изостанак опозива председни- 
ка истовремено значио и распуштање скупштине, овакво решење је 
могло да доведе до ситуације у којој грађани дају своје поверење 
скупштини, али не досежу потребну већину за опозив председника, 
те он остаје на функцији супротно вољи грађана.

Поред тога, Устав из 1990. године не само да је нарушио основ- 
ну логику института опозива, већ је изузетно високо постављеним 
условима истовремено онемогућио опозив у пракси. Осим што не- 
ма правног објашњења за тако строгу већину, која не кореспондира 
са изборном већином, она је и политички неостварива. Фактички, 
опозив председника је по важности и степену сагласности грађана 
био изједначен са променом устава.^^ Ако се има у виду колико је 
било тешко постићи већину потребну за уставну ревизију на рефе- 
рендуму 2006. године, јасно је да је опозив председника био немо- 
гућ, ма колико начелно био исправно теоријски замишљен.

Политичка одговорност председника Републике се тако своди- 
ла на изборну одговорност, која је мањкава из више разлога. На пр- 
вом месту, таква одговорност зависи од воље председника да се по- 
ново кандидује. Поред тога, она важи само једанпут, између два по- 
везана мандата, јер се према Уставу исто лице за председника мо- 
гло бирати само два пута.” На крају, у Уставу Србије из 1990. годи-

20 Члан 88, став 3. Устава из 1990. године.
2' Закон о избору председника Републике, Службени гласник PC, бр. 1. од 28. 

VI 1990, 79. од 3. XI 1992, 73. од 5. XI 2002, 93. од 19. IX 2003. Током већег дела ва- 
жења Устава, захтевана је минимална излазност бирача од 50%+1, што је фактички 
потребну већину подизало на 25%+1 од уписаних бирача.

22 Као симбол владавине Луја XIV у Француској остала је изрека „Држава — то 
сам ја”, a симбол опозива председника по Уставу Србије од 1990. године могао би 
бити „Устав — то сам ја”.

22 Члан 86, став 3. Устава из 1990. године. Изборна вертикална одговорност, 
која се дешава са.мо једном, после пет година .мандата, није допуњена могућношћу 
расписивања референдума од стране председника Републике, која постоји, рецимо,
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не је у потпуности изостао институт премапотписа, којим би мини- 
стри преузели политичку одговорност за акте шефа државе, што је 
додатно учврстило његов фактички, али и правно, политички неод- 
говоран положај.

4. Одговорност председника Републике 
према Уставу из 2006. године

У погледу положаја председника Републике, између два пост- 
социјалистичка устава Србије постоји континуитет. Ова начелна оце- 
на не важи у погледу одредаба које су везане за новостечену неза- 
висност Србије (нпр. надлежности у домену поставл>ања и опозива- 
ња амбасадора), као и у погледу губитка више пута критикованих 
самосталних овлашћења које је председник имао у стањима нужде 
према Уставу из 1990. године. Упркос томе, систем организације 
власти остао је мешовит, или полупредседнички, у зависности од 
Tora прихвата ли се ова концепција или не, a континуитет се најви- 
ше одражава у чињеници да се председник бира непосредно и да 
стога располаже непосредним легитимитетом, равним ономе који 
има Народна скупштина. Ипак, одговорност председника Републи- 
ке уређена је на различит начин, те у том погледу постоји одређена 
сличност, али не и континуитет међу уставима.

4.1. Кривичноиравна одговорносш

Уставом из 2006. године, као и у претходном систему, уређена 
је кривичноправна и уставноправна одговорност председника. О 
кривичноправној одговорности председника може се поново судити 
посредно — Устав предвиђа н>егов имунитет који је једнак посла- 
ничком. To значи да ће се аналогно примењивати одредбе Устава и 
других прописа које регулишу посланички имунитет, a о имунитету 
председника одлучује Народна скупштина.^'' Природа овог режима 
одговорности је, као и у претходном Уставу, чисто правна. Сви еле- 
менти односа одговорности су правни, a уплитање скупштине је та- 
кође везано само за време покретања поступка, a не и за утврђива- 
ње одговорности.

Имунитет председника може бити материјални и процесни. 
Материјални имунитет је апсолутан, јер према Уставу „посланик не

према француско.м Уставу из 1958. године. Иако не доводи до престанка мандата 
председника, француски председник путем референдума може ставити поверење 
грађана у њега на п{К)бу, те, иако није дужан да поднесе оставку уколико га грађани 
не подрже, референдум представља један од важних .механизама одговорности шефа 
државе у француској V Републици.

Члан 119. Устава из 2006. године.
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може бити позван на кривичну или другу одговорност за изражено 
мишљење или гласање у вршењу своје посланичке функције”.̂  ̂Ако 
се изузме неспретна формулација, која претпоставља да би посла- 
ник могао поред своје посланичке функције вршити и нечију туђу, 
ова одредба далеко боље одређује посланички имунитет, омогућава- 
јући да се правило аналогно примени и на председника Републике. 
За разлику од имунитета према Уставу из 1990. године, који је био 
ограничен на изражено мишљење или дати глас у Народној скуп- 
штини, овде се председник штити за дела учињена у вршењу своје, 
a не посланичке функције, што јасно произлази из смисла уставне 
одредбе. Дела која не подлежу редовном кривичноправном режиму 
су општије дефинисана, па тако могу аналогно да се примене и на 
председника Републике.

Но, као и свако упућивање на аналогну примену, ни ово није 
лишено непрецизности које потенцијално могу довести до пробле- 
ма приликом тумачења. Према уставној норми, посланик ужива ап- 
солутни материјални имунитет који га штити од било какве одго- 
ворности, кривичне или друге природе. Очигледна је намера уста- 
вотворца да избегне непотребно набрајање типова одговорности, те 
да заштити посланика од утврђивања прекршајне, дисциплинске 
или друге одговорности. Међутим, како се одредба примењује и на 
председника Републике, то значи да и он ужива апсолутни имуни- 
тет за сваки вид одговорности, па самим тим и за уставноправну 
одговорност, уз услов да је дело учињено изражавањем мишљења 
или гласањем у вршењу функције. Пошто је основни циљ уставно- 
правне одговорности да се председник разреши због аката које из- 
врши у функцији, ово би довело до парадокса — председник је 
уставноправно одговоран само ако је дело починио у вршењу функ- 
ције, док га у том истом случају штити апсолутни материјални иму- 
нитет. To значи да би уставноправна одговорност била ограничена 
на дела учињена у вршењу функције, али не изражавањем мишље- 
ња или давањем гласа. Тиме би уставноправна одговорност била 
знатно сужена, јер се функција највећим делом и врши изражава- 
њем мишљења у некој форми. У питању је редакцијски пропуст, и 
потпуно је јасно да смисао ове одредбе није био да председника 
учини неодговорним за дела учињена у функцији, према режиму 
уставноправне одговорности. Ипак, о овоме би ваљало водити ра- 
чуна приликом следеће ревизије Устава. Далеко боље би било да се 
на рачун економичности уставног текста, посебном одредбом дефи- 
нише имунитет председника и овакве недоумице у потпуности от- 
клоне.

У погледу процесног имунитета, решења из два устава су гото- 
во попуно иста, те у великој мери важе оцене везане за Устав из 
1990. године. Штавише, у Уставу из 2006. године се понавља да се

25 Члан 103, став 2. Устава из 2006. године.
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посланик штити од кривичног или другог поступка у коме се може 
изрећи казна затвора, што је истоветно норми претходног Устава, 
при чему је изгубљено из вида да казну затвора може изрећи само 
суд. To значи да се према тренутном стању законодавства у другом 
поступку, сем кривичног, више ни не може изрећи казна лишења 
слободе.^® Посланици се, као и председник, стога тренутно не шти- 
те од гоњења за прекршаје, барем до почетка примене Закона о 
уређењу судова.2’

Одредбу по којој се процесни имунитет простире на поступке у 
којима је могуће изрећи казну затвора (тј. лишења слободе),^® вал.а 
тумачити тако да се она односи на тип поступка, a не и на конкре- 
тан процес. To значи да се председник не може гонити без одобре- 
ња скупштине у било ком типу поступка у коме је могуће изрећи 
казну затвора, без обзира што је у конкретном случају, односно за 
почињено дело, могућа осуда само на, рецимо, новчану казну. У 
супротном, оцена да ли је могуће водити поступак без одобрења 
скупштине подлегала би тумачењу органа пред којим се води посту- 
пак, што је очигледно у супротности са намером уставотворца, јер 
би тада могућност гоњења председника Републике зависила од ква- 
лификације дела коју учини орган гоњења.”

Процесни имунитет председника Републике је према Уставу из 
2006. године делимично и унапређен. Наиме, избегнуте су недоу- 
мице које су одликовале решења из претходног Устава, јер је успо- 
стављање имунитета јасно добило карактер какав би и требало да 
има. Ако је имунитет успостављен, не теку рокови застарелости у 
поступку за који је имунитет успостављен. To значи да према новом 
Уставу процесни имунитет не може попримити апсолутни карактер, 
јер ће се поступак наставити по престанку мандата.^ Поред тога, о 
укидању имунитета се одлучује већином од укупног броја послани- 
ка, чиме се за ту одлуку исправно тражи већа сагласност међу по- 
сланицима.^' Питање је, међутим, којом већином се одлучује о ус- 
постављању имунитета председника (и посланика) који се није по- 
звао на имунитет. Како је могуће да скупштина успостави имунитет

Према Уставу из 2006. године, казну лишења слободе може изрећи само 
суд, a не и судија за прекршаје. Видети члан 27, став 4, Устава од 2006. године.

7̂  Закон о уређењу судова (Службени гласник PC, 116/2008) почиње да се 
примењује од 1. јануара 2010. године, a предвиђа формирање прекршајних судова и 
Вишег прекршајног суда, што ће из.менити тренутно неуставно законодавство и 
праксу пр>ема који.ма се казна лишења слободе изриче и у прекршајном поступку, од 
стране органа за прекршаје.

28 Устав користи термин „казна затвора”, иако би правилније било да се упо- 
требл>ава израз ,ртишен>е слободе”, јер затвор означава институцију у којој се извр- 
шава казна лишења слободе.

25 Ово питање би према тренутно важећем праву требало да буде беспредмет- 
но, јер се у прекршајно.м или другом поступку не би смела изрећи казна лишења 
слободе, што се, упркос експлициној уставној забрани, ипак чини.

20 Члан 103, став 6. Устава из 2006. године.
2> Члан 105, став 2, тачка 7. Устава из 2006. године.
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и у TOM случају, a Устав не наводи посебну већину за доношење та- 
кве одлуке, остаје да се примени опште правило о доношењу одлука 
у Народној скупштини, односно већина од присутних посланика, уз 
услов да је присутна већина посланика. У Уставу су таксативно на- 
ведене одлуке које се доносе строжијом већином, што значи да се 
овај круг питања законом не може проширивати.^^ Зато је неуставна 
одредба Закона о председнику Републике, која, додуше потпуно ра- 
зложно, предвиђа да „о имунитету председника Републике одлучује 
Народна скупштина, већином гласова свих народних посланика”.̂  ̂
Није на законодавцу да исправлза грешке уставотворца, чак и онда 
када би их требало исправити. Стога се посебном већином о иму- 
нитету одлучује само у случају укидања, a не и успостављања иму- 
нитета.

Поступак у вези са имунитетом је детаљније уређен Пословни- 
ком Народне скупштине. Пословником је значајна улога додељена 
Административном одбору, који подноси извештај и даје предлог 
скупштини, када надлежни орган поднесе захтев за одобрење одре- 
ђивања притвора или покретања поступка.^'' Административни од- 
бор је једини овлашћени предлагач успостављања имунитета, када 
се посланик (тј. председник) на њега не позове, и то само у случају 
да је то неопходно ради обављања његове посланичке (односно 
председничке) функције.^^ Овакво ограничење Устав не познаје, јер 
је скупштина овлашћена да имунитет успостави без додатних усло- 
ва. Пословник није усклађен са новим Уставом, јер је ова одредба 
задржана из старог, који је ово ограничење познавао. Питање је та- 
кође када је успостављање имунитета потребно ради вршења функ- 
ције, па би ову одредбу требало уклонити из позитивних прописа.

Ако је посланику одређен притвор, или против њега покренут 
поступак, a Народна скупштина му успостави имунитет, притвор се 
укида, односно поступак се обуставља.^® Према слову Пословника, 
поступак се може водити само за дело у вези с којим је скупштина 
дала одобрење, a смисао ове одредбе је у томе да се оптужба не мо- 
же проширити у току поступка и на дела за која не постоји одобре- 
ње Народне скупштине.^’ Ипак, ова одредба оставл>а простор за не- 
доумице, јер је нејасно у ком тренутку се може водити поступак. 
Ако скупштина даје одобрење, то значи да се поступак не може во- 
дити чак и када се функционер заштићен имунитетом на њега не 
позове, пре него што је скупштина одлучивала о успостављању не-

32 Видети члан 105. Устава из 2006. године.
33 Члан 11, став 2. Закона о председнику Републике, Службени гласник PC, 

бр. 111/07.
34 Члан 172, став 2. Пословника Народне скупштине Републике Србије, пречи- 

шћен текст од 18. фебруара 2009. године.
35 Члан 173, став 1. Пословника Народне скупштине Републике Србије.
36 Члан 173, ставови 2. и 3. Пословника Народне скупштине Републике Србије. 
32 Члан 174. Пословника Народне скупштине Републике Србије.
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вољног имунитета. Исправније би било да се поступак води и тада, 
јер скупштина може a и не мора одлучивати о имунитету, a такође 
није ограничена никаквим роком. Тиме је практично уведена прет- 
поставка успостављања процесног имунитета, иако то није његов 
смисао — он се установљава, и не постоји без одлуке скупштине. 
Према решењу из Пословника, имунитет се претпоставља, a кри- 
вично гоњење је изузетак који скупштина допушта, при чему посто- 
ји оборива претпоставка да је имунитет успостављен.

Смисао успостављања имунитета је такође и у спречавању во- 
ђења поступка за време трајања мандата, при чему се поступак на- 
кон тога наставља. Због тога је нејасно због чега у Пословнику сто- 
ји да ће се поступак против посланика обуставити ако му Народна 
скупштина успостави имунитет. Ако се поступак обустави, тада га 
није могуће поново покренути или наставити након отклањања пре- 
прека за вођење поступка. Кривични поступак би се, у складу са 
Закоником о кривичном поступку, у том случају морао прекинути 
(у фази истраге), или би се оптужница морала одбацити (у фази на- 
кон ступања оптужнице на снагу).^* Једино тако би поступак могао 
да се настави након престанка мандата председника или посланика, 
што је несумњиво била намера уставотворца када је предвидео да у 
кривичном поступку не теку рокови застарелости ако се успостави 
имунитет.

Како је већ спорно и само регулисање имунитета и кривичне 
одговорности у подзаконском акту, уз уважавање специфичне прав- 
не природе пословника који се према Уставу доноси чак и строжи- 
јом већином него закон који уређује функционисање скупштине, 
чини се да би било целисходно да се имунитет прецизније регули- 
ше при усвајању Закона о Народној скупштини.^’ Истом приликом 
било би упутно дефинисати улогу посланика и председника о чијем 
се имунитету одлучује на седници Административног одбора. Наи- 
ме, према Пословнику, о одржавању такве седнице посланик се по- 
себно обавештава,“  a из опште одредбе о раду свих одбора произ- 
лази да сваки посланик има право да учествује у раду одбора, без 
обзира на то да ли је члан тог одбора.'" Иако у раду одбора могу

38 Видети члан 252, став 1. и члан 349, став 1, тачку 2. Законика о кривичном 
поступку (Службени лист CPJ, бр. 70/2001, 68/2002, Службени гласник PC, 58/2004, 
85/2005, 115/2005). Видети, такође, члан 283, став 1, тачку 4. и члан 373, став 1, тач- 
ку 2. Законика о кривичном поступку (Службени гласник PC, бр. 46/2006), који још 
није почео да се примењује.

39 Усвајање таквог закона је предвиђено чланом 110. Устава из 2006. године. 
Пословник не прати чак ни терминологију новог Устава, јер на једном месту говори 
о успоставллњу имунитета, што је термин који.м се користи и уставотворац (члан 
173, став 1. Пословника Народне скупштине Републике Србије), a на другом, само 
два става дал>е, о установљавању имунитета (члан 173, став 3. Пословника). Такође, 
користи се термин имунитетно право, иако се у Уставу доследно говори само о иму- 
нитету.

'♦0 Члан 172, став 3. Пословника Народне скупштине Републике Ср>бије.
91 Члан 78, став 1. Пословника Народне скупштине Републике Србије.
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учествовати чак и стручни и научни радници/^ правила по коме би 
такво право имао и председник Републике нема, па се он о седници 
само обавештава, али нема право да у њој и учествује и евентуално 
изложи разлоге због којих би му ваљало успоставити имунитет.

4.2. Усшавноправна одговорносш

Према Уставу Републике Србије из 2006. године, поред кри- 
вичне одговорности, предвиђена је и уставноправна одговорност. 
Председник више није одговоран грађанима који ra бирају, већ је 
предвиђена посебна процедура која захтева додатно тумачење. Основ 
одговорности је, као и до сада, повреда Устава, док се, у складу са 
новоутврђеним поступком, a нарочито субјектима односа одговор- 
ности, у Уставу говори о разрешењу, a не о опозиву председника 
Републике.

Поступак разрешења раздвојен је на три фазе. Прва фаза обу- 
хвата покретање поступка, друга одлучивање Уставног суда о посто- 
јању повреде Устава, a трећа изјашњавање Народне скугадтине о 
разрешењу. У погледу покретања поступка јавиле су се одређене 
недоумице. У Уставу се наводи да поступак за разрешење може да 
покрене Народна скупштина, на предлог најмање једне трећине на- 
родних посланика. Неки ауторитети у области уставног права, по- 
пут Венецијанске комисије Савета Европе, тумачили су ову одредбу 
тако да поступак може покренути трећина посланика самостално, 
тј. да је довољно да предлог својим потаисима подржи најмање 84 
посланика да би се покренула процедура.'*^ Иако је тачна оцена Ве- 
нецијанске комисије да је ова одредба „не баш сувише јасно сачи- 
њена”, не може се из ње закључити да поступак покреће трећина 
посланика, јер они само предлажу скупштини доношење одлуке о 
покретању поступка. Из текста Устава произлази да Народна скуп- 
штина може покренути поступак када то предложи трећина посла- 
ника, али и не мора, што значи да се и она у целини мора изјасни- 
ти о предлогу трећине посланика, па се тек након одлучивања у 
скупштини подноси захтев Уставном суду да се изјасни о постојању 
повреде Устава.''^

‘•2 Члан 78, став 4. Пословника Народне скупштине Републике Србије.
“•з Видети: European Commission for Democracy through Law (Venice Commis

sion), Opinion on the Constitution o f Serbia, adopted by the Commission at its 70th plenary 
session (Venice, 17— 18 March 2007), Opinion No. 405/2006, CDL-AD(2007)004, crp. 12, 
тачка 55; P, Марковић, Уставни суд y  Уставу Републике Србије од 2006. Године, /П1али 
Правног факултета у Београду, бр. 2/2007, стр. 38—39.

^  Такво тумачење заступају, рецимо, М. Пајванчић, Уставно право, Правни 
факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2008, стр. 295. и П. Јовановић, Уставно-правни 
положај председника Републике Србије у  ко.мпаративноЈ перспективи, Зборник радова 
Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2007, стр. 138.
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Проблеми са тумачењем су додатно продубљени накнадно до- 
нетим Законом о Уставном суду, као и Законом о председнику Ре- 
публике. У Закону о Уставном суду је предвиђено да „поступак од- 
лучивања о повреди Устава од стране председника Републике по- 
креће Народна скупштина, на предлог трећине народних послани- 
ка”.'*5 На сличан начин ово питање је регулисано и Законом о пред- 
седнику Републике: „Разрешење председника Републике може На- 
родној скупштини да предложи најмање једна трећина народних 
посланика ако сматра да је он повредио Устав, a поступак за разре- 
шење покреће се већином гласова свих народних посланика”.'  ̂ Из 
дикције оба закона произлази да је скупштина дужна да покрене 
поступак сваки пут када постоји предлог подржан од стране трећи- 
не посланика.“*’ Како би то представљало правну и политичку бе- 
смислицу, јер нити се скупштина може приморати да гласа на од- 
ређени начин, нити би то накнадно изјашњавање скупштине имало 
икаквог смисла ако би поступак морао да се покрене већ чињени- 
цом да је трећина посланика то тражила, требало би ове одредбе 
тумачити тако да се поступак покреће тек када се скупштина изја- 
сни позитивно 0 том питању.

Недоумице су, међутим, даље проширене Законом о председ- 
нику Републике, јер је он неуставно усложио процедуру, захтевајући 
да се 0 покретању поступка скупштина изјасни већином од укупног 
броја посланика. Како је већ наведено, Устав таксативно набраја 
случајеве у којима се одлуке доносе квалификованом већином, a од- 
лука о покретању поступка разрешења председника Републике не 
спада у тај круг питања. Без обзира на то да ли би посебна већина 
била у овом случају оправдана или не, одредба Закона о председни- 
ку Републике је апсолутно неуставна и као таква мора бити предмет 
одлучиварва Уставног суда.

Питање саме скупштинске процедуре приликом покретања по- 
ступка, невезано за потребну већину, није дефинисано, јер Послов- 
ник Народне скупштине није усклађен са Уставом из 2006. године. 
У Пословнику се у два наврата само говори о опозиву председника, 
који као институт више не постоји. На првом месту, наводи се да 
ће Одбор за уставна питања разматрати предлог за опозив. На дру- 
roM месту се опозив само помиње у наслову одељка 4, дела XIV 
(„Оставка и опозив председника Републике”), који се састоји од 
једног члана у којем се, међутим, уопште не уређује опозив, већ пи- 
тање преузимања вршења дужности председника Републике који је 
поднео оставку, од стране председника Народне скупштине.''* •*

•*5 Члан 93, став 1. Закона о Уставном суду, Службени гласник PC, бр. 109/2007. 
Члан 15, став 1. Закона о председнику Републике, Службени гласник PC, 

бр. 111/2007.
Видети Р. Марковић, нав. дело, 2007, стр. 38.
Члан 44, став 1. и члан 189. Пословника Народне скупштине Републике Ср-

бије.
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По покретању поступка за разрешење, односно након што скуп- 
штина већином гласова присутних посланика, ако седници прису- 
ствује већина народних посланика, a на предлог трећине народних 
посланика, поднесе предлог за разрешење, он улази у другу фазу 
која се одвија пред Уставним судом. Улога Уставног суда у поступку 
разрешења није до краја дефинисана Уставом. Наиме, Устав само 
наводи да је Уставни суд дужан да по покренутом поступку за раз- 
решење одлучи у року од 45 дана о постојању повреде устава."*® На- 
ведена норма има два битна елемента. Први је рок у коме Уставни 
суд доноси одлуку и он износи 45 дана од покретања поступка за 
разрешење. Други елемент представл>а правну квалификацију одлу- 
чивања Уставног суда, јер се наводи да Уставни суд оддучује о по- 
вреди Устава, a не да се рецимо изјашњава или даје мишљење о 
том питању. Из тога би се могло закључити да уставносудска фаза 
поступка разрешења има једнаку улогу као и остале две фазе које се 
одигравају у скупштини, те да се поступак може у тој фази оконча- 
ти уколико Уставни суд утврди да повреде Устава није било. Будући 
да Уставни суд одлучује о постојању повреде Устава, произлазило 
би како скупштина ту одлуку мора поштовати, јер су одлуке Устав- 
ног суда „коначне, извршне и општеобавезујуће”,50 док је свако та- 
кође „дужан да поштује и извршава одлуку Уставног суда”.̂ ‘

Иако из дикције Устава произлази да је у питању одлука Устав- 
ног суда која има квалитете који су везани за сваку другу одлуку ове 
инстанце, уколико би се прихватило то тумачење, потпуно би бес- 
предметна постала одредба Устава према којој се председник разре- 
шава „одлуком Народне скупштине, гласовима најмање две трећине 
народних посланика”.̂  ̂ Будући да према Уставу постоји и трећа фа- 
за поступка, у којој скупштина доноси коначну одлуку, једини могу- 
ћи закључак је да одлука Уставног суда не обавезује скупштину у 
овом случају. Да је уставотворац желео да коначну одлуку у поступ- 
ку разрешења доноси Уставни суд, трећа фаза поступка би у потпу- 
ности изостала. Да је намера била да одлука Уставног суда обавезује 
скупштину, Уставом би било предвиђено како скупштина мора раз- 
решити председника ако Уставни суд утврди да је он повредио 
Устав, односно да ће скупштина разрешити председника Републике 
само у случају да Уставни суд донесе одлуку о постојању повреде 
Устава.

Овако непрецизно дефинисање улоге Уставног суда тешко се 
може објаснити. Устав на више места различито дефинише одређе- 
не надлежности Уставног суда, у зависности од тога да ли је пита- 
ње уређено у Шестом делу Устава („Уставни суд”), или на неком

“*9 Члан 118, став 3. Устава из 2006. године.
50 Члан 166, став 2. Устава из 2006. године.
51 Члан 171, став 1. Устава из 2006. године.
52 Члан 118, став 1. Устава из 2006. године.
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другом месту.” Kao да Устав не представља јединствени акт, a Устав- 
ни суд исти орган, правна природа одлуке Уставног суда у поступку 
разрешења није јединствено регулисана, па се о н>ој може само по- 
средно судити, али ни онда није могуће понудити апсолутно тачно 
и потпуно утемел>ено тумачење. Ако се обавезност, извршност и 
коначност одлуке Уставног суда схвати као опште правило, одредба 
о одлучивању Уставног суда у поступку разрешења председника Ре- 
публике могла би се разумети као дерогација тог општег правила, 
иако нема експлицитне норме Устава која одређује дејство и правну 
природу такве одлуке, већ се о томе закључује посредно.

Закон о Уставном суду се креће у оквирима које је поставио 
највиши правни акт, па се ни ту не може пронаћи објашњење за 
ово питање. Уставни суд у поступку одлучивања о повреди Устава 
од стране председника одлучује одлуком,^ a „одлуке Уставног суда 
су коначне, извршне и општеобавезујуће”,̂  ̂ док Закон предвиђа и 
да су државни и други органи дужни да, „у оквиру својих права и 
дужности, извршавају одлуке и решења Уставног суда”.̂ * Упркос 
чињеници да ни Закон о Уставном суду није детаљније објаснио 
природу односа Народне скупштине и Уставног суда у поступку 
разрешења, већ је само потврдио обавезујуће дејство свих одлука, 
без разлике, те је предвидео да Уставни суд о овом питању одлучује 
одлуком, a не да усваја мииивење закључком, не би се у тумачењу 
требало удаљавати од Устава и намере уставотворца која се, додуше, 
тешко може утврдити. Да је уставотворац намеравао да додели оба- 
везујуће дејство одлуци Уставног суда у овом питању, онда не би 
предвидео трећу фазу у којој се скупштина изјашњава о разрешењу. 
Одлука скупштине није декларативног, већ конститутивног каракте- 
ра, a за њу се чак захтева већина од две трећине народних послани- 
ка, што још више утемељује њену изворну и независну природу.

Но, одлука Уставног суда можда ипак има обавезујући карактер 
само у једном случају. Наиме, ако Уставни суд процени да председ- 
ник није повредио Устав, поставља се питање да ли се поступак об- 
уставља, односно да ли скупштина и онда може разрешити пред- 
седника. Уколико би одлука Уставног суда имала карактер мишље- 
ња, тада би скупштина потпуно слободно могла разрешити пред-

53 Видети, на пример, члан 168, став 1, члан 187, став 2. и члан 193, став 2. 
Устава из 2006. године. У овим одредбама је исто питање — улога органа територи- 
јалне аутономије и локалне самоуправе у поступиима контроле уставности — регули- 
сано на различите начине.

54 Члан 45, став 1, тачка 11. Закона о Уставном суду.
55 Члан 7, став 1, Закона о Уставном суду.
55 Члан 104, став 1, Закона о Уставном суду. Да законодавац није имао у виду 

одлуку о повреди Устава од стране председника Републике види се из става два 
истог члана; „У случају потребе, извршење одлуке и решења Уставног суда обезбеди- 
ће Влада, на начин који је утврђен посебним решењем Уставног суда”. Влада ни у 
ком слулају не би могла обезбедити извршење одлуке Уставног суда у скупштини, па 
је јасно да се овде извршење не може предвидети такви.м решењем.
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седника, без обзира да ли је Уставни суд нашао да је он повредио 
Устав или не. Ни на ово питање нема експлицитног одговора у 
Уставу. Међутим, како Устав предвиђа да се „председник Републи- 
ке разрешава због повреде Устава, одлуком Народне скупштине, 
гласовима најмање две трећине народних посланика”, то значи да 
се он не може разрешити ако повреде није било. Пошто је Уставни 
суд једини надлежан да одлучује о постојању повреде, произлази да 
се без позитивне одлуке ове инстанце поступак не може наставити 
у скупштини.

Иако Устав предвиђа да се председник „разрешава”, a не да се, 
рецимо, „може разрешити” у скупштини, одлуку Уставног суда не 
би требало сматрати обавезујућом и у случају да се њоме утврђује 
како је председник повредио Устав. Дикција Устава би заиста могла 
да говори у прилог таквом тумачењу, али не постоји правни, поли- 
тички и фактички начин да се двотрећинска већина у скупштини 
примора да изгласа разрешење. Стога је тачније тумачење према 
коме одлука у овом случају не обавезује скупштину, јер би у супрот- 
ном постојала правна празнина у случају да Народна скупштина од- 
бије да констатује повреду Устава и разрешење, што би неминовно 
довело до сукоба два органа — Народне скупштине и Уставног су- 
да. Наравно да могућа правна празнина не представља основ због 
Kora би Устав требало тумачити на одређени начин, али би, уколи- 
ко је могуће, уз претходно понуђену аргументацију (конститутив- 
ност скупштинске одлуке), требало избећи да се политички сукоб 
председника и скупштинске већине пренесе на терен уставног суко- 
ба између Уставног суда, као чувара устава, и скупштине, као пред- 
ставника грађана. Такав сукоб легалитета и легитимитета би изазвао 
кризу уставних институција и актуелизовао нека од најспорнијих 
питања уставног права које би требало да политику држи у грани- 
цама права — довео би се у питање легитамитет уставносудске кон- 
троле аката скупштине и дужност поштовања Устава и процедуре 
његове промене од стране представничког тела.

Решење овог проблема може се наћи у формалним разлозима. 
Уставни суд и Народна скупштина имају различит предмет одлучи- 
вања у поступку. Уставни суд одлучује о постојању повреде Устава, 
a скупштина о разрешењу председника. Одлука Уставног суда оба- 
везује скупштину, јер њена изрека ни не предвиђа да се председник 
мора разрешити, већ само садржи оцену да ли је или није повредио 
Устав. Скупштина се мора приликом свог одлучивања кретати у 
оквиру те оцене. Она не може разрешити председника ако Уставни 
суд не утврди да је он повредио Устав. Са друге стране, не предста- 
вља кршење и непримењивање одлуке Уставног суда када скупшти- 
на одлучи да не разреши председника који јесте повредио Устав — 
она није дужна да то учини, јер је питање разрешења, ако постоји 
повреда Устава, у њеној дискреционој надлежности и зависи од по- 
литичке оцене разлога за и против разрешења. Одлука Уставног су-
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да се не односи на разрешење, већ на повреду Устава, a за разре- 
шење је потребно кумулативно испуњење два услова: одлука Устав- 
Hor суда о постојању повреде Устава од стране председника Репу- 
блике и одлука Народне скупштине о разрешењу председника Репу- 
блике донета двотрећинском већином народних посланика. Скуп- 
штина није дужна да разреши председника који је повредио Устав, 
иако несумњиво постоји простор и за другачија тумачења.^’ Због 
свега Tora, ако се већ може понудити тумачење правне природе од- 
луке Уставног суда у поступку разрешења, неопходно је приликом 
прве следеће ревизије Устава разјаснити улогу Народне скупштине 
у том процесу, нарочито у погледу постојања или непостојања ду- 
жности да се разреши председник који је повредио Устав.

Ток поступка пред Уставним судом се такође састоји од три 
фазе. У првој фази се у претходном поступку испитује формална 
страна акта о покретању поступка који упућује Народна скупштина, 
у другој се одржава расправа на коју се позивају учесници у поступ- 
ку, док се у трећој фази одржава седница о већању и гласању. 
Укупно трајање поступка, од подношења акта о покретању поступка 
до доношења одлуке Уставног суда, износи 45 дана.^*

Прва фаза поступка започиње када председник Народне скуп- 
штине Уставном суду достави акт о покретању поступка, односно 
предлог за одлучивање о повреди Устава од стране председника Ре- 
публике. Акт о покретању поступка мора да садржи неколико оба- 
везних елемената — правни основ, одредбе Устава које су повређе- 
не и доказе на којима се тај акт заснива.^’ Након што акт о покрета- 
њу поступка пристигне у Уставни суд, заказује се седница за испи- 
тивање тог акта, о чему се судије Уставног суда обавештавају најка- 
сније два дана пре одржавања седнице, док се она мора одржати 
најкасније у року од седам дана од пријема акта.“  Предмет одлу- 
чивања на седници за испитивање акта о покретању поступка је 
усклађеност покретања поступка за разрешење са Уставом и зако- 
ном. Уколико Уставни суд утврди да поступак није покренут у скла- 
ду са прописима, одбациће решењем акт о покретању поступка.®' 
Питање је да ли ће Уставни суд оставити рок подносиоцу предлога 
(скупштини) да отклони недостатке који онемогућавају поступање, 
у складу са општим правилима поступка пред Уставним судом, или

57 Устав каже да се председник „разрешава” због повреде Устава, па би из 
Tora произлазило да се мора разрешити сваки пут када повреди Устав, a онда би 
различити предмети одлучивања били доведени у нераскидиву узрочно-последичну 
везу.

58 Члан 96, став 2. Закона о Уставном суду.
59 Члан 93, став 2. Закона о Уставном суду.
^  Члан 75, ставови 1. и 2. Пословника о раду Уставног суда, Службени гла- 

сник PC бр. 24/2008, исправка Службени гласник PC бр. 27/2008.
Члан 93, став 4. Закона о Уставном суду и члан 75, став 3, Пословника о ра- 

ду Уставног суда.
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ће одмах одбацити предлог.®  ̂Уставни суд би одређивањем додатног 
рока за отклањање недостатака предлога дошао у опасност да не 
испуни општи рок од 45 дана у којем мора да одлучи о постојању 
повреде Устава. Уколико Уставни суд не одбаци предлог скупшти- 
не, оставиће председнику Републике рок за одговор на предлог.®^

У другој фази уставносудског поступка, по протеку рока за од- 
roBop председника Републике, Уставни суд заказује расправу на коју 
позива председника Републике и председника Народне скупшт№ 
не.^ Позив и одговарајућа документација се доставл>ају судијама 
Уставног суда и учесницима у поступку, односно председнику Ре- 
публике и председнику скупштине, најмање седам дана пре одржа- 
вања седнице.^^ У позиву учесницима у поступку мора стајати упо- 
зорење да ће се расправа одржати и у њиховом одсуству, уколико за 
изостанак немају оправдан разлог.®  ̂ Argumentum a contrario, to би 
значило да се она неће одржати без њиховог присуства, ако учесни- 
ци имају оправдан разлог да не приступе расправи. Са друте стране, 
Пословником о раду Уставног суда је такође предвиђено да ће у 
случају изостанка једног или оба учесника у поступку Уставни суд 
одлучити да ли ће се расправа одржати или одложити.^’ Није јасно 
да ли тада Уставни суд може да одржи расправу и када за изостанак 
постоји оправдан разлог, или се одредба односи само на ситуацију 
у којој не постоји ваљано објашњење за одсуство учесника у по- 
ступку. He би требало дерогирати право учесника у поступку да се у 
случају њиховог оправданог изостанка седница не одржи, али би 
примена овог правила могла довести и до одуговлачења процеса и 
протека рока од 45 дана за одлучивање о повреди Устава.

Пре саме седнице, судија известилац припрема реферат који се 
доставља само судијама Уставног суда, за разлику од јавне расправе 
када се доставља свим учесницима у поступку и позваним лицима.** 
По отварању расправе, председник Уставног суда утврђује да ли су 
присутни сви позвани, да ли су уредно позвани, односно да ли су 
оправдали свој евентуални изостанак. Народну скупштину у по- 
ступку заступа председник скупштине и њему се прво даје реч да 
изложи разлоге за покретање поступка. Затим се даје реч председ- 
нику Републике или његовом пуномоћнику да се изјасни о изнетим 
разлозима.^® Председник скупштине не може имати гтуномоћника,

Видети члан 36, став 1, тачка 3. Закона о Уставном суду.
Члан 93, став 4. Закона о Уставном суду и члан 75, став 4. Пословника о pa- 

fly Уставног суАЗ.
^  Члан 94. Закона о Уставном суАу.
65 Према члану 29, став 1, тачка 11. Закона о Уставном суАу, учесници у по- 

ступку су НароАна скупштина и преАсеАник Републике.
66 Члан 76, став 2. Пословника о ралу Уставног сула.
67 Члан 77, став 4. Пословника о ралу Уставног сула.
68 Члан 76, став 3. Пословника о ралу Уставног сула.
65 Члан 77, ставови 1, 2, 3. и 5. Пословника о раду Уставног сула.
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док председник Републике може. Јасна је аналогија са кривичним 
поступком, где тужилац нема потребу за посебним заступан>ем, a 
председник као окривљени, може имати пуномоћника који ће му 
помоћи око одбране и заступати га пред судом. Поред тога, пред- 
седник скупштине се већ сматра „пуномоћником”, тј. овлашћеним 
представником скупштине, која као орган не може у целини уче- 
ствовати у поступку, па би заступање председника скупштине пред- 
ставл>ало преношење датог пуномоћја на треће лице, што није мо- 
гуће. Ипак, будући да председник скупштине не мора бити прав- 
ник, нема препреке да му у поступку помажу стручне службе На- 
родне скупштине, али им он не може дати пуномоћје за поступање 
пред Уставним судом.

Пуномоћник председника Републике није као службеник пред- 
виђен Законом о председнику Републике, нити подзаконским прав- 
ним актима који детаљније разрађују његове одредбе. Може се прет- 
поставити да би председник могао изабрати пуномоћника међу чла- 
новима свог кабинета (саветницима), или евентуално у оквиру Ге- 
нералног секретаријата председника Републике.™ Питање је да ли 
би председник имао право да постави пуномоћника изван овог кру- 
га лица, јер пред Уставним судом не наступа у личном својству, већ 
као носилац функције чије су стручне службе дефинисане позитив- 
ним прописима. У сваком случају му не би припадало право на на- 
кнаду за пуномоћника ако би се одлучио да тако нешто учини, јер 
постоје лица која по закону обавл>ају послове који су непосредно 
повезани са функцијом и надлежностима председника Републике.^' 
Са друге стране, пошто се на уставносудски поступак супсидијарно 
„сходно примењују одредбе одговарајућих процесних закона”,’  ̂ није 
до краја јасно који би закони били „одговарајући” у овом случају, те 
да ли би се на основу „сходне” примене, рецимо, Законика о кри-

Чланови 26—30. Закона о председнику Републике. Генерални секретаријат 
начелно нема те надлежности, већ, према закону, „пружа стручну и техничку подр- 
шку председнику Републике”, a послови које обавл>а су махом везани за остваривање 
права из радног односа председника Републике (члан 26. Закона о председнику Ре- 
публике). У оквиру бироа Генералног секретара постоје самостални извршиоци за 
представке и помиловања, Одсек за финансијске и .материјалне послове, Одсек пи- 
сарнице са експедицијом и архивом, Одел>ен>е угостителлтва, Одел>ење за возни 
парк и Одељење за одржавање зграде. Тешко би било замислити да би некоме од 
ових службеника било повер>ено заступање председника пред Уставним судом, но, за 
тако нешто не би било правне препреке уколико им је то предвиђено у опису посла. 
Видети Правилник о унутрашње.м уређењу и систематизацији радних места у Гене- 
рално.м секретаријату председника Републике (Архива Генералног секретаријата, 02 
број 110-810/08-11 од 10. марта 2008. године) и Одлуку о одређивању и разврставању 
положаја и звања у Генералном секретаријату пр>едседника Републике (Архива Гене- 
ралног секретаријата, 02 број 110-3276/07-11 од 12. децембра 2007. године).

Члан 28, став 1. Закона о председнику Републике.
Члан 8, став 1. Закона о Уставно.м суду.
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вичном поступку, могло сматрати да председник има право на пу- 
номоћника по сопственом избору.”

У току расправе на седници, судије Уставног суда могу, без из- 
ношења свог мишљења, постављати питања и тражити разјашњења 
од учесника у поступку и других позваних лица о уставноправном 
питању које је предмет расправе.^"* Ако је потребно прибавити до- 
датне податке од значаја за одлучивање у предмету, председник 
Уставног суда може одложити расправу. По окончању расправлл- 
н>а, завршне речи дају председник Народне скупштине и председ- 
ник Републике.’  ̂ Целокупан ток расправе се тонски снима или за- 
писује на одговарајући начин, a тај снимак, тј. запис, чини саставни 
део записника.''^

Питање је да ли Уставни суд, у предмету у коме се оцењује да 
ли постоји повреда Устава учињена од стране председника Репу- 
блике, може одржати јавну расправу, будући да се природа расправе 
о повреди Устава разликује од природе јавне расправе, као и од 
консултативног састанка. На јавну расправу се позивају и друга ли- 
ца, a не само учесници у поступку, иако се посредно може закљу- 
чити да се и на расправи о повреди Устава могу наћи друга лица, 
али није јасно ко их и због чега позива.’’ Такође, судија известилац 
припрема реферат за јавну расправу који се доставља свим лицима 
која у њој учествују (судије, учесници у поступку и лица позвана на 
јавну расправу), док се приликом расправе у поступку разрешења 
реферат судије известиоца доставл>а само судијама. Поред тога, ток 
јавне расправе се значајно разликује од тока седнице у којој се од- 
лучује о повреди Устава,’* јер је смисао јавне расправе да се расве- 
тле одређена сложена уставноправна питања, те да учесници у по- 
ступку и расправи помогну суду да дође до релевантних закључака. 
Са друге стране, због осетљивости питања, расправа о постојању 
повреде Устава је затворенија, a учесници у поступку тешко могу 
сазнати мишљење судије известиоца пре него што се донесе ко- 
начна одлука.^’ Ипак, будући да постоји општа одредба Закона о

Такође, поставља се питање да ли би тада председнику припадали трошкови 
за заступање у случају да се утврди како није повредио устав, тј. у случају да је осло- 
бођен од „кривице”.

Члан 77, став 6. Псххловника о раду Уставног суда.
5̂ Члан 77, ставови 7. и 8. Пословника о раду Уставног суда.

76 Члан 78. Пословника о раду Уставног суда.
Члан 38. Закона о Уставном суду. У Пословнику о раду Уставног суда се го- 

вори о тражењу мишл>ења и разјашњења од учесника у поступку и ,лругих позваних 
лица”, али се не наводи да ли су то стручни и научни радници, представници opra- 
на и организације или нека трећа лица. Видети члан 77, став 6. Пословника о раду 
Уставног суда.

Видети чланове 47—51. Пословника о раду Уставног суда и 37—41. Закона о 
Уставном суду.

На расправу у поступку разрешења се примењују одредбе о јавности рада 
Уставног суда из члана 3. Закона о Уставном суду, где је прецизно наведено када се 
може искључити јавност, да се искључење јавности не односи на учеснике у поступ-
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Уставном суду која предвиђа да се јавна расправа може одржати 
увек када суд оцени да је то потребно,*® могло би се закључити да 
се јавна расправа може одржати и у поступку по разрешењу. Она 
би тада имала независан процесни значај и не би могла да замени 
расправу о повреди Устава која се одржава само у поступку разре- 
шења, a чија је природа различита од јавне расправе.*' Чини се 
ипак да би исправније било друго тумачење, према коме је расправа 
0 постојању повреде Устава само посебан облик јавне расправе, на 
који се примењују општа правила о јавној расправи у случају да не 
постоји специјално правило које дерогира примену генералног.

Трећу фазу поступка пред Уставним судом представл>а седница 
о већању и гласању. Већање и гласање се обавл>а на исти начин као 
и у другим типовима поступка, a одлука се доноси већином гласова 
свих судија, који се изјашњавају „за” или „против” предлога судије 
известиоца.*^ Уставни суд ће се изјаснити само о повреди одредаба 
Устава које је Народна скупштина навела у акту о покретању по- 
ступка.*  ̂ To значи да је предмет одлучивања ограничен предлогом 
скупштине, али само у погледу одредаба које су прекршене, a не и 
поступака председника којима се те одредбе наводно крше. Ако 
председник прекрши исте одредбе, али радњом или актом који нису 
означени у предлогу скупштине, и дал>е је могуће да Уставни суд 
донесе одлуку о постојању повреде Устава.

У току целог поступка, неопходно је постојање процесних прет- 
поставки. Уколико Народна скупштина повуче акт о покретању по- 
ступка, Уставни суд ће обуставити поступак. To ће се такође дого- 
дити и ако у току поступка престане функција председнику Репу- 
блике, што значи да је једини смисао поступка разрешење као по- 
литичка санкција, a не и утврђивање постојања повреде Устава, не- 
зависно од санкције.*^ Овакво решење је оправдано са становишта 
процедуре, али није сврсисходно са аспекта генералне превенције 
коју би одлука о постојању повреде Устава могла да има на наредне 
носиоце функције председника, као и установл>аван>а праксе буду- 
ћег поступања у сличним ситуацијама. Ипак, обустављање поступка 
у случају да председнику престане функција предвиђено је као мо- 
гућност јер се највећи број поступака импичмента завршава остав- 
ком председника, пре доношења коначне одлуке надлежног органа, 
уколико је јасно да ће председник бити опозван или разрешен. На

ку, њихове пуномоћнике и представнике стручне јавности, као и да судија не може 
износити своје мишљење о питан.у које је предмет спора (тј. поступка) пред Устав- 
ним судом.

Члан 37, став 4. Закона о Уставном суду.
81 Исто би могло да важи и за консултативни састанак, Видети чдан 52. По- 

словника о раду Уставног суда.
82 Видети чланове 58, 65. и 79. Пословника о раду Уставног суда.
88 Члан 95. Закона о Уставно.м суду.
8̂  Члан 97. Закона о Уставном суду.
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неки начин, оставком председник признаје неминовност престанка 
сопственог мандата и постојање дела за које је оптужен.

Одлука Уставног суда производи правно дејство од дана доста- 
вљања Народној скупштини.*^ Тиме се поступак пред Уставним су- 
дом окончава, али нема експлицитне одредбе о томе да ли се по- 
ступак завршава и када истекне рок од 45 дана од покретања по- 
ступка, a Уставни суд не донесе одлуку. Ни Устав ни остали акти 
који ово питање регулишу не предвиђају шта се дешава уколико суд 
не одлучи у задатом року, па би се једино могло закључити како та- 
да, будући да нема позитивне одлуке суда о постојању повреде 
Устава, даљи поступак у скупштини није могућ. Међутим, није ја- 
сно шта се догађа уколико Уставни суд донесе одлуку након проте- 
ка рока од 45 дана и какво је тада њено дејство. Да ли се самим 
протеком рока сматра да је Уставни суд заузео становиште да по- 
вреде нема? Ово својеврсно „ћутање” Уставног суда би у сваком 
случају онемогућило даље поступање скупштине, али да ли би била 
валидна одлука донета након 45 дана? Иако је одлука противустав- 
на, ако би Народна скупштина одлучила да по њој поступа, и, ко- 
начно, разрешила председника Републике, да ли би он имао право 
да покрене поступак пред Уставним судом који је и омогућио доно- 
шење неуставне одлуке? Зато што у питању није општи, већ поједи- 
начан правни акт, на располагању би била само уставна жалба, где 
би могао тврдити како му је повређено изборно право или право на 
учешће у управљању јавним пословима. Но, мало је вероватно да 
би му жалба била усвојена, када је већ једном одлучено да јесте 
прекршио Устав, иако предмет одлучивања не би био исти, јер би 
жалба била поднета због непоштовања Уставне процедуре, невезано 
за меритум одлуке о повреди Устава и разрешењу.

Поступак разрешења председника Републике се окончава у На- 
родној скупштини. Као што је већ речено, да би председник био 
разрешен, скупштина се мора позитивно изјаснити о таквом пред- 
логу двотрећинском већином од свих народних посланика. Послов- 
ник скупштине не предвиђа посебну процедуру одлучивања у по- 
ступку разрешења, па је нејасно да ли се поступак аутоматски по- 
креће након што Уставни суд утврди да је Устав повређен, будући 
да је предмет одлучивања у уставносудском поступку постојање по- 
вреде Устава, a не разрешење председника Републике. Није јасно 
ни ко ће саставити предлог одлуке о разрешењу, ко се јавља као 
предлагач тог акта и да ли председник има право да се обрати скуп- 
штини у овом поступку. Већ је наведено да уставносудска контрола 
одлуке Народне скупштине није могућа ван поступка по уставној 
жалби, али је важно у ком моменту одлука о разрешењу ступа на 
снагу, јер Уставни суд на предлог подносиоца може одлучити да 
уставна жалба одложи извршење акта о разрешењу, уколико би из-

*5 Члан 98. Закона о Уставном суду.
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вршење проузроковало ненадокнадиву штету подносиоцу, a одлага- 
ње није супротно јавном интересу, нити би се одлагањем нанела 
већа штета трећем лицу.®‘ Ако би се догодило да председник буде 
разрешен и да изјави уставну жалбу, a Уставни суд не одложи извр- 
шење акта о разрешењу, није јасно да ли би се у међувремену мо- 
гли одржати избори за новог председника. Председник скупштине 
би био дужан да их распише тако да се одрже у року од три месеца 
од престанка мандата, али Уставни суд није у обавези да оконча по- 
ступак у том року. Ситуација би се још више закомпликовала ако 
би разрешени председник чекао 30 дана да поднесе жалбу, односно 
захтевао повраћај у пређашње стање у објективном року од три ме- 
сеца, ако из оправданих разлога пропусти да поднесе уставну жал- 
бу.*̂  Могло би се тада догодити да нови председник буде изабран, a 
да Уставни суд поништи акт о разрешењу старог, па да се поступак 
додатно закомпликује, јер би тада морао да се води изборни спор, 
како би се утврдило коме припада председнички мандат, тј. да би се 
поништили избори који су засновани на неуставној одлуци скуп- 
штине. Иако је овакав сценарио политички мало вероватан, он је 
правно остварив, што значи да га не би требало у потпуности ис- 
кључити као могућност.

Недефинисаност праврша по којима одговара шеф државе очи- 
гледно може довести до великих проблема у примени, уколико би 
се ово питање некада поставило у пракси. Велики број недоречено- 
сти и нејасних норми, које могу узроковати поремећај у односима 
највиших државних органа нису само последица техничких погре- 
шака у прописима. Изгледа као да је увођење потпуно новог систе- 
ма одговорности председника Републике у уставни систем учињено 
без превише размишљања о томе на којим се теоријским поставка- 
ма заснива, те које би последице стога могло да има на постојећи 
систем организације власти.

Учешће Уставног суда у поступку утврђивања одговорности 
није непознато у упоредној уставности. Таква улога уставних судова 
је карактеристична за системе држава у транзицији. Такође, то су 
најчешће системи са мешовитим типом организације власти, где се 
председник бира непосредно на изборима, али постоји и парламен- 
тарна влада.®* Улога уставног судства у овим системима није иста. У 
већини држава уставно судство доноси коначну одлуку у поступку 
против председника — такав случај је са, на пример, уставима Ма-

*6 Члан 86. Закона о Уставном суду. Није јасно да ли се одлаже само изврше- 
ње, или и примена оспореног акта, јер у ставу 1. тог члана законодавац говори о 
примени, a у ставу 2. о извршењу.

Члан 84. Закона о Уставном суду.
8* Видети шире о томе у; М. Пајванчић, Уставни суд и опШужбе против најви- 

ших државних функционера, Правни живот, бр. 12/2005, стр. 245—257. и Д . Симовић, 
Полупредседнички систем, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гла- 
сник, Београд, 2008, стр. 222—224.
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кедоније, Словеније, Хрватске, Бугарске и Словачке. У Русији и 
Украјини, коначну одлуку доноси парламент, a уставни суд оцењује 
само да ли је поштована процедура покретања оптужбе, док врхов- 
ни суд утврђује постојање разлога за разрешење. У уставном систе- 
му Црне Горе је предвиђено решење слично оном које је усвојено у 
Србији — уставни суд се јавља као орган који утврђује постојање 
повреде устава, a скупштина може разрешити председника само ако 
постоји одлука уставног суда којом је потврђено да је он повредио 
устав.

Јасно је да систем разрешења који је усвојен доношењем новог 
Устава није типичан, те ra је потребно додатно размотрити са ста- 
новишта његове уклопљености у режиме одговорности, али и ути- 
цаја који може имати на односе међу државним органима. У погле- 
ду правне природе одговорности, одговор не може бити једноставан 
као у случају Устава из 1990. године. Објекат одговорности је поли- 
тички, јер председник одговара као функционер, за дела извршена у 
вршењу функције, што се може закључити из постојања кривично- 
правне одговорности која се односи на дела учињена ван државне 
функције.*® Санкција је такође политичка и састоји се у престанку 
мандата. Делимично проширење санкције је учињено и Законом о 
председнику Републике где се наводи да председник који је разре- 
шен нема права која припадају бившем председнику Републике. 
Скупштина, међутим, може у одлуци о разрешењу одредити да 
председнику који је разрешен припадну поједина или сва права ре- 
зервисана за бивше председнике.^

Иако су објекат и санкција одговорности политички, ситуација 
није тако јасна у погледу субјекта и основа одговорности. Основ од- 
говорности је повреда Устава, као и према Уставу из 1990. године. 
Тако дефинисан основ може се схватити и као правни, али и као 
политички деликт. Тим пре што се не говори о кршењу, већ о по- 
вреди Устава, што може асоцирати на шире схваћен основ, јер се 
могу повредити смисао, сврха или дух Устава, док се само правне 
норме могу кршити. Но, квалификација основа одговорности зави- 
си и од органа који је врши. Проблем је у томе што према Уставу 
Србије не постоји један субјекат одговорности, будући да одлуку до- 
носи Уставни суд, али и Народна скупштина. Одлучивање о разре-

*5 Кривичноправна одговорност се однсх:и и на дела извршена у функцији, ако 
председника не штити материјални имунитет у конкретном схиучају. О томе да је 
уставноправна одговорност нераскидиво везана за вршење функције говори и чиње- 
ница да се повреда Устава не може извршити ван функције, нити од стране грађана 
који функцију не обављају.

90 Члан 44. Закона о председнику Републике. Права се односе на почасни на- 
зив „бивши председник Републике”, накнаду плате у трајању од шест .месеци, враћа- 
ње на рад код послодавца код кога му мирује радни однос, посебно месечно прима- 
ње које надокнађује разлику између његових примања и 80% плате председника Ре- 
публике, канцеларију, возача, обезбеђење, приступ архивама и дипломатски пасош. 
Видети чланове 34—45. Закона о председнику Републике.
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шењу је поверено скупштини, али она не може разрешити председ- 
ника уколико Уставни суд не потврди да је он повредио Устав. Сто- 
га је одлука о основу одговорности, са становишта субјекта који о 
њему одлучује (Уставни суд) више правна него политичка. Са друге 
стране, за разлику од уобичајеног односа одговорности у коме су- 
бјекат који утврђује постојање основа одговорности тиме истовре- 
мено изриче санкцију објекту одговорности — у овом случају разре- 
шава председника републике, у уставном систему Србије је орган- 
ски и функционално раздвојена одлука о постојању основа од изри- 
цања санкције. To значи да иако основ постоји, санкција не мора 
бити изречена. Једини закључак је да се основ одговорности онда 
не састоји само у повреди Устава, већ и у политичкој оцени скуп- 
штине да би председника требало разрешити. Стога је основ одго- 
ворности двострук и чине га повреда Устава и политички нецелис- 
ходан рад, при чему се оцена целисходности председниковог рада 
не може изрећи уколико се у уставносудском поступку не потврди 
да је повредио Устав.

Ако су објекат и санкција одговорности политички, a основ и 
субјекат одговорности мешовити, ij. правни и политички, тада је 
несумњиво у питању размена одговорности и одустајање од неких 
принципа одређеног режима одговорности. Дакле, може се говори- 
ти 0 постојању правно-политичке одговорности шефа државе. По- 
што постоји размена одговорности, вал>ало би утврдити шта је сми- 
сао конкретног режима одговорности, те да ли је одступање било 
неопходно.

Смисао постојања института импичмента је да се помири по- 
ложај некада неодговорног шефа државе са демократским републи- 
канским уређењем, у којем сви носиоци јавних функција морају би- 
ти одговорни. Било да се то чини путем премапотаиса, који је као 
институт поново изостављен из Устава Србије из 2006. године, a 
где министри преузимају политичку одговорност за акте шефа др- 
жаве, било да се установл>ава поступак импичмента, у коме пред- 
седник републике може бити лишен политичке функције, председ- 
ник републике мора бити не само правно, већ и политички одгово- 
ран. Пошто је институт импичмента настао из давнашње праксе 
оптужби против министара које су биле заоденуте у привидно прав- 
ну форму, из које се касније развила права политичка одговорност 
министара, остала је врло често и до данас дилема да ли је у пита- 
њу режим правне или политичке одговорности. Смисао поступка 
разрешења у Србији није установљавање правне одговорности ше- 
фа државе. Он правно одговара према режиму кривичне одговорно- 
сти који је донекле измењен како би се заштитило несметано оба- 
вл>ање функције. Да су посреди потпуно одвојени режими доказује 
и сам уставотворац, који не предвиђа да ће се председник који је 
осуђен за кривично дело суспендовати или разрешити политичке 
функције. Поред тога, председник може истовремено извршити кри-
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вично дело и повреду Устава у вршењу функције, али не изражава- 
њем мишљења или гласања, па је правно могуће да за исто дело од- 
говара по режиму кривичноправне и уставноправне одговорности, 
јер га онда не штити материјални имунитет, a испуњени су услови 
за утврђивање оба типа одговорности. Начелно посматрано, зами- 
сливо је да председник учини кривично дело и буде чак осуђен на 
казну затвора, јер би се тада поступало само по одредбама о заме- 
њивању председника Републике услед спречености да обавл>а ду- 
жност, али му не би аутоматски престао мандат.®' Иако такође неја- 
сне, одредбе Устава говоре о томе да замењивање може трајати нај- 
више три месеца, што би значило да председнику не би престао 
мандат, ако би био осуђен на казну од, рецимо, 30 дана, што је за- 
конски минимум.®  ̂ Да ли би такав председник политички био до- 
стојан функције, требало би да утврди политичко тело, a најбоље 
грађани непосредно, који су председника и изабрали. Смисао и 
сврха уставноправне одговорности нису у изрицању правне санкци- 
је грађанину који обавља политичку функцију, већ политичке казне 
јавном функционеру. Стога би цео режим одговорности требало да 
буде политички, укључујући и субјекте одговорности.

Размена правног и политичког режима одговорности нема по- 
следице само у виду теоријске недоследности поступка импичмента. 
Она има врло важне правне и политичке консеквенце, које надила- 
зе проблем логичке некохерентности режима одговорности. Устав- 
ни суд је уставном систему независни арбитар, који би требало да 
буде што је могуће више поштеђен одлучивања о политичким пита- 
њима. У овом случају, Уставни суд је стављен у центар политичког 
сукоба два органа које су непосредно изабрали грађани. To неизбе- 
жно води ка политичким притисцима на Уставни суд, a такође и 
накнадном оцењивању његове одлуке од стране јавности, на основу 
политичких мерила. Тачно је да овакво оцењивање може карактери- 
сати сваку одлуку Уставног суда, али није неопходно Уставни суд 
стављати у позицију у којој је готово неминовно да он буде сматран 
пристрасним.

Међутим, наведени проблеми важе и за системе у којима устав- 
ни суд доноси коначну одлуку у поступку разрешења, док систем 
одговорности председника Републике у Србији крије у себи још јед- 
ну опасност. Ауторитет Уставног суда је демократска тековина и

Члан 120. Устава из 2006. године.
Додатан проблем, као и према Уставу из 1990. године предстанл>а толика 

одвојеност кривичноправне и уставноправне одговорности да нема правила о томе 
шта се догађа уколико пр>едседник у вршењу функције учини кривично дело, тј. по 
ком режиму одговара. Такође, није предвиђено ко би требало да констатује спрече- 
ност председника да обавља фуншију, и на основу којих критеријума. Тиме се пока- 
зује да уставотворац веома често реагује накнадно, регулишући само питања која су 
до сада представл>ала проблем у пракси, чекајући да се у при.мени наиђе на уставно- 
правну празнину, да би се она приликом следеће ревизије уредила.
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мора се градити независним и непристрасним одлучивањем у дугом 
низу година. Поштовање његових одлука јесте правна обавеза, али 
често не и политичка реалност у недовољно развијеним демократ- 
ским системима. Ауторитет и легитимитет одлука Уставног суда Ср- 
бије су у прошлости понекад довођени у питање из политичких 
разлога, па се не може рећи да је он задобио положај какав би тре- 
бало да има и да су његове одлуке општеприхваћене и неупитне, 
нарочито у политички осетљивим предметима.®^ Поступак разреше- 
н>а председника је поставл>ен тако да институционализује неповере- 
ње које највиши државни органи могу гајити према Уставном суду. 
Чак и када Уставни суд одлучи да постоји повреда Устава, то не 
мора нужно да значи да ће скупштина председника и разрешити. 
Тиме скупштина показује да не сматра како је председник повредио 
Устав, иако је Уставни суд једини компетентан да о томе одлучује. 
Политика у том случају побеђује право, што не би представљало 
проблем са становишта смисла импичмента као процеса утврђива- 
ња политачке одговорности, али је колатерална жртва у томе углед 
Уставног суда. Уставни суд би требало да контролише скупштину, a 
не обрнуто. Због тога је размена политичке и правне одговорности 
потенцијално опасна по еквилибријум уставних органа, нарочито у 
систему у коме су институције слабе, a политика прети да пробије 
границе које поставља npaBO.*̂

Ако се прихвати да је природа одлучивања о разрешењу поли- 
тичка, јер су објекат, санкција, али и субјекат одговорности поли- 
тички, тада се може констатовати како је Устав Србије усвојио кон- 
цепцију хоризонталне политичке одговорности председника Репу- 
блике, што је у супротности са начином његовог избора. Председ- 
ник се бира непосредно, тако да би пуно логачније решење било да 
се одлука о разрешењу повери грађанима, дуж односа принци- 
пал—заступник. Иако решење према коме парламент одлучује у по- 
ступку импичмента представл>а једно од најзастушвенијих у компа- 
ративној уставности, што се објашњава тиме да је примерено да 
представничко тело изражава ставове грађана, било би бол>е приме- 
нити решење слично оном из Устава из 1990. године, где се грађа- 
ни јавл>ају као коначан арбитар у сукобу две највише инстанце јед- 
наког легитимитета. У сваком случају, Уставни суд није орган који 
би о томе требало да одлучује, нарочито ако постоји уставна могућ- 
ност да се одлука коју донесе не прихвати из политичких разлога.

93 Довољно је сетити се одбијања враћања одузетих мандата у Народној скуп- 
штини.

9̂  Слично становиште заступају и Р. Марковић, нав. дело, 2007, стр. 39. и П. 
Јовановић, нав. дело, 2007, стр. 139.
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5. Закључак

Доношењем Устава из 2006. године, у Србији је промењен си- 
стем одговорности шефа државе. Иако су положај и улога председ- 
ника Републике у уставном систему остали највећим делом исти, 
његова одговорност је постављена на другачије основе.

У погледу кривичне одговорности, Устав из 2006. године чини 
напредак у односу на претходни. To се пре свега односи на могућ- 
ност аналогне примене одредаба о материјалном имунитету посла- 
ника у погледу одговорности председника Републике, као и на ми- 
ровање рокова застарелости из кривичног поступка у случају успо- 
стављања имунитета. Упркос томе, постоји још неколико питања 
која нису до краја прецизно дефинисана новим Уставом, па би за- 
то било боље да се приликом неке будуће ревизије кривичноправ- 
ној одговорности шефа државе посвети посебан члан и тиме избег- 
ну недоумице које може произвести аналогна примена одредаба о 
имунитету посланика. Поред тога, неопходно је са новим Уставом 
ускладити законе и подзаконске акте којима се имунитет детаљније 
УРеђује.

Без обзира на измене правила којима се регулише питање иму- 
нитета, може се констатовати како у области кривичноправне одго- 
ворности шефа државе постоји континуитет међу уставима. Оба 
устава познају кривичноправну одговорност шефа државе која је ре- 
гулисана у складу са упоредном праксом, није остављен простор за 
дилеме у погледу саме могућности да председник кривично одгова- 
ра, a размена између режима правне и политичке одговорности је 
незнатна и уобичајена.

Насупрот томе, уставноправна одговорност је уређена на раз- 
личит начин и напуштен је претходни систем вертикалне политичке 
одговорности председника. Промене у начину регулисања биле су 
неопходне. Режим одговорности успостављен Уставом из 1990. ro- 
дине био је мањкав из неколико разлога — већина потребна за опо- 
зив председника није кореспондирала са изборном већином, a ста- 
билност председничког положаја превазилазила је уобичајене окви- 
ре, јер је уз помоћ недостижног броја гласова потребног за опозив 
он учињен фактички несмењивим. Ипак, сама концепција одговор- 
ности је, на начелном нивоу, била постављена на теоријски солид- 
не темеље. Иако се не може занемарити недемократска природа ко- 
ју је поступак опозива попримио услед немогућности да се одговор- 
ност практично оствари, као и неједнакости легитимитета скупшти- 
не и председника која је поступком опозива установљена, ваљало је 
приликом промене устава унапредити постојеће решење, или иза- 
брати неко друго које би се складно уклопило у постојећи систем 
организације власти.

Није до краја јасно шта је био мотив уставотворца да у потпу- 
ности измени концепт одговорности, уместо да га побољша и учи-
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ни остваривим. Могуће је да су критике упућиване положају шефа 
државе према Уставу из 1990. године допринеле томе, мада би онда 
вероватно био усвојен чист парламентарни систем који би улогу 
председника у уставном систему учинио мање значајном. Тенден- 
ција проширења надлежности Уставног суда у новом Уставу може 
се приметити и у домену одговорности шефа државе, па је овај ор- 
ган постављен у средиште политичког сукоба два органа који леги- 
тимитет стичу на непосредним изборима. Тиме је уставноправна 
одговорност добила и чисто правну компоненту, која је накнадно 
обесмишљена додељивањем могућности скупштини да на основу 
дискреционе политичке оцене не разреши председника Републике 
за Kora је Уставни суд утврдио да је повредио Устав. Уставноправна 
одговорност се стога не може више лако сврстати у неки од теориј- 
ски познатах режима одговорности. Размена одговорности је дво- 
струка, јер су помешани елементи хоризонталне и вертикалне одго- 
ворности — непосредно бирани председник одговара скупштини, 
као и правне и политичке одговорности — одлуку о разрешењу до- 
носе Уставни суд и Народна скупштина. Размене режима одговор- 
ности прате и одређене нејасноће које доприносе увећавању шанси 
за већ институционално предодређен сукоб уставног судства и зако- 
нодавца. Крхки ауторитет Уставног суда у таквом сукобу може бити 
само додатно оштећен. Ако је већ Уставни суд укључен у однос од- 
говорности, онда би требало да има коначну реч у процесу утврђи- 
вања одговорности, под претпоставком да је основ одговорности 
дефинисан довољно прецизно да би се о њему могло одлучивати у 
поступку правног карактера.

Може се стога закључити како је пропуштена шанса да се но- 
вим уставом ово питање регулише на прикладан начин, узимајући у 
обзир упоредну праксу, као и постојеће теоријске концепције. Томе 
је допринела чињеница да се питање одговорности шефа државе у 
пракси врло ретко поставља, па да ra због тога није пратило обимно 
промишљање у литератури. He би, међутим, требало на основу тога 
закључити како је начин регулисања председничке одговорности 
неважан и без практичног значаја. Уколико се појави проблем у 
примени ових правила, велике су шансе да ће то изазвати уставну 
кризу. Зато би одредбе о одговорности председника Републике тре- 
бало изменити како би се предупредиле могуће негативне последи- 
це, јер устав мора садржавати правне механизме који ће обезбедити 
разрешење политичког сукоба између скупштинске већине и пред- 
седника.
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S u m m a r y

This paper analyzes the competences of the president in the Serbian Constitutions 
1990 and 2006. The analysis of the responsibility of the president of Serbia is being made 
from the perspective of the prevailing theoretical conceptions, comparative constitutional 
law practice and position of the president in the constitutional system and possible political 
and legal consequences of the determination of responsibilities. The principal conclusions 
relate to the legal nature of responsibility of the president of the Republic, compatibility of 
the system of responsibility with the existing framework of the organization o f power, pos
sible omissions in setting the procedures establishing responsibility, impact of responsibility 
to the stability of president’s position and relationship between these two constitutional so
lutions related to the responsibilities of the president o f the state.
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95 The paper is devoted to the project Serbian Law from the European Perspective 
no. 149042 financed by the Ministry of Science and Technological Development of the Re
public of Serbia.
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