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 Са же так
Чла нак ана ли зи ра про ме не у стра нач кој и со ци јал ној струк-

ту ри пр вог ви ше стра нач ког са зи ва На род не скуп шти не. Он је 
ме то до ло шки оквир у ко јем ће се спро ве сти лон ги ту ди нал но ис-
тра жи ва ње струк тур не ди на ми ке срп ског пар ла мен та од по чет ка 
ре де мо кра ти за ци је до да нас. Ана ли за стра нач ког си сте ма и со ци-
јал не струк ту ре по сма тра се у кон тек сту про ме на по ли тич ке ели те 
у Ср би ји у ра спо ну од пре ко две де це ни је. Пр ви са зив На род не 
скуп шти не у пе ри о ду 1991-1993. го ди не на го ве стио је тек тон ске 
про ме не у пар тиј ском си сте му и струк ту ри по ли тич ких ели та. Уки-
да њем мо но пар ти зма ве о ма бр зо се фраг мен ти са ла ви ше стра нач ка 
сце на Ср би је. На пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма уче ство ва ло је 
44 по ли тич ке стран ке од 53 ко ли ко је би ло осно ва но. Кроз На род ну 
скуп шти ну у том пе ри о ду про шло је укуп но 17 стра на ка. Ве ћин-
ски из бор ни си стем обез бе дио је оста нак на вла сти ре фор ми са ним 
ста рим ко му ни стич ким ели та ма. Но ве по ли тич ке ели те, по ли тич ки 
и про грам ски уте ме ље не на ан ти ко му ни зму и ли бе рал ном мо де лу 
де мо кра ти је и еко но ми је би ле су из ра зи то под пред ста вље не у На-
род ној скуп шти ни. Со ци о де мо граф ске ка ра ка те ри сти ке по сла ни ка 
у пр вом са зи ву по ка зу ју ра ди ка лан рас кид са до та да шњом де ле гат-
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ском прак сом. Из скуп штин ских клу па не ста ли су ин ду стриј ски 
и ад ми ни стра тив ни рад ни ци, се ља ци и при пад ни ци ко му ни стич-
ке но мен кла ту ре ко ји су до ми ни ра ли у де ле гат ским скуп шти на ма, 
али и мла ди и же не ко ји су та ко ђе у ве ли ком бро ју би ли ре пре-
зен то ва ни у де ле гат ским пар ла мен ти ма. На ци о нал ни са став пр ве 
ле ги сла ту ре на го ве шта ва про цес ет нич ке хо мо ге ни за ци је : 80% по-
сла ни ка по на ци о нал ном опре де ље њу из ја шња ва ли су се као Ср би 
што не од го ва ра струк ту ри ста нов ни штва у ко јој су Ср би чи ни ли 
не што ви ше од 65% ста нов ни штва. Бој кот из бо ра од стра не Ал ба-
на ца на Ко со ву и Ме то хи ји основ ни је узрок сла би јој за сту пље но-
сти ове на ци о нал не ма њи не. Ма ђа ри и Му сли ма ни има ли су број 
по сла ни ка ко ји је био у скла ду са њи хо вим уде лом у укуп ном ста-
нов ни штву. Ме ђу по сла ни ци ма су до ми ни ра ли по је дин ци у сред-
њој жи вот ној до би од 41 до 50 го ди на. По сла ник је имао про сеч но 
око 45 го ди на. Мла ди су би ли из ра зи то под пред ста вље ни, чи ни ли 
су све га 2% у укуп ном бро ју по сла ни ка. Исто ва жи и за по сла ни ке 
у ста ри јој доб ној ску пи ни од 51 до 60 го ди на ко јих је би ло 4,4%. 
Обра зов ни ни во по сла ни ка био је знат но из над струк ту ре ста нов-
ни штва: чак 82% по сла ни ка има ли су фа кул тет ско обра зо ва ње, а 
њих 16% и нај ви ше ака дем ске ти ту ле. Број же на је био по ра жа ва-
ју ћи. Са 23% ко ли ко их је би ло у де ле гат ским скуп шти на ма, њи-
хов број је пао на све га 2%. Че ти ри же не се ди ле су у по сла нич ком 
клу бу со ци ја ли ста. То је на го ве сти ло по тре бу ин сти ту ци о нал них 
ин тер вен ци ја у из бор ни си стем ка ко би се обез бе ди ла њи хо ва бо ља 
за сту пље ност.
Кључ не ре чи: Стра нач ки си стем, со ци јал на струк ту ра, по ли тич ка ели та, 

на ци о нал ност, пол, доб и сте пен обра зо ва ња по сла ни ка

Уну тра шња ор га ни за ци ја, пар тиј ски са став и со ци о де мо-
граф ске ка рак те ри сти ке, три су аспек та на ко ја су усме ре на ис тра-
жи ва ња струк тур не ди на ми ке пред став нич ких те ла. Сту ди је ко је 
ис тра жу ју ор га ни за ци о ну струк ту ру пар ла мен та су нај број не и 
пре те жно за сно ва не на прав ном и по ли ти ко ло шком при сту пу. Пар-
ла мен тар ни стра нач ки си стем углав ном је пред мет ис тра жи ва ња 
по ли тич ке со ци о ло ги је и по ли ти ко ло ги је и на уч на ли те ра ту ра ко ја 
се ба ви овим аспек том, по оби му не знат но за о ста је за прет ход ном. 
На уч но ин те ре со ва ње за со ци јал ну струк ту ру пар ла мен та је знат но 
сла би је па је и број ра до ва ко ји се ба ве овим аспек том пар ла мен та 
нај ма њи, и тек у по след ње вре ме до би ја на ва жно сти.

Дру штве не на у ке у Ср би ји не ме ња ју ову оп шту сли ку ис тра-
жи ва ња струк тур не ди на ми ке пар ла мен та. Број сту ди ја по све ћен 
ор га ни за ци ји на шег цен трал ног пред став нич ког те ла је скро ман 
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и углав ном из угла пар ла мен тар ног пра ва. Иста оце на ва жи и за 
ис тра жи ва ња стра нач ког са ста ва На род не скуп шти не, си ту и ра на 
пр вен стве но у по ли ти ко ло шко по ље. Со ци јал на струк ту ра на шег 
пар ла мен та оста ла је го то во не ис тра же на. Ин те ре со ва ње ис тра-
жи ва ча за со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке на род них по сла ни ка 
углав ном је спо ра дич но, пар ци јал но и у кон тек сту ди на ми ке пар-
ла мен тар ног стра нач ког си сте ма. Про стор овог тек ста не ће мо тро-
ши ти на узро ке та квог ста ња. Ис ко ри сти ће мо га за об ја шња ва ње 
раз ло га за што су та кве сту ди је зна чај не и по треб не.

Овај рад је при лог и по др шка пле до а јеу за лон ги ту ди нал ни 
ис тра жи вач ки про је кат о пар ла мен тар ним ели та ма од ре кон сти-
ту и са ња де мо кра ти је у Ср би ји. У том кон тек сту ана ли зи ра ће мо 
пр вен стве но ди на ми ку со ци јал не струк ту ре али и струк ту ре стра-
нач ког си сте ма у свих де вет ле ги сла ту ра На род не скуп шти не. Ана-
ли зу за по чи ње мо пр вим са зи вом На род не скуп шти не, по мно го 
че му спе ци фич ном. На са мом по чет ку из не ће мо не ко ли ко ме то до-
ло шких на по ме на ва жних за пра вил но ту ма че ње по да та ка. Пр во, 
сви по да ци о со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма ле ги сла ту ре 
ко ја се ана ли зи ра до би је ни су од зва нич них струч них слу жби На-
род не скуп шти не. Дру го, у сва ком са зи ву кроз скуп штин ске клу пе 
про шло је ви ше по сла ни ка од зва нич но уста вом утвр ђе ног бро ја 
на род них по сла ни ка (250) за то што је мно гим по сла ни ци ма ман дат 
скра ћен из раз ли чи тих раз ло га и тај број ва ри ра од са зи ва до са зи-
ва, па ће мо за то пра ти ти со ци јал ни са став по сла ни ка на по чет ку 
ман да та, онај ко ји је сео у скуп штин ске клу пе на кон сти ту тив ној 
сед ни ци. Тре ће, ана ли за со ци јал не струк ту ре кон цен три са ће се са-
мо на на ци о на лу опре де ље ност, доб, ни во обра зо ва ња и пол, јер 
за то по сто је ре ле вант ни пот пу ни и упо ре ди ви по да ци. Че твр то, 
струк ту ра стра нач ког си сте ма ана ли зи ра ће број стра на ка, ван пар-
ла мен тар но по зи ци о ни ра ње стра на ка и прак су стра нач ких пре бе га. 

1. ПАРЛАМЕНТ И ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ

Пар ла мен ти су ин сти ту ци о нал ни си но ни ми за на род но пред-
став ни штво и уче шће у по ли ти ци. За ви сно од по ли тич ког си сте ма, 
они су раз ли чи то ор га ни зо ва ни, са раз ли чи том струк ту ром, на чи-
ном ра да и овла шће њи ма у вр ше њу пред став нич ке, за ко но дав не, 
из бор не, са ве то дав не и кон трол не функ ци је. Упра во пр ва и нај оп-
шти ја пар ла мен тар на функ ци ја, функ ци ја ре пре зен та ци је ва жна је 
за ана ли зу њи хо ве со ци јал не струк ту ре по себ но у дру штви ма ко ја 
су кре ну ла у про цес ре де мо кра ти за ци је, а слу чај ко ји ана ли зи ра-
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мо спа да у ту ка те го ри ју. Ре пре зен та тив на уло га пар ла мен та је под 
зна ком пи та ња из бар два раз ло га. Пр ви се огле да у чи ње ни ци да 
со ци јал на струк ту ра пар ла ме на та зна чај но од у да ра од со ци јал не 
струк ту ре дру шта ва ко ја ре пре зен ту ју, а дру ги у по сре ду ју ћој уло-
зи по ли тич ких стра на ка за ко је ни је са си гур но шћу ла ко утвр ди ти 
ин те ре се ко јих сло је ва у дру штву ар ти ку ли шу и за сту па ју (Ili šin, 
2001:43).

Рас кид са ко му ни стич ким си сте мом ге не рал но је пра ћен ла-
и ци зи ра ним, по пу ли стич ким и ега ли тар ним пред ста ва ма о вла да-
ви ни на ро да за ко ју је кру ци јал ни мо ме нат кон сти ту и са ње де мо-
крат ских из бор них про це ду ра. Ме ђу тим, рет ки су ис тра жи ва чи 
ко ји су кон цепт по ли тич ке ре пре зен та ци је тре ти ра ли као мо дел 
«ста ти стич ко пред став нич ке де мо кра ти је» у ко јем су сви љу ди јед-
на ко спо соб ни за ба вље ње јав ним по сло ви ма те да је за де мо кра ти-
ју по тре бан са мо ин сти ту ци о нал ни и про це ду рал ни ди зајн ко ји ће 
обез бе ди ти сра змер ну за сту пље ност свих дру штве них сло је ва ка ко 
би пар ла мент био «ре пре зен та тив ни узо рак на род них раз ми шља-
ња» (Bur nhe im, 1989:9). Ста во ви да је «сва ки чо век јед на ко вре дан 
као и дру ги» дав но су опо врг ну ти у рас пра ва ма ко је су по тен ци ра-
ле да де мо кра ти ја пре ко ин сти ту ци ја мо ра уко ре њи ва ти уве ре ње да 
« прем да сва ко има пра во на не ка кав ути цај, бо љи и му дри ји љу ди 
то пра во има ју ви ше од дру гих» шта ви ше да је по себ но ва жно «да 
би ра чи за сво је пред став ни ке би ра ју љу де му дри је од се бе и при-
ста ну да се њи ма вла да у скла ду са том ви шом му дро шћу» (Mill, 
1989: 101, 127). 

Да кле, са вре ме ни кон цепт пред став нич ке де мо кра ти је по чи-
ва на вла да ви ни ма њи не ко ју ве ћи на би ра и кон тро ли ше. «Ели те 
су спо соб не и од го вор не ма њи не... од го вор не за оства ри ва ње нај-
ва жни јих дру штве них ци ље ва и одр жа ва ње дру штве ног по рет ка» 
(Kel ler, 1963:4). У то ме се огле да и ам би ва лент на по зи ци ја пар ла-
мен тар них ели та у де мо кра ти ји: оне су не сра змер но ма ле у од но су 
на те ло, би рач ки по пу лус, ко је им да је ле ги ти ми тет, и у од но су на 
моћ ко ја им кон сти ту ци о нал но при па да. Ге не рал но, оне су про из-
вод про це са но ми на ци је у стран ка ма ко ји се те сти ра и по твр ђу је 
или опо вр га ва у про це су гла са ња. Раз ви је ност стра нач ког си сте-
ма, нор ма тив ни усло ви кан ди до ва ња, по ли тич ка тра ди ци ја, тип из-
бор ног си сте ма, фак то ри су ко ји ди рект но де тер ми ни шу ула зак у 
пар ла мен тар ну ели ту. Они не рет ко мо гу би ти та ко об ли ко ва ни да 
тај про цес бу де ма ње или ви ше при кри ве на са мо про мо ци ја и са мо-
ре про дук ци ја стра нач ких ели та. За кон ски усло ви ко ји омо гу ћу ју 
стран ка ма да до ми ни ра ју, че сто и да има ју мо но пол у фа зи но ми на-
ци је кан ди да та за пред став ни ке; флу ид ни кри те ри ју ми но ми на ци је 
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утвр ђе ни стра нач ким до ку мен ти ма, че сто не тран спа рент ни и стра-
нач ким чла но ви ма; крај ње екс клу зив на по зи ци ја и цен тра ли зо ва на 
се лек ци ја, ого ље но по ка зу ју ка ко тај ме ха ни зам функ ци о ни ше под 
кон тро лом стра нач ког ли де ра и нај у жег стра нач ког ру ко вод ства.

Упо ред ни ем пи риј ски по да ци та ко ђе оспо ра ва ју ми шље ња  
и пред ста ве о пар ла мен ти ма као ре пре зен та тив ним сли ка ма “дру-
штва у ма лом”. До вољ но је на ве сти да у њи ма из ра зи то до ми ни ра ју 
му шкар ци сред ње до би да би се схва ти ло да је пар ла мент пре сли-
ка у ис кри вље ном огле да лу ко је ре пре зен то ва ње по је ди них сло је ва 
дру штва „уве ћа ва“ а дру ге „ума њу је“, па да се став о “иде ал ној” 
ре пре зен та ци ји опо врг не (Silk, 1987; Nor ton, 1990.) То ме тре ба до-
да ти та ко ђе ем пи риј ски ве ри фи ко ван став да ин си сти ра ње на со-
ци јал ној ре пре зен та тив но сти пар ла мен та, мо же по ја ча ти ње го ву 
ин сти ту ци о нал ну им по тент ност оп те ре ћу ју ћи га ве ли ким бро јем 
по је ди на ца-пред став ни ка не до вољ но спо соб ним за вр ше ње пар ла-
мен тар них по сло ва (Ha gue, Ha rop, Bre slin 1998:190). Де мо кра ти ја 
ни је на шла ре ше ње за ова два про бле ма. Пар ла мент као сли ку на-
ци је у ма лом мо гу обез бе ди ти са мо си сте ми кво та, а они отва ра ју 
низ про бле ма у ода би ру из бор ног си сте ма и по што ва њу те мељ ног 
де мо крат ског на че ла је дан чо век, је дан глас. Ис ку ства де ле гат ског 
си сте ма у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји о то ме нај ре чи ти је све до че: 
скуп шти не на свим ни во и ма та да су има ле ста ти стич ки бес пре кор-
но са гла сну со ци јал ну струк ту ру са со ци јал но-де мо граф ским ка-
рак те ри сти ка ма дру штва, али тај иде ал је ви ше ко ри стио као па ра-
ван за ма њак де мо крат ског ле ги ти ми те та, не го што је пред ста вљао 
фак тор ко ји је ути цао на рад и од лу чи ва ње де ле гат ских скуп шти на. 

Ис тра жи ва чи су дав но де тек то ва ли уло гу пар ла мен та као 
ин сти ту ци је ре гру та ци је, про мо ци је и тре ни ра ња по ли тич ке ели-
те. Та ко де бат ни пар ла мен ти по пра ви лу има ју уло гу плат фор ме 
за пре ла зак у ег зе ку ти ву, док су у си сте ми ма са рад ним ка рак те-
ри сти ка ма пар ла ме на та функ ци је у из вр шној вла сти из глед ни је за 
по је дин це из др жав не упра ве не го за по сла ни ке. Отво рен за ме ди је 
и под стал ном па ском јав но сти пар ла мент је иде ал на аре на за ис-
ка зи ва ње ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка и ам би ци ја за по ли тич-
ком про мо ци јом и за то пар ла мен тар не по ле ми ке све ви ше ли че на 
“кон ти ну и ра не из бор не де ба те” (Ha gue, Ha rop, Bre slin 1998:191).

У све ту је рас пра ва о по ли тич ким ели та ма да ле ко ин тен зив-
ни ја не го у на шој по ли ти ко ло ги ји. У те о риј ским при сту пи ма до ми-
ни ра ју те о ри је цир ку ла ци је и те о ри је ре про дук ци је са про мен љи-
вим по твр да ма и оспо ра ва њи ма ем пи риј ске при ро де у за ви сно сти 
од ис тра жи ва ња до ис тра жи ва ња (Bo to mor, 2008). Ис тра жи ва чи се 
сла жу да су тран зи ци о не по ли тич ке ели те ре гру то ва не из ко му ни-
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стич ке но мен кла ту ре, про фе си о нал них упра вља ча, опо не на та раз-
не про ви ни јен ци је и по је ди на ца из раз ли чи тих про фе си ја ко ји су 
у јав но сти сте кли углед и моћ. На том ре зул та ту кон ци пи ра ју се 
упо ред не ана ли зе по ли тич ке кул ту ре и ка па ци те ти ста ре и но ве по-
ли тич ке ели те за по кре та ње или спре ча ва ње про це са де мо кра ти за-
ци је, мо дер ни за ци је и ме ђу на род не ин те гра ци је. Фраг мен ти ра ност 
ис тра жи ва ња, ин сти ту ци о нал на ра зно ли кост, не у јед на че ност про-
це са кон со ли да ци је ре ла ти ви зу ју ис тра жи вач ке на ла зе и оте жа ва ју 
из ра ду те о риј ских мо де ла ти по ло ги за ци је ко ји би из др жа ли ем пи-
риј ску про ве ру. Упра во за то су по треб на лон ги ту ди нал на ис тра жи-
ва ња пар ла мен тар них ели та.

Про стор нам не до зво ља ва да се де таљ ни је ба ви мо те о ри ја ма 
ели та, тер ми но ло шким спо ро ви ма и рас пра ва ма. За свр ху овог ра-
да до вољ но је да кон ста ту је мо да су пар ла мен тар не ели те сег мент 
по ли тич ких ели та, онај ко ји по се ду је моћ до но ше ња оп ште о ба ве-
зу ју ћих од лу ка за це лу по ли тич ку за јед ни цу и да ту по зи ци ју сти-
чу на осно ву из бор ног успе ха кроз из бор ну утак ми цу у ко ји ма су 
глав ни се лек то ри по ли тич ке стран ке. У де мо кра ти ја ма стран ке су 
те ко је има ју по лу ге за об ли ко ва ње со ци јал не струк ту ре пар ла мен-
та. Про це си ма кан ди до ва ња оне мо гу де/фа во ри зо ва ти по је ди не 
со ци јал не ску пи не у скла ду са сво јим иде о ло шким ори јен та ци ја-
ма и про грам ским на че ли ма. Под им пе ра ти вом осва ја ња што ве ћег 
бро ја гла со ва у из бор ној утак ми ци, та мо гућ ност се ве о ма че сто 
по ти ску је или де фор ми ше, а стран ке по ку ша ва ју да се до пад ну 
што ши рем кру гу гла са ча. До да ли се то ме ри го ро зна стра нач ка 
кон тро ла пред став ни ка ла ко се мо же уочи ти да ре пре зен та ци ја по-
је ди них сло је ва не зна чи и пред ста вља ње њи хо вих ин те ре са, још 
че шће во ђе ње по ли ти ке и до но ше ње од лу ка у скла ду са њи хо вим 
ста во ви ма и оче ки ва њи ма. 

Сте пен обра зо ва ња, за ни ма ње, пол, доб, на ци о нал ност, вер-
ска при пад ност; да ли до ла зе из ру рал них или ур ба них де ло ва, раз-
ви је них или не раз ви је них; ка квог су имо вин ског ста ња; из ко јих 
со ци јал них сло је ва по ти чу; има ју ли ис ку ства у ра ду по ли тич ких 
ин сти ту ци ја; ка ко су по зи ци о ни ра ни у стра нач кој но мен кла ту-
ри, не спор но су со ци де мо граф ске ка рак те ри сти ке ко је об ли ку ју 
струк тур ну ди на ми ку пар ла мен та. Пр ви ни во на ко јем се то очи-
ту је је сте но ми на ци ја у окви ру стра нач ких струк ту ра: ко ја со ци о-
де мо граф ска обе леж ја су по жељ на за но ми на ци ју кан ди да та. Дру-
ги ни во та ко ђе се ти че стра на ка, њи хо ве иде о ло шке и про грам ске 
уте ме ље но сти: да ли со ци јал на струк ту ра кан ди да та и по сла ни ка 
од го ва ра про грам ској ори јен та ци ји, од но сно со ци јал ној струк ту ри 
сло је ва чи је ин те ре се пре тен ду ју да пред ста вља ју и чи ју по др шку 
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у из бор ној утак ми ци оче ку ју. Тре ћи ни во се ти че пар ла мен та: да ли 
со ци о де мо граф ски са став по ка зу је да у пред став нич ком те лу се-
де нај о бра зо ва ни ји, нај и ску сни ји и нај об да ре ни ји за јав не по сло ве, 
јед но став ни је да ли се ра ди о ели ти по ка рак те ри сти ка ма ко је по-
се ду ју или по по зи ци ји у по ли тич ком жи во ту. Че твр ти ни во ти че се 
њи хо вог пост пар ла мен тар ног по зи ци о ни ра ња: да ли те же ре е лек-
ци ји, вра ћа ју су у про фе си ју, пре ла зе у јав ну упра ву и ег зе ку ти ву 
или ка ри је ру на ста вља ју у дру гим сфе ра ма. Све су то ин ди ка то ри 
ко ји ма мо же мо пра ти ти ре гру та ци ју, се лек ци ју и  на пре до ва ње на-
род них по сла ни ка као сег мен та по ли тич ких ели та.

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И 
ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ

Кон тек сту ал ни фак то ри ну жни су за раз у ме ва ње струк тур не 
ди на ми ке. Гру пи са ли смо их у две ску пи не: по ли тич ке и ин сти-
ту ци о нал не. Пр ви су раз у ђе ни ји, ра зно вр сни ји и про мен љи ви ји. 
Дру ги су скон цен три са ни на раз ма тра ње усло ва и ре зул та та про-
ме не ин сти ту ци о нал ног ди зај на, окви ра и про це ду ра по ли тич ких 
про це са.

По ли тич ки кон текст ге не рал но је де тер ми ни сан не у спе лим 
про це си ма ре фор ме пр во ко хе зив ног фак то ра, вла да ју ће ко му ни-
стич ке стран ке, а за тим и по ли тич ког си сте ма. Си стем со ци ја ли-
стич ког са мо у пра вља ња у при вре ди и ет нич ки кон ци пи ра ни фе де-
ра ли зам про из ве ли су аутар ки ју и кри зу у еко но ми ји. Про ме не у 
окру же њу - слом со ци ја ли стич ких ре жи ма и по че так про це са тран-
зи ци је ка де мо кра ти ји; из ме на ге о по ли тич ке струк ту ре и не ста нак 
би по лар не рав но те же; тран сфор ма ци ја Европ ске за јед ни це у уни ју 
са тен ден ци јом цен тра ли за ци је; убр за не про ме не на гло бал ном тр-
жи шту, нај мар кант ни ји су про це си ко ји су об ли ко ва ли по ли тич ки 
кон текст. Вла да ју ће ко му ни стич ке ели те ни су раз у ме ле да ле ко се-
жност про це са усло вље них на ве де ним кон тек сту ал ним при ли ка-
ма. Још је ва жни је што си стем ни је био оспо со бљен да пре по зна 
им пул се, по кре не ре фор ме и фор му ли ше ал тер на ти ве и одр жи ва 
и ефи ка сна ре ше ња. Од го вор ко му ни стич ких ели та на про ме не је 
био пар ци ја лан и ди со нан тан, а си стем, устав но и по ли тич ки на-
вик нут на кон сен зус, на шао се у за ча ра ном кру гу. Ви ше де це ниј ска 
аутар ки ја ре а ни ми ра ла је на ци о на ли зме и ство ри ле тле за се це си-
о ни зам фе де рал них је ди ни ца. По ли тич ка плу ра ли за ци ја от по че ла 
је упра во на ове две па ра диг ме као про грам ске око сни це но во на-
ста ју ћих стра на ка. У Ср би ји је тај кон текст до дат но по ја чан због 
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по лу фе де ра ли зо ва не струк ту ре и по зи ци ја ауто ном них по кра ји на. 
Ка ко ре фор ми са ти фе де рал ну за јед ни цу и ка ко уре ди ти нор ма тив-
ни оквир за про ме не, осе су око ко јих се фор ми рао пр ви стра нач ки 
рас цеп у по ли тич ком по љу.

Вла да ју ће ко му ни стич ке ели те по сле не у спе лих по ку ша ја 
да спре че рас пад пар ти је на фе де рал ном ни воу, убр за но су из ве-
ле тран сфор ма ци ју Са ве за ко му ни ста Ср би је у Со ци ја ли стич ку 
пар ти ју Ср би је. Спа ја њем са ор га ни за ци јом Со ци ја ли стич ког са-
ве за рад ног на ро да спре че но је евен ту ал но фор ми ра ње ри вал ске 
стран ке из кри ла ета ти стич ке струк ту ре и исто вре ме но са чу ва на 
ор га ни за ци ја, имо ви на, фи нан сиј ска сред ства и ка дро ви. Иде о ло-
шко и про грам ско про фи ли са ње из вр ше но је по ме ра њем ка цен тру 
по ли тич ког спек тра  уз за др жа ва ње иде о ло шког си дра оли че ног у 
дру штве ној сво ји ни  не као до ми нант ног не го рав но прав ног сво-
јин ског об ли ка, ме шо ви тој при вре ди и  де фи ни са њу са ве зне др-
жа ве као функ ци о нал не фе де ра ци је а Ср би је као уни тар не др жа-
ве. Та тран сфор ма ци ја ко му ни ста у со ци ја ли сте са чу ва ла је је згро 
члан ства и по тен ци јал них гла са ча, али и при до би ла зна тан број 
но вих чла но ва и след бе ни ка, пр вен стве но због ха ри зме ње ног ли-
де ра Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.  Со ци ја ли сти су спрем ни че ка ли 
ви ше стра нач ке из бо ре. Фор ми ра ње опо зи ци о них стра на ка би ло је 
успо ре но ак ти ма вла сти ко ја је окле ва ла да од луч ни је спро ве де ре-
фор ме и ство ри усло ве за сло бо ду јав не ре чи, пра во на оку пља ње, 
сло бо ду ме ди ја и по ли тич ког удру жи ва ња. Но во о сно ва не стран-
ке про грам ски су се ли стом про фи ли са ле као ан ти ко му ни стич ке, 
по кри ва ју ћи де сни спек тар по ли тич ке сце не од кон зер ва ти ва ца до 
на ци о на ли ста. Оку пље не око гру па ин те лек ту а ла ца из уни вер зи-
тет ских и умет нич ких кру го ва, без мре же од бо ра, члан ства, об у-
че них ак ти ви ста, ма те ри јал них прет по став ки за по ли тич ку ак ци ју, 
ме ђу соб но су прот ста вље не, фраг мен ти ра ју ћи иона ко раз у ђе ну по-
ли тич ку сце ну и опо зи ци о но би рач ко те ло, оне су жи ве ле у уве ре-
њу да је по треб но са мо да се де се из бо ри да би се тран сфор ми са ни 
ко му ни сти ски ну ли са вла сти. 

Упра во за то ни су има ли сна гу да при во ле вла да ју ће ели те да 
уче ству ју у фор му ли са њу но вог уста ва и из бор ног за ко на. Тран зи-
ци ја је от по че ла до но ше њем  уста ва и из бор ног за ко на ко је је усво-
ји ла де ле гат ска, јед но стра нач ка скуп шти на. Ис кљу чи ва ње опо зи-
ци је из фор му ли са ња те мељ них нор ми на ко ји ма се кон сти ту и ше 
по ли тич ка за јед ни ца и при пре ма њу кон сти ту тив них из бо ра би ла 
је ге нет ска гре шка у по ли ти ци. На тој под ло зи фор ми ран је рас цеп 
ко ји са ма њим и ве ћим ин тен зи те том тра је и да нас.

Ин сти ту ци о нал ни кон текст оп те ре ћен је прет ход ним про-
це си ма. Пр вен стве но је кри ти ко ван ди зајн ор га ни за ци је вла сти 
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и то у оба аспек та. Ис ти ца но је да у хо ри зон тал ној ор га ни за ци ји 
вла сти пред сед ник ре пу бли ке, не по сред ним из бо ром и овла шће-
њи ма, угро жа ва прин цип по де ле вла сти и  да ће устав но про јек то-
ва ни пар ла мен тар ни си стем функ ци о ни са ти као по лу пред сед нич-
ки си стем. За др жа ва њем функ ци је пред сед ни ка стран ке ко ја има 
пар ла мен тар ну ве ћи ну пред сед ник ре пу бли ке кон тро ли ше вла ду 
и пар ла мент без од го вор но сти. Опо зи ци ја је твр ди ла да ће та кав 
ин сти ту ци о нал ни оквир раз ви ти ауто ри тар не, а не де мо крат ске 
тен ден ци је. Дру ги аспект кри ти ке усме рен је на из бор ни си стем. 
На и ме све опо зи ци о не стран ке зах те ва ле су про пор ци о нал ни из-
бор ни си стем, а ре фор ми са ни ко му ни сти пле ди ра ли су за ве ћин ски 
из бор ни мо дел. Опо зи ци о не стран ке су твр ди ле да је про пор ци о-
нал ни мо де пра вед ни ји и функ ци о нал ни ји у ет нич ки и по ли тич ки 
по де ље ном дру штву, те да ће ве ћин ски прин цип су зи ти про стор за 
де мо кра ти ју и ре ду ко ва ти је на дво стра нач ки си стем. Со ци ја ли сти 
су твр ди ли да је ве ћин ски из бор ни си стем ло гич но ре ше ње по сле 
ви ше де це ниј ског де ле гат ског си сте ма за то што гра ђа ни зна ју ко га 
би ра ју.

По ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни фак то ри об ли ко ва ли су кон-
тек сту ал но по ље и пред ста вља ли осу по ли тич ких рас це па ко ји су 
де тер ми ни са ли по на ша ње и опре де љи ва ње би ра ча, с јед не стра не, 
и по на ша ње ста рих и но вих ели та са дру ге стра не. И јед ни и дру ги 
су се на шли у но вим уло га ма и све сни чи ње ни це да пр ви ви ше-
стра нач ки из бо ри има ју ка рак тер кон сти ту тив ног фак то ра ко ји ће 
у ду жем пе ри о ду об ли ко ва ти по зи ци о ни ра ње на по ли тич кој сце ни. 
Ста ре ели те су пле ди ра ле да су оне но си о ци ре фор ми ко је обез-
бе ђу ју ста бил ност и из бе га ва ње ри зи ка од на глих про ме на ко је је 
на ме та ла тран зи ци ја ка де мо кра ти ји и тр жи шној еко но ми ји, те да 
ће тран сфор ми са на по зи ци ја про из ве сти на ста вак вла да ви не. Но ве 
ели те, ве ро ва ле су да је сам по че так ре фор ми до во љан за де тро ни-
за ци ју ко му ни стич ких струк ту ра и да ће се чи ном из бо ра по зи ци о-
ни ра ти у вла сти. Ви де ће мо ка ко су и јед ни и дру ги сво ју по ли тич ку 
аген ду при ка за ли би ра чи ма кроз струк ту ру иза бра них.

3. СТРАНАЧКА И СОЦИЈАЛНА ДИНАМИКА 
ПРВЕ ВИШСТРАНАЧКЕ СКУПШТИНЕ

Го то во пет де це ниј ска исто ри ја со ци ја ли стич ког по рет ка 
фор ми ра ла је спе ци фич ну со ци јал ну струк ту ру. До ми на ци ја др-
жав ног и дру штве ног вла сни штва „пре тво ри ла је на ше дру штво у 
дру штво на ме ште ни ка“ (Пе ган, 1991: 232). Ак ти ма екс про при ја ци-
је и на ци о на ли за ци је ни је са мо уни ште на кла са пред у зет ни ка, не го 
ра зо рен и гра ђан ски слој и про ле та ри зо ван слој се ља ка. Ма сов ни 
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слој слу жбе ни ка и рад ни ка, а том сло ју су при па да ли и ин те лек-
ту ал ци, пред ста вљао је нај број ни ју ар ми ју у би рач кој по пу ла ци ји. 
Са мо стал не про фе си је - за на тли је, умет ни ци, адво ка ти, књи жев-
ни ци.., би ле су у ма њи ни, на мар ги ни, под стал ним иде о ло шким 
не по ве ре њем „па и де мон стри ра ња мо ћи аван гар де, пре си је и ре-
пре са ли ја“ – ни су пред ста вља ле зна ча јан део би рач ког те ла (Pe gan, 
1991:233).

Из ова квог со ци јал ног ми љеа тре ба ло је но ми но ва ти кан-
ди да те. До дат ни про блем стран ка ма пред ста вљао је дво кру жни 
мо дел ве ћин ског из бор ног си сте ма са из ра зи том пер со на ли за ци-
јом из бо ра ко ја се ни је мо гла убла жи ти ни до ми на ци јом ли де ра и 
стра нач ког вођ ства у кам па ња ма. Ка ко у но мен кла ту ри на ћи по-
у зда не кан ди да те са од ли ка ма ко је ће оси гу ра ти по др шку би ра ча 
и до вољ но ве ште да се у из бор ној аре ни пред ста ве као нај бо љи и 
на мет ну ве ћи ни. Ове ди ле ме стран ке су раз ре ши ле го то во на иден-
ти чан на чин. Ни су по се гле за кан ди до ва њем рад ни ка и слу жбе ни ка 
не го ин те лек ту а ла ца: „струч ња ци ма еко ном ског, прав нич ког, тех-
нич ког про фи ла, па ...ле ка ри ма, умет ни ци ма, љу ди ма са нај ви шим 
зва њи ма на уни вер зи те ти ма“. Струч ност и ни во обра зо ва ња до ми-
нан тан је кри те ри јум ко јим су се ру ко во ди ли из бор ни шта бо ви у 
но ми на ци ји кан ди да та. На 250 по сла нич ких ме ста пре тен до ва ло 
је 1700 кан ди да та, про сеч но ско ро 7 кан ди да та за је дан ман дат. Од 
тог бро ја 1273 (75%) кан ди да та има ло је фа кул тет ску ди пло му, а 
8,5% у том кор пу су има ло је ака дем ске ти ту ле ма ги ста ра и док то ра 
на у ка и ака дем ске ка ри је ре на фа кул те ти ма и ин сти ту ти ма. У овој 
ка те го ри ји до ми ни ра ли су ле ка ри око 18%, ин жи ње ри 16%, прав-
ни ци 13%, на став ни ци 12%, еко но ми сти 10% итд. Вла да ју ћи СПС 
је за по сла ни ке но ми но вао 86,8% кан ди да та са нај ви шим сте пе ном 
обра зо ва ња, ДС чак 89,2%, СПО 85,6%, а гру пе гра ђа на, ко је су 
пред ло жи ле че твр ти ну укуп ног бро ја кан ди да та (439,) 73,5%. (Pe-
gan, 1991:236-7). 

На кан ди дат ским ли ста ма до ми ни ра ли су кан ди да ти у доб-
ним ску пи на ма од 41 до 50 и 51 до 60 го ди на (852) чи не ћи 55% кан-
ди до ва них. Са 411 кан ди да та у доб ној ску пи ни од 31 до 40 го ди на, 
они су чи ни ли 75% кан ди до ва них. Мла дих до 30 го ди на и ста ри јих 
од 60 го ди на би ло из ра зи то ма ње : пр вих 7,6%, а дру гих 6,1% и ти-
ме је по твр ђе на тен ден ци ја под пред ста вље но сти ових доб них ску-
пи на из раз ли чи тих раз ло га. Пр вих због не за ин те ре со ва но сти за 
по ли ти ку, а дру гих због раз ли чи тих здрав стве них про бле ма. Ме ђу 
кан ди до ва ним би ло је све га 5% же на (84) и тај број је на го ве шта-
вао сла бу за сту пље ност же на у пр вој ви ше стра нач кој скуп шти ни.
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3.1.СтраначкисистемупрвомсазивуНароднескупштине

Плу ра ли за ци ја у Ср би ји са ве о ма ли бе рал ним усло ви ма по-
ли тич ког ор га ни зо ва ња усло ви ла је вр ло бр зо екс пан зи ју стра нач-
ког си сте ма. У ре ги стар по ли тич ких стра на ка на дан рас пи си ва ња 
из бо ра 9. де цем бра 1990. го ди не би ло је упи са но 56 по ли тич ких 
стра на ка. Чак 53 су уче ство ва ле на из бо ри ма: 44 су са мо стал но 
ис та кле кан ди да те у не кој од 250 из бор них је ди ни ца, а де вет дру-
гих стра на ка је има ло ко а ли ци о не кан ди да те. Из ра зи то ве ли ки број 
кан ди да та (у чак 165 из бор них је ди ни ца на по сла нич ко ме сто је 
пре тен до ва ло од пет до 15 кан ди да та); од су ство ко а ли ци о них на-
сту па и ве ћин ски из бор ни мо дел упу ћи вао је на ве ли ку дис пер зи ју 
гла со ва, не зна ње за де ло ва ње у та квом из бор ном мо де лу и не ре ал-
не про це не стра нач ких из бор них шта бо ва (Јо ва но вић, 1997: 137-
140).

Табела 1. Странке по броју посланика у 
Народној скупштини 1991-1993. године

Бр. На зив стран ке
Број 
по-
сла-
ни ка

Пo-
сла-
ни ка

%
1 Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би ја 194 77.60
2 Срп ски по крет об но ве 18 7.20
3 Де мо крат ска за јед ни ца Вој во ђан ских Ма ђа ра 8 3.20
4 Гру пе гра ђа на 8 3.20
5 Де мо крат ска стран ка 7 2.80
6 Стран ка де мо крат ске ак ци је 3 1.20
7 Са вез ре форм ских сна га Ју го сла ви је-Вој во ди не 2 0.80
8 Стран ка са ве за се ља ка Ср би је 2 0.80
9 Де мо крат ска ре форм ска стран ка Му сли ма на 1 0.40
10 Де мо крат ски са вез Хр ва та Вој во ди не 1 0.40
11 На род на стран ка 1 0.40
12 На род на се љач ка стран ка 1 0.40
13 Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње 1 0.40
14 Срп ска де мо крат ска стран ка 1 0.40
15 Стран ка ју го сло ве на 1 0.40
16 Удру же ње за ју го сло вен ску де мо крат ску ини ци ја ти ву 1 0.40
 Укуп но 250 100

Из вор: На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је пре ма из ја ва ма по сла ни ка.
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Ве ћин ски си стем по твр дио је сво ју основ ну од ли ку - фа бри-
ко ва ње ве ћи не. Са 46,08% гла со ва у пр вом кру гу СПС је осво ји ла 
77,6% по сла нич ких ме ста. По сле дру гог кру га из бо ра со ци ја ли сти 
су кон тро ли са ли го то во 4/5 ме ста у На род ној скуп шти ни. Они су 
би ли из ра зи то над пред ста вље ни. Раз ли ка у ре ла тив ном бро ју гла-
со ва и ман да та за СПС би ла је +31,52%, а за глав ног опо зи ци о ног 
ри ва ла СПО – 8,18%,  што нај бо ље све до чи о под пред ста вље но сти 
опо зи ци је. 

Пар ла мен тар ни ста тус обез бе ди ло је чак 15 стра на ка. Сва-
ка тре ћа стран ка ко ја је уче ство ва ла на из бо ри ма и сва ка че твр та 
упи са на у ре ги стар, има ле су по сла ни ке у На род ној скуп шти ни. 
Ни је се об и сти ни ло стра хо ва ње опо зи ци је и оче ки ва ње вла сти о 
дво стра нач ком си сте му. По де ље ност у дру штву пре не ла се у цен-
трал но пред став нич ко те ло. Ме ђу тим ни ко мот на пар ла мен тар на 
ве ћи на ни је обез бе ди ла ста бил ност вла де и хо мо ге ност вла да ју ће 
стран ке. До кра ја ман да та СПС је на пу сти ло де се так по сла ни ка, 
осно ва ло по себ ну стран ку и на ја ви ли сна жну ди на ми ку пар ла мен-
тар ног стра нач ког си сте ма у на ред ним са зи ви ма.

До кра ја ман да та пр ве ле ги сла ту ре, 22. де цем бра 1992. го-
ди не ка да су рас пи са ни пре вре ме ни из бо ри, про ме ње на су све га 
три по сла ни ка, али је и то би ло до вољ но да но ва стран ка стек не 
пар ла мен тар ни ста тус. До пун ски из бо ри за на род ног по сла ни ка у 
Из бор ној је ди ни ци 10, Ра ко ви ца I, одр жа ни су 16. и 30. ју на 1991. 
го ди не, због смр ти на род ног по сла ни ка Ми о дра га Бу ла то ви ћа по-
сла ни ка СПС. За на род ног по сла ни ка иза бран је др Во ји слав Ше-
шељ, ко га је пред ло жи ла Срп ска ра ди кал на стран ка (Сл. Гла сник 
РС 24/92). До пун ски из бо ри за на род не по сла ни ке у из бор ним је-
ди ни ца ма: број 237 – Гњи ла не и Ви ти на и број 240 – Ли пљан и 
При шти на, одр жа ни су 31. ма ја и 14. ју на 1992. го ди не, због смр ти 
на род них по сла ни ка Жив ка Сто ли ћа и Ду ша на Бу ла ји ћа. За на род-
ног по сла ни ка у Из бор ној је ди ни ци 237 иза бран је Ве ско Пи рић, 
ко га је пред ло жи ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, а за на род ног 
по сла ни ка у Из бор ној је ди ни ци 240 иза бран је Бра ни слав Пе тро-
вић, ко га је пред ло жи ла гру па гра ђа на. (Сл. Гла сник РС 40/92).

3.2.Националност,степенобразовања,добиполпосланика

У пр вом ви ше стра нач ком са зи ву На род не скуп шти не ско ро 
80% по сла ни ка из ја сни ли су се као Ср би. Тек сва ки пе ти по сла-
ник при па дао је не кој дру гој на ци о нал ној ску пи ни. Са став пр ве 
ле ги сла ту ре по сма тран по на ци о нал ној при пад но сти упа дљи во 
од у да ра од де мо граф ских по пи са и про це на о ет нич кој струк ту ри 
ста нов ни штва Ср би је 1991. го ди не. Пре ма де мо граф ским кла си-
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фи ка циј ма Ср би ја је би ла у ка те го ри ји др жа ва са ви шом хе те ро ге-
но шћу. Пре ма по пи су ста нов ни штва у го ди ни рас пи си ва ња из бо ра 
Ср би су чи ни ли 65,8% ста нов ни штва Ср би је, а ви ше од тре ћи не 
ста нов ни ка при па да ло је не кој од број них на ци о нал них за јед ни-
ца. Основ ни раз лог под пред ста вље но сти на ци о нал них ма њи на је 
бој кот из бо ра од стра не Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји. Пре ма 
про це на ма де мо гра фа они су чи ни ли око 17,12% ста нов ни ка Ре-
пу бли ке (Пе тро вић, 1992:10). Да су уче ство ва ли на из бо ри ма за 33 
на род на по сла ни ка ко ли ко је би ло из бор них је ди ни ца на Ко сме-
ту, Ал бан ци би има ли нај ма ње 25 ман да та, чи ни ли би де се ти ну 
по сла ни ка и ти ме зна чај но из ме ни ли на ци о нал ни са став На род не 
скуп шти не.

Табела 2. Посланици у Народној скупштини 1991-1993. 
године по странкама и националној припадности

Бр. Стран ка А
л б

ан
 ци

Ју
 го

 сл
о в

е н
и

M
ађ

ар
и

M
ус

ли
ма

ни

Ру
 му

 ни

С
ло

 ва
 ци

С
р б

и

Х
р в

а т
и

Ц
р н

о г
ор

 ци

Н
ео

 пр
е д

е љ
е н

и

Ук
уп

 но

1 СПС 5 3 2 1 162 13 8 194
2 СПО 18 18
3 ГГ 1 7 8
4 ДЗВМ 8 8
5 ДС 7 7
6 СДА 3 3
7 СРСЈВ 1 1 2
8 СССС 2 2
9 ДРСМ 1 1
10 ДСХВ 1 1
11 НС 1 1
12 НСС 1 1
13 ПДД 1 1
14 СДС 1 1
15 СЈ 1 1
16 УЈ ДИ 1 1
 To tal 6 3 12 5 1 1 199 1 14 8 250
   % 2.4 1.2 4.8 2 0.4 0.4 79.6 0.4 5.6 3.2 100

Џе ри ман де ринг као раз лог ма њег бро ја по сла ни ка из ре да 
на ци о нал них ма њи на не ма ем пи риј ску по твр ду. То се нај бо ље ви-
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ди из пред ста вље но сти Ма ђа ра и Му сли ма на, две нај број ни је на-
ци о нал не ску пи не. Као Ма ђар из ја сни ло се  ско ро 5% на род них 
по сла ни ка, а пре ма по пи су ова на ци о нал на ма њи на уче ство ва ла 
је са 3,5% у укуп ном ста нов ни штву Ср би је. Слич но је и са Му-
сли ма ни ма: 2% на род них по сла ни ка из ја сни ло се да при па да овој 
на ци о нал ној ма њи ни, а Му сли ма ни су пре ма по пи су у укуп ном 
ста нов ни штву би ли за сту пље ни са 2,52%. И Ал бан ци ко ји жи ве у 
оп шти на ма на ју гу Ср би је има ли су око 2% на род них по сла ни ка, а 
пре ма по пи су, на те ри то ри ји ван Ко со ва и Ме то хи је они су чи ни ли 
око 1% ста нов ни штва. Цр но гор ци ко ји су пре ма по пи су уче ство ва-
ли са 1,41% у укуп ном ста нов ни штву Ср би је би ли су над пред ста-
вље ни: ви ше од 5,6% по сла ни ка из ја сни ло се као при пад ник овог 
на ро да. На ци о нал ну струк ту ру цен трал ног пред став нич ког те ла у 
пр вом са зи ву обо га ти ли су пред став ни ци Хр ва та, Сло ва ка, Ру му на 
и Ју го сло ве на. Осим Хр ва та ко ји су у укуп ном ста нов ни штву Ср-
би је би ли за сту пље ни са 1,08%, сви оста ли уче ство ва ли су у укуп-
ном ста нов ни штву ис под тог бро ја. Али за то из ре да Ро ма ко ји су 
чи ни ли 1,42% ста нов ни штва Ср би је ни је би ло на род них по сла ни-
ка. Овај са зив ин те ре сан тан је и по бро ју по сла ни ка, око 3%, ко ји 
су ис ко ри сти ли сво је пра во да се не из ја сне о на ци о нал ној при пад-
но сти и сви су би ли иза бра ни са кан ди да ци о них ли ста СПС.

По сма тра но по стран ка ма упа дљи во је да је са мо СПС у 
свом по сла нич ком клу бу са чу ва ла ет нич ку хе те ро ге ност: има ла је 
по сла ни ке (32) ко ји су би ли при пад ни ци пет дру гих на ци о нал них 
за јед ни ца по ред до ми нант ног на ро да. СПО, ДС има ли су срп ски 
хо мо ген по сла нич ки са став. Ре ла тив но ма ли број по сла ни ка ко ји 
су се из ја шња ва ли као Ју го сло ве ни, иако је у са ста ву ста нов ни-
штва ова ску пи на чи ни ла 3,31%, го во ри о по ја ча ним про це си ма 
хо мо ге ни за ци је на на ци о нал ној осно ви што ће би ти из ра же ни је у 
на ред ним ле ги сла ту ра ма.

Већ је до ми на ци ја кан ди да та са фа кул тет ском ди пло мом и 
ака дем ским зва њи ма на го ве шта ва ла да ће и по сла нич ки са став На-
род не скуп шти не по обра зов ној струк ту ри дра стич но од у да ра ти 
од обра зов не струк ту ре ста нов ни штва. Та прет по став ка се по ка за-
ла тач ном. Чак 82,60% по сла нич ког са ста ва има ло је фа кул тет ско 
обра зо ва ње, а у том ску пу је 16% има ло и ма ги стра ту ру или док-
то рат. Све га три по сла ни ка фор мал но обра зо ва ње су за вр ши ли у 
основ ној шко ли, 4,40% по сла ни ка има ло је сред ње обра зо ва ње а 
при бли жно сва ки де се ти по сла ник имао је за вр ше ну ви шу струч ну 
спре му. Ди вер зи фи ко ва ност по сте пе ну обра зо ва ња и стра нач кој 
при пад но сти ни је ин те ре сант на за ана ли зу за то што су све стран ке 
осим СПС осво ји ле ма ло ман да та.
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Табела 3.  Посланици у Народној скупштини 1991-
1993. године по странкама и степену образовања

Бр. Стран ка ОШ ССС ВШС ВСС МР ДР
Не-
по-

зна то
Укуп-

но

1 СПС  9 23 133 8 20 1 194
2 СПО  1 2 12 2 1  18
3 ГГ 1 1  4  2  8
4 ДЗВМ   1 4  3  8
5 ДС    5 1 1  7
6 СДА    3    3
7 СРСЈВ    1  1  2
8 СССС 2       2
9 ДРСМ    1    1

10 ДСХВ    1    1
11 НС    1    1
12 НСС    1    1
13 ПДД    1    1
14 СДС    1    1
15 СЈ    1    1
16 УЈ ДИ      1  1
 Укуп но 3 11 26 169 11 29 1 250
 % 1.20 4.40 10.40 67.60 4.40 11.60 0.40 100.00

Из вор: На род на скуп шти на Ре пу бли ка Ср би је
Ре ла тив но по сма тра но Са вез се љач ких стра на ка има нај ло-

ши ју обра зов ну струк ту ру по сла ни ка. Оба по сла ни ка ове стран-
ке има ла су за вр ше ну основ ну шко лу. Све оста ле стран ке ко је су 
осво ји ле по је дан ман дат има ле су по сла ни ке са фа кул тет ском ди-
пло мом, а оне са не што ви ше по сла ни ка и са ака дем ским ти ту ла ма. 
Је ди на ди вер зи фи ко ва ност по сла ни ка по сте пе ну обра зо ва ња уоч-
љи ва је код по сла ни ка СПС и ДЗВМ.

Со ци јал на струк ту ра по кри те ри ју му сте пе на обра зо ва ња 
дра стич но је од сту па ла од по след њег са зи ва де ле гат ске скуп шти-
не. У по след њем де ле гат ском са зи ву срп ског пар ла мен та се де ло је 
упо ла ма ње пред став ни ка са ви со ком струч ном спре мом (42,6%) у 
од но су на пр ву ви ше стра нач ку, не по сред но би ра ну На род ну скуп-
шти ну. Пе ти ну де ле га та (22%) чи ни ли су ква ли фи ко ва ни рад ни ци, 
а де ле га ти са сред њом и ви шом струч ном спре мом има ли су 35% 
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ме ста. Про ме не у пред ста вља њу со ци јал не струк ту ре у де ле гат-
ским и пр вој ви ше стра нач кој скуп шти ни још је из ра зи ти ји ако се 
по сла ни ци ана ли зи ра ју по за ни ма њу. Ме ђу де ле га ти ма по след њег 
са зи ва до ми ни ра ли су при пад ни ци но мен кла ту ре - ру ко во ди о ци и 
функ ци о не ри (33,5%), рад ни ци у ин ду стри ји и услу га ма (21,5%), 
ад ми ни стра тив ни рад ни ци (9,4%) и се ља ци (8,8%) ( Ста ти стич ки 
го ди шњак СР Ср би је, 1988:34-5). На су прот то ме, ме ђу на род ним 
по сла ни ци ма пр вог са зи ва На род не скуп шти не се де ло је све га пет 
(од 64 кан ди до ва на) рад ни ка и три (од 92 кан ди до ва на) се ља ка (Pe-
gan, 1991:243).

Табела 4. Посланици у Народној скупштини 1991-
1993. године по странкама и животној доби

Бр. Стран ка

Д
о 

30

31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0

71
 и

 в
иш

е

Н
е п

о-
зн

а т
о

Ук
уп

 но

Н
ај

 мл
а ђ

и

Н
ај

 ст
а р

и ј
и

П
ро

 се
к

1 СПС 3 44 75 58 8  6 194 29 68 45.38
2 СПО 1 3 10 3 1   18 30 63 44.00
3 ГГ  2 3 3    8 38 58 46.38
4 ДЗВМ  1 2 4 1   8 36 61 50.38
5 ДС 1 1 2 2 1   7 25 62 47.86
6 СДА  2 1     3 37 44 40.33
7 СРСЈВ  1 1     2 35 50 42.50
8 СССС  1  1    2 37 52 44.50
9 ДРСМ   1     1 42 42 42.00
10 ДСХВ    1    1 58 58 58.00
11 НС  1      1 33 33 33.00
12 НСС   1     1 45 45 45.00
13 ПДД  1      1 55 55 55.00
14 СДС  1      1 37 37 37.00
15 СЈJ   1     1 44 44 44.00
16 УЈ ДИ    1    1 51 51 51.00
 Укуп но 5 58 97 73 11 0 6 250 45.38
 % 2.0 23.2 38.8 29.2 4.4 0 2.4 100

Из вор: На род на скуп шти на Ре пу бли ка Ср би је
Пр ви са зив На род не скуп шти не по сма тран по жи вот ној до би 

по сла ни ка по ка зу је ка рак те ри сти ке ко је су ис тра жи ва чи со ци јал не 
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струк ту ре дав но кон ста то ва ли: у пар ла мен ти ма до ми ни ра ју по је-
дин ци у сред њем жи вот ном до бу, а мла ди и ста ри су из ра зи то под-
пред ста вље ни. Мла ђих од 30 го ди на би ло је све га 2%. У од но су на 
по след њу де ле гат ску скуп шти ну то је из ра зи то ма ло: до 20 го ди на 
ста ро сти у де ле гат ској скуп шти ни се де ло је чак 17,7% де ле га та. 
Ин те ре сант но је да је све га 4,4% по сла ни ка би ло у доб ној ко хор ти 
од 61 до 70 го ди на што по твр ђу је чи ње ни цу о под пред ста вље но сти 
гра ђа на из ове доб не ску пи не. У по сла нич ком са зи ву до ми ни ра ју 
по је дин ци од 41 до 60 го ди на ста рост. Они су чи ни ли 67% укуп ног 
по сла нич ког са зи ва. Нај ста ри ји по сла ник имао је 68, а нај мла ђи 29 
го ди на и обо ји ца су до ла зи ли из ре до ва СПС. По сла ни ци у пр вом 
са зи ву има ли су про сеч но не што ви ше од 45 го ди на. Про сеч но нај-
ста ри ји су би ли  у по сла нич ком клу бу ДЗВМ, ДС, док су по сла ни-
ци СПО и СПС про сеч но има ли ма ње го ди на.

Пол на струк ту ра је та ко ђе до жи ве ла дра стич ну про ме ну. Са 
23% ко ли ко су же не  чи ни ле у са ста ву де ле гат ских скуп шти на, њи-
хов број је у пр вом са зи ву дра стич но сма њен на све га че ти ри. Све 
су би ле у по сла нич ком клу бу СПС. Пре ла зак на ви ше стра нач ку 
сце ну и уки да ње де ле гат ских кри те ри ју ма кан ди до ва ња, по ка за ло 
се да де ле гат ска прак са ни је про ме ни ла свест о дру штве ном ан га-
жма ну као при ви ле ги ји му шка ра ца. По ра зан по да так о за сту пље-
но сти же на у пред став нич ком те лу по сле пр вих де мо крат ских из-
бо ра  био је сиг нал за  еман ци па тор ске иде је, ко је ће се ка ко ће мо 
ви де ти у ана ли зи оста лих са зи ва, спо ро ре а ли зо ва ти.

4. ЗАКЉУЧАК

Пр ви са зив На род не скуп шти не кон сти ту и сао је не ста бил-
ну струк тур ну ди на ми ку и стра нач ком си сте му и у со ци јал ној 
струк ту ри пред став ни ка. Он је на го ве стио по ли тич ке и еко ном ске 
про ме не ко је ће се од и гра ти у си сте му и по зи ци о ни рао но ви слој 
по ли тич ких ели та. Пар ла мен тар ни стра нач ки си стем по ка зао је 
да ве ћин ски си стем мо же убла жи ти, али не и уки ну ти фраг мен та-
ци ју у по ли тич кој аре ни. Над пред ста вље ност СПС у пар ла мен ту 
ни је би ла смет ња да  се у на ци о нал ном пар ла мен ту по зи ци о ни ра 
низ дру гих стра на ка ко је ће обе ле жи ти по ли тич ка де ша ва ња у на-
ред ним де це ни ја ма. Већ пр ви де мо крат ски из бо ри на го ве сти ли су 
по ја ву стра нач ких пре бе га и ва ни збор ног пар ла мен тар ног по зи ци-
о ни ра ња: СПС је има ла де се так ди си де на та у по сла нич ким ре до-
ви ма ко ји су фор ми ра ли  стран ку без по себ ног по ли тич ког успе ха. 
Ујед но опо зи ци ја је до би ла гор ку лек ци ју и схва ти ла нео п ход ност 
об је ди ње ног из бор ног на сту па, али не и по ли тич ког укруп ња ва ња.
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Про ме не у со ци јал ној струк ту ри На род не скуп шти не у од-
но су на де ле гат ске са зи ве ималe су сна гу тек тон ских по ме ра ња у 
ре гру та ци ји по ли тич ке ели те. Ви ше стра нач ки из бо ри до не ли су 
до ми на ци ју по сла ни ка ко ји су се из ја шња ва ли као Ср би, ви со ко-
о бра зо ва ни, у сред њој жи вот ној до би, му шкар ци. Из скуп штин-
ских клу па не ста ли су ин ду стриј ски рад ни ци, же не и мла ди ко ји 
су до ми ни ра ли де ле гат ским са зи ви ма. Ове про ме не су на го ве сти ле 
про ме не у по ли тич кој ели ти. Ста ре, ко му ни стич ке ели те, ус пе ле су 
да се тран сфор ми шу, по кре ну про ме не, са чу ва ју ве ћи део сим па ти-
зе ра и осво је но ве. То је до при не ло де ли мич ној ре ге не ра ци ји и за-
др жа ва њу хо мо ге не вла сти у ви ше стра нач ком окру же њу, али  ни је 
би ло до вољ но за очу ва ње ста бил но сти вла сти. Но ве ели те оли че не 
у опо зи ци о ним стра нач ким ли де ри ма и по сла ни ци ма, ин си сти ра-
њем на пот пу ном дис кон ти ну и те ту са ко му ни стич ком про шло шћу 
и за ла га њем за кон цепт ли бе рал не пред став нич ке де мо кра ти је по-
сте пе но су се кон со ли до ва ле и ши ри ле ути цај у би рач ком те лу. 

Ти про це си под ста ћи ће ди на ми ку стра нач ке и со ци јал не 
струк ту ре у на ред ним са зи ви ма ко ју ће мо пра ти ти упо ре до по са-
зи ви ма по ана ли зи ра ним и не ким но вим обе леж ји ма.
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Milan Jovanovic

DYNAMICS OF STRUCTURE OF NATIONAL 
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA 1991-1993

Resume
The pa per analyzes the chan ges in the party struc tu re and the 

so cial struc tu re of the first mul ti party Na ti o nal As sembly. This pa per 
re pre sents a met ho do lo gi cal fra me work in which a lon gi tu di nal study 
of struc tu ral dyna mics of the Ser bian par li a ment will be con duc ted, 
star ting from the be gin ning of re de moc ra ti za tion to the pre sent. The 
analysis of the party system and so cial struc tu re is vi e wed in the con text 
of chan ges in the po li ti cal eli te in Ser bia over mo re than two de ca des. 
The first Na ti o nal As sembly in the pe riod 1991-1993 sig na led tec to-
nic chan ges in the party system and the struc tu re of the po li ti cal eli tes. 
Abo li tion of one party system hel ped the qu ick frag men ta tion in to the 
mul ti-party sce ne in Ser bia. Out of 53 po li ti cal par ti es which we re fo-
un ded, 44 par ti ci pa ted in the first mul ti-party elec ti ons.  At the ti me, a 
to tal of 17 par ti es ha ve pas sed thro ugh the Na ti o nal As sembly. Ma jo rity 
elec to ral system ma de it pos si ble for the re for med com mu nist eli te to 
stay in po wer. The new po li ti cal eli tes, who se pro gram mes we re ba sed 
on an ti-com mu nism and the li be ral mo del of de moc racy and eco nomy 
we re ex tre mely un der re pre sen ted in the Na ti o nal As sembly. So ci o de-
mo grap hic cha rac te ri stics of MPs (mem bers of par li a ment) in the first 
term show a ra di cal de par tu re from the for mer de le ga te prac ti ce. Pe o ple 
who wor ked in in du stry and ad mi ni stra tion, far mers and mem bers of 
the com mu nist no men cla tu re, who used to do mi na te the de le ga te par li-
a ments, now di sap pe a red from the par li a men tary se ats. Al so, the num-
bers of youn ger and fe ma le re pre sen ta ti ves we re now de ci ma ted. The 
et hnic com po si tion of the first le gi sla tu re hints the pro cess of et hnic 
ho mo ge ni sa tion: when asked abo ut the ir na ti o na lity, 80% of the de le-
ga tes dec la red them sel ves as Serbs, which did not match the struc tu re 
of the po pu la tion in which the Serbs com pri sed lit tle mo re than 65 % 
of the po pu la tion. The boycott of the elec ti ons of the Al ba ni ans in Ko-
so vo and Me to hi ja was the main ca u se of a les ser re pre sen ta tion of this 
et hnic mi no rity. Hun ga ri ans and Mu slims had the num ber of mem bers 
that matched the ir sha re in the to tal po pu la tion. The par li a ment was 
do mi na ted by mid dle aged MPs (41-50 years old) and the ave ra ge age 



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.145-164.

164

of the MPs was 45. The youn ger po pu la tion was ex tre mely un der re pre-
sen ted; they con sti tu ted only 2 % of the to tal num ber of de pu ti es. The 
sa me is true for the mem bers of the ol der age gro up (51-60 years old) 
who we re re pre sen ted by only 4.4% of MPs. The edu ca ti o nal le vel of 
MPs was sig ni fi cantly abo ve the po pu la tion struc tu re: 82% of mem bers 
had col le ge edu ca tion, whi le 16 % held the hig hest aca de mic de gre es. 
The num ber of wo men was de va sta ting. From 23% in the de le ga te par-
li a ment, the ir num ber fell to only 2%. Fo ur wo men we re in So ci a list 
ca u cus. All this in di ca ted the need for in sti tu ti o nal in ter ven tion in the 
elec to ral system to en su re bet ter re pre sen ta tion of cer tain de mo grap hic 
gro ups.
Keywords: party system, so cial struc tu re, po li ti cal eli te, na ti o na lity, gen der, 

age and le vel of edu ca tion of par li a ment mem bers.

* Овај рад је примљен 18. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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