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Сажетак
Мно ги пој мо ви са вре ме не те о ри је о ор га ни за ци о ном по на-

ша њу пре у зи ма ју се из по ли тич ке те о ри је и прак се, по ти ску ју ћи из 
упо тре бе уоби ча је не и ра ни је ко ри шће не пој мо ве и тер ми не. Ре чи: 
моћ, власт, кон флик ти, ко а ли ци ја и мно ге дру ге већ су се одо ма ћи-
ле у струч ној ли те ра ту ри. Слич но се де ша ва и са упо тре бом ре чи: 
ли дер ство, ти мо ви, са ве зи, овла шће ња, цен тра ли зам, фе де ра ли-
зам, гло ба ли зам и слич но. Ли дер ство и вођ ство су, на тај на чин, по-
ста ли но ви и не за о би ла зни тер ми ни у по ли тич ком ам би јен ту, али и 
не за о би ла зни из ра зи у ор га ни за ци о ном по на ша њу. По ли тич ка моћ 
све ви ше пред ста вља од раз но си о ца по ли тич ког ли дер ства. Од са-
вре ме ног по ли тич ког ли де ра зах те ва се не са мо моћ ре то ри ке, већ 
зна ње, обра зо ва ње, при вр же ност по слу, ода ност иде ји, кул ту ра по-
на ша ња, спо соб ност кре и ра ња но вих иде ја, ве шти на ути ца ја, јав-
ност и са мо кри тич ност. 
Кључ не ре чи: по ли ти ка, ли дер ство, по ли тич ко ли дер ство, по ли тич ка 

моћ, су бјек ти ли дер ства, фак то ри ли дер ства, ор га ни за ци-
о но по на ша ње.

Пр ве сту ди је о вођ ству и ли дер ству по ја ви ле су се кра јем 30-
их го ди на XX ве ка, ка да су и по че ла пр ва, озбиљ ни ја ис тра жи ва ња 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је под бро јем 179045.
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тих фе но ме на. Ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на из на ла же ње оп-
ти мал ни јих ме ра и ин стру ме на та у про це су упра вља ња ка пи та лом 
и ма те ри јал ним ре сур си ма, у ци љу по ве ћа ња про дук тив но сти ра-
да и ефи ка сно сти по сло ва ња. Од та да је на пи са но мно го стра ни ца 
по све ће них про це су во ђе ња, као ин те грал ном и ве о ма зна чај ном 
де лу ме наџ мен та. У ме ђу вре ме ну, зна че ње тог пој ма је про ши ре но. 
На и ме, под вођ ством (или во ђе њем) не под ра зу ме ва се са мо ли дер-
ство, схва ће но у ужем сми слу, не го и про цес об ли ко ва ња ин ди ви-
ду ал ног и груп ног по на ша ња, си стем про јек то ва ња и усме ра ва ња 
тим ског кон цеп та ра да, на чин мо ти ви са ња људ ског по на ша ња, си-
стем ко му ни ци ра ња и при го ва ра ња и слич но.

Са вре ме но схва та ње пој ма ли дер ство про ис ти че из при ме не 
и афир ма ци је би хеј ви о ри стич ких при сту па у ме наџ мен ту. За хва-
љу ју ћи тим при сту пи ма, те жи ште на уч не и ис тра жи вач ке па жње 
ло ци ра но је на ин ди ви ду ал но, груп но и тим ско по на ша ње љу ди у 
рад ној сре ди ни. Про ме не у сре ди ни до при не ле су да се са си сте ма 
ру ко во ђе ња, као за ста ре лог и пре ва зи ђе ног про це са, пре ђе на си-
стем ли дер ства, од но сно вођ ства, као са вре ме ни јег, флек си бил ни-
јег и ра ци о нал ни јег мо де ла ме наџ мен та. Са сте ре о тип ног и ста тич-
ног на чи на ру ко во ђе ња пре шло се на кон крет не ак ци је и прак тич не 
ак тив но сти ли де ра, од но сно во ђе. Ње гов за да так је да обез бе ди 
екип ну са рад њу и тим ски рад, ве ћу про из вод њу, при вред ни раст и 
бр жи раз вој пред у зе ћа, а не да се ис цр пљу је у сва ко днев ном кон-
тро ли са њу рад ни ка. Ли дер не мо же да бу де са мо кон тро лор не го и 
учи тељ, са ве то да вац, тре нер и мен тор. 

Све про ме не у дру штву, но ва тех но ло шка ре ше ња, но ва, мо-
дер на схва та ња дру штве них вред но сти, но ви при сту пи у обла сти 
упра вља ња и ру ко во ђе ња, као и дру ге окол но сти зах те ва ју и но-
ви при ступ у по и ма њу и по сма тра њу по ли тич ког про сто ра. По-
ли тич ки ам би јент ни је имун и из дво јен од ствар но сти, он „упи-
ја“ и при ла го ђа ва се свим тим про ме на ма. Те про ме не по ли тич ке 
ствар но сти из и ску ју и про ме не у од но су на уло гу и зна чај ли де ра 
у по ли ти ци. Од по ли тич ког ли де ра се оче ку је моћ, али и зна ње и 
ве шти на ко му ни ка ци је. По ли тич ки ли дер мо ра по ка за ти спо соб-
ност кон тро ле по ли тич ког про сто ра, као и ве шти ну ути ца ја на по-
ли тич ки ам би јент.
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1.ПОЈАМИСУШТИНАЛИДЕРСТВА

Ли дер ство или спо соб ност во ђе ња мо же се де фи ни са ти као 
спо соб ност јед не осо бе да ути че на дру ге љу де та ко да они са ра ђу-
ју и до при но се на по ри ма усме ре ним ка оства ри ва њу ци ље ва ор га-
ни за ци је. Ли дер ство је ин те грал ни део упра вља ња и под ра зу ме ва 
по што ва ње, ве ру и тим ски рад. Ли дер ство је свој стве но свим обла-
сти ма ра да и де лат но сти љу ди, па је при су ство ли дер ства свој стве-
но не са мо у обла сти пред у зет ни штва већ и у обла сти по ли тич ког 
де ло ва ња љу ди.

По ли тич ко ли дер ство тре ба схва ти ти као про цес ко јим се де-
лат ност чла но ва ти ма (гру пе или по ли тич ке пар ти је) усме ра ва ка 
оства ре њу за да та ка и ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је. Ли дер ство 
прет по ста вља две стра не: ли де ра, од но сно во ђу, ко ји кре и ра ви зи-
ју, и след бе ни ке (под ре ђе не), ко ји при хва та ју ви зи ју и сле де иде је 
и за ми сли ли де ра.

По ла зе ћи од на чи на де ло ва ња, као и об ли ка ис по ља ва ња по-
ли тич ко ли дер ство, об је ди њу је че ти ри ком по нен те, и то:1)

1) ак тив ност дру гих љу ди (след бе ни ка, под ре ђе них или 
чла но ва ти ма), ко ји су спрем ни да при хва те смер ни це и 
упут ства ли де ра, до при но се ћи ожи во тво ре њу про це са 
ли дер ства и оства ри ва њу ци ље ва ор га ни за ци је;

2) не јед на ку рас по де лу мо ћи из ме ђу ли де ра и след бе ни ка, 
од но сно чла но ва ти ма (иако ли дер, по пра ви лу, има ве ћу 
моћ и ја чи ути цај, ни след бе ни ци ни су без ути ца ја, на ро-
чи то у усло ви ма тим ског ра да);

3) спо соб ност да се на раз ли чи те на чи не ко ри сте раз ли чи-
ти об ли ци мо ћи ка ко би се ути ца ло на по на ша ње след бе-
ни ка (по ли тич ки ли де ри су на при мер ути ца ли чла но ве 
пар ти је да гла са ју и по др же од ре ђе ну по ли тич ку оп ци ју, 
да бој ко ту ју из бо ре, да на раз ли чи те на чи не ис ка жу сво-
ју по ли тич ку при пад ност, или од нос пре ма но си о ци ма 
вла сти и слич но,) и

4) ком би на ци ју прет ход на три еле мен та (без ње не ма успе-
шног и про дук тив ног ли дер ства).2)

Ли дер ство се, као што је на гла ше но, тран сфор ми са ло из ста-
тич ног, пре ва зи ђе ног и сте ре о тип ног мо де ла у ак тив ни, ефи ка сни, 

1) Ж. Ку лић, Упра вља ње људ ским ре сур си ма, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2002,  стр. 
242.

2) J. A. F. Sto ner, R.E. Fre e man, D.R. Gil bert, Jr,  Menagement, Copyright, 1995, стр. 431.
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пло до твор ни и флек си бил ни мо дел ме наџ мен та. Уме сто на ред би, 
кон тро ла, га ла ме и над ре ђе ног др жа ња, ка рак те ри стич них за си-
стем ру ко во ђе ња, те жи ште се пре но си на по на ша ње, ак ци ју и прак-
тич не ак тив но сти ли де ра, ње го ве ве шти не и спо соб но сти и ње гов 
та ле нат и дар. Су шти на ли дер ства сво ди се на про цес об ли ко ва ња 
по на ша ња љу ди у ор га ни за ци ји. Љу де тре ба при до би ти, оку пи ти 
око од ре ђе не иде је и мо ти ви са ти да сво је зна ње и спо соб но сти, 
сво ју кре а тив ну енер ги ју и по тен ци ја ле усме ре у прав цу оства ри-
ва ња по ли тич ких и дру гих ци ље ва и за да та ка ор га ни за ци је. Нов 
кон цепт по ли тич ког ли дер ства зах те ва да ли дер не тре ба да се до-
ка зу је функ ци јом и при ви ле ги ја ма, не го ак ци јом и ре зул та ти ма. 

Ли дер се не по твр ђу је кон тр о лом и ка жња ва њем под ре ђе них, 
не го прак тич ним ак тив но сти ма и ре ша ва њем кон крет них за да та ка 
са след бе ни ци ма. Он свој углед не за сни ва на га ла ми, за стра ши ва-
њу и ви со кој по зи ци ји, не го на сво јим спо соб но сти ма и вр ли на ма, 
сво јим иде ја ма и ви зи ја ма и сво јим ве шти на ма и ре зул та ти ма.

Ак тив но сти ли дер ства мо ра ју би ти усред сре ђе не на ефек-
тив ност, од но сно на про на ла же ње пра вог и при хва тљи вог по ли-
тич ког де ло ва ња. При ро да ак тив но сти ли де ра за ви си и од по зи ци је 
у по ли тич кој ор га ни за ци ји. Иако су сви но си о ци по ли тич ког ли-
дер ства у да тој по ли тич кој ор га ни за ци ји од го вор ни за при ла го ђа-
ва ње про ме на ма и оства ри ва ње ци ља по ли тич ког де ло ва ња, то не 
зна чи да им је сте пен од го вор но сти под јед нак. Пред сед ник по ли-
тич ке ор га ни за ци је (пар ти је) и ње го ви нај бли жи са рад ни ци има ју 
ве ћу од го вор ност од опе ра тив них ли де ра. У ве ли ким по ли тич ким 
ор га ни за ци ја ма, над ле жно сти и од го вор но сти су де фи ни са не на 
два ни воа: 

● пр ви управ ни ли дер ски ни во – ли де ри су окре ну ти спо-
ља шњим фак то ри ма; и

● дру ги опе ра тив ни ни во – ли де ри су окре ну ти уну тра-
шњим фак то ри ма. 

На овај на чин ја сно су де фи ни са ни ни во ли дер ства, али и од-
го вор ност члан ства по ли тич ке ор га ни за ци је.

По ли тич ки ли де ри не об ли ку ју са мо по на ша ње чла но ва по-
ли тич ке ор га ни за ци је, не го и њи хо ву ви зи ју, обез бе ђу ју ћи, на тај 
на чин, уну тра шњу ин те гра ци ју и адап та ци ју ор га ни за ци је. Ли дер-
ство је ди на ми чан, сло жен и од го во ран по сао, пун иза зо ва и не-
из ве сно сти, нео че ки ва них обр та и оче ки ва них те шко ћа.3) Но си о ци 
по ли тич ке мо ћи, сто га, мо ра ју би ти до бри по зна ва о ци по сла ко јим 
се ба ве, љу ди ко ји ма су окру же ни и ам би јен та у ко ме де лу ју. Осим 

3) Ж. Ку лић, цит. де ло,  стр. 242.
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струч них и мо рал них ква ли те та, по ли тич ки ли де ри мо ра ју има ти 
и од го ва ра ју ће осо би не, као што су: прин ци пи јел ност, флек си бил-
ност, упор ност, кре а тив ност, стр пљи вост, до след ност, ода ност и 
мно ге дру ге. Јед ном реч ју, тре ба да по се ду ју ли дер ске осо би не.

Ли дер ство и упра вља ње ни су пој мо ви истог зна че ња, упр кос 
чи ње ни ци да се че сто по и сто ве ћу ју и да су ве о ма зна чај ни за ме-
наџ мент. Да би ука зао на раз ли ку ко ја из ме ђу њих по сто ји, Во рен 
Бе нис (Wor ren Ben nis) је, по ма ло ша љи во, ре као да ве ћи на ор га-
ни за ци ја па ти од ви шка упра вља ња и мањ ка ли дер ства.4) Не ко, на 
при мер, мо же би ти успе шан ме на џер, до бар пла нер, по штен чо век 
и ор га ни зо ван управ ник, али без мо ти ва ци о них спо соб но сти ко-
је ли дер тре ба  да има. Дру ги, пак, мо гу би ти успе шни ли де ри, 
спо соб ни да сти му ли шу рас по ло же ње и при вр же ност дру гих, али 
без ме на џер ских спо соб но сти да ка на ли шу енер ги ју ко ју су код 
дру гих иза зва ли. По ла зе ћи од са вре ме них усло ва при вре ђи ва ња, 
пре пу них ди на ми ке и сва ко днев них иза зо ва и про ме на, мно ге ор-
га ни за ци је с раз ло гом ис ти чу да је за ме на џе ре нај ва жни је да има ју 
ли дер ске спо соб но сти.

Ако на ве де не кон ста та ци је при ла го ди мо по ли тич ком про сто-
ру, ре ше ња ће би ти иден тич на и при мењ љи ва и на сфе ру ко ја се од-
но си на по ли тич ког ли де ра. Те шко је за ми сли ти по ли тич ку ор га ни-
за ци ју ко ја би мо гла ду же да функ ци о ни ше без ве шти не ли дер ског 
во ђе ња. Ни јед на ор га ни за ци о на ше ма ни је пот пу на, ни ти иде ал на. 
Ли дер ство или во ђе ње је упра во оно што по пу ња ва пра зни не, ко је 
по сто је и у нај у спе шни јим ком па ни ја ма, али и у нај у спе шни јим 
по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, јер се уна пред не мо же све пред ви де-
ти ни ти до сит ни ца ис пла ни ра ти. Осим то га, дру штве но еко ном ски 
и по ли тич ки усло ви се ве о ма че сто ме ња ју, чак и дра стич но, што 
се мо ра ре дов но пра ти ти ка ко би се вр ши ла пра во вре ме на и при ме-
ре на при ла го ђа ва ња. Оту да, у по ли тич ком жи во ту ефи ка сно ли дер-
ство је стал но на по те зу. Оно по ди же мо рал, по ве ћа ва мо ти ва ци ју, 
по ја ча ва ак тив но сти, уве ћа ва ре зул та те, по ди же про дук тив ност и 
ста би ли зу је по ли тич ки про стор.

Мо же мо за кљу чи ти, да је по ли тич ко ли дер ство ин те грал ни 
део по ли тич ког про сто ра, али и не за о би ла зни еле мент успе шног 
де ло ва ња по ли тич ке ор га ни за ци је. Под ли дер ством се под ра зу ме-
ва спо соб ност да се ути че на дру ге љу де да са ра ђу ју и да сво јим 
ра дом и укуп ним де ло ва њем до при но се оства ри ва њу ци ље ва и за-
да та ка по ли тич ке ор га ни за ци је. 

4) W. Ben nis and B. N. Le a ders,TheStrategyforTakingCharge, New York, 1985.
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2.ОСНОВНАОБЕЛЕЖЈА

ПОЛИТИЧКОГЛИДЕРСТВА

Иако се ли дер ство ве зу је за по је дин ца, ње го ву моћ и ње го-
ве спо соб но сти и ве шти не, чи ње ни ца је да оно ни је ин ди ви ду ал-
на не го ко лек тив на ак тив ност. Као ин те грал ни део ме наџ мен та, 
ли дер ство се ба ви са мо љу ди ма, њи хо вим по на ша њем и зна њем, 
њи хо вим по тен ци ја ли ма и мо гућ но сти ма и њи хо вим сти му лан си-
ма и ре зул та ти ма. Ме наџ мент не укљу чу је са мо љу де не го и ак-
тив но сти и од лу ке у ве зи са фи нан сиј ским пи та њи ма, си ро ви на ма, 
тр жи штем, тех нич ко-тех но ло шким ино ва ци ја ма, ин фор ма ци о ним 
про це си ма итд. У по ре ђе њу с ме наџ мен том, ли дер ство ак ти ви ра и 
мо би ли ше љу де ко ји ће се ко ри сти ти нов цем,5) пре ра ђи ва ти си ро-
ви не, ства ра ти фи нал ни про из вод, ра ди ти на ма ши на ма и слич но.

При вред ни, кул тур ни, еко ном ски, со ци јал ни и по ли тич ки 
про стор оди шу не ста бил но шћу, ко ја мо же би ти кре и ра на деј ством 
екс тер них или ин тер них фак то ра. При ро да по ли тич ке не ста бил-
но сти зах те ва спрем ност и спо соб ност но си о ца по ли тич ке мо ћи, 
да про на ђе ме ха ни зме ус по ста вља ња но ве по ли тич ке рав но те же и 
ре ал но сти. Та по ли тич ка моћ по је дин ца је ли дер ска моћ. По је дин-
ци ко ји по се ду ју моћ у по зи ци ји су да кре и ра ју окви ре и са др жа је 
про ме на.6)

Основ на обе леж ја по ли тич ког ли дер ства про ис ти чу из ње-
го ве при ро де и ре ле вант них чи ње ни ца ко је се за тај по јам ве зу ју. 
У ли те ра ту ри углав ном, пре о вла да ва ми шље ње да се по ли тич ко 
ли дер ство мо же пре по зна ти као и ли дер ство у дру гим обла сти ма 
де лат но сти љу ди. Оту да, по ли тич ко ли дер ство се пре по зна је по 
сле де ћим обе леж ји ма: 1) по чи ње ни ци да у ње му не уче ству је са мо 
ли дер не го и сви чла но ви ор га ни за ци је; 2) по то ме што се осла-
ња на људ ске ре сур се, а не на тех нич ко-тех но ло шку над моћ; 3) по 
на сто ја њу да пра ти про ме не у окру же њу, да про јек ту је про ме не у 
ор га ни за ци ји и да обез бе ди нео п ход на при ла го ђа ва ња.7)

У кре и ра њу ци ље ва и за да та ка по ли тич ке ор га ни за ци је не 
тре ба да уче ству ју са мо ли де ри не го и њи хо ви след бе ни ци. Чла-
но ви ма пар ти је тре ба омо гу ћи ти да пар ти ци пи ра ју и у до но ше њу 
од лу ка у ве зи са оства ри ва њем за јед нич ки про јек то ва них ци ље ва 

5) Г. Ми ло ше вић, Д. Цвет ко вић  „Ути цај фи нан сиј ског кри ми на ли те та на по ли тич ки ам би-
јент“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2012, Бе о град, стр. 307.

6) Г. Ми ло ше вић, Д. Цвет ко вић, цит. де ло, стр. 310.

7) Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 243.
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по ли тич ке ор га ни за ци је. Та кав при ступ по ве ћа ва за до вољ ство и 
мо ти ви ше на ве ћи рад ни до при нос. По што је ли дер ство ко лек ти-
ван чин, ло гич но је прет по ста ви ти да се оно оства ру је и ма ни фе-
сту је на раз ли чи тим ни во и ма ор га ни за ци о не струк ту ре по ли тич ке 
ор га ни за ци је. Про цес ли дер ства је ак ту е лан и за не фор мал не гру-
пе у по ли тич кој пар ти ји, јер и оне има ју во ђу. Ли дер тре ба да има 
ви зи ју бу ду ћег ра да и раз во ја по ли тич ке пар ти је, од но сно ње ног 
де ла. Ка да из но си сво је иде је о мо гу ћим за да ци ма и ци ље ви ма у 
бу дућ но сти, ли дер тре ба да по ну ди и про грам, од но сно стра те ги ју 
за оства ри ва ње за ми шље них ци ље ва. То мо же учи ни ти са мо стал-
но или у са рад њи с дру гим ли де ри ма или упо сле ни ци ма у ор га ни-
за ци ји. Што је ве ћи број љу ди укљу чен у об ли ко ва њу ви зи је, ве ће 
су и шан се за ње но при хва та ње у ко лек ти ву. След бе ни ци се лак ше 
на ла зе и по др шка лак ше обез бе ђу је ако се у про јек то ва ње бу ду ћег 
раз во ја укљу чи ве ћи део ти ма, гру пе или чла но ва по ли тич ке ор га-
ни за ци је или де ла пар ти је. Ко се сма тра уче сни ком у ства ра њу ви-
зи је, за ин те ре со ва ни ји је за ње но ожи во тво ре ње. След бе ни ци ко ји 
ви зи ју до жи вља ва ју и као сво је де ло бо ље је раз у ме ју и пре по зна ју, 
ви ше у њу ве ру ју и ви ше се ан га жу ју за ње но оства ри ва ње. Из за-
јед нич ког пла ни ра ња кре ће се у за јед нич ку ак ци ју. Ни ко не оста је 
по стра ни, ни ко се не за по ста вља и ни ко не пот це њу је. У про це су 
вођ ства за сва ког има ме ста. До вољ но је да не ко же ли да ра ди и да 
је спре ман да ми сли сво јом гла вом. Све оста ло – ну ди му се са мо.8)

Ли дер ство не за по ста вља тех нич ко-тех но ло шки раз вој, али 
ви ше ве ру је љу ди ма и њи хо вим спо соб но сти ма и по тен ци ја ли ма. 
Ма ши не тре ба це ни ти, а љу де ува жа ва ти. Ма ши не тре ба под ма зи-
ва ти, а љу де на гра ђи ва ти. По ли тич ки ли де ри мо ра ју да во де ра чу на 
о сва ком по је дин цу и ње го вим те шко ћа ма и про бле ми ма, ре зул та-
ти ма и оче ки ва њи ма. Ни ко не тре ба да се осе ћа уса мље ним и за бо-
ра вље ним. Сва ког тре ба на гра ди ти ко ли ко и за слу жу је. Сва чи ја ак-
тив ност усме ре на ка оства ри ва њу ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је 
до бро је до шла. Ни јед на озбиљ на по ли тич ка пар ти ја ни је спрем на 
да се раз ба цу је сво јим ка дро ви ма и по тен ци ја ли ма. Сна га по ли-
тич ке пар ти је ни је у по је дин ци ма, ма ко ли ко да су моћ ни и спо соб-
ни, не го у по тен ци ја ли ма и ен ту зи ја зму свих чла но ва. 

По ли тич ко ли дер ство пра ти про ме не у окру же њу, ства ра ју ћи 
ви зи је и за про ме не у сво јој ор га ни за ци ји. Про ме не у ор га ни за ци ји 
се не вр ше са мо због по тре бе при ла го ђа ва ња екс тер ним про ме на ма 
не го и због по ве ћа ња ефи ка сно сти по ли тич ког де ло ва ња. Са вре ме-
но по ли тич ко де ло ва ње на ме ће два, на пр ви по глед, про ти ву реч на 

8) Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 244.
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зах те ва, и то: зах тев за обез бе ђи ва ње ста бил ног раз во ја и зах тев 
за по сти за ње ди на мич ног раз во ја по ли тич ке ор га ни за ци је. Из ме-
ђу та ко по ста вље них зах те ва ни је ла ко ба лан си ра ти и про на ла зи-
ти оп ти мал на ре ше ња. Са мо нај спо соб ни јим и нај та лен то ва ни јим 
по ли тич ким ли де ри ма по ла зи за ру ком да се у то ме сна ђу, јер они 
иду ис пред вре ме на и ви де ви ше од дру гих. Они мо гу и оно што 
дру ги не мо гу. Уоста лом, због то га и је су спо соб ни ји и успе шни ји 
од оста лих.

3.СУБЈЕКТИПОЛИТИЧКОГЛИДЕРСТВА

По ли тич ко ли дер ство је ко лек ти ван про цес у ко ме уче ству ју 
и ли де ри и чла но ви по ли тич ке ор га ни за ци је (њи хо ви след бе ни ци). 
Из та кве кон ста та ци је про ис ти че за кљу чак да су су бјек ти по ли-
тич ког ли дер ства: ли де ри и њи хо ви след бе ни ци. Ли дер или во ђа је 
лич ност спо соб на да об ли ку је ви зи ју и про јек ту је стра те ги ју ра да 
и раз во ја по ли тич ке ор га ни за ци је, као и да при до би је чла но ве по-
ли тич ке пар ти је да у ви зи ју и стра те ги ју ве ру ју ка ко би по ста ли 
ода ни след бе ни ци, спрем ни на до дат не на по ре за оства ри ва ње по-
ста вље них ци ље ва и за да та ка. Сва ки члан по ли тич ке пар ти је не 
мо же из ра сти у ли де ра. На про тив, ли де ри по ста ју са мо нај та лен-
то ва ни ји, нај у пор ни ји и нај спо соб ни ји чла но ви пар ти је. Има ли де-
ра ко ји су пу ни иде ја, ко ји су у ста њу да об ли ку ју ви зи ју и ко ји су 
спо соб ни да осми сле стра те ги ју, али ко ји не ма ју ли дер ску моћ да 
оку пе љу де и ути чу на њих да их сле де. Има, на рав но, и оних ко ји 
уме ју са љу ди ма, зна ју да их мо би ли шу и мо ти ви шу на рад, зна ју 
да их ор га ни зу ју и пре у сме ре ка оства ри ва њу же ље них ци ље ва, 
али не зна ју да об ли ку ју ви зи ју и стра те ги ју, јер ни су у ста њу да 
иду ис пред дру гих и да ви де и оно што дру ги не ви де. Ни јед ни, ни 
дру ги не мо гу по ста ти ли де ри. Са мо они ко ји ма по ла зи за ру ком и 
јед но и дру го, мо гу по ста ти успе шни ли де ри.9)

Спо соб ност има ги на ци је и моћ да ути че на дру ге љу де глав-
не су од ред ни це ли дер ства. Ко има моћ – спо соб ност да по се ду-
је и јед но и дру го, мо же ра чу на ти да ће му се ли дер ске ам би ци је 
јед но га да на оства ри ти. Струч ни про фил ни је нај ва жни ји, а афир-
ма ци ја у стру ци ни је опре де љу ју ћа. У по слов ном све ту на че ло 
ин фор ма тич ке ку ће, на при мер, мо же до ћи и агро ном уко ли ко има 
ли дер ске спо соб но сти. Мно ге ком па ни је су пре ста ле да ро бу ју 
пре ва зи ђе ним схва та њи ма о то ме да ли дер мо ра да бу де из стру ке, 
да прет ход но тре ба да се до ка же у сво јој стру ци и да оста ле прет-

9) Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 246.
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по став ке ни су то ли ко ва жне. При ти сну те сва ко днев ним те шко ћа ма 
и иза зо ви ма, та кве и слич не ком па ни је по че ле су да се су о ча ва ју са 
исти ном. Схва ти ле су да су спо соб но сти (спо соб ност има ги на ци је, 
та ле нат и моћ да се ути че на дру ге) ва жни је од фор мал них ди пло-
ма и ре зул та та у стру ци. Уме сто фор мал них кри те ри ју ма, на сце ну 
сту па ју су штин ски па ра ме три, од но сно ква ли те ти – спо соб но сти и 
вред но сти кан ди да та. 

У по ли тич ком све ту, на ве де но ста но ви ште још ви ше је из ра-
же но. Успе шне по ли тич ке ор га ни за ци је све ви ше во де љу ди ко ји 
има ју ли дер ске спо соб но сти, до бре по слов не ве зе, бли ске при ја те-
ље у по ли тич ким и дру гим ути цај ним кру го ви ма и ко ји су спрем ни 
да у про јек те ор га ни за ци је уло же и свој ка пи тал. По ли тич ки ли дер 
се на ме ће сво јим иде ја ма и ви зи ја ма и сво јим да ром и спо соб но-
сти ма. Мо же би ти зва нич но иза бран, од но сно фор мал но по ста-
вљен или не зва нич но иза бран, од но сно не фор мал но по ста вљен од 
стра не чла но ва од ре ђе не по ли тич ке гру пе. У по је ди ним си ту а ци ја-
ма, ли де ра мо гу на мет ну ти од ре ђе ни фак то ри, без об зи ра на то ка-
ко ће га при хва ти ти сре ди на ко јој се на ме ће. По ли тич ко ли дер ство 
је сло жен и ве о ма од го во ран про цес, ко ји об ли ку ју и осми шља ва ју 
по је дин ци ко ји су ка дри да мо би ли шу и ак ти ви ра ју људ ске по тен-
ци ја ле, да про јек ту ју ви зи је и про ме не, да ме ња ју и при ла го ђа ва ју 
по сто је ће ста ње и да тра си ра ју пу те ве и смер ни це бу ду ћег ра да и 
раз во ја по ли тич ког си сте ма.

Про цес ли дер ства, као што је ре че но, осим ли де ра, укљу чу је 
и чла но ве у по ли тич кој ор га ни за ци ји, без об зи ра на то шта ра де, 
ка кав им је струч ни про фил, ко ли ко има ју ста жа и ка кав им је рад-
ни до при нос. Иако су глав ни но си о ци ли дер ства ли де ри, од но сно 
во ђе, не зна чи да у ње му не уче ству ју и чла но ви ти ма, чла но ви 
дру гих фор мал них или не фор мал них гру па и чла но ви пар ти је у 
це ли ни. Ва жно је да при хва та ју ви зи ју и стра те ги ју ли де ра и да 
су спрем ни да га сле де, а све оста ло до ла зи са мо по се би. Од нос 
из ме ђу ли де ра и след бе ни ка ус по ста вља се кроз рад и де ло ва ње, 
од но сно кроз ак ци ју и ре зул та те, а не пре ко на ред би и кон тро ла и 
хи је рар хиј ске над ре ђе но сти и под ре ђе но сти.

По ли тич ки ли де ри се ре гру ту ју из ре до ва обра зо ва них и на-
да ре них љу ди. Без од го ва ра ју ћег обра зо ва ња не ма успе шних во ђа. 
Шко ло ва ње на од го ва ра ју ћим фа кул те ти ма по ма же да се стек ну 
од ре ђе на зна ња и ве шти не за оба вља ње ли дер ских по сло ва.10) По 
сти ца њу нео п ход ног ис ку ства, обра зо ва ни по слов ни љу ди мо гу 

10) Г. Ми ло ше вић, Ж. Ку лић, „Пла ни ра ње као део ак тив но сти у обла сти упра вља ња људ-
ским ре сур си ма“, Наука,безбедност,полиција-журналзакриминалистикуиправо, 
бр. 2, Бе о град,  стр. 20.  
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по ста ти успе шни и углед ни ли де ри. Ме ђу тим, да би по ста ли и по-
ли тич ки ли де ри, уз од го ва ра ју ће зна ње и ис ку ство нео п ход не су им 
и оста ле ли дер ске пре ди спо зи ци је: спо соб ност да об ли ку ју ви зи ју 
и осми сле стра те ги ју и уме ће да оку пе љу де и обез бе де след бе ни ке 
за ре а ли за ци ју сво јих иде ја и про је ка та. Све ово ука зу је, да по ли-
тич ко ли дер ство се мо же схва ти ти као про цес у ко ме се пре пли ћу 
ви зи о нар ске ино ва ци је и кре а ци је, осми шље ни про јек ти и ци ље ви 
и мо ти ви са ни ме на џер и след бе ни ци.11)

4.ФАКТОРИПОЛИТИЧКОГЛИДЕРСТВА

Ли дер ство је сло жен и ве о ма од го во ран про цес, ко јим се мо-
гу ба ви ти са мо нај спо соб ни ји и нај да ро ви ти ји по је дин ци. Осим 
струч них, мо рал них и ин те лек ту ал них ква ли те та и спо соб но сти, 
ли дер тре ба да има и по се бан дар за ства ра ње ви зи је и об ли ко ва-
ње стра те ги је, као и по себ ну моћ да оку пи и мо би ли ше љу де да га 
сле де и да ис тра ју у ре а ли за ци ји про јек то ва них ци ље ва и за да та ка. 
Ак тив но сти по ли тич ког ли дер ства не за ви се са мо од ли де ра и ње-
го вих спо соб но сти, ква ли те та и ве шти на не го и од лич них и дру-
гих осо би на за по сле них, као и од ка рак те ри сти ка сре ди не.

У нај зна чај ни је фак то ре по ли тич ког ли дер ства убра ја ју се: 
1) лич не ка рак те ри сти ке ли де ра, 2) осо би не  члан ства по ли тич ких 
пар ти ја, од но сно под ре ђе них и 3) ка рак те ри сти ке сре ди не.

а.Личнекарактеристикелидера

Јед но од нај ста ри јих схва та ња ли дер ства да ти ра из пе ри о да 
у ко ме су се ли де ри по че ли до жи вља ва ти као осо бе ко је по се ду ју 
ква ли те те, спо соб но сти и ве шти не ко је им омо гу ћа ва ју да тра си-
ра ју пу те ве бу ду ћег раз во ја и во де дру ге љу де. Иде ја о “ве ли ком 
чо ве ку” се не пре да је, оп ста ју ћи до да на шњег да на, на ро чи то у не-
ким ха ри зма тич ним де фи ни ци ја ма во ђе. Ве ли ке во ђе, као што су, 
на при мер, би ли На по ле он, Алек сан дар Ве ли ки и дру ги, обез бе ди-
ли су до вољ но “ма те ри ја ла” за ја ча ње на ци о нал ног по но са, али и 
при ме ре осо би на ко је ли де ри мо ра ју по се до ва ти.

Пр ви по ку ша ји ре гру то ва ња и из бо ра успе шних ли де ра 
осла ња ли су се на лич не осо би не са мих ли де ра, од но сно во ђа. 
Ли де ри су се би ра ли на осно ву (њи хо вог) дру штве ног по ло жа ја 
и (њи хо вог) ка рак те ра или дру гог ква ли те та. У тра же њу до брих 
пред рад ни ка, на при мер, Теј лор је на вео де сет по жељ них осо би на 

11)  Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 249.
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и ква ли те та, и то: 1) па мет, 2) обра зо ва ње, 3) на ро чи то или тех-
нич ко зна ње, 4) ма ну ел ну спрем ност или сна гу, 5) так тич ност, 6) 
енер ги ју, 7) из др жљи вост, 8)  по ште ње, 9) про су ђи ва ње или здрав 
ра зум и 10) до бро здра вље.12)

Теј лор је сма трао да ни је те шко на ћи осо бу ко ја има три од 
на ве де них ква ли те та и осо би на, да је ма ло те же на ћи љу де са пет 
или шест на ве де них ква ли те та и осо би на, а да је го то во не мо гу ће 
на ћи љу де са се дам или ви ше тих ква ли те та и осо би на. Због на ве-
де них те шко ћа и огра ни че ња, Теј лор је раз вио иде ју о функ ци о нал-
ним пред рад ни ци ма ка ко би до шао до же ље них ка дро ва (по треб-
них ли де ра) у про из вод ним ор га ни за ци ја ма.

Сре ди ном про шлог ве ка по ја ви ла су се но ва раз ми шља ња о 
во ђа ма и њи хо вим по жељ ним ка рак те ри сти ка ма. По ла зи ло се од 
прет по став ке да ли де ре тре ба да кра си ве ћи број ква ли те та, од ко-
јих су нај зна чај ни ји:

1) фи зич ки ква ли те ти (здра вље, жи вот на сна га, на чин оп-
хо ђе ња и дру ги);

2) мен тал ни ква ли те ти (спо соб ност да раз у ме ју и уче, про-
су ђи ва ње, мен тал на сна га и при ла го дљи вост) и

3) мо рал ни ква ли те ти (енер ги ја, чвр сти на, спрем ност да се 
пре у зме од го вор ност, ини ци ја ти ва, ло јал ност, так тич-
ност, до сто јан ство и дру ги).13)

По је ди ни ауто ри и ис тра жи ва чи су има ли друк чи ја ви ђе ња, 
на во де ћи на де се ти не осо би на и ква ли те та ко је ли дер тре ба да има, 
у че му се нај че шће пре те ри ва ло, јер се ни је во ди ло ра чу на о пра вој 
ме ри с ко јом се тре ба за до во љи ти. Вла да ју ће ми шље ње би ло је да 
се ли де ри “ра ђа ју”, а не ства ра ју. И по ред то га, би ло је и су прот ста-
вље них ми шље ња, ко ја су под ста кла на уч ни ке на но ва ис тра жи ва-
ња и пот пу ни ја об ја шње ња фе но ме на ли дер ства. 

Пре ма ре зул та ти ма нај но ви јих ис тра жи ва ња, сма тра се да 
лич не ка рак те ри сти ке ли де ра опре де љу ју сле де ћи па ра ме три:

1) лич не вред но сти и спо соб но сти (ко је се огле да ју у мо гућ-
но сти об ли ко ва ња по на ша ња дру гих, утвр ђи ва њу објек тив не ди-
јаг но зе ста ња, до но ше њу аде кват них од лу ка, пер цеп ци ји, лич ном 
по ште њу, вред но сном си сте му, ве ро ва њу у се бе и у дру ге и дру гим 
осо би на ма);

12) F. W. Taylor, ShopManagement,New York, Har per & Row, 1903, str. 21.

13) H. Fayol, General and IndustrialManagement, Lon don, Sir Isa ac Pit man and Sons, Ltd, 
1949, str. 7.
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2) вла да ње си ту а ци јом (ли дер ни шта не пре пу шта слу ча ју, 
јер ви ше ве ру је у се бе и сво је са рад ни ке не го у “суд би ну” и сти хиј-
но од ви ја ње ства ри);

3) по ре кло (по ро дич на кул ту ра и вас пи та ње, усло ви жи во та, 
кул тур на тра ди ци ја, на ци о нал на и вер ска обе леж ја, оби ча ји и на-
ви ке, од нос пре ма ста ри ји ма итд., има ју ве ли ки ути цај на фор ми-
ра ње кул тур ног и пси хо ло шког про фи ла, ко ји има зна чај ну уло гу у 
об ли ко ва њу ли дер ства);

4) ве шти не и моћ ути ца ја на дру ге (ли дер тре ба да бу де у 
ста њу да за по сле не др жи на оку пу, да об ли ку је њи хо во по на ша ње, 
да их при до би је и убе ди у ис прав ност ци ље ва ор га ни за ци је, да их 
мо би ли ше и ак ти ви ра и да их при во ли да га сле де) и

5) на чин од лу чи ва ња (ефи ка сност укуп ног про це са ли дер-
ства за ви си и од на чи на од лу чи ва ња, од но сно од то га да ли се ли-
дер при кла ња бр зи ни и ефек тив но сти, опре де љу ју ћи се за си стем 
од лу чи ва ња “од о зго на до ле” или се при кла ња ин фор ми са но сти за-
по сле них и ефи ка сно сти, фа во ри зу ју ћи мо дел од лу чи ва ња “од о здо 
на го ре”).14)

Ана ли зом на ве де них па ра ме та ра мо же мо за кљу чи ти да су 
они нео п ход ни усло ви и прет по став ка по ли тич ког ли дер ства. По-
ли тич ког ли де ра мо ра од ли ко ва ти: спо соб ност, по ре кло, моћ и ве-
шти на ути ца ја, ефи ка сност од лу чи ва ња и вла да ње по ли тич ким ам-
би јен том.

б.Особинечланстваполитичких
партија,односноподређених

По ла зе ћи од чи ње ни це да је по ли тич ко ли дер ство ко лек ти-
ван чин, а не ак тив ност по је ди на ца, ни је те шко за кљу чи ти да су 
осо би не чла но ва пар ти је, од но сно под ре ђе них или след бе ни ка, 
зна ча јан фак тор ли дер ства. У том сми слу зна чај на је сва ка по зи-
тив на осо би на сва ког чла на. У сва ко днев ној прак си, ме ђу тим, до 
на ро чи тог из ра жа ја до ла зе осо би не кључ них љу ди у ти му, од но сно 
у пар ти ји. По је дин ци ко ји бр же схва та ју ви зи је, ко ји су ода ни ји 
ци ље ви ма ор га ни за ци је, ко ји има ју ути цај на дру ге15) и ко ји ли де-
ри ма пр ви при ти чу у по моћ, има ју зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу 
ли дер ства. Оце њу је се да су за ефи ка сност ли дер ства и оства ри ва-
ње ци ље ва по ли тич ког де ло ва ња зна чај не сле де ће осо би не чла но ва 
по ли тич ке ор га ни за ци је, од но сно под ре ђе них:

14) М. Пет ко вић и М. Јо ва но вић, Организационопонашање,Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о-
град,2001,  стр. 34. и 35.

15) Г. Ми ло ше вић, Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 24.  
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1) по тре ба за са мо стал но шћу и не за ви сно шћу;
2) спрем ност на пре у зи ма ње од го вор но сти за до но ше ње 

од лу ка и из вр ша ва ње пре у зе тих оба ве за;
3) по тре ба за из гра ђи ва њем то ле рант них и са рад нич ких од-

но са у ор га ни за ци ји;
4) за ин те ре со ва ност за рад у по ли тич кој пар ти ји и свест о 

ње го вој ва жно сти;
5) раз у ме ва ње и при хва та ње ци ље ва и за да та ка по ли тич ке 

ор га ни за ци је;
6) по се до ва ње зна ња, ис ку ства, ве шти на и спо соб но сти;
7) по тре ба за стал ним уче њем и уса вр ша ва њем;
8) по тре ба за уче шћем у про це су об ли ко ва ња ви зи ја, утвр-

ђи ва ња стра те ги је, до но ше ња од лу ка итд.
Под ре ђе ни не тре ба да бу ду са мо слу ша о ци, из вр ши о ци и па-

сив ни уче сни ци про це са ли дер ства не го ми сли о ци, кре а то ри и ак-
тив ни уче сни ци у об ли ко ва њу ви зи ја, утвр ђи ва њу стра те ги је, про-
јек то ва њу ци ље ва, до но ше њу од лу ка, оства ри ва њу до го во ре них 
за да та ка и спро во ђе њу про јек то ва не по ли ти ке пар ти је. Под ре ђе ни, 
и пре не го што ис ка жу спрем ност да по ста ну след бе ни ци, тре ба да 
до би ју шан су да по ка жу шта зна ју и мо гу и шта же ле и по др жа ва ју, 
јер на кон то га све иде лак ше и јед но став ни је. Ако ли дер има по-
же љан си стем вред но сти, нео п ход не ве шти не и спо соб но сти, дар 
да ути че на дру ге и спрем ност да чу је и ува жа ва ми шље ња дру гих 
и ако под ре ђе не, од но сно след бе ни ке кра се на ве де не осо би не, у 
успе шност и ефек тив ност ли дер ства не тре ба сум ња ти.

в.Карактеристикесредине

За хва љу ју ћи сре ди ни и ње ним ка рак те ри сти ка ма, чо век се 
стал но тру дио да удо во љи ње ним зах те ви ма и од го во ри на ње не 
иза зо ве. Та ко је на ста ла и по тре ба за из на ла же њем но ви јих и оп-
ти мал ни јих об ли ка упра вља ња по на ша њем љу ди у са вре ме ним ор-
га ни за ци ја ма. Мно ги сма тра ју да је ли дер ство нај бо љи од го вор на 
те  зах те ве и иза зо ве. 

По ли тич ки про стор се у мно го че му из ме нио у од но су на 
тра ди ци о нал но схва та ње по ли ти ке. Про ме не су за хва ти ле све по ре 
по ли тич ког ам би јен та: од по ло жа ја чла но ва пар ти је и од но са пре-
ма ра ду до мо ти ва ци је за рад и си сте ма на пре до ва ња у по ли тич кој 
ор га ни за ци ји. Од но си над ре ђе но сти и под ре ђе но сти усту па ју ме-
сто од но си ма са рад ње  и ко лек тив ног ли дер ства. Мо ти ва ци ја не 
за ви си са мо од на пре до ва ња на ле стви ци по ли тич ке пар ти је, не го 
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и од мно гих дру гих фак то ра. Члан по ли тич ке ор га ни за ци је ни је 
спре ман на по ве ћа ни рад уко ли ко ни је за до во љан сво јим ста ту сом 
и трет ма ном у ор га ни за ци ји. Члан по ли тич ке пар ти је не из вр ша ва 
за дат ке сво је пар ти је, са мо да би по сту пао по ту ђим на ло зи ма. Он 
же ли и да се за не што пи та, при хва та ју ћи од го вор ност за оно што 
му се по ве ри. 

На усло ве по ли тич ког де ло ва ња ути чу и спољ ни фак то ри: 
про цес еко ном ске гло ба ли за ци је, тех нич ко-тех но ло шки раз вој, 
ди вер зи фи ка ци ја тр жи шта ра да, еко ном ске ми гра ци је, ин те лек ту-
а ли за ци ја ра да, по пла ва но вих стру ка и за ни ма ња, по ре ска и мо-
не тар на по ли ти ка, по ли ти ка це на и ка ма та, кре дит на и ца рин ска 
по ли ти ка, но ве иде је, но ви вред но сни ста во ви, но ве по ли ти ке итд. 
Ко же ли да бу де успе шан ли дер, мо ра до бро да по зна је про цес ра да 
у окви ру по ли тич ког про сто ра, али и у окви ру сво је по ли тич ке ор-
га ни за ци је у це ли ни, зах те ве и пра ви ла окру же ња, сво је са рад ни ке 
и чла но ве пар ти је, сво је мо гућ но сти и мо гућ но сти сво јих след бе-
ни ка.

Ка рак те ри сти ке сре ди не се не сме ју за по ста вља ти, јер се 
оне, по пра ви лу, не при ла го ђа ва ју ли де ри ма, не го ли де ри њи ма. 
У ме ри у ко јој су за да те, мо ра ју се при хва та ти та кве ка кве је су, јер 
дру гог из бо ра не ма. Успе шни ли де ри су то га све сни, због че га не 
гу бе вре ме на не по треб не ства ри већ се од мах хва та ју у ко штац с 
пра вим оба ве за ма и иза зо ви ма. Вре ме је дра го це но и мо ра се ра ци-
о нал но ко ри сти ти. Ли де ри сво је по на ша ње и де ло ва ње у пар ти ји 
мо ра ју мак си мал но под ре ди ти зах те ви ма но вог и до ла зе ћег вре ме-
на, не та во ре ћи у ме сту и не ба ве ћи се илу зи ја ма и за блу да ма.

Очи глед но је да се ли дер ство об ли ку је под ути ца јем лич них 
осо би на и ква ли те та, спо соб но сти и ис ку ства, вред но сних ста во-
ва и прин ци па ли де ра; ис ку ства и зна ња, спо соб но сти и ве шти на, 
ка рак те ри сти ка и вред но сних ста во ва дру штва, чла но ва пар ти је, 
од но сно след бе ни ка; ка рак те ри сти ка ин тер не и екс тер не сре ди-
не, при ро де по сло ва и за да та ка, ме ђу људ ских од но са, ни воа тех-
нич ко-тех но ло шке опре мље но сти ор га ни за ци је и слич но. Ка ко је 
по ли тич ко ли дер ство ко лек тив на, а не ин ди ви ду ал на ак тив ност, 
за ње го во успе шно об ли ко ва ње зна чај не су не са мо лич не ка рак-
те ри сти ке ли де ра не го и ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке чла но ва 
пар ти је. Из на ве де ног се мо же из ву ћи је дан оп шти за кљу чак, да 
су пер фор ман се по ли тич ке ор га ни за ци је ре зул тат ин ди ви ду ал них 
осо би на (ли де ра и чла но ва пар ти је), уло же них на по ра и ор га ни за-
ци о не по др шке.



ЖивкоКулић,ГоранМилошевић Субјектиифакториполитичког...

75

 
* * *

По ли тич ки про стор је је са став ни део дру штве но-еко ном-
ског де ло ва ња љу ди у сва ком дру штву. Усло ви жи вље ња љу ди се 
ме ња ју и при ла го ђа ва ју про ме на ма. Про ме не увек и осно ви во де 
про гре су, али су оне и из раз раз во ја и хте ња љу ди. Као део људ-
ске ак тив но сти по ли тич ки про стор увек је из ра жа вао и од сли ка вао 
сте пен раз ви је но сти дру штва и од нос дру штва пре ма по је ди ним 
вред но сним ста во ви ма. Вред но сни ста во ви јед ног дру штва зах те-
ва ју уре ђе ност, али и кре и ра ње но си о ца од го вор но сти за те вред-
но сне ста во ве. Од го вор ност зах те ва и ја сно од ре ђе ње су бјек та ко ји 
ће би ти во ђа, од но сно но си лац ли дер ске уло ге.

Као део про сто ра у окви ру ко га љу ди де лу ју и оства ру ју 
раз ли чи те по тре бе, по ли тич ки про стор та ко ђе зах те ва иден ти фи-
ка ци ју и од ре ђе ње ли де ра, као но си о ца по ли тич ке од го вор но сти. 
По ли тич ки ли дер мо ра по ка за ти спрем ност на од го вор ност, али и 
уз др жа ност у од лу чи ва њу. Он мо ра би ти истин ски во ђа и но си лац 
мо ћи, али и кре а тор иде ја и раз во ја соп стве не по ли тич ке ор га ни за-
ци је, као и по ли тич ког про сто ра у окви ру ко јег де фи ни ше ци ље ве 
сво га де ло ва ња. По ли тич ки ли дер мо ра де ло ва ти у окви ру ко лек-
тив ног про це са, у ко ме уче ству ју не са мо ли де ри, већ и сви чла но-
ви по ли тич ке ор га ни за ци је ко јој он при па да. 

По ли тич ко ли дер ство се об ли ку је и кре и ра не са мо под ути-
ца јем лич них осо би на и спо соб но сти по је дин ца, већ и под ути ца-
јем раз ли чи тих ин тер них и екс тер них фак то ра. До ми на ци ја јед ног 
фак то ра у од но су на оста ле чи ни о це, уко ли ко је про дукт не ре ал ног 
са гле да ва ња ствар не мо ћи, мо же во ди ти на ру ша ва њу по ли тич ке 
по зи ци је пар ти је у окви ру по ли тич ког про сто ра. Оту да, при до но-
ше њу по ли тич ких од лу ка, по ли тич ка моћ, ли дер ска моћ зах те ва 
про ми шље ност у од лу чи ва њу на ба зи ре ал ног са гле да ва ња свих 
ре ла вант них чи ни ла ца од лу чи ва ња.
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ZivkoKuliс,GoranMilosevic

SU BJECTS AND FAC TORS  
OF POLITICAL LE A DER SHIP

Resume
In ac cor dan ce with chan ges in so ci ety, le a der ship tran sfor med 

from sta tic, out da ted and ste re otypi cal mo del to ac ti ve, ef fec ti ve, fru it-
ful and fle xi ble ma na ge ment mo del. In stead of com mand, con trol, no i se 
and su per i or be ha vi o ur cha rac te ri stic for the ma na ge ment system, emp-
ha sis is pla ced on be ha vi o ur, ac tion and prac ti cal ac ti vi ti es of a le a der, 
his/her skills and abi li ti es and his/her ta lent and gift. The es sen ce of 
le a der ship co mes down to pro cess of sha ping the be ha vi or of pe o ple in 
an or ga ni za tion.

Le a der ship is in he rent to all are as of hu man work and ac ti vi ti es, 
and hen ce the pre sen ce of le a der ship is typi cal not only in the fi eld of 
en tre pre ne ur ship, but al so in po li ti cal ac ti vity of pe o ple. Pe o ple sho uld 
be won over, gat he red aro und a spe ci fic idea, and mo ti va ted to fo cus 
the ir know led ge and abi li tu i es, the ir cre a ti ve energy and po ten ti als to-
wards ac hi e ving po li ti cal or ot her go als and tasks of the or ga ni za tion. 

Po li ti cal le a der ship sho uld be un der stood as the pro cess which 
di rects the ac ti vity of the mem bers of the te am (gro up or po li ti cal party) 
to wards ac hi e ving the ob jec ti ves and go als of po li ti cal or ga ni za ti ons. 
Le a der ship im pli es two si des: the le a der who cre a tes a vi sion, and fol-
lo wers (sub or di na tes) who sup port the vi sion and fol low the ide as and 
plans of the le a der. 

The ac ti vi ti es of a le a der must be fo cu sed on the ef fec ti ve ness, 
that is, on fin ding real and ac cep ta ble po li ti cal ac tion. Na tu re of ac ti vi-
ti es of a le a der al so de pends on his/her po si tion in the po li ti cal or ga ni-
za tion. Alt ho ugh all hol ders of po li ti cal le a der ship in a gi ven po li ti cal 
or ga ni za tion are re spon si ble for adap ting to chan ge and ac hi e ving the 
goal of po li ti cal ac tion, that do es not mean that the ir le vel of re spon si-
bi lity is equ al.

Po li ti cal le a der ship is in te gral part of po li ti cal spa ce, but al so an 
in di spen sa ble ele ment of suc cessful work of po li ti cal or ga ni za tion. Le-
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a der ship im pli es the abi lity to in flu en ce ot her pe o ple to co-ope ra te and 
to con tri bu te to ac hi e ving the ove rall go als and ob jec ti ves of po li ti cal 
or ga ni za tion thro ugh the ir work and ac ti ons. Hen ce, the ba sic fe a tu res 
of po li ti cal le a der ship re sult from its na tu re and the re le vant facts re la-
ted to the term. Ge ne rally, in the li te ra tu re pre va ils opi nion that po li ti cal 
le a der ship can al so be re cog ni zed as le a der ship in ot her are as of hu man 
ac ti vi ti es. Thus, the po li ti cal le a der ship is iden ti fied by the fol lo wing 
fe a tu res: the fact that not only le a der par ti ci pa tes in it, but al so all mem-
bers of the or ga ni za tion; it re li es on hu man re so ur ces rat her than on 
tec hni cal and tec hno lo gi cal su per i o rity; it at tempts to mo ni tor chan ges 
in the en vi ron ment, to pro ject chan ges in the or ga ni za tion and to en su re 
the ne ces sary adjust ments.

Po li ti cal le a der ship is a col lec ti ve pro cess which in vol ves both 
the le a ders and mem bers of po li ti cal or ga ni za ti ons (the ir fol lo wers). 
Such ob ser va ti ons lead to the con clu sion that the su bjects of po li ti cal 
le a der ship are le a ders and the ir fol lo wers. Le a der is a per son able to 
sha pe the vi sion and pro ject stra tegy of work and de ve lop ment of a 
po li ti cal or ga ni za tion, as well as to win over mem bers of po li ti cal par-
ti es to be li e ve in the vi sion and stra tegy in or der to be co me loyal fol-
lo wers, wil ling to in vest ad di ti o nal ef forts to ac hi e ve the set go als and 
tasks. The pro cess of le a der ship, as no ted, be si des le a ders, al so in clu des 
mem bers of po li ti cal or ga ni za tion, re gar dless of what they do, the ir pro-
fes si o nal pro fi le, how much ex pe ri en ce they ha ve and what the ir con-
tri bu tion to the work is. 

Ac ti vi ti es of po li ti cal le a der ship do not de pend so lely on the 
le a der and his/her abi li ti es, qu a li ti es and skills, but al so on a num ber 
of fac tors which may in clu de: per so nal fe a tu res of le a der; fe a tu res of 
mem bers of po li ti cal par ti es or sub or di na tes; and cha rac te ri stics of en-
vi ron ment.

From the afo re men ti o ned, one can draw a ge ne ral con clu sion that 
the per for man ce of po li ti cal or ga ni za tion is re sult of in di vi dual fe a tu res 
(le a der’s and party mem bers’), the ef forts and or ga ni za ti o nal sup port.
Key words: po li tics, le a der ship, po li ti cal le a der ship, po li ti cal po wer, su bjects 

of le a der ship, fac tors of le a der ship, or ga ni sa ti o nal be ha vi o ur. 

* Овај рад је примљен 25. септембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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