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ПР ВИ МИ НИ СТАР (ПРЕ МИ ЈЕР) ПЕ ТЕ  
ФРАН ЦУ СКЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ – ИЗ МЕ ЂУ ЗНА ЧАЈ НОГ  

УСТАВ НОГ ПО ЛО ЖА ЈА И ПРЕ О ВЛА ЂУ ЈУ ЋЕ  
ПРАК СЕ У СЕН ЦИ ШЕ ФА ДР ЖА ВЕ

Сажетак: Јед на од ка рак те ри сти ка си сте ма вла сти у Пе тој фран-
цу ској Ре пу бли ци је осна же на по зи ци ја ше фа др жа ве, али и по сто ја ње пр вог 
ми ни стра као устав не ка те го ри је са зна чај ном уло гом. Уста вом је пред ви-
ђе на по ли тич ка од го вор ност вла де са пр вим ми ни стром и ми ни стри ма пред 
пар ла мен том. Од ре ђе ни фран цу ски пи сци ми шље ња су да се пре ми јер ја вља 
као цен трал на лич ност устав не гра ђе ви не. Овај чел ник ег зе ку ти ве упра вља 
вла дом, ка ко гла си члан 21. Уста ва. Та ко ђе, по сто је кон крет на овла шће ња 
ко ја пред сед ни ка вла де ста вља ју у по зи ци ју ње ног ствар ног ше фа. Ме ђу нај-
ва жни јим овла шће њи ма пре ми је ра је ње го во пра во из бо ра у по гле ду чла но ва 
вла де. То је пра во пред ла га ња пред сед ни ку Ре пу бли ке име но ва ња али и раз-
ре ше ња чла но ва вла де. Пре ми јер је овла шћен да пре ма пот пи су је од ре ђе не 
ак те пред сед ни ка Ре пу бли ке. У слу ча ју при вре ме не спре че но сти ше фа др жа-
ве, пред сед ник вла де пред се да ва са ве ти ма и ко ми те ти ма за на ци о нал ну 
од бра ну, као и Са ве том ми ни ста ра.У ра ду се ана ли зи ра ју устав не од ред бе 
ко је на во де на за кљу чак да је по зи ци ја пре ми је ра ин сти ту ци о нал но кон стру-
и са на као ја ка. По ли тич ка прак са, из у зи ма ју ћи пе ри о де ко ха би та ци је, ука-
за ла је да се ве ћи на пред сед ни ка вла де на ла зи ла у сен ци углав ном моћ них 
ше фо ва др жа ве. Из тог раз ло га нео п ход на је ана ли за по ли тич ке прак се свих 
осам пред сед нич ких вла да ви на. Пре глед већ са да ду гог по ли тич ког жи во та 
ко ји тра је од 1958.го ди не упу ћу је на за кљу чак да су у ње го вом нај ду жем пе-
ри о ду, пред сед ни ци ре пу бли ке до ми ни ра ли јав ном по ли тич ком сце ном.

Пре ми јер у ко ха би та ци о ним пе ри о ди ма има из ра же ни ју уло гу у из вр-
шној вла сти. Ипак, де вет го ди на у три ко ха би та ци је не мо гу да про ме не 
цен трал ни за кљу чак овог ра да да је до ми нант на по ли тич ка прак са Пе те 
Ре пу бли ке до ве ла до то га да је пре ми јер су штин ски у сен ци ше фа др жа ве. 
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Кључнеречи: пр ви ми ни стар Пе те фран цу ске Ре пу бли ке; ор га ни за ци ја 
вла де; шеф  др жа ве; по лу пред сед нич ки си стем; Устав; по ли тич ка прак са.

УВОД

Овај рад мо гао би нас на ве сти на два за кључ ка, ко ја се из во де ако се 
два фе но ме на, одво је но по сма тра ју и не до во де у ве зу – Устав Пе те фран цу-
ске Ре пу бли ке и по ли тич ки жи вот ко ји му је не ми но ван пра ти лац. Пр ви 
за кљу чак про ис те као из ана ли зе устав них нор ми по ка зу је да је фран цу ски 
пре ми јер ин сти ту ци о нал но јак, а дру ги по сма тра ју ћи по ли тич ку сце ну да 
је моћ пр вог чо ве ка вла де не га тив ног сал да, у од но су на кван тум овла шће-
ња ко ја му нај ви ши оп шти прав ни акт до де љу је.

Да текст не би „па тио” од де фе ка та ко ји под ра зу ме ва ју за не ма ри ва ње 
устав них нор ми али и по ли тич ких од но са, ићи ће се сле де ћим ре дом: по ло-
жај пре ми је ра на осно ву Уста ва а он да и кроз ман да те свих пред сед ни ка 
Фран цу ске (од 1958. го ди не до да нас) од но сно при ка зи њи хо ве фак тич ке 
по ли тич ке мо ћи. Ипак, за раз у ме ва ње од но са из ме ђу ше фа др жа ве и пр вог 
ми ни стра нео п ход но је ука за ти су мар но и на овла шће ња пред сед ни ка Ре пу-
бли ке у овој др жа ви.

Та ко у си сте му вла сти ко ји је Мо рис Ди вер же (Ma u ri ce Du ver ger) у јед-
ном свом по зна том ра ду на звао по лу пред сед нич ким ре жи мом (си сте мом),1 
фран цу ски пред сед ник Ре пу бли ке на осно ву Уста ва из 1958. има зна чај на 
овла шће ња2. Пред сед ник (по чев од 1965. а ре гу ли са но устав ном ре фор мом 

1 „С то га се по ли тич ки ре жим мо же сма тра ти по лу пред сед нич ким ако устав ко ји га 
ус по ста вља ком би ну је три еле мен та: (1) пред сед ник ре пу бли ке је иза бран на оп штим из бо-
ри ма; (2) он рас по ла же ве о ма зна чај ним овла шће њи ма; (3) има на су прот се бе, пре ми је ра и 
ми ни стре, ко ји раз по ла жу из вр шном и управ ном вла шћу и мо гу да оста ну на функ ци ји све 
док има ју по ве ре ње пар ла мен та.” Ma u ri ce Du ver ger, „А New Po li ti cal System mo del: Se mi-
pre si den tial Go vern ment” Eu ro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch 8/1980, 166.

2 По је ди ни ау то ри у срп ској те о ри ји устав ног пра ва ор га ни за ци ју вла сти у Фран цу ској 
на зи ва ју ме шо ви тим си сте мом и ука зу ју на устав но и по ли тич ки из ра жен по ло жај пред сед-
ни ка. То је „мо дел пар ла мен та ри зма ко ји се нај че шће ве зу је за фран цу ски Устав од 1958, а 
по сто ји и у Ау стри ји, Фин ској, Пор ту га ли ји, Пољ ској, Ср би ји. Ме шо ви ти си сте ми су на до-
гра ди ли ста ру фран цу ску ва ри јан ту пар ла мен тар ног си сте ма (Устав од 1875) у ко јој је шеф 
др жа ве ак тив на из вр шна власт, где вла да (ми ни стар ски са вет) мо ра да има стал ну по др шку 
скуп шти не, а ми ни стар ска и по сла нич ка функ ци ја су не спо ји ве ... Са да шњи фран цу ски 
ме шо ви ти си стем унео је не ке еле мен те пред сед нич ког и ти ме се уда љио од кла сич ног пар-
ла мен та ри зма. Уну тар из вр шне вла сти по сто је та ко ђе две гла ве, али је пред сед ник Ре пу-
бли ке сна жни ја власт. Пред сед ник Ре пу бли ке се би ра не по сред но од стра не гра ђа на (еле мент 
пред сед нич ког си сте ма). Пред сед ник Ре пу бли ке је ау то ри та тив ни шеф из вр шне вла сти.” 
Сло бо дан Ор ло вић, Устав но пра во, Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет Цен тар 
за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад 2019, 201. 
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из 1962. го ди не) има из вор ни на ци о нал ни ле ги ти ми тет ко ји по ти че из не по-
сред них из бо ра за ше фа др жа ве.3 „У прак си, увек се одр жа ва дру ги круг 
из бо ра, због то га је по ста ло оп ште ме сто ре ћи да се у Фран цу ској пред сед-
ник Ре пу бли ке ди рект но би ра гла са њем у два кру га.”4 Пре ма чла ну 5 Уста-
ва5 шеф др жа ве је ар би тар ко ји се ста ра о ис прав ном функ ци о ни са њу јав них 
вла сти. Екс тен зив ност овла шће ња, по ред функ ци је ар би тра же зна чи да за 
је дан део вр ше ња над ле жно сти не по сто ји оба ве за ми ни стар ског пре ма пот-
пи са, што је екс пли цит но ре гу ли са но Уста вом (члан 19). То су оне пред сед-
нич ке функ ци је ко је се не сво де са мо на ме ди ја тор ство из ме ђу јав них вла сти, 
не го има ју и усме ра ва ју ћу уло гу. Пред сед ник је над ле жан да име ну је пр вог 
ми ни стра и да ува жи остав ку вла де; о по је ди ним на цр ти ма за ко на рас пи су-
је ре фе рен дум; по што са слу ша ми шље ња пр вог ми ни стра и пред сед ни ке 
Се на та и На ци о нал не скуп шти не, до њи дом мо же рас пу сти ти и овла шћен 
је да упу ти по ру ке скуп шти ни (по во дом ових по ру ка се не мо же отво ри ти 
рас пра ва); овла шћен је да Устав ном са ве ту6 (над ле жан је да име ну је 3 чла на 
Устав ног са ве та од њих укуп но 9, ако се из у зму ex of fi cio чла но ви а то су 
бив ши пред сед ни ци Ре пу бли ке као и да име ну је пред сед ни ка овог ор га на) 
под не се зах тев за оце ну устав но сти пред ло га и про је ка та за ко на ко ји се 
пред мет но од но се на ме ђу на род ну ма те ри ју. У си ту а ци ји ван ред ног ста ња, 
на осно ву чла на 16 Уста ва на соп стве ну ини ци ја ти ву пред сед ник Ре пу бли ке 

3 У те о ри ји се при ме ћу је да је „уо би ча је но ста но ви ште да по пу лар но иза бра ни пред-
сед ник оли ча ва „је дин ство на ци је” (да кле, ве ћи не гра ђа на – би ра ча ко ји су гла са ли за ње га).” 
Па вле Јо ва но вић, „Устав но-прав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је у ком па ра тив ној 
пер спек ти ви”, Збор ник ра до ва прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2007, 124. 

4 Dra go ljub Po po vić, Com pa ra ti ve go vern ment – In the Early Twenty-First Cen tury, Uni-
ver sity of Bel gra de – Fa culty of Law, In sti tu te of Com pa ra ti ve Law Bel gra de 2017, 155-156. 

5 Цео члан 5 Уста ва Фран цу ске гла си: „Пред сед ник Ре пу бли ке се ста ра о по што ва њу 
Уста ва пу тем сво је ар би тра же он обез бе ђу је ре дов но функ ци о ни са ње јав них вла сти као и 
кон ти ну и тет др жа ве. Он је га рант на ци о нал не не за ви сно сти, ин те гри те та те ри то ри је, по-
што ва ња спо ра зу ма за јед ни це и ме ђу на род них уго во ра.” www.con sti tu te pro ject.org /con sti tu-
tion/Fran ce_2008.pdf, 15.април 2021.

6 Не то ли ко због устав них од ред би, већ због ве ли ке по ли тич ке мо ћи ко ју је ма ни фе-
сто вао пр ви вр ши лац функ ци је пред сед ни ка Ре пу бли ке, ге не рал Шарл де Гол (Char les de 
Ga u le) a тај обра зац усво ји ла ви ше или ма ње успе шно ве ћи на по то њих пред сед ни ка ство-
ре на је сен ка на нор ме да: „Вла ди сто ји на рас по ла га њу др жав на упра ва и ору жа не сна ге” 
(члан 20 став 2 Уста ва) и да: „Пр ви ми ни стар ру ко во ди ра дом Вла де. Он је од го во ран за 
на ци о нал ну од бра ну и оси гу ра ва при ме ну за ко на.” „По ли ти ки план пред сед ни ка Ре пу бли-
ке, на Вла ди пре тво рен у на црт за ко на (или Вла дин акт са за кон ском или под за кон ском 
сна гом) ла ко по ста је за ко ном у пар ла мен ту, по себ но у пе ри о ди ма без ко ха би та ци је. Ор ган 
ко ји у име Уста ва је ди ни мо же да ста не на пут по ли тич кој на ме ри пред сед ни ка Ре пу бли ке 
оста је са мо Устав ни са вет.” Сло бо дан Ор ло вић, Вла да ви на уста ва или устав ног суд ства, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет Цен тар за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад 2013, 
118-119.
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мо же ис ко ри сти ти ван ред на овла шће ња „фу зи о ни шу ћи у сво јој лич но сти” 
од ре ђе не над ле жно сти дру гих устав них ор га на. Ипак, не по сто ји со лу ци ја, да 
шеф др жа ве у ван ред ном ста њу рас пу сти На ци о нал ну скуп шти ну. С об зи ром, 
да ни је оба ве зан ми ни стар ски пре ма пот пис за вр ше ње на ве де них овла шће ња, 
пред сед ник у оба вља њу истих, не ма по ли тич ку од го вор ност у од но су на 
пар ла мент „осим што се, с тим у ве зи, ства ра по ли тич ка од го вор ност пре ма 
би рач ком те лу. По ли тич ка нео д го вор ност пре ма пар ла мен ту под ра зу ме ва 
по кри ће вла де за ак та то ком оба вља ња пред сед нич ких функ ци ја.”7 По сле 
устав них про ме на 2008. го ди не (ко јом је из ме ђу оста лог огра ни чен број ман-
да та ше фа др жа ве, на нај ви ше два) нео д го вор ност пред сед ни ка ни је сма ње на, 
упра во су прот но. Та ко се про тив пред сед ни ка не мо же по кре ну ти прав ни 
по сту пак због рад њи ко је не спа да ју у вр ше ње овла шће ња ше фа др жа ве, а 
оба вље не су то ком тра ја ња ман да та. Од го вор ност ко ја зна чи да шеф др жа ве 
мо же би ти раз ре шен са функ ци је а ко је из ри чу На ци о нал на скуп шти на и 
Се нат дво тре ћин ском ве ћи ном од укуп ног бро ја сво јих чла но ва а у слу ча ју 
не ис пу ња ва ња ду жно сти, за ме ни ла је од го вор ност за кри вич но де ло ве ле-
и зда је. Од овла шће ња за ко ја је по тре бан ми ни стар ски пре ма пот пис на во-
ди мо: пот пи си ва ње ука за о про гла ше њу за ко на, као и про пи са и уред би 
ко је до но си Са вет ми ни ста ра. „Пре ма пот пис на ви дљив на чин по ка зу је је-
дин ство ста во ва ко је у од но су на по ли ти ку зе мље за у зи ма ју по ли тич ки неод-
 го вор ни шеф др жа ве и ми ни стри ко ји су по ли тич ки од го вор ни пар ла мен ту,”8 
а у фран цу ском слу ча ју бар фор мал но пар ла мен тар но од го вор не вла де. 

Пред сед ник Ре пу бли ке та ко ђе пред се да ва Са ве том ми ни ста ра, са ве ти-
ма и вр хов ним ко ми те ти ма на ци о нал не од бра не, те ко ман ду је ору жа ним 
сна га ма. Пред сед ник Ре пу бли ке пред ста вља Фран цу ску у ме ђу на род ним 
од но си ма и у ње но име из да је нај ва жни је до ку мен те. Шеф др жа ве по ста вља 
ше фо ве ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству и пот пи су је њи хо ва акре ди-
тив на пи сма. Он та ко ђе при ма акре ди тив на пи сма ше фо ва стра них ди пло-
мат ских ми си ја (ам ба са до ра). Ту се не за вр ша ва уло га фран цу ског ше фа 
др жа ве у одр жа ва њу ме ђу на род них од но са, јер је он у овом по лу пред сед-
нич ком си сте му „и фор мал но и ма те ри јал но нај ви ши ор ган за сту па ња”.9 
Др жав ни по гла вар у Фран цу ској је глав ни кре а тор спољ не по ли ти ке зе мље 
– увре же но је ми шље ње о ре зер ви са ном до ме ну ше фа др жа ве у тој сфе ри (ме-
ђу на род ног) дру штве ног жи во та. 

7 Đu ze pe de Ver go ti ni, Upo red no ustav no pra vo, J. P. Slu žbe ni gla snik Be o grad 2015, 671. 
8 Mi o drag Jo vi čić, Od go vor nost no si la ca jav nih funk ci ja – upo red no prav na stu di ja, In sti tut 

za upo red no pra vo Be o grad 1968, 36.
9 Ми лен ко Кре ћа, Бо јан Ми ли са вље вић, Ме ђу на род но пра во пред ста вља ња (ди пло-

мат ско и кон зу лар но пра во), Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Прав ни фа кул тет Цен тар за из да ва-
штво и ин фор ми са ње, Бе о град 2017, 77.
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1. ПО ЛО ЖАЈ ВЛА ДЕ СА „АК ЦЕН ТОМ” НА ПР ВОГ МИ НИ СТРА

Та ко зва на „pro for me” ду ал на ег зе ку ти ва би ла је осо бе ност по ли тич ког 
жи во та Фран цу ске Тре ће и Че твр те Ре пу бли ке, са при мет ним на гла ском на 
до ми на ци ју пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та и вла де. По са мом тек сту 
Уста ва из 1958.го ди не пред ви ђе но је да из вр шна гра на вла сти бу де су штин-
ски би це фал на.

У том кон тек сту ка ко дру га чи је ту ма чи ти пр ви став чла на 20 Уста ва у 
ко ме је на ве де но да вла да „од ре ђу је и во ди по ли ти ку на ци је” већ као ин сти-
ту ци о нал ни зна чај ко лек тив ног де ла ег зе ку ти ве и ње на екла тант на прав но-
по ли тич ка пре по зна тљи вост. Ана ли зом устав них нор ми вла ду мо же мо озна-
чи ти као јав но те ло, јед ну гла ву би це фал не ег зе ку ти ве, чи ју пер со нал ну 
струк ту ру чи не чла но ви раз ли чи тог ран га, са пр вим ми ни стром на че лу. У 
Са вет ми ни ста ра, ње го ви при пад ни ци се фор мал но са ста ју за јед но са пре-
ми је ром. С дру ге стра не пред сед ник Ре пу бли ке пред се да ва овим Са ве том, 
али се не сма тра чла ном вла де. Исто риј ски по сма тра но Са вет ми ни ста ра је 
фран цу ски ин сти ту ци о нал ни ди зајн, ко ји је ка сни је при хва ћен и у дру гим 
устав ним си сте ми ма. Са вет ми ни ста ра по чео је да фор мал но ег зи сти ра од 
усва ја ња не ко ди фи ко ва ног Уста ва Тре ће Ре пу бли ке 1875.го ди не и одр жао се 
под тим име ном до да нас. Ина че и у прет ход не две ре пу бли ке, шеф др жа ве 
је пред се да вао Са ве том ми ни ста ра, па се због то га и да нас мо же по ста ви ти 
пи та ње (ко је је у тим про шлим вре ме ни ма и прак тич но и те о риј ски оп сер-
ви ра но) да ли је би ло је зич ки ис прав но та да шње пре ми је ре на зи ва ти пред-
сед ни ци ма ми ни стар ских са ве та. Без об зи ра на је зич ке ди ле ме у по ли тич ком 
жи во ту се одо ма ћи ло да пр ви ми ни стар бу де на зи ван пред сед ни ком Са ве та 
ми ни ста ра. Да нас, ак ту ел ном од ред бом чла на 21 став 4 Уста ва ре гу ли са но 
је да пре ми јер за ме њу је пред сед ни ка Ре пу бли ке у пред се да ва њу Са ве том 
ми ни ста ра на осно ву из ри чи тог по ве ра ва ња овла шће ња и уз уна пред утвр-
ђе ни днев ни ред. 

Ово те ло ра зно ли ког је са ста ва и ран га, за раз ли ку од Ср би је на при мер,10 
(о че му ће још би ти го во ра), јер га чи не: 1) ми ни стри у кла сич ном сми слу те 
ре чи, 2) др жав ни ми ни стри (ако је до не та по ли тич ка од лу ка да их у са ста ву 
Са ве та ми ни ста ра има са том ти ту лом), 3) де ле ги ра ни ми ни стри и 4) др жав-
ни се кре та ри. Као оба ве зу ју ће за чла но ве Са ве та ми ни ста ра ре гу ли са но је 
по што ва ње на че ла ко ле ги јал не со ли дар но сти. Тај прин цип под ло жан је на-
ру ша ва њу и то кон три ра њем оп штој или сек тор ској по ли ти ци Са ве та. Та ко 
члан Са ве та ми ни ста ра, мо же под не ти остав ку ако се не сла же са ве ћин ским 

10 У устав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је „ми ни стри фор мал но има ју јед нак по ло жај 
у Вла ди (дру га чи је је на при мер, код фран цу ске или вест мин стер ске вла де)”. Slo bo dan P. 
Or lo vić, „Ustav ne nor me i po lo žaj Vla de Sr bi je” NBP Žur nal za kri mi na li sti ku i pra vo 3/2012, 41. 
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ста вом ко ји је за у зет по во дом од ре ђе ног пи та ња на са мом Са ве ту. Пре ми јер 
по соп стве ној ини ци ја ти ви мо же сме ни ти „по бу ње не ног ми ни стра” (би ло ког 
ран га). Зах тев за по ли тич ким „од стре лом” чла на Са ве та, пре ми је ру мо же 
упу ти ти и шеф др жа ве. Ка да се ра ди о фор мал ном ула ску у вла ду, члан ство 
се сти че де кре том о име но ва њу ко ји до но си пред сед ник Ре пу бли ке. Ина че, 
шеф др жа ве са мо стал но име ну је пре ми је ра (члан 8 став 1 Уста ва). С дру ге 
стра не, на пре ми је ро ву ини ци ја ти ву пред сед ник Ре пу бли ке до но си указ о 
име но ва њу оста лих чла но ва вла де (члан 8 став 2 Уста ва). Ов де се ра ди о 
по де ље ној над ле жно сти. Мо ра по сто ја ти пре ми је ров пред лог и ко на чан акт 
пред сед ни ка Ре пу бли ке. Реч је о ста ром устав ном ре ше њу ко је су по зна ва ли 
и прет ход ни си сте ми. У прет ход ној Че твр тој Ре пу бли ци шеф др жа ве је „де-
зиг ни рао” пред сед ни ка вла де, а овај је за јед но са ми ни стри ма тре ба ло да 
до би је обич ном ве ћи ном „ин ве сти ту ру” у Скуп шти ни. По сре ди је ре ше ње 
од ред бе чла на 45 Уста ва из 1946. го ди не ко ја је про из и шла ре фор мом из 1954. 
го ди не. У ста ри јој срп ској те о ри ји устав ног пра ва сво је вре ме но је при ме ће-
но да се „ти ме лак ше ре ша ва кри за вла де, али и исто вре ме но учвр шћу је 
по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке јер се ње гов из бор ли чо сти за ше фа вла де 
на ме ће у ства ри скуп шти ни.”11 Ова кав по сту пак ни је ре гу ли сан по след њим 
Уста вом. Ме ђу тим, но во и за бра на вла да од На ци о нал не скуп шти не мо же да 
тра жи гла са ње о по ве ре њу, има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 49 став 1 
Уста ва ре гу ли са но да „пре ми јер на кон ве ћа ња Са ве та ми ни ста ра по ста вља, 
пред На ци о нал ном скуп шти ном пи та ње од го вор но сти вла де у ве зи с ње ним 
про гра мом или евен ту ал но де кла ра ци јом о оп штој по ли ти ци”. Уста вом је 
ре гу ли са но да На ци о нал на скуп шти на по кре ће пи та ње од го вор но сти вла де 
на на чин да тре ба да се из ја сни о пред ло гу за из гла са ва ње не по ве ре ња. „Ти-
ме је ин ди рект но да то на зна ча ју гла са њу о про гра му вла де.”12 По во дом 
си стем ског од но са из ме ђу вла де и пар ла мен та мо же се по ста ви ти пи та ње да 
ли је по жељ но, или је чак нео п ход но да вла да од мах по свом фор ми ра њу 
за тра жи гла са ње На ци о нал не скуп шти не о ње ном по ве ре њу. Је дан део док-
три не сма тра да је та кав по сту пак оба ве зан и на во ди, у при лог сво јој ар гу-
мен та ци ји, упра во устав не ме ха ни зме Тре ће и Че твр те Ре пу бли ке. Три су 
мо гу ће си ту а ци је ка да се вла ди ко лек тив но га си ман дат. На и ме, пред сед ник 
вла де мо же под не ти остав ку, са мој вла ди мо же се до го ди ти из гла са ва ње 
не по ве ре ња и ко нач но, вла ди пре ста је ман дат при род ним пу тем – смр ћу 
пре ми је ра. Ка да се га ше ње ман да та чла на вла де од но си на од ре ђе ну лич ност, 
та да је реч о ин ди ви ду ал ном мо мен ту. Остав ка, раз ре ше ње чла на вла де од-
но сно смрт ми ни стра су раз ло зи ин ди ви ду ал ног пре стан ка. По во дом остав ке 

11 Vоjislav Si mo vić, „Ustav na re for ma i ne ke ka rak te ri sti ke po sle rat nog ustav nog raz vit ka 
u Fran cu skoj”, Ar hiv za prav ne i druš tve ne na u ke 4/1955, 428. 

12 Ми лан Ра па јић, „Из вр шна власт у по лу пред сед нич ким си сте ми ма”, Уни ве р зи тет 
у Кра гу јев цу Прав ни фа кул тет, Кра гу је вац, док тор ска ди сер та ци ја 2016, 305.
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чла на вла де ја вља се си ту а ци ја у ко јој се из јед на ча ва остав ка и са мо раз ре-
ше ње. Ту је по сре ди та ко зва на из ну ђе на остав ка. У Уста ву је на ве де но да 
до раз ре ше ња чла на вла де до ла зи ука зом пред сед ни ка Ре пу бли ке, а на пре-
ми је ров пред лог. (члан 8 став 2 Устав из 1958. го ди не) „По је ди нач не остав ке 
или опо зив има ју раз ли чи те мо ти ве: лич на од го вор ност ми ни стра за ло ше 
по сту па ње у не ком пред ме ту, не сла га ње са вла ди ном по ли ти ком или јед но-
став но не до ста так про фе си о на ли зма и до ка за не ин ком па ти бил но сти.”13

Ка да се ра ди о они ма ко ји су у хи је ра хи ји ис под пр вог ми ни стра – ми-
ни стри и дру ги управ ни функ ци о не ри, у Уста ву се не го во ри са мо о ми ни-
стри ма, већ и јед ној ши рој ка те го ри ји, а то су чла но ви вла де. Као што је 
на ве де но, по сто ја ње раз ли чи тих ка те го ри ја ми ни ста ра ка рак те ри сти ка је 
фран цу ског устав ног и управ ног си си те ма. Са став вла де (а већ је о то ме де ли-
мич но про збо ре но) од ре ђу је се на осно ву пред сед нич ког ука за о име но ва њу 
и над ле жно сти ма. Ка ко при ме ћу је Ги Бре бан (Guy Bra i bant) „ни за ко ном, а 
још ма ње уста вом”14 ни је нор ми ра но пи та ње бро ја, по ло жа ја и ре со ра чла-
но ва вла де, већ то чи ни пред сед ник на осно ву сво је во ље ко ја је за о де ну та 
у „прав но оде ло” ука за.

За раз ли ку од Ср би је на при мер, у ко јој ни јед на по себ на ми ни стар ска 
функ ци ја не пред ста вља устав ну ка те го ри ју, у фран цу ском по ли тич ком си-
сте му, си ту а ци ја је дру га чи ја, а то је по ло жај ми ни стра прав де. У Уста ву се 
ми ни стар прав де из ри чи то по ми ње код пи та ња уре ђе ња јем ства су диј ске 
не за ви сно сти.15 Нај ва жни ја функ ци ја у вла ди, по ред пре ми јер ске, је она коју 
има др жав ни ми ни стар. Тре ба има ти зна чај ну по ли тич ку те жи ну у та бо ру 
по бед ни ка, али и у све у куп ној кон сте ла ци ји по ли тич ких од но са у глав ној 
вла да ју ћој пар ти ји од но сно у ко ли ци ји, да јед на лич ност до би је тај ста тус. 
У фран цу ској те о ри ји из ра же но је ми шље ње да би ти у свој ству др жав ног 
ми ни стра под ра зу ме ва „по ча сни ка рак тер” и „по не кад се до де љу је нај ва-
жни јим лич но сти ма пар ла мен тар не ве ћи не на ко је се осла ња вла да”16 Jeдан 
од др жав них ми ни ста ра, ако је та ква функ ци ја у вла ди ус по ста вље на, у 
слу ча ју спре че но сти пре ми је ра да оба вља не ку од над ле жно сти ко је су му 
Уста вом до де ље не, на ла зи се су штин ски на по зи ци ји за ме ни ка пре ми је ра. 
Ако ука зом о име ни ва њу чла но ва вла де ова ква функ ци ја ни је пред ви ђе на17 

13 Аnne-Ma rie Le Po ur hi et, Dro it Con sti tu ti on nel, Eco no mi ca Pa ris 2008, 368.
14 Gi Bre ban, Ad mi ni stra tiv no pra vo Fran cu ske, Slu žbe ni list SRJ, CID, Be o grad-Pod go ri-

ca 2002, 54. 
15 „Вид” члан 65 став 8 и 9 Уста ва Фран цу ске 
16 Fran cis Ha mon, „Вла да и ад ми ни стра ци ја у Фран цу ској и Ју го сла ви ји” Ана ли Прав-

ног фа лул те та у Бе о гра ду 3-4/1984, 381-382. 
17 У Вла ди са да ак ту ел ног пре ми је ра (Jean Ca stex) не ма др жав них ми ни ста ра, као ни 

у дру гој Вла ди ње го вог прет ход ни ка Еду ар Фи ли па (Édo u ard Phi lip pe). То ни је био слу чај 
са пр вом Вла дом Фи ли па, ко ја је има ла три др жав на ми ни стра. www.go u ver ne ment.fr /com-
po si tion-du-go u ver ne ment, 15.мај 2021.
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он да пре ми је ра за ме њу је онај ми ни стар ко га он од ре ди. Ми ни стри су ина че 
нај број ни ји чла но ви вла де. Пред сед ник вла де је у по се ду нај зна чај ни јих 
над ле жо сти и ко ре ла тив но то ме нај ве ћих оба ве за јер ру ко во ди ње ним ра дом. 
То ру ко во ђе ње је олак ша но од стра не од ре ђе них функ ци о не ра ко ји пре ми-
је ру у ова квој ак тив но сти по ма жу и њи хов је на зив де ле ги ра ни ми ни стри, 
с об зи ром на то да на њих пред сед ник вла де пре но си је дан део сво јих овла-
шће ња. Де ле ги ра ни ми ни стри овла шће ни су да пре ма пот пи су ју де кре те из 
сво је над ле жно сти. Они, та ко ђе, мо гу би ти и ча но ви Са ве та ми ни ста ра у 
слу ча ју да је то од ре ђе но ак том о њи хо вом име но ва њу. У ко ор ди на ци ји раз-
ли чи тих вла ди них ак тив но сти, по ред на ве де них де ле ги ра них ми ни ста ра, 
пр вом ми ни стру, на услу зи се на ла зе и др жав ни се кре та ри. На хи је рар хиј ској 
ле стви ци чла но ва вла де др жав ни се кре тар има нај ни жи по ло жај. Прав но-
по ли тич ки по сма тра но, др жав ни се кре та ри ни су хо мо ге на ску пи на јер по-
сто је три ка те го ри је ових чла но ва ши рег са ста ва вла де. Ау то ном ни др жав ни 
се кре та ри су они ко ји има ју пре ци зно од ре ђен ре сор ко јим упра вља ју (ту се 
ви ди бли скост прав ног уре ђе ња др жав них се кре та ра са ми ни стри ма по што 
су, као и ови, за ду же ни за кон крет ни ре сор, на рав но са ма њим овла шће њи-
ма). Као и по пут де ле ги ра них ми ни ста ра, до де ље них пре ми је ру, та ко има и 
др жав них се кре та ра са за дат ком да по ма жу пред сед ни ку вла де у ње го вом 
ра ду. По сто је и они др жав ни се кре та ри ко ји су до де ље ни ми ни стру са ан га-
жма ном на по сло ви ма ко ји су им по ве ре ни од стра не ми ни стра. Др жав ни 
се кре та ри ни су овла шће ни да пре ма по ти су ју де кре те, као што је слу чај са 
де ле ги ра ним ми ни стри ма. Де кре те за област дру штве ног жи во та за ко ју су 
над ле жни др жав ни се кре та ри пот пи су је пре ми јер, од но сно ми ни стар, ко ме 
је ак том о име но ва њу до де ље но да у свом ми ни стар ском ти му има и др жав-
ног се кре та ра. Ука зом о име но ва њу шеф др жа ве, тим сво јим по је ди нач ним 
ак том не ре гу ли ше са мо по ло жај ми ни ста ра, већ од ре ђу је и ко ли ки је њи хов 
број. Све зна чај ни ја при сут ност др жа ве у ве ћи ни сфе ра са вре ме ног жи во та 
је сва ка ко је дан од ва жних раз ло га по ве ћа ва ња бро ја чла но ва ег зе ку ти ве. 
Ако по сма тра мо са мо из тог објек тив ног угла, да кле да но ве дру штве не 
сфе ре бу ду по кри ве не но вим управ ним ре со ри ма,18 по сто ји и су бјек тив ни 
аспект про ши ре ња ор га ни за ци о не струк ту ре вла да у по ли тич ким си сте ми-
ма, па Фран цу ска не пред ста вља из у зе так. Реч је о по ли тич ким апе ти ти ма 
вр ху шке вла да ју ће стран ке од но сно ко а ли ци је. То је по себ но из ра же но ка да 

18 „Тен ден ци ја по ра ста под ра зу ме ва да се упра ва не пре ста но уве ћа ва, та ко што се 
стал но ја вља ју но ви ор га ни и дру ги су бјек ти ко ји вр ше по сло ве упра ве, као што упра ва 
об у хва та све ве ћи број љу ди. За ову тен ден ци ју по сто је објек тив ни раз ло зи, од ко јих је нај-
ва жни ји по раст за да та ка ко ји се пред упра ву ста вља ју”Дра ган Мил ков, Управ но пра во I – 
увод на и ор га ни за ци о на пи та ња, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Прав ни фа кул тет Цен тар за 
из да вач ку де лат ност, Но ви Сад 2016, 28.
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је на по ли тич кој сце ни ко а ли ци о ни ка би нет. Та да у из вр шној вла сти до ла зи 
до по ве ћа ња бро ја ми ни стар ских ме ста. 

У Фран цу ској се да нас ја вља ју раз ли чи ти об ли ци ко ор ди на ци је уну тар 
из вр шне вла сти, од но сно ње ног ко ле ги јал ног де ла, а то су: ме ђу ми ни стар ски 
са ста нак, ме ђу ми ни стар ски ко ми тет, ужи са вет и ка би нет ски са вет. Је ди но 
је Са вет ми ни стра устав ни по јам. Са вет во ди шеф др жа ве, а ко ми тет пре-
ми јер. Ме ђу ми ни стар ски са ста нак оформ љу је се у си ту а ци ји ка да раз ли чи-
та ми ни стар ства би ва ју ан га жо ва на на од ре ђе ном за јед нич ком про јек ту. Овај 
тип са стан ка се одр жа ва у па ла ти Ма ти њон (се ди ште вла де Фран цу ске), 
ко ји во ди или члан пре ми је ро вог ка би не та или над ле жно ли це Ге не рал ног 
се кре та ри ја та вла де. У Ма ти њон ској па ла ти „под па ли цом” пр вог ми ни стра, 
за се да ме ђу ми ни стар ски ко ми тет, ко ји је са ста вљен од над ле жних ми ни ста-
ра, се кре та ра, као и опу но мо ће ног са рад ни ка ше фа др жа ве. По је ди ни ме ђу-
ми ни стар ски ко ми те ти мо гу да има ју се кре та ри ја те. Ди стинк ци ја у од но су 
на ми ни стар ске са стан ке ко ји се кон сти ту и шу на аd hoc осно ви и ко ји слу же 
раз ме ни ин фор ма ци ја и спро во ђе њу од лу ка Са ве та ми ни ста ра је у то ме што 
се ме ђу ми ни стар ски ко ми те ти као те ла уста но вља ва ју на пер ма нент ној осно-
ви. Пре ми јер пред се да ва ужим ко ми те ти ма, а они су ина че фор ми ра ни ње-
го вом од лу ком и на ла зе се под ње го вом кон тро лом. То је си ту а ци ја ка да се 
пре ми јер ја вља по но во у уло зи ме ди ја то ра, али са да не из ме ђу до мо ва пар-
ла мен та, не го из ме ђу по је ди них ми ни стар ста ва. Та ко ђе, ужи ко ми те ти мо гу 
би ти уста но вље ни да би се при пре ми ла сед ни ца Са ве та ми ни ста ра, од но сно 
не ки ужи са вет. По на вља мо, са ве те во ди шеф др жа ве, и они се одр жа ва ју у 
Је ли сеј ској па ла ти – зва нич ној ре зи ден ци ји пред сед ни ка Ре пу бли ке. 

Шеф др жа ве пред се да ва ужим са ве том, и ње го ва во ља је од пре суд ног 
ути ца ја на са став ужег са ве та, днев ни ред и са стан ке ко ји се оди га ва ју у тој 
фор ми.Фран соа Ми те ран (François Mit ter rand), пр ви со ци ја ли стич ки пред-
сед ник Пе те Ре пу бли ке, је по след њи шеф др жа ве ко ји је овим пу тем ути цао 
на др жав ну по ли ти ку. Већ сле де ћи пред сед ник Жак Ширк (Jac qu es Chi rac) 
ни је на ста вио са овом прак сом, па је ти ме оја чан по ло жај пре ми је ра у ме ђу-
ми ни стар ском ко ми те ту. 

Ка би нет ски са вет или Са вет ка би не та би ла је ор га ни за ци о на фор ма 
оку пља ња це ле вла де за вре ме Тре ће и Че твр те Ре пу бли ке. Спо ме ну тим 
те лом пред се да во је пред сед ник Са ве та ми ни ста ра. Ко ли ки је зна чај ка би-
нет ског са ве та у устав но-по ли тич кој про шло сти Фран цу ске био, го во ри 
чи ње ни ца да је у по јед ним пе ри о ди ма пре у зи мао над ле жно сти Са ве та ми-
ни ста ра. Као ка те го ри ја, ка би нет ски са вет на осно ву Уста ва из 1958. го ди не 
ни је пред ви ђен. До кон сти ту ци о на ли за ци је ка би нет ског са ве та до ла зи у 
јед ној спе ци фич ној окол но сти ко ја је ре гу ли са на чла ном 7 став 4 Уста ва 
Фран цу ске. Та да вла да пре у зи ма функ ци ју вр ши о ца ду жно сти пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, у слу ча ју спре че но сти пред сед ни ка Се на та да исту оба вља. 
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У фран цу ском устав ном си сте му по сто ји, (као и мно гим дру гим) ин-
сти тут спре ча ва ња ку му ла ци је функ ци ја. То зна чи, ка да је реч о вла ди као 
јав ном те лу и другоj гла ви из вр шне вла сти, ми ни стри не мо гу вр ши ти од-
ре ђе не функ ци је ко је су не спо ји ве са њи хо вим члан ством у вла ди. Реч је о 
те жњи да се оја ча по ло жај вла де. Ка да је ми ни стар ска функ ци ја у су ко бу са 
не ким дру гим по ло жа јем или ман да том „по себ ним ор ган ским за ко ном се 
утвр ђу ју усло ви под ко ји ма се при сту па за ме њи ва њу но си ла ца та квих ман-
да та, функ ци ја и слу жби. Од ових за бра на је из у зе то оба вља ње про фе су ре 
на ви со ко школ ским уста но ва ма и из бор не функ ци је ко је ни су на ци о нал ног 
ка рак те ра (нпр. гра до на чел ник).”19

Су прот но кла сич ном пар ла мен та ри зму Вла да Фран цу ске је не по сла-
нич ка по за ми сли глав ног оца осни ва ча, ге не ра ла и пр вог пред сед ни ка Ре-
пу бли ке, Шар ла де Го ла (Char les de Ga ul le). Oвај ве ли ки фран цу ски др жав ник 
про мо ви сао је прин цип да се не мо же исто вре ме но би ти кон тро лор и кон-
тро ли са ни. Уста вом је у чла ну 23 став 1 пред ви ђе но да су „функ ци је чла на 
Вла де не спо ји ве са оба вља њем би ло ка квог пар ла мен тар ног ман да та, функ-
ци је про фе си о нал ног пред ста вља ња оп ште-на ци о нал ног ка рак тра и би ло 
ка кве јав не слу жбе, од но сно про фе си о нал не ак тив но сти.” Са ста но ви о шта 
не спо ји во сти функ ци ја ве о ма је ди ску та бил но ре ше ње, од но сно мо гућ ност 
да пре ми јер и чла но ви вла де, да кле вр ши о ци на ци о нал не из вр шне вла сти, 
бу ду нај ви ши функ ци о не ри у окви ру ло кал не са мо у пра ве.20 

Пр ви ми ни стар или ко ло кви јал но пре ми јер је по ли тич ка лич ност ко ја 
упра вља ра дом вла де. Устав је у то ме екс пли ци тан. Да ље, по сто је кон крет-
на овла шће ња ко ја пред сед ни ка вла де ста вља ју у уло гу ње ног истин ског 
ше фа. Фор мал но, јед на од нај ва жни јих над ле жно сти пре ми је ра је пра во 
из бо ра чла но ва вла де или, дру га чи је ре че но, пра во пред ла га ња ше фу др жа ве 
име но ва ња и раз ре ше ња чла но ва вла де. У те о ри ји се ука зу је да „Фран цу ски 
пре ми је ри ни су огра ни че ни да би ра ју ми ни стре из члан ства На ци о нал не 
скуп шти не, и че сто из бор па да на при пад ни ке др жав не слу жбе, ака дем ски 
или при ват ни сек тор за ми ни стар ско ре гру то ва ње. Ова флек си бил ност зна-
чи да у из бо ру лич но сти ко је фран цу ски пре ми је ри би ра ју за ми ни стре не 

19 Oli ver Ni ko lić, „Iz vrš na vlast u Fran cu skoj”, Zbor nik ra do va Uvod u pra vo Fran cu ske, 
(ur.Оliver Ni ko lić, Vla dan Pe trov), In sti tut za upo red no pra vo, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be-
o gra du, Be o grad 2013. 65. 

20 Про тив ста па ња функ ци ја на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу из ја шња ва ли су се 
пре ми је ри по пут Ли о нел Жо спе на (Li o nel Jo spin), Жан-Пјер Ра фа ре на (Jean-Pi er re Raf fa rin) 
и До ми ник де Вил пе на (Do mi ni qe de Vil le pin). „Они су зах те ва ли од ми ни ста ра да се од рек-
ну сво јих по ло жа ја у из вр шним ор га ни ма ло кал них вла сти. Ту се по себ но ми сли на функ-
ци је гра до на чел ни ка. Ме ђу тим, Жо спе нов (Jo spin) прет ход ник на фун ци ји пре ми је ра Алан 
Жи пе (Alain Juppé), је по сту па њу на функ ци ју пре ми је ра, ма ја 1995. го ди не, већ на ред ног 
ме се ца иза бран на функ ци ју гра до на чел ни ка Бор доа (Bor de a ux), та ко да је исто вре ме но био 
и гра до на чел ник и пре ми јер.
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по сто ји стрикт на де фи ни са ност. За и ста, ана ли зи ра ју се са мо лич но сти ко-
ји ма пре ми јер по ну ди ме сто (и ко је при хва те по ло жај) у ка би не ту. Ова се-
лак ци о на скло ност (предрaсуда) ком пли ку је на по ре да се да ју тач ни за кључ-
ци о ода би ру (се лек ци ји) ми ни ста ра у Фран цу ској. Чак и ако при ме ћу је мо 
ви сок про це нат прав ни ка ме ђу фран цу ским ми ни стри ма, на при мер, оста је 
ве ро ват но да је про це нат прав ни ка под је да на ко ви сок као и оних ко ји ис пу-
ња ва ју усло ве за члан ство у вла ди, па је ба вље ње адво ка ту ром ипак ста ти-
стич ки не за ви сно од члан ства у ка би не ту”... Ва ља при ме ти ти, а то се од но-
си и на са ме пре ми је ре као и на оста ле чла но ве вла де, да су они не ка да шњи 
сту ден ти ENA Éco le na ti o na le d’ad mi ni stra tion– На ци о нал не шко ле за ад ми-
ни стра ци ју „као јед не од не ко ли ко ве ли ких шко ла ко је слу же као тре нинг 
те рен за фран цу ску ад ми ни стра тив ну и по ли тич ку ели ту.”21

На осно ву сло ва Уста ва уста но вље на је пре ми је ро ва од го вор ност за 
на ци о нал ну од бра ну, а исто та ко је у тој обла сти овла шћен да по ста вља ци-
вил не и вој не зва нич ни ке. Отво ре но је пи та ње ко је нај ви ши др жав ни функ-
ци о нер у сфе ри од бра не има ју ћи у ви ду да вој ска пред ста вља по се бан ор га-
ни за ци о ни управ ни под си стем? На и ме, с јед не стра не по сто ји од го вор ност 
пре ми је ра за на ци о нал ну од бра ну, а с дру ге, пред сед ник се на ла зи на фун-
ци ји вр хов ног ко ман дан та вој ске. Ово про блем ско пи та ње је убр зо по сле 
сту па ња на сна гу Уста ва, већ на ред не 1959. го ди не до би ло од го вор до но ше-
њем ор до нан се у ко јој је на ве де но да је пре ми јер над ле жан за оп ште упра-
вља ње као и упра вља ње вој ском. Тре ба има ти у ви ду да у Фран цу ској вла да 
у ши рем сми слу пред ста вља цен тар др жав не упра ве, од но сно њен врх, па је 
он да и ло гич но да пр ви ми ни стар има део над ле жно сти у од но су на си стем 
од бра не, али да пред сед ник у сфе ри од бра не и без бед но сти ипак игра ва-
жни ју уло гу у од но су на вла ду и пр вог ми ни стра. 

Пр ви ми ни стар је над ле жан да пре ма пот пи су је по је ди не ак те пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. У слу ча ју да је шеф др жа ве при вре ме но спре чен да вр ши 
овла шће ња на осно ву Уста ва као што су пред се да ва ње са ве ти ма и ко ми те-
ти ма за на ци о нал ну од бра ну, те Са ве том ми ни ста ра, то уме сто ње га чи ни 
пре ми јер. Ка да је реч о ди со лу ци ји На ци о нал не скуп шти не и уво ђе њу ван-
ред ног ста ња, пре ми јер у по гле ду њих да је ми шље ње пред сед ни ку Ре пу бли-
ке, ко је до ду ше ни је оба ве зног ка рак те ра. У при лог ја ке ис ти ту ци о нал не 
по зи ци је пр вог ми ни стра, иде и чи ње ни ца да пред сед ник од ре ђе не ак тив-
но сти не мо же да спро ве де без пред ло га пре ми је ра. Кон вен ци о нал ним уста-
вом пред сед ник Ре пу бли ке је до био нај ве ћи кван тум по ли тич ке мо ћи, али 
ако не по сто ји пред лог пре ми је ра за име но ва ње од но сно раз ре ше ње чла но-

21 Chri stop her Kam, In dri di In dri da son, „Ca bi net dyna mics and mi ni ste rial ca re ers in the 
French Fifth Re pu blic”, The Se lec tion of Mi ni sters in Eu ro pe: Hi ring and Fi ring, (eds.Ke ith Dow ding, 
Pa trick Du mont), Ro u tled ge Lon don-New  York 2009, 44.
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ва вла де, са зи ва ње пар ла мен та у ван ред ну сед ни цу и ини ци ја ти ва за устав ну 
про ме ну – што све ре гу ли ше пи са ни Устав – шеф др жа ве до ла зи у ин сти-
ту ци о нал ну бло ка ду. У окви ру фран цу ске ду ал не ег зе ку ти ве, са мо је пре-
ми јер овла шћен на осно ву Уста ва да по ста ви пи та ње по ве ре ња вла ди пред 
На ци о нал ном скуп шти ном. Фор мал но прав но, да кле, то не мо же да учи ни 
пред сед ник Ре пу бли ке, али ње го ва по ли тич ка моћ (при зна ти во ђа по бед-
нич ке оп ци је на пред сед нич ки и нај че шће пар ла мен тар ним из бо ри ма) мо же 
да на ве де пр вог чо ве ка вла де да под не се остав ку. Шеф вла де, та ко ђе сам, 
од лу чу је о одр жа ва њу до дат них сед ни ца ре дов ног за се да ња пар ла мен тар них 
до мо ва и ти ме вр ши по ли тич ки ути цај на рад за ко но дав ног те ла. „До дат но 
чла но ви 34-50 Уста ва снаб де ли су пре ми је ра са спе ци јал ном устав ном по-
зи ци јом на спрам пар ла мен та. Ту ег зи сти ра ве ли ка ди стинк ци ја из ме ђу од-
но сних уло га ше фа др жа ве и пре ми је ра. У пар ла мен тар не до мо ве пред сед-
ни ку чак ни је до зво ље но да кро чи. Пред сед ник мо же уме сто то га зах те ва ти 
да се са мо про чи та по ру ка ко ју је упу тио у оба пар ла мен тар на до ма (члан 
18). Пре ми јер, су прот но од то га, има ва жну уло гу у пар ла мен тар ном про це-
су пре у зи ма ју ћи на се бе уло гу во де ћег гла сно го вор ни ка упра ве, пре све га 
то ком не дељ них сед ни ца за пи та ња вла ди у На ци о нал ној скуп шти ни.”22

Уло га ар би тра до де ље на је пр вом ми ни стру има ју ћи у ви ду да је реч о 
по ли тич кој лич но сти (а не ка да, до ду ше ре ђе оном ко до ла зи из јав не упра ве 
и ни је по знат ши рој јав но сти, као што је слу чај са из бо ром тре нут но по след-
њег пре ми је ра Фран цу ске Жан Ка стек са (Jean Ca stex) иза бра ног 3. ју ла 2020.
го ди не) ко ја је ор га ни за тор ра да вла де, по сред ник из ме ђу ше фо ва раз ли чи-
тих ре со ра упра ве. То ме ди ја тор ство по себ но се од но си на бу џет ску про бле-
ма ти ку. На и ме, пре усва ја ња го ди шњег бу џе та у пар ла мен ту, на сед ни ца ма 
ко лек тив ног де ла ег зе ку ти ве се рас пра вља о до би ја њу бу џет ских сред ста ва 
за ми ни стар ства. Зах те ви ми ни стар ста ва су не ка да и кон фликт ни у од но су 
на ста во ве пре ми је ра, али и на по је ди нач не зах те ве јед ног ми ни стар ства у 
од но су на дру го. „Ипак, на стра ну све то, у из у зет ним окол но сти ма пре ми-
је ро ва од лу ка је ко нач на.”23

Ге не рал ни се кре та ри јат вла де (те ло ко је је осно ва но под тим на зи вом 
у по след њој де це ни ји Тре ће Ре пу бли ке – 1935. го ди не) је кру ци јал на ад ми-
ни стра тив на је ди ни ца ко ја сто ји на рас по ла га њу пред сед ни ку владe у спро-
во ђе њу по ли ти ке. „Над ле жност Ге не рал ног се кре та ри ја та вла де ис ка зу је се 
у при пре ми сед ни ца Са ве та ми ни ста ра, ускла ђи ва ња ра зно вр сних де лат но-
сти ко је се вр ше од стра не пре ми је ро вих слу жби, про сле ђи ва њу упут ста ва 
пре ми је ра и ар хи ви ра њу до ку ме на та вла де. Нор ма тив на ак тив ност др жав них 

22 Rоbert El gie, Po li ti cal in sti tu ti ons in con tem prary Fran ce, Ox ford Uni ver sity Press, New 
York 2003,99.

23 Guy Car cas son ne, „Les rap ports du pre si dent français et du pre mi er mi ni stre”, Re vue 
française d’ad mi ni stra tion pu bli que 83/1997, 400. 
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ор га на, и у за ко но дав ној и у уред бо дав ној ма те ри ји, пот по мог ну та је ра дом 
Ге не рал ног се кре та ри ја та. За Ге не рал ни се кре та ри јат у фран цу ској те о ри ји 
је на гла ше но да пред ста вља „ин стру мент ко лек тив ног де ло ва ња вла де.” 24 
При ку пља ње и кла си фи ко ва ње свих ва жних вла ди них до ку ме на та пред ста-
вља над ле жност овог те ла. Ми ни стри има ју оба ве зу да Ге не рал ном се кре-
та ри ја ту до ста ве по је дан при ме рак свих ре ше ња, упут ста ва, цир ку лар них 
пи са ма ко ја по ти чу из управ ног ре со ра ко јим ру ко во де. То је још је дан вид 
кон тро ле ко ју пре ми јер оба вља у од но су на рад ми ни ста ра. Ге не рал ни се-
кре тар вла де као чел ник на ве де ног те ла по ја вљу је се у уло зи глав ног прав ног 
са вет ни ка пре ми је ра, примерa ра ди да ли од ре ђе ну област дру штве ног жи-
во та тре ба ре гу ли са ти за ко ном или на осно ву уред бе. Чел ник овог те ла вла-
де пре ми је ру мо же ука за ти да узи ма ју ћи у об зир ак ту ел но сти по ли тич ког, 
али и со ци јал но е ко ном ског жи во та тре ба ини ци ра ти устав ну про ме ну.

На ве ли смо да шеф др жа ве ни је у мо гућ но сти да се (у не ким окол но-
сти ма) по ја вљу је као ак тив на власт, ако иза не ке ње го ве де лат но сти не сто-
ји фор ма ла на пот по ра пре ми је ра. Уста во твор на ини ци ја ти ва при мер је за 
јед ну од та квих рад њи, ко ју шеф др жа ве и пре ми јер вр ше за јед но. „Ини ци-
ја ти ва за про ме ну Уста ва при па да упо ре до пред сед ни ку Ре пу бли ке на пред-
лог пре ми је ра и чла но ви ма пар ла мен та” гла си од ред ба чла на 89 став 1 Уста-
ва фран цу ске Пе те Ре пу бли ке. У ру ка ма пред сед ни ка вла де у овој др жа ви 
су мно ге за ко но дав не ме ре и њи хо во спро во ђе ње. Пр ви ми ни стар се ја вља 
у уло зи ини ци ја то ра до но ше ња за ко на. Tада се та кав акт на зи ва про је кат 
за ко на. Ако су пар ла мен тар ци пред ла га чи за ко на, та да њи хов ини ци јал ни 
акт но си име пред лог за ко на. Тре ба има ти у ви ду да дво дом ност фран цу ског 
пар ла мен та мо же до ве сти до не сла га ња чла но ва гор њег и до њег до ма у ве зи 
са пред ло гом или про јек том за ко на. У та квој си ту а ци ји пре ми јер је Уста вом 
овла шћен за са зи ва ње ме шо ви те па ри тет не ко ми си је. Он ујед но тре ба да 
пред ло жи „фор му лу” ка ко да се ре ши не са гла сност око спор них од ре да ба 
бу ду ћег за кон ског ак та (не за ви сно од то га да ли се ра ди о про јек ту или пред-
ло гу за ко на). Ако ме шо ви та па ри тет на ко ми си ја не по стиг не спо ра зум, да кле 
да њен пред лог од стра не до мо ва пар ла мен та не бу де при хва ћен, та да вла да 
сту па у за ко но дав ни по сту пак, та ко што пред ла же до њем до му фран цу ског 
пар ла мен та – На ци о нал ној скуп шти ни да до не се ко нач ну од лу ку. Пре ми јер 
је ти ме као ар би тар из ме ђу пар ла мен тар них до мо ва (до чи јег су ко ба је до-
шло), у со лу ци ји да за о би ђе во љу Се на та јер, као што је на гла ше но, ко нач на 
од лу ка је на На ци о нал ној скуп шти ни.То ука зу је да Се нат ни је у мо гућ но сти 
да у ко нач ном од лу чу је о пред ло гу или про јек ту за ко на. Ов де је по сре ди 
реч о „не рав но прав ној дво дом но сти ко ја је ка рак те ри стич на за дво дом не 

24 Mar ce au Long, Les Ser vi ces du Pre mi er mi ni stre, Pres ses ubi ver si ta i res d’ Aix-Mar se il-
le, Mar se il le, 1981, 60.
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пар ла мен те уни тар них др жа ва.”25 У овом до му – На ци о нал ној скуп шти ни 
(по пра ви лу, сем у слу ча ју пре ми је ра Пом пи дуа (Pom pi dou)) ве ћи на по др-
жа ва вла ду и пре ми је ра ко ји се ја вља као њен пред вод ник. Уста вом из 1958. 
го ди не дат је по во љан ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зам ко јим мо же да се по-
слу жи пре ми јер ако по сла ни ци не при хва те од ре ђе ни про је кат за ко на. Пред-
сед ник вла де има пра во, на кон ве ћа ња Са ве та ми ни ста ра, да по ста ви пи та-
ње од го вор но сти свог ка би не та пред На ци о нал ном скуп шти ном по во дом 
гла са ња о не ком ак ту. Ако пред лог за из гла са ва ње не по ве ре ња под нет у 
ро ку од 24 са та ко ји сле де не бу де из гла сан, та да се акт сма тра усво је ним. 
Та ко је пар ла мен та ра на ве ћи на ста вље на пред из бор, или да пре ћут ним пу-
тем усво ји за ко но дав ни акт или да, ако вла ди из гла са не по ве ре ње, бу де су-
о че на са мо гућ но шћу пре вре ме ног од ла ска на би ра ли шта. 

Пре ми јер је вр ши лац уред бо дав не вла сти, а пра во до но ше ња уред би 
пред ста вља оп шту нор му чи је је по ље при ме не су же но са мо у ве зи са ак ти-
ма ко ји се усва ја ју у Са ве ту ми ни ста ра на осно ву чла на 13 Уста ва. С об зи ром 
да је устав но ина у гу ри са на прет по став ка ори ги нер ног нор ми ра ња дру штве-
них од но са у ко рист ау то ном не уред бо дав не вла сти, са мом том чи ње ни цом 
до но ше ње уред би од стра не пре ми је ра по себ но је из ра же но.Фи лип Ар дан 
(Phi lip pe Аrdant) је (још 1991.го ди не) при ме тио да „док пар ла мент има као 
ре зул тат усво ја ње око 70 за ко на го ди шње, пре ми јер про пи ше око 8000-9000 
ин тер них уред би и на ло га ко ји има ју сна гу за ко на”.26 Taкође, пре ми јер се 
ста ра о из вр ше њу за ко на и то уз по моћ та ко зва не де ри ва тив не уред бе. Пр ви 
ми ни стар има пра во да тра жи са зи ва ње сед ни це Устав ног са ве та ка да се 
ра ди о оба ве зној оце ни устав но сти ор ган ских за ко на. У том слу ча ју се сед-
ни ца мо ра са зва ти, док са зи ва ње ни је обли га тор но ка да су у пи та њу обич ни 
за ко ни. Је ди но ова по ли тич ка лич ност има пра во да тра жи да се са зо ве 
Устав ни са вет у би ло ком мо мен ту у ве зи за ко на ко ји су већ на прав ној сна-
зи, али ко ји има ју ефе кат да се њи ма кр ши устав на по де ла над ле жно сти 
из ме ђу две вла сти. У си ту а ци ји са зи ва ње сед ни це Устав ног са ве та, реч је о 
ак ти ва ци ји прав не ма ши не ри је у на ме ри за шти те на че ла прав не др жа ве ко-
ја се од но се на се па ра ци ју вла сти. 

2. АНА ЛИ ЗА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ПРАК СЕ

Из до са да шњих раз ма тра ња устав ног положајa пр вог ми ни стра без 
ана ли зе по ли тич ке прак се мо гле би се узе ти као пре те жно тач не ре чи фран-
цу ског пи сца Ми шел Ла ском ба (Mic hael La scom be) да се пре ми јер ја вља „као 

25 Ma ri ja na Paj van čić, Par la men tar no pra vo, Fon da ci ja Kon rad Ade na u er Be o grad 2008, 86.
26 Phi lip pe Ar dant, Le Pre mi er Mi ni stre en Fran ce, Montchre stien, Pa ris 1991, 100. 
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цен трал на лич ност устав не гра ђе ви не.”27 Ова кав став из ре чен је пре пр ве 
ко ха би та ци је ка да је пре ми јер у то ку не што ви ше од две го ди не (1986-1988) 
имао из ра же ни ју уло гу у ег зе ку ти ви, не го што је би ла си ту а ци ја са ње го вим 
прет ход ни ци ма на тој функ ци ји. Реч је о Жа ку Ши ра ку (Jac qu es Chi rac). 
Да кле тек је пр ва ко ха би та ци ја, ви ше устав ној нор ми при бли жи ла оно што 
је Ла скомб сво је вре ме но за пи сао. Но ана ли зу тре ба по че ти од пр вих да на 
по ли тич ког жи во та Пе те Ре пу бли ке и за пи та ти се да ли је она би ла пу ки 
од раз устав них нор ми или су се оне вре ме ном из об ли чи ле да ју ћи до ми нан-
тан по ло жај на по ли тич ком те ре ну ше фу др жа ве, а не пр вом ми ни стру. Пр ва 
лич ност на функ ци ји пр вог ми ни стра Ми шел Де бре (Mic hel De bré) и глав ни 
пи сац Уста ва из 1958. го ди не је сма трао, да је ус по ста вљен пар ла мен тар ни 
мо дел. У те о ри ји је при ме ће но да је Де бре, као пре ми јер, „до след но „кле сао” 
пар ла мен тар ну по зи ци ју. При ли ком свог из бо ра ре као је да Устав из 1958. 
го ди не „уста но вља ва ре жим пар ла мен тар мог ти па ... мо жда, чак, по пр ви 
пут у не ко ли ко ге не ра ци ја”. Он је та ко по сту пио у ви ше на вра та и не дво-
сми сле но то на вео у зва нич ном ко мен та ру Уста ва, да је шеф из вр шне вла сти 
пре ми јер, а не пред сед ник ре пу бли ке.”28 Оно што је у по ли ти ци то га до ба 
де ша ва ло де ман то ва ло је Де бреа за вре ме пред сед нич ког ман да та Шар ла де 
Го ла (Char les de Ga ul le). Устав је мо де ли ран та ко да овла шће ња др жав ног 
по гла ва ра бу ду зна чај на a да их пр ви но си лац мо же ве о ма екс тен зив но ту-
ма чи ти. Де Гол је ствар но вр ше ћи функ ци ју ше фа др жа ве пре ва зи ла зио 
устав не окви ре у ко ји ма тре ба да се кре ће пред сед ник, и ако је да вао су прот-
не из ја ве, уве ра ва ју ћи јав ност о зна ча ју функ ци је пре ми је ра, те исто вре ме но 
озна ча ва ју ћи ко ме је пр ви ми ни стар од го во ран. Још као по след њи пред сед-
ник Вла де Че твр те Ре пу бли ке (у јав ном жи во ту на зи ва не и „Ре пу бли ка по-
сла ни ка” због по ли тич ки ја ке по зи ци је пар ла мен та) по во дом јед ног пи та ња 
о то ме да ли пред сед ник мо же да сме ни пре ми је ра, као што има пра во да га 
име ну је, де Гол је од го во рио: „Не! Због то га јер кад би та ко би ло он не би 
мо гао да упра вља ефек тив но. Пре ми јер је од го во ран пар ла мен ту, а не ше фу 
др жа ве у оно ме што се ти че пи та ња по ли ти ке ... Пред сед ник Ре пу бли ке, 
ин си сти рам на то ме, јер је у су шти ни ар би тар, ко ји има ми си ју, без об зи ра 
шта се де си, ускла ђи ва ња функ ци о ни са ња гра на вла сти.”29 На пр вим по лу-
ди рект ним пред сед нич ким из бо ри ма де Гол је по бе дио, а за пр вог ми ни стра 

27 Mic hel La scom be, „La Pre mi er Mi ni stre, clef de vo u te des in sti tu ti ons? L’ar tic le 49, alinéa 
3 et les au tres ..., „ Re vue de dro it pu blic 1981, 160. 

28 Wil li am G. An drews, Pre si den tal Go vern ment in Ga ul list Fran ce – A study of Exe cu ti ve 
– Le gi sla ti ve Re a la ti ons 1958 – 1974 ,Sunny Press New York 1983, 27.

29 John T. S. Ke e ler, Mar tin A. Schain, „In sti tu ti ons, Po li ti cal Po ker, and Re gi me Evo lu tion 
in Fran ce” Pre si den tal In sti tu ti ons and De moc ra tic Po li tics, – Com pa ring Re gi o nal and Na ti o nal 
Con texts (ed. Kurt von Met ten he im), The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re- Lon don 
1997, 89-90. 
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иза брао глав ног пи сца Уста ва од 1958. го ди не Ми шел Де бреа. Од овог прав-
ни ка и по ли ти ча ра де Гол је тра жио и ус пео да до би је ак ти ви зам ко ји је 
уда љен од устав не нор ме, али по во љи пред сед ни ку. То је чи ње но од по чет-
ка до кра ја ман да та Де бреа, јер је та да ствар ни шеф из вр шне вла сти ге не рал 
де Гол же лео да по ка же да по ли тич ке ин сти ту ци је си сте ма за ви се од ње га 
и са мо од ње га. Вла да Де бреа на при мер већ на по чет ку свог жи во та „ни је 
ро ђе на у На ци о нал ној скуп шти ни” јер по во љи ше фа др жа ве ни је пред ста-
ви ла свој про грам до њем пар ла мен тар ном до му. „Де бре је ком би но вао ве-
ли ку ло јал ност пре ма де Го лу са ин си сти ра њем на пра ви ма пар ла мен та и 
пре ми је ра као и ко нач но про ми ца ње свог про гра ма кроз до мо ве. Де бре о ва 
остав ка ни је би ла ре зул тат от ка зи ва ња по др шке од стра не Скуп шти не већ 
ре зул тат де Го ло ве во ље, јер су они по сте пе но до ла зи ли у рас кол.”30 

Иста во ља до ве ла је Жорж Пом пи дуа (Ge or ges Pom pi dou) не ка да шњег 
бан ка ра и чла на Устав ног са ве та за пр вог ми ни стра. Ка да је овај по ли ти чар 
по стао пре ми јер „ње го во име но ва ње је узе то као про ра чу на та увре да за 
пар ла мент, ка ко је де Гол озна ча вао пар тиј ску по ли ти ку.”31 Тим име но ва њем 
ак ту ал ни шеф др жа ве же лео је да по ка же да ће пр вом ми ни стру пре пу сти ти 
ба вље ње оним пи та њи ма во ђе ња уну тра шње по ли ти ке ко је му он као пред-
сед ник Ре пу бли ке по ста ви у за да так, а да спољ на по ли ти ка пред ста вља 
ре зер ви са ни до мен пред сед ни ка. „Нај ве ро ват ни је је да је Пом пи ду о во не ис-
ку ство у по ли ти ци оно што је при ву кло де Го ла”32, „с об зи ром да је из бор 
Жор жа Пом пи дуа зна чио из над све га да се ге не рал ја сно и не дво сми сле но 
де кла ри сао, да је он и са мо он го спо дар.”33 Устав ном ре фор мом из 1962. го-
ди не (спро ве де ном на ре фе рен ду му) ко јом је уве ден не по сре дан из бор ше фа 
др жа ве, сма тра но је у зна чај ном де лу јав но сти, и оне по ли тич ке и струч не 
да је Устав пре кр шен јер је би ло ми шље ња да је шеф др жа ве за о би шао ре-
до ван по сту пак устав не про ме не, зло у по тре бив ши при ме ну чла на 11 Уста ва 
ко ји овла шћу је пред сед ни ка Ре пу бли ке да рас пи ше ре фе рен дум о сва ком 
на цр ту за ко на ко ји се од но си на ор га ни за ци ју јав них вла сти. За та кав по тез 
ге не ра ла, ме ђу кри ти ча ри ма пре о вла да вао је став да је то ње го ва пр ва по-
вре да Уста ва, с об зи ром да про ме на на чи на из бо ра пред сед ни ка Ре пу бли ке 
зна чи ре ви зи ју нај ви шег оп штег прав ног ак та, а за њу је по треб на са гла сност 
оба до ма пар ла мен та (члан 89 Уста ва). За о би ла же ње пар ла мен та ра ца де Гол 
је за сно вао на на ве де ном чла ну 11 Уста ва.

Слав ног ге не ра ла на функ ци ји ше фа др жа ве на сле дио је по сле по бе де 
у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра 1969. за са да нај ду го веч ни ји пр ви 

30 Vu či na Va so vić, Sa vre me ne de mo kra ti je tom I, JP Slu žbe ni gla snik Be o grad 2006, 500.
31 Mal colm Sla ter, Con tem po rary French Po li tics, Mac mil lan Lon don 1985, 114.
32 Cindy Skach, Bor ro wing Cin sti tu ti o nal De sign, : Con sti tu ti o nal Law in We i mar Ger many 

and the French Fifth Re pu blic, Prin ce ton Uni ver sity Press New Jer sey 2005, 106.
33 Jean La co u tu re, De Ga ul le: The Rul ler, 1945-1970, Har vill Lon don 1993, 485.
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ми ни стар у Пе тој Ре пу бли ци Жорж Пом пи ду. „По ли тич ко оде ло” де Го ла 
од го ва ра ло је и на след ни ку, јер је и он по пут прет ход ни ка же лео до ми нант-
ну по зи ци ју у из вр шној вла сти то ком свог пред сед ни штва и у то ме је ус пео. 
На то је ука зао про фе сор Ро берт Ел џи (Ro bert El gie) да је Пе та Ре пу бли ка 
би ла и ви ше пре зи ден ци ли зо ва на не го што је то био слу чај под де Го лом.34 
Та ко је дру ги пред сед ник Пе те Ре пу бли ке сме нио пр вог ми ни стра из вре-
ме на пр вог пред сед ни ка Мо рис Кув де Мир ви ла (Ma u ri ce Co u ve de Mur vil le) 
(оног ко ји је ње га за ме нио на ме сту пре ми је ра) а пред сед ни ка На ци о нал не 
скуп шти не Жак Ша бан Дел ма са (Jac qu es Cha ban-Del mas) име но вао пр вим 
ми ни стром. За ме на од но сно сме њи ва ње јед ног пр вог ми ни стра дру гим пр-
вим ми ни стром од стра не фран цу ског устав ног прав ни ка Оли виа Ди а ме ла 
(Oli vi er Du ha mel) кон ста то ва на је ова ко: „Ово је уо би ча је но да се име ну је 
но ви пре ми јер, чак и ка да је ве ћи на об но вље на, да се обе ле жи до ла зак но ве 
ере ... исто је би ло и ка да је Жак Ши рак за ме нио Пјер Ме сме ра на кон из бо-
ра Ва ле ри Жи скар Де сте на.”35 Од но вог пр вог ми ни стра оче ки ва ло се да 
бу де у пот пу но сти ко о пе ра ти ван. Ме ђу тим Дел мас је на свој по ло жај гле дао 
дру га чи је а има ју ћи у ви ду шта је сво је вр ме но из ја вио у по гле ду пред сед-
нич ких овла шће ња, да та ко зва ни ре зер ви са ни до мен ше фа др жа ве чи не: 
спољ ни и ал жир ски по сло ви, од бра на и без бед ност (у до ба де Го ла и Ал жир 
је био го ру ћа те ма као ко ло ни јал но пи та ње Фран цу ске ко је је че ка ло раз ре-
ше ње). Оно што је остатaк у по ли ти ци, кад се из у зме ре зер ви са ни пред сед-
нич ки до мен, да кле нај ве ћи део уну тра шње по ли тич ке сфе ре, Дел мас је 
по сма трао као пре ми је ро во по ље пр вен стве ног ути ца ја. По ку шај ши рег 
ак ти ви зма пр вог ми ни стра ко нач но је до вео до сме њи ва ња истог. Не за ви дан 
по ло жај пре ми је ра у Пе тој Ре пу бли ци на вео је Ша бан Дел ма са да из ја ви: 
„Све што не ва ља пре ми је ро ва је кри ви ца, све што је до бро за слу га је пред-
сед ни ка.”36 Но ви и то пе ти по ре ду пре ми јер Пе те Ре пу бли ке по стао је до-
та да шњи ми ни стар од бра не „кон зер ва ти вац, без по себ ног сја ја”37 Пјер Ме-
смер (Pi er re Mes smer). За ње га се мо же ре ћи да је ис пу нио оче ки ва ња ше фа 
др жа ве о уло зи пр вог ми ни стра. Пр ви и је ди ни пут, функ ци ја пред сед ни ка 
Ре пу бли ке у Пе тој Ре пу бли ци пре ста ла је при род ним пу тем, од но сно смр ћу 
ше фа др жа ве – Пом пи дуа. Ова пред сед нич ка вла да ви на мо же се озна чи ти 
као пе ри од у ко јем су пре ми је ри би ли у под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на 
по ли тич ки ис по ље но пре о вла да ва ње ше фа др жа ве. 

34 Ro bert El gie, Po li ti cal Le a der ship in Li be ral De moc ra ci es, Mac mil lan press Ltd Lon don, 
1995, 63. 

35 Оlivier Du ha mel, Une démoc ra tie à part, Po u vo irs, 126/2008, 23. 
36 Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-

гра ду, Јав но пред у зе ће Слу жбе ни гла сник Бе о град 2008, 100.
37 Ali ster Co le, French Po li tics and So ci ety, Per son Long man Lon don 2005, 30.
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До ла зак тре ћег пред сед ни ка Пе те Ре пу бли ке на власт по бе дом на пред-
сед нич ким из бо ри ма озна чио је но ву фа зу у устав ном раз во ју Фран цу ске. 
Реч је о Ва ле ри Жи скар Де сте ну (Valéry Gi scard d’Esta ing) ко ји је у тре нут-
ку из бо ра на функ ци ју пред сед ни ка Ре пу бли ке био ли дер На ци о нал не фе-
де ра ци је не за ви сних ре пу бли ка на ца, ма њин ског парт не ра де го ли стич кој 
Уни ји де мо кра та за Ре пу бли ку. Но ви пред сед ник, ува жа ва ју ћи од нос по ли-
тич ких сна га у вла да ју ћој ко а ли ци ји, за пр вог пре ми је ра име но вао је Жа ка 
Ши ра ка, ли де ра сто жер не пар ти је ко а ли ци је уме ре не де сни це. Са по ло жа јем 
пред сед ни ка во де ће пар ла мен тар не стран ке Ши рак је био осо ко љен да бар 
по ку ша да уста но ви но ву по ли тич ку прак су, дру га чи ју од оне по ко јој су се 
по на ша ли дру ги пре ми је ри, као су штин ски из вр ши о ци же ља пред сед ни ка 
Ре пу бли ке. Ме ђу тим, Де стен је био дру га чи јег ми шље ња са ја сном на ме ром 
да нај ви ши кван тум вла сти за др жи у сво јим ру ка ма, и пре власт у окви ру 
ег зе ку ти ве. Та кви ди вер гент ни ста во ви о уло га ма ше фа др жа ве и пр вог ми-
ни стра у из вр шној гра ни вла сти не ми нов но су во ди ли до кул ми на ци је по-
ли тич ког кон флик та из ме ђу два нај ва жни ја чо ве ка др жа ве. „При ли ком су-
ко ба ко ји је 1976. го ди не из био из ме ђу Пред сед ни ке Ре пу бли ке Ва ле ри Жи-
скар Де сте на и пред сед ни ка вла де Жак Ши ра ка, у ве зи са раз ли чи тим гле-
да њем на функ ци ју пре ми је ра, Жак Ши рак је као сла би ја стра на био при-
ну ђен на под но ше ње остав ке, обра зла жу ћи свој по тез ре чи ма: „Од лу чио сам 
да под не сем остав ку за то што сма трам да не распoлажем до вољ ним сред-
стви ма и мо гућ но сти ма за оба вља ње ду жно сти пред сед ни ка Вла де.” Пред-
сед ник Де стен про ко мен та ри сао је остав ку Ши ра ка ова ко: „Он је тра жио 
по ве ћа ње ау то ри те та пре ми је ра. На чи ји ра чун? То сва ка ко не мо же да бу де 
на ра чун овла шће ња ко ја је на род дао Пред сед ни ку Ре пу бли ке. Не за ми сло-
во је да у Фран цу ској по сто је две по ли ти ке, јед на Пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
а дру га пред сед ни ка вла де.””38 Жи ска ро во пред сед ни штво и Ши ра ко во пре-
ми јер ство опи са но је у те о ри ји као ква зи-ко ха би та ци ја.39 Ка да у по лу пред-
сед нич ком си сте му пред сед ник др жа ве и пред сед ник вла де по ти чу из исте 
ко а ли ци је а раз ли чи тих пар ти ја с тим да ни јед на не до ми ни ра а при том 
са ме су раз ли чи тих сна га, пред сед ни ко ва на при мер сла би ја, а пре ми је ро ва 
ја ча, као у слу ча ју Де стен – Ши рак, та ква си ту а ци ја би се ствар но мо гла 
на зва ти ква зи-ко ха би та ци јом. Сле де ћи пре ми јер ко га је шеф др жа ве Де стен 
име но вао био је Реј мон Бар (Raymond Bar re) уни вер зи тет ски про фе сор еко-
но ми је, та да без уче шћа у по ли ти ци. Овај еко но ми ста ипак ни је же лео да има 
пот пу но под ре ђе ну уло гу у из вр шној вла сти, као што се и ње гов прет ход ник 
Ши рак про ти вио та квој по зи ци ји. Та ко је ус пео да се из бо ри да пре ми је ру 

38 Rat ko Mar ko vić, Iz vrš na vlast, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja Be o grad 1980, 162. fn. 190.
39 „Ви д” Małgor za ta Ma dej, „Co ha bi ta tion: The par li a men tary aspect of french se mi-pre si-

den tial system”, Po lisch po li ti cal sci en ce, 37(1) /2008, 185. 
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бу де пре пу ште но глав но од лу чи ва ње у еко ном ској по ли ти ци и од ре ђе ним 
аспек ти ма уну тра шње по ли тич ке сфе ре. Пе та Ре пу бли ка је у од ре ђе ној ме-
ри ви ше ли чи ла на пар ла мен тар ну не го по лу пред сед нич ку. 

Жи скар Де стен ни је ус пео да об но ви пред сед нич ки ман дат јер га је 
ње гов ри вал из та бо ра ле ви це и те сни гу бит ник из дру гог кру га пред сед-
нич ких из бо ра 1974. го ди не, ге не рал ни се кре тар Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Фран цу ске Фран соа Ми те ран (François Mit ter rand) по бе дио у дру гом кру гу 
из бо ра за ше фа др жа ве 1981. го ди не. Ми те ран је мо гао да по че так пред сед-
нич ке вла да ви не от поч не са пр вим ми ни стром ко га је по др жа ва ла ко а ли ци-
ја стра на ка де сни це (по бед нич ком ве ћи ном из пар ла мен тар них из бо ра 1978. 
го ди не) Реј мо ном Ба ром. Ме ђу тим, од лу чио се за рас пу шта ње На ци о нал не 
скуп шти не да не би био пр ви пред сед ник Ре пу бли ке ко ји на по чет ку свог 
ман да та ула зи у ко ха би та ци ју са де сни чар ским пре ми је ром. Он је знао да 
пре те жно лич ну по бе ду тран сфор ми ше и у по бе ду сво је стран ке на пар ла-
мен тар ним из бо ри ма исте го ди не, ка да је Со ци ја ли стич ка пар ти ја Фран цу-
ске за јед но са ко му ни сти ма три јум фо ва ла на тим из бо ри ма. По ка за ло се да 
је пра во ди со лу ци је у ру ка ма ше фа др жа ве моћ но сред ство за ко јим мо же 
по сег ну ти у си ту а ци ји ка да је не по сред но иза бран, а све у же љи да се по-
кло пи ве ћи на са пред сед нич ких из бо ра са пар ла мен тар ном, уко ли ко та исто-
бој ност не по сто ји у по ли тич ком сми слу. Ина че шеф др жа ве је за ми шљен 
по ак ту ел ном фран цу ском Уста ву као не у трал на власт (po u vo ir ne u tre), а та 
власт и ни је та ко не у трал на, већ је по се за ла за ди со лу ци јом и по ли тич ким 
кал ку ла ци ја ма. За то је оправ да но пи та ње: „Да ли по тре ба за ста бил но шћу 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, уз ува жа ва ње кон цеп та „жи вог уста ва” и ње го вог 
по ли тич ког зна че ња ко је до пу шта раз ви ја ње раз ли чи тих пра ви ла игре под 
иден тич ним нор ма тив ним окви ром мо гу оправ да ти при ме ну ин сти ту та 
рас пу шта ња пар ла мен та и ми мо свр хе због ко је је из вор но ус по ста вљен?”40 
Чи ни нам се да са мо у рет ким си ту а ци ја ма у ста бил ним де мо кра ти ја ма, кад 
су угро же не нај ве ће вред но сти упра во уз ува жа ва ње ов де по ме ну тог кон-
цеп та „жи вог уста ва” шеф др жа ве тре ба да по сег не за рас пу шта њем за ко-
но дав ног те ла а не да то бу де пи та ње ого ље ног по ли тич ког опор ту ни те та. 
Ина че Ми те ран је ди ни је пред сед ник Пе те Ре пу бли ке ко ји је вр шио од но сно 
осво јио на из бо ри ма два сед мо го ди шња пред сед нич ка ман да та. У том пе-
ри о ду од че тр на ест годинa (1981-1995) се дам лич но сти су оба вља ле функ-
ци ју пр вог ми ни стра и то:Пјер Мо ро (Pi er re Ma u roy), Ло ран Фа би ус (La u rent 
Fa bi us), Жак Ши рак (Jac qu es Chi rac), Ми шел Ро кар (Mic hel Ro card), Едит 
Кре сон (Édith Cres son), Пјер Бе ре гвоа (Pi er re Bérégo voy) и Еду ар Ба ла дир 

40 Сло бо дан П. Ор ло вић, На та ша Н. Ра јић, „Рас пу шта ње пар ла мен та – вр ше ње или 
зло у по тре ба устав них овла шће ња”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2018, 
1546-1547. 
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(Édo u ard Bal la dur). Ве ћи на пре ми је ра сем Ши ра ка и Ба ла ди ра по ти ца ла су 
из Ми те ра но ве Со ци ја ли стич ке пар ти је. Од сво јих пар тиј ских са бо ра ца на 
функ ци ји пр вог ми ни стра Ми те ран је оче ки вао из у зет но ви сок сте пен ло-
јал но сти и то се ви ше при ме ћи ва ло код не ких пре ми је ра као што су Мо ро, 
Кре сон, Бе ре гвоа, док су Ро кар и Фа би ус по ку ша ва ли у јав но сти да ода ју 
ути сак по ли тич ке ау то но ми је у од но су на пред сед ни ка Ре пу бли ке. Фа би ус, 
иа ко мо мен том име но ва ња и у то ку вр ше ња функ ци је нај мла ђи пре ми јер у 
исто ри ји Пе те Ре пу бли ке, ни је же лео да скри ва сво ју ам би ци о зност и из ве-
сни сте пен са мо ста ло но сти у од но су на ше фа др жа ве, па је јед ном при ли ком 
из ја вио по во дом свог од но са са Ми те ра ном: „Он је он, ја сам ја.”41 Ре чи Фа-
би у са по ма ло ука зу ју да је овај со ци ја ли стич ки пре ми јер сма трао да је до шло 
до про ме на уну тар ег зе ку ти ве и да на по ли тич кој сце ни не сме да бу де до-
ми нант на де го ли стич ко-хи пер пре зи ден ци ја ли стич ка прак са. Ипак, пр ви 
со ци ја ли сти чи пред сед ник Пе те Ре пу бли ке Ми те ран усво јио је мно ге обра-
сце по на ша ња пр вог пред сед ни ка Ре пу бли ке и свог по ли тич ког про тив ни ка 
де Го ла чи ји је оштар кри ти чар био. Фран цу ска је за вре ме Ми те ра на има ла 
ве ће пре зи ден ци ја ли стич ке обри се не го у вре ме Де сте на. У ње го вом ман-
да ту де си ла се си ту а ци ја та ко зва не по де ље не вла де или раз ли чи тих по ли-
тич ких гру па ко је по др жа ва ју пред сед ни ка у од но су на пар ла мен тар ну ве-
ћи ну по сле пар ла мен тар них из бо ра 1986. го ди не. Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Фран цу ске, иа ко ре ла тив ни по бед ник из бо ра, у ко нач ном оста ла је по ра же-
на од стра не две де го ли стич ке пар ти је: Оку пља ња за Ре пу бли ку, на чи јем 
је че лу био та да шњи гра до на чел ник Па ри за Жак Ши рак и та да осна же не 
Уни је за фран цу ску де мо кра ти ју бив шег предсeдника Ре пу бли ке Де сте на. 
Со ци ја ли стич ки пред сед ник при хва тио је по ли тич ку ре ал ност и од лу чио 
да име ну је за пре ми је ра во ђу по је ди нач но нај ја че стран ке из ре до ва де сни це, 
а реч је о по ме ну том Ши ра ку, ко ји ће се та ко и за са да по пр ви пут у исто-
ри ји Пе те Ре пу бли ке по ја ви ти два пу та на функ ци ји пре ми је ра, а под раз-
ли чи тим ше фо ви ма др жа ве. Фран цу ски по ли тич ки си стем по пр ви пут ис-
ку сио је по ја ву ко ја се зо ве ко ха би та ци ја. У те о ри ји се сре ће сле де ћа де фи-
ни ци ја ове по ли тич ке си ту а ци је: „Пар ла мен тар на ком по нен та по лу пред сед-
нич ког си сте ма зна чи да је пре ми јер при хва тљив за за ко но дав но те ло. Ако 
то ни је слу чај, он да пар ла мент гла са да пре ми је ру и ка би не ту пре ста не 
ду жност. У су прот ном пред сед нич ка ком по нен та по лу пред сед нич ког си сте-
ма зна чи да пред сед ник вр ши сво ју функ ци ју не за ви сно од по др шке за ко но-
дав ног те ла. Ком би на ци јом ове две устав не од ли ке зна чи да се пред сед ник 
мо же су о чи ти са си ту а ци јом у ко јој стран ка (или стран ке) су про ста вље не 

41 Ezra Su le i man, „Pre si den ti a lism and Po li ti cal Sta bi lity in Fran ce”, The Fa i lu re of Pre si-
den tial De moc racy: Com pa ra ti ve Per spec ti ves (eds. Juan J. Linz, Ar tu ro Va len zu e la) The Johns 
Hop kins Uni ver sity Press Bal ti mo re, 158. 
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пред сед ни ку ужи ва ве ћи ну у за ко но дав ном те лу и ин си сти ра на пре ми је ру 
ко ји је та ко ђе про тив ник пред сед ни ка, али где пред сед ник мо же иза бра ти 
да оста не на функ ци ји док му не ис тек не ман дат. Та ко ће из вр шна власт 
би ти по де ље на на дво је но си о ца функ ци ја, од ко јих са мо јед ног, пре ми је ра, 
по др жа ва пар ла мен тар на ве ћи на.”42 

Ка ко су се у том пр вом по ли тич ком су жи во ту Пе те Ре пу бли ке по на-
ша ли пред сед ник и пр ви ми ни стар? У окви ру та ко зва ног ре зер ви са ног до-
ме на спољ них и од брам бе них по сло ва, шеф др жа ве за др жао је во де ћи по ло-
жај, а као резлтат то га пр во бит не „по де ле” пред ло ге за ми ни стра ино стра них 
по сло ва и од бра не је од био, те је та ко по ли тич ки при ну дио пре ми је ра да 
пред ло жи за пред сед ни ка пер со нал но при хва тљи ви ја ре ше ња. Ми те ран је 
ти ме и на фор ма лан на чин по твр дио сво ју над моћ ност у спољ ној и од брам-
бе ној сфе ри, али у јед ној прав ној и де мо крат ској др жа ви ка ква је Фран цу ска 
глав не ли ни је спољ не и од брам бе не по ли ти ке ду го роч но су за цр та не, па у 
том сми слу ни је би ло пре те ра них ра зи ла же ња два чел ни ка ду ал не ег зе ку-
ти ве. Пре ми јер ви ше ни је био огра ни чен да во ди по ли ти ку у оним обла сти-
ма дру штве ног жи во та ко је не ин те ре су ју пред сед ни ка, већ је по стао истин-
ски шеф Вла де. Ми те ран је се бе праг ма тич но уда љио од уну тра шње по ли-
ти ке ука зу ју ћи би рач ком те лу да је та област, пре све га, над ле жност пр вог 
ми ни стра. При мат у ег зе ку ти ви, по себ но узи ма ју ћи у об зир во ђе ње еко ном-
ске по ли ти ке, био је на стра ни пре ми је ра, а жи вот ин сти ту ци ја од ви јао се 
ви ше по сло ву Уста ва, не го што је то био слу чај у фа за ма (ко је су би ле и 
је су нај че шће) по кла па ња пред сед нич ке и пар ла мен тар не ве ћи не. По ступ ци 
ше фа др жа ве и пр вог ми ни стра ви ше су на ли ко ва ли њи хо вим устав ним 
уло га ма, из ме ђу оста лог због при бли жа ва ња пред сед нич ких из бо ра. Ми те-
ран и Ши рак би ли су све сни да сва ко ду же ко че ње ин сти ту ци ја ко јој би они 
би ли узроч ни ци, не ће би ти бла го на кло но гле да на од стра не би ра ча. Би ло је 
на рав но ин сти ту ци о нал них кон фли ка та, на при мер по во дом при ва ти за ци је 
јав ног сек то ра ко је је пред у зе ла Ши ра ко ва Вла да. У дру гом пред сед нич ком 
ман да ту Ми те ра на три пре ми је ра би ла су из ре до ва ње го вих со ци ја ли ста а 
дру га ко ха би та ци ја до го ди ла се у зад ње две го ди не пред сед ни штва. Но ова 
дру га са пре ми је ром Ба ла ди ром би ла је ма ње кон фликт на, чак мо жда као 
да ни је реч о раз ли чи тим стра нач ким бо ја ма у окри љу из вр шне вла сти.

По сле че тр на ест го ди на Ми те ра на, јед ног ве те ра на фран цу ске по ли ти-
ке за ме њу је дру ги ве те ран до шав ши на че ло др жа ве 1995. го ди не, а то је Жак 
Ши рак. Опис ње го ве пред сед нич ке вла да ви не мо гао би се на слич но све сти: 
ка да су пре ми је ри до ла зи ли из ре до ва де го ли стич ке стран ке Оку пља ња за 
Ре пу бли ку (ка сни је на зва на Уни ја за на род ни по крет) Жи пе (Alain Juppé), 

42 Ro bert El gie, „What is Di vi ded Go vern ment?” Di vi ded Go vern ment in Com pa ra ti ve Per-
spec ti ve (ed.Ro bert El gie), Ox ford Uni ver sity Press Inc 2001, 6-7. 
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Ра фа рен (Jean-Pi er re Raf fa rin) и де Вил пен (Do mi ni que de Vil le pin) пред сед-
ник је оче ки вао да је он над ре ђе ни у од но су на пре ми је ра док тре ћа, по след-
ња и нај ду жа пе то го ди шња ко ха би та ци ја по ре ду са со ци ја ли стом Жо спе ном 
(Li o nel Jo spin) пред ста вља ла је сво је вр сно ри вал ство чел ни ка ег зе ку ти ве. 
Ина че ни овим по ли тич ким су ста нар ством ни су до ве де не у пи та ње ин сти-
ту ци је устав ног си сте ма. Ипак би ло је ја сно да је ко ха би та ци ја по ли тич ки 
не по жељ на си ту а ци ја, у ко јој до ла зи до су ко бља ва ња уну тар из вр шне вла сти, 
ко ја је по де ље на и не ка да као ма ши не ри ја успо ре на. Ра ди спре ча ва ња те 
по ли тич ке не ла год но сти по сто ји Ши ра ко во „устав но на сле ђе” ко је је оста вио 
иза се бе: део тог „на сле ђа био је не на ме ран. Са свим по стра ни од ње го вог 
на сил ног при хва та ња ре фор ми Жо спе но ве Вла де, Ши рак је тран сфор ми сао 
устав ни по ре дак Фран цу ске упр кос свом ста ву о то ме. Ре фе рен ду мом од 
24.сеп тем бра 2000. о пе то го ди шту-qu in qu en nat, скра ћи ва њу пред сед нич ког 
ман да та са се дам на пет го ди на и до но ше њем за ко на ко ји оси гу ра ва да ће 
пред сед нич ки из бо ри прет хо ди ти пар ла мен тар ним у ис тој го ди ни, би ли су 
углав ном на мет ну ти Ши ра ку од стра не ње го вих по ли тич ких про тив ни ка 
пре ми је ра Жо спе на и бив шег пред сед ни ка Де сте на. Пред сед ник Ши рак је 
на ре фе рен дум при стао де ли мич но из по ли тич ке сла бо сти – пред сед ник у 
вре ме ко ха би та ци је те шко мо же бло ки ра ти ини ци ја ти ве ко је очи глед но же-
ли ве ћи на по ли тич ке кла се и де ли мич но из так тич ких раз ло га – да се до не-
кле учи ни кре ди бил ним кан ди да том за из бо ре 2002.”43 

По бе дом у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра 2007. го ди не Ни ко ла 
Сар ко зи (Ni co las Sar kozy) по стао је ше сти пред сед ник Пе те Ре пу бли ке, а 
ње гов ман дат од пет го ди на оста ће обе ле жен као пред сед нич ка вла да ви на 
са при мет ном ди стинк ци јом у од но су на пред сед ни штва ње го вих прет ход-
ни ка. Ис кр са ва пи та ње ода кле то ли ке раз ли ке у од но су на прет ход ну прак-
су? Мо жда на зи ви бр зо пред сед ни штво или сар ко си зам већ об ја шња ва ју о 
че му је реч. „Сар ко зи јев ре жим” ука зу је се у те о ри ји, „ни је оно што се че сто 
твр ди из бор на мо нар хи ја већ не што ве о ма дру га чи је. „Кон зу лар на ре пу бли-
ка”. Мо нар хи је су на след не и пред ста вља ју ди на сти је. Кон зу лар на ре пу бли-
ка, зна чи очу ва ње фран цу ског ре пу бли кан ског об ли ка али са вр хов ном мо-
ћи во ђе ле ги ти ми са ног од стра не по др шке у би рач ком те лу.”44 Од вре ме на 
де Го ла, ше фо ви др жа ве у Пе тој Ре пу бли ци за у зи ма ли су нај зна чај ни ји део 
по ли тич ког про сто ра. На чин на ко ји је Сар ко зи вр шио пред сед нич ку функ-
ци ју убр зо је до вео до за кљу ча ка да та кав стил не мо же би ти ука лу пљен 

43 An drew Knapp, „Jac qu es Chi rac: Sur vi ving wit ho ut Le a ding?” The Pre si dents of the 
French Fifth Re pu blic (eds.Da vid S. Bell, John Gaf fney), Pal gra ve Mac mil lan New York 2013, 173. 

44 Pa scal Per ri ne au, „Ni co las Sar kozy: ‘Sar kozyism ’, a New Pre si den tial Le a der ship” The 
Pre si dents of the French Fifth Re pu blic” (eds. Da vid S. Bell, John Gaf fney), Pal gra ve Mac mil lan, 
New York 2013,182. 
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јед но став ном ком па ра ци јом са по ли тич ким ак тив но сти ма прет ход них пред-
сед ни ка. И из бор на кам па ња, а по себ но три јумф на пред сед нич ким из бо ри-
ма, опи си ва на је у де лу на уч них ра до ва о овој про бле ма ти ци по при лич но 
ори ги нал но: „По бе ду Ни ко ле Сар ко зиа и ње го ве пар ти је на из бо ри ма 2007. 
го ди не је нај бо ље об ја сни ти по зи ва њем на по јам бо на пар ти зма ко ји има ду-
гу исто ри ју у фран цу ској по ли ти ци.”45 Ка пи та ли зу ју ћи ле ги ти ми тет до би јен 
на не по сред ним пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из бо ри ма, Сар ко зи је 
кру ци јал но пре ком по но вао пер со нал ни са став из вр шне вла сти у од но су на 
пе ри од Ши ра ко ве пред сед нич ке вла да ви не. За пре ми је ра је име но вао Фран-
соа Фи ло на (François Fil lon), по у зда ног са рад ни ка. При ме ном устав не нор ме 
шеф др жа ве на пред лог пр вог ми ни стра име ну је оста ле чла но ве вла де. То 
би тре ба ло да зна чи да у пре те жној ме ри пре ми јер би ра свој тим. У од но си ма 
Сар ко зи-Фи лон то ни је био слу чај. Та ко ђе, у кри тич ком то ну je и кон ста та-
ци ја да је из у зе то би ла „мар ки ра на пре зи ден ци ја ли за ци ја у је згру ег зе ку ти ве 
и пер со на ли за ци ја у од но си ма уну тар из вр шне вла сти по сле ма ја 2007. го-
ди не, од но сно Сар ко зи је ве по бе де. Он је ство рио екс пли цит но вођ ство ко је 
под ра зу ме ва ви зи ју, да пред сед ник са на род ним ман да том из вр ша ва нај ве ћи 
део ау то ри те та ег зе ку ти ве, док ње го ву по ли ти ку тре ба да им пле мен ти ра ју пре-
ми јер, ми ни стри и ве ли ка управ на ма ши не ри ја. На по чет ку, пр ви ми ни стар 
се сла гао са ова квом ви зи јом. Фи лон је у пр вим го ди на ма свог пре ми јер ства 
ука зи вао да пред сед ник „упра вља”, а да је уло га пре ми је ра ло јал на им плен-
та ци ја пред сед ни ко ве ви зи је.”46 Та кви од но си уну тар ег зе ку ти ве, на ро чи то 
то ком пр ве по ло ви не вла да ви не Сар ко зиа на че лу др жа ве, по при лич но су се 
раз ли ко ва ли од вла да ви на дру гих пред сед ни ка. За од но се уну тар ег зе ку ти ве 
у пе ри о ду јед ног пе то го ди шњег ман да та као ше фа др жа ве Ни ко ле Сар ко зиа, 
мо же се кон ста то ва ти да су они под ра зу ме ва ли пре до ми на ци ју пред сед ни ка 
по во дом од лу чи ва ња у ве ћи ни обла сти дру штве ног жи во та. Пред сед ни ци 
са ви ше по ли тич ког так та у од но су на Сар ко зиа да ва ли су ши ре по ље ак тив-
но сти пр вом ми ни стру (као на при мер Де стен пр вом ми ни стру Реј мо ну 
Ба ру или чак Ми те ран Ба ла ди ру у то ку ко ха би та ци је) и ти ме по ка за ли да 
су ипак за рас по де лу по сло ва уну тар ег зе ку ти ве. То ни је био слу чај са овим 
пред сед ни ком ко ји је др же ћи пре ми је ра у сво јој сен ци, али и укуп ним сти-
лом сво је вла да ви не до жи вео по раз на пред сед нич ким из бо ри ма 2012. го ди не, 
ства ра ју ћи пле би сци та р ну ат мос фе ру да се ви ше гла са ло про тив ње га не го 
што се да вао глас за кан ди да та ле ви це и бу ду ћег пред сед ни ка Фран цу ске 
Фран соа Олан да (François Hol lan de). 

45 Nick Hel wett, „Ni co las Sar kozy and Le gacy of Bo na par tism, The French Pre si den tal and 
Par la men tary Elec ti ons of 2007”, Mo dern &Con tem po rary Fran ce 4/2007, 405. 

46 Ali ster Co le, „The Fast pre si dency? Ni co las Sar kozy and the po li ti cal in sti tu ti ons of The 
Fifth Re pu blic”, Con tem po rary French and Fran cop ho ne Stu di es 3/2012, 317. 
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Прет по след њи пред сед ник Фран цу ске Пе те Ре пу бли ке Фран соа 
Оланд47 и чи ја је пред сед нич ка вла да ви на пред ме том ов де крат ке по ли-
тич ке ана ли зе је дру ги др жав ни по гла вар из ре до ва Со ци ја ли стич ке пар-
ти је, до 2017.го ди не јед не од две во де ће стран ке ове др жа ве. Ње гов пе то-
го ди шњи ман дат осо бен је по од су ству чвр стог вођ ства и по то ме ди стинк-
ти ван у од но су на прет ход не вр ши о це функ ци ја. То не зна чи да Оланд 
ни је имао по ку ша је да се на мет не као ли дер на ци је, али су они оста ли 
по ли тич ки не по доб ни. Као што је ре че но још за вре ме по ло ви не ње го вог 
ман да та „да је у јав ној ко му ни ка ци ји, ње гов ли дер ски ква ли тет у ери ме-
диј ске по ли ти ке ве о ма упи тан,”48 то ва жи и за цео. Са ове вре мен ске дис-
тан це упи тан је и ње гов из бор пре ми је ра, по чев од пр вог Жан-Марк Ероа 
(Jean-Marc Ayra ult) ко ји је био у сен ци ше фа др жа ве, Ма ну е ла Вал са (Ma nuel 
Valls) ко ји је у од ре ђе ној ме ри успе вао да вр ши функ ци ју пр вог ми ни стра 
ка ко то устав не нор ме пред ви ђа ју до (Ber nard Ca ze ne u ve) Бер нар Ка зне ва 
ко ји је и сам био у јед ној вр сти тех нич ког ман да та од ла зе ћег пред сед ни ка. 
За што ов де го во ри мо о упит но сти? Раз ло га је, што је сам шеф др жа ве из-
гле да по гре шно ба лан си рао из ме ђу по ло жа ја пред сед ни ка Фран цу ске Ре пу-
бли ке ка ко су га ви де ли ње го ви прет ход ни ци и оно га што устав на нор ма 
пред ви ђа. Ри вал ство у окви ру ег зе ку ти ве, ако се та ко уоп ште мо же на зва ти, 
ипак је по сто ја ло на ре ла ци ји пред сед ник Оланд – пре ми јер Валс. За Вал-
со во пре ми јер ство чи ни нам се по ка за на је ја сна ди стинк ци ја у од но су на 
пе ри од ка да је пр ви ми ни стар био Еро, јер он ни је же лео да бу де пре ми јер 
ко ји је аси стент пред сед ни ку, као и у слич ној си ту а ци ји у пре те жном де лу 
ман да та Ни ко ле Сар ко зиа. 

Као што то у жи во ту ван по ли ти ке че сто би ва, та ко и у оном у по ли-
ти ци из су ко ба две стра не, ко рист из ву че тре ћи. То се и де си ло на фран-
цу ској по ли тич кој сце ни. Ка ко у окви ру са ме из вр шне вла сти, та ко и у 
уну тар стра нач ком ри ва ли те ту во де ће пар ти је ле ви це и де сни це, па он да 
на ре ла ци ји Со ци ја ли стич ка пар ти ја – Ре пу бли ка ци, „по ли тич ку ди ви ден-
ду” до био је Ема ну ел Ма крон (Em ma nuel Mac ron). Овај по ли ти чар је апри-
ла 2016. лан си рао но ву по ли тич ку ор га ни за ци ју под на зи вом „Еn mar che” 
(У по кре ту) са ко јом ће за јед но на цен три стич кој плат фор ми (ко јој су при-
сту пи ли мно ги по ли ти ча ри и с ле ва – из ре до ва Со ци ја ли стич ке пар ти је 
и с де сна – Ре пу бли кан ци) уз ве ли ку по кри ве ност у ме ди ји ма по бе ди ти на 
пред сед нич ким из бо ри ма 2017.го ди не кан ди дат ки њу екс трем но-де сног 
На ци о нал ног фрон та (Ma ri ne Le Pen). По сле три јум фа у дру гом кру гу не-

47 Фран соа Оланд је пр ви пред сед ник Пе те Ре пу бли ке ко ји се ни је кан ди до вао за дру-
ги пред сед нич ки ман дат због ма ле по др шке у пред из бор ним ис тра жи ва њи ма.

48 Ben Clift, Rаymond Kuhn, „The Hol lan de Pre si dency, 2012-2014,” Mo dern & Con te mo-
po rary Fran ce 4/2014, 429.
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по сред них из бо ра за ше фа др жа ве (са не ве ли ким по ли тич ким ис ку ством)49 
Ма крон је име но вао при пад ни ка Ре пу бли ка на ца Еду ар Фи ли па (Édo u ard 
Phi lip pe) за пр вог ми ни стра пр во по сле успе ха на пред сед нич ким из бо ри-
ма, а он да и по сле по бе де ње го ве пар ти је (са да под но вим на зи вом) „Ре пу-
бли ка у по кре ту”- „La Répu bli que En Mar che”, на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма ју на 2017. Ка ко за ми шља функ ци ју ше фа др жа ве Ма крон је то опи сао: 
„Фран соа Оланд не ве ру је у ју пи тер ско пред сед ни штво (за ње га пред сед ник 
ни је Ју пи тер). Он сма тра да је пред сед ник са мо још је дан по ши ља лац по-
ру ке у ме диј ском по ли тич ком окру же њу.”50 Ова квом из ја вом, а пре све га 
ли дер ским сти лом Ма крон, је по ка зао да же ли пре по зна тљи во пред сед ни-
штво су прот но од оног ка кво је би ло Олан до во.У од но си ма у ег зе ку ти ви 
пред сед ник Ма крон је тај ко ји од ре ђу је пра вац де ло ва ња и глав не ли ни је 
спољ не и уну тра шње по ли ти ке. И ако пред сед ник има као што је на по ме-
ну то ре зер ви са ни до мен у спољ ној по ли ти ци, код овог осмог по ре ду фран-
цу ског пред сед ни ка та цр та је по себ но из ра же на. На са ми ти ма ше фо ва 
др жа ва и вла да чла ни ца Европ ске уни је, при мет но је да Ма крон же ли да 
Фран цу ска уз Не мач ку има не спор но вођ ство у овој ор га ни за ци ји. Из гле-
да да у спољ ној по ли ти ци не ма ме ста за пре ми је ра, али има за ми ни стра 
спољ них и европ ских по сло ва Жан-Ив Лдри ен (Jean-Yves Le Drian) (ко ји 
је био ми ни стар од бра не у со ци ја ли стич ким вла да ма за вре ме пред сед ни-
ка Олан да а са да је дан од ли де ра вла да ју ће ко а ли ци је). То је још је дан 
по ка за тељ пре о вла ђу ју ћег пред сед нич ког ути ца ја у ка дров ском сми слу у 
спољ но по ли тич ком пред ста вља њу др жа ве. Ма крон је од пр вог ми ни стра 
Еду ар Фи ли па оче ки вао да бу де чо век број 2 у ег зе ку ти ви, без пре тен зи је 
на број 1, што је исти ис пу нио. Да кле без об зи ра на по пу лар ност код би-
ра ча пр ви пре ми јер у Ма кро но вом ман да ту Фи лип је до след но без про ти-
вље ња сле дио пред сед ни ко ву аген ду, пре пу шта ју ћи истом да бу де у пр вом 
пла ну не са мо на ме ђу на род ној (европ ској) сце ни не го и на уну тра шњем, 
по ли тич ком. Од пре ми јер ства дру гог по ре ду име но ва ног пр вог ми ни стра 
Жан Ка стек са, чи ни нам се, да се још ви ше оче ку је од стра не ше фа др жа-
ве Ма кро на, да бу ду уло ње ни сви мо гу ћи тра го ви би ло ка кве ком пе ти тив-
но сти или парт нер ства из ме ђу пред сед ни ка и пре ми је ра. 

49 Ма крон је све ад ми ни стра тив не и по ли тич ке функ ци је вр шио за вре ме пред сед ни-
штва Фран соа Олан да, пр во за ме ник ге не рал ног се кре та ра Је ли сеј ске па ла те од 2012 до 
2014. (за ни мљи во да је на тој функ ци ји за ме нио Жан Ка стек са, са да шњег пре ми је ра, ко ји је 
био за вре ме за ме ник ге не рал ног се кре та ра док је Сар ко зи вр шио функ ци ју пред сед ни ка од 
2011.до 2012.го ди не) и две го ди не ми ни стар еко но ми је, ин ду стри је и ди ги та ли за ци је у Вла-
ди Ма ну ел Вал са.

50 Hélène Com bis, „Prési dent ju pitérien”: com ment Mac ron comp ta i trégner sur l’Olympe 
(avant les Gi lets ja u nes),ww w .fran ce cul tu re.fr/po li ti que/pre si dent-ju pi te rien-com ment-mac ron-
comp te-reg ner-sur -lol ympe , 10.април 2021.
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3. ЗAKЉУЧАК

Фран цу ски си стем вла сти она ко ка ко је устав но кон стру и сан на во ди 
нас на за кљу чак да је у по гле ду ег зе ку ти ве реч о ње ној истин ској би це фал-
но сти. Шеф др жа ве за ми шљен је као кљу чан на ци о нал ни фак тор и моћ на 
фи гу ра у сфе ри спољ не по ли ти ке, уну тра шње без бед но сти и од бра не. Ис-
ку ства прет ход них ре пу бли ка – Тре ће и Че твр те у ко јој су пред сед ни ци 
ви ше би ли фи гу ре, по та кла су по след њег пре ми је ра Че твр те Ре пу бли ке 
ге не ра ла Де Го ла, да ка да је већ при стао да се вра ти у по ли тич ку аре ну, зах-
те ва од по ли тич ке ели те да при ста ну на ње го ве усло ве. То је но ви Устав и 
ра ђа ње но ве Пе те Ре пу бли ке ко ја је да нас у сво јој сед мој де це ни ји, у ко јој је 
на дру га чи јим осно ва ма по ста вљен по ло жај ше фа др жа ве, од но сно ства ре но 
ја ко је згро из вр шне вла сти. Пр ви но си лац функ ци је ше фа др жа ве у овој Ре-
пу бли ци же лео је пр во по Уста ву, (ко ли ко год је то мо гу ће при ли ком ње го-
вог са ста вља ња) а по себ но у по ли тич ком жи во ту да пред ста вља не сум њи во 
нај ва жни ји фак тор по ли тич ког си сте ма. Де Гол је уста но вио пре зи ден ци ја-
ли стич ку прак су, а он да су та кво об ли ко ва ње ин сти ту ци ја из вр шне вла сти 
при хва ти ла и ве ћи на бу ду ћих пред сед ни ка. У Уста ву од 1958.го ди не сва ка-
ко да има про сто ра за „пред сед нич ка ту ма че ња”, по чев од то га да је шеф 
др жа ве сим бол и га рант ин те гри те та, не за ви сно сти и кон ти ну и те та др жа ве 
и по што ва ња ме ђу на род них уго во ра, до ње го вог не по сред ног из бо ра и ти ме 
да ва ња ши ро ке ле ги ти ма циј ске осно ве за енер гич ни ак ти ви зам не са мо у 
на ве де ној спољ ној по ли ти ци, уну тра шњој без бед но сти и од бра ни не го и на 
дру гим по љи ма уну тра шње по ли ти ке. Пре до ми нант ном ути ца ју пред сед-
ни ка у нај ду жем де лу жи во та Пе те Ре пу бли ке на глав не то ко ве по ли ти ке 
до при нео је та ко ђе и стра нач ки и из бор ни си стем ко ји је под ста као би по ла-
ри за ци ју по ли тич ке сце не на два бло ка – ле ви и де сни где је шеф др жа ве био 
не спор ни ау то ри тет у во де ћој де сној (што је би ла нај че шћа си ту а ци ја) или 
ле вој по ли тич кој пар ти ји. За то у овој др жа ви за ко ју се на во ди да је она мо дел 
или ар хи тип по лу пред сед нич ког си сте ма, од пр вог ми ни стра – пре ми је ра 
се оче ки ва ло да у ина че нај че шћим слу ча је ви ма по кла па ња пред сед нич ке и 
пар ла мен тар не ве ћи не сле ди и при ме њу је ви зи ју ше фа др жа ве, уз ини ци ја-
тив ност оно ли ко ко ли ко то пред сед ник сма тра да тре ба. По је ди ни пр ви 
ми ни стри на свој по ло жај ни су та ко гле да ли чак и у не ко ха би та ци о ним пе-
ри о ди ма. То су им да ле за пра во устав не нор ме. Мо гу се из дво ји ти оне основ-
не над ле жно сти пре ма Уста ву да вла да од ре ђу је и спро во ди по ли ти ку на ци је 
а да у ци љу то га ру ко во ди упра вом и од го вор на је за вој ску. Са мо стал не над-
ле жно сти вла да вр ши, пре ко пр вог ми ни стра у ве ћој ме ри и ми ни ста ра у 
ма њој. Та ко пред сед ник Вла де Фран цу ске, ау то ном но до но си уред бе за при-
ме ну за ко на и оне са за кон ском сна гом, мо же да тра жи ван ред но пар ла мен-
тар но за се да ње, од ре ђу је смер ни це де ло ва ња вла де ... Ко нач но без об зи ра што 
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пред сед ник Ре пу бли ке име ну је пре ми је ра по Уста ву не ма пра во да га сме ни 
(већ је то овла шће ње у ру ка ма На ци о нал не скуп шти не) и ако је то по „жи-
вом” уста ву чи ње но. На ве де на овла шће ња до ла зи ла су ви ше до из ра жа ја у 
три вре мен ски ис пре се ца не ко ха би та ци је у укуп ном тра ја њу од де вет го ди-
на.Та  си ту а ци ја ка да пред сед ник и пр ви ми ни стар до ла зе из раз ли чи тих 
стра нач ко-ко а ли ци о них фор ма ци ја је до не кле из ме ни ла те жи ну фи гу ра у 
по ли тич кој аре ни. Про ме не ко је су се де си ле у ко ха би та ци ја ма од но си ле су 
се на по вла че ње пред сед ни ка Ре пу бли ке из од ре ђе них сфе ра, а ши ре ње ути-
ца ја и де ло ва ња пр вог ми ни стра. У том сми слу ко ха би та ци ја је мно го бли жа 
пи са ном Уста ву, не го не ко ха би та ци о ни пе ри о ди. С об зи ром да Пе та Ре пу-
бли ка до ста ду же функ ци о ни ше у по ли тич ким по кла па њи ма пред сед нич ке 
и пар ла мен тар не ве ћи не, мо же мо се при бли жи ти ко нач ном за кључ ку да ако 
је у Че твр тој Ре пу бли ци пре ми јер мо рао да ужи ва пар ла мен тар но по ве ре ње, 
у Пе тој Ре пу бли ци (уз по ме ну те вре мен ске из у зет ке) пр ви ми ни стар мо ра 
да пре све га има по ве ре ње пред сед ни ка. У ко нач ном тре ба ре ћи, да је ве ћи-
на пр вих ми ни ста ра не ве за но од устав них нор ми оста ла ипак у сен ци моћ них 
пред сед ни ка.То ни је зна чи ло да се из сен ки ни је мо гло иза ћи на дру га чи ји 
на чин, јер фран цу ски по ли тич ки си стем ни је ау то ри та ран, већ мо дер на де-
мо кра ти ја у ко јој су по је ди ни не ка да шњи пр ви ми ни стри и чла но ви вла де 
ус пе ли у рав но прав ној по ли тич кој тр ци да по ста ну пред сед ни ци. Да кле 
ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње по ли тич ки моћ ног пред сед ни ка а не пр вог 
ми ни стра, оста ла је пр ва и ди фе рен ци ра ју ћа цр та ви ше „жи вог” не го пи са-
ног и по след њег Уста ва Фран цу ске. 
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First Mi ni ster (Pri me Mi ni ster) of the Fifth French Re pu blic –  
Bet we en the Sig ni fi cant Con sti tu ti o nal Po si tion and  

the Pre va i ling Prac ti ce in the Sha dow of the Head of Sta te

Abstract: One of the cha rac te ri stics of the system of go vern ment in the Fifth 
French Re pu blic is the stren gthe ned po si tion of the head of sta te, but al so the 
exi sten ce of the first mi ni ster as a con sti tu ti o nal ca te gory with a sig ni fi cant ro le. 
The con sti tu tion pro vi des the po li ti cal re spon si bi lity of the go vern ment with the 
pri me mi ni ster and mi ni sters be fo re par li a ment. Cer tain French wri ters ha ve 
opi nion that the Pri me Mi ni ster ap pe ars as the cen tral fi gu re of the con sti tu ti o nal 
struc tu re. The Pri me Mi ni ster shall di rect the ac ti ons of the Go vern ment.This is 
21 od Con sti tu tion. Al so, the re are spe ci fic po wers that put the pri me mi ni ster in 
the po si tion of its real head of go vern ment. Among the pri me mi ni ster’s most im-
por tant po wers is his right to elect mem bers of the go vern ment. It is the right to 
pro po se to the Pre si dent of the Re pu blic the ap po int ment but al so the di smis sal 
of mem bers of the go vern ment. The Pri me Mi ni ster is aut ho ri zed to re-sign cer tain 
acts of the Pre si dent of the Re pu blic. In ca se of tem po rary im pe di ment of the head 
of sta te, the pri me mi ni ster cha irs the co un cils and com mit te es for na ti o nal de-
fen se, as well as the Co un cil of Mi ni sters. The pa per analyzes the con sti tu ti o nal 
pro vi si ons that lead to the con clu sion that the po si tion of the Pri me Mi ni ster is 
in sti tu ti o nally con struc ted as strong. Po li ti cal prac ti ce, with the ex cep ti on of pe-
ri ods of co ha bi ta tion, has in di ca ted that most pri me mi ni sters ha ve been over sha-
do wed by mostly po wer ful he ads of sta te. For that re a son, it is ne ces sary to analyze 
the po li ti cal prac ti ce of all eight pre si den tial go vern ments. A re vi ew of the al ready 
long po li ti cal li fe that has la sted sin ce 1958. po ints to the con clu sion that in its 
lon gest pe riod, pre si dents of the re pu blic do mi na ted the pu blic po li ti cal sce ne. 

The pri me mi ni ster has a mo re pro no un ced ro le in the exe cu ti ve branch du ring 
co ha bi ta tion pe ri ods. Ho we ver, ni ne years in three co ha bi ta ti ons can not chan ge the 
cen tral con clu sion of this pa per that the do mi nant po li ti cal prac ti ce of the Fifth Repu-
blic has led to the Pri me Mi ni ster be ing es sen ti ally in the sha dow of the head of sta te.

Keywords: First Mi ni ster of the Fifth French Re pu blic; go vern ment or ga ni-
za tion; head of sta te; se mi-pre si den tial system; Con sti tu tion; po li ti cal prac ti ce;
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